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Σεχτιον

Τιτλε
DΙςΙΣΙΟΝ 01 – ΓΕΝΕΡΑΛ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ

01010
01025
01041
01050
01152
01153
01200
01310
01340
01370
01505
01540
01550
01600

Συmmαρψ οφ Wορκ
Μεασυρεmεντ ανδ Παψmεντ
Προϕεχτ Χοορδινατιον
Φιελδ Ενγινεερινγ ανδ Συρϖεψινγ
Αππλιχατιον φορ Παψmεντ
Χηανγε Ορδερ Προχεδυρεσ
Προϕεχτ Μεετινγσ
Χονστρυχτιον Σχηεδυλεσ
Σηοπ Dραωινγσ
Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ
Μοβιλιζατιον
Ηυρριχανε Πρεπαρεδνεσσ
Σιτε Αχχεσσ ανδ Στοραγε
Ματεριαλ ανδ Εθυιπmεντ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
ΣΧΡWΤΠ ΕΜΕΡΓΕΝΧΨ ΧΗΛΟΡΙΝΕ ΣΧΡΥΒΒΕΡ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ

01630
01650
01700
01710
01720
01740

Συβστιτυτιονσ
Σταρτινγ Μεχηανιχαλ Σψστεmσ
Χοντραχτ Χλοσεουτ
Χλεανινγ
Προϕεχτ Ρεχορδ Dοχυmεντσ
Wαρραντιεσ ανδ Βονδσ

DΙςΙΣΙΟΝ 05 – ΜΕΤΑΛΣ
05510

Μισχελλανεουσ Μεταλ
DΙςΙΣΙΟΝ 15 – ΜΕΧΗΑΝΙΧΑΛ

15119
15126
15269
15911

Ελεχτριχ Μοτορ Αχτυατορσ
Πιπε Ηανγερσ ανδ Συππορτσ φορ Προχεσσ Πιπινγ
Φιβερ Ρεινφορχεδ Πλαστιχ (ΦΡΠ) Πιπε
Χηλορινε Σχρυββερ
DΙςΙΣΙΟΝ 16 – ΕΛΕΧΤΡΙΧΑΛ

16050
16075
16120
16130
16220

Βασιχ Ελεχτριχαλ Ρεθυιρεmεντσ
Ελεχτριχαλ Ιδεντιφιχατιον
Wιρεσ ανδ Χαβλεσ
Ραχεωαψσ
Ελεχτριχ Μοτορσ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01010
ΣΥΜΜΑΡΨ ΟΦ WΟΡΚ

ΠΑΡΤ 1
1.1

ΓΕΝΕΡΑΛ
ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΝΧΛΥDΕΣ

Α.

Dεσχριπτιον οφ Wορκ

Β.

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ∋σ Υσε οφ Σιτε

Χ.

Wορκ Σεθυενχε

D.

ΧΟΥΝΤΨ Οχχυπανχψ

1.2

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ΟΦ WΟΡΚ
Α.

Γενεραλ:
Τηε Wορκ χοϖερεδ υνδερ τηισ χοντραχτ ινχλυδεσ βυτ ισ νοτ λιmιτεδ το τηε φολλοωινγ:

Β.

1.

Dεmολιτιον ανδ ρεmοϖαλ οφ τηε εξιστινγ χηλορινε σχρυββερ ανδ ιτσ ασσοχιατεδ
χοmπονεντσ.

2.

Dεmολιτιον ανδ ρεmοϖαλ οφ τηε εξιστινγ 18−ινχη ΦΡΠ πιπινγ ανδ πιπε συππορτσ.

3.

Dεmολιτιον ανδ ρεmοϖαλ οφ τηε εξιστινγ βυιλδινγ βλοωερ ανδ mοτορ.

4.

Φυρνιση ανδ ινσταλλ τηε χηλορινε σχρυββερ ανδ αλλ ασσοχιατεδ χοmπονεντσ.

5.

Χονστρυχτιον οφ τηε 24−ινχη ΦΡΠ πιπε, αχτυατορ, πιπε συππορτσ, ανδ αλλ αππυρτενανχεσ.

6.

Φυρνιση ανδ ινσταλλ τηε ρεπλαχεmεντ βλοωερ φορ τηε χηλορινε βυιλδινγ.

7.

Χονστρυχτ αλλ ελεχτριχαλ ιmπροϖεmεντσ υτιλιζινγ εξιστινγ ποωερ συππλιεσ αν χοντρολσ
ωηερε αππλιχαβλε.

Τηε Wορκ ινχλυδεσ:
1.

Φυρνισηινγ οφ αλλ λαβορ, mατεριαλ, συπεριντενδενχε, πλαντ, ποωερ, λιγητ, ηεατ, φυελ, ωατερ,
τοολσ, αππλιανχεσ, εθυιπmεντ, συππλιεσ, σερϖιχεσ ανδ οτηερ mεανσ οφ χονστρυχτιον
νεχεσσαρψ ορ προπερ φορ περφορmινγ ανδ χοmπλετινγ τηε Wορκ.

2.

Σολε ρεσπονσιβιλιτψ φορ αδεθυαχψ οφ πλαντ ανδ εθυιπmεντ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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3.

Μαινταινινγ τηε Wορκ αρεα ανδ σιτε ιν α χλεαν ανδ αχχεπταβλε mαννερ.

4.

Προτεχτιον οφ φινισηεδ ανδ υνφινισηεδ Wορκ.

5.

Ρεπαιρ ανδ ρεστορατιον οφ Wορκ ορ εξιστινγ φαχιλιτιεσ δαmαγεδ δυρινγ χονστρυχτιον.

6.

Φυρνισηινγ ασ νεχεσσαρψ προπερ εθυιπmεντ ανδ mαχηινερψ, οφ α συφφιχιεντ χαπαχιτψ, το
φαχιλιτατε τηε Wορκ ανδ το ηανδλε αλλ εmεργενχιεσ νορmαλλψ ενχουντερεδ ιν Wορκ οφ τηισ
χηαραχτερ.

Χ.

Ιmπλιεδ ανδ Νορmαλλψ Ρεθυιρεδ Wορκ: Ιτ ισ τηε ιντεντ οφ τηεσε Σπεχιφιχατιονσ το προϖιδε τηε
ΧΟΥΝΤΨ ωιτη χοmπλετε οπεραβλε σψστεmσ, συβσψστεmσ ανδ οτηερ ιτεmσ οφ Wορκ. Ανψ παρτ ορ
ιτεm οφ Wορκ, ωηιχη ισ ρεασοναβλψ ιmπλιεδ ορ νορmαλλψ ρεθυιρεδ το mακε εαχη ινσταλλατιον
σατισφαχτοριλψ ανδ χοmπλετελψ οπεραβλε, ισ δεεmεδ το βε ινχλυδεδ ιν τηε Wορκ ανδ τηε
Χοντραχτ Αmουντ. Αλλ mισχελλανεουσ αππυρτενανχεσ ανδ οτηερ ιτεmσ οφ Wορκ ινχιδενταλ το
mεετινγ τηε ιντεντ οφ τηεσε Σπεχιφιχατιονσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε Wορκ ανδ τηε Χοντραχτ Αmουντ
εϖεν τηουγη τηεσε αππυρτενανχεσ mαψ νοτ βε σπεχιφιχαλλψ χαλλεδ φορ ιν τηεσε Σπεχιφιχατιονσ.

D.

Θυαλιτψ οφ Wορκ: Ρεγαρδ τηε αππαρεντ σιλενχε οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ασ το ανψ δεταιλ, ορ
τηε αππαρεντ οmισσιον φροm τηεm οφ α δεταιλεδ δεσχριπτιον χονχερνινγ ανψ Wορκ το βε δονε
ανδ mατεριαλσ το βε φυρνισηεδ ασ mεανινγ τηατ ονλψ τηε βεστ γενεραλ πραχτιχε ισ το πρεϖαιλ ανδ
τηατ ονλψ mατεριαλσ ανδ ωορκmανσηιπ οφ τηε βεστ θυαλιτψ αρε το βε υσεδ. Ιντερπρετατιον οφ
τηεσε σπεχιφιχατιονσ ωιλλ βε mαδε υπον τηισ βασισ.

1.3

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ∋Σ ΥΣΕ ΟΦ ΣΙΤΕ
Α.

1.4

Λιmιτ υσε οφ σιτε ανδ πρεmισεσ φορ ωορκ ανδ στοραγε το αλλοω φορ τηε φολλοωινγ:
1.

Χοορδινατιον οφ τηε Wορκ υνδερ τηισ ΧΟΝΤΡΑΧΤ ωιτη τηε ωορκ οφ τηε οτηερ
χοντραχτορσ ωηερε Wορκ υνδερ τηισ ΧΟΝΤΡΑΧΤ ενχροαχηεσ ον τηε Wορκ οφ οτηερ
χοντραχτορσ.

2.

ΧΟΥΝΤΨ οχχυπανχψ ανδ αχχεσσ το οπερατε εξιστινγ φαχιλιτιεσ.

3.

Χοορδινατιον οφ σιτε υσε ωιτη ΕΝΓΙΝΕΕΡ.

4.

Ρεσπονσιβιλιτψ φορ προτεχτιον ανδ σαφεκεεπινγ οφ προδυχτσ υνδερ τηισ ΧΟΝΤΡΑΧΤ.

5.

Προϖιδινγ αδδιτιοναλ οφφ σιτε στοραγε ατ νο αδδιτιοναλ χοστ το τηε ΧΟΥΝΤΨ ασ
νεεδεδ.

WΟΡΚ ΣΕΘΥΕΝΧΕ
Α.

Χονστρυχτ Wορκ ιν σταγεσ το αχχοmmοδατε τηε ΧΟΥΝΤΨ’σ υσε οφ πρεmισεσ δυρινγ χονστρυχτιον
περιοδ ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε λιmιτατιονσ ον τηε σεθυενχε οφ χονστρυχτιον σπεχιφιεδ.
Χοορδινατε χονστρυχτιον σχηεδυλεσ ανδ οπερατιονσ ωιτη ΕΝΓΙΝΕΕΡ.

Β.

Χοορδινατε Wορκ οφ αλλ συβχοντραχτορσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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1.5

ΧΟΥΝΤΨ ΟΧΧΥΠΑΝΧΨ
Α.

Τηε ΧΟΥΝΤΨ ωιλλ οχχυπψ πρεmισεσ δυρινγ εντιρε περιοδ οφ χονστρυχτιον ιν ορδερ το mαινταιν
νορmαλ οπερατιονσ. Χοοπερατε ωιτη τηε ΧΟΥΝΤΨ∋σ Μαναγερ ορ δεσιγνεε ιν αλλ χονστρυχτιον
οπερατιονσ το mινιmιζε χονφλιχτ, ανδ το φαχιλιτατε ΧΟΥΝΤΨ υσαγε.

Β.

Χονδυχτ οπερατιονσ ωιτη τηε λεαστ ινχονϖενιενχε το τηε γενεραλ πυβλιχ.

1.6

ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΟΦ ΕΞΙΣΤΙΝΓ ΥΤΙΛΙΤΙΕΣ
Α.

ΠΑΡΤ 2

Ιν χασε οφ δαmαγε το εξιστινγ υτιλιτιεσ χαυσεδ βψ χονστρυχτιον αχτιϖιτιεσ, χονταχτ τηε οωνερ οφ
τηε υτιλιτψ ορ αππροπριατε ΧΟΥΝΤΨ δεπαρτmεντ (Wατερ ορ Wαστεωατερ) ιmmεδιατελψ. Ρεπαιρ
ανψ δαmαγε το εξιστινγ υτιλιτιεσ χαυσεδ βψ χονστρυχτιον αχτιϖιτιεσ ιν χοορδινατιον ωιτη ορ ασ
διρεχτεδ βψ τηε οωνερ οφ τηε υτιλιτψ.
ΠΡΟDΥΧΤΣ
Νοτ Υσεδ

ΠΑΡΤ 3
Α.

ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ
Σταρτινγ Wορκ: Σταρτ Wορκ ωιτηιν 10 δαψσ φολλοωινγ τηε δατε στατεδ ιν τηε Νοτιχε το Προχεεδ
ανδ εξεχυτε ωιτη συχη προγρεσσ ασ mαψ βε ρεθυιρεδ το πρεϖεντ δελαψ το οτηερ χοντραχτορσ ορ
το τηε γενεραλ χοmπλετιον οφ τηε προϕεχτ. Εξεχυτε Wορκ ατ συχη ιτεmσ ανδ ιν ορ ον συχη παρτσ
οφ τηε προϕεχτ, ανδ ωιτη συχη φορχεσ, mατεριαλ ανδ εθυιπmεντ, ασ το χοmπλετε τηε Wορκ ιν τηε
τιmε εσταβλισηεδ βψ τηε Χοντραχτ. Ατ αλλ τιmεσ, σχηεδυλε ανδ διρεχτ τηε Wορκ σο τηατ ιτ
προϖιδεσ αν ορδερλψ προγρεσσιον το χοmπλετιον ωιτηιν τηε σπεχιφιεδ τιmε φορ χοmπλετιον.

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01025
ΜΕΑΣΥΡΕΜΕΝΤ ΑΝD ΠΑΨΜΕΝΤ

ΠΑΡΤ 1− ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

1.02

1.03

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ
Α.

Τηισ σεχτιον δεσχριβεσ τηε mετηοδ υσεδ το δετερmινε θυαντιτιεσ οφ Wορκ περφορmεδ ορ
mατεριαλσ συππλιεδ φορ ωηιχη α πριχε ισ γιϖεν ιν τηε Βιδ. Ιτ εσταβλισηεσ τηε βασισ υπον
ωηιχη παψmεντ ωιλλ βε mαδε φορ Παψmεντ Ιτεmσ.

Β.

Συβϕεχτ το τηε προϖισιονσ ιν Γενεραλ Χονδιτιονσ, αλλ Wορκ ανδ παψmεντ φορ τηε Wορκ ισ
ρεπρεσεντεδ βψ Παψmεντ Ιτεmσ ανδ ασσοχιατεδ υνιτ πριχεσ ορ λυmπ συm.

ΠΑΨΜΕΝΤ
Α.

Συβϕεχτ το αλλ οτηερ χοντραχτ ρεθυιρεmεντσ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε παιδ φορ ∀ασ−βυιλτ∀
θυαντιτιεσ οφ Wορκ φορ ωηιχη α πριχε ισ γιϖεν ιν τηε βιδ.

Β.

Θυαντιτιεσ ον τηε Βιδ Φορm αρε φορ χοmπαρισον ιν χοmπετιτιϖε βιδδινγ ονλψ ανδ δο νοτ
χονστιτυτε τηε βασισ φορ παψmεντ ορ mεασυρεmεντ οφ θυαντιτιεσ.

Χ.

Θυαντιτιεσ ον τηε Βιδ Φορm αρε εστιmατεδ ανδ mαψ βε ινχρεασεδ ορ δεχρεασεδ ωιτηουτ
λιmιτ.

D.

Νο σεπαρατε παψmεντ ωιλλ βε mαδε φορ ονε Παψmεντ Ιτεm ασ Wορκ ινχιδενταλλψ ρεθυιρεδ
το χοmπλετε τηε Wορκ οφ ανοτηερ.

Ε.

Παψmεντ φορ Wορκ περφορmεδ σηαλλ βε mαδε ιν αχχορδανχε ωιτη τηε υνιτ πριχεσ ιν τηε
Βιδ. Ρεταιναγε σηαλλ αππλψ το αλλ Χοντραχτορ παψmεντσ πριορ το φιναλ αχχεπτανχε.

ΜΕΑΣΥΡΕΜΕΝΤ ΦΟΡ ΠΑΨΜΕΝΤ
Α.

Μετηοδσ οφ Μεασυρεmεντ:
1.

Μεασυρεmεντσ οφ λενγτησ, ωιδτησ, σλοπε ανγλεσ, ανδ δεπτησ ορ ελεϖατιονσ σηαλλ
βε mαδε το δετερmινε ∀ασ−βυιλτ∀ θυαντιτιεσ οφ λενγτησ, αρεασ ανδ ϖολυmεσ
περτινεντ το Παψmεντ Ιτεmσ.
α.

Υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ, αλλ λενγτησ σηαλλ βε ηοριζονταλ διστανχεσ.

β.

Σλοπε ανγλεσ ανδ ελεϖατιονσ σηαλλ βε mεασυρεδ υσινγ λανδ συρϖεψινγ
εθυιπmεντ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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2.

3.

Γραπηιχ ρεπρεσεντατιονσ οφ mεασυρεδ θυαντιτιεσ σηαλλ βε δραφτεδ το σχαλε υσινγ
τηε Dραωινγσ ωηερε χονϖενιεντ ανδ αππροπριατε. Αδδιτιοναλ δραωινγσ σηαλλ βε
δραφτεδ ιφ ρεθυιρεδ.
α.

Ιρρεγυλαρ σηαπεσ ρεπρεσεντινγ αρεασ ανδ ϖολυmεσ σηαλλ βε mεασυρεδ
υσινγ α χοmπενσατινγ πολαρ πλανιmετερ ορ α χοmπυτερ διγιτιζερ.

β.

Ρεγυλαρ σηαπεσ σηαλλ βε σχαλεδ.

Υσε οφ Dραωινγσ:
α.

Β.

Παψmεντ λιmιτσ ωηερε Παψmεντ Λινεσ αρε νοτ σηοων ον τηε Dραωινγσ:
1.

Πιπε Λενγτη: Μεασυρεmεντ οφ πιπε σηαλλ βε mαδε αλονγ τηε τοπ οφ πιπε,
εξχλυδινγ φιττινγσ, ϖαλϖεσ ανδ mανηολεσ, ιν πλαχε, τακεν ασ τηε λαψινγ λενγτη.

2.

Εξχεπτ ασ σπεχιφιεδ οτηερωισε, mεασυρεmεντσ οφ Παψmεντ Ιτεm θυαντιτιεσ οφ
ωειγητσ, λενγτησ, αρεασ ανδ ϖολυmεσ σηαλλ βε mαδε:

3.

1.04

Υνλεσσ οτηερωισε αγρεεδ υπον βετωεεν τηε Χοντραχτορ ανδ Οωνερ, τηε
Dραωινγσ σηαλλ βε υσεδ ασ τηε βασισ το εσταβλιση εξιστινγ γραδεσ ανδ
οτηερ εξιστινγ τοπογραπηιχ φεατυρεσ.

α.

Ον ∀ασ−βυιλτ∀ ανδ ιν−πλαχε χοmπλετεδ Wορκ, δυρινγ χονστρυχτιον ορ ατ
τηε τιmε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον.

β.

Ιφ νο οτηερ φεασιβλε ανδ πραχτιχαλ mετηοδσ οφ mεασυρεmεντσ αρε
αϖαιλαβλε, βψ δελιϖερψ σλιπσ δελιϖερεδ το τηε Ενγινεερ.

Αδϕυστmεντσ σηαλλ βε mαδε το ελιmινατε οϖερλαπσ ιν αρεα ανδ ϖολυmε
mεασυρεmεντσ.

ΠΑΨΜΕΝΤ ΙΤΕΜΣ
Α.

Σεπαρατε παψmεντ ωιλλ βε mαδε φορ τηε Υνιτ Πριχε ανδ Λυmπ Συm ιτεmσ λιστεδ ον τηε Βιδ
Φορm. Ρελατεδ ωορκ νοτ σπεχιφιχαλλψ λιστεδ ορ ιδεντιφιεδ βελοω ιν 1.04 Β ανδ Χ, βυτ
εϖιδεντλψ νεχεσσαρψ φορ σατισφαχτορψ χοmπλετιον οφ τηε Ιτεm σηαλλ βε χονσιδερεδ το βε
ινχλυδεδ.

Β.

Νο σεπαρατε παψmεντ ωιλλ βε mαδε φορ τηε φολλοωινγ Wορκ, ανδ ιτσ χοστ σηαλλ βε ινχλυδεδ
ιν τηε Βιδ Πριχε οφ τηε Παψmεντ Ιτεm το ωηιχη ιτ ισ ασσοχιατεδ:
1.
2.
3.

Τρενχη εξχαϖατιον, σηεετινγ, σηορινγ ανδ βραχινγ.
Dε−ωατερινγ, εροσιον ανδ σεδιmεντατιον χοντρολ, ανδ τυρβιδιτψ σχρεενινγ.
Ρεmοϖαλ, ρεπλαχεmεντ ανδ ρεστορατιον οφ χυλϖερτσ ανδ στορm σεωερ πιπε
χροσσινγσ οφ δριϖεωαψσ ανδ ροαδσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΜΕΑΣΥΡΕΜΕΝΤ ΑΝD ΠΑΨΜΕΝΤ
01025−2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Χ.

Χλεανυπ.
Τεστινγ, ινχλυδινγ αλλ mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ.
Μαιντενανχε οφ υτιλιτψ σερϖιχε.
Αππυρτεναντ ωορκ.
Ρεχορδ Dραωινγσ.
Φιελδ Οφφιχε.
Σαω χυττινγ.
Χοορδινατιον ωιτη οτηερ χοντραχτορσ.
Λαψουτ οφ τηε ωορκ.
Νοτιφιχατιονσ το προπερτψ οωνερσ οφ χονστρυχτιον σχηεδυλε ανδ σερϖιχε
ιντερρυπτιονσ.
Ρεστορατιον ανδ Σοδδινγ

Μεασυρεmεντ ανδ Παψmεντ Ιτεmσ ασ λιστεδ ιν τηε Βιδ Σχηεδυλε:
1.

Μοβιλιζατιον/Dεmοβιλιζατιον (Βιδ Ιτεm Νο. 1)
Πρεπαρατορψ Wορκ ανδ οπερατιονσ ιν mοβιλιζινγ φορ βεγιννινγ ωορκ ον τηε
Προϕεχτ ανδ δεmοβιλιζινγ φορ ενδινγ ωορκ ον τηε Προϕεχτ. Τηε εσταβλισηmεντ οφ
φιελδ οφφιχεσ, βυιλδινγσ, σαφετψ εθυιπmεντ, φιρστ αιδ συππλιεσ, σανιταρψ ανδ οτηερ
φαχιλιτιεσ, ασ ρεθυιρεδ βψ τηεσε Σπεχιφιχατιονσ, Στατε ανδ λοχαλ λαωσ ανδ ανψ οτηερ
πρεχονστρυχτιον εξπενσε νεχεσσαρψ φορ τηε στατε οφ τηε Wορκ; τηε χοστ οφ φιελδ
ενγινεερινγ, ινχλυδινγ περmιτσ ανδ φεεσ, χονστρυχτιον σχηεδυλεσ, χονστρυχτιον
πηοτογραπησ, προϕεχτ σιγνσ, σηοπ δραωινγσ, τεmποραρψ φαχιλιτιεσ, λαψ δοων
στοραγε αρεα, χονστρυχτιον αιδσ, ωορκ ασσοχιατεδ ωιτη Χοντραχτορ συππορτ δυρινγ
Οωνερ τεστινγ, ρεϖιεωσ ανδ ινσπεχτιον, ρε−ινσπεχτιον ανδ ανψ ρεωορκ ρεσυλτινγ
φροm σαmε, χλεανινγ, συρϖεψεδ προϕεχτ ασ−βυιλτ δοχυmεντσ, οπερατινγ ανδ
mαιντενανχε δατα. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ ινϖοιχεσ συβσταντιατινγ τηε χοστ
οφ mοβιλιζατιον ωιτη εαχη παψ ρεθυεστ. Παψmεντ φορ mοβιλιζατιον /
δεmοβιλιζατιον σηαλλ βε ασ φολλοωσ: 75% σηαλλ βε παιδ ατ τηε τιmε οφ φιρστ ινϖοιχε
αφτερ τηε Χοντραχτορ ηασ mοβιλιζεδ το τηε σιτε ανδ εσταβλισηεδ φιελδ οπερατιονσ.
Τηε ρεmαινινγ 25% σηαλλ βε παιδ ατ τηε χοmπλετιον οφ τηε προϕεχτ ωηεν τηε
χοντραχτορ ηασ προπερλψ δεmοβιλιζεδ, χλεανεδ τηε σιτε, ανδ χοmπλετεδ αλλ
ρεστορατιον.

2.

Γενεραλ Ρεθυιρεmεντσ (Βιδ Ιτεm Νο. 2)
α.

Μεασυρεmεντ οφ ϖαριουσ ιτεmσ φορ Γενεραλ Ρεθυιρεmεντσ ωιλλ νοτ βε
mαδε φορ παψmεντ ανδ αλλ ιτεmσ σηαλλ βε ινχλυδεδ ιν τηε αππροπριατε
λυmπ συm πριχεσ τηρουγηουτ τηε βιδ σχηεδυλε.

β.

Παψmεντ φορ Γενεραλ Ρεθυιρεmεντσ σηαλλ ινχλυδε Ινσυρανχε
ρεθυιρεmεντσ χοστσ, τηε χοστσ οφ αλλ βονδσ, ανδ αλλ αδmινιστρατιϖε χοστσ
ασσοχιατεδ ωιτη αχθυιρινγ ανδ mαινταινινγ τηε νεχεσσαρψ χοϖεραγε ασ
δεσχριβεδ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, ανδ τηε χοστ οφ οβταινινγ ανψ
περmιτ ασ ρεθυιρεδ φορ χονστρυχτιον.
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3.

4.

5.

Dεmολιτιον (Βιδ Ιτεm Νο. 3)
α.

Μεασυρεmεντ φορ ϖαριουσ ιτεmσ χοϖερεδ υνδερ Dεmολιτιον ωιλλ νοτ βε
mαδε φορ παψmεντ, ανδ αλλ ιτεmσ σηαλλ βε ινχλυδεδ ιν τηε λυmπ συm
πριχε.

β.

Παψmεντ φορ Dεmολιτιον ωιλλ βε mαδε ατ τηε Χοντραχτ λυmπ συm πριχε
φορ τηε ιτεm, ωηιχη πριχε ανδ παψmεντ σηαλλ βε φυλλ χοmπενσατιον φορ αλλ
λαβορ, mατεριαλσ, εθυιπmεντ σερϖιχεσ, τεστινγ, βαχκφιλλ, χοmπαχτιον,
ρεmοϖαλ οφ δεβρισ φροm σιτε, σιτε ρεστορατιον, χλεανινγ, ανδ
τρανσπορτατιον ανδ αππροπριατε δισποσαλ οφ αλλ ιτεmσ νοτ ρεταινεδ βψ τηε
Χουντψ. Τηισ ινχλυδεσ βυτ ισ νοτ λιmιτεδ το τηε δεmολιτιον ανδ ρεmοϖαλ
οφ: τηε εξιστινγ σχρυββερ υνιτ ινχλυδινγ αλλ mισχελλανεουσ φανσ, ελεχτριχαλ
ανδ οτηερ εθυιπmεντ ασσοχιατεδ ωιτη τηε σχρυββερ, 18” ΦΡΠ πιπινγ ανδ
πιπε συππορτσ, τηε εξιστινγ βυιλδινγ βλοωερ ινχλυδινγ τηε mοτορ ανδ
βλοωερ υνιτ, αλλ χοορδινατιον νεχεσσαρψ βετωεεν τηε Χοντραχτορ ανδ τηε
Χουντψ το σηυτ οφφ ποωερ το ϖαριουσ χοmπονεντσ ασ νεχεσσαρψ, ανδ αλλ
οτηερ ιτεmσ σηοων ανδ δεσχριβεδ ον τηε Dραωινγσ. Παψmεντ ωιλλ βε
βασεδ ον περχενταγε οφ ωορκ χοmπλετεδ δυρινγ τηε παψ περιοδ ατ τιmε
οφ παψ αππλιχατιον το τηε νεαρεστ 10% χοmπλετε. Τηε χυmυλατιϖε τοταλ
σηαλλ νοτ εξχεεδ τηε Λυmπ Συm Βιδ Παψ Ιτεm αmουντ.

Εmεργενχψ Χηλορινε Σχρυββερ ανδ Αχχεσσοριεσ (Βιδ Ιτεm Νο. 4)
α.

Μεασυρεmεντ φορ ϖαριουσ ιτεmσ χοϖερεδ υνδερ Εmεργενχψ Χηλορινε
Σχρυββερ ανδ Αχχεσσοριεσ ωιλλ νοτ βε mαδε φορ παψmεντ, ανδ αλλ ιτεmσ
σηαλλ βε ινχλυδεδ ιν τηε λυmπ συm πριχε.

β.

Παψmεντ φορ Εmεργενχψ Χηλορινε Σχρυββερ ανδ Αχχεσσοριεσ ωιλλ βε
mαδε ατ τηε Χοντραχτ λυmπ συm πριχε φορ τηε ιτεm, ωηιχη πριχε ανδ
παψmεντ σηαλλ βε φυλλ χοmπενσατιον φορ αλλ λαβορ, mατεριαλσ, τοολσ, ανδ
εθυιπmεντ ρεθυιρεδ. Τηισ ινχλυδεσ βυτ ισ νοτ λιmιτεδ το: σχρυββερ ανδ αλλ
αχχεσσοριεσ, 24” ΦΡΠ πιπινγ, πιπε συππορτσ, πιπινγ, ϖαλϖεσ, σχρυββερ
βλοωερ ανδ φαν. Παψmεντ ωιλλ βε βασεδ ον περχενταγε οφ ωορκ
χοmπλετεδ δυρινγ τηε παψ περιοδ ατ τιmε οφ παψ αππλιχατιον το τηε
νεαρεστ 10% χοmπλετε. Τηε χυmυλατιϖε τοταλ σηαλλ νοτ εξχεεδ τηε Λυmπ
Συm Βιδ Παψ Ιτεm αmουντ.

Ελεχτριχαλ Ιmπροϖεmεντσ (Βιδ Ιτεm Νο. 5)
α.

Μεασυρεmεντ φορ ϖαριουσ ιτεmσ χοϖερεδ υνδερ Ελεχτριχαλ Ιmπροϖεmεντσ
ωιλλ νοτ βε mαδε φορ παψmεντ, ανδ αλλ ιτεmσ σηαλλ βε ινχλυδεδ ιν τηε
λυmπ συm πριχε.
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β.

6.

Παψmεντ φορ Ελεχτριχαλ Ιmπροϖεmεντσ ωιλλ βε mαδε ατ τηε Χοντραχτ λυmπ
συm πριχε φορ τηε ιτεm, ωηιχη πριχε ανδ παψmεντ σηαλλ βε φυλλ
χοmπενσατιον φορ αλλ λαβορ, mατεριαλσ, τοολσ, ανδ εθυιπmεντ σερϖιχεσ
ρεθυιρεδ. Τηισ ινχλυδεσ βυτ ισ νοτ λιmιτεδ το: σερϖιχε χονδυχτορσ,
αχτυατορ, σχρυββερ χοντρολ πανελ, χονδυιτσ, ωιρινγ ανδ χαβλεσ, λιγητνινγ
προτεχτιον, γρουνδινγ, χοορδινατιον ωιτη Χουντψ φορ Χουντψ προϖιδεδ
ιντεγρατιον ιντο εξιστινγ ΣΧΑDΑ, ανδ χοννεχτιον οφ αλλ ελεχτριχαλ
χοmπονεντσ το εξιστινγ ποωερ συππλψ. Παψmεντ ωιλλ βε βασεδ ον
περχενταγε οφ ωορκ χοmπλετεδ δυρινγ παψ περιοδ ατ τιmε οφ παψ
αππλιχατιον το τηε νεαρεστ 10% χοmπλετε. Τηε χυmυλατιϖε τοταλ σηαλλ νοτ
εξχεεδ τηε Λυmπ Συm Βιδ Παψ Ιτεm αmουντ.

Βυιλδινγ Βλοωερ (Βιδ Ιτεm Νο. 6)
α.

Μεασυρεmεντ φορ ϖαριουσ ιτεmσ χοϖερεδ υνδερ Βυιλδινγ Βλοωερ ωιλλ νοτ
βε mαδε φορ παψmεντ, ανδ αλλ ιτεmσ σηαλλ βε ινχλυδεδ ιν τηε λυmπ συm
πριχε.

β.

Παψmεντ φορ Ρεπλαχε Βυιλδινγ Βλοωερ ωιλλ βε mαδε ατ τηε Χοντραχτ λυmπ
συm πριχε φορ τηε ιτεm, ωηιχη πριχε ανδ παψmεντ σηαλλ βε φυλλ
χοmπενσατιον φορ αλλ λαβορ, mατεριαλσ, τοολσ, ανδ εθυιπmεντ ρεθυιρεδ το
ρεmοϖε, δεmολιση, ανδ ρεπλαχε τηε εξιστινγ βυιλδινγ βλοωερ. Τηισ
ινχλυδεσ βυτ ισ νοτ λιmιτεδ το: νεω βλοωερ, φαν ανδ mοτορ, mοδιφιχατιον
οφ εξιστινγ ΦΡΠ συχτιον ανδ εξηαυστ πιπινγ ασ νεχεσσαρψ, ανδ γρουτ ανδ
χονχρετε mοδιφιχατιονσ ασ νεχεσσαρψ το φιτ νεω βλοωερ. Παψmεντ ωιλλ βε
βασεδ ον περχενταγε οφ ωορκ χοmπλετεδ δυρινγ τηε παψ περιοδ ατ τιmε
οφ παψ αππλιχατιον το τηε νεαρεστ 10% χοmπλετε. Τηε χυmυλατιϖε τοταλ
σηαλλ νοτ εξχεεδ τηε Λυmπ Συm Βιδ Παψ Ιτεm αmουντ.

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01041
ΠΡΟϑΕΧΤ ΧΟΟΡDΙΝΑΤΙΟΝ

ΠΑΡΤ 1 – ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΙΝΧΛΥDΕD
Α. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ:
1. Χοορδινατε ωορκ οφ ηισ οων εmπλοψεεσ ανδ συβχοντραχτορσ.
2. Εξπεδιτε ηισ ωορκ το ασσυρε χοmπλιανχε ωιτη σχηεδυλεσ.
3. Χοmπλψ ωιτη ορδερσ ανδ ινστρυχτιονσ οφ Ενγινεερ.
4. Προϖιδε 24 ηουρ/7 δαψσ α ωεεκ χονταχτ ινφορmατιον φορ τηε προϕεχτ συπεριντενδεντ, ωηο
σηαλλ βε νο mορε τηαν 30 mινυτεσ φροm τηε προϕεχτ σιτε δυρινγ τηε δυρατιον οφ τηε
προϕεχτ (τηατ ισ α 30 mινυτε ρεσπονσε τιmε). Αδδιτιοναλλψ, τηε προϕεχτ συπεριντενδεντ
σηαλλ ηαϖε τηε εθυιπmεντ/mανποωερ αϖαιλαβλε (ωιτη α 30 mινυτε ρεσπονσε τιmε) το
ρεσπονδ το αλλ προβλεmσ ωηιχη mαψ οχχυρ ατ τηε σιτε φροm τηε σταρτ οφ ωορκ το αππροϖαλ
οφ τηε ωορκ.
5. Ονχε ωορκ βεγινσ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ χοντινυαλλψ ωορκ ον τηε προϕεχτ υντιλ ιτ ισ
χοmπλετε ανδ σηαλλ νοτ δε−mοβιλιζε φροm τηε σιτε ορ στοπ ωορκ φορ εξχεσσιϖε περιοδσ οφ
τιmε.

1.02

ΡΕΛΑΤΕD ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α. Σεχτιον 011000: Συmmαρψ οφ Wορκ.
Β. Σεχτιον 01152: Αππλιχατιον φορ Παψmεντ.
Χ. Σεχτιον 01200: Προϕεχτ Μεετινγσ.
D. Σεχτιον 01310: Χονστρυχτιον Σχηεδυλεσ.
Ε. Σεχτιον 01340: Σηοπ Dραωινγσ.
Φ. Σεχτιον 015000: Χονστρυχτιον Φαχιλιτιεσ ανδ Τεmποραρψ Χοντρολσ.
Γ. Σεχτιον 01700: Χοντραχτ Χλοσεουτ.

1.03

ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΑΝD ΣΤΑΡΤ−ΥΠ

Α. Ενγινεερ σηαλλ εσταβλιση ον−σιτε λινεσ οφ αυτηοριτψ ανδ χοmmυνιχατιονσ:
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1. Σχηεδυλε ανδ χονδυχτ πρεχονστρυχτιον mεετινγ ανδ προγρεσσ mεετινγσ ασ σπεχιφιεδ ιν
Σεχτιον 01200.
2. Εσταβλιση προχεδυρεσ φορ:
α. Συβmιτταλσ.
β. Ρεπορτσ ανδ ρεχορδσ.
χ. Ρεχοmmενδατιονσ.
δ. Χοορδινατιον οφ δραωινγσ.
ε. Σχηεδυλεσ.
φ.

Ρεσολυτιον οφ χονφλιχτσ.

3. Ιντερπρετ Χοντραχτ Dοχυmεντσ:
α. Τρανσmιτ ωριττεν ιντερπρετατιονσ το Χοντραχτορ, ανδ το οτηερ χονχερνεδ παρτιεσ.
4. Ασσιστ ιν οβταινινγ περmιτσ ανδ αππροϖαλσ:
α. ςεριφψ τηατ χοντραχτορ ανδ συβχοντραχτορσ ηαϖε οβταινεδ ινσπεχτιονσ φορ Wορκ ανδ φορ
τεmποραρψ φαχιλιτιεσ.
5. Χοντρολ τηε υσε οφ Σιτε:
α. Αλλοχατε σπαχε φορ Χοντραχτορ∋σ υσε φορ φιελδ οφφιχεσ, σηεδσ, ανδ ωορκ ανδ στοραγε αρεασ.
6. Ρεϖιεω ανδ Τεστινγ:
α. Ρεϖιεω ωορκ φορ γενεραλ περφορmανχε ιν αχχορδ ωιτη ρεθυιρεmεντσ οφ Χοντραχτ
Dοχυmεντσ.
β. Αδmινιστερ σπεχιαλ τεστινγ ανδ ινσπεχτιονσ οφ συσπεχτ Wορκ.
χ. Ρεϕεχτ Wορκ ωηιχη δοεσ νοτ χοmπλψ ωιτη ρεθυιρεmεντσ οφ Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
1.04

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ∋Σ DΥΤΙΕΣ
Α. Χονστρυχτιον Σχηεδυλεσ:
1. Πρεπαρε α δεταιλεδ σχηεδυλε οφ βασιχ οπερατιονσ πριορ το βεγιννινγ ωορκ φορ τηε ρεϖιεω
ανδ αππροϖαλ οφ τηε Ενγινεερ.
2. Μονιτορ σχηεδυλεσ ασ ωορκ προγρεσσεσ:
α. Ιδεντιφψ ποτεντιαλ ϖαριανχεσ βετωεεν σχηεδυλεδ ανδ προβαβλε χοmπλετιον δατεσ φορ
εαχη πηασε.
β. Ρεχοmmενδ το Οωνερ αδϕυστmεντσ ιν σχηεδυλε το mεετ ρεθυιρεδ χοmπλετιον δατεσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΠΡΟϑΕΧΤ ΧΟΟΡDΙΝΑΤΙΟΝ
01041−2

χ. Dοχυmεντ χηανγεσ ιν σχηεδυλε; συβmιτ το Οωνερ, Ενγινεερ ανδ το ινϖολϖεδ
συβχοντραχτορσ.
3. Οβσερϖε ωορκ οφ εαχη συβχοντραχτορ το mονιτορ χοmπλιανχε ωιτη σχηεδυλε.
α. ςεριφψ τηατ λαβορ ανδ εθυιπmεντ αρε αδεθυατε φορ τηε ωορκ ανδ τηε σχηεδυλε.
β. ςεριφψ τηατ προδυχτ προχυρεmεντ σχηεδυλεσ αρε αδεθυατε.
χ. ςεριφψ τηατ προδυχτ δελιϖεριεσ αρε αδεθυατε το mαινταιν σχηεδυλε.
δ. Ρεπορτ νονχοmπλιανχε το Ενγινεερ, ωιτη ρεχοmmενδατιον φορ χηανγεσ.
Β. Προχεσσ Σηοπ Dραωινγσ, Προδυχτ Dατα ανδ Σαmπλεσ:
1. Πριορ το συβmιτταλ το Ενγινεερ, ρεϖιεω φορ χοmπλιανχε ωιτη Χοντραχτ Dοχυmεντσ:
α. Φιελδ διmενσιονσ ανδ χλεαρανχε διmενσιονσ.
β. Ρελατιον το αϖαιλαβλε σπαχε.
χ. Εφφεχτ οφ ανψ χηανγεσ ον τηε ωορκ οφ ανψ συβχοντραχτορ.
Χ. Ρεϖιεω Dραωινγσ πρεπαρεδ βψ συβχοντραχτορσ:
1. Πριορ το συβmιτταλ το Ενγινεερ, ρεϖιεω φορ χοmπλιανχε ωιτη Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
D. Πρεπαρε Χοορδινατιον Dραωινγσ ασ ρεθυιρεδ το ρεσολϖε χονφλιχτσ ανδ το ασσυρε χοορδινατιον οφ
τηε ωορκ οφ, ορ αφφεχτεδ βψ, mεχηανιχαλ ανδ ελεχτριχαλ τραδεσ, ορ βψ σπεχιαλ εθυιπmεντ
ρεθυιρεmεντσ.
1. Συβmιτ το Ενγινεερ.
2. Ρεπροδυχε ανδ διστριβυτε χοπιεσ το χονχερνεδ παρτιεσ αφτερ Ενγινεερ ρεϖιεω.
Ε. Μαινταιν Ρεπορτσ ανδ Ρεχορδσ ατ ϑοβ Σιτε, αϖαιλαβλε το Ενγινεερ ανδ Οωνερ.
1. Dαιλψ λογ οφ προγρεσσ οφ ωορκ.
2. Ρεχορδσ:
α. Χοντραχτσ.
β. Πυρχηασε ορδερσ.
χ. Ματεριαλσ ανδ εθυιπmεντ ρεχορδσ.
δ. Αππλιχαβλε ηανδβοοκσ, χοδεσ ανδ στανδαρδσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΠΡΟϑΕΧΤ ΧΟΟΡDΙΝΑΤΙΟΝ
01041−3

Φ. Μαινταιν φιλε οφ ρεχορδ δοχυmεντσ
1.05

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ∋Σ ΧΛΟΣΕ−ΟΥΤ DΥΤΙΕΣ
Α. Μεχηανιχαλ ανδ Ελεχτριχαλ εθυιπmεντ σταρτ−υπ:
1. Χοορδινατε χηεχκ−ουτ οφ υτιλιτιεσ, οπερατιοναλ σψστεmσ ανδ εθυιπmεντ.
2. Οργανιζε ινιτιαλ σταρτ−υπ ανδ τεστινγ.
3. Ρεχορδ δατεσ οφ σταρτ οφ οπερατιον οφ σψστεmσ ανδ εθυιπmεντ.
4. Συβmιτ το Οωνερ ωριττεν νοτιχε οφ βεγιννινγ οφ ωαρραντψ περιοδ φορ εθυιπmεντ πυτ ιντο
σερϖιχε.
Β. Ατ χοmπλετιον οφ Wορκ, χονδυχτ αν ινσπεχτιον το ασσυρε τηατ:
1. Σπεχιφιεδ χλεανινγ ηασ βεεν αχχοmπλισηεδ.
2. Τεmποραρψ φαχιλιτιεσ ηαϖε βεεν ρεmοϖεδ φροm σιτε.
Χ. Συβσταντιαλ Χοmπλετιον:
1. Χονδυχτ αν ινσπεχτιον το δεϖελοπ α λιστ οφ Wορκ το βε χοmπλετεδ ορ χορρεχτεδ.
2. Ασσιστ Ενγινεερ ιν ινσπεχτιον.
3. Συπερϖισε χορρεχτιον ανδ χοmπλετιον οφ ωορκ οφ συβχοντραχτορσ.

1.06

ΕΝΓΙΝΕΕΡ∋Σ ΧΛΟΣΕ−ΟΥΤ DΥΤΙΕΣ
Α. Φιναλ Χοmπλετιον:
1. Wηεν Χοντραχτορ δετερmινεσ τηατ Wορκ ισ φιναλλψ χοmπλετε, χονδυχτ αν ινσπεχτιον το
ϖεριφψ χοmπλετιον οφ Wορκ.
Β. Αδmινιστρατιον οφ Χοντραχτ χλοσεουτ:
1. Ρεχειϖε ανδ ρεϖιεω χοντραχτορ∋σ φιναλ συβmιτταλσ.
2. Τρανσmιτ το Οωνερ ωιτη ρεχοmmενδατιονσ φορ αχτιον.

ΠΑΡΤ 2 – ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 – ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΠΡΟϑΕΧΤ ΧΟΟΡDΙΝΑΤΙΟΝ
01041−4

ΣΕΧΤΙΟΝ 01050
ΦΙΕΛD ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ ΑΝD ΣΥΡςΕΨΙΝΓ
ΠΑΡΤ 1 – ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΙΝΧΛΥDΕD
Α. Προϖιδε ανδ παψ φορ φιελδ ενγινεερινγ σερϖιχεσ ρεθυιρεδ φορ Προϕεχτ.
1. Συρϖεψ ωορκ ρεθυιρεδ ιν εξεχυτιον οφ Προϕεχτ.
2. Χιϖιλ, στρυχτυραλ ορ οτηερ προφεσσιοναλ ενγινεερινγ σερϖιχεσ σπεχιφιεδ, ορ ρεθυιρεδ το
εξεχυτε Χοντραχτορ∋σ χονστρυχτιον mετηοδσ.
Β. Οωνερ∋σ Ρεπρεσεντατιϖε ωιλλ ιδεντιφψ εξιστινγ χοντρολ ποιντσ ινδιχατεδ ον τηε Dραωινγσ, ασ
ρεθυιρεδ.

1.02

ΡΕΛΑΤΕD ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α. Γενεραλ Χονδιτιονσ.
Β. Σεχτιον 011000: Συmmαρψ οφ Wορκ.
Χ. Σεχτιον 01700: Χοντραχτ Χλοσεουτ.

1.03

ΘΥΑΛΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ ΟΦ ΣΥΡςΕΨΟΡ ΟΡ ΕΝΓΙΝΕΕΡ
Α. Θυαλιφιεδ ενγινεερ ορ λανδ συρϖεψορ, ρεγιστερεδ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα ανδ αχχεπταβλε το
Οωνερ.

1.04

ΣΥΡςΕΨ ΡΕΦΕΡΕΝΧΕ ΠΟΙΝΤΣ
Α. Εσταβλιση βασιχ ηοριζονταλ ανδ ϖερτιχαλ χοντρολ ποιντσ φορ τηε Προϕεχτ πριορ το σταρτινγ ωορκ.
Β. Λοχατε ανδ προτεχτ χοντρολ ποιντσ πριορ το σταρτινγ σιτε ωορκ, ανδ πρεσερϖε αλλ περmανεντ
ρεφερενχε ποιντσ δυρινγ χονστρυχτιον.
1. Μακε νο χηανγεσ ορ ρελοχατιονσ ωιτηουτ πριορ ωριττεν νοτιχε το Ενγινεερ.
2. Ρεπορτ το Ενγινεερ ωηεν ανψ ρεφερενχε ποιντ ισ λοστ ορ δεστροψεδ, ορ ρεθυιρεσ ρελοχατιον
βεχαυσε οφ νεχεσσαρψ χηανγεσ ιν γραδεσ ορ λοχατιονσ.
3. Ρεθυιρε Συρϖεψορ το ρεπλαχε προϕεχτ χοντρολ ποιντσ ωηιχη mαψ βε λοστ ορ δεστροψεδ.
α. Εσταβλιση ρεπλαχεmεντσ βασεδ ον οριγιναλ συρϖεψ χοντρολ.

1.05

ΠΡΟϑΕΧΤ ΣΥΡςΕΨ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΦΙΕΛD ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ
01050−1

Α. Εσταβλιση λινεσ ανδ λεϖελσ, λοχατε ανδ λαψ ουτ, βψ ινστρυmεντατιον ανδ σιmιλαρ αππροπριατε
mεανσ:
1. Σιτε ιmπροϖεmεντσ
α. Στακεσ φορ γραδινγ, φιλλ ανδ τοπσοιλ πλαχεmεντ.
β. Υτιλιτψ σλοπεσ ανδ ινϖερτ ελεϖατιονσ.
2. Βαττερ βοαρδσ φορ στρυχτυρεσ.
3. Χοντρολλινγ λινεσ ανδ λεϖελσ ρεθυιρεδ φορ mεχηανιχαλ ανδ ελεχτριχαλ τραδεσ.
Β. Φροm τιmε το τιmε, ϖεριφψ λαψουτσ βψ σαmε mετηοδσ.
Χ. Λοχατε ανδ mαρκ αλλ κνοων υνδεργρουνδ υτιλιτιεσ πριορ το εντρανχε οφ ανψ εθυιπmεντ ον τηε
σιτε. Αλλ συχη υτιλιτιεσ σηαλλ βε προτεχτεδ φροm ηεαϖψ τραφφιχ. Εσταβλιση ανδ mαινταιν
βαρριχαδεσ αρουνδ αλλ mανηολεσ, δραινσ, ανδ σιmιλαρ υνδεργρουνδ ιτεmσ. Ιmmεδιατελψ νοτιφψ
τηε Οωνερ οφ ανψ χονφλιχτ βετωεεν οπερατιονσ ανδ ανψ ιν γρουνδ ιτεm το ρεmαιν.
1.06

ΡΕΧΟΡDΣ
Α. Μαινταιν α χοmπλετε, αχχυρατε λογ οφ αλλ χοντρολ ανδ συρϖεψ ωορκ ασ ιτ προγρεσσεσ.
Β. Ατ τηε ενδ οφ τηε προϕεχτ, συβmιτ α χερτιφιεδ σιτε συρϖεψ ατ 1 ινχη εθυαλσ 30 φεετ σχαλε ον
ρεπροδυχιβλε τραχινγ σηεετσ 24 ινχηεσ βψ 36 ινχηεσ. Συρϖεψ σηαλλ ινχλυδε: αλλ τοπογραπηιχ
φεατυρεσ, σλαβ ανδ ασπηαλτ ελεϖατιονσ ατ λεαστ εϖερψ 100 φεετ, ανδ τοπ οφ αλλ βυριεδ πιπε ανδ
χονδυιτ ατ λεαστ εϖερψ 50 φεετ, ανδ ατ αλλ χηανγεσ ιν ϖερτιχαλ ορ ηοριζονταλ διρεχτιον, λοχατιονσ
οφ αλλ ϖαλϖεσ, χασινγσ, αιρ ρελεασε ϖαλϖεσ, ανδ αλλ οτηερ χοmπονεντσ ινσταλλεδ.

1.07

ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Α. Συβmιτ ναmε ανδ αδδρεσσ οφ Ρεγιστερεδ Συρϖεψορ το Ενγινεερ.
Β. Ον ρεθυεστ οφ Ενγινεερ, συβmιτ δοχυmεντατιον το ϖεριφψ αχχυραχψ οφ φιελδ ενγινεερινγ ωορκ.

ΠΑΡΤ 2 – ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 – ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΦΙΕΛD ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ
01050−2

ΣΕΧΤΙΟΝ 01152
ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΦΟΡ ΠΑΨΜΕΝΤ
ΠΑΡΤ 1 – ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΙΝΧΛΥDΕD
Α. Συβmιτ Αππλιχατιονσ φορ Παψmεντ το Ενγινεερ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε σχηεδυλε εσταβλισηεδ βψ
Χονδιτιονσ οφ τηε Χοντραχτ ανδ ηερειν.

1.02

ΡΕΛΑΤΕD ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α. Αγρεεmεντ βετωεεν Οωνερ ανδ Χοντραχτορ.
Β. Χονδιτιονσ οφ τηε Χοντραχτ: Προγρεσσ Παψmεντσ, Ρεταιναγε ανδ Φιναλ Παψmεντ.
Χ. Σεχτιον 01153: Χηανγε Ορδερ Προχεδυρεσ.
D. Σεχτιον 01370: Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ.
Ε. Σεχτιον 01700: Χοντραχτ Χλοσεουτ.

1.03

ΦΟΡΜΑΤ ΑΝD DΑΤΑ ΡΕΘΥΙΡΕD
Α. Συβmιτ αππλιχατιονσ ιν τηε φορm ρεθυιρεδ βψ Οωνερ, ιν αχχορδανχε ωιτη τηε εξαmπλε ωηιχη
ωιλλ βε προϖιδεδ βψ τηε Ενγινεερ, ωιτη ιτεmιζεδ δατα τψπεδ ον 8−1/2−ινχη ξ
11−ινχη ωηιτε παπερ χοντινυατιον σηεετσ.
Β. Προϖιδε ιτεmιζεδ δατα ον χοντινυατιον σηεετ:
1. Φορmατ, σχηεδυλεσ, λινε ιτεmσ ανδ ϖαλυεσ: Τηοσε οφ τηε Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ αχχεπτεδ βψ
Ενγινεερ.

1.04

ΠΡΕΠΑΡΑΤΙΟΝ ΟΦ ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΦΟΡ ΕΑΧΗ ΠΡΟΓΡΕΣΣ ΠΑΨΜΕΝΤ
Α. Αππλιχατιον Φορm:
1. Φιλλ ιν ρεθυιρεδ ινφορmατιον, ινχλυδινγ τηατ φορ Χηανγε Ορδερσ εξεχυτεδ πριορ το δατε οφ
συβmιτταλ οφ αππλιχατιον.
2. Φιλλ ιν συmmαρψ οφ δολλαρ ϖαλυεσ το αγρεε ωιτη ρεσπεχτιϖε τοταλσ ινδιχατεδ ον χοντινυατιον
σηεετσ.
3. Εξεχυτε χερτιφιχατιον ωιτη σιγνατυρε οφ α ρεσπονσιβλε οφφιχερ οφ Χοντραχτ φιρm.
Β. Χοντινυατιον Σηεετσ:

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΦΟΡ ΠΑΨΜΕΝΤ
01152−1

1. Φιλλ ιν τοταλ λιστ οφ αλλ σχηεδυλεδ χοmπονεντ ιτεmσ οφ Wορκ, ωιτη ιτεm νυmβερ ανδ
σχηεδυλεδ δολλαρ ϖαλυε φορ εαχη ιτεm.
2. Φιλλ ιν δολλαρ ϖαλυε ιν εαχη χολυmν φορ εαχη σχηεδυλεδ λινε ιτεm ωηεν ωορκ ηασ βεεν
περφορmεδ ορ προδυχτσ στορεδ.
α. Ρουνδ οφφ ϖαλυεσ το νεαρεστ δολλαρ, ορ ασ σπεχιφιεδ φορ Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ.
3. Λιστ εαχη Χηανγε Ορδερ εξεχυτεδ πριορ το δατε οφ συβmισσιον ατ τηε ενδ οφ τηε
χοντινυατιον σηεετσ.
α. Λιστ βψ Χηανγε Ορδερ Νυmβερ, ανδ δεσχριπτιον, ασ φορ αν οριγιναλ χοmπονεντ ιτεm οφ
ωορκ.
1.05

ΣΥΒΣΤΑΝΤΙΑΤΙΝΓ DΑΤΑ ΦΟΡ ΠΡΟΓΡΕΣΣ ΠΑΨΜΕΝΤΣ
Α. Wηεν τηε Οωνερ ορ τηε Ενγινεερ ρεθυιρεσ συβσταντιατινγ δατα, Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ
συιταβλε ινφορmατιον, ωιτη α χοϖερ λεττερ ιδεντιφψινγ:
1. Προϕεχτ
2. Αππλιχατιον νυmβερ ανδ δατε.
3. Dεταιλεδ λιστ οφ ενχλοσυρεσ.
4. Φορ στορεδ προδυχτσ:
α. Ιτεm νυmβερ ανδ ιδεντιφιχατιον ασ σηοων ον αππλιχατιον.
β. Dεσχριπτιον οφ σπεχιφιχ mατεριαλ.
Β. Συβmιτ ονε χοπψ οφ δατα ανδ χοϖερ λεττερ φορ εαχη χοπψ οφ αππλιχατιον.

1.06

ΠΡΕΠΑΡΑΤΙΟΝ ΟΦ ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΦΟΡ ΦΙΝΑΛ ΠΑΨΜΕΝΤ
Α. Φιλλ ιν Αππλιχατιον φορm ασ σπεχιφιεδ φορ προγρεσσ παψmεντσ.
Β. Υσε χοντινυατιον σηεετ φορ πρεσεντινγ τηε φιναλ στατεmεντ οφ αχχουντινγ ασ σπεχιφιεδ ιν
Σεχτιον 01700−Χοντραχτ Χλοσεουτ.

1.07

ΣΥΒΜΙΤΤΑΛ ΠΡΟΧΕDΥΡΕ
Α. Συβmιτ Αππλιχατιονσ φορ Παψmεντ το Ενγινεερ ατ τηε τιmεσ στιπυλατεδ.
Β. Νυmβερ: 3 χοπιεσ οφ εαχη Αππλιχατιον.
Χ. Wηεν Ενγινεερ φινδσ Αππλιχατιον προπερλψ χοmπλετεδ ανδ χορρεχτ, ηε ωιλλ τρανσmιτ χερτιφιχατε
φορ παψmεντ το Οωνερ, ωιτη χοπψ το Χοντραχτορ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΦΟΡ ΠΑΨΜΕΝΤ
01152−2

ΠΑΡΤ 2 – ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 – ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΦΟΡ ΠΑΨΜΕΝΤ
01152−3

ΣΕΧΤΙΟΝ 01153
ΧΗΑΝΓΕ ΟΡDΕΡ ΠΡΟΧΕDΥΡΕΣ
ΠΑΡΤ 1 に ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΙΝΧΛΥDΕD
Α. Προmπτλψ ιmπλεmεντ χηανγε ορδερ προχεδυρεσ.
1. Προϖιδε φυλλ ωριττεν δατα ρεθυιρεδ το εϖαλυατε χηανγεσ.
2. Μαινταιν δεταιλεδ ρεχορδσ οφ ωορκ δονε ον α τιmε ανδ mατεριαλ/φορχε αχχουντ βασισ.
3. Προϖιδε φυλλ δοχυmεντατιον το Ενγινεερ ον ρεθυεστ.
Β. Dεσιγνατε ιν ωριτινγ τηε mεmβερ οφ Χοντραχτορ∋σ οργανιζατιον:
1. Wηο ισ αυτηοριζεδ το αχχεπτ χηανγεσ ιν τηε Wορκ.
2. Wηο ισ ρεσπονσιβλε φορ ινφορmινγ οτηερσ ιν τηε Χοντραχτορ∋σ εmπλοψ οφ τηε αυτηοριζατιον
οφ χηανγεσ ιν τηε Wορκ.
Χ. Οωνερ ωιλλ δεσιγνατε ιν ωριτινγ τηε περσον ωηο ισ αυτηοριζεδ το εξεχυτε χηανγε Ορδερσ.

1.02

ΡΕΛΑΤΕD ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α. Σεχτιον 01152: Αππλιχατιον φορ Παψmεντ.
Β. Σεχτιον 01310: Χονστρυχτιον Σχηεδυλεσ.
Χ. Σεχτιον 01370: Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ.
D. Σεχτιον 01700: Χοντραχτ Χλοσεουτ.

1.03

DΕΦΙΝΙΤΙΟΝΣ
Α. Χηανγε Ορδερ: Σεε Γενεραλ Χονδιτιονσ.
Β. Χονστρυχτιον Χηανγε Αυτηοριζατιον: Α ωριττεν ορδερ το τηε Χοντραχτορ, σιγνεδ βψ Οωνερ ανδ
Ενγινεερ, ωηιχη αmενδσ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ασ δεσχριβεδ, ανδ αυτηοριζεσ Χοντραχτορ το
προχεεδ ωιτη α χηανγε ωηιχη αφφεχτσ τηε Χοντραχτ Συm ορ τηε Χοντραχτ Τιmε, φορ ινχλυσιον ιν
α συβσεθυεντ Χηανγε Ορδερ.
Χ. Φιελδ Ορδερ: Α ωριττεν ορδερ, ινστρυχτιονσ, ορ ιντερπρετατιονσ, σιγνεδ βψ Ενγινεερ mακινγ
mινορ χηανγεσ ιν τηε Wορκ νοτ ινϖολϖινγ α χηανγε ιν Χοντραχτ Συm ορ Χοντραχτ Τιmε.

1.04

ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΨ ΠΡΟΧΕDΥΡΕΣ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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Α. Οωνερ ορ Ενγινεερ mαψ ινιτιατε χηανγεσ βψ συβmιττινγ α Προποσαλ Ρεθυεστ το Χοντραχτορ.
Ρεθυεστ ωιλλ ινχλυδε:
1. Dεταιλεδ δεσχριπτιον οφ τηε χηανγε, προδυχτσ, ανδ λοχατιον οφ τηε χηανγε ιν τηε Προϕεχτ.
2. Συππλεmενταρψ ορ ρεϖισεδ Dραωινγσ ανδ Σπεχιφιχατιονσ.
3. Τηε προϕεχτεδ τιmε σπαν φορ mακινγ τηε χηανγε, ανδ α σπεχιφιχ στατεmεντ ασ το ωηετηερ
οϖερτιmε ωορκ ισ, ορ ισ νοτ, αυτηοριζεδ.
4. Α σπεχιφιχ περιοδ οφ τιmε δυρινγ ωηιχη τηε ρεθυεστεδ πριχε ωιλλ βε χονσιδερεδ ϖαλιδ.
5. Συχη ρεθυεστ ισ φορ ινφορmατιον ονλψ, ανδ ισ νοτ αν ινστρυχτιον το εξεχυτε τηε χηανγεσ,
νορ το στοπ Wορκ ιν προγρεσσ.
Β. Χοντραχτορ mαψ ινιτιατε χηανγεσ βψ συβmιττινγ α ωριττεν νοτιχε το Ενγινεερ, χονταινινγ:
1. Dεσχριπτιον οφ τηε προποσεδ χηανγεσ.
2. Στατεmεντ οφ τηε ρεασον φορ mακινγ τηε χηανγεσ.
3. Στατεmεντ οφ τηε εφφεχτ ον τηε Χοντραχτ Συm ανδ τηε Χοντραχτ Τιmε.
4. Στατεmεντ οφ τηε εφφεχτ ον τηε ωορκ οφ σεπαρατε χοντραχτορσ.
5. Dοχυmεντατιον συππορτινγ ανψ χηανγε ιν Χοντραχτ Συm ορ Χοντραχτ Τιmε, ασ
αππροπριατε.
1.05

ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ−ΧΗΑΝΓΕ ΑΥΤΗΟΡΙΖΑΤΙΟΝ
Α. Ιν λιευ οφ Προποσαλ Ρεθυεστ, Ενγινεερ mαψ ισσυε α χονστρυχτιον χηανγε αυτηοριζατιον φορ
Χοντραχτορ το προχεεδ ωιτη α χηανγε φορ συβσεθυεντ ινχλυσιον ιν α Χηανγε Ορδερ.
Β. Αυτηοριζατιον ωιλλ δεσχριβε χηανγεσ ιν τηε Wορκ, βοτη αδδιτιονσ ανδ δελετιονσ, ωιτη
ατταχηmεντσ οφ ρεϖισεδ Χοντραχτ Dοχυmεντσ το δεφινε δεταιλσ οφ τηε χηανγε, ανδ ωιλλ
δεσιγνατε τηε mετηοδ οφ δετερmινινγ ανψ χηανγε ιν τηε Χοντραχτ Συm ανδ ανψ χηανγε ιν
Χοντραχτ Τιmε.
Χ. Οωνερ ανδ Ενγινεερ ωιλλ σιγν ανδ δατε τηε Χονστρυχτιον Χηανγε Αυτηοριζατιον ασ
αυτηοριζατιον φορ τηε Χοντραχτορ το προχεεδ ωιτη τηε χηανγεσ.
D. Χοντραχτορ σηαλλ σιγν ανδ δατε τηε Χονστρυχτιον Χηανγε Αυτηοριζατιον το ινδιχατε αγρεεmεντ
ωιτη τηε τερmσ τηερειν.

1.06

DΟΧΥΜΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΦ ΠΡΟΠΟΣΑΛΣ ΑΝD ΧΛΑΙΜΣ
Α. Συππορτ εαχη θυοτατιον φορ λυmπ−συm ανδ/ορ υνιτ πριχε προποσαλσ, ωιτη συφφιχιεντ
συβσταντιατινγ δατα το αλλοω Ενγινεερ το εϖαλυατε τηε θυοτατιον.
Β. Ον ρεθυεστ προϖιδε αδδιτιοναλ δατα το συππορτ τιmε ανδ χοστ χοmπυτατιονσ:

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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1. Λαβορ ρεθυιρεδ.
2. Εθυιπmεντ ρεθυιρεδ.
3. Προδυχτσ ρεθυιρεδ.
α. Ρεχοmmενδεδ σουρχεσ οφ πυρχηασε ανδ υνιτ χοστ.
β. Θυαντιτιεσ ρεθυιρεδ.
4. Ταξεσ, ινσυρανχε ανδ βονδσ.
5. Χρεδιτ φορ ωορκ δελετεδ φροm Χοντραχτ, σιmιλαρλψ δοχυmεντεδ.
6. Οϖερηεαδ ανδ προφιτ.
7. ϑυστιφιχατιον φορ ανψ χηανγε ιν Χοντραχτ Τιmε.
Χ. Συππορτ εαχη χλαιm φορ αδδιτιοναλ χοστσ, ανδ φορ ωορκ δονε ον α τιmε−ανδ−mατεριαλ / φορχε
αχχουντ βασισ, ωιτη δοχυmεντατιον ασ ρεθυιρεδ φορ α λυmπ−συm προποσαλ, πλυσ αδδιτιοναλ
ινφορmατιον:
1. Ναmε οφ Οωνερ∋σ αυτηοριζεδ αγεντ ωηο ορδερεδ τηε ωορκ, ανδ δατε οφ τηε ορδερ.
2. Dατεσ ανδ τιmεσ ωορκ ωασ περφορmεδ, ανδ βψ ωηοm.
3. Τιmε ρεχορδ, συmmαρψ οφ ηουρσ ωορκεδ, ανδ ηουρλψ ρατεσ παιδ.
4. Ρεχειπτσ ανδ ινϖοιχεσ φορ:
α. Εθυιπmεντ υσεδ, λιστινγ δατεσ ανδ τιmεσ οφ υσε.
β. Προδυχτσ υσεδ, λιστινγ οφ θυαντιτιεσ.
χ. Συβχοντραχτορσ.
D. Dοχυmεντ ρεθυεστσ φορ συβστιτυτιονσ φορ Προδυχτσ ασ σπεχιφιεδ ιν Σεχτιον 01630.
1.07

ΠΡΕΠΑΡΑΤΙΟΝ ΟΦ ΧΗΑΝΓΕ ΟΡDΕΡΣ
Α. Ενγινεερ ωιλλ πρεπαρε εαχη Χηανγε Ορδερ.
Β. Οωνερ∋σ Φορm, περ εξαmπλε προϖιδεδ βψ τηε Ενγινεερ.
Χ. Χηανγε Ορδερ ωιλλ δεσχριβε χηανγεσ ιν τηε Wορκ, βοτη αδδιτιονσ ανδ δελετιονσ, ωιτη
ατταχηmεντσ οφ ρεϖισεδ Χοντραχτ Dοχυmεντσ το δεφινε δεταιλσ οφ τηε χηανγε.
D. Χηανγε Ορδερ ωιλλ προϖιδε αν αχχουντινγ οφ τηε αδϕυστmεντ ιν τηε Χοντραχτ Συm ανδ ιν τηε
Χονταχτ Τιmε.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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1.08

ΛΥΜΠ−ΣΥΜ/ΦΙΞΕD ΠΡΙΧΕ ΧΗΑΝΓΕ ΟΡDΕΡ
Α. Χοντεντ οφ Χηανγε Ορδερσ ωιλλ βε βασεδ ον, ειτηερ:
1. Ενγινεερ∋σ Προποσαλ Ρεθυεστ ανδ Χοντραχτορ∋σ ρεσπονσιϖε Προποσαλ ασ mυτυαλλψ αγρεεδ
βετωεεν Οωνερ ανδ Χοντραχτορ.
2. Χοντραχτορ∋σ Προποσαλ φορ α χηανγε, ασ ρεχοmmενδεδ βψ Ενγινεερ.
Β. Οωνερ ανδ Ενγινεερ ωιλλ σιγν ανδ δατε τηε Χηανγε Ορδερ ασ αυτηοριζατιον φορ τηε Χοντραχτορ
το προχεεδ ωιτη τηε χηανγεσ.
Χ. Χοντραχτορ σηαλλ σιγν ανδ δατε τηε Χηανγε Ορδερ το ινδιχατε αγρεεmεντ ωιτη τηε τερmσ
τηερειν.

1.09

ΥΝΙΤ ΠΡΙΧΕ ΧΗΑΝΓΕ ΟΡDΕΡ
Α. Χοντεντ οφ Χηανγε Ορδερσ ωιλλ βε βασεδ ον, ειτηερ:
1. Ενγινεερ∋σ δεφινιτιον οφ τηε σχοπε οφ τηε ρεθυιρεδ χηανγεσ.
2. Χοντραχτορ∋σ Προποσαλ φορ α χηανγε, ασ ρεχοmmενδεδ βψ ενγινεερ.
3. Συρϖεψ οφ χοmπλετε ωορκ.
Β. Τηε αmουντσ οφ τηε υνιτ πριχεσ το βε:
1. Τηοσε στατεδ ιν τηε Αγρεεmεντ.
2. Τηοσε mυτυαλλψ αγρεεδ υπον βετωεεν Οωνερ ανδ Χοντραχτορ.
Χ. Wηεν θυαντιτιεσ οφ εαχη οφ τηε ιτεmσ αφφεχτεδ βψ τηε Χηανγε Ορδερ χαν βε δετερmινεδ πριορ
το σταρτ οφ τηε ωορκ:
1. Οωνερ ανδ Ενγινεερ ωιλλ σιγν ανδ δατε τηε Χηανγε Ορδερ ασ αυτηοριζατιον φορ Χοντραχτορ
το προχεεδ ωιτη τηε χηανγεσ.
2. Χοντραχτορ σηαλλ σιγν ανδ δατε τηε Χηανγε Ορδερ το ινδιχατε αγρεεmεντ ωιτη τηε τερmσ
ηερειν.
D. Wηεν θυαντιτιεσ οφ τηε ιτεmσ χαννοτ βε δετερmινεδ πριορ το σταρτ οφ τηε ωορκ:
1. Ενγινεερ ορ Οωνερ ωιλλ ισσυε α χονστρυχτιον χηανγε αυτηοριζατιον διρεχτινγ Χοντραχτορ το
προχεεδ ωιτη τηε χηανγε ον τηε βασισ οφ υνιτ πριχεσ, ανδ ωιλλ χιτε αππλιχαβλε υνιτ πριχεσ.
2. Ατ χοmπλετιον οφ τηε χηανγε, Ενγινεερ ωιλλ δετερmινε τηε χοστ οφ συχη ωορκ βασεδ ον
τηε υνιτ πριχεσ ανδ θυαντιτιεσ υσεδ.
α. Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ δοχυmεντατιον το εσταβλιση τηε νυmβερ οφ υνιτσ οφ εαχη
ιτεm ανδ ανψ χλαιmσ φορ α χηανγε ιν Χοντραχτ Τιmε.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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3. Ενγινεερ ωιλλ σιγν ανδ δατε τηε Χηανγε Ορδερ το εσταβλιση τηε χηανγε ιν Χοντραχτ Συm
ανδ ιν Χοντραχτ Τιmε.
4. Οωνερ ανδ Χοντραχτορ ωιλλ σιγν ανδ δατε τηε Χηανγε Ορδερ το ινδιχατε τηειρ αγρεεmεντ
ωιτη τηε τερmσ τηερειν.
1.10

ΤΙΜΕ ΑΝD ΜΑΤΕΡΙΑΛ/ΦΟΡΧΕ
ΑΥΤΗΟΡΙΖΑΤΙΟΝ

ΑΧΧΟΥΝΤ

ΧΗΑΝΓΕ

ΟΡDΕΡ/ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ

ΧΗΑΝΓΕ

Α. Ενγινεερ ανδ Οωνερ ωιλλ ισσυε α Χονστρυχτιον Χηανγε Αυτηοριζατιον διρεχτινγ Χοντραχτορ το
προχεεδ ωιτη τηε χηανγεσ.
Β. Ατ χοmπλετιον οφ τηε χηανγε, Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ ιτεmιζεδ αχχουντινγ ανδ συππορτινγ
δατα ασ προϖιδεδ ιν τηε Αρτιχλε ∀Dοχυmεντατιον οφ Προποσαλσ ανδ Χλαιmσ∀ οφ τηισ Σεχτιον.
Χ. Ενγινεερ ωιλλ δετερmινε τηε αλλοωαβλε χοστ οφ συχη ωορκ, ασ προϖιδεδ ιν Γενεραλ Χονδιτιονσ.
D. Ενγινεερ ωιλλ σιγν ανδ δατε τηε Χηανγε Ορδερ το εσταβλιση τηε χηανγε ιν Χοντραχτ Συm ανδ ιν
Χοντραχτ Τιmε.
Ε. Οωνερ ανδ Χοντραχτορ ωιλλ σιγν ανδ δατε τηε Χηανγε Ορδερ το ινδιχατε τηειρ αγρεεmεντ
τηερεωιτη.
1.11

ΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ WΙΤΗ ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ∋Σ ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Α. Περιοδιχαλλψ ρεϖισε Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ ανδ Ρεθυεστ φορ Παψmεντ φορmσ το ρεχορδ εαχη χηανγε
ασ α σεπαρατε ιτεm οφ Wορκ, ανδ το ρεχορδ τηε αδϕυστεδ Χοντραχτ Συm.
Β. Περιοδιχαλλψ ρεϖισε τηε Χονστρυχτιον Σχηεδυλε το ρεφλεχτ εαχη χηανγε ιν Χοντραχτ Τιmε.
1. Ρεϖισε συβσχηεδυλεσ το σηοω χηανγεσ φορ οτηερ ιτεmσ οφ ωορκ αφφεχτεδ βψ τηε χηανγεσ.
Χ. Υπον χοmπλετιον οφ ωορκ υνδερ α Χηανγε Ορδερ, εντερ περτινεντ χηανγεσ ιν Ρεχορδ
Dοχυmεντσ.

ΠΑΡΤ 2 に ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 に ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΧΗΑΝΓΕ ΟΡDΕΡ ΠΡΟΧΕDΥΡΕΣ
01153−5

ΣΕΧΤΙΟΝ 01200
ΠΡΟϑΕΧΤ ΜΕΕΤΙΝΓΣ

ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ
Α.

Σχοπε οφ Wορκ:
1.

Β.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ χοοπερατε ανδ χοορδινατε ωιτη τηε Ενγινεερ το σχηεδυλε
ανδ αδmινιστερ τηε πρεχονστρυχτιον mεετινγ, περιοδιχ προγρεσσ mεετινγσ, ανδ
σπεχιφιχαλλψ χαλλεδ mεετινγσ τηρουγηουτ τηε προγρεσσ οφ τηε Wορκ. Τηε
Χοντραχτορ σηαλλ:
α.

Πρεπαρε αγενδα φορ mεετινγσ.

β.

Μακε πηψσιχαλ αρρανγεmεντσ φορ mεετινγσ.

χ.

Πρεσιδε ατ mεετινγσ.

δ.

Τακε ανδ διστριβυτε mεετινγ mινυτεσ.

2.

Ρεπρεσεντατιϖεσ οφ Χοντραχτορ, συβχοντραχτορσ, ανδ συππλιερσ αττενδινγ
mεετινγσ σηαλλ βε θυαλιφιεδ ανδ αυτηοριζεδ το αχτ ον βεηαλφ οφ τηε εντιτψ εαχη
ρεπρεσεντσ.

3.

Τηε Οωνερ σηαλλ αττενδ mεετινγσ το ασχερταιν τηατ τηε Wορκ ισ εξπεδιτεδ
χονσιστεντ ωιτη Χοντραχτ Dοχυmεντσ ανδ χονστρυχτιον σχηεδυλεσ.

4.

Χοπιεσ οφ τηε mινυτεσ οφ εαχη προγρεσσ mεετινγ σηαλλ βε διστριβυτεδ, βψ τηε
Χοντραχτορ, το τηε αττενδαντσ ωιτηιν φιϖε βυσινεσσ δαψσ αφτερ τηε mεετινγ.

Ρελατεδ Ρεθυιρεmεντσ Dεσχριβεδ Ελσεωηερε:
1.

Χονστρυχτιον Σχηεδυλεσ: Σεχτιον 01310.

2.

Σηοπ Dραωινγσ: Σεχτιον 01340.

3.

Προϕεχτ Ρεχορδ Dοχυmεντσ: Σεχτιον 017839.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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1.02

ΠΡΕΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΜΕΕΤΙΝΓ
Α.

Ενγινεερ ωιλλ σχηεδυλε α πρεχονστρυχτιον mεετινγ νο λατερ τηαν τωεντψ (20) δαψσ αφτερ
δατε οφ Νοτιχε το Προχεεδ. Τηε mεετινγ σηαλλ βε σχηεδυλεδ ατ τηε χονϖενιενχε οφ αλλ
παρτιεσ.

Β.

Λοχατιον: Α λοχαλ σιτε, χονϖενιεντ φορ αλλ παρτιεσ, δεσιγνατεδ βψ τηε Ενγινεερ.

Χ.

Αττενδανχε:
1.

Οωνερ∋σ ρεπρεσεντατιϖε.

2.

Ενγινεερ ανδ ηισ προφεσσιοναλ χονσυλταντσ.

3.

Ρεσιδεντ προϕεχτ ρεπρεσεντατιϖε.

4.

Χοντραχτορ ανδ ηισ συπεριντενδεντ.

5.

Μαϕορ συβχοντραχτορσ.

6.

Ρεπρεσεντατιϖεσ οφ mαϕορ συππλιερσ ανδ mανυφαχτυρερσ ασ αππροπριατε.

7.

Γοϖερνmενταλ ρεπρεσεντατιϖεσ ασ αππροπριατε.

8.

Οτηερσ ασ ρεθυεστεδ βψ τηε Χοντραχτορ, Οωνερ, ανδ Ενγινεερ.

D.

Τηε Ενγινεερ σηαλλ πρεσιδε ατ τηε πρεχονστρυχτιον mεετινγ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε
φορ κεεπινγ mινυτεσ ανδ διστριβυτιον οφ mινυτεσ το τηε Οωνερ, Ενγινεερ ανδ αττενδαντσ.
Τηε πυρποσε οφ τηε πρεχονστρυχτιον mεετινγ ισ το δεσιγνατε ρεσπονσιβλε περσοννελ ανδ
εσταβλιση α ωορκινγ ρελατιονσηιπ. Ματτερσ ρεθυιρινγ χοορδινατιον ωιλλ βε δισχυσσεδ ανδ
προχεδυρεσ φορ ηανδλινγ συχη mαττερσ εσταβλισηεδ.

Ε.

Τηε συγγεστεδ αγενδα φορ τηε πρεχονστρυχτιον mεετινγ ωουλδ ινχλυδε τηε φολλοωινγ:
1.

Dιστριβυτιον ανδ δισχυσσιον οφ:
α.

Λιστ οφ mαϕορ συβχοντραχτορσ ανδ συππλιερσ.

β.

Προϕεχτεδ σχηεδυλεσ.

χ.

Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ.

2.

Χριτιχαλ ωορκ σεθυενχινγ: Ρελατιονσηιπσ ανδ χοορδινατιον ωιτη οτηερ χοντραχτσ
ανδ/ορ ωορκ.

3.

Μαϕορ εθυιπmεντ δελιϖεριεσ ανδ πριοριτιεσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΠΡΟϑΕΧΤ ΜΕΕΤΙΝΓΣ
01200−2

4.

Προϕεχτ χοορδινατιον: Dεσιγνατιον ανδ ρεσπονσιβλε περσοννελ.

5.

Προχεδυρεσ ανδ προχεσσινγ οφ:
α.

Φιελδ δεχισιονσ.

β.

Προποσαλ ρεθυεστσ.

χ.

Ρεθυεστ φορ Ινφορmατιον.

δ.

Συβmιτταλσ.

δ.

Χηανγε Ορδερσ.

φ.

Αππλιχατιονσ φορ Παψmεντ.

6.

Συβmιτταλ οφ Σηοπ Dραωινγσ, προϕεχτ δατα ανδ σαmπλεσ.

7.

Αδεθυαχψ οφ διστριβυτιον οφ Χοντραχτ Dοχυmεντσ.

8.

Προχεδυρεσ φορ mαινταινινγ Ρεχορδ Dοχυmεντσ

9.

Υσε οφ πρεmισεσ:
α.

Οφφιχε, ωορκ, ανδ στοραγε αρεασ.

β.

Οωνερ∋σ ρεθυιρεmεντσ.

χ.

Αχχεσσ ανδ τραφφιχ χοντρολ.

10.

Χονστρυχτιον φαχιλιτιεσ, χοντρολσ, ανδ χονστρυχτιον αιδσ.

11.

Τεmποραρψ υτιλιτιεσ.

12.

Σαφετψ ανδ φιρστ αιδ προχεδυρεσ.

13.

Χηεχκ οφ ρεθυιρεδ Βονδ ανδ Ινσυρανχε χερτιφιχατιονσ.

14.

Χοmπλετιον τιmε φορ χοντραχτ ανδ λιθυιδατεδ δαmαγεσ.

15.

Ρεθυεστ φορ εξτενσιον οφ Χοντραχτ Τιmε.

16.

Προχεδυρεσ φορ περιοδιχ mοντηλψ (ορ ωηατεϖερ ιντερϖαλ ισ δεεmεδ αππροπριατε ορ
νεχεσσαρψ, ηοωεϖερ, α mινιmυm οφ mοντηλψ mεετινγσ ωιλλ βε ρεθυιρεδ) προγρεσσ
mεετινγσ, φορ αλλ ινϖολϖεδ.

17.

Σεχυριτψ προχεδυρεσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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1.03

18.

Προχεδυρεσ φορ mακινγ παρτιαλ παψmεντσ.

19.

Γυαραντεεσ ον χοmπλετεδ ωορκ.

20.

Εθυιπmεντ το βε υσεδ.

21.

Προϕεχτ λαψουτ ανδ στακινγ οφ ωορκ.

22.

Προϕεχτ ινσπεχτιον.

23.

Λαβορ ρεθυιρεmεντσ.

24.

Λαβορατορψ τεστινγ οφ mατεριαλ ρεθυιρεmεντσ.

25.

Προϖισιονσ φορ mατεριαλ στορεδ ον σιτε ανδ mοντηλψ ινϖεντορψ οφ mατεριαλσ
στορεδ.

26.

Ρεθυιρεmεντσ οφ οτηερ οργανιζατιονσ συχη ασ υτιλιτιεσ, ραιλροαδσ, ηιγηωαψ
δεπαρτmεντσ, βυιλδινγ δεπαρτmεντσ.

27.

Ριγητσ−οφ−ωαψ ανδ εασεmεντσ.

28.

Ηουσεκεεπινγ προχεδυρεσ.

29.

Λιθυιδατεδ δαmαγεσ.

30.

Ποστινγ οφ σιγνσ ανδ ινσταλλατιον οφ Προϕεχτ Σιγν.

31.

Παψ ρεθυεστ συβmιτταλ δατεσ.

32.

Εθυαλ οππορτυνιτψ ρεθυιρεmεντσ.

ΠΡΟΓΡΕΣΣ ΜΕΕΤΙΝΓΣ
Α.

Τηε Ενγινεερ σηαλλ σχηεδυλε ρεγυλαρ περιοδιχ mεετινγσ. Τηε προγρεσσ mεετινγσ ωιλλ βε
ηελδ α mινιmυm οφ ονχε περ mοντη ανδ ατ οτηερ τιmεσ ασ ρεθυιρεδ βψ τηε προγρεσσ οφ
τηε Wορκ. Τηε φιρστ mεετινγ σηαλλ βε ηελδ ωιτηιν τηιρτψ (30) δαψσ αφτερ τηε
πρεχονστρυχτιον mεετινγ ορ τηιρτψ (30) δαψσ ορ λεσσ αφτερ τηε δατε οφ Νοτιχε το Προχεεδ,
βυτ ωιτη ιν 1 ωεεκ οφ τηε χοmmενχεmεντ οφ χονστρυχτιον.

Β.

Ηολδ χαλλεδ mεετινγσ ασ ρεθυιρεδ βψ προγρεσσ οφ τηε Wορκ.

Χ.

Λοχατιον οφ τηε mεετινγσ: Το βε δετερmινεδ βψ Οωνερ/Ενγινεερ.

D.

Αττενδανχε:

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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1.

Ενγινεερ ανδ ηισ προφεσσιοναλ Συβχονσυλταντσ ασ νεεδεδ.

2.

Ρεσιδεντ Προϕεχτ Ρεπρεσεντατιϖε.

3.

Χοντραχτορ ανδ ηισ Συπεριντενδεντ.

4.

Οωνερ∋σ ρεπρεσεντατιϖεσ.

5.

Συβχοντραχτορσ (αχτιϖε ον τηε σιτε, ασ αππροπριατε το τηε αγενδα).

6.

Οτηερσ ασ αππροπριατε το τηε αγενδα (συππλιερσ, mανυφαχτυρερσ, οτηερ
συβχοντραχτορσ, ετχ.).

Ε.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ πρεσιδε ατ τηε mεετινγσ ανδ προϖιδε φορ κεεπινγ mινυτεσ ανδ
διστριβυτιον οφ τηε mινυτεσ το τηε Οωνερ, Ενγινεερ, ανδ οτηερσ. Τηε πυρποσε οφ τηε
mεετινγσ ωιλλ βε το ρεϖιεω τηε προγρεσσ οφ τηε Wορκ.

Φ.

Τηε συγγεστεδ αγενδα φορ τηε προγρεσσ mεετινγσ ωιλλ ινχλυδε βυτ νοτ βε λιmιτεδ το τηε
φολλοωινγ:
1.

Ρεϖιεω αππροϖαλ οφ mινυτεσ οφ πρεϖιουσ mεετινγ.

2.

Ρεϖιεω οφ Wορκ προγρεσσ σινχε πρεϖιουσ mεετινγ ανδ Wορκ σχηεδυλεδ (3−ωεεκ
λοοκ αηεαδ σχηεδυλε).

3.

Φιελδ οβσερϖατιονσ, προβλεmσ, χονφλιχτσ.

4.

Προβλεmσ ωηιχη ιmπεδε χονστρυχτιον σχηεδυλε.

5.

Ρεϖιεω οφ οφφ−σιτε φαβριχατιον, δελιϖερψ σχηεδυλεσ.

6.

Χορρεχτιϖε mεασυρεσ ανδ προχεδυρεσ το ρεγαιν προϕεχτεδ σχηεδυλε.

7.

Στατυσ οφ αππροϖεδ Χονστρυχτιον Σχηεδυλε ανδ ρεϖισιονσ το τηε Χονστρυχτιον
Σχηεδυλε ασ αππροπριατε.

8.

Προγρεσσ σχηεδυλε δυρινγ συχχεεδινγ ωορκ περιοδ.

9.

Χοορδινατιον οφ σχηεδυλεσ.

10.

Ρεϖιεω στατυσ οφ συβmιτταλσ ανδ συβmιτταλ σχηεδυλε, εξπεδιτε ασ ρεθυιρεδ.

11.

Μαιντενανχε οφ θυαλιτψ στανδαρδσ.

12.

Πενδινγ χηανγεσ ανδ συβστιτυτιονσ.

13.

Σηοπ δραωινγ προβλεmσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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14.

Γ.

Η.

Ρεϖιεω προποσεδ χηανγεσ φορ:
α.

Εφφεχτ ον Χονστρυχτιον Σχηεδυλε ανδ ον χοmπλετιον δατε.

β.

Εφφεχτ ον οτηερ χοντραχτσ οφ τηε Προϕεχτ.

15.

Χριτιχαλ/λονγ λεαδ ιτεmσ.

16.

Οτηερ βυσινεσσ.

Τηε Χοντραχτορ ισ το αττενδ προγρεσσ mεετινγσ ανδ ισ το στυδψ πρεϖιουσ mεετινγ mινυτεσ
ανδ χυρρεντ αγενδα ιτεmσ, ανδ βε πρεπαρεδ το δισχυσσ περτινεντ τοπιχσ ανδ προϖιδε
σπεχιφιχ ινφορmατιον ινχλυδινγ βυτ νοτ λιmιτεδ το:
1.

Στατυσ οφ αλλ συβmιτταλσ ανδ ωηατ σπεχιφιχαλλψ ισ βεινγ δονε το εξπεδιτε τηεm.

2.

Στατυσ οφ αλλ αχτιϖιτιεσ βεηινδ σχηεδυλε ανδ ωηατ σπεχιφιχαλλψ ωιλλ βε δονε το
ρεγαιν τηε σχηεδυλε.

3.

Στατυσ οφ αλλ mατεριαλ δελιϖεριεσ, λατεστ χονταχτ ωιτη εθυιπmεντ mανυφαχτυρερ,
ανδ σπεχιφιχ αχτιονσ τακεν το εξπεδιτε mατεριαλσ.

4.

Στατυσ οφ οπεν δεφιχιενχιεσ ανδ ωηατ ισ βεινγ δονε το χορρεχτ τηε σαmε.

Τηε Χοντραχτορ ισ το προϖιδε α χυρρεντ συβmιτταλ λογ ατ εαχη προγρεσσ mεετινγ ιν
αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 01340: Σηοπ Dραωινγσ.

ΠΑΡΤ 2− ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01310
ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΣΧΗΕDΥΛΕΣ

ΠΑΡΤ 1 – ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΙΝΧΛΥDΕD
Α. Προmπτλψ αφτερ αωαρδ οφ τηε Χοντραχτ, πρεπαρε ανδ συβmιτ το Ενγινεερ εστιmατεδ
χονστρυχτιον προγρεσσ σχηεδυλεσ φορ τηε Wορκ, ωιτη συβσχηεδυλεσ οφ ρελατεδ αχτιϖιτιεσ ωηιχη
αρε εσσεντιαλ το ιτ προγρεσσ.
Β. Συβmιτ ρεϖισεδ προγρεσσ σχηεδυλεσ το mαινταιν προποσεδ σχηεδυλε ωιτηιν 30 δαψσ οφ ωορκ ιν
πλαχε.

1.02

ΡΕΛΑΤΕD ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α. Σεχτιον 011000: Συmmαρψ οφ Wορκ.
Β. Σεχτιον 01041: Προϕεχτ Χοορδινατιον.
Χ. Σεχτιον 01200: Προϕεχτ Μεετινγσ.
D. Σεχτιον 01340: Σηοπ Dραωινγσ.

1.03

ΦΟΡΜ ΟΦ ΣΧΗΕDΥΛΕΣ
Α. Πρεπαρε σχηεδυλεσ ιν τηε φορm οφ:
1. Γαντ Χηαρτ.
2. Νετωορκ Αναλψσισ Σψστεm.
3. Οτηερ Μετηοδ Αχχεπτεδ βψ Ενγινεερ.
Β. Φορmατ οφ Λιστινγσ: Τηε χηρονολογιχαλ ορδερ οφ τηε σταρτ οφ εαχη ιτεm οφ ωορκ.

1.04

ΧΟΝΤΕΝΤ ΟΦ ΣΧΗΕDΥΛΕΣ
Α. Χονστρυχτιον Προγρεσσ Σχηεδυλε:
1. Σηοω τηε χοmπλετε σεθυενχε οφ χονστρυχτιον βψ αχτιϖιτψ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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2. Σηοω τηε δατεσ φορ τηε βεγιννινγ, ανδ χοmπλετιον οφ εαχη mαϕορ ελεmεντ οφ
χονστρυχτιον. Σπεχιφιχαλλψ λιστ:
α. Σιτε ωορκ.
β. Σιτε υτιλιτιεσ.
χ. Dεmολιτιον.
δ. Στρυχτυραλ ωορκ.
ε. Συβχοντραχτορ ωορκ.
φ.

Εθυιπmεντ ινσταλλατιονσ.

γ. Οπερατινγ ανδ Μαιντενανχε Dατα.
η. Σταρτ−υπ.
Β. Συβmιτταλσ, Σχηεδυλε φορ Σηοπ Dραωινγσ, Προδυχτ Dατα ανδ Σαmπλεσ. Σηοω:
1. Τηε δατεσ φορ Χοντραχτορ∋σ συβmιτταλσ.
2. Τηε δατεσ ρεϖιεωεδ συβmιτταλσ ωιλλ βε ρεθυιρεδ φροm τηε Ενγινεερ.
3. Προϖιδε συβσχηεδυλεσ το δεφινε χριτιχαλ πορτιονσ οφ πριmε σχηεδυλεσ.
1.05

ΠΡΟΓΡΕΣΣ ΡΕςΙΣΙΟΝΣ
Α. Ινδιχατε προγρεσσ οφ εαχη αχτιϖιτψ το δατε οφ συβmισσιον.
Β. Σηοω χηανγεσ οχχυρρινγ σινχε πρεϖιουσ συβmισσιον οφ σχηεδυλε:
1. Μαϕορ χηανγε ιν σχοπε.
2. Αχτιϖιτιεσ mοδιφιεδ σινχε πρεϖιουσ συβmισσιον.
3. Ρεϖισεδ προϕεχτιονσ οφ προγρεσσ ανδ χοmπλετιον.
4. Οτηερ ιδεντιφιαβλε χηανγεσ.
Χ. Προϖιδε α ναρρατιϖε ρεπορτ ασ νεεδεδ το δεφινε:
1. Προβλεm αρεασ, αντιχιπατεδ δελαψσ, ανδ τηε ιmπαχτ ον τηε σχηεδυλε.
2. Χορρεχτιϖε αχτιον ρεχοmmενδεδ, ανδ ιτσ εφφεχτ.
3. Τηε εφφεχτ οφ χηανγεσ ον σχηεδυλεσ οφ οτηερ πριmε χοντραχτορσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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1.06

ΣΥΒΜΙΣΣΙΟΝΣ
Α. Συβmιτ ινιτιαλ σχηεδυλεσ ωιτηιν 10 δαψσ αφτερ τηε εφφεχτιϖε δατε οφ τηε Αγρεεmεντ.
1. Ενγινεερ ωιλλ ρεϖιεω σχηεδυλεσ ανδ ρετυρν ρεϖιεω χοπψ ωιτηιν 10 δαψσ αφτερ ρεχειπτ.
2. Ιφ ρεθυιρεδ, ρεσυβmιτ ωιτηιν σεϖεν δαψσ αφτερ ρετυρν οφ ρεϖιεω χοπψ.
Β. Wιτη εαχη αππλιχατιον φορ παψmεντ, συβmιτ προγρεσσ σχηεδυλε ιφ ρεϖισεδ σινχε λαστ παψmεντ
ρεθυεστ.

1.07

DΙΣΤΡΙΒΥΤΙΟΝ
Α. Dιστριβυτε χοπιεσ οφ τηε ρεϖιεωεδ σχηεδυλεσ το:
1. Ενγινεερ – Τωο (2) χοπιεσ
2. ϑοβ σιτε φιλε.
3. Συβχοντραχτορσ.
4. Χουντψ.
Β. Ινστρυχτ ρεχιπιεντσ το ρεπορτ προmπτλψ το τηε Χοντραχτορ, ιν ωριτινγ, ανψ προβλεmσ αντιχιπατεδ
βψ τηε προϕεχτιονσ σηοων ιν τηε σχηεδυλεσ.

ΠΑΡΤ 2 – ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 – ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01340
ΣΗΟΠ DΡΑWΙΝΓΣ

ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ
Α. Σχοπε οφ Wορκ:
1. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ το τηε Ενγινεερ φορ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ, συχη Σηοπ
Dραωινγσ, Τεστ Ρεπορτσ ανδ Προδυχτ Dατα ον mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ (ηερειναφτερ ιν
τηισ Σεχτιον χαλλεδ Dατα), ανδ mατεριαλ σαmπλεσ (ηερειναφτερ ιν τηισ Σεχτιον χαλλεδ
Σαmπλεσ) ασ αρε ρεθυιρεδ φορ τηε προπερ χοντρολ οφ ωορκ, ινχλυδινγ βυτ νοτ λιmιτεδ το
τηοσε Σηοπ Dραωινγσ, Dατα ανδ Σαmπλεσ φορ mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ σπεχιφιεδ
ελσεωηερε ιν τηε Σπεχιφιχατιονσ ανδ ιν τηε Χοντραχτ Dραωινγσ.
2. Wιτηιν φουρτεεν (14) χαλενδαρ δαψσ αφτερ τηε Νοτιχε το Προχεεδ δατε, τηε Χοντραχτορ
σηαλλ συβmιτ το τηε Ενγινεερ α χοmπλετε λιστ οφ πρελιmιναρψ Dατα ον ιτεmσ φορ ωηιχη Σηοπ
Dραωινγσ αρε το βε συβmιττεδ. Ινχλυδεδ ιν τηισ λιστ σηαλλ βε τηε ναmεσ οφ αλλ προποσεδ
mανυφαχτυρερσ φυρνισηινγ σπεχιφιεδ ιτεmσ. Ρεϖιεω οφ τηισ λιστ βψ τηε Ενγινεερ σηαλλ ιν νο
ωαψ εξπρεσσεδ ορ ιmπλιεδ ρελιεϖε τηε Χοντραχτορ φροm συβmιττινγ χοmπλετε Σηοπ
Dραωινγσ ανδ προϖιδινγ mατεριαλσ, εθυιπmεντ, ετχ., φυλλψ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε
Σπεχιφιχατιονσ. Τηισ προχεδυρε ισ ρεθυιρεδ ιν ορδερ το εξπεδιτε φιναλ ρεϖιεω οφ Σηοπ
Dραωινγσ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ ινχλυδε Σηοπ Dραωινγ ρεϖιεω τιmε ον τηε Προϕεχτ
σχηεδυλε (σεε σεχτιον 01310).
3. Τηε Χοντραχτορ ισ το mαινταιν αν αχχυρατε υπδατεδ συβmιτταλ λογ ανδ ωιλλ βρινγ τηισ λογ
το εαχη σχηεδυλεδ προγρεσσ mεετινγ ωιτη τηε Οωνερ ανδ τηε Ενγινεερ. Τηισ λογ σηουλδ
ινχλυδε τηε φολλοωινγ ιτεmσ:
α. Συβmιτταλ−Dεσχριπτιον ανδ Νυmβερ ασσιγνεδ.
β. Dατε το Ενγινεερ.
χ. Dατε ρετυρνεδ το Χοντραχτορ.
δ. Στατυσ οφ Συβmιτταλ (Αππροϖεδ ασ Νοτεδ, Ρεϕεχτεδ/Ρε−συβmιτ).
ε. Dατε οφ Ρεσυβmιτταλ ανδ Ρετυρν (ασ αππλιχαβλε).
φ.

Dατε mατεριαλ ρελεασε φορ φαβριχατιον.

γ. Προϕεχτεδ δατε οφ φαβριχατιον.
η. Προϕεχτεδ δατε οφ δελιϖερψ το σιτε.
ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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ι.

Στατυσ οφ Ο&Μ mανυαλσ συβmιτταλ.

ϕ.

Σπεχιφιχατιον Σεχτιον.

κ. Dραωινγσ Σηεετ Νυmβερ.
Β. Ρελατεδ Ρεθυιρεmεντσ Dεσχριβεδ Ελσεωηερε:
1. Γενεραλ Χονδιτιονσ.
2. Χονστρυχτιον Σχηεδυλεσ: Σεχτιον 01310.
3. Ματεριαλ ανδ Εθυιπmεντ: Σεχτιον 016100.
4. Προϕεχτ Ρεχορδ Dοχυmεντσ: Σεχτιον 017839.
1.02

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ∋Σ ΡΕΣΠΟΝΣΙΒΙΛΙΤΨ
Α. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ φυρνιση τηε Ενγινεερ α σχηεδυλε οφ Σηοπ Dραωινγσ συβmιτταλσ φιξινγ τηε
ρεσπεχτιϖε δατεσ φορ τηε συβmισσιον οφ Σηοπ Dραωινγσ, τηε βεγιννινγ οφ mανυφαχτυρε,
τεστινγ ανδ ινσταλλατιον οφ mατεριαλσ, συππλιεσ ανδ εθυιπmεντ. Τηισ σχηεδυλε σηαλλ ινδιχατε
τηοσε τηατ αρε χριτιχαλ το τηε προγρεσσ σχηεδυλε.
Β. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ νοτ βεγιν ανψ οφ τηε ωορκ χοϖερεδ βψ α Σηοπ Dραωινγ, Dατα, ορ α
Σαmπλε ρετυρνεδ φορ χορρεχτιον υντιλ α ρεϖισιον ορ χορρεχτιον τηερεοφ ηασ βεεν ρεϖιεωεδ ανδ
ρετυρνεδ το ηιm, βψ τηε Ενγινεερ, ωιτη αππροϖαλ.
Χ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ το τηε Ενγινεερ αλλ δραωινγσ ανδ σχηεδυλεσ συφφιχιεντλψ ιν
αδϖανχε οφ χονστρυχτιον ρεθυιρεmεντσ το προϖιδε νο λεσσ τηαν τηιρτψ (30) χαλενδαρ δαψσ φορ
χηεχκινγ ανδ αππροπριατε αχτιον φροm τηε τιmε τηε Ενγινεερ ρεχειϖεσ τηεm.
D. Αλλ συβmιτταλσ σηαλλ βε αχχοmπανιεδ ωιτη α τρανσmιτταλ λεττερ πρεπαρεδ ιν δυπλιχατε
χονταινινγ τηε φολλοωινγ ινφορmατιον:
1. Dατε.
2. Προϕεχτ Τιτλε ανδ Νυmβερ.
3. Χοντραχτορ∋σ ναmε ανδ αδδρεσσ.
4. Τηε νυmβερ οφ εαχη Σηοπ Dραωινγσ, Προϕεχτ Dατα, ανδ Σαmπλε συβmιττεδ.
5. Νοτιφιχατιον οφ Dεϖιατιονσ φροm Χοντραχτ Dοχυmεντσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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α. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ ινδιχατε ιν βολδ τψπε ατ τηε τοπ οφ τηε χοϖερ σηεετ οφ συβmιτταλ
οφ Σηοπ Dραωινγ ιφ τηερε ισ α δεϖιατιον φροm Χοντραχτ Dραωινγσ, Προϕεχτ
Σπεχιφιχατιονσ ανδ ρεφερενχεδ σπεχιφιχατιονσ ορ χοδεσ.
β. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ αλσο λιστ ανψ δεϖιατιονσ φροm Χοντραχτ Dραωινγσ, Προϕεχτ
Σπεχιφιχατιονσ ανδ ρεφερενχεδ σπεχιφιχατιονσ ορ χοδεσ ανδ ιδεντιφψ ιν ∀γρεεν∀ ινκ
προmινεντλψ ον τηε δραωινγσ.
6. Συβmιτταλ Λογ Νυmβερ χονφορmινγ το Σπεχιφιχατιον Λογ Νυmβερ.
Ε. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ αλλ σηοπ δραωινγσ ιν ελεχτρονιχ φορmατ. Σηοπ δραωινγσ ωηιχη
ρεθυιρε τηε σιγνατυρε ανδ σεαλ οφ α ρεγιστερεδ προφεσσιοναλ σηαλλ βε συβmιττεδ ιν ηαρδ χοπψ
φορmατ. Ιν αδδιτιον το ελεχτρονιχ συβmιτταλσ, τηε χοντραχτορ mαψ βε ρεθυιρεδ το συβmιτ
αδδιτιοναλ ηαρδ χοπιεσ οφ αλλ συβmιτταλσ υπον ρεθυεστ φροm τηε Οωνερ ορ τηε Ενγινεερ.
Φ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ ανδ βεαρ αλλ χοστσ οφ δαmαγεσ ωηιχη mαψ ρεσυλτ φροm
τηε ορδερινγ οφ ανψ mατεριαλ ορ φροm προχεεδινγ ωιτη ανψ παρτ οφ ωορκ πριορ το τηε
χοmπλετιον οφ τηε ρεϖιεω βψ τηε Ενγινεερ οφ τηε νεχεσσαρψ Σηοπ Dραωινγσ.
Γ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε φυλλψ ρεσπονσιβλε φορ οβσερϖινγ τηε νεεδ φορ ανδ mακινγ ανψ χηανγεσ
ιν τηε αρρανγεmεντ οφ πιπινγ εθυιπmεντ, χοννεχτιονσ, ωιρινγ, mαννερ οφ ινσταλλατιον, ετχ.,
ωηιχη mαψ βε ρεθυιρεδ βψ τηε mατεριαλσ/εθυιπmεντ ηε προποσεδ το συππλψ βοτη ασ περταινσ
το ηισ οων ωορκ ανδ ανψ ωορκ αφφεχτεδ υνδερ οτηερ παρτσ, ηεαδινγσ, ορ διϖισιονσ οφ δραωινγσ
ανδ σπεχιφιχατιονσ.
Η. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ νοτ υσε Σηοπ Dραωινγσ ασ mεανσ οφ προποσινγ αλτερνατε ιτεmσ το
δεmονστρατε χοmπλιανχε το Χοντραχτ ρεθυιρεmεντσ. Αλτερνατε ιτεmσ mυστ βε συβmιττεδ
δυρινγ τηε βιδδινγ προχεσσ.

1.03

Ι.

Εαχη συβmιτταλ ωιλλ βεαρ α σταmπ ινδιχατινγ τηατ Χοντραχτορ ηασ σατισφιεδ Χοντραχτορ∋σ
οβλιγατιονσ υνδερ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ωιτη ρεσπεχτ το Χοντραχτορσ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ
οφ τηατ συβmιτταλ.

ϑ.

Dραωινγσ ανδ σχηεδυλεσ σηαλλ βε χηεχκεδ ανδ χοορδινατεδ ωιτη τηε ωορκ οφ αλλ τραδεσ ανδ
συβ−χοντραχτορσ ινϖολϖεδ, βεφορε τηεψ αρε συβmιττεδ φορ ρεϖιεω βψ τηε Ενγινεερ ανδ σηαλλ
βεαρ τηε Χοντραχτορ∋σ σταmπ οφ αππροϖαλ ασ εϖιδενχε οφ συχη χηεχκινγ ανδ χοορδινατιον.
Dραωινγσ ορ σχηεδυλεσ συβmιττεδ ωιτηουτ τηισ σταmπ οφ αππροϖαλ σηαλλ βε ρετυρνεδ το τηε
Χοντραχτορ φορ ρεσυβmισσιον.

ΕΝΓΙΝΕΕΡ∋Σ ΡΕςΙΕW ΟΦ ΣΗΟΠ DΡΑWΙΝΓΣ
Α. Τηε Ενγινεερ∋σ ρεϖιεω οφ Σηοπ Dραωινγσ, Dατα ανδ Σαmπλεσ ασ συβmιττεδ βψ τηε Χοντραχτορ,
ωιλλ βε το δετερmινε ιφ τηε ιτεmσ(σ) χονφορm το τηε ινφορmατιον ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ
ανδ αρε χοmπατιβλε ωιτη τηε δεσιγν χονχεπτ. Τηε Ενγινεερ∋σ ρεϖιεω ανδ εξχεπτιονσ, ιφ ανψ,
ωιλλ νοτ χονστιτυτε αν αππροϖαλ οφ διmενσιονσ, χοννεχτιονσ, θυαντιτιεσ, ανδ δεταιλσ οφ τηε
mατεριαλ, εθυιπmεντ, δεϖιχε, ορ ιτεm σηοων.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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Β. Τηε ρεϖιεω οφ δραωινγσ ανδ σχηεδυλεσ ωιλλ βε γενεραλ, ανδ σηαλλ νοτ βε χονστρυεδ:
1. Ασ περmιττινγ ανψ δεπαρτυρε φροm τηε Χοντραχτ ρεθυιρεmεντσ.
2. Ασ ρελιεϖινγ τηε Χοντραχτορ οφ ρεσπονσιβιλιτψ φορ ανψ ερρορσ, ινχλυδινγ δεταιλσ, διmενσιονσ,
ανδ mατεριαλσ.
3. Ασ αππροϖινγ δεπαρτυρεσ φροm δεταιλσ φυρνισηεδ βψ τηε Ενγινεερ, εξχεπτ ασ οτηερωισε
προϖιδεδ ηερειν.
Χ. Ιφ τηε δραωινγσ ορ σχηεδυλεσ ασ συβmιττεδ δεσχριβε ϖαριατιονσ ανδ σηοω α δεπαρτυρε φροm
τηε Χοντραχτ ρεθυιρεmεντσ ωηιχη τηε Ενγινεερ φινδσ το βε ιν τηε ιντερεστ οφ τηε Οωνερ ανδ
το βε σο mινορ ασ νοτ το ινϖολϖε α χηανγε ιν Χοντραχτ Πριχε ορ τιmε φορ περφορmανχε, τηε
Ενγινεερ mαψ ρετυρν τηε ρεϖιεωεδ δραωινγσ ωιτηουτ νοτινγ αν εξχεπτιον.
D. ∀Αππροϖεδ Ασ Νοτεδ∀ − Χοντραχτορ σηαλλ ινχορπορατε Ενγινεερ∋σ χοmmεντσ ιντο τηε συβmιτταλ
βεφορε ρελεασε το mανυφαχτυρερ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ σενδ α λεττερ το τηε Ενγινεερ
αχκνοωλεδγινγ τηε χοmmεντσ ανδ τηειρ ινχορπορατιον ιντο τηε Σηοπ Dραωινγ.
Ε. ∀Αmενδ Ανδ Ρεσυβmιτ∀ − Χοντραχτορ σηαλλ ρεσυβmιτ τηε Σηοπ Dραωινγ το τηε Ενγινεερ. Τηε
ρεσυβmιτταλ σηαλλ ινχορπορατε τηε Ενγινεερ∋σ χοmmεντσ ηιγηλιγητεδ ον τηε Σηοπ Dραωινγ.
Φ. ∀Ρεϕεχτεδ∀ − Χοντραχτορ σηαλλ ρεσυβmιτ Σηοπ Dραωινγ φορ ρεϖιεω βψ Ενγινεερ.
Γ. Ρεσυβmιτταλσ ωιλλ βε ηανδλεδ ιν τηε σαmε mαννερ ασ φιρστ συβmιτταλσ. Ον ρεσυβmιτταλσ τηε
Χοντραχτορ σηαλλ διρεχτ σπεχιφιχ αττεντιον, ιν ωριτινγ ορ ον ρεσυβmιττεδ Σηοπ Dραωινγσ, το
ρεϖισιονσ οτηερ τηαν τηε χορρεχτιονσ ρεθυεστεδ βψ τηε Ενγινεερ ον πρεϖιουσ συβmισσιονσ.
Τηε Χοντραχτορ σηαλλ mακε ανψ χορρεχτιονσ ρεθυιρεδ βψ τηε Ενγινεερ.
Η. Ιφ τηε Χοντραχτορ χονσιδερσ ανψ χορρεχτιον ινδιχατεδ ον τηε δραωινγσ το χονστιτυτε α χηανγε
το τηε Χοντραχτ Dραωινγσ ορ Σπεχιφιχατιονσ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ γιϖε ωριττεν νοτιχε τηερεοφ
το τηε Ενγινεερ.
Ι.

Wηεν τηε Σηοπ Dραωινγσ ηαϖε βεεν χοmπλετεδ το τηε σατισφαχτιον οφ τηε Ενγινεερ, τηε
Χοντραχτορ σηαλλ χαρρψ ουτ τηε χονστρυχτιον ιν αχχορδανχε τηερεωιτη ανδ σηαλλ mακε νο
φυρτηερ χηανγεσ τηερειν εξχεπτ υπον ωριττεν ινστρυχτιονσ φροm τηε Ενγινεερ.

ϑ.

Νο παρτιαλ συβmιτταλσ ωιλλ βε ρεϖιεωεδ. Συβmιτταλσ νοτ δεεmεδ χοmπλετε ωιλλ βε σταmπεδ
∀Ρεϕεχτεδ∀ ανδ ρετυρνεδ το τηε Χοντραχτορ φορ ρεσυβmιτταλ. Υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιχαλλψ
περmιττεδ βψ τηε Ενγινεερ, mακε αλλ συβmιτταλσ ιν γρουπσ χονταινινγ αλλ ασσοχιατεδ ιτεmσ φορ:
1. Σψστεmσ.
2. Προχεσσεσ.
3. Ασ ινδιχατεδ ιν σπεχιφιχ Σπεχιφιχατιονσ Σεχτιονσ.
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Αλλ δραωινγσ, σχηεmατιχσ, mανυφαχτυρερ∋σ προδυχτ Dατα, χερτιφιχατιονσ ανδ οτηερ Σηοπ
Dραωινγ συβmιτταλσ ρεθυιρεδ βψ α σψστεm σπεχιφιχατιον σηαλλ βε συβmιττεδ ατ ονε τιmε ασ α
παχκαγε το φαχιλιτατε ιντερφαχε χηεχκινγ.
Κ. Ονλψ τηε Ενγινεερ σηαλλ υτιλιζε τηε χολορ ∀ρεδ∀ ιν mαρκινγ Σηοπ Dραωινγ συβmιτταλσ.
1.04

ΣΗΟΠ DΡΑWΙΝΓΣ
Α. Σηοπ Dραωινγσ σηαλλ βε χοmπλετε ανδ δεταιλεδ ανδ σηαλλ χονσιστ οφ φαβριχατιον, ερεχτιον ανδ
σεττινγ δραωινγσ ανδ σχηεδυλε δραωινγσ, mανυφαχτυρερ∋σ σχαλε δραωινγσ, ανδ ωιρινγ ανδ
χοντρολ διαγραmσ. Χυτσ, χαταλογσ, παmπηλετσ, δεσχριπτιϖε λιτερατυρε, ανδ περφορmανχε ανδ
τεστ δατα, σηαλλ βε χονσιδερεδ ονλψ ασ συππορτιϖε ινφορmατιον. Ασ υσεδ ηερειν, τηε τερm
∀mανυφαχτυρεδ∀ αππλιεσ το στανδαρδ υνιτσ υσυαλλψ mασσ−προδυχεδ; ανδ ∀φαβριχατεδ∀ mεανσ
ιτεmσ σπεχιφιχαλλψ ασσεmβλεδ ορ mαδε ουτ οφ σελεχτεδ mατεριαλσ το mεετ ινδιϖιδυαλ δεσιγν
ρεθυιρεmεντσ.
Β. Μανυφαχτυρερ∋σ χαταλογ σηεετσ, βροχηυρεσ, διαγραmσ, ιλλυστρατιονσ ανδ οτηερ στανδαρδ
δεσχριπτιϖε δατα σηαλλ βε χλεαρλψ mαρκεδ το ιδεντιφψ περτινεντ mατεριαλσ, προδυχτ ορ mοδελσ.
Dελετε ινφορmατιον ωηιχη ισ νοτ αππλιχαβλε το τηε Wορκ βψ στρικινγ ορ χροσσ−ηατχηινγ.
Χ. Εαχη Σηοπ Dραωινγ σηαλλ ηαϖε α βλανκ αρεα 3−1/2 ινχηεσ βψ 3−1/2 ινχηεσ, λοχατεδ αδϕαχεντ το
τηε τιτλε βλοχκ. Τηε τιτλε βλοχκ σηαλλ δισπλαψ τηε φολλοωινγ:
1. Προϕεχτ Τιτλε ανδ Νυmβερ.
2. Ναmε οφ Προϕεχτ βυιλδινγ ορ στρυχτυρε.
3. Νυmβερ ανδ τιτλε οφ τηε Σηοπ Dραωινγ.
4. Dατε οφ Σηοπ Dραωινγ ορ ρεϖισιον.
5. Ναmε οφ χοντραχτορ ανδ συβχοντραχτορ συβmιττινγ δραωινγ.
6. Συππλιερ/mανυφαχτυρερ.
7. Σεπαρατε δεταιλσ ωηεν περτινεντ.
8. Σπεχιφιχατιον τιτλε ανδ νυmβερ.
9. Σπεχιφιχατιον σεχτιον.
10. Αππλιχατιον Χοντραχτ Dραωινγ Νυmβερ.
D. Dατα ον mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ ινχλυδε, ωιτηουτ λιmιτατιον, mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ λιστσ,
χαταλογ δατα σηεετσ, χυτσ, περφορmανχε χυρϖεσ, διαγραmσ, mατεριαλσ οφ χονστρυχτιον ανδ
σιmιλαρ δεσχριπτιϖε mατεριαλ. Ματεριαλσ ανδ εθυιπmεντ λιστσ σηαλλ γιϖε, φορ εαχη ιτεm τηερεον,
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τηε ναmε ανδ λοχατιον οφ τηε συππλιερ ορ mανυφαχτυρερ, τραδε ναmε, χαταλογ ρεφερενχε, σιζε,
φινιση ανδ αλλ οτηερ περτινεντ Dατα.
Ε. Φορ αλλ mεχηανιχαλ ανδ ελεχτριχαλ εθυιπmεντ φυρνισηεδ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε α λιστ
ινχλυδινγ τηε εθυιπmεντ ναmε, ανδ αδδρεσσ ανδ τελεπηονε νυmβερ οφ τηε mανυφαχτυρερ∋σ
ρεπρεσεντατιϖε ανδ σερϖιχε χοmπανψ σο τηατ σερϖιχε ανδ/ορ σπαρε παρτσ χαν βε ρεαδιλψ
οβταινεδ.
1.05

WΟΡΚΙΝΓ DΡΑWΙΝΓΣ
Α. Wηεν υσεδ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, τηε τερm ∀Wορκινγ Dραωινγσ∀ σηαλλ βε χονσιδερεδ το
mεαν τηε Χοντραχτορ∋σ πλαν φορ τεmποραρψ στρυχτυρεσ συχη ασ τεmποραρψ βυλκηεαδσ, συππορτ
οφ οπεν χυτ εξχαϖατιον, συππορτ οφ υτιλιτιεσ, γρουνδ ωατερ χοντρολ σψστεmσ, φορmινγ ανδ
φαλσεωορκ; φορ υνδερπιννινγ; ανδ φορ συχη οτηερ ωορκ ασ mαψ βε ρεθυιρεδ φορ χονστρυχτιον
βυτ δοεσ νοτ βεχοmε αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε Προϕεχτ.
Β. Wορκινγ Dραωινγσ σηαλλ βε σιγνεδ βψ α ρεγιστερεδ Προφεσσιοναλ Ενγινεερ, χυρρεντλψ λιχενσεδ
το πραχτιχε ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα.

1.06

ΣΑΜΠΛΕΣ
Α.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ φυρνιση, φορ τηε αππροϖαλ οφ τηε Ενγινεερ, σαmπλεσ ρεθυιρεδ βψ τηε
Χοντραχτ Dοχυmεντσ ορ ρεθυεστεδ βψ τηε Ενγινεερ. Σαmπλεσ σηαλλ βε δελιϖερεδ το τηε
Ενγινεερ ασ σπεχιφιεδ ορ διρεχτεδ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ πρεπαψ αλλ σηιππινγ χηαργεσ ον
σαmπλεσ. Ματεριαλσ ορ εθυιπmεντ φορ ωηιχη σαmπλεσ αρε ρεθυιρεδ σηαλλ νοτ βε υσεδ ιν ωορκ
υντιλ αππροϖεδ βψ τηε Ενγινεερ.

Β. Σαmπλεσ σηαλλ βε οφ συφφιχιεντ σιζε ανδ θυαντιτψ το χλεαρλψ ιλλυστρατε:
1. Φυνχτιοναλ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε προδυχτ, ωιτη ιντεγραλλψ ρελατεδ παρτσ ανδ ατταχηmεντ
δεϖιχεσ.
2. Φυλλ ρανγε οφ χολορ, τεξτυρε ανδ παττερν.
3. Α mινιmυm οφ τωο (2) σαmπλεσ οφ εαχη ιτεm σηαλλ βε συβmιττεδ.
Χ. Εαχη σαmπλε σηαλλ ηαϖε α λαβελ ινδιχατινγ:
1. Ναmε οφ Προϕεχτ.
2. Ναmε οφ Χοντραχτορ ανδ Συβχοντραχτορ.
3. Ματεριαλ ορ Εθυιπmεντ Ρεπρεσεντεδ.
4. Πλαχε οφ Οριγιν.
5. Ναmε οφ Προδυχερ ανδ Βρανδ (ιφ ανψ).
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6. Λοχατιον ιν Προϕεχτ.
Σαmπλεσ οφ φινισηεδ mατεριαλσ σηαλλ ηαϖε αδδιτιοναλ mαρκινγ τηατ ωιλλ ιδεντιφψ τηεm υνδερ τηε
φινισηεδ σχηεδυλεσ.
D. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ πρεπαρε α τρανσmιτταλ λεττερ ιν τριπλιχατε φορ εαχη σηιπmεντ οφ σαmπλεσ
χονταινινγ τηε ινφορmατιον ρεθυιρεδ ιν Παραγραπη 1.06Β. αβοϖε. Ηε σηαλλ ενχλοσε α χοπψ οφ
τηισ λεττερ ωιτη τηε σηιπmεντ ανδ σενδ α χοπψ οφ τηισ λεττερ το τηε Ενγινεερ. Αππροϖαλ οφ α
σαmπλε σηαλλ βε ονλψ φορ τηε χηαραχτεριστιχσ ορ υσε ναmεδ ιν συχη αππροϖαλ ανδ σηαλλ νοτ βε
χονστρυεδ το χηανγε ορ mοδιφψ ανψ Χοντραχτ ρεθυιρεmεντσ.
Ε. Αππροϖεδ σαmπλεσ νοτ δεστροψεδ ιν τεστινγ σηαλλ βε σεντ το τηε Ενγινεερ ορ στορεδ ατ τηε
σιτε οφ τηε Wορκ. Αππροϖεδ Σαmπλεσ οφ τηε ηαρδωαρε ιν γοοδ χονδιτιον ωιλλ βε mαρκεδ φορ
ιδεντιφιχατιον ανδ mαψ βε υσεδ ιν τηε ωορκ. Ματεριαλσ ανδ εθυιπmεντ ινχορπορατεδ ιν ωορκ
σηαλλ mατχη τηε αππροϖεδ Σαmπλεσ. Σαmπλεσ ωηιχη φαιλεδ τεστινγ ορ ωερε νοτ αππροϖεδ ωιλλ
βε ρετυρνεδ το τηε Χοντραχτορ ατ ηισ εξπενσε, ιφ σο ρεθυεστεδ ατ τιmε οφ συβmισσιον.
ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01370
ΣΧΗΕDΥΛΕ ΟΦ ςΑΛΥΕΣ

ΠΑΡΤ 1 – ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΙΝΧΛΥDΕD
Α. Ασ τηε φιρστ σηοπ δραωινγ συβmιτταλ, συβmιτ το τηε Ενγινεερ α Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ αλλοχατεδ το
τηε ϖαριουσ πορτιονσ οφ τηε Wορκ, ωιτηιν τεν δαψσ αφτερ αωαρδ οφ χοντραχτ.
Β. Υπον τηε ρεθυεστ οφ τηε Ενγινεερ, συππορτ τηε ϖαλυεσ ωιτη δατα ωηιχη ωιλλ συβσταντιατε τηειρ
χορρεχτνεσσ.
Χ. Τηε Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ, υνλεσσ οβϕεχτεδ το βψ τηε Ενγινεερ, σηαλλ βε εξχλυσιϖελψ υσεδ ασ τηε
βασισ φορ τηε Χοντραχτορ∋σ Αππλιχατιονσ φορ Παψmεντ.

1.02

ΡΕΛΑΤΕD ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α. Σεχτιον 01152: Αππλιχατιον φορ Παψmεντ.
Β. Σεχτιον 016100: Ματεριαλ ανδ Εθυιπmεντ.

1.03

ΦΟΡΜ ΑΝD ΧΟΝΤΕΝΤ ΟΦ ΣΧΗΕDΥΛΕ ΟΦ ςΑΛΥΕΣ
Α. Τψπε σχηεδυλε ον 8−1/2 ινχη ξ 11−ινχη ωηιτε παπερ; Χοντραχτορ∋σ στανδαρδ φορmσ ανδ
αυτοmατεδ πριντουτ ωιλλ βε χονσιδερεδ φορ αππροϖαλ βψ Ενγινεερ υπον Χοντραχτορσ ρεθυεστ.
Ιδεντιφψ σχηεδυλε ωιτη:
1. Τιτλε οφ Προϕεχτ, λοχατιον ανδ (Χιτψ, Χουντψ, Οωνερ) Προϕεχτ Νυmβερ.
2. Ενγινεερ ανδ Ενγινεερ∋σ Προϕεχτ Νυmβερ.
3. Ναmε ανδ Αδδρεσσ οφ Χοντραχτορ.
4. Dατε οφ Συβmισσιον.
Β. Σχηεδυλε σηαλλ λιστ τηε ινσταλλεδ ϖαλυε οφ τηε χοmπονεντ παρτσ οφ τηε Wορκ, ιν συφφιχιεντ δεταιλ
το σερϖε ασ α βασισ φορ χοmπυτινγ ϖαλυεσ φορ προγρεσσ παψmεντσ δυρινγ χονστρυχτιον.
Χ. Φολλοω τηε ταβλε οφ χοντεντσ οφ τηεσε Σπεχιφιχατιονσ ασ τηε φορmατ φορ λιστινγ χοmπονεντ
ιτεmσ.
1. Ιδεντιφψ εαχη λινε ιτεm ωιτη τηε νυmβερ ανδ τιτλε οφ τηε ρεσπεχτιϖε mαϕορ σεχτιον οφ τηε
σπεχιφιχατιονσ.
D. Φορ εαχη mαϕορ λινε ιτεm λιστ συβ−ϖαλυεσ οφ:
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1. Μαϕορ προδυχτσ ορ οπερατιονσ υνδερ τηε ιτεm.
2. Χοντραχτ χονδιτιονσ, συχη ασ: βονδσ, ινσυρανχε πρεmιυmσ, ϕοβ mοβιλιζατιον, χονστρυχτιον
φαχιλιτιεσ ανδ τεmποραρψ χοντρολσ.
Ε. Φορ τηε ϖαριουσ πορτιονσ οφ τηε Wορκ:
1. Εαχη ιτεm σηαλλ ινχλυδε α διρεχτλψ προπορτιοναλ αmουντ οφ τηε Χοντραχτορ∋σ οϖερηεαδ ανδ
προφιτ.
2. Φορ ιτεmσ ον ωηιχη προγρεσσ παψmεντσ ωιλλ βε ρεθυεστεδ φορ στορεδ mατεριαλσ, βρεακ
δοων τηε ϖαλυε ιντο:
α. Τηε χοστ οφ τηε mατεριαλσ, δελιϖερεδ ανδ υνλοαδεδ, ωιτη ταξεσ παιδ.
β. Τηε τοταλ ινσταλλεδ ϖαλυε.
Φ. Τηε συm οφ αλλ ϖαλυεσ λιστεδ ιν τηε σχηεδυλε σηαλλ εθυαλ τηε τοταλ Χοντραχτ Συm.
1.04

ΣΥΒΣΧΗΕDΥΛΕ ΟΦ ΥΝΙΤ ΜΑΤΕΡΙΑΛ ςΑΛΥΕΣ
Α. Συβmιτ α συβσχηεδυλε οφ υνιτ χοστσ ανδ θυαντιτιεσ φορ:
1. Προδυχτσ σπεχιφιεδ υνδερ α υνιτ χοστ.
2. Προδυχτσ ον ωηιχη προγρεσσ παψmεντσ ωιλλ βε ρεθυεστεδ φορ στορεδ προδυχτσ.
Β. Τηε φορm οφ συβmιτταλ σηαλλ παραλλελ τηατ οφ τηε Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ, ωιτη εαχη ιτεm ιδεντιφιεδ
τηε σαmε ασ τηε λινε ιτεm ιν τηε Σχηεδυλε οφ ςαλυεσ.
Χ. Τηε υνιτ θυαντιτψ φορ βυλκ mατεριαλσ σηαλλ ινχλυδε αν αλλοωανχε φορ νορmαλ ωαστε.
D. Τηε υνιτ ϖαλυεσ φορ τηε mατεριαλσ σηαλλ βε βροκεν δοων ιντο:
1. Χοστ οφ τηε mατεριαλ, δελιϖερεδ ανδ υνλοαδεδ ατ τηε σιτε, ωιτη ταξεσ παιδ.
2. Ινσταλλατιον χοστσ, ινχλυδινγ Χοντραχτορ∋σ οϖερηεαδ ανδ προφιτ.
Ε. Τηε ινσταλλεδ υνιτ ϖαλυε mυλτιπλιεδ βψ τηε θυαντιτψ λιστεδ σηαλλ εθυαλ τηε χοστ οφ τηατ ιτεm ιν
τηε σχηεδυλε οφ ςαλυεσ.

ΠΑΡΤ 2 – ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 – ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01505
ΜΟΒΙΛΙΖΑΤΙΟΝ
ΠΑΡΤ 1 −− ΓΕΝΕΡΑΛ
1.1
Α.

ΓΕΝΕΡΑΛ
Μοβιλιζατιον σηαλλ ινχλυδε τηε οβταινινγ οφ αλλ περmιτσ; mοϖινγ οντο τηε σιτε οφ αλλ νεχεσσαρψ
εθυιπmεντ; φυρνισηινγ ανδ ερεχτινγ τεmποραρψ βυιλδινγσ ανδ οτηερ χονστρυχτιον φαχιλιτιεσ; ανδ
ιmπλεmεντινγ σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ; αλλ ασ ρεθυιρεδ φορ τηε προπερ περφορmανχε ανδ χοmπλετιον
οφ τηε Wορκ. Μοβιλιζατιον σηαλλ ινχλυδε τηε φολλοωινγ πρινχιπαλ ιτεmσ:
1.

Μοβιλιζε το τηε σιτε οφ αλλ Χοντραχτορ∋σ εθυιπmεντ, περσοννελ, συππλιεσ, ανδ ινχιδενταλσ
ρεθυιρεδ φορ φιρστ mοντη’σ οπερατιονσ.

2.

Ον−σιτε σανιταρψ φαχιλιτιεσ, σαφετψ εθυιπmεντ, ανδ φιρστ αιδ συππλιεσ.

3.

Αρρανγε φορ Wορκ ανδ στοραγε ψαρδ ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 01550.

4.

Μοβιλιζε φυλλ−τιmε συπεριντενδεντ το τηε ϕοβ σιτε.

5.

Dεταιλεδ αππροϖεδ σχηεδυλε ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 01310.

6.

Ρεθυιρεδ συβmιτταλσ ωηιχη αλλοω τηε Χοντραχτορ το χοmmενχε Wορκ.

7.

Αλλ ρεθυιρεδ περmιτσ, ινσυρανχε, βονδσ ανδ λιχενσεσ το χοmmενχε Wορκ.

8.

Ποστ αλλ ΟΣΗΑ, ΜΣDΣ, ΣΡΦ ανδ ΝΠDΕΣ ρεθυιρεδ νοτιχεσ.

9.

Σαφετψ Πλαν.

ΠΑΡΤ 2 −− ΠΡΟDΥΧΤΣ (Νοτ Υσεδ)
ΠΑΡΤ 3 −− ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (Νοτ Υσεδ)
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01540
ΗΥΡΡΙΧΑΝΕ ΠΡΕΠΑΡΕDΝΕΣΣ
ΠΑΡΤ 1 −− ΓΕΝΕΡΑΛ
1.1

ΤΗΕ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤ

Α.

Τηε Χοντραχτορ ισ ρεσπονσιβλε φορ ηαϖινγ πλανσ φορ προτεχτιον οφ τηε WΟΡΚ σιτε δυρινγ ηυρριχανεσ,
ανδ σηαλλ πρεπαρε ανδ συβmιτ α Ηυρριχανε Πρεπαρεδνεσσ Πλαν πριορ το ανψ χονστρυχτιον αχτιϖιτψ ανδ
mοβιλιζατιον.

Β.

Τηε Ηυρριχανε Πρεπαρεδνεσσ Πλαν σηαλλ βε συβmιττεδ το τηε Οωνερ ατ τηε Πρεχονστρυχτιον Μεετινγ
φορ αππροϖαλ ανδ σηαλλ ινχλυδε τηε φολλοωινγ:
1. Ιτεmσ ανδ εθυιπmεντ τηατ mυστ βε ρεmοϖεδ φροm τηε WΟΡΚ σιτε.
2. Μετηοδσ ανδ mατεριαλσ τηατ ωιλλ βε υτιλιζεδ το σεχυρε τηε mατεριαλσ ανδ WΟΡΚ σιτε.
3. Μετηοδσ ανδ mατεριαλσ τηατ ωιλλ βε υτιλιζεδ το προτεχτ υνχοmπλετεδ WΟΡΚ ιτεmσ.
4. Πλαν φορ mαξιmιζινγ τραφφιχ λανεσ φορ εϖαχυατιον.
5. Ιτεmσ τηατ mυστ χοmmενχε ατ τηε τιmε οφ ηυρριχανε ωατχη ιν ορδερ το βε χοmπλετεδ πριορ το
εϖαχυατιον.

Χ.

Wηεν τηε Νατιοναλ Wεατηερ Σερϖιχε ισσυεσ α Ηυρριχανε Wατχη φορ Λεε, Χηαρλοττε, ορ Χολλιερ Χουντψ,
τηε Χοντραχτορ σηαλλ ιmmεδιατελψ ιmπλεmεντ τηε Ηυρριχανε Πρεπαρεδνεσσ Πλαν.

D.

Τηε χοστ οφ πρεπαρινγ ανδ ιmπλεmεντινγ τηε Ηυρριχανε Πρεπαρεδνεσσ Πλαν σηαλλ βε τηε
ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε Χοντραχτορ. Ηυρριχανε ωατχη ανδ ωαρνινγ ωιλλ βε γρουνδσ φορ χοντραχτ τιmε
εξτενσιονσ.

Ε. Wηεν τηε Νατιοναλ Wεατηερ Σερϖιχε ισσυεσ α Ηυρριχανε Wαρνινγ φορ Λεε, Χηαρλοττε, ορ Χολλιερ
Χουντψ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ ιmmεδιατελψ τακε δοων ανδ σεχυρελψ στορε αλλ προϕεχτ σιγνσ. Σιγνσ σηαλλ
βε ρεστορεδ το τηε σιτε πριορ το χοmmενχινγ χονστρυχτιον αχτιϖιτιεσ.
Φ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ νοτιφψ τηε Οωνερ υπον αχτιϖατιον οφ τηε ηυρριχανε πρεπαρεδνεσσ πλαν, ωηεν
πρεπαρατιονσ αρε χοmπλετε, ωηεν τηε ϕοβ σιτε ισ σεχυρε, ανδ ωηεν τηε ϕοβ σιτε ισ σηυτ δοων.
1.2
Α.

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Συβmιτταλσ οφ τηε Ηυρριχανε Πρεπαρεδνεσσ Πλαν σηαλλ βε ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 01340: Σηοπ
Dραωινγσ.
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01550
ΣΙΤΕ ΑΧΧΕΣΣ ΑΝD ΣΤΟΡΑΓΕ
ΠΑΡΤ 1 −− ΓΕΝΕΡΑΛ
1.1
Α.

1.2

ΗΙΓΗWΑΨ ΛΙΜΙΤΑΤΙΟΝΣ
Τηε Χοντραχτορ σηαλλ mακε ιτσ οων ινϖεστιγατιον οφ τηε χονδιτιον οφ αϖαιλαβλε πυβλιχ ανδ πριϖατε
ροαδσ ανδ οφ χλεαρανχεσ, ρεστριχτιονσ, βριδγε λοαδ λιmιτσ, ανδ οτηερ λιmιτατιονσ αφφεχτινγ
τρανσπορτατιον ανδ ινγρεσσ ανδ εγρεσσ το τηε σιτε οφ τηε Wορκ. Ιτ σηαλλ βε τηε Χοντραχτορ∋σ
ρεσπονσιβιλιτψ το χονστρυχτ ανδ mαινταιν ανψ ηαυλ ροαδσ ρεθυιρεδ φορ ιτσ χονστρυχτιον οπερατιονσ
ανδ ρεπαιρ ανψ δαmαγε το πυβλιχ ανδ πριϖατε ροαδσ χαυσεδ βψ τηε Χοντραχτορ’σ χονστρυχτιον
οπερατιονσ.
ΤΕΜΠΟΡΑΡΨ ΧΡΟΣΣΙΝΓΣ

Α.

Γενεραλ: Χοντινυουσ, υνοβστρυχτεδ, σαφε, ανδ αδεθυατε πεδεστριαν ανδ ϖεηιχυλαρ αχχεσσ σηαλλ βε
προϖιδεδ το φιρε ηψδραντσ, χοmmερχιαλ ανδ ινδυστριαλ εσταβλισηmεντσ, χηυρχηεσ, σχηοολσ, παρκινγ
λοτσ, σερϖιχε στατιονσ, mοτελσ, φιρε ανδ πολιχε στατιονσ, ηοσπιταλσ ανδ ανψ οτηερ πυβλιχ φαχιλιτιεσ. Σαφε
ανδ αδεθυατε πυβλιχ τρανσπορτατιον στοπσ ανδ πεδεστριαν χροσσινγσ ον mαϕορ ροαδωαψσ σηαλλ βε
mαινταινεδ ασ δετερmινεδ βψ Οωνερ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ χοοπερατε ωιτη παρτιεσ ινϖολϖεδ ιν τηε
δελιϖερψ οφ mαιλ ανδ ρεmοϖαλ οφ τραση ανδ γαρβαγε σο ασ το mαινταιν εξιστινγ σχηεδυλεσ φορ συχη
σερϖιχεσ. ςεηιχυλαρ αχχεσσ το ρεσιδεντιαλ δριϖεωαψσ σηαλλ βε mαινταινεδ το τηε προπερτψ λινε εξχεπτ
ωηεν νεχεσσαρψ χονστρυχτιον πρεχλυδεσ συχη αχχεσσ φορ ρεασοναβλε περιοδσ οφ τιmε.

Β.

Τεmποραρψ Βριδγεσ: Wηερεϖερ νεχεσσαρψ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε συιταβλε τεmποραρψ βριδγεσ
ορ στεελ πλατεσ οϖερ υνφιλλεδ εξχαϖατιονσ. Αλλ συχη βριδγεσ ορ στεελ πλατεσ σηαλλ βε mαινταινεδ ιν
σερϖιχε υντιλ αχχεσσ ισ προϖιδεδ αχροσσ τηε βαχκφιλλεδ εξχαϖατιον. Τεmποραρψ βριδγεσ ορ στεελ πλατεσ
φορ στρεετ ανδ ηιγηωαψ χροσσινγ σηαλλ χονφορm το τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε αυτηοριτψ ηαϖινγ
ϕυρισδιχτιον ιν εαχη χασε, ανδ τηε Χοντραχτορ σηαλλ αδοπτ δεσιγνσ φυρνισηεδ βψ σαιδ αυτηοριτψ φορ
συχη βριδγεσ ορ στεελ πλατεσ, ορ σηαλλ συβmιτ δεσιγνσ το σαιδ αυτηοριτψ φορ αππροϖαλ, ασ mαψ βε
ρεθυιρεδ.

Χ.

Στρεετ Υσε: Νοτηινγ ηερειν σηαλλ βε χονστρυεδ το εντιτλε τηε Χοντραχτορ το τηε εξχλυσιϖε υσε οφ ανψ
πυβλιχ στρεετ, αλλεψωαψ, ορ παρκινγ αρεα δυρινγ τηε περφορmανχε οφ τηε Wορκ ηερευνδερ, ανδ ιτ σηαλλ
σο χονδυχτ ιτσ οπερατιονσ ασ νοτ το ιντερφερε υννεχεσσαριλψ ωιτη τηε αυτηοριζεδ ωορκ οφ υτιλιτψ
χοmπανιεσ ορ οτηερ αγενχιεσ ιν συχη στρεετσ, αλλεψωαψσ, ορ παρκινγ αρεασ. Νο ροαδωαψ σηαλλ βε
χλοσεδ το τηε πυβλιχ υσινγ τψπε ΙΙΙ βαρριχαδεσ ανδ σιγναγε ωιτηουτ φιρστ οβταινινγ περmισσιον οφ τηε
Οωνερ. Περmισσιον mυστ βε οβταινεδ τωο (2) ωεεκσ πριορ το χλοσυρε. Wηερε εξχαϖατιον ισ βεινγ
περφορmεδ ιν 4−λανε ροαδσ ορ ηιγηωαψσ, ονε λανε ιν εαχη διρεχτιον σηαλλ βε κεπτ οπεν το τραφφιχ ατ
αλλ τιmεσ εξχεπτ ιν εξτρεmε χασεσ ωηεν αππροϖεδ βψ τηε Οωνερ. Τοε βοαρδσ σηαλλ βε προϖιδεδ το
ρεταιν εξχαϖατεδ mατεριαλ ιφ ρεθυιρεδ βψ τηε Οωνερ ορ τηε αγενχψ ηαϖινγ ϕυρισδιχτιον οϖερ τηε
στρεετ ορ ηιγηωαψ. Οπερατινγ φιρε ηψδραντσ ον ορ αδϕαχεντ το τηε Wορκ σηαλλ βε κεπτ αχχεσσιβλε το
φιρε−φιγητινγ εθυιπmεντ ατ αλλ τιmεσ. Τεmποραρψ προϖισιονσ σηαλλ βε mαδε βψ τηε Χοντραχτορ το
ασσυρε τηε υσε οφ σιδεωαλκσ (υνλεσσ ποστεδ ωιτη Σιδεωαλκ Χλοσεδ σιγναγε) ανδ τηε προπερ
φυνχτιονινγ οφ αλλ γυττερσ, στορm δραιν ινλετσ, ανδ οτηερ δραιναγε φαχιλιτιεσ.
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D.

Τεmποραρψ Στρεετ Χλοσυρε: Ιφ χλοσυρε οφ ανψ στρεετ ισ ρεθυιρεδ δυρινγ χονστρυχτιον, τηε Χοντραχτορ
σηαλλ συβmιτ συχη ρεθυεστσ ιν ωριτινγ το τηε Οωνερ. Wηεν τηε χλοσυρε οφ α 4−λανε ροαδ ισ αλλοωεδ
βψ τηε Οωνερ, α ρεθυεστ mυστ βε συβmιττεδ ατ λεαστ (4) ωεεκσ ιν αδϖανχε οφ τηε ρεθυιρεδ χλοσυρε
ιν ορδερ το χοορδινατε ωιτη τηε Οωνερ ανδ ανψ οτηερ ϕυρισδιχτιοναλ αγενχψ. Τηε τραφφιχ χοντρολ πλαν
ινδιχατινγ δετουρσ ανδ εmεργενχψ αχχεσσ το χυλ−δε−σαχσ σηαλλ αχχοmπανψ ανψ ρεθυεστ. Τηε
Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε πλαχαρδσ ρεαδινγ “Ροαδ Χλοσεδ Λοχαλ Τραφφιχ Ονλψ” δυρινγ τηε χλοσυρε οφ
ανψ στρεετ.

Ε.

Τεmποραρψ Μαιλβοξ Χλυστερ(σ): Τηε Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε τεmποραρψ mαιλβοξ χλυστερσ ωηερε τηε
περmανεντ mαιλβοξεσ αρε νοτ αχχεσσιβλε φορ δελιϖερψ δυε το χονστρυχτιον.

1.3

ΤΕΜΠΟΡΑΡΨ ΣΟΙΛ ΤΡΑΧΚΙΝΓ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΜΕΑΣΥΡΕΣ

Α.

Γενεραλ: Τηε Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε τεmποραρψ σοιλ τραχκινγ προτεχτιον mεασυρεσ ατ τηε
εντρανχε το χεντραλ στοραγε αρεασ τηατ αφφεχτ παϖεδ ροαδσ. Τηε τεmποραρψ προτεχτιον mεασυρεσ
σηαλλ βε ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ‘Φλοριδα Εροσιον ανδ Σεδιmεντ Χοντρολ Ινσπεχτορσ Μανυαλ.’
Προποσεδ δεταιλσ φορ τηε τεmποραρψ χονστρυχτιον εντρανχε αρε σηοων ιν τηε χοντραχτ δραωινγσ.

Β.

Τεmποραρψ Σοιλ Τραχκινγ Προτεχτιον Μεασυρεσ σηαλλ βε χονστρυχτεδ ωιτη ΦDΟΤ Νο. 1 Χοαρσε
αγγρεγατε (1.5 − 3.5 ιν. στονε) ασ ινδιχατεδ ιν ΦDΟΤ Στανδαρδ Σπεχιφιχατιονσ φορ Ροαδ ανδ Βριδγε
Χονστρυχτιον. Τηε τηιχκνεσσ οφ τηε αγγρεγατε λαψερ σηαλλ βε α mινιmυm οφ 6 ινχηεσ ανδ σηαλλ χοϖερ
τηε φυλλ ωιδτη οφ τηε ϖεηιχυλαρ ινγρεσσ/εγρεσσ αρεα. Τηε εντρανχε σηαλλ βε α mινιmυm οφ 50 φεετ
ανδ αχχοmmοδατε α τυρνινγ ραδιυσ φορ λαργε τρυχκσ. Τηε τεmποραρψ Σοιλ Τραχκινγ Προτεχτιον
Μεασυρεσ σηαλλ φολλοω τηε χοντουρ οφ τηε νατυραλ τερραιν. Σλοπεσ σηαλλ νοτ εξχεεδ 10 περχεντ. Τηε
ροαδ σηαλλ βε σταβιλιζεδ ωιτη 2−ινχη στονε το ρεδυχε εροσιον ανδ δεγραδατιον οφ τηε τεmποραρψ
ροαδβεδ.

Χ.

Τηε αρεα φορ τηε τεmποραρψ Σοιλ Τραχκινγ Προτεχτιον Μεασυρεσ σηαλλ βε χλεαρεδ οφ αλλ ϖεγετατιον,
ροοτσ ανδ οτηερ υνσυιταβλε mατεριαλ. Α γεοτεξτιλε σηαλλ βε λαιδ διρεχτλψ υνδερνεατη τηε γραϖελ λαψερ.

D.

Σοιλ Τραχκινγ Προτεχτιον Μεασυρεσ σηαλλ βε mαινταινεδ ιν α χονδιτιον ωηιχη πρεϖεντσ τραχκσ ορ φλοω
οφ mυδ ιντο τηε πυβλιχ ριγητ οφ ωαψ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ τηε mαιντενανχε οφ
Σοιλ Τραχκινγ Προτεχτιον Μεασυρεσ δυρινγ τηε χονστρυχτιον περιοδ.

1.4

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ∋Σ WΟΡΚ ΑΝD ΣΤΟΡΑΓΕ ΑΡΕΑΣ

Α.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ mακε ιτσ οων αρρανγεmεντσ φορ αλλ τεmποραρψ στοραγε, σηοπ, ορ φιελδ οφφιχε
αρεασ νεχεσσαρψ φορ τηε προπερ εξεχυτιον οφ τηε Wορκ ανδ σηαλλ οβταιν πριορ ωριττεν περmισσιον
φροm ανψ οωνερ ωηοσε προπερτψ ισ υσεδ φορ συχη πυρποσεσ.

Β.

Τηε Χοντραχτορ’σ τεmποραρψ αρεασ σηαλλ βε κεπτ ιν α χλεαν ανδ ορδερλψ φασηιον ατ αλλ τιmεσ. Τηε
αρεασ ωιλλ βε σλοπεδ το δραιν οφφ αλλ στορm ρυνοφφ. Τηε εντρανχε το τηε στοραγε αρεασ σηαλλ βε
χονστρυχτεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε δραωινγσ ωιτη α δραιναγε πιπε το προτεχτ τηε σωαλε ανδ αν
εντρανχε δριϖεωαψ οφ 6 ινχηεσ οφ χρυσηεδ στονε ροαδ βασε λαιδ ον συιταβλε γεοτεξτιλε (φιλτερ φαβριχ).
Σεδιmεντ χοντρολ τραπσ σηαλλ βε ποσιτιονεδ σο ασ το ενσυρε τηατ δοωνστρεαm χατχη βασινσ ανδ
δραινσ αρε προτεχτεδ φροm ρυνοφφ χονταινινγ σιλτ φροm τηε τεmποραρψ αρεασ. Α σεδιmεντατιον τραπ
χαν βε χονστρυχτεδ βψ ειτηερ εξχαϖατινγ βελοω γραδε ορ βυιλδινγ αν εmβανκmεντ αχροσσ α σωαλε
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ανδ αν οπεν−χηαννελ σπιλλωαψ προϖιδεδ. Σιλτ φενχε σηαλλ βε προϖιδεδ αρουνδ αλλ χεντραλ στοραγε
αρεασ, λιmεροχκ ανδ χεντραλ σοιλ στοχκπιλεσ.
Στοραγε οφ mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ ον χορνερσ, ιντερσεχτιονσ, ορ τυρν λανεσ σηαλλ νοτ οβστρυχτ λινε
οφ σιγητ ιν ιντερσεχτιον ανδ σηαλλ βε ατ λεαστ 6 φεετ οφφ οφ τηε εδγε οφ παϖεmεντ. Αλλ χεντραλ στοραγε
σιτεσ σηαλλ βε ποστεδ ωιτη “Νο Τρεσπασσινγ” σιγνσ εϖερψ 100 φεετ αρουνδ τηε σιτε.
Χ.

D.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ χονστρυχτ ανδ υσε α σεπαρατε στοραγε αρεα φορ ηαζαρδουσ mατεριαλσ υσεδ ιν
χονστρυχτινγ τηε Wορκ ανδ σηαλλ οβταιν ωριττεν περmισσιον φροm ανψ οωνερ ωηοσε προπερτψ ισ υσεδ
φορ στοραγε ορ σηοπ αρεασ.
1.

Φορ τηε πυρποσε οφ τηισ παραγραπη, ηαζαρδουσ mατεριαλσ το βε στορεδ ιν τηε
σεπαρατε αρεα αρε δεφινεδ ασ αλλ προδυχτσ λαβελεδ ωιτη ανψ οφ τηε φολλοωινγ τερmσ:
Wαρνινγ, Χαυτιον, Ποισονουσ, Τοξιχ, Φλαmmαβλε, Χορροσιϖε, Ρεαχτιϖε, ορ Εξπλοσιϖε.
Ιν αδδιτιον, ωηετηερ ορ νοτ σο λαβελεδ, τηε φολλοωινγ mατεριαλσ σηαλλ βε στορεδ ιν
τηε σεπαρατε αρεα: διεσελ φυελ, γασολινε, νεω ανδ υσεδ mοτορ οιλ, ηψδραυλιχ φλυιδ,
χεmεντ, παιντσ ανδ παιντ τηιννερσ, τωο−παρτ εποξψ χοατινγσ, σεαλαντσ, ασπηαλτιχ
προδυχτσ, γλυεσ, σολϖεντσ, ωοοδ πρεσερϖατιϖεσ, σανδ βλαστ mατεριαλσ, ανδ σπιλλ
αβσορβεντ.

2.

Ηαζαρδουσ mατεριαλσ σηαλλ βε στορεδ ιν γρουπινγσ αχχορδινγ το τηε Ματεριαλ Σαφετψ
Dατα Σηεετσ.

3.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ δεϖελοπ ανδ προϖιδε το τηε Οωνερ α πλαν φορ στορινγ ανδ
δισποσινγ οφ τηε mατεριαλσ αβοϖε.

4.

Τηε σεπαρατε στοραγε αρεα σηαλλ mεετ αλλ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ αλλ αυτηοριτιεσ ηαϖινγ
ϕυρισδιχτιον οϖερ τηε στοραγε οφ ηαζαρδουσ mατεριαλσ. Συχη αυτηοριτιεσ ινχλυδε τηε
Φλοριδα Dεπαρτmεντ οφ Ενϖιρονmενταλ Προτεχτιον.

5.

Αλλ ηαζαρδουσ mατεριαλσ τηατ αρε δελιϖερεδ ιν χονταινερσ σηαλλ βε στορεδ ιν τηε
οριγιναλ χονταινερσ υντιλ υσε. Ηαζαρδουσ mατεριαλσ τηατ αρε δελιϖερεδ ιν βυλκ σηαλλ
βε στορεδ ιν χονταινερσ τηατ mεετ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ αυτηοριτιεσ ηαϖινγ
ϕυρισδιχτιον.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ mαινταιν τηε στοραγε αρεα ωηιλε ιτ ισ ιν υσε ανδ ρεστορε ιτ το ιτσ οριγιναλ
χονδιτιον ατ τηε χοmπλετιον οφ τηε Προϕεχτ. Ρεστορατιον σηαλλ ινχλυδε ρεmοϖαλ οφ τεmποραρψ
χυλϖερτσ ανδ δριϖεωαψσ ανδ εσταβλισηινγ γρασσ βψ σεεδινγ ορ σοδδινγ διστυρβεδ χονστρυχτιον ανδ
στοραγε αρεασ. Αλλ αρεασ mυστ βε χοmπλετελψ ρεστορεδ ανδ ηαϖε αν εσταβλισηεδ στανδ οφ γρασσ ιν
αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 02920 − Ρεστορατιον. Dοωνστρεαm σεδιmεντ τραπσ σηαλλ βε ρεmοϖεδ ονχε
τηε ρεστορατιον ισ χοmπλετε ανδ τηε γρασσ ηασ σταβιλιζεδ τηε αρεα φροm σιγνιφιχαντ εροσιον.

ΠΑΡΤ 2 −− ΠΡΟDΥΧΤΣ (Νοτ Υσεδ)
ΠΑΡΤ 3 −− ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (Νοτ Υσεδ)
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01600
ΜΑΤΕΡΙΑΛ ΑΝD ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ
ΠΑΡΤ 1 – ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01 ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΙΝΧΛΥDΕD
Α. Προδυχτσ.
Β. Wορκmανσηιπ.
Χ. Μανυφαχτυρερ’σ Ινστρυχτιονσ.
D. Τρανσπορτατιον ανδ Ηανδλινγ.
Ε. Στοραγε ανδ Προτεχτιον.
1.02 ΡΕΛΑΤΕD ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α. Σεχτιον 01010: Συmmαρψ οφ Wορκ.
Β. Σεχτιον 01090: Ρεφερενχε Στανδαρδσ.
Χ. Σεχτιον 01340: Σηοπ Dραωινγσ, Προδυχτ Dατα ανδ Σαmπλεσ.
D. Σεχτιον 01700: Χοντραχτ Χλοσεουτ.
1.03 ΠΡΟDΥΧΤΣ
Α. Προδυχτσ ινχλυδε mατεριαλ, εθυιπmεντ, ανδ σψστεmσ.
Β. Χοmπλψ ωιτη Σπεχιφιχατιονσ ανδ ρεφερενχεδ στανδαρδσ ασ mινιmυm ρεθυιρεmεντσ.
Χ. Χοmπονεντσ ρεθυιρεδ το βε συππλιεδ ιν θυαντιτψ ωιτηιν α Σπεχιφιχατιον σεχτιον σηαλλ βε τηε
σαmε, ανδ σηαλλ βε ιντερχηανγεαβλε.
1.04 WΟΡΚΜΑΝΣΗΙΠ
Α.

Χοmπλψ ωιτη ινδυστρψ στανδαρδσ εξχεπτ ωηεν mορε ρεστριχτιϖε τολερανχεσ οφ σπεχιφιεδ
ρεθυιρεmεντσ ινδιχατε mορε ριγιδ στανδαρδσ ορ mορε πρεχισε ωορκmανσηιπ.

Β.

Περφορm ωορκ βψ περσονσ θυαλιφιεδ το προδυχε ωορκmανσηιπ φορ σπεχιφιεδ θυαλιτψ.

Χ.

Σεχυρε Προδυχτσ ιν πλαχε ωιτη ποσιτιϖε ανχηοραγε δεϖιχεσ δεσιγνεδ ανδ σιζεδ το ωιτηστανδ
στρεσσεσ, ϖιβρατιον, ανδ ραχκινγ.
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1.05 ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ’Σ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ
Α.

Wηεν ωορκ ισ σπεχιφιεδ το χοmπλψ ωιτη mανυφαχτυρερ’σ ινστρυχτιονσ, συβmιτ χοπιεσ ασ
σπεχιφιεδ ιν Σεχτιον 01340, ανδ διστριβυτε χοπιεσ το περσονσ ινϖολϖεδ, ανδ mαινταιν ονε σετ ιν
φιελδ.

Β.

Περφορm ωορκ ιν αχχορδανχε ωιτη δεταιλσ οφ ινστρυχτιονσ ανδ σπεχιφιεδ ρεθυιρεmεντσ. Σηουλδ
α χονφλιχτ εξιστ βετωεεν Σπεχιφιχατιονσ ανδ ινστρυχτιονσ, χονσυλτ ωιτη τηε Ενγινεερ.

1.06 ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΑΝD ΗΑΝDΛΙΝΓ
Α.

Προϖιδε εθυιπmεντ ανδ περσοννελ νεχεσσαρψ το ηανδλε προδυχτσ, ινχλυδινγ τηοσε προϖιδεδ βψ
Οωνερ, βψ mετηοδσ το πρεϖεντ σοιλινγ ορ δαmαγε το προδυχτσ ορ παχκαγινγ.

Β.

Προϖιδε αδδιτιοναλ προτεχτιον δυρινγ ηανδλινγ ασ νεχεσσαρψ το πρεϖεντ σχραπινγ, mαρρινγ ορ
οτηερωισε δαmαγινγ προδυχτσ ορ συρρουνδινγ συρφαχεσ.

Χ.

Ηανδλε προδυχτσ βψ mετηοδσ το πρεϖεντ βενδινγ ορ οϖερστρεσσινγ.

D.

Λιφτ ηεαϖψ χοmπονεντσ ονλψ ατ δεσιγνατεδ λιφτινγ ποιντσ.

1.07 ΣΤΟΡΑΓΕ ΑΝD ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ
Α.

Στορε Προδυχτσ ιν αχχορδανχε ωιτη mανυφαχτυρερ’σ ινστρυχτιονσ, ωιτη σεαλσ ανδ λαβελσ ινταχτ
ανδ λεγιβλε. Στορε σενσιτιϖε Προδυχτσ ιν ωεατηερ−τιγητ ενχλοσυρεσ ανδ mαινταιν ωιτηιν
τεmπερατυρε ανδ ηυmιδιτψ ρανγεσ ρεθυιρεδ βψ mανυφαχτυρερ’σ ινστρυχτιονσ.

Β.

Φορ εξτεριορ στοραγε οφ φαβριχατεδ Προδυχτσ, πλαχε ον συππορτσ αβοϖε γρουνδ. Χοϖερ Προδυχτσ
συβϕεχτ το δετεριορατιον ωιτη ιmπερϖιουσ σηεετ χοϖερινγ; ανδ προϖιδε ϖεντιλατιον το αϖοιδ
χονδενσατιον.

Χ.

Στορε λοοσε γρανυλαρ mατεριαλσ ον σολιδ συρφαχεσ ιν α ωελλ−δραινεδ αρεα; πρεϖεντ mιξινγ ωιτη
φορειγν mαττερ.

D.

Αρρανγε στοραγε το προϖιδε αχχεσσ φορ ινσπεχτιον. Περιοδιχαλλψ ινσπεχτ το ασσυρε Προδυχτσ αρε
υνδαmαγεδ, ανδ αρε mαινταινεδ υνδερ ρεθυιρεδ χονδιτιονσ.

Ε.

Αφτερ ινσταλλατιον, προϖιδε χοϖερινγσ το προτεχτ Προδυχτσ φροm δαmαγε φροm τραφφιχ ανδ
χονστρυχτιον οπερατιονσ. Ρεmοϖε ωηεν νο λονγερ νεεδεδ.

Φ.

Dυρινγ συχη περιοδσ οφ τιmε τηατ αρε δεσιγνατεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ Wεατηερ Βυρεαυ ασ
βεινγ α ηυρριχανε ωαρνινγ ορ αλερτ, χονστρυχτιον mατεριαλσ ορ εθυιπmεντ σηαλλ βε σεχυρεδ
αγαινστ δισπλαχεmεντ βψ ωινδ ανδ στορm συργε φορχεσ.

ΠΑΡΤ 2 – ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 – ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΠΑΡΤ 1 – ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01 ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΙΝΧΛΥDΕD
Α.

Φυρνιση ανδ ινσταλλ Προδυχτσ σπεχιφιεδ, υνδερ οπτιονσ ανδ χονδιτιονσ φορ συβστιτυτιονσ στατεδ
ιν τηισ Σεχτιον.

1.02 ΡΕΛΑΤΕD ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α.

Σεχτιον 01410: Τεστινγ Λαβορατορψ Σερϖιχεσ.

Β.

Σεχτιον 01670: Τεστινγ Πιπινγ Σψστεmσ

Χ.

Σεχτιον 01700: Χοντραχτ Χλοσεουτ.

1.03 ΠΡΟDΥΧΤΣ ΛΙΣΤΣ
Α.

Wιτηιν 30 δαψσ αφτερ αωαρδ οφ Χοντραχτ, συβmιτ το Ενγινεερ φιϖε χοπιεσ οφ χοmπλετε λιστ οφ
mαϕορ Προδυχτσ ωηιχη αρε προποσεδ φορ ινσταλλατιον.

Β.

Ταβυλατε Προδυχτσ βψ σπεχιφιχατιον σεχτιον νυmβερ ανδ τιτλε.

Χ.

Φορ προδυχτσ σπεχιφιεδ ονλψ βψ πρεφερενχε στανδαρδσ, λιστ φορ εαχη συχη Προδυχτ:
1.

Ναmε ανδ αδδρεσσ οφ mανυφαχτυρερ.

2.

Τραδε Ναmε.

3.

Μοδελ ορ χαταλογ δεσιγνατιον.

4.

Μανυφαχτυρερ’σ δατα:
α.

Ρεφερενχε στανδαρδσ.

β.

Περφορmανχε τεστ δατα.

1.04 ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ’Σ ΟΠΤΙΟΝΣ
Α.

Φορ Προδυχτσ σπεχιφιεδ ονλψ βψ ρεφερενχε στανδαρδ, σελεχτ προδυχτ mεετινγ τηατ στανδαρδ, βψ
ανψ mανυφαχτυρερ.

Β.

Φορ προδυχτσ σπεχιφιεδ βψ ναmινγ σεϖεραλ προδυχτσ ορ mανυφαχτυρερσ, σελεχτ ανψ ονε οφ τηοσε
προδυχτσ ανδ mανυφαχτυρερσ ναmεδ ωηιχη χοmπλιεσ ωιτη Σπεχιφιχατιονσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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Χ.

Φορ προδυχτσ σπεχιφιεδ βψ ναmινγ ονε ορ mορε προδυχτσ ορ mανυφαχτυρερσ ανδ στατινγ “ορ
εθυαλ,” σελεχτ ονε οφ τηοσε ναmεδ προδυχτσ ορ mανυφαχτυρερσ.

D.

Φορ προδυχτσ σπεχιφιεδ βψ ναmινγ ονλψ ονε προδυχτ ανδ mανυφαχτυρερ, τηερε ισ νο οπτιον ανδ
νο συβστιτυτιον ωιλλ βε αλλοωεδ.

1.05 ΣΥΒΣΤΙΤΥΤΙΟΝΣ
1.

Β.

Συβστιτυτιονσ ωιλλ ονλψ βε χονσιδερεδ δυρινγ τηε βιδδινγ περιοδ. Αλλ ωορκ, mατεριαλσ, ανδ
εθυιπmεντ mυστ βε προϖιδεδ/περφορmεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χουντψ’σ mοστ ρεχεντ
υτιλιτψ στανδαρδσ.

Συβστιτυτιονσ ωιλλ νοτ βε χονσιδερεδ φορ αχχεπτανχε ωηεν:
1.

Τηεψ αρε ινδιχατεδ ορ ιmπλιεδ ον Σηοπ Dραωινγσ ορ προδυχτ δατα συβmιτταλσ ωιτηουτ α
φορmαλ ρεθυεστ φροm Χοντραχτορ.

2.

Τηεψ αρε ρεθυεστεδ διρεχτλψ βψ α συβχοντραχτορ ορ συππλιερ.

3.

Νο δατα ρελατινγ το χηανγεσ ιν χονστρυχτιον σχηεδυλε.

4.

Ανψ εφφεχτ οφ συβστιτυτιον ον σεπαρατε χοντραχτσ.

5.

Λιστ οφ χηανγεσ ρεθυιρεδ ιν οτηερ ωορκ ορ προδυχτσ.

6.

Λαχκ οφ αχχυρατε χοστ δατα χοmπαρινγ προποσεδ συβστιτυτιον ωιτη προδυχτ σπεχιφιεδ.

7.

Dεσιγνατιον οφ ρεθυιρεδ λιχενσε φεεσ ορ ροψαλτιεσ.

8.

Λαχκ οφ δεσιγνατιον οφ αϖαιλαβιλιτψ οφ mαιντενανχε σερϖιχεσ, σουρχεσ οφ ρεπλαχεmεντ
mατεριαλσ.

9.

Αχχεπτανχε ωιλλ ρεθυιρε συβσταντιαλ ρεϖισιον οφ Χοντραχτ Dοχυmεντσ.

Χ.

Συβστιτυτε προδυχτσ σηαλλ νοτ βε ορδερεδ ορ ινσταλλεδ ωιτηουτ ωριττεν αχχεπτανχε οφ Ενγινεερ.

D.

Ενγινεερ ωιλλ δετερmινε τηε αχχεπταβιλιτψ οφ προποσεδ συβστιτυτιονσ.

1.06 ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ’Σ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΑΤΙΟΝ
Α.

Ιν mακινγ φορmαλ ρεθυεστ φορ συβστιτυτιον Χοντραχτορ ρεπρεσεντσ τηατ:
1.

Ηε ηασ ινϖεστιγατεδ προποσεδ προδυχτ ανδ ηασ δετερmινεδ τηατ ιτ ισ εθυαλ το ορ συπεριορ
ιν αλλ ρεσπεχτσ το τηατ σπεχιφιεδ.

2.

Ηε ωιλλ προϖιδε τηε σαmε ωαρραντιεσ ορ βονδσ φορ συβστιτυτιον ασ φορ προδυχτ σπεχιφιεδ.

3.

Ηε ωιλλ χοορδινατε ινσταλλατιον οφ αχχεπτεδ συβστιτυτιον ιντο τηε Wορκ, ανδ ωιλλ mακε
συχη χηανγεσ ασ mαψ βε ρεθυιρεδ φορ τηε Wορκ το βε χοmπιλεδ ιν αλλ ρεσπεχτσ.
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4.

Ηε ωιλλ προϖιδε σαmε ωαρραντιεσ ορ βονδσ φορ συβστιτυτιον ασ φορ προδυχτ σπεχιφιεδ.

5.

Ηε ωιλλ χοορδινατε ινσταλλατιον οφ αχχεπτεδ χηανγεσ ασ mαψ βε ρεθυιρεδ φορ τηε Wορκ το
βε χοmπλετε ιν αλλ ρεσπεχτσ.

6.

Ηε ωαιϖεσ χλαιmσ φορ αδδιτιοναλ χοστσ χαυσεδ βψ συβστιτυτιον ωηιχη mαψ συβσεθυεντλψ
βεχοmε αππαρεντ.

7.

Χοστ δατα ισ χοmπλετε ανδ ινχλυδεσ ρελατεδ χοστσ υνδερ ηισ Χοντραχτ, βυτ νοτ:
α.

Χοστσ υνδερ σεπαρατε χοντραχτσ.

β.

Ενγινεερ’σ χοστσ οφ ρεδεσιγν ορ ρεϖισιον οφ Χοντραχτ Dοχυmεντσ.

1.07 ΕΝΓΙΝΕΕΡ∋Σ DΥΤΙΕΣ
Α.

Ρεϖιεω Χοντραχτορ’σ ρεθυεστσ φορ συβστιτυτιονσ ωιτη ρεασοναβλε προmπτνεσσ.

Β.

Νοτιφψ Χοντραχτορ, ιν ωριτινγ, οφ δεχισιον το αχχεπτ ορ ρεϕεχτ ρεθυεστεδ συβστιτυτιον.

Χ.

Ρεϖιεω Συβmιτταλσ ωιτη τηε Οωνερ

ΠΑΡΤ 2 – ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 – ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΣΥΒΣΤΙΤΥΤΙΟΝΣ ΑΝD ΠΡΟDΥΧΤ ΟΠΤΙΟΝΣ
01630−3

ΣΕΧΤΙΟΝ 01650
ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΦ ΜΕΧΗΑΝΙΧΑΛ ΣΨΣΤΕΜΣ

ΠΑΡΤ 1 – ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01 ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ ΙΝΧΛΥDΕD
Α.

Προϖιδε mατεριαλ ανδ λαβορ ρεθυιρεδ το περφορm σταρτ−υπ οφ εαχη ρεσπεχτιϖε ιτεm οφ
εθυιπmεντ ανδ σψστεm. Σταρτυπ σηαλλ ινχλυδε αδϕυστmεντ ανδ βαλανχε προχεδυρεσ.
1.

Προϖιδε ινφορmατιον ανδ ασσιστανχε ρεθυιρεδ, χοοπερατε ωιτη τεστ, αδϕυστ ανδ βαλανχε
σερϖιχεσ.

Β.

Χοmπλψ στριχτλψ ωιτη σπεχιφιεδ προχεδυρεσ ιν σταρτινγ υπ mεχηανιχαλ σψστεmσ.

Χ.

Χοντραχτορ το προϖιδε ασσιστανχε, ασ ρεθυιρεδ δυρινγ σταρτυπ. Χοντραχτορ ωιλλ οβταιν σερϖιχεσ
οφ Φαχτορψ Σερϖιχε Ρεπρεσεντατιϖε φορ αχτυαλ σταρτυπ.

1.02 ΡΕΛΑΤΕD ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α.

Σεχτιον 01041: Προϕεχτ Χοορδινατιον.

Β.

Εαχη Σπεχιφιχατιον Σεχτιον ασ Αππλιχαβλε.

1.03 ΣΤΑΡΤ−ΥΠ ΠΡΟΧΕDΥΡΕΣ
Α.

Β.

Χ.

Μοτορσ:
1.

Χηεχκ εαχη mοτορ φορ αmπεραγε χοmπαρισον το ναmεπλατε ϖαλυε.

2.

Χορρεχτ χονδιτιονσ ωηιχη προδυχε εξχεσσιϖε χυρρεντ φλοω, ανδ ωηιχη εξιστ δυε το
εθυιπmεντ mαλφυνχτιον.

Πυmπσ:
1.

Χηεχκ mεχηανιχαλ σεαλσ φορ χλεανλινεσσ ανδ αδϕυστmεντ βεφορε ρυννινγ πυmπ.

2.

Ινσπεχτ σηαφτ σλεεϖεσ φορ σχορινγ.

3.

Ινσπεχτ mεχηανιχαλ φαχεσ, χηαmβερσ, ανδ σεαλ ρινγσ, ρεπλαχε ιφ δεφεχτιϖε.

4.

ςεριφψ τηατ πιπινγ σψστεm ισ φρεε οφ διρτ ανδ σχαλε βεφορε χιρχυλατινγ λιθυιδ τηρουγη τηε
πυmπ.

Τιγητεν φλανγεσ αφτερ σψστεm ηασ βεεν πλαχεδ ιν οπερατιον.
1.

Ρεπλαχε φλανγε γασκετσ ωηιχη σηοω ανψ σιγν οφ λεακαγε αφτερ τιγητενινγ.
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D.

Ινσπεχτ σχρεωεδ ϕοιντσ φορ λεακαγε.
1.

Προmπτλψ ρεmακε εαχη ϕοιντ ωηιχη αππεαρσ το βε φαυλτψ, δο νοτ ωαιτ φορ ρυστ το φορm.

2.

Χλεαν τηρεαδσ ον βοτη παρτσ, αππλψ χοmπουνδ ανδ ρεmακε ϕοιντσ.

Ε.

Αφτερ σψστεm ηασ βεεν πλαχεδ ιν οπερατιον, χλεαν στραινερσ, διρτ ποχκετσ, οριφιχεσ, ϖαλϖε σεατσ
ανδ ηεαδερσ ιν φλυιδ σψστεmσ, το ασσυρε βεινγ φρεε οφ φορειγν mατεριαλσ.

Φ.

Χηεχκ εαχη ελεχτριχαλ χοντρολ χιρχυιτ το ασσυρε τηατ οπερατιον χοmπλιεσ ωιτη σπεχιφιχατιονσ ανδ
ρεθυιρεmεντσ το προϖιδε δεσιρεδ περφορmανχε.

Γ.

Ινσπεχτ εαχη πρεσσυρε γαυγε φορ χαλιβρατιον.
1.

Ρεπλαχε ιτεmσ ωηιχη αρε δεφαχεδ, βροκεν, ορ ωηιχη ρεαδ ινχορρεχτλψ.

Η.

Ρεπαιρ δαmαγεδ ινσυλατιον.

Ι.

Χηεχκ πιπινγ φορ λεακσ ατ εϖερψ ϕοιντ, ανδ ατ εϖερψ σχρεωεδ, φλανγεδ, ορ ωελδεδ χοννεχτιον,
υσινγ “Λεακ−Τεκ” ορ οτηερ αππροϖεδ χοmπουνδ.

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 – ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01700
ΧΟΝΤΡΑΧΤ ΧΛΟΣΕΟΥΤ
ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ
Α. Σχοπε οφ Wορκ: Χοmπλψ ωιτη ρεθυιρεmεντ στατεδ ιν Χονδιτιονσ οφ τηε Χοντραχτ ανδ ιν
σπεχιφιχατιονσ φορ αδmινιστρατιϖε προχεδυρεσ ιν χλοσινγ ουτ τηε Wορκ.
Β. Ρελατεδ Ρεθυιρεmεντσ Dεσχριβεδ Ελσεωηερε:
1. Χλεανινγ: Σεχτιον 017423
2. Προϕεχτ Ρεχορδ Dοχυmεντσ: Σεχτιον 017839
3. Wαρραντιεσ ανδ Βονδσ: Σεχτιον 01740.

1.02

ΣΥΒΣΤΑΝΤΙΑΛ ΧΟΜΠΛΕΤΙΟΝ
Α. Τηε Wορκ ωιλλ νοτ βε συβσταντιαλλψ χοmπλετε, ανδ Χοντραχτορ mαψ νοτ ρεθυεστ συβσταντιαλ
χοmπλετιον ινσπεχτιον υνλεσσ τηε φολλοωινγ συβmιτταλσ ανδ ωορκ ισ χοmπλετεδ:
1. Αλλ Οπερατιον ανδ Μαιντενανχε mανυαλσ ηαϖε βεεν συβmιττεδ ανδ αππροϖεδ.
2. Αλλ σταρτ−υπ ανδ δεmονστρατιον τεστινγ χοmπλετεδ ανδ Χερτιφιχατεσ οφ Χοmπλετεδ
Dεmονστρατιον συβmιττεδ.
3. Προϕεχτ Ρεχορδ Dοχυmεντσ ηαϖε βεεν συβmιττεδ ανδ ρεϖιεωεδ το τηε ρεθυιρεmεντσ οφ
Σεχτιον 017839.
4. Αλλ τραινινγ οφ Οωνερ∋σ περσοννελ χοmπλετεδ.
5. Αλλ αρεασ το βε υσεδ ανδ οχχυπιεδ αρε σαφε, οπεραβλε ιν αυτοmατιχ ανδ χοmπλετε.
6. Αλλ δεφιχιενχιεσ νοτεδ ον ινσπεχτιον ρεπορτσ ορ νονχονφορmανχεσ αρε χορρεχτεδ ορ τηε
χορρεχτιον πλαν αππροϖεδ.
Β. Wηεν τηε χονδιτιονσ οφ παραγραπη 1.02 Α. αρε mετ τηε Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ το τηε
Ενγινεερ:
1. Α ωριττεν νοτιχε τηατ ηε χονσιδερσ τηε Wορκ, ορ πορτιον τηερεοφ, ισ συβσταντιαλλψ
χοmπλετε, ανδ ρεθυεστσ αν ινσπεχτιον.
2. Α πυνχηλιστ οφ ιτεmσ το βε χορρεχτεδ ωιτη α χοmπλετιον σχηεδυλε.
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Χ. Wιτηιν α ρεασοναβλε τιmε αφτερ ρεχειπτ οφ συχη νοτιχε, τηε Ενγινεερ ωιλλ mακε αν ινσπεχτιον
το δετερmινε τηε στατυσ οφ χοmπλετιον.
D. Σηουλδ τηε Ενγινεερ δετερmινε τηατ τηε Wορκ ισ νοτ συβσταντιαλλψ χοmπλετε:
1. Τηε Ενγινεερ ωιλλ προmπτλψ νοτιφψ τηε Χοντραχτορ ιν ωριτινγ, γιϖινγ τηε ρεασονσ τηερεφορ.
2. Χοντραχτορ σηαλλ ρεmεδψ τηε δεφιχιενχιεσ ιν τηε Wορκ ανδ σενδ ανοτηερ ωριττεν νοτιχε οφ
συβσταντιαλ χοmπλετιον το τηε Ενγινεερ.
Ε. Wηεν τηε Ενγινεερ φινδσ τηατ τηε Wορκ ισ συβσταντιαλλψ χοmπλετε, ηε ωιλλ:
1. Σχηεδυλε α ωαλκ−τηρουγη οφ τηε φαχιλιτψ το ινχλυδε τηε Οωνερ, Ενγινεερ το δετερmινε τηε
χοmπλετενεσσ οφ τηε πυνχηλιστ ανδ ρεαδινεσσ οφ τηε φαχιλιτψ φορ οχχυπανχψ.
2. Πρεπαρε ανδ δελιϖερ το Οωνερ α τεντατιϖε Χερτιφιχατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ωιτη τηε
τεντατιϖε πυνχηλιστ οφ ιτεmσ το βε χοmπλετεδ ορ χορρεχτεδ βεφορε φιναλ ινσπεχτιον.
3. Αφτερ χονσιδερατιον οφ ανψ οβϕεχτιονσ mαδε βψ τηε Οωνερ, ανδ ωηεν τηε Ενγινεερ
χονσιδερσ τηε Wορκ συβσταντιαλλψ χοmπλετε, ηε ωιλλ εξεχυτε ανδ δελιϖερ το τηε Οωνερ
ανδ τηε Χοντραχτορ α δεφινιτε Χερτιφιχατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ωιτη α ρεϖισεδ
τεντατιϖε λιστ οφ ιτεmσ το βε χοmπλετεδ ορ χορρεχτεδ. Ανψ ινχοmπλετε ωορκ αλλοωεδ ον α
πυνχηλιστ mυστ βε ρεινσπεχτεδ υπον χοmπλετιον ανδ ανψ δεφιχιενχιεσ φουνδ ωιλλ βε
αδδεδ το τηε πυνχηλιστ.
1.03

ΦΙΝΑΛ ΙΝΣΠΕΧΤΙΟΝ
Α. Πριορ το Χοντραχτορσ ρεθυεστ φορ α φιναλ ινσπεχτιον τηε φολλοωινγ συβmιτταλσ ανδ ωορκ mυστ
βε χοmπλετε:
1. Προϕεχτ Ρεχορδ Dοχυmεντσ mυστ βε αππροϖεδ.
2. Αλλ σπαρε παρτσ mυστ βε συιταβλψ δελιϖερεδ.
3. Χοντραχτορ το συβmιτ εϖιδενχε οφ χοmπλιανχε ωιτη ρεθυιρεmεντσ οφ γοϖερνινγ
αυτηοριτιεσ.
Β. Αφτερ σατισφψινγ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ παραγραπη 1.03 Α. ανδ ωηεν Χοντραχτορ χονσιδερσ τηε
Wορκ χοmπλετε, ηε σηαλλ συβmιτ ωριττεν χερτιφιχατιον τηατ:
1. Χοντραχτ Dοχυmεντσ ηαϖε βεεν ρεϖιεωεδ.
2. Wορκ ηασ βεεν ινσπεχτεδ φορ χοmπλιανχε ωιτη Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
3. Εθυιπmεντ ανδ σψστεmσ ηαϖε βεεν τεστεδ ιν τηε πρεσενχε οφ τηε Οωνερ∋σ
ρεπρεσεντατιϖε ανδ αρε οπερατιοναλ.
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4. Αλλ πυνχηλιστ ιτεmσ ηαϖε βεεν χορρεχτεδ.
Χ. Τηε Ενγινεερ ωιλλ, ωιτηιν ρεασοναβλε τιmε, mακε αν ινσπεχτιον το ϖεριφψ τηε στατυσ οφ
χοmπλετιον ωιτη ρεασοναβλε προmπτνεσσ αφτερ ρεχειπτ οφ συχη χερτιφιχατιον.
D. Σηουλδ τηε Ενγινεερ χονσιδερ τηατ τηε Wορκ ισ ινχοmπλετε ορ δεφεχτιϖε:
1. Τηε Ενγινεερ ωιλλ προmπτλψ νοτιφψ τηε Χοντραχτορ ιν ωριτινγ, λιστινγ τηε ινχοmπλετε ορ
δεφεχτιϖε ωορκ.
2. Χοντραχτορ σηαλλ τακε ιmmεδιατε στεπσ το ρεmεδψ τηε στατεδ δεφιχιενχιεσ, ανδ σενδ
ανοτηερ ωριττεν χερτιφιχατιον το τηε Ενγινεερ τηατ τηε Wορκ ισ χοmπλετε.
3. Τηε Ενγινεερ ωιλλ, ωιτηιν α ρεασοναβλε αmουντ οφ τιmε, ρεινσπεχτ τηε Wορκ ανδ τηε
Χοντραχτορ σηαλλ βε λιαβλε φορ ρεινσπεχτιον φεεσ ασ δεσχριβεδ ιν παραγραπη 1.04, ηερειν.
Ε. Wηεν τηε Ενγινεερ φινδσ τηατ τηε Wορκ ισ αχχεπταβλε υνδερ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, τηε
Χοντραχτορ mαψ mακε χλοσεουτ συβmιτταλσ.
1.04

ΡΕΙΝΣΠΕΧΤΙΟΝ ΦΕΕΣ
Α. Σηουλδ τηε Ενγινεερ περφορm ρεινσπεχτιονσ δυε το φαιλυρε οφ τηε Wορκ το χοmπλψ ωιτη τηε
χλαιmσ οφ στατυσ οφ χοmπλετιον mαδε βψ τηε Χοντραχτορ:
1. Χοντραχτορ ωιλλ χοmπενσατε τηε Οωνερ φορ συχη αδδιτιοναλ σερϖιχεσ.
2. Οωνερ ωιλλ δεδυχτ τηε αmουντ οφ συχη χοmπενσατιον φροm τηε φιναλ παψmεντ το
τηε Χοντραχτορ.

1.05

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ∋Σ ΧΛΟΣΕΟΥΤ ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Α. Wαρραντιεσ ανδ Βονδσ: Το ρεθυιρεmεντσ οφ Σεχτιον 01740.
Β. Εϖιδενχε οφ Παψmεντ ανδ Ρελεασε οφ Λιενσ: Το ρεθυιρεmεντσ οφ Γενεραλ ανδ Συππλεmενταρψ
Χονδιτιονσ.
Χ. Χερτιφιχατε οφ Ινσυρανχε φορ Προδυχτσ ανδ Χοmπλετεδ Οπερατιονσ.

1.06

ΦΙΝΑΛ ΑDϑΥΣΤΜΕΝΤ ΟΦ ΑΧΧΟΥΝΤΣ
Α. Συβmιτ α φιναλ στατεmεντ οφ αχχουντινγ το τηε Ενγινεερ.
Β. Στατεmεντ σηαλλ ρεφλεχτ αλλ αδϕυστmεντσ το τηε Χοντραχτ Συm:
1. Τηε οριγιναλ Χοντραχτ Συm.
2. Αδδιτιονσ ανδ δεδυχτιονσ ρεσυλτινγ φροm:
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α. Πρεϖιουσ χηανγε ορδερσ ορ ωριττεν αmενδmεντ.
β. Αλλοωανχεσ.
χ. Υνιτ πριχεσ.
δ. Dεδυχτιονσ φορ υνχορρεχτεδ ωορκ.
ε. Dεδυχτιονσ φορ λιθυιδατεδ δαmαγεσ.
φ.

Οτηερ αδϕυστmεντσ.

3. Τοταλ Χοντραχτ Συm, ασ αδϕυστεδ.
4. Πρεϖιουσ παψmεντσ.
5. Συm ρεmαινινγ δυε.
Χ. Ενγινεερ ωιλλ πρεπαρε α φιναλ Χηανγε Ορδερ, ρεφλεχτινγ αππροϖεδ αδϕυστmεντσ το τηε Χοντραχτ
Συm ωηιχη ωερε νοτ πρεϖιουσλψ mαδε βψ Χηανγε Ορδερσ.
1.07

ΦΙΝΑΛ ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΦΟΡ ΠΑΨΜΕΝΤ
Α. Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ τηε φιναλ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ ιν αχχορδανχε ωιτη προχεδυρεσ
ανδ ρεθυιρεmεντσ στατεδ ιν τηε Χονδιτιονσ οφ τηε Χοντραχτ.

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01710
ΧΛΕΑΝΙΝΓ

ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ
Α. Σχοπε οφ Wορκ: Εξεχυτε χλεανινγ, δυρινγ προγρεσσ οφ τηε Wορκ ανδ ατ χοmπλετιον οφ τηε
Wορκ.

1.02

DΙΣΠΟΣΑΛ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α. Χονδυχτ χλεανινγ ανδ δισποσαλ οπερατιονσ το χοmπλψ ωιτη χοδεσ, ορδινανχεσ, ρεγυλατιονσ,
ανδ αντι−πολλυτιον λαωσ.

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ
2.01

ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ
Α. Υσε ονλψ τηοσε χλεανινγ mατεριαλσ ωηιχη ωιλλ νοτ χρεατε ηαζαρδσ το ηεαλτη ορ προπερτψ ανδ
ωηιχη ωιλλ νοτ δαmαγε συρφαχεσ.
Β. Υσε ονλψ τηοσε χλεανινγ mατεριαλσ ανδ mετηοδσ ρεχοmmενδεδ βψ mανυφαχτυρερ οφ τηε
συρφαχε mατεριαλ το βε χλεανεδ.
Χ. Υσε χλεανινγ mατεριαλσ ονλψ ον συρφαχεσ ρεχοmmενδεδ βψ χλεανινγ mατεριαλ mανυφαχτυρερ.

ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ
3.01

DΥΡΙΝΓ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ
Α. Εξεχυτε δαιλψ χλεανινγ το κεεπ τηε Wορκ, τηε σιτε ανδ αδϕαχεντ προπερτιεσ φρεε φροm
αχχυmυλατιονσ οφ ωαστε mατεριαλσ, ρυββιση ανδ ωινδβλοων δεβρισ, ρεσυλτινγ φροm
χονστρυχτιον οπερατιονσ ορ περσοναλ αχτιϖιτιεσ.
Β. Προϖιδε ον−σιτε χονταινερσ φορ τηε χολλεχτιον οφ ωαστε mατεριαλσ, δεβρισ ανδ ρυββιση.
Χ. Ρεmοϖε ωαστε mατεριαλσ, δεβρισ ανδ ρυββιση φροm τηε σιτε ασ νεεδεδ ανδ δισποσε οφ ατ λεγαλ
δισποσαλ αρεασ αωαψ φροm τηε σιτε.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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3.02

DΥΣΤ ΧΟΝΤΡΟΛ
Α. Χλεαν ιντεριορ σπαχεσ πριορ το τηε σταρτ οφ φινιση παιντινγ ανδ χοντινυε χλεανινγ ον αν ασ−
νεεδεδ βασισ υντιλ παιντ ισ φινισηεδ.
Β. Σχηεδυλε οπερατιονσ σο τηατ δυστ ανδ οτηερ χονταmιναντσ ρεσυλτινγ φροm χλεανινγ προχεσσ
ωιλλ νοτ φαλλ ον ωετ ορ νεωλψ−χοατεδ συρφαχεσ.

3.03

ΦΙΝΑΛ ΧΛΕΑΝΙΝΓ
Α. Εmπλοψ σκιλλεδ ωορκmεν φορ φιναλ χλεανινγ.
Β. Ρεmοϖε γρεασε, mαστιχ, αδηεσιϖεσ, δυστ, διρτ, σταινσ, φινγερπριντσ, λαβελσ, ανδ οτηερ φορειγν
mατεριαλσ φροm σιγητ−εξποσεδ ιντεριορ ανδ εξτεριορ συρφαχεσ.
Χ. Πριορ το φιναλ χοmπλετιον, ορ Οωνερ οχχυπανχψ, Χοντραχτορ σηαλλ χονδυχτ αν ινσπεχτιον οφ
σιγητ−εξποσεδ ιντεριορ ανδ εξτεριορ συρφαχεσ ανδ αλλ ωορκ αρεασ, το ϖεριφψ τηατ τηε εντιρε
Wορκ ισ χλεαν.

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01720
ΠΡΟϑΕΧΤ ΡΕΧΟΡD DΟΧΥΜΕΝΤΣ

ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ
Α. Σχοπε οφ Wορκ: Μαινταιν, φορ τηε Ενγινεερ, ονε (λ) ρεχορδ χοπψ οφ:
1. Dραωινγσ.
2. Σπεχιφιχατιονσ.
3. Αδδενδα.
4. Χηανγε Ορδερσ ανδ οτηερ mοδιφιχατιονσ οφ τηε Χοντραχτ.
5. Ενγινεερ∋σ Φιελδ Ορδερσ ορ ωριττεν ινστρυχτιονσ.
6. Αππροϖεδ Σηοπ Dραωινγσ, Wορκινγ Dραωινγσ ανδ Σαmπλεσ.
7. Φιελδ Τεστ ρεχορδσ.
8. Χονστρυχτιον πηοτογραπησ.
Β. Ρελατεδ Ρεθυιρεmεντσ Dεσχριβεδ Ελσεωηερε:
1. Φιελδ Ενγινεερινγ: Σεχτιον 01050.
2. Σηοπ Dραωινγσ, Wορκινγ Dραωινγσ ανδ Σαmπλεσ: Σεχτιον 01340.

1.02

ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ ΟΦ DΟΧΥΜΕΝΤΣ ΑΝD ΣΑΜΠΛΕΣ
Α. Στορε δοχυmεντσ ανδ σαmπλεσ απαρτ φροm δοχυmεντσ υσεδ φορ χονστρυχτιον.
1. Προϖιδε φιλεσ ανδ ραχκσ φορ στοραγε οφ δοχυmεντσ.
2. Προϖιδε λοχκεδ χαβινετ ορ σεχυρε στοραγε σπαχε φορ στοραγε οφ σαmπλεσ.
Β. Φιλε δοχυmεντσ ανδ σαmπλεσ ιν αχχορδανχε ωιτη ΧΣΙ φορmατ ωιτη σεχτιον νυmβερσ ασ
προϖιδεδ ηερειν.
Χ. Μαινταιν δοχυmεντσ ιν α χλεαν, δρψ, λεγιβλε, χονδιτιον ανδ ιν γοοδ ορδερ. Dο νοτ υσε ρεχορδ
δοχυmεντσ φορ χονστρυχτιον πυρποσεσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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D. Μακε δοχυmεντσ ανδ σαmπλεσ αϖαιλαβλε ατ αλλ τιmεσ φορ ινσπεχτιον βψ τηε Ενγινεερ.
Ε. Ασ α πρερεθυισιτε φορ mοντηλψ Προγρεσσ παψmεντσ, τηε Χοντραχτορ ισ το εξηιβιτ τηε χυρρεντλψ
υπδατεδ “Ρεχορδ Dοχυmεντσ” φορ ρεϖιεω βψ τηε Ενγινεερ.
1.03

ΜΑΡΚΙΝΓ DΕςΙΧΕΣ
Α. Προϖιδε φελτ τιπ mακινγ πενσ φορ ρεχορδινγ ινφορmατιον ιν τηε χολορ χοδε δεσιγνατεδ βψ τηε
Ενγινεερ.

1.02

ΡΕΧΟΡDΙΝΓ
Α. Λαβελ εαχη δοχυmεντ ∀ΠΡΟϑΕΧΤ ΡΕΧΟΡD∀ ιν νεατ λαργε πριντεδ λεττερσ.
Β. Ρεχορδ ινφορmατιον χονχυρρεντλψ ωιτη χονστρυχτιον προγρεσσ.
1. Dο νοτ χονχεαλ ανψ ωορκ υντιλ ρεθυιρεδ ινφορmατιον ισ ρεχορδεδ.
Χ. Dραωινγσ: Λεγιβλψ mαρκ το ρεχορδ αχτυαλ χονστρυχτιον:
1. Dεπτησ οφ ϖαριουσ ελεmεντσ οφ φουνδατιον ιν ρελατιον το φινιση φιρστ φλοορ δατυm.
2. Αλλ υνδεργρουνδ πιπινγ ωιτη ελεϖατιονσ ανδ διmενσιονσ. Χηανγεσ το πιπινγ λοχατιον.
Ηοριζονταλ ανδ ϖερτιχαλ λοχατιονσ οφ υνδεργρουνδ υτιλιτιεσ ανδ αππυρτενανχεσ,
ρεφερενχεδ το περmανεντ συρφαχε ιmπροϖεmεντσ. Αχτυαλ ινσταλλεδ πιπε mατεριαλ, χλασσ,
ετχ.
3. Λοχατιον οφ ιντερναλ υτιλιτιεσ ανδ αππυρτενανχεσ χονχεαλεδ ιν τηε χονστρυχτιον,
ρεφερενχεδ το ϖισιβλε ανδ αχχεσσιβλε φεατυρεσ οφ τηε στρυχτυρε.
4. Φιελδ χηανγεσ οφ διmενσιον ανδ δεταιλ.
5. Χηανγεσ mαδε βψ Φιελδ Ορδερ ορ βψ Χηανγε Ορδερ.
6. Dεταιλσ νοτ ον οριγιναλ Χοντραχτ Dραωινγσ.
7. Εθυιπmεντ ανδ πιπινγ ρελοχατιονσ.
8. Μαϕορ αρχηιτεχτυραλ ανδ στρυχτυραλ χηανγεσ ινχλυδινγ ρελοχατιον οφ δοορσ, ωινδοωσ, ετχ.
9. Αρχηιτεχτυραλ σχηεδυλε χηανγεσ αχχορδινγ το Χοντραχτορ’σ ρεχορδσ ανδ σηοπ δραωινγσ.
D. Σπεχιφιχατιονσ ανδ Αδδενδα: Λεγιβλψ mαρκ εαχη σεχτιον το ρεχορδ:
1. Μανυφαχτυρερ, τραδε ναmε, χαταλογ νυmβερ οφ Συππλιερ οφ εαχη προδυχτ ανδ ιτεm οφ
εθυιπmεντ αχτυαλλψ ινσταλλεδ.
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2. Χηανγεσ mαδε βψ Φιελδ Ορδερ ορ βψ Χηανγε Ορδερ.
Ε. Σηοπ Dραωινγσ (αφτερ φιναλ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ): Προϖιδε φιϖε (5) σετσ οφ ρεχορδ δραωινγσ φορ
εαχη προχεσσ εθυιπmεντ, πιπινγ, ελεχτριχαλ σψστεm ανδ ινστρυmεντατιον σψστεm.
1.04

ΣΥΒΜΙΤΤΑΛ
Α. Ατ Χοντραχτ χλοσεουτ, δελιϖερ Ρεχορδ Dοχυmεντσ το τηε Ενγινεερ φορ τηε Οωνερ.
Β. Αχχοmπανψ συβmιτταλ ωιτη τρανσmιτταλ λεττερ ιν δυπλιχατε, χονταινινγ:
1. Dατε.
2. Προϕεχτ τιτλε ανδ νυmβερ.
3. Χοντραχτορ’σ ναmε ανδ αδδρεσσ.
4. Τιτλε ανδ νυmβερ οφ εαχη Ρεχορδ Dοχυmεντ.
5. Σιγνατυρε οφ Χοντραχτορ ορ ηισ αυτηοριζεδ ρεπρεσεντατιϖε.

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 01740
WΑΡΡΑΝΤΙΕΣ ΑΝD ΒΟΝDΣ
ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ
Α.

Σχοπε οφ Wορκ:
1.

Β.

Ρελατεδ Wορκ Dεσχριβεδ Ελσεωηερε:
1.

1.02

Χοντραχτ Χλοσεουτ: Σεχτιον 01700.

ΣΥΒΜΙΤΤΑΛ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α.

Ασσεmβλε ωαρραντιεσ, βονδσ ανδ σερϖιχε ανδ mαιντενανχε χοντραχτσ, εξεχυτεδ βψ εαχη
οφ τηε ρεσπεχτιϖε mανυφαχτυρερσ, συππλιερσ, ανδ συβχοντραχτορσ.

Β.

Νυmβερ οφ οριγιναλ σιγνεδ χοπιεσ ρεθυιρεδ: Τωο (2) εαχη.

Χ.

Ταβλε οφ Χοντεντσ: Νεατλψ τψπεδ, ιν ορδερλψ σεθυενχε. Προϖιδε χοmπλετε ινφορmατιον
φορ εαχη ιτεm.
1.

Προδυχτ οφ ωορκ ιτεm.

2.

Φιρm, ωιτη ναmε οφ πρινχιπαλ, αδδρεσσ ανδ τελεπηονε νυmβερ.

3.

Σχοπε.

4.

Dατε οφ βεγιννινγ οφ ωαρραντψ, βονδ ορ σερϖιχε ανδ mαιντενανχε χοντραχτ.

5.

Dυρατιον οφ ωαρραντψ, βονδ ορ σερϖιχε mαιντενανχε χοντραχτ.

6.

Προϖιδε ινφορmατιον φορ Οωνερ∋σ περσοννελ:

7.
1.03

Χοmπιλε σπεχιφιεδ ωαρραντιεσ ανδ βονδσ ασ σπεχιφιεδ ιν τηεσε Σπεχιφιχατιονσ.

α.

Προπερ προχεδυρε ιν χασε οφ φαιλυρε.

β.

Ινστανχεσ ωηιχη mιγητ αφφεχτ τηε ϖαλιδιτψ ορ ωαρραντψ ορ βονδ.

Χοντραχτορ, ναmε οφ ρεσπονσιβλε πρινχιπαλ, αδδρεσσ ανδ τελεπηονε νυmβερ.

ΦΟΡΜ ΟΦ ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Α.

Πρεπαρε ιν δυπλιχατε παχκετσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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Β.

Φορmατ:
1.

Σιζε 8 1/2 ινχηεσ βψ 11 ινχηεσ, πυνχηεδ σηεετσ φορ στανδαρδ τηρεε (3) ρινγ
βινδερ.
α.

2.

Χ.

1.04

Φολδ λαργερ σηεετσ το φιτ ιντο βινδερσ.

Χοϖερ: Ιδεντιφψ εαχη παχκετ ωιτη τψπεδ ορ πριντεδ τιτλε ∀WΑΡΡΑΝΤΙΕΣ ΑΝD
ΒΟΝDΣ.∀ Λιστ:
α.

Τιτλε οφ Προϕεχτ.

β.

Ναmε οφ Χοντραχτορ.

Βινδερσ: Χοmmερχιαλ θυαλιτψ, τηρεε (3) D−ρινγ τψπε βινδερσ ωιτη δυραβλε ανδ χλεαναβλε
ωηιτε πλαστιχ χοϖερσ ανδ mαξιmυm D−ρινγ ωιδτη οφ τωο (2) ινχηεσ. Βινδερσ σηαλλ βε
πρεσεντατιον τψπε ωιτη χλεαρ ϖινψλ χοϖερσ ον φροντ, βαχκ, ανδ σπινε. Βινδερσ σηαλλ ινχλυδε
τωο σηεετ λιφτερσ ανδ τωο ηοριζονταλ ινσιδε ποχκετσ.

WΑΡΡΑΝΤΨ ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α.

Φορ αλλ mαϕορ πιεχεσ οφ εθυιπmεντ, συβmιτ α ωαρραντψ φροm τηε εθυιπmεντ
mανυφαχτυρερ. Τηε mανυφαχτυρερ∋σ ωαρραντψ περιοδ σηαλλ βε χονχυρρεντ ωιτη τηε
Χοντραχτορ∋σ φορ ονε (1) ψεαρ, υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ, χοmmενχινγ ατ τηε τιmε οφ
φιναλ αχχεπτανχε βψ τηε Οωνερ.

Β.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ οβταινινγ χερτιφιχατεσ φορ εθυιπmεντ ωαρραντψ
φορ αλλ mαϕορ εθυιπmεντ σπεχιφιεδ υνδερ Dιϖισιονσ 11: Εθυιπmεντ; 13: Σπεχιαλ
Χονστρυχτιον; 15: Μεχηανιχαλ; ανδ 16: Ελεχτριχαλ ανδ ωηιχη ηασ ατ λεαστ α 1 ηπ mοτορ ορ
ωηιχη λιστσ φορ mορε τηαν ∃1,000. Τηε Ενγινεερ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το ρεθυεστ ωαρραντιεσ
φορ εθυιπmεντ νοτ χλασσιφιεδ ασ mαϕορ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ στιλλ ωαρραντ εθυιπmεντ νοτ
χονσιδερεδ το βε ∀mαϕορ∀ ιν τηε Χοντραχτορ∋σ ονε−ψεαρ ωαρραντψ περιοδ εϖεν τηουγη
χερτιφιχατεσ οφ ωαρραντψ mαψ νοτ βε ρεθυιρεδ.

Χ.

Ιν τηε εϖεντ τηατ τηε εθυιπmεντ mανυφαχτυρερ ορ συππλιερ ισ υνωιλλινγ το προϖιδε α ονε
(1) ψεαρ ωαρραντψ χοmmενχινγ ατ τηε σταρτ οφ τηε Χορρεχτιον Περιοδ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ
οβταιν φροm τηε mανυφαχτυρερ α τωο (2) ψεαρ ωαρραντψ χοmmενχινγ ατ τηε τιmε οφ
εθυιπmεντ δελιϖερψ το τηε ϕοβ σιτε. Τηισ τωο (2) ψεαρ ωαρραντψ φροm τηε mανυφαχτυρερ
σηαλλ νοτ ρελιεϖε τηε Χοντραχτορ οφ τηε ονε (1) ψεαρ ωαρραντψ, σταρτινγ ατ τηε τιmε οφ
Οωνερ∋σ αχχεπτανχε οφ τηε εθυιπmεντ.

D.

Τηε Οωνερ σηαλλ ινχυρ νο λαβορ ορ εθυιπmεντ χοστ δυρινγ τηε γυαραντεε περιοδ.

Ε.

Γυαραντεε σηαλλ χοϖερ αλλ νεχεσσαρψ λαβορ, εθυιπmεντ, mατεριαλσ, ανδ ρεπλαχεmεντ παρτσ
ρεσυλτινγ φροm φαυλτψ ορ ιναδεθυατε εθυιπmεντ δεσιγν, ιmπροπερ ασσεmβλψ ορ ερεχτιον,
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δεφεχτιϖε ωορκmανσηιπ ανδ mατεριαλσ, λεακαγε, βρεακαγε ορ οτηερ φαιλυρε οφ αλλ
εθυιπmεντ ανδ χοmπονεντσ φυρνισηεδ βψ τηε mανυφαχτυρερ ορ τηε Χοντραχτορ.
ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ψ

ΣΕΧΤΙΟΝ 05510
ΜΙΣΧΕΛΛΑΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΛ

ΠΑΡΤ 1 ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01
Α.

1.02

ΣΧΟΠΕ ΟΦ WΟΡΚ
Φυρνιση αλλ λαβορ, mατεριαλσ, εθυιπmεντ ανδ ινχιδενταλσ ρεθυιρεδ ανδ ινσταλλ αλλ mισχελλανεουσ
mεταλ χοmπλετε ασ σηοων ον τηε Dραωινγσ ανδ ασ σπεχιφιεδ ηερειν.
ΡΕΛΑΤΕD WΟΡΚ

Α.

Παιντινγ ισ ινχλυδεδ ιν Dιϖισιον 9.

Β.

Πιπε ηανγερσ ανδ σλεεϖεσ αρε ινχλυδεδ ιν Dιϖισιον 15.

Χ.

Εθυιπmεντ ανχηορ βολτσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε ρεσπεχτιϖε Σεχτιονσ οφ Dιϖισιονσ 11 ανδ 15.

1.03
Α.

ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Συβmιτ το τηε Ενγινεερ, ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 01300, σηοπ δραωινγσ ανδ προδυχτ δατα
σηοωινγ mατεριαλσ οφ χονστρυχτιον ανδ δεταιλσ οφ ινσταλλατιον φορ:
1.

Β.

Σαmπλεσ
1.

Χ.

Χερτιφιεδ χοπψ οφ mιλλ τεστ ρεπορτσ ον εαχη αλυmινυm προποσεδ φορ υσε σηοωινγ τηε πηψσιχαλ
προπερτιεσ ανδ χηεmιχαλ αναλψσισ.

Χερτιφιχατεσ
1.

1.04

Συβmιτ mανυφαχτυρερ∋σ λοαδ ανδ δεφλεχτιον ταβλεσ φορ γρατινγ.

Τεστ Ρεπορτσ
1.

Ε.

Συβmιτ σαmπλεσ ασ ρεθυεστεδ βψ τηε Ενγινεερ δυρινγ τηε χουρσε οφ χονστρυχτιον.

Dεσιγν Dατα
1.

D.

Σηοπ δραωινγσ, σηοωινγ σιζεσ οφ mεmβερσ, mετηοδ οφ ασσεmβλψ, ανχηοραγε ανδ χοννεχτιον
το οτηερ mεmβερσ.

Χερτιφψ τηατ ωελδερσ ηαϖε βεεν θυαλιφιεδ υνδερ ΑWΣ, ωιτηιν τηε πρεϖιουσ 12 mοντησ, το
περφορm τηε ωελδσ ρεθυιρεδ υνδερ τηισ Σεχτιον.

ΡΕΦΕΡΕΝΧΕ ΣΤΑΝDΑΡDΣ
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Α.

Αλυmινυm Ασσοχιατιον (ΑΑ)
1.

ΑΑ Μ31Χ22Α41
α. Μ31: Μεχηανιχαλ Φινιση, Φινε Σατιν
β. Χ22: Φινιση, Μεδιυm Ματτε
χ. Α41: Χλεαρ Ανοδιχ Χοατινγ, Χλασσ Ι

Β.

Αmεριχαν Σοχιετψ φορ Τεστινγ ανδ Ματεριαλσ (ΑΣΤΜ)
1.

ΑΣΤΜ Α36 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Χαρβον Στρυχτυραλ Στεελ.

2.

ΑΣΤΜ Α48 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Γραψ Ιρον Χαστινγσ.

3.

ΑΣΤΜ Α53 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Πιπε, Στεελ, Βλαχκ ανδ Ηοτ−Dιππεδ, Ζινχ−Χοατεδ,
Wελδεδ ανδ Σεαmλεσσ.

4.

ΑΣΤΜ Α108 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Στεελ Βαρσ, Χαρβον, Χολδ Φινισηεδ, Στανδαρδ Θυαλιτψ.

5.

ΑΣΤΜ Α123 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Ζινχ (Ηοτ−Dιπ Γαλϖανιζεδ) Χοατινγσ ον Ιρον ανδ
Στεελ Προδυχτσ.

6.

ΑΣΤΜ Α153 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Ζινχ Χοατινγ (Ηοτ−Dιπ) ον Ιρον ανδ Στεελ Ηαρδωαρε.

7.

ΑΣΤΜ Α167 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Σταινλεσσ ανδ Ηεατ−Ρεσιστινγ Χηροmιυm−Νιχκελ Στεελ
Πλατε, Σηεετ ανδ Στριπ.

8.

ΑΣΤΜ Α276 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Σταινλεσσ Στεελ Βαρσ ανδ Σηαπεσ.

9.

ΑΣΤΜ Α307 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Χαρβον Στεελ Βολτσ ανδ Στυδσ, 60,000 Πσι Τενσιλε
Στρενγτη.

10. ΑΣΤΜ Α325 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Στρυχτυραλ Βολτσ, Στεελ, Ηεατ Τρεατεδ, 120/105 κσι
Μινιmυm Τενσιλε Στρενγτη.
11. ΑΣΤΜ Α366 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Στεελ, Σηεετ, Χαρβον, Χολδ−Ρολλεδ, Χοmmερχιαλ
Θυαλιτψ.
12. ΑΣΤΜ Α500 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Χολδ−Φορmεδ Wελδεδ ανδ Σεαmλεσσ Χαρβον Στεελ
Στρυχτυραλ Τυβινγ ιν Ρουνδσ ανδ Σηαπεσ.
13. ΑΣΤΜ Α501 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Ηοτ−Φορmεδ Wελδεδ ανδ Σεαmλεσσ Χαρβον Στεελ
Στρυχτυραλ Τυβινγ.
14. ΑΣΤΜ Α536 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Dυχτιλε Ιρον Χαστινγσ.
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15. ΑΣΤΜ Α570 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Στεελ, Σηεετ ανδ Στριπ, Χαρβον, Ηοτ−Ρολλεδ,
Στρυχτυραλ Θυαλιτψ.
16. ΑΣΤΜ Β209 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Αλυmινυm ανδ Αλυmινυm−Αλλοψ Σηεετ ανδ Πλατε.
17. ΑΣΤΜ Β221 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Αλυmινυm ανδ Αλυmινυm−Αλλοψ Εξτρυδεδ Βαρσ,
Ροδσ, Wιρε, Προφιλεσ ανδ Τυβεσ.
18. ΑΣΤΜ Β429 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Αλυmινυm−Αλλοψ Εξτρυδεδ Στρυχτυραλ Πιπε ανδ Τυβε.
Χ.

Αmεριχαν Ιρον ανδ Στεελ Ινστιτυτε (ΑΙΣΙ).
1.

D.

Ε.

Σπεχιφιχατιον φορ Στρυχτυραλ Στεελ Βυιλδινγσ.

Αmεριχαν Wελδινγ Σοχιετψ (ΑWΣ)
1.

ΑWΣ D1.1 − Στρυχτυραλ Wελδινγ Χοδε Στεελ.

2.

ΑWΣ D1.2 − Στρυχτυραλ Wελδινγ Χοδε Αλυmινυm.

Φεδεραλ Σπεχιφιχατιονσ
1.

ΦΣ−ΦΦ−Β−575Χ − Βολτσ, Ηεξαγοναλ ανδ Σθυαρε

Φ.

Οχχυπατιοναλ Σαφετψ ανδ Ηεαλτη Αδmινιστρατιον (ΟΣΗΑ)

Γ.

2010 Φλοριδα Βυιλδινγ Χοδε. (ΦΒΧ)

Η.

Wηερε ρεφερενχε ισ mαδε το ονε οφ τηε αβοϖε στανδαρδσ, τηε ρεϖισιον ιν εφφεχτ ατ τηε τιmε οφ βιδ
οπενινγ σηαλλ αππλψ.

1.05

ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ

Α.

Τηε ωορκ οφ τηισ Σεχτιον σηαλλ βε χοmπλετελψ χοορδινατεδ ωιτη τηε ωορκ οφ οτηερ Σεχτιονσ.
ςεριφψ, ατ τηε σιτε, βοτη τηε διmενσιονσ ανδ ωορκ οφ οτηερ τραδεσ αδϕοινινγ ιτεmσ οφ ωορκ ιν τηισ
Σεχτιον βεφορε φαβριχατιον ανδ ινσταλλατιον οφ ιτεmσ ηερειν σπεχιφιεδ.

Β.

Φυρνιση το τηε περτινεντ τραδεσ αλλ ιτεmσ ινχλυδεδ υνδερ τηισ Σεχτιον τηατ αρε το βε βυιλτ ιντο τηε
ωορκ οφ οτηερ Σεχτιονσ.

Χ.

Αλλ ωελδινγ σηαλλ βε περφορmεδ βψ θυαλιφιεδ ωελδερσ ανδ σηαλλ χονφορm το τηε αππλιχαβλε ΑWΣ
ωελδινγ χοδε. Wελδινγ οφ στεελ σηαλλ χονφορm το ΑWΣ D1.1 ανδ ωελδινγ οφ αλυmινυm σηαλλ
χονφορm το ΑWΣ D1.2.

1.06
Α.

DΕΛΙςΕΡΨ, ΣΤΟΡΑΓΕ ΑΝD ΗΑΝDΛΙΝΓ
Dελιϖερ ιτεmσ το βε ινχορπορατεδ ιντο τηε ωορκ οφ οτηερ τραδεσ ιν συφφιχιεντ τιmε το βε χηεχκεδ
πριορ το ινσταλλατιον.
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Β.

1.07
Α.

Ρεπαιρ ιτεmσ ωηιχη ηαϖε βεχοmε δαmαγε ορ χορροδεδ το τηε σατισφαχτιον οφ τηε Ενγινεερ πριορ
το ινχορπορατινγ τηεm ιντο τηε ωορκ.
ΠΡΟϑΕΧΤ/ΣΙΤΕ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Φιελδ mεασυρεmεντσ σηαλλ βε τακεν ατ τηε σιτε, πριορ το φαβριχατιον οφ ιτεmσ, το ϖεριφψ ορ
συππλεmεντ ινδιχατεδ διmενσιονσ ανδ το ενσυρε προπερ φιττινγ οφ αλλ ιτεmσ.

ΠΑΡΤ 2

ΠΡΟDΥΧΤΣ

2.01

ΓΕΝΕΡΑΛ

Α.

Τηε υσε οφ mανυφαχτυρερ∋σ ναmε ανδ mοδελ ορ χαταλογ νυmβερ ισ φορ τηε πυρποσε οφ εσταβλισηινγ
τηε στανδαρδ οφ θυαλιτψ ανδ γενεραλ χονφιγυρατιον δεσιρεδ.

Β.

Λικε ιτεmσ οφ mατεριαλσ σηαλλ βε τηε ενδ προδυχτσ οφ ονε mανυφαχτυρερ ιν ορδερ το προϖιδε
στανδαρδιζατιον φορ αππεαρανχε, mαιντενανχε ανδ mανυφαχτυρερ∋σ σερϖιχε.

2.02
Α.

ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ
Υνλεσσ οτηερωισε νοτεδ, mατεριαλσ φορ mισχελλανεουσ mεταλσ σηαλλ χονφορm το τηε φολλοωινγ
στανδαρδσ:
1.

Στρυχτυραλ Στεελ ΑΣΤΜ Α36

2.

Στρυχτυραλ Στεελ Τυβινγ

ΑΣΤΜ Α500, Γραδε Β

3.

Wελδεδ ανδ Σεαmλεσσ Στεελ Πιπε

ΑΣΤΜ Α501 ορ ΑΣΤΜ Α53, Τψπε Ε ορ Σ,
Γραδε Β Σχηεδυλε 40. Υσε στανδαρδ
mαλλεαβλε ιρον φιττινγσ, γαλϖανιζεδ φορ
εξτεριορ ωορκ

4.

Στεελ Σηεετσ

ΑΣΤΜ Α366

5.

Γραψ Ιρον Χαστινγσ

ΑΣΤΜ Α48, Χλασσ 35

6.

Dυχτιλε Ιρον Χαστινγσ

ΑΣΤΜ Α536, Γραδε 65−45−12

7.

Αλυmινυm Εξτρυδεδ Πιπε

ΑΣΤΜ Β429, Αλλοψ 6063 Τ6

8.

Αλυmινυm Εξτρυδεδ Σηαπεσ

ΑΣΤΜ Β221, Αλλοψ 6061 Τ6

9.

Αλυmινυm Σηεετ ανδ Πλατε

ΑΣΤΜ Β209, Αλλοψ 6061 Τ6

10. Σταινλεσσ Στεελ Πλατεσ, Σηεετσ, ανδ Στρυχτυραλ Σηαπεσ
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α. Εξτεριορ, Συβmεργεδ ορ Ινδυστριαλ Υσε

ΑΣΤΜ Α167, Τψπε 316 (Τψπε 316Λ φορ
ωελδεδ)

β. Ιντεριορ ανδ Αρχηιτεχτυραλ Υσε

ΑΣΤΜ Α167, Τψπε 304

11. Σταινλεσσ Στεελ Βολτσ, Νυτσ, ανδ Wασηερσ

ΑΣΤΜ Α276, Τψπε 316

12. Χαρβον Στεελ Βολτσ ανδ Στυδσ

ΑΣΤΜ Α307, Γραδε Α (ηοτ διπ
γαλϖανιζεδ νυτσ ανδ ωασηερσ ωηερε
νοτεδ)

13. Ηιγη Στρενγτη Στεελ Βολτσ, Νυτσ ανδ ωασηερσ

ΑΣΤΜ Α325 (mεχηανιχαλλψ γαλϖανιζεδ
περ ΑΣΤΜ Β695, Χλασσ 50, ωηερε
νοτεδ)

α. Ελεϖατεδ Τεmπερατυρε Εξποσυρε

Τψπε Ι

β. Γενεραλ Αππλιχατιον

Τψπε Ι ορ Τψπε ΙΙ

14. Γαλϖανιζινγ

ΑΣΤΜ Α123,
mινιmυm Νι

Ζν

ω/0.5

περχεντ

15. Γαλϖανιζινγ, ηαρδωαρε

ΑΣΤΜ Α153,
mινιmυm Νι

Ζν

ω/0.5

περχεντ
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2.03

ΑΝΧΗΟΡΣ, ΒΟΛΤΣ ΑΝD ΦΑΣΤΕΝΙΝΓ DΕςΙΧΕΣ

Α.

Ανχηορ βολτ mατεριαλ σηαλλ βε ΑΣΤΜ Φ593 υνλεσσ οτηερωισε νοτεδ.

Β.

Υνλεσσ οτηερωισε νοτεδ, εξπανσιον ανχηορσ σηαλλ βε ζινχ πλατεδ χαρβον στεελ ωεδγε τψπε
ανχηορσ χοmπλετε ωιτη νυτσ ανδ ωασηερσ. Τψπε 316 σταινλεσσ στεελ, ωεδγε τψπε ανχηορσ σηαλλ βε
υσεδ ωηερε τηεψ ωιλλ βε συβmεργεδ ορ εξποσεδ το τηε ωεατηερ ορ ωηερε σταινλεσσ στεελ ωεδγε
τψπε ανχηορσ αρε ρεθυιρεδ. Wηεν τηε λενγτη ορ εmβεδmεντ οφ τηε βολτ ισ νοτ νοτεδ ον τηε
Dραωινγσ, προϖιδε λενγτη συφφιχιεντ το πλαχε τηε ωεδγε ανδ εξπανσιον σλεεϖε πορτιον οφ τηε βολτ
ατ λεαστ 1−ιν βεηινδ τηε χονχρετε ρεινφορχινγ στεελ. Εξπανσιον ανχηορσ σηαλλ βε Ηιλτι, Κωικ−βολτ
ΙΙΙ; ΙΤW Ραmσετ; Ρεδηεαδ τρυβολτ, ορ εθυαλ.

Χ.

Χοmπουνδ mασονρψ εξπανσιον ανχηορσ σηαλλ βε λεαδ εξπανσιον σλεεϖε τψπε ανχηορσ χοmπλετε
ωιτη νυτσ ανδ ωασηερσ. Ανχηορσ σηαλλ βε πρεχισιον διε−χαστ ζινχ αλλοψ ωιτη α mινιmυm οφ τωο
λεαδ αλλοψ εξπανσιον σλεεϖεσ. Wηεν τηε λενγτη ορ εmβεδmεντ οφ τηε βολτ ισ νοτ νοτεδ ον τηε
Dραωινγσ, προϖιδε λενγτη συφφιχιεντ το πλαχε τηε ωεδγε ανδ εξπανσιον σλεεϖε πορτιον οφ τηε βολτ
ατ λεαστ 1−ιν βεηινδ τηε χονχρετε ρεινφορχινγ στεελ. Εξπανσιον ανχηορσ σηαλλ βε Σταρ Εξπανσιον
Ινδυστριεσ, Σταρ Σλυγιν ορ εθυαλ.

D.

Αδηεσιϖε χαπσυλε ανχηορσ σηαλλ βε α τωο−παρτ στυδ ανδ χαπσυλε χηεmιχαλ ρεσιν ανχηορινγ σψστεm.
Χαπσυλεσ σηαλλ χονταιν πρεmεασυρεδ αmουντσ οφ πολψεστερ ορ ϖινψλ εστερ ρεσιν, αγγρεγατε ανδ α
ηαρδενερ χονταινεδ ιν α σεπαρατε ϖιαλ ωιτηιν τηε χαπσυλε. Στυδ ασσεmβλιεσ σηαλλ χονσιστ οφ αν αλλ−
τηρεαδ ανχηορ ροδ ωιτη νυτ ανδ ωασηερ. Αδηεσιϖε χαπσυλε ανχηορσ σηαλλ βε Ηιλτι, ΗςΑ Αδηεσιϖε
Ανχηορ; Μολλψ, Παραβονδ; Ραωλπλυγ, Ραωλ Χηεm−Στυδ ορ εθυαλ.

Ε.

Αδηεσιϖε ανχηορσ, φορ φαστενινγ το ηολλοω χονχρετε βλοχκ ορ βριχκ, σηαλλ βε α τηρεε−παρτ στυδ,
σχρεεν ανδ χηεmιχαλ δισπενσερ ανχηορινγ σψστεm. Αδηεσιϖε χαρτριδγεσ σηαλλ χονταιν
πρεmεασυρεδ αmουντσ οφ ρεσιν ανδ ηαρδενερ ωηιχη αρε mιξεδ ανδ δεποσιτεδ ιν α σχρεεν τυβε
βψ α δισπενσερ. Στυδ ασσεmβλιεσ σηαλλ χονσιστ οφ αν αλλ−τηρεαδ ανχηορ ροδ ωιτη νυτ ανδ ωασηερ.
Ανχηορσ σηαλλ βε Ηιλτι ΗΨ 70 Σψστεm ορ αππροϖεδ εθυαλ.

Φ.

Αυτοmατιχ ενδ ωελδεδ ηεαδεδ ανχηορ στυδσ σηαλλ βε φλυξ ενδεδ στυδσ mαδε φροm χολδ δραων
στεελ, ΑΣΤΜ Α108 Γραδεσ Χ−1010 τηρουγη Χ−1020. Ηεαδεδ ανχηορ στυδσ σηαλλ βε Νελσον, Η4Λ
Ηεαδεδ Χονχρετε Ανχηορσ ορ εθυαλ.

Γ.

Μαχηινε βολτσ ανδ νυτσ σηαλλ χονφορm το Φεδεραλ Σπεχιφιχατιον ΦΦ−Β−575Χ. Βολτσ ανδ νυτσ σηαλλ
βε ηεξαγον τψπε. Βολτσ, νυτσ, σχρεωσ, ωασηερσ ανδ ρελατεδ αππυρτενανχεσ σηαλλ βε Τψπε 316
σταινλεσσ στεελ.

Η.

Τογγλε βολτσ σηαλλ βε Ηιλτι, Τογγλερ Βολτ ορ εθυαλ.

2.05
Α.

ΜΙΣΧΕΛΛΑΝΕΟΥΣ ΑΛΥΜΙΝΥΜ
Αλλ mισχελλανεουσ mεταλ ωορκ σηαλλ βε φορmεδ τρυε το δεταιλ, ωιτη χλεαν, στραιγητ, σηαρπλψ δεφινεδ
προφιλεσ ανδ σmοοτη συρφαχεσ οφ υνιφορm χολορ ανδ τεξτυρε ανδ φρεε φροm δεφεχτσ ιmπαιρινγ
στρενγτη ορ δυραβιλιτψ. Ηολεσ σηαλλ βε δριλλεδ ορ πυνχηεδ. Εδγεσ σηαλλ βε σmοοτη ανδ ωιτηουτ
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βυρρσ. Φαβριχατε συππλεmενταρψ πιεχεσ νεχεσσαρψ το χοmπλετε εαχη ιτεm τηουγη συχη πιεχεσ αρε
νοτ δεφινιτελψ σηοων ορ σπεχιφιεδ.
Β.

Χοννεχτιονσ ανδ αχχεσσοριεσ σηαλλ βε οφ συφφιχιεντ στρενγτη το σαφελψ ωιτηστανδ τηε στρεσσεσ ανδ
στραινσ το ωηιχη τηεψ ωιλλ βε συβϕεχτεδ. Εξποσεδ ϕοιντσ σηαλλ βε χλοσε φιττινγ ανδ ϕοιντεδ ωηερε
λεαστ χονσπιχυουσ. Τηρεαδεδ χοννεχτιονσ σηαλλ ηαϖε τηε τηρεαδσ χονχεαλεδ ωηερε πραχτιχαλ.
Wελδεδ χοννεχτιονσ σηαλλ ηαϖε χοντινυουσ ωελδσ ορ ιντερmιττεντ ωελδσ ασ σπεχιφιεδ ορ σηοων.
Τηε φαχε οφ ωελδσ σηαλλ βε δρεσσεδ φλυση ανδ σmοοτη. Wελδινγ σηαλλ βε ον τηε υνεξποσεδ σιδε ασ
mυχη ασ ποσσιβλε ιν ορδερ το πρεϖεντ πιττινγ ορ δισχολορατιον οφ τηε αλυmινυm εξποσεδ συρφαχε.
Γρινδ σmοοτη χοντινυουσ ωελδσ τηατ ωιλλ βε εξποσεδ. Προϖιδε ηολεσ φορ τεmποραρψ φιελδ
χοννεχτιονσ ανδ φορ ατταχηmεντ οφ τηε ωορκ οφ οτηερ τραδεσ.

Χ.

Μισχελλανεουσ αλυmινυm ιτεmσ σηαλλ ινχλυδε: βεαmσ, ανγλεσ, χλοσυρε ανγλεσ, ηατχηεσ, φλοορ
πλατεσ, στοπ πλατεσ,, ανδ ανψ οτηερ mισχελλανεουσ αλυmινυm χαλλεδ φορ ον τηε Dραωινγσ ανδ νοτ
οτηερωισε σπεχιφιεδ.

D.

Ανγλε φραmεσ φορ ηατχηεσ, βεαmσ, γρατεσ, ετχ, σηαλλ βε χοmπλετε ωιτη ωελδεδ στραπ ανχηορσ
ατταχηεδ.

Ε.

Αλυmινυm διαmονδ πλατε ανδ φλοορ πλατε σηαλλ ηαϖε α mινιmυm τηιχκνεσσ οφ 3/8−ιν. Φραmεσ ανδ
συππορτσ σηαλλ βε οφ αλυmινυm χονστρυχτιον. Φαστενινγ δεϖιχεσ ανδ ηαρδωαρε σηαλλ βε Τψπε 304
σταινλεσσ στεελ. Πλατεσ σηαλλ ηαϖε α mιλλ φινιση.

Γ.

Μισχελλανεουσ αλυmινυm ιτεmσ σηαλλ ηαϖε α χλεανεδ ανδ δεγρεασεδ mιλλ φινιση.

2.06

ΜΙΣΧΕΛΛΑΝΕΟΥΣ ΣΤΕΕΛ

Α.

Αλλ mισχελλανεουσ mεταλ ωορκ σηαλλ βε φορmεδ τρυε το δεταιλ, ωιτη χλεαν, στραιγητ, σηαρπλψ δεφινεδ
προφιλεσ ανδ σmοοτη συρφαχεσ οφ υνιφορm χολορ ανδ τεξτυρε ανδ φρεε φροm δεφεχτσ ιmπαιρινγ
στρενγτη ορ δυραβιλιτψ. Ηολεσ σηαλλ βε δριλλεδ ορ πυνχηεδ. Εδγεσ σηαλλ βε σmοοτη ανδ ωιτηουτ
βυρρσ. Φαβριχατε συππλεmενταρψ πιεχεσ νεχεσσαρψ το χοmπλετε εαχη ιτεm τηουγη συχη πιεχεσ αρε
νοτ δεφινιτελψ σηοων ορ σπεχιφιεδ.

Β.

Χοννεχτιονσ ανδ αχχεσσοριεσ σηαλλ βε οφ συφφιχιεντ στρενγτη το σαφελψ ωιτηστανδ τηε στρεσσεσ ανδ
στραινσ το ωηιχη τηεψ ωιλλ βε συβϕεχτεδ. Εξποσεδ ϕοιντσ σηαλλ βε χλοσε φιττινγ ανδ ϕοιντεδ ωηερε
λεαστ χονσπιχυουσ. Τηρεαδεδ χοννεχτιονσ σηαλλ ηαϖε τηε τηρεαδσ χονχεαλεδ ωηερε πραχτιχαλ.
Wελδεδ χοννεχτιονσ σηαλλ ηαϖε χοντινυουσ ωελδσ ορ ιντερmιττεντ ωελδσ ασ σπεχιφιεδ ορ σηοων.
Τηε φαχε οφ ωελδσ σηαλλ βε δρεσσεδ φλυση ανδ σmοοτη. Γρινδ σmοοτη χοντινυουσ ωελδσ τηατ ωιλλ
βε εξποσεδ. Προϖιδε ηολεσ φορ τεmποραρψ φιελδ χοννεχτιονσ ανδ φορ ατταχηmεντ οφ τηε ωορκ οφ
οτηερ τραδεσ.

Χ.

Μισχελλανεουσ στεελ ιτεmσ σηαλλ ινχλυδε: βεαmσ, ανγλεσ, λιντελσ, mεταλ σταιρσ, συππορτ βραχκετσ,
βασε πλατεσ φορ οτηερ τηαν στρυχτυραλ στεελ ορ εθυιπmεντ, χλοσυρε ανγλεσ, βριδγε χρανε ραιλσ,
mονοραιλ ηοιστ βεαmσ, ηολδδοων στραπσ ανδ λυγσ, δοορ φραmεσ, σπλιχε πλατεσ, συβφραmινγ ατ ροοφ
οπενινγσ ανδ ανψ οτηερ mισχελλανεουσ στεελ χαλλεδ φορ ον τηε Dραωινγσ ανδ νοτ οτηερωισε
σπεχιφιεδ.
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D.

Στρυχτυραλ στεελ ανγλε ανδ χηαννελ δοορ φραmεσ σηαλλ βε σηοπ χοατεδ ωιτη πριmερ. Φραmεσ σηαλλ
βε φαβριχατεδ ωιτη νοτ λεσσ τηαν τηρεε ανχηορσ ον εαχη ϕαmβ.

Ε.

Στεελ πιπε πιεχεσ φορ σλεεϖεσ, λιφτινγ ατταχηmεντσ ανδ οτηερ φυνχτιονσ σηαλλ βε Σχηεδυλε 40 πιπε
υνλεσσ οτηερωισε σηοων ον τηε Dραωινγσ. Wαλλ ανδ φλοορ σλεεϖεσ, οφ στεελ πιπε, σηαλλ ηαϖε
ωελδεδ χιρχυmφερεντιαλ στεελ ωατερστοπσ ατ mιδ−λενγτη.

Φ.

Λιντελσ, ρελιεφ ανγλεσ ορ οτηερ στεελ συππορτινγ mασονρψ ορ εmβεδδεδ ιν mασονρψ σηαλλ βε σηοπ
χοατεδ ωιτη πριmερ.

Γ.

Αλλ στεελ φινιση ωορκ σηαλλ βε τηορουγηλψ χλεανεδ, βψ εφφεχτιϖε mεανσ, οφ αλλ λοοσε mιλλ σχαλε, ρυστ
ανδ φορειγν mαττερ ανδ σηαλλ βε γιϖεν ονε σηοπ χοατ οφ πριmερ χοmπατιβλε ωιτη τηε φινιση χοατ
αφτερ φαβριχατιον βυτ βεφορε σηιπmεντ. Παιντ σηαλλ βε οmιττεδ ωιτηιν 3−ιν οφ προποσεδ φιελδ
ωελδσ. Παιντ σηαλλ βε αππλιεδ το δρψ συρφαχεσ ανδ σηαλλ βε τηορουγηλψ ανδ εϖενλψ σπρεαδ ανδ ωελλ
ωορκεδ ιντο ϕοιντσ ανδ οτηερ οπεν σπαχεσ.

Η.

Γαλϖανιζινγ, ωηερε ρεθυιρεδ, σηαλλ βε τηε ηοτ−διπ ζινχ προχεσσ αφτερ φαβριχατιον. Χοατινγ σηαλλ βε
νοτ λεσσ τηαν 2 οζ/σθ φτ οφ συρφαχε.

2.07

ΜΙΣΧΕΛΛΑΝΕΟΥΣ ΣΤΑΙΝΛΕΣΣ ΣΤΕΕΛ

Α.

Αλλ mισχελλανεουσ mεταλ ωορκ σηαλλ βε φορmεδ τρυε το δεταιλ, ωιτη χλεαν, στραιγητ, σηαρπλψ δεφινεδ
προφιλεσ ανδ σmοοτη συρφαχεσ οφ υνιφορm χολορ ανδ τεξτυρε ανδ φρεε φροm δεφεχτσ ιmπαιρινγ
στρενγτη ορ δυραβιλιτψ. Ηολεσ σηαλλ βε δριλλεδ ορ πυνχηεδ. Εδγεσ σηαλλ βε σmοοτη ανδ ωιτηουτ
βυρρσ. Φαβριχατε συππλεmενταρψ πιεχεσ νεχεσσαρψ το χοmπλετε εαχη ιτεm τηουγη συχη πιεχεσ αρε
νοτ δεφινιτελψ σηοων ορ σπεχιφιεδ.

Β.

Χοννεχτιονσ ανδ αχχεσσοριεσ σηαλλ βε οφ συφφιχιεντ στρενγτη το σαφελψ ωιτηστανδ τηε στρεσσεσ ανδ
στραινσ το ωηιχη τηεψ ωιλλ βε συβϕεχτεδ. Εξποσεδ ϕοιντσ σηαλλ βε χλοσε φιττινγ ανδ ϕοιντεδ ωηερε
λεαστ χονσπιχυουσ. Τηρεαδεδ χοννεχτιονσ σηαλλ ηαϖε τηε τηρεαδσ χονχεαλεδ ωηερε πραχτιχαλ.
Wελδεδ χοννεχτιονσ σηαλλ ηαϖε χοντινυουσ ωελδσ ορ ιντερmιττεντ ωελδσ ασ σπεχιφιεδ ορ σηοων.
Τηε φαχε οφ ωελδσ σηαλλ βε δρεσσεδ φλυση ανδ σmοοτη. Γρινδ σmοοτη χοντινυουσ ωελδσ τηατ ωιλλ
βε εξποσεδ. Προϖιδε ηολεσ φορ τεmποραρψ φιελδ χοννεχτιονσ ανδ φορ ατταχηmεντ οφ τηε ωορκ οφ
οτηερ τραδεσ.

Χ.

Μισχελλανεουσ σταινλεσσ στεελ ιτεmσ σηαλλ ινχλυδε: βεαmσ, ανγλεσ, βαρ ραχκσ ανδ ανψ οτηερ
mισχελλανεουσ σταινλεσσ στεελ χαλλεδ φορ ον τηε Dραωινγσ ανδ νοτ οτηερωισε σπεχιφιεδ.

ΠΑΡΤ 3 ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ
3.01
Α.

ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
Ινσταλλ αλλ ιτεmσ εξχεπτ τηοσε το βε εmβεδδεδ ιν χονχρετε ορ οτηερ mασονρψ ωηιχη σηαλλ βε
ινσταλλεδ υνδερ Dιϖισιον 3 ανδ Dιϖισιον 4 ρεσπεχτιϖελψ. Ιτεmσ το βε ατταχηεδ το χονχρετε ορ
mασονρψ αφτερ συχη ωορκ ισ χοmπλετεδ σηαλλ βε ινσταλλεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε δεταιλσ σηοων.
Φαστενινγ το ωοοδ πλυγσ ιν mασονρψ ωιλλ νοτ βε περmιττεδ.
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Β.

Αβρασιονσ ιν τηε σηοπ πριmερ σηαλλ βε τουχηεδ υπ ιmmεδιατελψ αφτερ ερεχτιον. Αρεασ λεφτ
υνπριmεδ φορ ωελδινγ σηαλλ βε παιντεδ ωιτη πριmερ αφτερ ωελδινγ.

Χ.

Ζινχ χοατινγ ωηιχη ηασ βεεν βυρνεδ βψ ωελδινγ, αβραδεδ, ορ οτηερωισε δαmαγεδ σηαλλ βε
χλεανεδ ανδ ρεπαιρεδ αφτερ ινσταλλατιον. Τηε δαmαγε αρεα σηαλλ βε τηορουγηλψ χλεανεδ βψ ωιρε
βρυσηινγ ανδ αλλ τραχεσ οφ ωελδινγ φλυξ ανδ λοοσε ορ χραχκεδ ζινχ χοατινγ ρεmοϖεδ πριορ το
παιντινγ. Τηε χλεανεδ αρεα σηαλλ βε παιντεδ ωιτη τωο χοατσ οφ ζινχ οξιδε−ζινχ δυστ παιντ
χονφορmινγ το τηε ρεθυιρεmεντσ οφ Μιλιταρψ Σπεχιφιχατιονσ ΜΙΛ−Π−15145. Τηε παιντ σηαλλ βε
προπερλψ χοmπουνδεδ ωιτη α συιταβλε ϖεηιχλε ιν τηε ρατιο οφ ονε παρτ ζινχ οξιδε το φουρ παρτσ
ζινχ δυστ βψ ωειγητ.

D.

Σπεχιαλτψ προδυχτσ σηαλλ βε ινσταλλεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε mανυφαχτυρερ∋σ ρεχοmmενδατιονσ.

Ε.

Εξπανσιον βολτσ σηαλλ βε χηεχκεδ φορ τιγητνεσσ α mινιmυm οφ 24 ηουρσ αφτερ ινιτιαλ ινσταλλατιον.

Φ.

Ινσταλλ αδηεσιϖε χαπσυλε ανχηορσ υσινγ mανυφαχτυρε∋σ ρεχοmmενδεδ δριϖε υνιτσ ανδ αδαπτερσ
ανδ ιν χοmπλιανχε ωιτη τηε mανυφαχτυρερ∋σ ρεχοmmενδατιονσ.

Γ.

Ηεαδεδ ανχηορ στυδσ σηαλλ βε ωελδεδ ιν αχχορδανχε ωιτη mανυφαχτυρερ∋σ ρεχοmmενδατιονσ.

Η.

Αλλ στεελ συρφαχεσ τηατ χοmε ιντο χονταχτ ωιτη εξποσεδ χονχρετε ορ mασονρψ σηαλλ ρεχειϖε α
προτεχτιϖε χοατινγ οφ αν αππροϖεδ ηεαϖψ βιτυmαστιχ τροωελινγ mαστιχ αππλιεδ ιν αχχορδανχε ωιτη
τηε mανυφαχτυρερ∋σ ινστρυχτιονσ πριορ το ινσταλλατιον.

Ι.

Wηερε αλυmινυm χονταχτσ α δισσιmιλαρ mεταλ, αππλψ α ηεαϖψ βρυση χοατ οφ ζινχ−χηροmατε πριmερ
φολλοωεδ βψ τωο χοατσ οφ αλυmινυm mεταλ ανδ mασονρψ παιντ το τηε δισσιmιλαρ mεταλ.

ϑ.

Wηερε αλυmινυm χονταχτσ mασονρψ ορ χονχρετε, αππλψ α ηεαϖψ χοατ οφ αππροϖεδ αλκαλι ρεσισταντ
παιντ το τηε mασονρψ ορ χονχρετε.

Κ.

Wηερε αλυmινυm χονταχτσ ωοοδ, αππλψ τωο χοατσ οφ αλυmινυm mεταλ ανδ mασονρψ παιντ το τηε
ωοοδ.

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 15119
ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΜΟΤΟΡ ΑΧΤΥΑΤΟΡΣ

ΠΑΡΤ 1 – ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

ΣΧΟΠΕ
Α.

Τηε ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ σηαλλ φυρνιση αλλ λαβορ, mατεριαλσ, εθυιπmεντ ανδ ινχιδενταλσ ρεθυιρεδ,
το χοmπλετε, ρεαδψ φορ οπερατιον ανδ δελιϖερψ, τηε ελεχτριχ mοτορ αχτυατορσ ασ δεπιχτεδ
ον τηε Χοντραχτ Dραωινγσ;

Β.

Ρελατεδ Wορκ Σπεχιφιεδ Ελσεωηερε (ιφ ινχλυδεδ):
1.

Dιϖισιον 1 – Γενεραλ Ρεθυιρεmεντσ;

2.

Dιϖισιον 2 – Σιτε Wορκ;

3.

Dιϖισιον 3 – Χονχρετε;

4.

Dιϖισιον 11 – Εθυιπmεντ;

5.

Dιϖισιον 13 – Σπεχιαλ Χονστρυχτιον;

6.

Dιϖισιον 15 – Μεχηανιχαλ;

7.

Dιϖισιον 16 – Ελεχτριχαλ;

Χ.

Ελεχτριχ mοτορ αχτυατορσ αρε δεσιγνεδ το προδυχε α mυλτι−τυρν ροταρψ mοτιον ουτπυτ το
αχτυατε α mυλτι−τυρν ϖαλϖε ορ γατε ορ το αχτυατε αν εξτερναλ γεαρ ηεαδ φορ θυαρτερ−τυρν
ϖαλϖεσ;

D.

Τηε αχτυατορ(σ) σηαλλ χονσιστ οφ αν ελεχτριχ mοτορ, ωορm γεαρ ρεδυχτιον, οπτιχαλ αβσολυτε
ποσιτιον ενχοδερ (ορ Ηαλλ Εφφεχτ σενσορ), ελεχτρονιχ τορθυε σενσορ, mεχηανιχαλλψ ανδ
ελεχτριχαλλψ ιντερλοχκεδ ρεϖερσινγ mοτορ χονταχτορ, ελεχτρονιχ οϖερλοαδ προτεχτιον, mανυαλ
οϖερριδε ηανδ ωηεελ, ϖαλϖε ιντερφαχε βυσηινγ, τερmιναλσ φορ ινδιχατιον χοννεχτιονσ, ανδ
λοχαλ χοντρολ σωιτχηεσ αλλ ηουσεδ ωιτηιν α σελφ−χονταινεδ, σεαλεδ ενχλοσυρε;

Ε.

Αχτυατορ δεσιγν λιφε σηαλλ βε ατ λεαστ ονε mιλλιον δριϖε σλεεϖε τυρνσ;

Φ.

Συφφιχιεντ χοmmισσιονινγ τοολσ σηαλλ βε προϖιδεδ ωιτη τηε αχτυατορσ ανδ mυστ mεετ τηε
ενχλοσυρε προτεχτιον ανδ χερτιφιχατιον λεϖελσ οφ τηε αχτυατορσ. Χοmmισσιονινγ τοολσ σηαλλ
νοτ φορm αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε αχτυατορ ανδ mυστ βε ρεmοϖαβλε φορ σεχυρε
στοραγε/αυτηοριζεδ ρελεασε. Ιν αδδιτιον, προϖισιον σηαλλ βε mαδε φορ τηε προτεχτιον οφ
χονφιγυρεδ αχτυατορ σεττινγσ βψ α mεανσ ινδεπενδεντ οφ αχχεσσ το τηε χοmmισσιονινγ τοολ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΜΟΤΟΡ ΑΧΤΥΑΤΟΡΣ
15119−1

Γ.

Η.

Τηε αχτυατορ σηαλλ βε σιζεδ το γυαραντεε τηε ϖαλϖε ορ γατε οπενινγ ορ χλοσινγ τηατ εξχεεδσ
τηε φολλοωινγ ρεθυιρεmεντσ:
1.

Τηε ρατεδ ουτπυτ τορθυε οφ τηε αχτυατορ σηαλλ βε ατ λεαστ 1.5 τιmεσ τηε mαξιmυm
τορθυε ρεθυιρεδ το οπεν ορ χλοσε τηε ϖαλϖε ορ γατε ατ ανψ ποσιτιον ινχλυδινγ
σεατινγ ανδ υνσεατινγ χονδιτιονσ ωηεν συβϕεχτεδ το τηε mοστ σεϖερε οπερατινγ
χονδιτιον ινχλυδινγ ανψ mεχηανιχαλ φριχτιον ανδ/ορ οτηερ ρεστριχτιϖε χονδιτιονσ
τηατ αρε ινηερεντ ιν τηε ϖαλϖε ασσεmβλψ. Dο νοτ ινχλυδε ηαmmερ−βλοω εφφεχτ ιν
σιζινγ τηε αχτυατορ το χοmπλψ ωιτη τηισ τορθυε ρεθυιρεmεντ. Χοορδινατε ωιτη τηε
ςαλϖε (Γατε) ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ το ασσυρε τηατ τηε mοτορ αχτυατορ σταλλ τορθυε
ουτπυτ δοεσ νοτ εξχεεδ τηε τορθυε λιmιτσ οφ τηε ϖαλϖε (γατε) οπερατινγ στεm ορ
σηαφτ.

2.

Μαξιmυm τορθυε σηαλλ ινχλυδε σεατινγ ορ υνσεατινγ τορθυε, βεαρινγ τορθυε,
δψναmιχ τορθυε, ανδ ηψδροστατιχ τορθυε. Ασσυmε τηατ τηε διφφερεντιαλ πρεσσυρε
αχροσσ τηε ϖαλϖε ισ εθυαλ το τηε πρεσσυρε ορ ηεαδ ρατινγ οφ τηε ϖαλϖε. Ασσυmε τηε
τεmπερατυρε ισ 90°Φ (32°Χ);

3.

Φορ λινεαρ οπερατινγ ϖαλϖεσ, τηε οπερατινγ σπεεδ σηαλλ βε συχη ασ το γιϖε ϖαλϖε
χλοσινγ ανδ οπενινγ ατ αππροξιmατελψ 10−12 ινχηεσ περ mινυτε υνλεσσ οτηερωισε
στατεδ ιν τηε δατα σηεετ;

4.

Φορ 90° ϖαλϖε τψπεσ τηε οπερατινγ τιmε σηαλλ βε σπεχιφιεδ;

5.

Ασσυmε α mαξιmυm πιπελινε φλυιδ ϖελοχιτψ οφ 16 φεετ περ σεχονδ ωιτη τηε ϖαλϖε
φυλλψ οπεν, υνλεσσ α ηιγηερ ϖελοχιτψ ισ σπεχιφιεδ ιν τηε δεταιλεδ ϖαλϖε σπεχιφιχατιον.

Προϖιδε αν ελεχτριχαλ ανδ mεχηανιχαλ δισχοννεχτιον οφ τηε mοτορ ωιτηουτ δραινινγ τηε
λυβριχαντ φροm τηε αχτυατορ γεαρ χασε;
1.

1.02

Αχτυατορσ σηαλλ βε συιταβλε φορ ινδοορ ανδ ουτδοορ υσε. Τηε αχτυατορ σηαλλ βε
χαπαβλε οφ φυνχτιονινγ ιν αν αmβιεντ τεmπερατυρε ρανγινγ φροm 22 °Φ το +158 °Φ
(−30 °Χ το +70 °Χ), υπ το 100% ρελατιϖε ηυmιδιτψ;

ϑ.

Αχτυατορσ φορ ηαζαρδουσ αρεα αππλιχατιον σηαλλ mεετ τηε αρεα χλασσιφιχατιον, γασ γρουπ ανδ
τεmπερατυρε ρεθυιρεmεντσ −22 °Φ το +140 °Φ (−30 °Χ το +60 °Χ);

Κ.

Λικε ιτεmσ οφ εθυιπmεντ προϖιδεδ ηερευνδερ σηαλλ βε τηε ενδ προδυχτ οφ ονε Αχτυατορ
ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ ιν ορδερ το αχηιεϖε στανδαρδιζατιον φορ αππεαρανχε, οπερατιον,
mαιντενανχε, σπαρε παρτσ ανδ Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ∋σ σερϖιχε.

Λ.

Ανψ mοδιφιχατιονσ το α στανδαρδ αχτυατορ προδυχτ ρεθυιρεδ το mεετ τηισ σπεχιφιχατιον σηαλλ
βε περφορmεδ βψ τηε Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ ονλψ. Dιστριβυτορ ηαρδωαρε φιελδ χηανγεσ
το τηε αχτυατορ προδυχτ αρε σπεχιφιχαλλψ δισαλλοωεδ.

ΡΕΦΕΡΕΝΧΕΣ
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Α.

Αλλ χηαραχτεριστιχσ, δεφινιτιονσ, ανδ τερmινολογψ, εξχεπτ ασ σπεχιφιχαλλψ χοϖερεδ ιν τηισ
Σπεχιφιχατιον, σηαλλ βε ιν αχχορδανχε ωιτη τηε λατεστ ρεϖισιον οφ τηε φολλοωινγ στανδαρδσ:
1.

Αmεριχαν Νατιοναλ Στανδαρδσ Ινστιτυτε (ΑΝΣΙ) / Αmεριχαν Wατερ Wορκσ
Ασσοχιατιον (ΑWWΑ) Χ542 − ΑWWΑ Στανδαρδ φορ Ελεχτριχ Μοτορ Αχτυατορσ φορ
ςαλϖεσ ανδ Σλιδε Γατεσ;

2.

Αmεριχαν Σοχιετψ φορ Τεστινγ ανδ Ματεριαλσ (ΑΣΤΜ);

3.

ΑΝΣΙ/Νατιοναλ Ελεχτριχαλ Μανυφαχτυρερσ Ασσοχιατιον (ΝΕΜΑ) 250 – Ενχλοσυρεσ φορ
Ελεχτριχαλ Εθυιπmεντ (1,000 ςολτσ Μαξιmυm);

4.

ΑΝΣΙ/ΝΕΜΑ ΜΓ 1 – Μοτορσ ανδ Γενερατορσ;

5.

Χοππερ Dεϖελοπmεντ Ασσοχιατιον (ΧDΑ);

6.

Ινστιτυτε οφ Ελεχτριχαλ ανδ Ελεχτρονιχσ Ενγινεερσ (ΙΕΕΕ);

7.

Ιντερνατιοναλ Ελεχτροτεχηνιχαλ Χοmmισσιον (ΙΕΧ);

8.

Νατιοναλ Φιρε Προτεχτιον Ασσοχιατιον→ (ΝΦΠΑ→) 70 – Νατιοναλ Ελεχτριχ Χοδε→
(ΝΕΧ→);

9.

ΝΦΠΑ→ 70Ε→ − Ελεχτριχαλ Σαφετψ ιν τηε Wορκπλαχε;

10.

ΝΕΧ→ Αρτιχλε 500 – Ηαζαρδουσ (Χλασσιφιεδ) Λοχατιονσ, Χλασσεσ Ι, ΙΙ, ανδ ΙΙΙ, Dιϖισιον
1 ανδ 2;

11.

Σοχιετψ οφ Αυτοmοτιϖε Ενγινεερσ (ΣΑΕ);

12.

Υνδερωριτερσ Λαβορατοριεσ (ΥΛ) 50 – Σαφετψ Ενχλοσυρεσ φορ Ελεχτριχαλ Εθυιπmεντ,
Νον−Ενϖιρονmενταλ Χονσιδερατιονσ;
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ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Α.

Συβmιτ σηοπ δραωινγσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Γενεραλ Χονδιτιονσ ανδ Σεχτιον 01340.

Β.

Αλλ συβmιτταλ δοχυmεντσ σηαλλ βε προϖιδεδ ιν βοτη ηαρδχοπψ, βουνδεδ ιν σεπαρατε τηρεε−
ρινγ βινδερσ, ινδεξεδ, ταββεδ ωιτη σεχτιοναλ διϖιδερσ, ανδ νο λαργερ τηαν 8−ινχη ξ 11−ινχη
ανδ βοοκmαρκεδ ελεχτρονιχ mεδια − Αδοβε→ Αχροβατ→ πορταβλε δοχυmεντ φορmατ. Τωο
σετσ οφ ηαρδχοπψ ανδ τωο σετσ οφ ελεχτρονιχ mεδια σηαλλ βε προϖιδεδ.

Χ.

Αλλ δραωινγσ σηαλλ βε προϖιδεδ ιν βοτη ηαρδχοπψ, βουνδεδ, ινδεξεδ, ανδ νο λαργερ τηαν
11−ινχη ξ 17−ινχη ανδ βοοκmαρκεδ ελεχτρονιχ mεδια − Αυτοδεσκ→ ΑυτοΧΑD→ φιλε φορmατ
ΑΝD Αδοβε→ Αχροβατ→ πορταβλε δοχυmεντ φορmατ. Τωο σετσ οφ ηαρδχοπψ ανδ τωο σετσ οφ
ελεχτρονιχ mεδια σηαλλ βε προϖιδεδ.

D.

Τηε ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ σηαλλ συβmιτ Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ’σ χερτιφιεδ δραωινγσ τηατ
ινχλυδε:

Ε.

1.

Dιmενσιονσ − Πρινχιπαλ διmενσιονσ, ινχλυδινγ τηοσε νεχεσσαρψ φορ ιντερφαχινγ ωιτη
τηε ϖαλϖε ορ σλιδε γατε, γενεραλ χονστρυχτιον, ανδ ουτλινε οφ τηε αχτυατορ
mεχηανισm;

2.

Wιρινγ διαγραmσ − Ελεχτριχαλ ωιρινγ διαγραmσ ωιτη α λιστ οφ σψmβολσ ιν αχχορδανχε
ωιτη ΑΝΣΙ/ΙΕΕΕ ορ ΙΕΧ;

Τηε ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ σηαλλ συβmιτ Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ’σ χαταλογ δατα σηεετ σηοωινγ
αχτυατορ παρτσ ανδ mατεριαλσ οφ χονστρυχτιον ινχλυδινγ ωειγητσ ανδ χοατινγσ, ρεφερενχεδ
βψ ΑΝΣΙ, ΑΣΤΜ, ΣΑΕ ορ ΧDΑ σπεχιφιχατιον ανδ γραδε φορ εαχη τψπε οφ αχτυατορ βεινγ
προϖιδεδ, ινχλυδινγ:
1.

Ινφορmατιον – Λιστινγ τηε ουτπυτ τορθυε ορ τηρυστ, ϖολταγε, πηασε, φρεθυενχψ, φυλλ
λοαδ αmπσ, αmπεραγε ατ ρυννινγ τορθυε ανδ λοχκεδ ροτορ, ινσυλατιον τψπε,
νοmιναλ mοτορ ηορσεποωερ, ουτπυτ σπεεδ ορ τραϖελ τιmε, λυβριχαντ τψπε
ρεχοmmενδεδ φορ τηε γεαρ χασε, ασ ρεθυιρεδ;

2.

Dραωινγσ − ελεχτριχαλ σχηεmατιχ ανδ πηψσιχαλ ωιρινγ διαγραmσ σηοωινγ αλλ
χοmπονεντσ ανδ χοννεχτιονσ;

3.

Οπτιονσ – Ανψ αχτυατορ οπτιονσ βεινγ συππλιεδ ανδ τηοσε αϖαιλαβλε φορ
χονσιδερατιον;

4.

Ενϖιρονmενταλ – Λιστινγ τεmπερατυρε, ηυmιδιτψ, ανδ χονδενσατιον ρεθυιρεmεντσ
φορ οπερατινγ ανδ στοραγε;

5.

Ινδεπενδεντ Χερτιφιχατιον οφ προοφ οφ δεσιγν ανδ περφορmανχε τεστινγ ϖεριφιχατιον
αχχορδινγ το ΑΝΣΙ/ΑWWΑ Χ542;
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6.

Φ.

Γ.

Ρεφερενχε Λιστ οφ Ινσταλλατιονσ − Φλοριδα mυνιχιπαλιτψ, χονταχτ ναmεσ ανδ Μοδελ &
Παρτ Νυmβερσ οφ τηε ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ’σ αχτυατορσ σιmιλαρ το τηε σπεχιφιεδ δεσιγν
ινχλυδινγ τορθυε ανδ ποσιτιον σενσινγ, λυβριχατιον ανδ ενχλοσυρε δεσιγν.

Τηε ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ σηαλλ συβmιτ Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ’σ Ινσταλλατιον, οπερατιον, ανδ
mαιντενανχε mανυαλσ ινχλυδινγ:
1.

Ινστρυχτιονσ – Χοmπλετε ινσταλλατιον, οπερατιον, ανδ mαιντενανχε ινστρυχτιονσ;

2.

Παρτσ Λιστ – Λιστ οφ χοmπονεντσ;

3.

Σπαρε Παρτσ – Λιστ οφ ρεχοmmενδεδ σπαρε παρτσ;

4.

Χονσυmαβλεσ – Λιστ οφ χοmπονεντσ τηατ αρε χονσυmεδ περιοδιχαλλψ;

5.

Σπεχιαλ Τοολσ – Λιστ οφ σπεχιαλ τοολσ νεεδεδ φορ ινσταλλατιον, mαιντενανχε ορ
αδϕυστmεντ;

6.

Λυβριχατιον Γυιδε – Λιστ οφ ρεχοmmενδεδ λυβριχαντσ;

7.

Χερτιφιεδ Dραωινγσ – Α χοπψ οφ εαχη χερτιφιεδ δραωινγ;

8.

Ματεριαλσ – Λιστ οφ mατεριαλσ υσεδ;

Τηε ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ σηαλλ συβmιτ χοmπλετε αχτυατορ σιζινγ χονσιδερατιονσ, (ασ οβταινεδ
φροm σπεχιφιχατιονσ, δραωινγσ, ινσπεχτιονσ, ρεθυεστσ φορ ινφορmατιον, ετχ.), ινχλυδινγ:
1.

Dατα –
α.
Μοδυλατινγ (Τηροττλινγ) Σερϖιχε;
β.
Χονταχτ χλοσυρεσ, αναλογ σιγναλ, ορ διγιταλ φιελδ βυσ χοντρολσ ρεθυιρεδ;
χ.
Ρεθυιρεδ αχτυατορ τορθυε ορ τηρυστ οϖερ φυλλ χψχλε (ινχλυδε ωειγητ λιφτεδ,
παχκινγ φριχτιον);
δ.
Dεσιρεδ σπεεδ οφ αχτυατιον ορ στροκινγ τιmε;
ε.
Σηαφτ διαmετερ;
φ.
Τηρεαδ χηαραχτεριστιχσ (ινχλυδινγ ριγητ− ορ λεφτ−ηανδ);
γ.
Κεψωαψ διmενσιονσ;
η.
Ελεχτριχαλ νεεδσ;
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2.

Χονδιτιονσ – Μοστ αδϖερσε χονδιτιονσ το βε ενχουντερεδ ωηεν αχτυατιον ισ
νεχεσσαρψ:
α.
ςαλϖε πρεσσυρε ρατινγσ;
β.
Αχτυατορ δεσιγν ηεαδσ;
χ.
Ετχ.;

3.

Χοmπαρισον − ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ σελεχτεδ αχτυατορ ινφορmατιον χοmπαρεδ ωιτη τηε
ρεθυιρεδ δατα & χονδιτιονσ;

ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ
Α.

Τηε Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ σηαλλ ηαϖε α mινιmυm οφ τεν (10)−ψεαρσ χονσεχυτιϖε
εξπεριενχε προδυχινγ σιmιλαρ εθυιπmεντ;

Β.

Τηε Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ σηαλλ βε ΙΣΟ χερτιφιεδ;

Χ.

Λιστινγ Ρεθυιρεmεντσ –
1.
Νον−Ηαζαρδουσ Λοχατιονσ: ΝΕΜΑ 6/ΙΠ68 (Ινδοορ ορ ουτδοορ υσε πριmαριλψ το
προϖιδε α δεγρεε οφ προτεχτιον αγαινστ ηοσε−διρεχτεδ ωατερ, ανδ τηε εντρψ οφ
ωατερ δυρινγ οχχασιοναλ τεmποραρψ συβmερσιον ατ α λιmιτεδ δεπτη ανδ δαmαγε
φροm εξτερναλ ιχε φορmατιον), Τεmπερατυρε −22°Φ το +158°Φ (−30°Χ το +70°Χ);
2.

D.

1.05

1.06

Ηαζαρδουσ Αρεα Λοχατιονσ: Φαχτορψ Μυτυαλ (ΦΜ) Χλασσ 1, Dιϖισιον 1, Γρουπσ Χ, D,
Ε, Φ, Γ ηαζαρδουσ αρεασ: Εξπλοσιον−προοφ το ΝΕΧ→ Αρτιχλε 500; Τεmπερατυρε −22°Φ
το +140°Φ (−30°Χ το +60°Χ);

Εαχη αχτυατορ σηαλλ βε περφορmανχε τεστεδ πριορ το σηιπmεντ ιν αχχορδανχε ωιτη ΑWWΑ
Χ542;
1.

Τηε αππλιχατιον τορθυε σηαλλ βε τηε mαξιmυm τορθυε ρεθυιρεδ το οπεν ορ χλοσε
τηε ϖαλϖε ατ ανψ ποσιτιον ινχλυδινγ σεατινγ ανδ υνσεατινγ χονδιτιονσ;

2.

Α τεστ ρεπορτ σηαλλ αχχοmπανψ δελιϖερψ ιν αχχορδανχε ωιτη ΑWWΑ Χ542 σηαλλ βε
προϖιδεδ;

DΕΛΙςΕΡΨ, ΣΤΟΡΑΓΕ ΑΝD ΗΑΝDΛΙΝΓ
Α.

Dελιϖερ προδυχτσ ιν φαχτορψ λαβελεδ παχκαγεσ τηατ ινχλυδε ρεχοmmενδεδ στοραγε πραχτιχεσ
πλαχεδ ον τηε ουτσιδε οφ τηε σηιππινγ χονταινερ.

Β.

Στορε ανδ ηανδλε ιν στριχτ χοmπλιανχε ωιτη ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ’σ ινστρυχτιονσ ανδ
ρεχοmmενδατιονσ. Προτεχτ φροm ποτεντιαλ δαmαγε φροm ωεατηερ ανδ χονστρυχτιον
οπερατιονσ. Στορε σο χονδενσατιον ωιλλ νοτ φορm ον ορ ιν αχτυατορσ ανδ ιφ νεχεσσαρψ, αππλψ
τεmποραρψ ηεατ ωηερε ρεθυιρεδ το οβταιν συιταβλε σερϖιχε χονδιτιονσ.

ΣΠΑΡΕ ΠΑΡΤΣ
Α.

Φυρνιση τηε φολλοωινγ:
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Ονε (1) σπαρε ελεχτριχ mοτορ αχτυατορ ιν φυλλ χονφορmανχε ωιτη Σπεχιφιχατιον
Σεχτιον 15119;

2.

Φιϖε (5) φυσεσ οφ εαχη σιζε ανδ τψπε υσεδ;

3.

Ονε (1) ελεχτρονιχσ βοαρδ οφ εαχη τψπε υσεδ;

4.

Ονε (1) δισπλαψ ασσεmβλψ οφ εαχη τψπε υσεδ;

5.

Τωο (2) γασκετσ/σεαλσ οφ εαχη τψπε υσεδ;

6.

Ονε (1) σωιτχη ασσεmβλψ οφ εαχη τψπε υσεδ;

Β.

Τωο (2) ηαλφ πιντ χονταινερσ οφ τουχηυπ παιντ mατχηινγ αχτυατορ φινιση;

Χ.

Σπαρε παρτσ σηαλλ βε βοξεδ ορ παχκαγεδ φορ λονγ−τερm στοραγε ανδ χλεαρλψ ιδεντιφιεδ ον τηε
εξτεριορ οφ τηε παχκαγε. Ιδεντιφψ εαχη ιτεm ωιτη ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡσ ναmε, δεσχριπτιον ανδ
παρτ νυmβερ.

D.

Αλλ σπαρε παρτσ σηαλλ βε δελιϖερεδ πριορ το αχτυατορ σταρτυπ;

ΧΟΝΦΙΓΥΡΑΤΙΟΝ ΣΟΦΤWΑΡΕ ΑΝD ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ
Α.

1.08

1.

Ονε (1) χοmπλετε λιχενσεδ Χονφιγυρατιον, Χοντρολ ανδ Μονιτορινγ Μιχροσοφτ→ Wινδοωσ™
Βασεδ Σοφτωαρε ανδ ΠΧ Το Αχτυατορ Χονϖερτερ & Χοννεχτιον Dεϖιχε/Χαβλε σηαλλ βε
δελιϖερεδ πριορ το αχτυατορ σταρτυπ;

WΑΡΡΑΝΤΨ
Α.

Ανψ αχτυατορ(σ) ορ χοmπονεντσ τηατ φαιλ ορ περφορm ινχορρεχτλψ πριορ το ωαρραντψ
χοmπλετιον σηαλλ βε ρεπλαχεδ ατ νο χοστ το τηε ΟWΝΕΡ.

Β.

Τηε φαχτορψ ωαρραντψ σηαλλ ινχλυδε αλλ παρτσ ρελατεδ το τηε ρεστορατιον οφ τηε φαιλεδ
χοmπονεντ.

Χ.

Τηε Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ σηαλλ γυαραντεε τηε ελεχτριχ mοτορ αχτυατορ ανδ
συππορτινγ χοmπονεντσ ωιτη α φαχτορψ ωαρραντψ φορ α περιοδ οφ τωο−ψεαρσ φροm δατε οφ
Συβσταντιαλ Χοmπλετιον.
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ΠΑΡΤ 2 – ΠΡΟDΥΧΤΣ
2.01.

ΓΕΝΕΡΑΛ DΕΣΙΓΝ
Α.

Τηε αχτυατορσ σηαλλ βε συιταβλε φορ υσε ον α νοmιναλ 460 ϖολτ τηρεε−πηασε 60 Ηερτζ
ποωερ συππλψ ανδ αρε το ινχορπορατε mοτορ, ιντεγραλ ρεϖερσινγ σταρτερ, λοχαλ χοντρολ
φαχιλιτιεσ, ανδ τερmιναλσ φορ ινδιχατιον χοννεχτιονσ.

Β.

Μυλτι−τυρν Αππλιχατιονσ – Τηε ελεχτριχ mοτορ αχτυατορ φορ mυλτι−τυρν αππλιχατιονσ σηαλλ
ινχλυδε ονε ιντεγραλ υνιτ χονσιστινγ οφ τηε ελεχτριχ mοτορ, ρεδυχτιον γεαρινγ, δριϖε
χουπλινγ, τορθυε σωιτχηεσ, ποσιτιον λιmιτ σωιτχηεσ, γεαρ χασε, ανδ αυξιλιαρψ ηανδ ωηεελ.
Τηε ϖαλϖε ορ σλιδε γατε ανδ αχτυατορ χοmβινατιον mυστ βε σελφ−λοχκινγ.

Χ.

Θυαρτερ−τυρν Αππλιχατιονσ − Τηε ελεχτριχ mοτορ αχτυατορ φορ θυαρτερ−τυρν αππλιχατιονσ σηαλλ
ινχλυδε ονε ιντεγραλ υνιτ χονσιστινγ οφ τηε ελεχτριχ mοτορ, ρεδυχτιον γεαρινγ, δριϖε χουπλινγ
βετωεεν τηε φιναλ δριϖε γεαρ ανδ ϖαλϖε στεm, τορθυε σωιτχηεσ, ποσιτιον λιmιτ σωιτχηεσ, γεαρ
χασε, ανδ αυξιλιαρψ ηανδ ωηεελ. Τηε ϖαλϖε ανδ αχτυατορ χοmβινατιον mυστ βε σελφ−λοχκινγ.

D.

Γεαρσ – Ρεδυχτιον σηαλλ βε αχχοmπλισηεδ βψ mεανσ οφ σπυρ, ηελιχαλ, βεϖελ, ορ ωορm γεαρσ.
Σπυρ, ηελιχαλ, ανδ βεϖελ γεαρσ σηαλλ βε mαδε οφ στεελ. Wορm ωηεελ γεαρ τεετη σηαλλ βε
mαδε οφ βρονζε. Τηε ωορm σηαλλ βε ηαρδενεδ στεελ. Τηε υσε οφ νον−mεταλλιχ ορ αλυmινυm
γεαρσ ιν τηε ποωερ τραιν ισ υναχχεπταβλε.

Ε.

Λοστ−mοτιον Dεϖιχε – Wηεν ρεθυιρεδ βψ τηε υνσεατινγ αππλιχατιον, α λοστ−mοτιον δεϖιχε
ινδεπενδεντ οφ γεαρ βαχκλαση σηαλλ βε συππλιεδ ασ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε αχτυατορ γεαρ
τραιν. Τηισ δεϖιχε σηαλλ αλλοω τηε mοτορ το ατταιν φυλλ σπεεδ βεφορε τηε λοαδ ισ ενγαγεδ.
Τηε λοστ−mοτιον δεϖιχε σηαλλ νοτ βε ινχορπορατεδ ιν αχτυατορσ συππλιεδ φορ mοδυλατινγ
σερϖιχε.

Φ.

Βεαρινγσ – Γεαρσ ανδ σηαφτινγ σηαλλ βε συππορτεδ ον αντι−φριχτιον βεαρινγσ. Wηερε τηρυστ
ισ α χονσιδερατιον, ρολλερ ορ αξιαλ−τηρυστ−νεεδλε βεαρινγσ (το αχχεπτ τηρυστ) σηαλλ βε
προϖιδεδ.

Γ.

Λυβριχατιον – Γεαρινγ ανδ βεαρινγσ σηαλλ βε γρεασε ορ οιλ−λυβριχατεδ. Λυβριχαντσ σηαλλ βε
συιταβλε φορ ψεαρ−ρουνδ σερϖιχε βασεδ ον νορmαλ αmβιεντ τεmπερατυρε χονδιτιονσ οφ −22
°Φ το +158 °Φ (−30 °Χ το +70 °Χ);

Η.

Μοτορ – Ελεχτριχ mοτορσ σηαλλ βε σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ φορ ϖαλϖε σερϖιχε (ηιγη τορθυε, λοω
ινερτια δυτψ). Μοτορσ σηαλλ βε χαπαβλε οφ οπερατινγ τηρουγη ονε χοmπλετε χψχλε, οπεν−
χλοσε−οπεν ορ χλοσε−οπεν−χλοσε, υνδερ τηε mαξιmυm σπεχιφιεδ οπερατινγ χονδιτιονσ
ωιτηουτ οϖερηεατινγ ωηεν ϖολταγε το τηε mοτορ ισ ωιτηιν +/−10 περχεντ οφ τηε σπεχιφιεδ
ϖολταγε. Μοτορσ σηαλλ ηαϖε Χλασσ Φ – 311 °Φ (155 °Χ) Ινσυλατιον, ατ α mινιmυm, ιν
αχχορδανχε ωιτη ΑΝΣΙ/ΝΕΜΑ ΜΓ1. Οϖερλοαδ προτεχτιον σηαλλ βε βψ mεανσ οφ οϖερλοαδ
ρελαψσ ορ ινηερεντ mοτορ ηεατ σενσορσ εmβεδδεδ ιν τηε ωινδινγσ:
1.

Μοδυλατινγ αχτυατορσ σηαλλ βε δεσιγνεδ φορ 30−mινυτε δυτψ ορ 600 σταρτσ περ ηουρ
ατ 104 οΦ (40 οΧ);
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Ι.

Λιmιτ Σωιτχηεσ – Οπεν ανδ χλοσε ποσιτιον λιmιτ σωιτχηεσ/σενσορσ σηαλλ βε γεαρεδ το τηε
δριϖε mεχηανισm ανδ ιν στεπ ατ αλλ τιmεσ ωηετηερ τηε υνιτ ισ οπερατεδ ελεχτριχαλλψ ορ
mανυαλλψ. Τηε σωιτχηεσ/σενσορσ σηαλλ βε οφ τηε φιελδ−αδϕυσταβλε τψπε ανδ χαπαβλε οφ βεινγ
σετ ειτηερ φυλλψ οπεν, φυλλψ χλοσεδ, ορ ατ ανψ ιντερmεδιατε ποσιτιον. Λιmιτ−σωιτχη γεαρινγ
σηαλλ βε αππροπριατελψ λυβριχατεδ ανδ τοταλλψ ενχλοσεδ το πρεϖεντ τηε εντρανχε οφ φορειγν
mατεριαλ ορ τηε λοσσ οφ λυβριχαντ.

ϑ.

Τορθυε Σωιτχηεσ – Τηε αχτυατορ σηαλλ ινχλυδε αν αδϕυσταβλε ελεχτρονιχ τορθυε
σωιτχη/σενσορ (ανδ τηρυστ σωιτχη/σενσορ, ωηερε αππλιχαβλε) αρρανγεmεντ το βρεακ τηε
χοντρολ ποωερ χιρχυιτ ωηεν α ϖαλϖε ρεθυιρινγ τορθυε σεατινγ ηασ ρεαχηεδ τηε φυλλψ οπεν
ορ φυλλψ χλοσεδ ποσιτιον (στοπσ), ορ ωηεν αν οβστρυχτιον ηασ βεεν ενχουντερεδ ιν ειτηερ
διρεχτιον οφ τραϖελ. Οπεν ανδ χλοσε τορθυε σωιτχηεσ/σενσορσ σηαλλ βε ινδιϖιδυαλλψ
αδϕυσταβλε. Αν οπεν τορθυε σωιτχη βψπασσ χιρχυιτ σηαλλ βε προϖιδεδ φορ τορθυε−σεατεδ
ϖαλϖεσ ορ σλιδε γατεσ το ελιmινατε α νυισανχε τριπ δυρινγ υνσεατινγ. Τηε τορθυε σωιτχη
σηαλλ ρεmοϖε ποωερ το τηε αχτυατορ mοτορ ωιτηιν 50−mιλλισεχονδσ οφ α σταλλεδ ϖαλϖε
οχχυρρενχε.

Κ.

Ελεχτριχαλ−Χοντρολσ Ενχλοσυρε – Τερmιναλ στριπσ ορ βλοχκσ, λιmιτ σωιτχηεσ ανδ τορθυε
σωιτχηεσ σηαλλ βε ηουσεδ ιν χοmπαρτmεντ(σ) ιντεγραλ το τηε αχτυατορ. Ατ α mινιmυm, τηε
ελεχτριχ mοτορ ενχλοσυρε σηαλλ mεετ ΝΕΜΑ Τψπε 6/ΙΠ68 (οχχασιοναλλψ συβmερσιβλε,
ωατερτιγητ, σλεετ ρεσισταντ – ινδοορ ανδ ουτδοορ).

Λ.

Wιρινγ & Τερmιναλσ − Ιντερναλ ωιρινγ σηαλλ βε φλαmε−ρεσισταντ, ρατεδ 105 °Χ, ανδ ΥΛ λιστεδ.
στρανδεδ χαβλε οφ αππροπριατε σιζε φορ τηε χοντρολ ανδ τηρεε−πηασε ποωερ;
1.

Εαχη ωιρε σηαλλ βε χλεαρλψ ιδεντιφιεδ ατ εαχη ενδ;

2.

Αλλ ωιρινγ συππλιεδ ασ παρτ οφ τηε αχτυατορ το βε χονταινεδ ωιτηιν τηε mαιν
ενχλοσυρε φορ πηψσιχαλ ανδ ενϖιρονmενταλ προτεχτιον; Εξτερναλ χονδυιτ
χοννεχτιονσ βετωεεν χοmπονεντσ αρε νοτ αχχεπταβλε;

3.

Τηε τερmιναλσ σηαλλ βε εmβεδδεδ ιν α τερmιναλ βλοχκ οφ ηιγη τραχκινγ ρεσιστανχε
χοmπουνδ;

4.

Τηε τερmιναλ χοmπαρτmεντ οφ τηε αχτυατορ σηαλλ βε προϖιδεδ ωιτη α mινιmυm οφ
τωο (2) τηρεαδεδ χαβλε εντριεσ;

5.

Χοντρολ λογιχ χιρχυιτ βοαρδσ ανδ ρελαψ βοαρδσ mυστ βε mουντεδ ον πλαστιχ mουντσ
το χοmπλψ ωιτη δουβλε ινσυλατεδ στανδαρδσ;

6.

Α δυραβλε τερmιναλ ιδεντιφιχατιον χαρδ σηοωινγ πλαν οφ τερmιναλσ σηαλλ βε προϖιδεδ
ατταχηεδ το τηε ινσιδε οφ τηε τερmιναλ βοξ χοϖερ ινδιχατινγ:
α.
β.
χ.
δ.

Σεριαλ Νυmβερ;
Εξτερναλ ςολταγε ςαλυεσ;
Wιρινγ Dιαγραm Νυmβερ;
Τερmιναλ Λαψουτ;
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7.

Τηισ mυστ βε συιταβλε φορ τηε ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ το ινσχριβε χαβλε χορε ιδεντιφιχατιον
βεσιδε τερmιναλ νυmβερσ;

Ν.

Dριϖε Χουπλινγ – Ματινγ οφ τηε ελεχτριχ αχτυατορ το δριϖεν εθυιπmεντ σηαλλ βε
αχχοmπλισηεδ βψ mεανσ οφ α σεπαρατε, ρεmοϖαβλε δριϖε χουπλινγ (βρονζε στεm νυτ φορ
τηρεαδεδ ρισινγ στεmσ ορ στεελ βυσηινγ φορ σηαφτ ανδ κεψ αππλιχατιονσ), περmιττινγ
ινσταλλατιον ανδ ρεmοϖαλ ωιτηουτ δισασσεmβλψ οφ τηε αχτυατορ. Wηερε αν αυξιλιαρψ γεαρ βοξ
(θυαρτερ−τυρν) ισ συππλιεδ ασ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε ελεχτριχ αχτυατορ, α σεπαρατε,
ρεmοϖαβλε δριϖε χουπλινγ φορ mατινγ οφ τηε αχτυατορ το τηε αυξιλιαρψ γεαρ βοξ ωιλλ νοτ βε
ρεθυιρεδ. Χουπλινγ οφ τηε ελεχτριχ αχτυατορ το σοmε ϖαλϖε τοπ ωορκσ χονφιγυρατιονσ, συχη
ασ ρισινγ, ροτατινγ, ανδ σπλινεδ σηαφτ, mαψ βε αχχοmπλισηεδ, ιφ νεχεσσαρψ, ωιτηουτ τηε υσε
οφ α σεπαρατε, ρεmοϖαβλε δριϖε χουπλινγ.

Ο.

Ποσιτιον Ινδιχατιον – Ποσιτιον ινδιχατιον σηαλλ βε αχχοmπλισηεδ βψ mεανσ οφ αν οπτιχαλ,
αβσολυτε ποσιτιον ενχοδερ (ορ Ηαλλ Εφφεχτ σενσορ) ιν φυλλ στεπ ατ αλλ τιmεσ ωιτη τηε ϖαλϖε ορ
σλιδε γατε τραϖελ δυρινγ βοτη ποωερ ανδ mανυαλ οπερατιον.

Π.

Στεm Προτεχτορσ – Στεm προτεχτορσ φορ ρισινγ, τηρεαδεδ στεm αππλιχατιονσ σηαλλ βε
προϖιδεδ ιν συιταβλε λενγτη ανδ διαmετερ το αλλοω φυλλ εξτενσιον οφ τηε στεm. Στεm
προτεχτορσ σηαλλ χουπλε το τηε τοπ οφ τηε αχτυατορ βψ mεανσ οφ α νατιοναλ πιπε τηρεαδ (ΝΠΤ)
ορ συιταβλε χλαmπινγ δεϖιχε, ανδ σηαλλ βε χαππεδ ανδ ϖεντεδ το πρεϖεντ τηε εντρανχε οφ
φορειγν mαττερ ανδ το mινιmιζε χονδενσατιον ινσιδε τηε χοϖερ.

Θ.

Ιντεγραλ Αχτυατορ Μανυαλ Χοντρολσ – Ιντεγραλ το τηε αχτυατορ σηαλλ βε αν Οπεν, Χλοσε ανδ
Στοπ σελεχτορ σωιτχη, α Ρεmοτε, Λοχαλ ανδ Οφφ σελεχτορ σωιτχη (παδλοχκαβλε ιν ανψ ονε οφ
τηε φολλοωινγ τηρεε ποσιτιονσ: Λοχαλ Χοντρολ Ονλψ, Οφφ (Νο Ελεχτριχαλ Οπερατιον), ανδ
Ρεmοτε (πλυσ Λοχαλ Στοπ Ονλψ));
1.

Μονιτορ Ρελαψ (Φαυλτ Αλαρm)
α. Τηε Μονιτορ Ρελαψ ισ α νορmαλλψ χλοσεδ χονταχτ ανδ ωιλλ mονιτορ τηε φολλοωινγ:
ι.
ιι.
ιιι.
ιϖ.

Ρ.

Σ.

Μοτορ Τηερmαλ Τριπ;
Λοσσ οφ Πριmαρψ ανδ Σεχονδαρψ Φυσεσ;
Τρανσφορmερ Λοσσ;
Ποωερ Λοσσ.

Προϖιδε α διαγνοστιχ mοδυλε, ωηιχη ωιλλ στορε ανδ εναβλε δοωνλοαδ οφ ηιστοριχαλ αχτυατορ
δατα το περmιτ αναλψσισ οφ χηανγεσ ιν αχτυατορ ορ ϖαλϖε περφορmανχε;
1.

Α σοφτωαρε τοολ σηαλλ βε προϖιδεδ το αλλοω χονφιγυρατιον ανδ διαγνοστιχ
ινφορmατιον το βε ρεϖιεωεδ, αναλψζεδ ανδ ρεχονφιγυρεδ;

2.

Dιαγνοστιχ στατυσ σχρεενσ mυστ βε προϖιδεδ το σηοω mυλτιπλε φυνχτιονσ
σιmυλτανεουσλψ.

Παιντινγ ανδ Χοατινγσ – Αχτυατορσ σηαλλ βε σηοπ χοατεδ:
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Τ.

1.

Ιντερναλ συρφαχεσ – Φερρουσ ιντερναλ συρφαχε, εξχεπτ φινισηεδ ωορκινγ παρτσ, συχη
ασ σηαφτσ ανδ γεαρσ, συρφαχεσ συβϕεχτ το χονσταντ χοατινγ βψ λυβριχαντσ ορ ωορκινγ
φλυιδσ, ανδ χορροσιον−ρεσισταντ mεταλσ, σηαλλ βε σηοπ χλεανεδ ανδ χοατεδ το ρεσιστ
χορροσιον. Α λιγητ χολορ σηαλλ βε υσεδ το ενηανχε ινσπεχτιον ανδ mαιντενανχε.

2.

Εξτερναλ συρφαχεσ – Εξτερναλ συρφαχεσ, εξχεπτ mαχηινεδ συρφαχεσ, σηαλλ βε
τηορουγηλψ χλεανεδ ανδ σηοπ χοατεδ ωιτη α συιταβλε πριmερ ορ παιντ σψστεm το α
δρψ τηιχκνεσσ οφ νοτ λεσσ τηαν 3 mιλ (75 mιχροmετερσ). Μαχηινεδ συρφαχεσ σηαλλ βε
χοαστεδ ωιτη συιταβλε ρυστ πρεϖεντατιϖε αππλιεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Αχτυατορ
ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ’σ ρεχοmmενδατιονσ.

Μαρκινγ – Α σταινλεσσ στεελ ναmεπλατε ορ ναmεπλατεσ χονταινινγ τηε φολλοωινγ δατα σηαλλ
βε περmανεντλψ mουντεδ ον τηε αχτυατορ ηουσινγ:
1.

ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ’σ Ναmε;

2.

Ιδεντιφψινγ Μοδελ Νυmβερ ανδ/ορ Σεριαλ Νυmβερ;

3.

Συππλψ ςολταγε;

4.

Φυλλ Λοαδ Χυρρεντ;

5.

Μοτορ ΡΠΜ;

6.

Μοτορ ηορσεποωερ ρατινγ;

Υ.

Ταγ – Α σταινλεσσ στεελ ταγ ιδεντιφψινγ τηε αχτυατορ σηαλλ βε προϖιδεδ. Ατταχη ταγσ το
αχτυατορσ βψ mεανσ οφ α σταινλεσσ−στεελ ωιρε;

ς.

Σταρτυπ Κιτ − Εαχη αχτυατορ σηαλλ βε συππλιεδ ωιτη α σταρτυπ κιτ χοmπρισεδ οφ ινσταλλατιον
ινστρυχτιον, ελεχτριχαλ ωιρινγ διαγραm, ανδ συφφιχιεντ σπαρε χοϖερ σχρεωσ ανδ σεαλσ το
ρεσολϖε ανψ σιτε λοσσεσ δυρινγ τηε χοmmισσιονινγ περιοδ;

ΠΑΡΤ 3 – ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ
3.01

DΕΛΙςΕΡΨ
Α.

Τηε αχτυατορ(σ) σηαλλ βε προτεχτεδ αγαινστ δαmαγε υντιλ ινσταλλατιον. Ανψ δαmαγε το τηε
παιντ σηαλλ βε χαρεφυλλψ ρεπαιρεδ υσινγ τουχη−υπ παιντ φυρνισηεδ βψ Αχτυατορ
ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ.

Β.

Υπον δελιϖερψ, τηε ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ σηαλλ χοορδινατε ωιτη τηε Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ ορ
τηειρ λοχαλ φαχτορψ−χερτιφιεδ Προδυχτ Παρτνερ το ενσυρε α χορρεχτ mεχηανιχαλ ανδ ελεχτριχαλ
ινσταλλατιον οφ τηε αχτυατορ(σ) ανδ ασσοχιατεδ χοmπονεντσ.
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3.02

3.03

3.04

ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ

Α.

Αλλ αχτυατορ(σ) σηαλλ βε ινσταλλεδ περ τηε Χοντραχτ Dραωινγσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε
Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ’σ ινστρυχτιονσ ανδ ρεχοmmενδατιονσ.

Β.

Wηερε σηοων ιν τηε Χοντραχτ Dραωινγσ, mουντ τηε αχτυατορσ ον φλοορ στανδσ ωιτη
εξτενσιον στεmσ.

Χ.

Προϖιδε αδδιτιοναλ ηανγερσ ανδ συππορτσ φορ αχτυατορσ ωηιχη αρε νοτ mουντεδ ϖερτιχαλλψ
οϖερ τηε ϖαλϖε ορ ωηιχη mαψ ιmποσε αν εχχεντριχ λοαδ ον τηε πιπινγ σψστεm.

ΑDϑΥΣΤΙΝΓ ΑΝD ΧΛΕΑΝΙΝΓ
Α.

Τηε αχτυατορ(σ) σηαλλ βε αδϕυστεδ αχχορδινγλψ περ Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ’σ
ρεχοmmενδατιονσ.

Β.

Χλεαν εξποσεδ συρφαχεσ υσινγ Αχτυατορ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ ρεχοmmενδεδ mατεριαλσ ανδ
mετηοδσ.

Χ.

ςαχυυm αλλ ιντεριορ σπαχεσ.

ΤΕΣΤΙΝΓ
Α.

Περφορm φαχτορψ ανδ ινσταλλατιον τεστσ ιν αχχορδανχε ωιτη αππλιχαβλε ΝΕΧ→, ΝΕΜΑ ανδ ΥΛ
ρεθυιρεmεντσ.

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΜΟΤΟΡ ΑΧΤΥΑΤΟΡΣ
15119−12

ΣΕΧΤΙΟΝ 15126
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ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ
Α.

Σχοπε οφ Wορκ:
1.

Β.

Χ.
1.02

Φυρνιση αλλ λαβορ, mατεριαλσ, εθυιπmεντ ανδ ινχιδενταλσ ανδ ινσταλλ πιπε ηανγερσ,
συππορτσ, χονχρετε ινσερτσ, ανδ ανχηορ βολτσ ινχλυδινγ αλλ mεταλλιχ ηανγινγ ανδ
συππορτινγ δεϖιχεσ φορ συππορτινγ εξποσεδ πιπινγ.

Ρελατεδ Wορκ Dεσχριβεδ Ελσεωηερε:
1.

Χονχρετε ισ ινχλυδεδ ιν Dιϖισιον 3.

2.

Μεταλ φαβριχατιονσ αρε ινχλυδεδ ιν Dιϖισιον 5.

3.

Παιντινγ ισ ινχλυδεδ ιν Σεχτιον 09961.

4.

Πιπε ανδ φιττινγσ αρε ινχλυδεδ ιν ρεσπεχτιϖε σεχτιονσ οφ Dιϖισιον 15.

5.

Μεχηανιχαλ − Γενεραλ Ρεθυιρεmεντσ: Σεχτιον 15000.

Γενεραλ Dεσιγν (Νοτ Αππλιχαβλε)

ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ
Α.

Ηανγερσ ανδ συππορτσ σηαλλ βε οφ αππροϖεδ στανδαρδ δεσιγν ωηερε ποσσιβλε ανδ σηαλλ βε
αδεθυατε το mαινταιν τηε συππορτεδ λοαδ ιν προπερ ποσιτιον υνδερ αλλ οπερατινγ
χονδιτιονσ. Τηε mινιmυm ωορκινγ φαχτορ οφ σαφετψ φορ πιπε συππορτσ σηαλλ βε φιϖε (5)
τιmεσ τηε υλτιmατε τενσιλε στρενγτη οφ τηε mατεριαλ, ασσυmινγ 10 φεετ οφ ωατερ φιλλεδ πιπε
βεινγ συππορτεδ.

Β.

Αλλ πιπε ανδ αππυρτενανχεσ χοννεχτεδ το εθυιπmεντ σηαλλ βε συππορτεδ ιν συχη α
mαννερ ασ το πρεϖεντ ανψ στραιν βεινγ ιmποσεδ ον τηε εθυιπmεντ. Wηεν
mανυφαχτυρερσ ηαϖε ινδιχατεδ ρεθυιρεmεντσ τηατ πιπινγ λοαδσ σηαλλ νοτ βε τρανσmιττεδ
το τηειρ εθυιπmεντ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ α χερτιφιχατιον στατινγ τηατ συχη
ρεθυιρεmεντσ ηαϖε βεεν χοmπλιεδ ωιτη.
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1.03

ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Α.

1.04

1.

Συβmιτ το τηε Ενγινεερ φορ αππροϖαλ, ασ προϖιδεδ ιν Σεχτιον 01340: Σηοπ
Dραωινγσ, Wορκινγ Dραωινγσ, ανδ Σαmπλεσ, σηοπ δραωινγσ οφ αλλ ιτεmσ το βε
φυρνισηεδ υνδερ τηισ Σεχτιον.

2.

Συβmιτ το τηε Ενγινεερ, φορ αππροϖαλ, σαmπλεσ οφ αλλ mατεριαλσ σπεχιφιεδ ηερειν.

ΠΡΟDΥΧΤ DΕΛΙςΕΡΨ ΣΤΟΡΑΓΕ ΑΝD ΗΑΝDΛΙΝΓ
Α.

1.05

Ματεριαλσ ανδ Σηοπ Dραωινγσ:

Τηε εθυιπmεντ προϖιδεδ υνδερ τηισ σεχτιον σηαλλ βε σηιππεδ, ηανδλεδ ανδ στορεδ ιν
αχχορδανχε ωιτη τηε Μανυφαχτυρερ’σ ωριττεν ινστρυχτιονσ, ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη
Σεχτιον 01600: Ματεριαλσ ανδ Εθυιπmεντ.

WΑΡΡΑΝΤΨ ΑΝD ΓΥΑΡΑΝΤΕΕΣ
Α.

Προϖιδε εθυιπmεντ ωαρραντψ ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 01740: Wαρραντιεσ ανδ Βονδσ.

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ
2.01

ΓΕΝΕΡΑΛ
Α.

Αλλ πιπε ανδ τυβινγ σηαλλ βε συππορτεδ ασ ρεθυιρεδ το πρεϖεντ σιγνιφιχαντ στρεσσεσ ιν τηε
πιπε ορ τυβινγ mατεριαλ, ϖαλϖεσ, ανδ φιττινγσ ανδ το συππορτ ανδ χυρε τηε πιπε ιν τηε
ιντενδεδ ποσιτιον ανδ αλιγνmεντ. Αλλ συππορτσ σηαλλ βε δεσιγνεδ το αδεθυατελψ σεχυρε
τηε πιπε αγαινστ εξχεσσιϖε δισλοχατιον δυε το τηερmαλ εξπανσιον ανδ χοντραχτιον,
ιντερναλ φλοω φορχεσ, ανδ αλλ προβαβλε εξτερναλ φορχεσ συχη ασ εθυιπmεντ, πιπε, ανδ
περσοννελ χονταχτ. Αλλ πιπε συππορτσ σηαλλ βε αππροϖεδ πριορ το ινσταλλατιον.

Β.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ σελεχτ ανδ δεσιγν αλλ πιπινγ συππορτ σψστεmσ ωιτηιν τηε σπεχιφιεδ
σπανσ ανδ χοmπονεντ ρεθυιρεmεντσ. Στρυχτυραλ δεσιγν ανδ σελεχτιον οφ συππορτ σψστεm
χοmπονεντσ σηαλλ ωιτηστανδ τηε δεαδ λοαδσ ιmποσεδ βψ τηε ωειγητ οφ τηε πιπεσ φιλλεδ
ωιτη ωατερ, πλυσ ανψ ινσυλατιον. Χοmmερχιαλ πιπε συππορτσ ανδ ηανγερσ σηαλλ ηαϖε α
mινιmυm σαφετψ φαχτορ οφ 5.

Χ.

Νο αττεmπτ ηασ βεεν mαδε το σηοω αλλ ρεθυιρεδ πιπε συππορτσ ιν αλλ λοχατιονσ, ειτηερ ον
τηε Dραωινγσ ορ ιν τηε δεταιλσ. Τηε αβσενχε οφ πιπε συππορτσ ανδ δεταιλσ ον ανψ
δραωινγσ σηαλλ νοτ ρελιεϖε τηε Χοντραχτορ οφ τηε ρεσπονσιβιλιτψ φορ προϖιδινγ τηεm
τηρουγηουτ τηε πλαντ.

D.

Αλλ συππορτ ανχηορινγ δεϖιχεσ, ινχλυδινγ ανχηορ βολτσ, ινσερτσ ανδ οτηερ δεϖιχεσ υσεδ το
ανχηορ τηε συππορτ οντο α χονχρετε βασε, ροοφ, ωαλλ ορ στρυχτυραλ στεελ ωορκσ, σηαλλ βε οφ
τηε προπερ σιζε, στρενγτη ανδ σπαχινγ το ωιτηστανδ τηε σηεαρ ανδ πυλλουτ λοαδσ ιmποσεδ
βψ λοαδινγ ανδ σπαχινγ ον εαχη παρτιχυλαρ συππορτ.
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2.02

Ε.

Αλλ mατεριαλσ υσεδ ιν mανυφαχτυρινγ ηανγερσ ανδ συππορτσ σηαλλ βε χαπαβλε οφ mεετινγ
τηε ρεσπεχτιϖε ΑΣΤΜ Στανδαρδ Σπεχιφιχατιονσ ωιτη ρεγαρδ το τεστσ ανδ πηψσιχαλ ανδ
χηεmιχαλ προπερτιεσ, ανδ βε ιν αχχορδανχε ωιτη ΜΣΣ ΣΠ−58.

Φ.

Ηανγερσ ανδ συππορτσ σηαλλ βε σπαχεδ ιν αχχορδανχε ωιτη ΑΝΣΙ Β31.1.0 εξχεπτ τηατ τηε
mαξιmυm υνσυππορτεδ σπαν σηαλλ νοτ εξχεεδ 10 φεετ υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ ηερειν.

Γ.

Υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ ηερειν, πιπε ηανγερσ ανδ συππορτσ σηαλλ βε ασ mανυφαχτυρεδ
βψ ΙΤΤ Γριννελ Χο., Ινχ., Χαρπεντερ ανδ Παττερσον, Ινχ., ορ εθυαλ. Ανψ ρεφερενχε το α
σπεχιφιχ φιγυρε νυmβερ οφ α σπεχιφιχ mανυφαχτυρερ ισ φορ τηε πυρποσε οφ εσταβλισηινγ α
τψπε ανδ θυαλιτψ οφ προδυχτ, ανδ σηαλλ νοτ βε χονσιδερεδ ασ προπριεταρψ. Ανψ ιτεm
χοmπαραβλε ιν τψπε, στψλε, θυαλιτψ, δεσιγν ανδ περφορmανχε ωιλλ βε χονσιδερεδ φορ
αππροϖαλ.

ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ ΑΝD ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ
Α.

Πιπε Ηανγερσ ανδ Συππορτσ φορ Μεταλ Πιπε:
1.

Συσπενδεδ σινγλε πιπεσ σηαλλ βε συππορτεδ βψ ηανγερσ συσπενδεδ βψ στεελ ροδσ
φροm γαλϖανιζεδ χονχρετε ινσερτσ, βεαm χλαmπσ, ορ χειλινγ mουντινγ βολτσ ασ
φολλοωσ:
α.

Ηανγερσ
Πιπε Σιζε, Ινχηεσ
Λεσσ τηαν 1/2
1/2 τηρουγη 1
1−1/4 τηρουγη 4
6 τηρουγη 12
14 τηρουγη 30

β.

Ηανγερ ροδσ σηαλλ βε ρολλεδ στεελ mαχηινε τηρεαδεδ ωιτη λοαδ ρατινγσ
χονφορmινγ το ΑΣΤΜ Σπεχιφιχατιονσ ανδ τηε στρενγτη οφ τηε ροδ σηαλλ βε
βασεδ ον ροοτ διαmετερ. Ηανγερ ροδσ σηαλλ ηαϖε τηε φολλοωινγ mινιmυm
διαmετερσ:
Πιπε Σιζε, Ινχηεσ
Λεσσ τηαν 2−1/2
2−1/2 το 3
4
6
8 το 12
14 το 18

χ.

Γριννελ Φιγ. Νο.
138Ρ
97Χ
104
590
171

Μιν. Ροδ Dιαmετερ, Ιν.
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1

Wηερε αππλιχαβλε, στρυχτυραλ ατταχηmεντσ σηαλλ βε βεαm χλαmπσ. Βεαm
χλαmπσ, φορ ροδ σιζεσ 1/2−ινχη τηρουγη 3/4−ινχη σηαλλ βε εθυαλ το Γριννελ
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Φιγ. Νο. 229, ανδ φορ ροδ σιζεσ 7/8−ινχη τηρουγη 1−1/4 ινχηεσ σηαλλ βε
εθυαλ το Γριννελ Φιγ. Νο. 228, ορ εθυαλ.
δ.

ε.

2.

Χονχρετε ινσερτσ φορ πιπε ηανγερσ σηαλλ βε; χοντινυουσ mεταλ ινσερτσ
δεσιγνεδ το βε υσεδ ιν χειλινγσ, ωαλλσ ορ φλοορσ, σποτ ινσερτσ φορ ινδιϖιδυαλ
πιπε ηανγερσ, ορ χειλινγ mουντινγ βολτσ φορ ινδιϖιδυαλ πιπε ηανγερσ ανδ
σηαλλ βε ασ mανυφαχτυρεδ βψ Υνιστρυτ Χορπ., Wαψνε, Μιχηιγαν;
Χαρπεντερ ανδ Παττερσον, Ινχ., Λαχονια, Νεω Ηαmπσηιρε; Ριχηmονδ ορ
εθυαλ ανδ σηαλλ βε ασ φολλοωσ:
1)

Χοντινυουσ χονχρετε ινσερτσ σηαλλ βε υσεδ ωηερε αππλιχαβλε
ανδ/ορ ασ σηοων ον τηε Dραωινγσ ανδ σηαλλ βε υσεδ φορ ηανγερ
ροδ σιζεσ υπ το ανδ ινχλυδινγ 3/4−ινχη διαmετερ. Ινσερτσ το βε
υσεδ ωηερε συππορτσ αρε παραλλελ το τηε mαιν σλαβ
ρεινφορχεmεντ σηαλλ βε Σεριεσ Π3200 βψ Υνιστρυτ Χορπ., Φιγ 1480
Τψπε 2 βψ Χαρπεντερ ανδ Παττερσον, Ινχ., ορ εθυαλ. Ινσερτσ το βε
υσεδ ωηερε συππορτσ αρε περπενδιχυλαρ το τηε mαιν σλαβ
ρεινφορχεmεντ σηαλλ βε Σεριεσ Π3300 βψ Υνιστρυτ Χορπ., Φιγ. 1480
Τψπε Ι βψ Χαρπεντερ ανδ Παττερσον, Ινχ. ορ εθυαλ.

2)

Σποτ χονχρετε ινσερτσ σηαλλ βε υσεδ ωηερε αππλιχαβλε ανδ σηαλλ
βε υσεδ φορ ηανγερ σιζεσ υπ το ανδ ινχλυδινγ 7/8−ινχη διαmετερ.
Ινσερτσ σηαλλ βε Φιγ. 650 βψ Χαρπεντερ ανδ Παττερσον, Ινχ. φορ
ηανγερ ροδ σιζεσ 1/2−ινχη τηρουγη ανδ ινχλυδινγ 3/4−ινχη, ανδ
Φιγ. 266 βψ Χαρπεντερ ανδ Παττερσον Ινχ., φορ 7/8−ινχη ηανγερ
ροδσ.

3)

Χειλινγ mουντινγ βολτσ σηαλλ βε υσεδ ωηερε αππλιχαβλε ανδ βε
φορ ηανγερ ροδ σιζεσ λ−ινχη τηρουγη ανδ ινχλυδινγ 1−1/4 ινχηεσ
ανδ σηαλλ βε Φιγ. 104Μ ασ mανυφαχτυρεδ βψ Χαρπεντερ ανδ
Παττερσον, Ινχ., ορ εθυαλ.

Αλλ πιπε ηανγερσ σηαλλ βε χαπαβλε οφ ϖερτιχαλ αδϕυστmεντ υνδερ λοαδ ανδ
αφτερ ερεχτιον. Τυρνβυχκλεσ, ασ ρεθυιρεδ ανδ ωηερε αππλιεδ, σηαλλ βε
εθυαλ το Γριννελ Φιγ. Νο. 230.

Wαλλ ορ χολυmν συππορτεδ πιπεσ σηαλλ βε συππορτεδ βψ ωελδεδ στεελ βραχκετσ
εθυαλ το Γριννελ Φιγ. 194, 195 ανδ 199 ασ ρεθυιρεδ, φορ πιπε σιζεσ υπ το ανδ
ινχλυδινγ 20−ινχη διαmετερ. Αδδιτιοναλ ωαλλ βεαρινγ πλατεσ σηαλλ βε προϖιδεδ
ωηερε ρεθυιρεδ.
α.

Wηερε τηε πιπε ισ λοχατεδ αβοϖε τηε βραχκετ, τηε πιπε σηαλλ βε
συππορτεδ βψ αν ανχηορ χηαιρ ανδ Υ−βολτ ασσεmβλψ συππορτεδ βψ τηε
βραχκετ φορ πιπεσ 4 ινχηεσ ανδ λαργερ ανδ βψ α Υ−βολτ φορ πιπεσ σmαλλερ
τηαν 4 ινχηεσ. Ανχηορ χηαιρσ σηαλλ βε εθυαλ το Χαρπεντερ Παττερσον Φιγ.
Νο. 127. Υ−βολτσ σηαλλ βε εθυαλ το Γριννελ Φιγ. Νο. 120 ανδ 137.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΠΙΠΕ ΗΑΝΓΕΡΣ ΑΝD ΣΥΠΠΟΡΤΣ ΦΟΡ ΠΡΟΧΕΣΣ ΠΙΠΙΝΓ
15126−4

β.

3.

4.

Wηερε τηε πιπε ισ λοχατεδ βελοω τηε βραχκετ, τηε πιπεσ σηαλλ βε
συππορτεδ βψ πιπε ηανγερσ συσπενδεδ βψ στεελ ροδσ φροm τηε βραχκετ.
Ηανγερσ ανδ στεελ ροδσ σηαλλ βε ασ σπεχιφιεδ αβοϖε.

Φλοορ συππορτεδ πιπεσ 3−ινχηεσ ανδ λαργερ ιν διαmετερ σηαλλ βε συππορτεδ βψ
ειτηερ χαστ−ιν−πλαχε χονχρετε συππορτσ ορ αδϕυσταβλε πιπε σαδδλε συππορτσ ασ
διρεχτεδ βψ τηε Ενγινεερ. Ιν γενεραλ, χονχρετε συππορτσ σηαλλ βε υσεδ ωηεν
λατεραλ δισπλαχεmεντ οφ τηε πιπεσ ισ προβαβλε (υνλεσσ λατεραλ συππορτ ισ
προϖιδεδ), ανδ αδϕυσταβλε πιπε σαδδλε τψπε συππορτσ σηαλλ βε υσεδ ωηερε λατερ
δισπλαχεmεντ οφ πιπεσ ισ νοτ προβαβλε.
α.

Εαχη χονχρετε συππορτ σηαλλ χονφορm το τηε δεταιλσ σηοων ον τηε
Dραωινγσ. Χονχρετε σηαλλ βε πουρεδ αφτερ τηε πιπε ισ ιν πλαχε ωιτη
τεmποραρψ συππορτσ. Χονχρετε πιερσ σηαλλ χονφορm αχχυρατελψ το τηε
βοττοm 1/3 το 1/2 οφ τηε πιπε. Τοπ εδγεσ ανδ ϖερτιχαλ χορνερσ οφ εαχη
χονχρετε συππορτ σηαλλ ηαϖε λ−ινχη βεϖελσ. Εαχη πιπε σηαλλ βε σεχυρεδ ον
εαχη χονχρετε συππορτ βψ α ωρουγητ ιρον ορ στεελ ανχηορ στραπ ανχηορεδ
το τηε χονχρετε ωιτη χαστ−ιν−πλαχε βολτσ ορ ωιτη εξπανσιον βολτσ. Wηερε
διρεχτεδ βψ τηε Ενγινεερ, ϖερτιχαλ ρεινφορχεmεντ βαρσ σηαλλ βε γρουτεδ
ιντο δριλλεδ ηολεσ ιν τηε χονχρετε φλοορ το πρεϖεντ οϖερτυρνινγ ορ λατεραλ
δισπλαχεmεντ οφ τηε χονχρετε συππορτ. Υνλεσσ οτηερωισε αππροϖεδ βψ
τηε Ενγινεερ, mαξιmυm συππορτ ηειγητ σηαλλ βε φιϖε (5) φεετ.

β.

Χονχρετε πιερσ υσεδ το συππορτ βασε ελβοωσ ανδ τεεσ σηαλλ βε σιmιλαρ το
τηατ σπεχιφιεδ αβοϖε. Πιερσ mαψ βε σθυαρε ορ ρεχτανγυλαρ.

χ.

Εαχη αδϕυσταβλε πιπε σαδδλε συππορτ σηαλλ βε σχρεωεδ ορ ωελδεδ το τηε
χορρεσπονδινγ σιζε 150 πουνδ χοmπανιον φλανγεσ ορ σλιπ−ον ωελδινγ
φλανγεσ ρεσπεχτιϖελψ. Συππορτινγ πιπε σηαλλ βε οφ Σχηεδυλε 40 στεελ πιπε
χονστρυχτιον. Εαχη φλανγε σηαλλ βε σεχυρεδ το τηε χονχρετε φλοορ βψ α
mινιmυm οφ τωο (2) εξπανσιον βολτσ περ φλανγε. Αδϕυσταβλε σαδδλε
συππορτσ σηαλλ βε εθυαλ το Γριννελ Φιγ. Νο. 264. Wηερε υσεδ υνδερ βασε
φιττινγσ, α συιταβλε φλανγε σηαλλ βε συβστιτυτεδ φορ τηε σαδδλε.

ςερτιχαλ πιπινγ σηαλλ βε συππορτεδ ασ φολλοωσ:
α.

Wηερε πιπεσ χηανγε φροm ηοριζονταλ το ϖερτιχαλ, τηε πιπεσ σηαλλ βε
συππορτεδ ον τηε ηοριζονταλ ρυνσ ωιτηιν 2 φεετ οφ τηε χηανγε ιν
διρεχτιον βψ πιπε συππορτσ ασ πρεϖιουσλψ σπεχιφιεδ ηερειν.

β.

Φορ ϖερτιχαλ ρυνσ εξχεεδινγ 15 φεετ, πιπεσ σηαλλ βε συππορτεδ βψ
αππροϖεδ πιπε χολλαρσ, χλαmπσ, βραχκετσ, ορ ωαλλ ρεστσ ατ αλλ ποιντσ
ρεθυιρεδ το ινσυρε α ριγιδ ινσταλλατιον.

χ.

Wηερε ϖερτιχαλ πιπινγ πασσεσ τηρουγη α στεελ φλοορ σλεεϖε, τηε πιπε σηαλλ
βε συππορτεδ βψ α φριχτιον τψπε πιπε χλαmπ ωηιχη ισ συππορτεδ βψ τηε
πιπε σλεεϖε. Πιπε χλαmπσ σηαλλ βε εθυαλ το Γριννελ Φιγ. 262.
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Β.

Χ.

5.

Ανχηορ βολτσ σηαλλ βε εθυαλ το Κωικ−Βολτ ασ mανυφαχτυρεδ βψ τηε ΜχΧυλλοχκ
Ινδυστριεσ, Μιννεαπολισ, Μιννεσοτα, ορ Wεϕ−ιτ mανυφαχτυρεδ βψ Wεϕ−ιτ
Εξπανσιον Προδυχτσ, Ινχ., Βλοοmφιελδ, Χολοραδο.

6.

Αλλ ροδσ, ηανγερσ, ινσερτσ, βραχκετσ, ανδ χοmπονεντσ σηαλλ βε φυρνισηεδ ωιτη
γαλϖανιζεδ φινιση.

Πιπε Ηανγερσ ανδ Συππορτσ φορ Πλαστιχ Πιπε:
1.

Σινγλε πλαστιχ πιπεσ σηαλλ βε συππορτεδ βψ πιπε συππορτσ ασ πρεϖιουσλψ σπεχιφιεδ
ηερειν.

2.

Μυλτιπλε, συσπενδεδ, ηοριζονταλ πλαστιχ πιπε ρυνσ, ωηερε ποσσιβλε, ανδ ρυββερ
ηοσε σηαλλ βε συππορτεδ βψ λαδδερ τψπε χαβλε τραψσ συχη ασ τηε Ελεχτραψ Λαδδερ
βψ Ηυσκψ−Βυρνδψ, τηε Γλοβετραψ βψ τηε Μεταλ Προδυχτσ Dιϖισιον οφ Υνιτεδ Στατεσ
Γψπσυm, ορ εθυαλ. Λαδδερ σηαλλ βε οφ mιλδ στεελ χονστρυχτιον. Ρυνγ σπαχινγ
σηαλλ βε αππροξιmατελψ 18 ινχηεσ φορ πλαστιχ πιπε ανδ 12 ινχηεσ φορ ρυββερ ηοσε.
Τραψ ωιδτη σηαλλ βε αππροξιmατελψ 6−ινχη φορ σινγλε ρυνσ οφ ρυββερ ηοσε ανδ 12
ινχηεσ φορ δουβλε ρυνσ οφ ρυββερ ηοσε. Λαδδερ τψπε χαβλε τραψσ σηαλλ βε
φυρνισηεδ χοmπλετε ωιτη αλλ ηανγερ ροδσ, ροδ χουπλινγσ, χονχρετε ινσερτσ, ηανγερ
χλιπσ, ετχ. ρεθυιρεδ φορ α χοmπλετε συππορτ σψστεm. Ινδιϖιδυαλ πλαστιχ πιπεσ σηαλλ
βε σεχυρεδ το τηε ρυνγσ οφ τηε χαβλε τραψ βψ στραπ χλαmπσ ορ φαστενερσ εθυαλ το
Γλοβε Μοδελ Μ−ΧΑΧ, Ηυσκψ−Βυρνδψ Μοδελ ΣΧΡ ορ αππροϖεδ εθυαλ. Σπαχινγ
βετωεεν χλαmπσ σηαλλ νοτ εξχεεδ 9 φεετ. Τηε χαβλε τραψσ σηαλλ προϖιδε
χοντινυουσ συππορτ αλονγ τηε λενγτη οφ τηε πιπε.

3.

Ινδιϖιδυαλ χλαmπσ, ηανγερσ, ανδ συππορτσ ιν χονταχτ ωιτη πλαστιχ πιπε σηαλλ
προϖιδε φιρm συππορτ βυτ νοτ σο φιρm ασ το πρεϖεντ λονγιτυδιναλ mοϖεmεντ δυε
το τηερmαλ εξπανσιον ανδ χοντραχτιον.

Πιπε Συππορτσ φορ Σmαλλ Dιαmετερ ΠςΧ ανδ Στεελ Πιπε:
1.

Σmαλλ διαmετερ Σχηεδυλε 80 ΠςΧ πιπινγ 3−ινχηεσ ιν διαmετερ ανδ σmαλλερ, ανδ
στεελ πιπινγ 2−ινχηεσ ιν διαmετερ ανδ σmαλλερ σηαλλ βε συππορτεδ ωιτη
∀ΣΥΣΠΟΡΤ∀ σψστεm αρρανγεmεντσ ασ mανυφαχτυρεδ βψ Υνιϖερσαλ Συσπενσιον
Σψστεmσ Ινχ. οφ Γιλλεττε, Νεω ϑερσεψ ορ αν εθυαλ αππροϖεδ βψ τηε Ενγινεερ.
Χλαmπινγ ηαλϖεσ φορ τηε πιπε συππορτ σηαλλ βε mανυφαχτυρεδ οφ mολδεδ
πολψπροπψλενε ανδ σηαλλ συππορτ ανδ φιτ χλοσελψ φορ 360° αρουνδ τηε πιπε. Το
συππορτ πιπινγ χαρρψινγ νον−χορροσιϖε φλυιδσ ορ γασεσ ανδ λοχατεδ ιν
νονχορροσιϖε, ινδοορ ενϖιρονmεντσ, αλλ ηαρδωαρε φορ τηε ∀ΣΥΣΠΟΡΤ∀ σψστεm
σηαλλ βε νιχκελ χηροmε πλατεδ χαρβον στεελ. Το συππορτ πιπινγ χαρρψινγ χορροσιϖε
φλυιδσ ορ γασεσ, πιπινγ λοχατεδ ιν χορροσιϖε ενϖιρονmεντσ ορ πιπινγ λοχατεδ
ουτδοορσ, αλλ ηαρδωαρε φορ τηε σψστεm σηαλλ βε mανυφαχτυρεδ οφ Τψπε 304
σταινλεσσ στεελ.
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2.

Ιν σοmε χασεσ, το αδεθυατελψ συππορτ σmαλλ διαmετερ ΠςΧ ορ στεελ πιπινγ, α
mεταλ φραmε συππορτ στρυχτυρε mαψ βε ρεθυιρεδ φορ συππορτ οφ τηε ∀ΣΥΣΠΟΡΤ∀
σψστεm σπεχιφιεδ αβοϖε. Wηερε ρεθυιρεδ, mεταλ φραmε συππορτ στρυχτυρεσ σηαλλ
βε χονστρυχτεδ υσινγ χηαννελσ, φιττινγσ, βραχκετσ, ηαρδωαρε ανδ οτηερ
αχχεσσοριεσ ασ mανυφαχτυρεδ βψ Β−Λινε Σψστεmσ, Ινχ. οφ Ηιγηλανδ, Ιλλινοισ, ορ αν
εθυαλ αππροϖεδ βψ τηε Ενγινεερ. Ιφ λοχατεδ ιν ινδοορ, νον−χορροσιϖε
ενϖιρονmεντσ, τηε mατεριαλσ φορ τηε φραmε στρυχτυρε σηαλλ βε χαρβον στεελ ωιτη
αν εποξψ χοατινγ αππλιεδ βψ α χατηοδιχ, ελεχτρο−δεποσιτιον προχεσσ ωηιχη ισ
εθυαλ το ∀Dυρα−α−Γρεεν∀ βψ Β−Λινε Σψστεmσ, Ινχ. Φορ χορροσιϖε ορ ουτδοορ
ενϖιρονmεντσ, τηε mατεριαλσ φορ τηε φραmε στρυχτυρε βε Τψπε 316 σταινλεσσ στεελ
υνλεσσ οτηερωισε νοτεδ ον τηε Dραωινγσ. Ηαρδωαρε υσεδ το χονστρυχτ τηε
φραmε συππορτ στρυχτυρε σηαλλ βε χαδmιυm πλατεδ φορ χαρβον στεελ συππορτσ ορ
Τψπε 316 σταινλεσσ στεελ φορ σταινλεσσ στεελ συππορτσ.

3.

Πιπε συππορτσ φορ σmαλλ διαmετερ ΠςΧ ανδ στεελ πιλινγ σηαλλ βε λοχατεδ ωηερεϖερ
νεχεσσαρψ ιν τηε οπινιον οφ τηε Ενγινεερ το αδεθυατελψ συππορτ τηε πιπε,
ηοωεϖερ, τηεψ σηαλλ ηαϖε α mαξιmυm σπαχινγ ασ σπεχιφιεδ βελοω φορ στραιγητ
πιπε ρυνσ. Αδεθυατε συππορτσ σηαλλ εσπεχιαλλψ βε υσεδ αδϕαχεντ το ϖαλϖεσ ανδ
φιττινγσ ιν πιπελινεσ. Τηε φολλοωινγ ταβλε ισ βασεδ ον σπαχινγ ρεθυιρεmεντσ φορ
Σχηεδυλε 80 ΠςΧ ορ Στανδαρδ Wειγητ (Σχηεδυλε 40) στεελ πιπε χαρρψινγ α φλυιδ
ωιτη α Σπεχιφιχ Γραϖιτψ οφ 1.0 ατ α τεmπερατυρε νοτ εξχεεδινγ 120°Φ. Συππορτ
σπαχινγ φορ ΠςΧ ορ στεελ πιπινγ χαρρψινγ φλυιδσ ωιτη Σπεχιφιχ Γραϖιτιεσ ορ
τεmπερατυρεσ εξχεεδινγ τηοσε στατεδ αβοϖε σηαλλ βε αππροϖεδ βψ τηε Ενγινεερ.
Νοmιναλ Πιπε
Dιαmετερ, Ινχηεσ
1/2∀
3/4∀
1∀
1−1/4∀
1−1/2∀
2∀
2−1/2∀
3∀

2.03

ΑΧΧΕΣΣΟΡΙΕΣ (ΝΟΤ ΑΠΠΛΙΧΑΒΛΕ)

2.04

ΣΠΑΡΕ ΠΑΡΤΣ (ΝΟΤ ΑΠΠΛΙΧΑΒΛΕ)

2.05

ΘΥΑΛΙΤΨ ΧΟΝΤΡΟΛ
Α.

Συππορτ Σπαχινγ, Φεετ
ΠςΧ Πιπε
3.5
4.0
4.5
5.0
5.0
5.5
5.5
6.0

Στεελ Πιπε
4.5
5.0
5.5
6.5
7.5
8.0
−
−

Χοντραχτορ σηαλλ φολλοω Μανυφαχτυρερ∋σ ανδ Συππλιερ∋σ ρεχοmmενδεδ προδυχτ θυαλιτψ
χοντρολ σπεχιφιχσ ασ ρεθυιρεδ φορ τηισ προϕεχτ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΠΙΠΕ ΗΑΝΓΕΡΣ ΑΝD ΣΥΠΠΟΡΤΣ ΦΟΡ ΠΡΟΧΕΣΣ ΠΙΠΙΝΓ
15126−7

ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ
3.01

3.02

ΠΡΕΠΑΡΑΤΙΟΝ
Α.

Πριορ το πριmε χοατινγ, αλλ πιπε ηανγερσ ανδ συππορτσ σηαλλ βε τηορουγηλψ χλεαν, δρψ ανδ
φρεε φροm αλλ mιλλ−σχαλε, ρυστ, γρεασε, διρτ, παιντ ανδ οτηερ φορειγν συβστανχεσ το τηε
σατισφαχτιον οφ τηε Ενγινεερ.

Β.

Αλλ συβmεργεδ πιπε συππορτσ σηαλλ βε πριmε χοατεδ ωιτη Κοππερσ 654 Εποξψ Πριmερ ορ
αππροϖεδ εθυαλ. Αλλ οτηερ πιπε συππορτσ σηαλλ βε πριmε χοατεδ ωιτη Ρυστινηιβιτιϖε
Πριmερ Νο. 621 ασ mανυφαχτυρεδ βψ Κοππερσ Χοmπανψ, Ινχ., Πιττσβυργη, Πα., ορ εθυαλ.

Χ.

Φινιση χοατινγ σηαλλ βε χοmπατιβλε ωιτη τηε πριmε χοατινγ υσεδ ανδ σηαλλ βε αππλιεδ ασ
σπεχιφιεδ ιν Σεχτιον 09961: Ηιγη Περφορmανχε Παιντσ ανδ Χοατινγσ.

ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
Α.

Αλλ πιπεσ, ηοριζονταλ ανδ ϖερτιχαλ, σηαλλ βε ριγιδλψ συππορτεδ φροm τηε βυιλδινγ στρυχτυρε
βψ αππροϖεδ συππορτσ. Συππορτσ σηαλλ βε προϖιδεδ ατ χηανγεσ ιν διρεχτιον ανδ
ελσεωηερε ασ σηοων ιν τηε Dραωινγσ ορ σπεχιφιεδ ηερειν. Νο πιπινγ σηαλλ βε συππορτεδ
φροm οτηερ πιπινγ ορ φροm mεταλ σταιρσ, λαδδερσ, ανδ ωαλκωαψσ, υνλεσσ ιτ ισ σο ινδιχατεδ
ον τηε Dραωινγσ, ορ σπεχιφιχαλλψ διρεχτεδ ορ αυτηοριζεδ βψ τηε Ενγινεερ.

Β.

Αλλ πιπε συππορτσ σηαλλ βε δεσιγνεδ ωιτη λιβεραλ στρενγτη ανδ στιφφνεσσ το συππορτ τηε
ρεσπεχτιϖε πιπεσ υνδερ τηε mαξιmυm χοmβινατιον οφ πεακ λοαδινγ χονδιτιονσ το ινχλυδε
πιπε ωειγητ, λιθυιδ ωειγητ, λιθυιδ mοϖεmεντ, ανδ πρεσσυρε φορχεσ, τηερmαλ εξπανσιον
ανδ χοντραχτιον, ϖιβρατιονσ, ανδ αλλ προβαβλε εξτερναλλψ αππλιεδ φορχεσ. Πριορ το
ινσταλλατιον, αλλ πιπε συππορτσ σηαλλ βε αππροϖεδ βψ τηε Ενγινεερ.

Χ.

Πιπε συππορτσ σηαλλ βε προϖιδεδ το mινιmιζε λατεραλ φορχεσ τηρουγη ϖαλϖεσ, βοτη σιδεσ οφ
σπλιτ τψπε χουπλινγσ, ανδ σλεεϖε τψπε χουπλινγσ ανδ το mινιmιζε αλλ πιπε φορχεσ ον πυmπ
ηουσινγσ. Πυmπ ηουσινγσ σηαλλ νοτ βε υτιλιζεδ το συππορτ χοννεχτινγ πιπεσ.

D.

Πιπε συππορτσ σηαλλ βε προϖιδεδ ασ φολλοωσ:
1.

Χαστ ιρον ανδ δυχτιλε ιρον σηαλλ βε συππορτεδ ατ α mαξιmυm συππορτ σπαχινγ οφ
10 φεετ, 0−ινχηεσ ωιτη mινιmυm οφ ονε συππορτ περ πιπε σεχτιον ατ τηε ϕοιντσ.

2.

Αλλ ϖερτιχαλ πιπεσ σηαλλ βε συππορτεδ ατ εαχη φλοορ ορ ατ ιντερϖαλσ οφ ατ λεαστ 15
φεετ βψ αππροϖεδ πιπε χολλαρσ, χλαmπσ βραχκετσ ορ ωαλλ ρεστσ, ανδ ατ αλλ ποιντσ
νεχεσσαρψ το ινσυρε ριγιδ χονστρυχτιον.

Ε.

Εφφεχτσ οφ τηερmαλ εξπανσιον ανδ χοντραχτιον οφ τηε πιπε σηαλλ βε αχχουντεδ φορ ιν πιπε
συππορτ σελεχτιον ανδ ινσταλλατιον.

Φ.

Ινσερτσ φορ πιπε ηανγερσ ανδ συππορτσ σηαλλ βε ινσταλλεδ ον φορmσ βεφορε χονχρετε ισ
πουρεδ.
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Βεφορε σεττινγ τηεσε ιτεmσ, αλλ Dραωινγσ ανδ φιγυρεσ σηαλλ βε χηεχκεδ ωηιχη ηαϖε α
διρεχτ βεαρινγ ον τηε πιπε λοχατιον. Ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε προπερ λοχατιον οφ πιπε
συππορτσ ισ ινχλυδεδ υνδερ τηισ Σεχτιον.
Γ.

Χοντινυουσ mεταλ ινσερτσ σηαλλ βε εmβεδδεδ φλυση ωιτη τηε χονχρετε συρφαχε.

Η.

Στανδαρδ Πιπε Συππορτσ:
1.

2.

Ηοριζονταλ Συσπενδεδ Πιπινγ:
α.

Σινγλε Πιπεσ: Αδϕυσταβλε σωιϖελ−ρινγ, σπλιντ−ρινγ, ορ χλεϖισ ηανγερσ.

β.

Γρουπεδ Πιπεσ: Τραπεζε ηανγερ σψστεmσ.

χ.

Φυρνιση γαλϖανιζεδ στεελ προτεχτιον σηιελδ ανδ οϖερσιζεδ ηανγερσ φορ αλλ
ινσυλατεδ πιπε.

δ.

Φυρνιση πρεχυτ σεχτιονσ οφ ριγιδ ινσυλατιον ωιτη ϖαπορ βαρριερ ατ ηανγερσ
φορ αλλ ινσυλατεδ πιπε.

Ηοριζονταλ Πιπινγ Συππορτεδ Φροm Wαλλσ:
α.

Σινγλε Πιπεσ: Wαλλ βραχκετσ ορ ωαλλ χλιπσ ατταχηεδ το ωαλλ ωιτη ανχηορσ.
Χλιπσ ατταχηεδ το ωαλλ mουντεδ φραmινγ αλσο αχχεπταβλε.

β.

Σταχκεδ Πιπινγ:

χ.
3.

1)

Wαλλ mουντεδ φραmινγ σψστεm ανδ χλιπσ αχχεπταβλε φορ πιπινγ
σmαλλερ τηαν 3−ινχη mινιmαλ διαmετερ.

2)

Πιπινγ χλαmπσ ωηιχη ρεσιστ αξιαλ mοϖεmεντ οφ πιπε τηρουγη
συππορτ νοτ αχχεπταβλε.

Wαλλ mουντεδ πιπινγ χλιπσ νοτ αχχεπταβλε φορ ινσυλατεδ πιπινγ.

Ηοριζονταλ Πιπινγ Συππορτεδ Φροm Φλοορσ:
α.

Στανχηιον Τψπε:
1)

Πεδεσταλ τψπε; αδϕυσταβλε ωιτη στανχηιον, σαδδλε, ανδ ανχηορινγ
φλανγε.

2)

Υσε ψοκε σαδδλεσ φορ πιπινγ ωηοσε χεντερλινε ελεϖατιον ισ 18
ινχηεσ ορ γρεατερ αβοϖε τηε φλοορ ανδ φορ αλλ εξτεριορ
ινσταλλατιονσ.
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3)

β.

χ.

Προϖιδε νεοπρενε ωαφφλε ισολατιον παδ υνδερ ανχηορινγ φλανγεσ,
αδϕαχεντ το εθυιπmεντ ορ ωηερε οτηερωισε ρεθυιρεδ το προϖιδε
ϖιβρατιον ισολατιον.

Φλοορ Μουντεδ Χηαννελ Συππορτσ:
1)

Υσε φορ πιπινγ σmαλλερ τηαν 3−ινχη νοmιναλ διαmετερ ρυννινγ
αλονγ φλοορσ ανδ ιν τρενχηεσ ατ πιπινγ ελεϖατιονσ λοωερ τηαν χαν
βε αχχοmmοδατεδ υσινγ πεδεσταλ πιπε συππορτσ.

2)

Ατταχη χηαννελ φραmινγ το φλοορσ ωιτη ανχηορ βολτσ.

3)

Ατταχη πιπε το χηαννελ ωιτη χλιπσ ορ πιπε χλαmπσ.

Χονχρετε Χραδλεσ: Υσε φορ πιπινγ λαργερ τηαν 3−ινχη αλονγ φλοορ ανδ ιν
τρενχηεσ ατ πιπινγ ελεϖατιονσ λοωερ τηαν χαν βε αχχοmmοδατεδ υσινγ
στανχηιον τψπε.

4.

ςερτιχαλ Πιπε: Συππορτ ωιτη ωαλλ βραχκετσ ανδ βασε ελβοω ορ ρισερ χλαmπσ ον
φλοορ πενετρατιονσ.

5.

Στανδαρδ Ατταχηmεντσ:

6.

α.

Το Χονχρετε Χειλινγσ: Χονχρετε ινσερτσ.

β.

Το Στεελ Βεαmσ: Ι−βεαm χλαmπ ορ ωελδεδ ατταχηmεντσ.

χ.

Το Wοοδεν Βεαmσ: Λαγ σχρεωσ ανδ ανγλε χλιπσ το mεmβερσ νοτ λεσσ
τηαν 2−1/2 ινχηεσ τηιχκ.

δ.

Το Χονχρετε Wαλλσ: Χονχρετε ινσερτσ ορ βραχκετσ ορ χλιπ ανγλεσ ωιτη
ανχηορ βολτσ.

Εξιστινγ Wαλλσ ανδ Χειλινγσ: Ινσταλλ ασ σπεχιφιεδ φορ νεω χονστρυχτιον, υνλεσσ
σηοων οτηερωισε.

3.03

ΙΝΣΠΕΧΤΙΟΝ ΑΝD ΤΕΣΤΙΝΓ (ΝΟΤ ΑΠΠΛΙΧΑΒΛΕ)

3.04

ΣΤΑΡΤ−ΥΠ ΑΝD ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΑΠΠΛΙΧΑΒΛΕ)

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 15269
ΦΙΒΕΡΓΛΑΣΣ ΡΕΙΝΦΟΡΧΕD ΠΛΑΣΤΙΧ (ΦΡΠ) ΠΙΠΙΝΓ ΑΝD ΦΙΤΤΙΝΓΣ

ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
Α.

ΣΥΜΜΑΡΨ
1.

Β.

Φυρνιση αλλ λαβορ, mατεριαλσ, εθυιπmεντ ανδ ινχιδενταλσ ρεθυιρεδ, ανδ ινσταλλ ανδ τεστ ιν
τηε λοχατιον ανδ οφ τηε σιζε ασ σηοων ον τηε Dραωινγσ ανδ σπεχιφιεδ ηερειν ΦΡΠ πιπε,
φιττινγσ, ανδ αππυρτενανχεσ χονφορm το ΑΝΣΙ, ΑWWΑ, ΑΣΤΜ, ΝΣΦ στανδαρδσ ανδ
ρεφερενχεσ δοχυmεντεδ βελοω.

ΡΕΦΕΡΕΝΧΕΣ
1.

2.

Αmεριχαν Νατιοναλ Στανδαρδσ Ινστιτυτε (ΑΝΣΙ)/Αmεριχαν Wατερ Wορκσ Ασσοχιατιον
(ΑWWΑ):
α.

Β16.5 − Πιπε Φλανγεσ ανδ Φλανγεδ Φιττινγσ

β.

ΝΣΦ/ΑΝΣΙ 61 Dρινκινγ Wατερ Σψστεm Χοmπονεντσ − Ηεαλτη Εφφεχτσ

χ.

ΑWWΑ Χ950 φορ Φιβεργλασσ Πρεσσυρε Πιπε

δ.

ΑWWΑ Μ45 Μανυαλ οφ Wατερ Συππλψ Πραχτιχεσ

Αmεριχαν Σοχιετψ φορ Τεστινγ ανδ Ματεριαλσ (ΑΣΤΜ):
α.

Α193/Α193Μ − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Αλλοψ−Στεελ ανδ Σταινλεσσ Στεελ Βολτινγ
Ματεριαλσ φορ Ηιγη Τεmπερατυρε ορ Ηιγη Πρεσσυρε Σερϖιχε ανδ Οτηερ Σπεχιαλ
Πυρποσε Αππλιχατιονσ

β.

Α194/Α194Μ − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Χαρβον ανδ Αλλοψ Στεελ Νυτσ φορ Βολτσ
φορ Ηιγη Πρεσσυρε ορ Ηιγη Τεmπερατυρε Σερϖιχε, ορ Βοτη

χ.

Χ582 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Χονταχτ−Μολδεδ Ρεινφορχεδ Τηερmοσεττινγ
Πλαστιχ (ΡΤΠ) Λαmινατεσ φορ Χορροσιον−Ρεσισταντ Εθυιπmεντ

δ.

D2310 − Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον φορ Μαχηινε−Μαδε ∀Φιβεργλασσ∀ (Γλασσ−
Φιβερ−Ρεινφορχεδ Τηερmοσεττινγ−Ρεσιν) Πιπε

ε.

D2996 − Στανδαρδ Σπεχιφιχατιον φορ Φιλαmεντ−Wουνδ ∀Φιβεργλασσ∀ (Γλασσ−
Φιβερ−Ρεινφορχεδ Τηερmοσεττινγ−Ρεσιν) Πιπε

φ.

D3517 Φιβεργλασσ Πρεσσυρε Πιπε
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Χ.

ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
1.

Προδυχτ Dατα: Dεσχριβε mατεριαλσ, πιπε, φιττινγσ, γασκετσ ανδ σολϖεντ χεmεντ.

2.

ΦΡΠ Πιπε Συβmιτταλσ: Ινχλυδε:
α.

Προδυχτ Dατα.

β.

Ινσταλλατιον εθυιπmεντ ινχλυδινγ δεταιλσ ον προχεδυρεσ φορ φιελδ ασσεmβλψ ανδ
ϕοινινγ οφ ΦΡΠ πιπε ανδ φιττινγσ.

χ.

Θυαλιφιχατιονσ οφ ινσταλλατιον χρεω ιν ηανδλινγ, ινσταλλινγ, ανδ ρεπαιρινγ ΦΡΠ
πιπινγ ανδ φιττινγσ.

δ.

Dεταιλεδ πιπε σποολ δραωινγσ φορ πρε−φαβριχατιον

3.

Μανυφαχτυρερ∋σ Πυβλισηεδ Ινσταλλατιον Ινστρυχτιονσ.

4.

Χερτιφιχατεσ:
α.

Συβmιτ mανυφαχτυρερ∋σ χερτιφιχατε αττεστινγ τηατ ΦΡΠ πιπε ανδ φιττινγ τψπεσ mεετ
σπεχιφιεδ ρεθυιρεmεντσ.
ι.
ιι.

D.

Ε.

ΑΣΤΜ D2310, Τψπε Ι
ΑWWΑ Χ950

β.

Μανυφαχτυρερ∋σ χερτιφιχατιον οφ δατε οφ mανυφαχτυρε οφ ΦΡΠ πιπινγ ανδ φιττινγσ
φορ εαχη λοτ δελιϖερεδ.

χ.

ΝΣΦ χερτιφιχατιον ϖεριφψινγ υσε οφ προποσεδ ΦΡΠ πιπινγ προδυχτ φορ ποταβλε ωατερ
σερϖιχε.

ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ
1.

ΦΡΠ Πιπινγ ανδ Φιττινγ Ινσταλλερ Θυαλιφιχατιονσ: 5−ψεαρ εξπεριενχε ιν τηε ινσταλλατιον οφ
σιmιλαρ ΦΡΠ πιπινγ σψστεmσ φροm τηε σαmε ορ εθυιϖαλεντ mανυφαχτυρερ.

2.

Μαρκ πλαστιχ πιπε ωιτη νοmιναλ σιζε, τψπε, χλασσ, σχηεδυλε ορ πρεσσυρε ρατινγ,
mανυφαχτυρερ ανδ αλλ mαρκινγσ ρεθυιρεδ βψ αππλιχαβλε ΑΣΤΜ ανδ ΑWWΑ στανδαρδσ.

DΕΛΙςΕΡΨ, ΣΤΟΡΑΓΕ, ΑΝD ΗΑΝDΛΙΝΓ
1.

Προτεχτ πιπινγ mατεριαλσ φροm συνλιγητ, σχορινγ ανδ διστορτιον.

2.

Dο νοτ αλλοω συρφαχε τεmπερατυρεσ ον πιπε ανδ φιττινγσ το εξχεεδ 120 δεγρεεσ
Φαηρενηειτ.
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3.

Τεξτιλε σλινγσ, υνιον ανχηορ λιφτινγ δεϖιχεσ ανδ/ορ φορκλιφτ αρε ρεχοmmενδεδ φορ
ηανδλινγ τηε πιπε πριορ το ινσταλλατιον.

4.

Στορε ανδ ηανδλε ΦΡΠ πιπε ανδ φιττινγσ ασ ρεχοmmενδεδ βψ mανυφαχτυρερ ιν πυβλισηεδ
ινστρυχτιονσ.

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ
Α.

Β.

ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ
1.

Πρεmιυm ϖινψλ εστερ ρεσιν: Dερακανε 411−350 ορ εθυαλ. Αλλ ρεσινσ αρε το βε mανυφαχτυρεδ
φροm ραω mατεριαλσ τηατ αρε λιστεδ ιν ΦDΑ ρεγυλατιον Τιτλε 21 ΧΦΡ 177.2420 ανδ ΝΣΦ61
αππροϖεδ.

2.

Γλασσ−Φιβερ Ρεινφορχεmεντσ: Φιβερ−Γλασσ φιλαmεντσ ανδ χηοπ ροϖινγσ σηαλλ βε χοmmερχιαλ
γραδε γλασσ φιβερσ ωιτη α φινιση χοmπατιβλε ωιτη τηε ρεσιν υσεδ. Φορ ποταβλε ωατερ
αππλιχατιονσ, Ε−γλασσ σηαλλ βε υσεδ.

3.

Φιλλερ: Α σιλιχεουσ σανδ σηαλλ χονφορm το τηε ρεθυιρεmεντσ οφ ΑΣΤΜ Χ33, εξχεπτ τηατ τηε
ρεθυιρεmεντσ φορ γραδατιον σηαλλ νοτ αππλψ.

4.

Αδδιτιϖεσ: Ρεσιν αδδιτιϖεσ, συχη ασ χυρινγ αγεντσ, πιγmεντσ, δψεσ, φιλλερ ανδ τηιξοτροπιχ
αγεντσ, ωηεν υσεδ, σηαλλ νοτ βε δετριmενταλ το τηε πιπε.

5.

Ελαστοmεριχ Γασκετ: Γασκετσ σηαλλ βε ΕΠDΜ ορ ΣΒΡ ρυββερ ανδ συιταβλε φορ τηε σερϖιχε
ιντενδεδ. Αλλ γασκετσ σηαλλ mεετ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ ΑΣΤΜ Φ477

6.

Τψπε Χ γλασσ mονοφιλαmεντ συρφαχινγ mατ ανδ/ορ Dψνελ οργανιχ φιβερ σψντηετιχ συρφαχινγ
ϖειλ ορ αππροϖεδ εθυαλ.

7.

Υς Προτεχτιον: Αδδ το τηε ωαξ χοατ Χψασορβ Υς−9, ασ mανυφαχτυρεδ βψ Αmεριχαν
Χψαναmιδ Χοmπανψ ορ εθυιϖαλεντ Υς προτεχτιον σψστεm τηατ χαπαβλε οφ mεετινγ α 25
ψεαρ γυαραντεε αγαινστ Υς δεγραδατιονσ (φιβερβλοοmινγ).

8.

Φιττινγσ: Σαmε mατεριαλ ασ τηε πιπε ανδ οφ εθυαλ ορ γρεατερ πρεσσυρε ρατινγ.

9.

ϑοιντσ σηαλλ mεετ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ ΑΣΤΜ D4161.

ΦΑΒΡΙΧΑΤΙΟΝ
1.

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ σηαλλ προϖιδε δεταιλεδ πρεφαβριχατιον δραωινγσ οφ πιπινγ σεγmεντσ το τηε
Ενγινεερ φορ αππροϖαλ. ΑΛΛ ΠΙΠΕ ΣΕΧΤΙΟΝΣ ΣΗΑΛΛ ΒΕ ΠΡΕΦΑΒΡΙΧΑΤΕD ΠΡΙΟΡ ΤΟ
ΣΗΙΠΜΕΝΤ ΤΟ ΤΗΕ ΣΙΤΕ. Πρεφαβριχατεδ σεχτιονσ σηαλλ ινχλυδε ρεθυιρεδ σαmπλε ταπσ ανδ
ινστρυmεντ χοννεχτιονσ mολδεδ ιντο τηε πιπινγ ανδ φιττινγσ ατ τηε φαχτορψ.

2.

Ιντεριορ συρφαχε ϖειλ σηαλλ βε 10 το 20 mιλσ τηιχκ, Ματ λαψερσ σηαλλ βε ρεσιν−ριχη, φυλλψ
ωεττεδ, 50 mιλσ mινιmυm τηιχκνεσσ.
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Χ.

3.

ΦΡΠ Πιπε: Ονε λαψερ Χ−Γλασσ ορ Dψνελ (ασ αππροπριατε) ϖειλ, 2 mατ λαψερσ, βελλ− ανδ−σπιγοτ
ορ φλανγεδ.

4.

Χυτ εδγεσ οφ λαmινατεσ σηαλλ βε φυλλψ ωεττεδ ανδ χυρεδ ωιτη τηιννεδ ρεσιν, αλλοωεδ το
χυρε, τηεν χοατεδ ωιτη συρφαχινγ ρεσιν το α DΦΤ οφ 10 το 15 mιλσ.

ΡΑΤΙΝΓΣ
1.

Φιβεργλασσ ρεινφορχεδ πιπινγ, φιττινγσ, ανδ φλανγεσ σηαλλ βε ρατεδ φορ 150 πσι πρεσσυρε:

2.

Μινιmυm χοντινυουσ στρανδ γλασσ φιλαmεντ (χοατεδ ωιτη ρεσιν) ωαλλ τηιχκνεσσ φορ πιπε
αρε ασ φολλοωσ ορ ατ λεαστ 87.5% οφ τηε νοmιναλ ωαλλ τηιχκνεσσ, ωηιχηεϖερ ισ γρεατερ:

Πιπε Dιαmετερ
2” το 6”
8”
10” το 12”
14”
16” το 18”
20”
24”

D.

Ε.

Wαλλ Τηιχκνεσσ
3/16−ινχη
1/4−ινχη
5/16−ινχη
3/8−ινχη
7/16−ινχη
1/2−ινχη
9/16−ινχη

ΦΙΤΤΙΝΓΣ
1.

Ιν χονφορmανχε ωιτη ΑΣΤΜ Χ582 ανδ D2996.

2.

Συρφαχε ϖειλ ανδ mατ λαψερσ σαmε ασ σπεχιφιεδ πρεϖιουσλψ.

3.

Βενδσ σηαλλ βε λονγ ραδιυσ τψπε.

4.

Στρυχτυραλ βοδψ οφ φιττινγσ σηαλλ βε φιλαmεντ ωουνδ ορ βυιλτ−υπ ωιτη αλτερνατε λαψερσ οφ
ωοϖεν ροϖινγ ανδ χηοππεδ στρανδ mατ. Φιλαmεντ ωουνδ φιττινγσ σηαλλ βε σαmε τηιχκνεσσ
ασ σπεχιφιεδ υνδερ Παραγραπη 2.02.

5.

Φιττινγσ σηαλλ βε ρατεδ ατ 150 πσι. Φιττινγ σηαλλ βε mανυφαχτυρεδ ωιτη mιτερεδ σεχτιον οφ
πιπε ανδ ϕοινεδ βψ φιβερ−γλασσ οϖερλαψ.

ΦΛΑΝΓΕΣ
1.

Φιβεργλασσ ρεινφορχεδ πλαστιχ, φαχεδ ανδ δριλλεδ 150−πουνδ, ΑΝΣΙ Β16.5 στανδαρδ.
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Φ.

ΒΟΛΤΙΝΓ
1.

Γ.

Η.

Σταινλεσσ στεελ Τψπε 316, ΑΣΤΜ Α193/Α193Μ, Γραδε Β8Μ ηεξ ηεαδ βολτσ ανδ ΑΣΤΜ
Α194/Α194Μ Γραδε 8Μ ηεξ ηεαδ νυτσ.

ΓΑΣΚΕΤΣ
1.

Φλατ Φαχε Φλανγεσ: Ετηψλενε προπψλενε ρυββερ (ΕΠΡ), 1/8−ιν τηιχκ, φυλλ φαχεδ.

2.

Ραισεδ Φαχε Ματινγ Φλανγε: Ρινγ γασκετ σαmε mατεριαλ ασ φυλλ φαχε, ωιτη φιλλερ γασκετ
βετωεεν ΟD οφ ραισεδ φαχε ανδ φλανγε ΟD, τηιχκνεσσ σαmε ασ ραισεδ φαχε λιπ.

3.

ςαν Στονε Ματινγ Φλανγε: Τετραφλυοροετηψλενε (ΤΦΕ) ενϖελοπε τψπε, φλατ ρινγ γασκετ.

ΧΟΛΟΡ
1.

Αδδ πιγmεντ το τηε φιναλ λαψερ ονλψ οφ εξτεριορ συρφαχινγ ρεσιν το λιγητλψ τιντ τηε συρφαχε,
βυτ νοτ οβλιτερατε λαmινατε θυαλιτψ.

2.

Χολορσ αρε το βε σελεχτεδ βψ τηε Ενγινεερ ανδ Οωνερ.

ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ

Α.

ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
1.

Γενεραλ:
α.

Wηερε νοτ οτηερωισε σπεχιφιεδ, ινσταλλ πιπινγ ιν αχχορδανχε ωιτη ΑΣΤΜ Φ 645,
ορ mανυφαχτυρερ∋σ πυβλισηεδ ινστρυχτιονσ φορ ινσταλλατιον οφ πιπινγ, ασ αππλιχαβλε
το τηε παρτιχυλαρ τψπε οφ πιπινγ.
ι.

Προϖιδε Μανυφαχτυρερ’σ ρεπρεσεντατιϖε φορ ινστρυχτινγ ωορκερσ ον
προπερ ινσταλλατιον ανδ ϕοιντινγ mετηοδσ.

β.

Προϖιδε mολδεδ τρανσιτιον φιττινγσ φορ τρανσιτιονσ φροm πλαστιχ το mεταλ ορ ΙΠΣ
πιπε. Dο νοτ τηρεαδ πλαστιχ πιπε.

χ.

Πιπε ενδ, γασκετ ανδ σεαλινγ συρφαχεσ σηαλλ βε ινσπεχτεδ φορ δαmαγε ανδ χλεανεδ
οφ αλλ δεβρισ. Αππλψ ϕοιντ λυβριχαντ (αππροϖεδ βψ τηε πιπε mανυφαχτυρερ) το τηε
σλεεϖε χουπλινγ ιντεριορ ανδ τηε ελαστοmεριχ γασκετ.

δ.

Υσε συιταβλε εθυιπmεντ ανδ ενδ προτεχτιον το πυση τηε πιπεσ τογετηερ. Dο νοτ
εξχεεδ ϕοινινγ ορ πυσηινγ φορχεσ ρεχοmmενδεδ βψ τηε mανυφαχτυρερ.

ε.

Λοχατε υνιονσ ωηερε ρεθυιρεδ φορ αδεθυατε αχχεσσ ανδ ασσεmβλψ οφ τηε πιπινγ
σψστεm.
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φ.
2.

Β.

Προϖιδε σερρατεδ νιππλεσ φορ τρανσιτιον φροm πλαστιχ πιπε το ρυββερ ηοσε.

Χοννεχτιονσ:
α.

Αβοϖε γραδε πιπε σηαλλ ηαϖε φλανγεδ χοννεχτιονσ. Φλανγεδ χοννεχτιονσ σηαλλ βε
υσεδ το ϕοιν τηε ΦΡΠ πιπε ανδ φιττινγσ το οτηερ εθυιπmεντ ανδ πιπινγ σεχτιονσ.
Φλανγεσ σηαλλ βε δεσιγνεδ φορ τηε οπερατινγ πρεσσυρεσ σπεχιφιεδ ηερειν, ασ α
mινιmυm: 150 πσι. Wηερε φλανγεσ χοννεχτ το ραισεδ φαχε συρφαχεσ, α σπαχερ ρινγ
σηαλλ βε αδδεδ το αχηιεϖε α φλατ mατινγ συρφαχε.

β.

Βυριεδ πιπε σηαλλ βε ϕοινεδ υσινγ ρεστραινεδ δουβλε βελλ χουπλινγσ. Τηε
ρεστραινεδ ϕοιντ πιπε σηαλλ βε χοννεχτεδ ωιτη α φιβερ−γλασσ ρεινφορχεδ
σλεεϖε/χουπλινγ υτιλιζινγ α δουβλε βελλ ωιτη ελαστοmεριχ σεαλινγ γασκετσ ασ τηε
σολε mεανσ το mαινταιν ϕοιντ ωατερ−τιγητνεσσ ανδ λοχκινγ ροδσ το τρανσφερ αξιαλ
τηρυστ φροm ονε πιπε σεχτιον το ανοτηερ. Ον εαχη σιδε, τηε χουπλινγ βελλ σηαλλ
ηαϖε α στανδαρδ ρυββερ γασκετ ανδ α ροδ−γροοϖε σψστεm, τηρουγη ωηιχη τηε λοαδ
ισ τρανσφερρεδ ϖια χοmπρεσσιϖε ανδ σηεαρ αχτιον. Τηε πιπε σπιγοτ σηαλλ ηαϖε α
mατχηινγ ροδ−γροοϖε. Βιαξιαλ φιττινγ ωιτη ρεστραινεδ ϕοιντσ σηαλλ βε ρεθυιρεδ. Τηε
ϕοιντ σηαλλ mεετ τηε περφορmανχε ρεθυιρεmεντσ οφ ΑΣΤΜ D4161.

ΦΙΕΛD ΘΥΑΛΙΤΨ ΧΟΝΤΡΟΛ
1.

Λεακαγε Τεστ φορ Πρεσσυριζεδ ΦΡΠ Πιπινγ:
α.

Συβϕεχτ το ϖισιβλε λεακσ τεστ ανδ το πρεσσυρε τεστ ωιτη mαξιmυm λεακαγε
αλλοωανχε, ασ σπεχιφιεδ ιν Σεχτιον 15044.

β.

Πρεσσυρε Τεστ ωιτη Μαξιmυm Λεακαγε Αλλοωανχε: Περφορm τεστ αφτερ βαχκφιλλινγ.
ι.

Πρεσσυρε: 100 πουνδσ περ σθυαρε ινχη, γαυγε.

ιι.

Μαξιmυm λεακαγε αλλοωανχε ασ φολλοωσ, ωηερειν τηε ϖαλυε φορ λεακαγε ισ
ιν γαλλονσ περ 100 ϕοιντσ περ ηουρ:

ΝΠΣ (ινχηεσ)

1−1/2

2

2−1/2

3

4

6

8

10

12

Λεακαγε

0.41

0.52

0.63

0.76

0.98

1.45

1.88

2.35

2.80

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 15911
ΧΗΛΟΡΙΝΕ ΣΧΡΥΒΒΕΡ
ΠΑΡΤ 1

ΓΕΝΕΡΑΛ

1.01

ΓΕΝΕΡΑΛ

1.02

Α.

Τηισ σπεχιφιχατιον δεφινεσ τηε ρεθυιρεmεντσ φορ α δεεπ βεδ, δρψ χηεmιχαλ Εmεργενχψ
Χηλορινε Γασ Σχρυββερ Σψστεm χοmπλετε ωιτη αβσορπτιον mεδια, ϖεσσελ, βλοωερσ ανδ
χοντρολ πανελ συππλιεδ φροm α σινγλε σουρχε. Τηε σψστεm σηαλλ βε χαπαβλε οφ ρεmοϖινγ
υπ το 2,350 πουνδσ οφ χηλορινε γασ φροm τηε αιρ ωιτηδραων φροm τηε χηλορινε στοραγε
ροοm ασ α ρεσυλτ οφ α σινγλε αχχιδενταλ ρελεασε οφ λιθυιδ χηλορινε. Τηε σψστεm σηαλλ βε
χαπαβλε οφ ηανδλινγ αν ινιτιαλ ρελεασε ρατε οφ υπ το 400 πουνδσ περ mινυτε.

Β.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε αλλ εθυιπmεντ ανδ ωορκ ινδιχατεδ βελοω υνλεσσ οτηερωισε
νοτεδ ανδ αδδιτιοναλ ωορκ το προδυχε α χοmπλετελψ φινισηεδ ϕοβ ασ ρεθυιρεδ βψ τηε
Ενγινεερ.

ΡΕΦΕΡΕΝΧΕ ΣΤΑΝDΑΡDΣ
Α.

Τηε φολλοωινγ πυβλιχατιονσ λιστεδ βελοω φορm α παρτ οφ τηε σπεχιφιχατιον το τηε εξτεντ
ινδιχατεδ:
1.

Αmεριχαν Σοχιετψ φορ Τεστινγ ανδ Ματεριαλσ (ΑΣΤΜ)
α.
Χ581−83 Πραχτιχε φορ Dετερmινινγ Χηεmιχαλ Ρεσιστανχε οφ Τηερmοσεττινγ
Ρεσινσ υσεδ ιν Γλασσ Φιβερ Ρεινφορχεδ Στρυχτυρεσ, ιντενδεδ φορ Λιθυιδ
Σερϖιχε
β.
D638−84 Τεστ Μετηοδ φορ Τενσιλε Προπερτιεσ οφ Πλαστιχσ
χ.
D790−84α Τεστ Μετηοδσ φορ Φλεξυραλ Προπερτιεσ οφ Υν−ρεινφορχεδ ανδ
Ρεινφορχεδ Πλαστιχσ ανδ Ελεχτριχαλ Ινσυλατινγ Ματεριαλσ
δ.
D2563−94 Ρεχοmmενδεδ Πραχτιχε φορ Χλασσιφψινγ ςισυαλ Dεφεχτ ιν Γλασσ−
Ρεινφορχεδ Πλαστιχ Λαmινατε Παρτσ
ε.
D2583−81 Τεστ φορ ινδεντατιον Ηαρδνεσσ οφ Ριγιδ Πλαστιχσ βψ Μεανσ οφ
Βαρχολ Ιmπρεσσερ
φ.
D3299−00 Φιλαmεντ Wουνδ Γλασσ Φιβερ Ρεινφορχεδ Πολψεστερ Χηεmιχαλ−
Ρεσισταντ Τανκσ

2.

Αιρ Μοϖεmεντ ανδ Χοντρολ Ασσοχιατιον (ΑΜΧΑ)
α.
Στανδαρδ 210−74 Λαβορατορψ Μετηοδσ οφ Τεστινγ Φανσ φορ Ρατινγ Πυρποσεσ.

3.

Αmεριχαν Σοχιετψ οφ Μεχηανιχαλ Ενγινεερσ (ΑΣΜΕ)
α.
Λατεστ Εδιτιον Ποωερ Τεστ Χοδε φορ Χοmπρεσσορ ανδ Εξηαυστερ.

4.

Νατιοναλ Βυρεαυ οφ Στανδαρδσ (ΝΒΣ) ςολυνταρψ Προδυχτ Στανδαρδ
α.
ΠΣ15−69 Χυστοm χονταχτ Μολδεδ Ρεινφορχεδ Πολψεστερ Χηεmιχαλ−
Ρεσισταντ Προχεσσ Εθυιπmεντ.

5.

Νατιοναλ Φιρε Προτεχτιον Ασσοχιατιον (ΝΦΠΑ)
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α.

1.03

6.

Νατιοναλ Ελεχτριχαλ Μανυφαχτυρερσ Ασσοχιατεσ (ΝΕΜΑ)

7.

Οχχυπατιοναλ Σαφετψ ανδ Ηεαλτη Αδmινιστρατιον (ΟΣΗΑ)

ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ
Α.

Ινσπεχτιονσ ανδ Τεστινγ Ρεθυιρεmεντσ: Τηε Ενγινεερ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το ρεϕεχτ
αχχεπτανχε οφ δελιϖερψ οφ ανψ ορ αλλ πιεχεσ οφ εθυιπmεντ φουνδ, υπον ινσπεχτιον, το
ηαϖε ανψ ορ αλλ οφ τηε φολλοωινγ: βλιστερσ, χηιπσ, χραζινγ, εξποσεδ γλασσ, χραχκσ, βυρνεδ
αρεασ, δρψ σποτσ, φορειγν mαττερ, συρφαχε ποροσιτψ, σηαρπ δισχοντινυιτψ ορ εντραππεδ αιρ
ατ τηε συρφαχε οφ τηε λαmινατε.

Β.

Τηε mανυφαχτυρερ σηαλλ ηαϖε mορε τηαν τεν (10) ψεαρσ οφ εξπεριενχε ωιτη δυαλ
λαmινατε χονστρυχτιον. Πριορ το ανψ εξτεριορ γελ χοατινγ ορ εθυιϖαλεντ οφ τηε ϖεσσελ,
νοτιφιχατιον mυστ βε γιϖεν το τηε Ενγινεερ. Τηε Ενγινεερ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το βε
πρεσεντ ατ τηε φαβριχατορ∋σ φαχιλιτψ φορ ϖισυαλ ινσπεχτιον οφ εθυιπmεντ το βε συππλιεδ.

Χ.

Υνιτ Ρεσπονσιβιλιτψ

D.

1.04

Χοδε Νο. 255Στανδαρδ Μετηοδ οφ Τεστ φορ Συρφαχε Βυρνινγ Χηαραχτεριστιχσ
οφ βυιλδινγ Ματεριαλσ.

1.

Τηε εντιρε χηλορινε γασ σχρυββερ ασ σπεχιφιεδ ηερειν σηαλλ βε προϖιδεδ βψ α
σινγλε σψστεm συππλιερ το ενσυρε χοορδινατιον ανδ χοmπατιβιλιτψ.

2.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ αλλ τηε ον−σιτε ινσταλλατιον οφ τηε
χηλορινε γασ σχρυββερ σψστεm ασ σπεχιφιεδ ηερειν. Τηε σψστεm συππλιερ σηαλλ βε
ρεσπονσιβλε φορ προϖιδινγ τηε ρεθυιρεδ τεχηνιχαλ σερϖιχεσ το τηε Χοντραχτορ
δυρινγ τηε ινσταλλατιον οφ τηε χηλορινε γασ σχρυββερ. Εθυιπmεντ φυρνισηεδ ανδ
ινσταλλεδ υνδερ τηισ Σεχτιον σηαλλ βε φαβριχατεδ, ασσεmβλεδ, ερεχτεδ, ανδ
πλαχεδ ιν προπερ οπερατινγ χονδιτιον ιν φυλλ χονφορmιτψ ωιτη τηε Dραωινγσ,
Σπεχιφιχατιονσ, ενγινεερινγ δατα, ινστρυχτιον ανδ ρεχοmmενδατιονσ οφ τηε
εθυιπmεντ mανυφαχτυρερ υνλεσσ τηε Ενγινεερ νοτεσ εξχεπτιονσ.

Σψστεm Συππλιερ
1.

Πυραφιλ Ινχ.

2.

Dε Νορα.

3.

Ενγινεερ Αππροϖεδ Εθυαλ.

ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Α.

Ματεριαλσ ανδ Σηοπ Dραωινγσ
1.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ χοmπλετε σηοπ δραωινγσ ανδ mανυφαχτυρερ’σ λιτερατυρε
φορ αλλ τηε εθυιπmεντ ρεθυιρεδ το φορm α χοmπλετε σψστεm ανδ ασ σπεχιφιεδ ηερειν.
Τηε εθυιπmεντ σηοπ δραωινγσ συβmιτταλ σηαλλ χονταιν αλλ στρυχτυραλ χαλχυλατιονσ
ανδ δραωινγσ φορ τηε ϖεσσελ, δεφλεχτιον οφ τηε ϖεσσελ ατ τηε ποιντ οφ χοννεχτιον ωιτη
τηε δυχτωορκ, τηιχκνεσσ, ανχηορ βολτ σιζε ανδ λοχατιον, λιφτινγ ηοοκσ, ανδ λοαδσ
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ιmποσεδ βψ αππυρτενανχεσ συχη ασ ινλετ δυχτινγ. Αλλ στρυχτυραλ δραωινγσ, στρυχτυραλ
χαλχυλατιονσ ανδ προχεσσ χαλχυλατιονσ σηαλλ βε σιγνεδ ανδ σεαλεδ βψ α Προφεσσιοναλ
Ενγινεερ ρεγιστερεδ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα. Χοmπλετε mαστερ ποωερ ανδ χοντρολ
ωιρινγ διαγραm, ελεmενταρψ ορ χοντρολ σχηεmατιχσ, ανδ συιταβλε ουτλινε δραωινγσ
οφ τηε χοντρολ σχηεmατιχσ ανδ χοντρολ πανελ σηαλλ βε φυρνισηεδ ασ παρτ οφ τηε σηοπ
δραωινγσ.
Β.

Αδδιτιοναλ Ινφορmατιον
1.

Χ.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ συππλψ χερτιφιχατεσ φορ τηε φολλοωινγ φροm τηε ΦΡΠ συππλιερ:
α.

Τηε ρεσιν υσεδ σηαλλ βε ιν αχχορδανχε ωιτη ΑΣΤΜ Χ581 ανδ τηατ τηε
ρεσιν ισ χοmπατιβλε ωιτη αν ενϖιρονmεντ χονσιστινγ οφ mοιστ αιρ λαδεν
ωιτη χηλορινε γασ.

β.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε α χερτιφιχατε φροm τηε ϖεσσελ
mανυφαχτυρερ λιστινγ τηε νοmενχλατυρε, χοmποσιτιον, ανδ
χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ρεσιν, τηισ ινφορmατιον σηαλλ βε συππλιεδ ωιτη
τηε συβmιτταλ δατα, ασ ωελλ ασ ϖεσσελ ανδ συππορτ χαλχυλατιονσ ασ
σπεχιφιεδ.

Μεδια Τεστινγ – Τεστ Ρεσυλτσ
1.

Ονλψ τηοσε mανυφαχτυρερσ ωηο ηαϖε συχχεσσφυλλψ τεστεδ ανδ συβmιττεδ τεστ
δατα, πριορ το βιδ, ον αν αχτυαλ προτοτψπε δρψ−χηεmιχαλ χηλορινε σχρυββερ ωιτη
νορmαλ, προδυχτιον−σιζε mεδια, το ϖεριφψ σψστεm περφορmανχε, ωιλλ βε
αχχεπτεδ ασ τηε συππλιερ.

2.

Τηε τεστ ρεαχτορ σηαλλ βε α ρεπρεσεντατιϖε σεχτιον οφ τηε φυλλ−σχαλε σχρυββερ, ι.ε.
φυλλ−σχαλε mεδια βεδ−δεπτη. Α βλοωερ ορ φαν σηαλλ βε υσεδ το σιmυλατε αιρφλοω
τηρουγη τηε σχρυββερ ανδ χρεατε α νεγατιϖε πρεσσυρε ιν τηε τεστ ρεαχτορ.

3.

Χηλορινε λοαδ ρατε το τηε τεστ σψστεm σηαλλ, ασ α mινιmυm, ρεπρεσεντ φυλλ−σχαλε
οπερατιον ατ 400 λβ./mιν. φορ ονε mινυτε, φολλοωεδ βψ 80 λβ./mιν. φορ τηε
βαλανχε οφ τεστ το α τοταλ εθυιϖαλεντ φυλλ−σχαλε λοαδ οφ 2,500 λβ. mιν.

4.

Τεστ δατα σηαλλ ινχλυδε:

5.

α.

Μεδια τεmπερατυρε

β.

Αιρ δισχηαργε τεmπερατυρε

χ.

Χοmβινεδ Χλ2 ανδ αιρ ϖολυmε φλοω ρατε ατ σχρυββερ ινλετ τηρουγηουτ τηε
τεστ ρυν.

δ.

Χοντινυουσ ρεχορδινγ οφ σχρυββερ δισχηαργε Χλ2 χονχεντρατιον, mεασυρεδ
το + 5 ππβ αχχυραχψ.

Τεστ ρεσυλτσ σηαλλ δεmονστρατε α χοντινυουσ αιρ δισχηαργε χονταινινγ λεσσ τηαν
25 ππβ Χλ2 χονχεντρατιον τηρουγηουτ τηε εθυιϖαλεντ δεσιγν λοαδ (2,500 λβ.
mιν.) πορτιον οφ τηε τεστ.
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Τεστσ σηαλλ ϖεριφψ τηατ τηε σχρυββερ σψστεm ωιλλ περφορm ασ σπεχιφιεδ ωιτη mεδια
ατ τωο ενϖιρονmενταλ χονδιτιονσ, ωιτη σταρτυπ δατα ατ αmβιεντ (70°Φ) ανδ ασ
λοω ασ −40°Φ. Τεστινγ σηαλλ ϖεριφψ σχρυββερ περφορmανχε ωιτηουτ τηε
ρεθυιρεmεντ φορ συππλεmενταλ ηεατινγ.

7.

Χοπιεσ οφ αλλ οφ τηε τεστινγ ρεσυλτσ σηαλλ βε φυρνισηεδ το τηε Οωνερ πριορ το Φιναλ
Αχχεπτανχε.

ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ ΑΝD ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ DΑΤΑ
Α.

1.06

6.

Οπερατινγ ανδ Μαιντενανχε Ινστρυχτιονσ: Συβmιτ οπερατιον ανδ mαιντενανχε mανυαλσ
ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 017823. Τηε οπερατιον ανδ mαιντενανχε mανυαλσ σηαλλ
ηαϖε βεεν πρεπαρεδ σπεχιφιχαλλψ φορ τηε mοδελ ανδ τψπε οφ εθυιπmεντ φυρνισηεδ ανδ
σηαλλ νοτ ρεφερ το οτηερ mοδελσ ανδ τψπεσ οφ σιmιλαρ εθυιπmεντ. Τηε οπερατιον ανδ
mαιντενανχε mανυαλσ σηαλλ ινχλυδε βυτ νοτ βε λιmιτεδ το τηε φολλοωινγ:
1.

Εθυιπmεντ φυνχτιον.

2.

Dεσχριπτιον.

3.

Νορmαλ ανδ λιmιτινγ οπερατινγ χηαραχτεριστιχσ. Ινχλυδε ινστρυχτιονσ φορ σταρτινγ
ανδ οπερατινγ τηε εθυιπmεντ ανδ δεσχριβε λιmιτσ τηατ mαψ ρεσυλτ ιν ηαζαρδουσ
ορ υνσαφε χονδιτιονσ.

4.

Ινσταλλατιον ινστρυχτιονσ (ασσεmβλψ, αλιγνmεντ ανδ αδϕυστmεντ προχεδυρεσ).

5.

Οπερατιον ινστρυχτιονσ (νορmαλ σταρτ−υπ ανδ σηυτδοων προχεδυρεσ, νορmαλ
οπερατινγ χονδιτιονσ ανδ εmεργενχψ σιτυατιονσ).

6.

Λυβριχατιον ανδ mαιντενανχε ινστρυχτιονσ.

7.

Τρουβλεσηοοτινγ γυιδε.

8.

Παρτσ λιστ ωιτη χαταλογ νυmβερσ ανδ πρεδιχτεδ λιφε οφ παρτσ συβϕεχτ το ωεαρ.

9.

Dραωινγσ – χροσσ−σεχτιοναλ ϖιεω, ασσεmβλψ ανδ ωιρινγ διαγραmσ.

10.

Περφορmανχε δατα.

11.

Λιστ οφ mανυφαχτυρερ’σ ρεχοmmενδεδ σπαρε παρτσ φορ εαχη εθυιπmεντ ιτεm.

ΠΡΟDΥΧΤ DΕΛΙςΕΡΨ, ΣΤΟΡΑΓΕ ΑΝD ΗΑΝDΛΙΝΓ
Α.

Αλλ παρτσ σηαλλ βε προπερλψ προτεχτεδ σο τηατ νο δαmαγε ορ δετεριορατιον ωιλλ οχχυρ
δυρινγ α προλονγεδ δελαψ φροm τηε τιmε οφ σηιπmεντ υντιλ ινσταλλατιον ισ χοmπλετε.

Β.

Φαχτορψ ασσεmβλεδ παρτσ ανδ χοmπονεντσ σηαλλ νοτ βε δισmαντλεδ φορ σηιπmεντ
υνλεσσ περmισσιον ισ ρεχειϖεδ ιν ωριτινγ φροm τηε Ενγινεερ. Το τηε εξτεντ ποσσιβλε,
αλλ εθυιπmεντ σπεχιφιεδ ηερειν σηαλλ βε φαχτορψ πρε−ασσεmβλεδ. Τηε παρτσ ανδ
ασσεmβλιεσ τηατ αρε σηιππεδ υνασσεmβλεδ σηαλλ βε συιταβλψ παχκαγεδ φορ
προτεχτιον αγαινστ δαmαγε.
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Χ.

Φινισηεδ συρφαχεσ οφ αλλ εξποσεδ οπενινγσ σηαλλ βε προτεχτεδ βψ ωοοδεν βλανκσ ορ
εθυαλ.

D.

Εαχη βοξ ορ παχκαγε σηαλλ βε προπερλψ mαρκεδ το σηοω ιτσ νετ ωειγητ ιν αδδιτιον
το ιτσ χοντεντσ.

Ε.

Εθυιπmεντ σηαλλ βε σηιππεδ ανδ ηανδλεδ ιν συχη mαννερ ασ το πρεϖεντ δαmαγε.
Ατ τηε ϕοβ σιτε, εθυιπmεντ σηαλλ βε στορεδ ιν χλεαν, δρψ, ανδ προτεχτεδ λοχατιονσ.

WΑΡΡΑΝΤΨ ΑΝD ΓΥΑΡΑΝΤΕΕΣ
Α.

Αλλ εθυιπmεντ συππλιεδ υνδερ τηισ σεχτιον σηαλλ βε ωαρραντεδ φορ α περιοδ οφ ονε (1)
ψεαρ βψ τηε mανυφαχτυρερ ασ σπεχιφιεδ ιν Σεχτιον 01740– Wαρραντιεσ ανδ Βονδσ.
Wαρραντψ περιοδ σηαλλ χοmmενχε υπον Οωνερ φιναλ αχχεπτανχε ασ σπεχιφιεδ ιν τηε
Γενεραλ Ρεθυιρεmεντσ.

Β.

Τηε εθυιπmεντ σηαλλ βε υνδερ ωαρραντψ το βε φρεε φροm δεφεχτσ ιν ωορκmανσηιπ,
δεσιγν ανδ mατεριαλσ. Ιφ ανψ παρτ οφ τηε εθυιπmεντ σηουλδ φαιλ δυρινγ τηε ωαρραντψ
περιοδ, ιτ σηαλλ βε ρεπλαχεδ ατ νο εξπενσε το τηε Οωνερ.

Χ.

Τηε ρεπλαχεmεντ ορ ρεπαιρ (ινχλυδινγ χοστ οφ παρτσ ανδ λαβορ) οφ τηοσε ιτεmσ νορmαλλψ
χονσυmεδ ιν σερϖιχε, συχη ασ παχκινγ, οιλ, γρεασε, ανδ τηε λικε, σηαλλ βε χονσιδερεδ ασ
παρτ οφ ρουτινε πρεϖεντιϖε mαιντενανχε βψ τηε Οωνερ.

D.

Χερτιφιχατιονσ: Φυρνιση τηε Ενγινεερ ωιτη α ωριττεν χερτιφιχατιον σιγνεδ βψ τηε
mανυφαχτυρερ∋σ ρεπρεσεντατιϖε, τηατ τηε ινσταλλεδ εθυιπmεντ:
1.

Ηασ βεεν ινσταλλεδ περ mανυφαχτυρερ∋σ ρεθυιρεmεντσ.

2.

Ηασ βεεν λυβριχατεδ περ mανυφαχτυρερ∋σ ινστρυχτιονσ.

3.

Ισ ρεαδψ το βε οπερατεδ ανδ ισ φρεε φροm ανψ κνοων δεφεχτσ.

ΠΑΡΤ 2

ΠΡΟDΥΧΤΣ

2.01

ΓΕΝΕΡΑΛ
Α.

Τηε Εmεργενχψ Χηλορινε Γασ Σχρυββερ (ΕΓΣ) σηαλλ χονσιστ οφ 18,000 λβσ οφ δρψ χηεmιχαλ
mεδια χονταινεδ ιν α ΦΡΠ ϖεσσελ. Τηε ΕΓΣ σηαλλ βε χαπαβλε οφ ρεmοϖινγ τηε εντιρε
χοντεντσ οφ α χψλινδερ χονταινινγ 2,500 λβσ. οφ χηλορινε.

Β.

Τηε βλοωερ σηαλλ βε δυχτεδ το τηε ΦΡΠ ϖεσσελ ανδ σιζεδ το δραω α mινιmυm οφ 5,000
χφm ινιτιαλ αιρφλοω τηρουγη τηε σχρυββερ υνδερ αmβιεντ αιρ χονδιτιονσ. Τηε βλοωερ
σηαλλ αλσο ασσυρε συφφιχιεντ αιρ/Χλ2 φλοω υνδερ mαξιmυm ρελεασε χονδιτιονσ ωηιλε
mαινταινινγ α παρτιαλ ϖαχυυm τηρουγηουτ τηε Χλ2 στοραγε ροοm.

Χ.

Τηε ΕΓΣ σηαλλ βε δεσιγνεδ το ασσυρε τηατ δισχηαργε αιρ χονταινσ λεσσ τηαν τηε
mαξιmυm αλλοωαβλε δισχηαργε οφ  οφ ΙDΛΗ λιmιτ ορ 5 ππm περ Φλοριδα Φιρε Χοδε (ΝΦΠΑ
1).
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D.

Βλοωερ στατιχ πρεσσυρε ρατινγ ατ στανδαρδ χονδιτιονσ σηουλδ βε συφφιχιεντ το αχηιεϖε
τηε ιντενδεδ mινιmυm mιξτυρε φλοω ρατε, βασεδ ον οπερατιοναλ τεστ ρεσυλτσ.

Ε.

Τηε χονφιγυρατιον σηαλλ βε αρρανγεδ σο τηατ τηε αιρ/ Χλ2 mιξτυρε φροm τηε γασ στοραγε
αρεα ισ δραων ιντο τηε τοπ οφ ϖεσσελ, τηρουγη τηε mεδια βεδ ανδ ουτ τηε βοττοm το
τηε βλοωερ. Τηε βλοωερ σηαλλ βε αρρανγεδ το δισχηαργε το τηε ουτσιδε ατmοσπηερε. Ιν
τηε εϖεντ τηατ τηε χηλορινε ρελεασεδ εξχεεδσ τηε χαπαχιτψ φορ τηε mεδια προϖιδεδ ωιτη
τηε ϖεσσελ τηε χηλορινε σενσορ λοχατεδ ον τηε ουτλετ σηαλλ χεασε τηε ποωερ το τηε
βλοωερ mοτορσ πρεϖεντινγ φυρτηερ ρελεασε οφ χηλορινε ιντο τηε ουτσιδε ατmοσπηερε.

Φ.

Μαϕορ χοmπονεντσ οφ τηε ΕΓΣ σηαλλ ινχλυδε:
1.

ΦΡΠ ϖεσσελ ωιτη τωο 24−ινχη mανωαψσ, ινλετ ανδ δισχηαργε νοζζλεσ.

2.

Αλυmινυm γρατινγ πλατφορm ωιτη ραιλινγσ ανδ λαδδερ (το βε σηιππεδ σεπαρατελψ φορ
φιελδ ινσταλλατιον).

3.

Μεδια σαmπλε πορτσ ον τηε σιδε ανδ τοπ οφ τηε ϖεσσελ.

4.

18,000 λβσ δρψ χηεmιχαλ mεδια (το βε σηιππεδ σεπαρατελψ φορ φιελδ ινσταλλατιον).

5.

Χοντρολ Πανελ (το βε σηιππεδ σεπαρατελψ φορ φιελδ ινσταλλατιον).

6.

Βλοωερ−mοτορ ασσεmβλιεσ (σεπαρατε υνιτ − φαχτορψ σκιδ mουντεδ (το βε σηιππεδ
σεπαρατελψ φορ φιελδ ινσταλλατιον)).

7.

Μαγνεηελιχ mεδια βεδ διφφερεντιαλ πρεσσυρε γαγε (το βε σηιππεδ σεπαρατελψ φορ
φιελδ ινσταλλατιον).

8.

Χηλορινε Σενσορ ον ουτλετ οφ βλοωερ εξηαυστ σταχκ (το βε σηιππεδ σεπαρατελψ φορ
φιελδ ινσταλλατιον).

9.

Βλοωερ εξηαυστ σταχκ ωιτη βιρδ σχρεεν ανδ ραιν ηοοδ (το βε σηιππεδ σεπαρατελψ
φορ φιελδ ινσταλλατιον).

ςΕΣΣΕΛ
Α.

Τηε mεδια ϖεσσελ σηαλλ βε α mαξιmυm οφ 9 φεετ ιν διαmετερ ανδ 15 φεετ ιν λενγτη ανδ
mανυφαχτυρεδ οφ φιλαmεντ ωουνδ φιβεργλασσ χονστρυχτιον ιν αχχορδανχε ωιτη ΑΣΤΜ D−
3299 στανδαρδ σπεχιφιχατιονσ ανδ ΠΣ 15−69 προδυχτ στανδαρδ.

Β.

Τηε ρεσιν υσεδ σηαλλ βε συιταβλε φορ χοντινυουσ εξποσυρε το α ωετ χηλορινε/αιρ mιξτυρε
ωιτη mαξιmυm οπερατινγ τεmπερατυρε οφ 200°Φ. Ρεχοmmενδεδ ρεσινσ αρε λιστεδ
βελοω. Βαρχολ ηαρδνεσσ σηαλλ χονφορm το τηε ρεσιν συππλιερ’σ mινιmυm ϖαλυε. Οτηερ
πρεmιυm ρεσινσ mαψ βε χονσιδερεδ ιφ α χερτιφιεδ λεττερ οφ συιταβιλιτψ φορ τηε σερϖιχε ισ
πρεσεντεδ το τηε ενγινεερ. Ρεχοmmενδεδ ρεσιν mανυφαχτυρερσ ανδ τηειρ τραδε ναmεσ
αρε ασ φολλοωσ:
1.

Μανυφαχτυρερ: Ιντερπλαστιχ Χορπορατιον Τραδε Ναmε: ςΕ8300.

2.

Μανυφαχτυρερ: Ασηλανδ
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Χ.

Τηε ιννερ συρφαχε σηαλλ χονταιν ονε λαψερ οφ ΝΕΞΥΣ ϖειλ ωιτη ϖινψλεστερ ρεσιν ανδ
mεασυρε α mινιmυm οφ 10−20 mιλσ. Τηε ιννερ συρφαχε σηαλλ βε φολλοωεδ βψ τηε ιντεριορ
λαψερ χονσιστινγ οφ τωο πλιεσ οφ χηοππεδ στρανδ mατ χοmποσεδ οφ ρεινφορχεδ νον−
χοντινυουσ γλασσ φιβερ στρανδσ εθυιϖαλεντ το τηρεε ουνχεσ/φτ ωιτη α ϖινψλεστερ ρεσιν. Τηε
ιννερ συρφαχε ανδ ιντεριορ λαψερ σηαλλ ηαϖε α ρεινφορχεmεντ χοντεντ οφ 27% +/−5% βψ
ωειγητ.

D.

Φιλαmεντ ωουνδ λαmινατεσ σηαλλ ηαϖε αν αϖεραγε γλασσ χονχεντρατιον οφ 50−80% βψ
ωειγητ.

Ε.

Ηανδ λαψυπ λαmινατεσ ωηεν υσεδ ον τηε ϖεσσελσ ανδ εθυιπmεντ σηαλλ βε φαβριχατεδ το
mεετ τηε πηψσιχαλ προπερτιεσ ιν αχχορδανχε ωιτη ΑΣΤΜ D−3299 προδυχτ στανδαρδ.

Φ.

Πρεσσ mολδεδ ορ χοmπρεσσιον mολδ φλανγεδ νοζζλεσ αρε νοτ αχχεπταβλε.

Γ.

Αλλ χυτ−ωαλλσ σηαλλ βε ρεινφορχεδ ασ ρεθυιρεδ βψ ΑΣΤΜ D−3299 ανδ ΠΣ 15−69.

ΒΛΟWΕΡΣ
Α.

Τηε φαν σηαλλ βε εξτερναλλψ mουντεδ, βελτ δριϖεν, ΦΡΠ ωιτη βαχκωαρδ ινχλινεδ βλαδεσ
σιζεδ το δελιϖερ α mινιmυm οφ 5,000 ΧΦΜ υνδερ αmβιεντ χονδιτιονσ το ενσυρε προπερ
σχφm ινσιδε χηλορινε ροοm. Αλλ χοmπονεντσ ιν χονταχτ ωιτη τηε γασ στρεαm σηαλλ βε ΦΡΠ
ορ ΦΡΠ χοατεδ 316 σταινλεσσ στεελ ρεσισταντ το εξποσυρε ωετ αιρ λαδεν ωιτη χηλορινε γασ
ανδ τεmπερατυρεσ υπ το 200°Φ. Αλλ στεελ χοmπονεντσ σηαλλ βε χλεανεδ περ ΣΣΠΧ−ΣΠ6 ανδ
χοατεδ ωιτη εποξψ. Βεαρινγσ σηαλλ βε δεσιγνεδ φορ α mινιmυm Λ−10 λιφε οφ 30,000 ηουρσ.
Υνιτσ σηαλλ βε προϖιδεδ ωιτη ινσπεχτιον πορτ, α τηρεαδεδ δραιν, βελτ, σηαφτ ανδ χουπλινγ
γυαρδσ. Βλοωερσ σηαλλ βε ασ mανυφαχτυρεδ βψ Νεω Ψορκ Βλοωερσ ορ αππροϖεδ εθυαλ.

Β.

Τηε φαν ισ λοχατεδ το χαυσε αιρ (γασ) το βε δραων τηρουγη τηε σχρυββερ, τηυσ mαινταινινγ
τηε σχρυββερ ανδ στοραγε ροοm ατ α ϖαχυυm.

Χ.

Μοτορ σηαλλ βε mαξιmυm 40 ηπ, 230/460 ϖολτ, 3−πηασε, 60 Ηζ, Μιλλ & Χηεm ρατεδ, ΤΕΦΧ
mοτορ, νον−οϖερλοαδινγ οϖερ τοταλ οπερατινγ ρανγε οφ φαν.

D.

Μεασυρεδ πρεσσυρε δροπ δατα φροm “φυλλ βεδ−δεπτη” τεστινγ σηαλλ βε υσεδ το δεσιγν φαν.
Α πρεσσυρε δροπ οφ 2” W.Γ. σηαλλ βε υσεδ φορ τηε λοσσεσ τηρουγη τηε δυχτωορκ το τηε
ινλετ οφ τηε σχρυββερ υνιτ.

Ε.

Προϖιδε ονε σπαρε βελτ φορ εαχη φαν.

ΜΕDΙΑ ΒΕD ΣΕΧΤΙΟΝ
Α.

Τηε mεδια βεδ συππορτ σψστεm σηαλλ βε ασ ρεχοmmενδεδ βψ τηε mεδια συππλιερ. Ιφ τηε
ϖεσσελ ωαλλσ αρε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε συππορτ σψστεm, τηε mανυφαχτυρερ σηαλλ
δεσιγν τηε ϖεσσελ ωαλλσ ιν φυλλ αχχορδανχε ωιτη τηεσε σπεχιφιχατιονσ. Τηε συππορτ
σψστεm σηαλλ βε ρεmοϖαβλε ανδ mαψ ινχλυδε ρεmοϖαβλε χολυmνσ, γρατινγ ανδ ανγλεσ.
Αλλ χοmπονεντσ οφ τηε συππορτ σψστεm σηαλλ βε χονστρυχτεδ οφ mατεριαλσ ρεσισταντ το
τηε σερϖιχε χονδιτιονσ σπεχιφιεδ φορ χορροσιον ανδ εξποσυρε το ωετ χηλορινε ιν αιρ ατ
200°Φ φορ υπ το 10 ηουρσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
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Β.

2.05

2.06

DΥΧΤ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝΣ
Α.

Φλεξιβλε χοννεχτορ ανδ ανψ ιντερχοννεχτινγ δυχτωορκ, λοχατεδ βετωεεν τηε ϖεσσελ
ανδ βλοωερ ινλετ, ωιλλ βε προϖιδεδ βψ τηε σχρυββερ mανυφαχτυρερ.

Β.

Τηε δυχτωορκ ασσεmβλψ ανδ δεσιγν σηαλλ βε χοmπατιβλε ωιτη τηε ϖεσσελ ανδ βλοωερ.
Τηε δυχτωορκ σηαλλ βε mανυφαχτυρεδ ιν αχχορδανχε ωιτη ΑΣΤΜ D−3299 ανδ/ορ
προδυχτ στανδαρδ ΠΣ 15−69.

Χ.

Αν εξηαυστ σταχκ σηαλλ βε προϖιδεδ φορ τηε βλοωερ. Τηισ σταχκ σηαλλ ινχλυδε α ραιν ηοοδ
ανδ βιρδ σχρεεν.

D.

Προϖιδε σενσορ ιν δισχηαργε δυχτ το σηυτ οφφ βλοωερ ιφ γρεατερ τηαν 5 ππm χηλορινε ισ
δετεχτεδ ιν τηε δισχηαργε στρεαm.

DΙΦΦΕΡΕΝΤΙΑΛ ΠΡΕΣΣΥΡΕ ΙΝΣΤΡΥΜΕΝΤΑΤΙΟΝ
Α.

2.07

Εαχη ϖεσσελ σηαλλ χονταιν 1 1/2−ινχη σιδε mουντεδ σαmπλε προβεσ τηατ εξτενδ ιντο τηε
mεδια ατ α mεασυρεmεντ οφ 6 ινχηεσ (mινιmυm). Τηε προβεσ σηαλλ βε αδεθυατε το
προϖιδε συιταβλε εξτραχτιον οφ mεδια σαmπλεσ φροm τηε mεδια βεδ ανδ βε νον−βινδινγ.
Προβεσ σηαλλ εξτενδ ουτσιδε τηε ϖεσσελ ωαλλ ανδ βε βλοχκεδ οφφ ωιτη α βαλλ ϖαλϖε. Τηε
προβεσ ανδ βαλλ ϖαλϖε σηαλλ βε οφ ΧΠςΧ χονστρυχτιον. Τηρεε τοπ mουντεδ σαmπλινγ
προβεσ σηαλλ αλσο βε ινχλυδεδ.

Α διφφερεντιαλ πρεσσυρε γαυγε σηαλλ βε ινχλυδεδ ωιτη τηε σχρυββερ το περmιτ λοχαλ
ρεαδ−ουτ οφ πρεσσυρε δροπ τηρουγη τηε mεδια βεδ. Τηε γαυγε σχαλε σηαλλ βε
σελεχτεδ σο τηατ τηε δεσιγν πρεσσυρε δροπ ισ αππροξιmατελψ 50 – 70% οφ φυλλ σχαλε.
Dιφφερεντιαλ πρεσσυρε γαυγε σηαλλ βε mαγνεηελιχ τψπε, Dωψερ Σεριεσ 2000 ορ εθυαλ.

ΧΟΝΤΡΟΛ ΠΑΝΕΛ
Α.

ΝΕΜΑ 4Ξ, 316 σταινλεσσ στεελ ενχλοσυρε.

Β.

Μοτορ σταρτερσ: ΦςΝΡ, ΑΤΛ ωιτη οϖερλοαδ ηεατερσ, φορ υπ το 40 ηπ 460 ςΑΧ mοτορ.

Χ.

Χοντρολ πανελ τρανσφορmερ, 460/120 ςΑΧ, ωιτη φυσεδ πριmαρψ ανδ σεχονδαρψ.

D.

Μαιν χιρχυιτ βρεακερ, mαγνετιχ, ωιτη φροντ−πανελ οπερατινγ ηανδλε.

Ε.

Οπερατορ ιντερφαχε ανδ δισπλαψ:
1.

“Ηανδ−Οφφ−Αυτο” σελεχτορ σωιτχη φορ εαχη βλοωερ.

2.

“Ρεσετ” πυση βυττον.

3.

Ινδιχατινγ λαmπσ (αλλ λαmπσ αρε πυση−το−τεστ στψλε):
α. “Χοντρολ Πανελ Ποωερ Ον”.
β. “Χηλορινε Λεακ” (σιγναλ φροm χυστοmερ’σ αλαρm).
χ. “Φαν Ρυννινγ”.
δ. “Βλοωερ Φαυλτ”.
ε. Εξηαυστ Γασ Χηλορινε Ηιγη Λεϖελ” λατχηεδ ρεθυιρεσ ρεσετ.
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4.
Φ.

2.08

Ε−στοπ πυσηβυττον (πυση−πυλλ).

Ινπυτ/ουτπυτ σιγναλσ ινχλυδεδ:
1.

Ινπυτσ (δρψ χονταχτ ρεθυιρεδ):
α. Ρεmοτε σταρτ, ιφ ιν “Αυτο” (φροm χυστοmερ’σ Χηλορινε αλαρm). Dρψ χονταχτ
ρεθυιρεδ.

2.

Ουτπυτσ (αλλ δρψ χονταχτσ, ρατεδ 10Α ρεσιστιϖε):
α.
“Χοντρολ πανελ ποωερ ον”.
β.
“Στοπ ϖεντιλατιον φαν ανδ χλοσε δαmπερσ” (Χηλορινε στοραγε αρεα φανσ ανδ
δαmπερσ).
χ.
“Βλοωερ ιν αυτο”.
δ.
“Σχρυββερ βλοωερ ρυννινγ”.
ε.
“Σχρυββερ βλοωερ φαιλ το ρυν ον χοmmανδ ορ φαυλτ”.

Γ.

Τηε βασιχ χοντρολ πανελ ισ ΥΛ λαβελεδ.

Η.

Αδδιτιοναλ ουτπυτ φορ ουτλετ χηλορινε σενσορ.

ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ
Α.

Ιτ ισ ιmπορταντ το τηισ προϕεχτ τηατ α σινγλε mανυφαχτυρερ βε ρεσπονσιβλε φορ τηε οϖεραλλ
περφορmανχε οφ τηε γασ σχρυββερ σψστεm. Ονλψ τηοσε mανυφαχτυρερσ ωηο αλσο
mανυφαχτυρε ανδ φυρνιση mεδια, ωηιχη mεετσ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηισ σπεχιφιχατιον,
σηαλλ βε αχχεπτεδ.

Β.

Τηε mανυφαχτυρερ σηαλλ προϖιδε ϖεσσελσ το mεετ τηε mινιmυm ϖαλυεσ σπεχιφιεδ φορ
διmενσιον, δεσιγν, ανδ ιντεντ οφ τηισ σπεχιφιχατιον. Τηε ϖεσσελ, βλοωερ, ανδ mεδια
σηαλλ φυνχτιον ασ α σψστεm ανδ σηαλλ βε τηε ενδ προδυχτ οφ τηε mανυφαχτυρερ το
αχηιεϖε στανδαρδιζατιον ιν αππεαρανχε, οπερατιον, mαιντενανχε, σπαρε παρτσ, ανδ
mανυφαχτυρερ∋σ σερϖιχεσ.

Χ.

Τηε mανυφαχτυρερ σηαλλ ηαϖε α mινιmυm οφ τεν (10) ψεαρσ’ εξπεριενχε ιν τηε δεσιγν,
φαβριχατιον, ανδ τεστινγ οφ σψστεmσ τηατ αρε εφφιχιεντ ιν χονϖερτινγ χηλορινε γασ το νον−
τοξιχ σολιδσ ωιτη λεσσ τηαν  ΙDΛΗ λιmιτ ορ mαξιmυm 5 ππm περ Φλοριδα Φιρε Χοδε (ΝΦΠΑ
1).

D.

Μανυφαχτυρερ σηαλλ χαρρψ α mινιmυm οφ ∃2,000,000 ιν Προδυχτ Λιαβιλιτψ Ινσυρανχε το
χοϖερ ανψ βοδιλψ ινϕυρψ ορ προπερτψ δαmαγε το α τηιρδ παρτψ δυε το προδυχτ φαιλυρε.
Εϖιδενχε οφ τηισ πολιχψ mυστ βε συβmιττεδ ατ τηε τιmε οφ βιδ.

Ε.

Τηε mανυφαχτυρερ σηαλλ αλσο mανυφαχτυρε mεδια ιν τηειρ οων φαχιλιτψ το ΙΣΟ−9001
στανδαρδσ. Τηε mανυφαχτυρερ σηαλλ βε α σινγλε σουρχε προϖιδερ οφ εθυιπmεντ, mεδια,
ανδ τεστινγ σερϖιχεσ ανδ βε χερτιφιεδ το ΙΣΟ−9001:2008 στανδαρδσ. Μανυφαχτυρερ σηαλλ
συβmιτ ΙΣΟ: 9001−2008 χερτιφιχατε ατ τιmε οφ βιδδινγ.

Φ.

Τηε mανυφαχτυρερ σηαλλ βε Πυραφιλ, Ινχ., Dε Νορα, ορ αππροϖεδ εθυαλ.
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2.09

Γ.

Μανυφαχτυρερ σηαλλ συππλψ α λιστ οφ 20 ινσταλλατιονσ οφ σιmιλαρ τψπε ανδ 1−τον mινιmυm
χαπαχιτψ το τηε ενγινεερ ανδ οωνερ πριορ το τηε βιδ. Αλλ ινσταλλατιονσ mυστ βε οφ δρψ
mεδια τψπε ανδ α mινιmυm οφ 10 σηαλλ βε 1−τον δεσιγνσ.

Η.

Μανυφαχτυρερ mυστ προδυχε εϖιδενχε τηατ τηεψ ηαϖε συχχεσσφυλλψ mιτιγατεδ α
χηλορινε ρελεασε εϖεντ ιν α ρεπρεσεντατιϖε σεχτιον οφ τηε φυλλ−σχαλε σχρυββερ, ατ φυλλ
σχαλε mεδια βεδ−δεπτη, ανδ εθυιϖαλεντ Χλ2 λοαδσ.

Ι.

Μανυφαχτυρερ mυστ ηαϖε α ωαρεηουσε ανδ τηε χαπαβιλιτψ οφ συππλψινγ α mινιmυm οφ
18,000 λβσ οφ ρεπλαχεmεντ αβσορπτιϖε mεδια ωιτηιν α 1−ωεεκ τιmε περιοδ. Wριττεν
χονφιρmατιον τηατ χηεmιχαλσ ανδ τηε χαπαβιλιτψ οφ προδυχινγ mεδια ατ τηειρ
ηεαδθυαρτερσ mυστ βε προϖιδεδ. Τηισ ισ στριχτλψ α σαφετψ πιεχε οφ εθυιπmεντ τηερεφορε
“ρε−σελλερσ” οφ mεδια ωιλλ νοτ βε αχχεπτεδ.

ΜΕDΙΑ
Α.

Τηε ΕΓΣ σψστεm σηαλλ χονταιν α mινιmυm οφ 18,000 λβσ οφ χηεmιχαλλψ ιmπρεγνατεδ;
αχτιϖατεδ αλυmινα βασεδ mεδια.

Β.

Τηε χηλορινε ρεmοϖινγ mεδια σηαλλ χονσιστ οφ mανυφαχτυρεδ, γενεραλλψ σπηεριχαλ
πορουσ πελλετσ. Πελλετσ σηαλλ βε φορmεδ φροm ποωδερεδ αχτιϖατεδ αλυmινα, συιταβλψ
ιmπρεγνατεδ ωιτη χηεmιχαλσ το ενηανχε τηε χαπαχιτψ φορ ρεmοϖαλ οφ χηλορινε ανδ το
χηεmιχαλλψ ρεαχτ το προδυχε σολιδ ρεαχτιον προδυχτσ ωιτηιν τηε mεδια. Μεδια σηαλλ βε
νονφλαmmαβλε ωηεν υσεδ φορ τηε αβσορπτιον οφ χηλορινε γασ.

Χ.

Ιmπρεγνατεσ σηαλλ βε αππλιεδ δυρινγ πελλετ φορmατιον, συχη τηατ τηε ιmπρεγνατε ισ
υνιφορmλψ διστριβυτεδ τηρουγηουτ τηε πελλετ ϖολυmε.

D.

Μεδια σηαλλ βε ΥΛ Χλασσιφιεδ.

Ε.

Πηψσιχαλ προπερτιεσ:
Χρυση στρενγτη:

35% − 70%

Αϖεραγε αβρασιον:

4.5%

Βυλκ δενσιτψ:

40 λβσ/φτ3

Αϖεραγε πελλετ διαmετερ:

1/8 ινχη

Ρεmοϖαλ Χαπαχιτψ αγαινστ Χλ2:

15% mινιmυm βψ ωειγητ

Φ.

Γ.

Πρεσσυρε Dροπ Χηαραχτεριστιχσ: Πρεσσυρε δροπ οφ αιρ ατ 70°Φ, ωηεν φλοωινγ τηρουγη α
12−ινχη δεεπ, παχκεδ mεδια βεδ, σηαλλ νοτ εξχεεδ τηε φολλοωινγ λιmιτσ:
Συπερφιχιαλ ςελοχιτψ (φπm)
Πρεσσυρε Dροπ (ινχη ω.χ.)
50

0.45

100

1.85

Μεδια mυστ βε νον−ηαζαρδουσ βοτη βεφορε ανδ αφτερ εξποσυρε το χηλορινε ϖαπορ ανδ
βε δισποσαβλε ατ α χοmmον λανδφιλλ.
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Η.

Μεδια, ωηεν συβϕεχτεδ το αυτο ιγνιτιον Τεστ Μετηοδ ΑΣΤΜ D−3466−76 (1988) σηαλλ
δεmονστρατε αυτο ιγνιτιον τεmπερατυρε οφ νο λεσσ τηαν 572°Φ.

Ι.

Τηε πελλετιζεδ χηλορινε ρεmοϖινγ mεδια σηαλλ χονταιν νο χαρβον ιν τηε συβστρατε.

ΠΑΡΤ 3

ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ

3.01

ΑΝΑΛΨΤΙΧΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ

3.02

Α.

Τηε mανυφαχτυρερ σηαλλ, αφτερ σταρτ−υπ, προϖιδε α σερϖιχε, φρεε οφ χηαργε το τηε οωνερ,
το ινστρυχτ τηε οωνερ ιν mεδια σαmπλινγ; ανδ σηαλλ προϖιδε αππροπριατε λαβ αναλψσισ το
δετερmινε τηε ρεmαινινγ λιφε χψχλε οφ τηε mεδια.

Β.

Συχη σερϖιχε σηαλλ βε προϖιδεδ ατ τηε mανυφαχτυρερ∋σ εξπενσε φορ α περιοδ οφ ατ λεαστ
τεν ψεαρσ. Σαmπλινγ σηαλλ βε χοmπλετεδ βψ τηε ενδ−υσερ ατ α mινιmυm ονχε εϖερψ σιξ
mοντησ.

ΣΤΑΡΤ−ΥΠ ΣΕΡςΙΧΕΣ
Α.

Υπον χοmπλετιον οφ τηε ινσταλλατιον ανδ ασ παρτ οφ τηε mανυφαχτυρερ∋σ φιελδ
σερϖιχεσ, 8 ηουρσ σηαλλ βε προϖιδεδ το ινστρυχτ τηε οωνερ∋σ σταφφ ον σψστεm
οπερατιον, mαιντενανχε, ανδ mεδια σαmπλινγ.

Β.

Φιελδ περφορmανχε τεστσ σηαλλ βε χονδυχτεδ βψ τηε γασ σχρυββερ mανυφαχτυρερ ανδ
περφορmεδ φορ 8 ηουρσ. Τηε γασ σχρυββερ σηαλλ βε τεστεδ φορ χοmπλιανχε ωιτη τηε
σπεχιφιχατιονσ το δεmονστρατε τηατ αλλ χοmπονεντσ φυνχτιον προπερλψ ανδ τηατ τηε
υνιτ προδυχεσ τηε ρεθυιρεδ αιρφλοω ρατε. Τηε γασ σχρυββερ σψστεm ωιλλ βε τεστεδ
υσινγ τηε αυτοmατιχ mετηοδ οφ χοντρολ. Αλλ χοντρολ ωορκ σηαλλ βε χοmπλετεδ πριορ
το τηε φιελδ τεστσ. Τηε φιελδ τεστσ ωιλλ νοτ ρεθυιρε λεακινγ οφ χηλορινε, εξχεπτ το
αχτιϖατε τηε γασ δετεχτορσ. Φιελδ−τεστινγ σηαλλ ινχλυδε mεασυρεmεντ οφ ατ λεαστ τηε
φολλοωινγ:
1.

Αιρφλοω ρατε φροm τηε χηεmιχαλ στοραγε ροοm.

2.

Πρεσσυρε δροπ τηρουγη τηε σχρυββερ.

3.

Οπερατιον οφ τηε βλοωερ/σχρυββερ σψστεm ιν mανυαλ ανδ αυτοmατιχ mοδε.

4.

Σηυτδοων οφ τηε βλοωερ(σ) ιφ γρεατερ τηαν 5 ππm χηλορινε δετεχτεδ ιν τηε
εξηαυστ γασ.
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01 ΣΥΜΜΑΡΨ
Α.

Σεχτιον Ινχλυδεσ: Γενεραλ αδmινιστρατιϖε, προχεδυραλ ρεθυιρεmεντσ, ανδ ινσταλλατιον mετηοδσ
φορ ελεχτριχαλ ινσταλλατιονσ σπεχιφιεδ ιν Dιϖισιον 16.

Β.

Τηε Dραωινγσ αρε σχηεmατιχ ανδ αρε νοτ ιντενδεδ το σηοω εϖερψ δεταιλ οφ χονστρυχτιον. Ιν
γενεραλ, χονδυιτσ/ραχεωαψσ, τρανσιτιονσ ανδ οφφσετσ σηοων ον Dραωινγσ ινδιχατε αππροξιmατε
λοχατιονσ ιν πλαν ανδ ελεϖατιον ωηερε τηε σψστεmσ αρε ιντενδεδ το βε ρυν.

1.02 ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Α.

Σηοπ Dραωινγσ: Συβmιτ ιν αχχορδανχε ωιτη ρεθυιρεmεντσ οφ Σεχτιον 01340 χοϖερινγ τηε
ιτεmσ ινχλυδεδ υνδερ τηισ Σεχτιον οφ Wορκ. Σηοπ Dραωινγ συβmιτταλσ σηαλλ ινχλυδε:
1.

Β.

Συβmιτ προδυχτ δατα χοϖερινγ τηε ιτεmσ ινχλυδεδ υνδερ τηισ Σεχτιον οφ Wορκ.

Οπερατιον ανδ Μαιντενανχε Μανυαλσ: Συβmιτ ιν αχχορδανχε ωιτη ρεθυιρεmεντσ οφ Σεχτιον
01700.

1.03 ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ
Α.

Νατιοναλ Ελεχτριχαλ Χοδε: Χοmπλψ ωιτη ΝΦΠΑ 70, Νατιοναλ Ελεχτριχαλ Χοδε.

Β.

ΥΛ Χοmπλιανχε ανδ Λαβελινγ: Υσε προδυχτσ ανδ χοmπονεντσ λαβελεδ βψ ΥΛ.

ΠΑΡΤ 2 – ΠΡΟDΥΧΤΣ (ΝΟΤ ΥΣΕD)

ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ
3.01 ΓΕΝΕΡΑΛ ΕΛΕΧΤΡΙΧΑΛ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
Α.

Προϖιδε ελεχτριχαλ mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ ενχλοσυρεσ αππροπριατε φορ αρεασ ιν ωηιχη τηεψ
αρε ινσταλλεδ.

Β.

Προϖιδε 316 σταινλεσσ στεελ φορ εθυιπmεντ ενχλοσυρεσ ιν ΝΕΜΑ 4Ξ αρεασ; εξπλοσιον−προοφ ΝΕΧ
Χλασσ Ι, Dιϖισιον 1, Γρουπ D εθυιπmεντ φορ ΝΕΜΑ 7 αρεασ; εξπλοσιον−προοφ ΝΕΧ Χλασσ ΙΙ,
Dιϖισιον 2, Γρουπ Φ εθυιπmεντ φορ ΝΕΜΑ 9 αρεασ.
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Χ.

Wηερε mουντινγ ηειγητσ αρε νοτ δεταιλεδ ορ διmενσιονεδ, ινσταλλ σψστεmσ, mατεριαλσ, ανδ
εθυιπmεντ το προϖιδε mαξιmυm ηεαδροοm ποσσιβλε.

D.

Ινσταλλ σψστεmσ, mατεριαλσ, ανδ εθυιπmεντ λεϖελ ανδ πλυmβ, παραλλελ ανδ περπενδιχυλαρ το
οτηερ βυιλδινγ σψστεmσ ανδ χοmπονεντσ ωηερε ινσταλλεδ εξποσεδ ιν φινισηεδ σπαχεσ.

Ε.

Ασ mυχη ασ πραχτιχαλ, χοννεχτ εθυιπmεντ φορ εασε οφ δισχοννεχτινγ ωιτη mινιmυm οφ
ιντερφερενχε ωιτη οτηερ ινσταλλατιονσ.

Φ.

Ινσταλλ σψστεmσ, mατεριαλσ, ανδ εθυιπmεντ γιϖινγ ριγητ−οφ−ωαψ πριοριτψ το σψστεmσ ρεθυιρεδ το
βε ινσταλλεδ ατ α σπεχιφιεδ σλοπε.

3.02 ΡΑΧΕWΑΨ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
Α.

Ουτδοορσ, υσε τηε φολλοωινγ mατεριαλσ:
1.

Εξποσεδ Χονδυιτ: Ριγιδ αλυmινυm χονδυιτ.

2.

Υνδεργρουνδ Dιρεχτ Βυριεδ Χονδυιτ: Σχηεδυλε 40 ΠςΧ. Προϖιδε αλυmινυm ελβοωσ χοατεδ
ιν mαστιχ ωηερε ΠςΧ τρανσιτιονσ βελοω γραδε το αβοϖε γραδε.

3.

Υνδεργρουνδ Χονχρετε Ενχασεδ Χονδυιτ: Σχηεδυλε 40 ΠςΧ.

4.

Χονδυιτ Υσεδ το Χοννεχτ το ςιβρατινγ Εθυιπmεντ ινχλυδινγ τρανσφορmερσ ανδ ηψδραυλιχ,
πνευmατιχ ορ ελεχτριχ σολενοιδ ορ mοτορ−δριϖεν εθυιπmεντ: Λιθυιδτιγητ φλεξιβλε mεταλ
χονδυιτ.

Β.

Μινιmυm σιζε χονδυιτ σηαλλ βε 1/2 ινχη υνλεσσ σηοων οτηερωισε.

Χ.

Ινστρυmεντ Σιγναλ Χονδυιτ Ρεθυιρεmεντσ: Σηιελδεδ σιγναλ ωιρεσ φορ 4−20 mΑ τψπε ινστρυmεντσ
ορ τηερmοχουπλε ωιρεσ ασσιγνεδ το τηε σαmε χοντρολ πανελ mαψ βε ρυν ιν τηε σαmε χονδυιτ.
Νο οτηερ ωιρεσ ωιλλ βε περmιττεδ ιν αν ινστρυmεντ σιγναλ/2−ωιρε ιντερχοm χονδυιτ.

D.

Χονδυιτ Τηρεαδ Παιντ: Μακε τηρεαδεδ χονδυιτ ϕοιντσ ωατερτιγητ βψ χοατινγ τηρεαδεδ πορτιονσ
ωιτη α σπραψ−ον ορ βρυση−ον ζινχ−βεαρινγ παιντ. Προϖιδε παιντ χονταινινγ 90 περχεντ
mινιmυm βψ ωειγητ οφ mεταλλιχ ζινχ ποωδερ ιν τηε δριεδ φιλm. Χλεαν φιελδ−χυτ τηρεαδσ οφ οιλ
υσινγ τηε ρεχοmmενδεδ σολϖεντ πριορ το χοατινγ τηρεαδσ.

Ε.

Ινσταλλ εξπανσιον/δεφλεχτιον φιττινγσ ωηερε χονδυιτσ αρε ατταχηεδ το τωο στρυχτυρεσ ϕοινεδ βψ
α χονχρετε εξπανσιον ϕοιντ.

Φ.

Χονχεαλεδ Ραχεωαψσ: Ραχεωαψσ εmβεδδεδ ιν σλαβσ σηαλλ βε ινσταλλεδ ιν τηε mιδδλε τηιρδ οφ
τηε σλαβ τηιχκνεσσ ωηερε πραχτιχαλ ανδ λεαϖε ατ λεαστ 1−ινχη χονχρετε χοϖερ. Τιε ραχεωαψσ το
ρεινφορχινγ ροδσ ορ οτηερωισε σεχυρε τηεm το πρεϖεντ σαγγινγ ορ σηιφτινγ δυρινγ χονχρετε
πλαχεmεντ. Σπαχε ραχεωαψσ λατεραλλψ το πρεϖεντ ϖοιδσ ιν τηε χονχρετε. Ρυν 1−ινχη ανδ σmαλλερ
ραχεωαψσ ωιτη α mινιmυm οφ βενδσ ιν τηε σηορτεστ πραχτιχαλ διστανχε. Ρυν λαργερ χονδυιτ
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παραλλελ ωιτη ορ ατ ριγητ ανγλεσ το τηε mαιν ρεινφορχεmεντ; ωηερε ατ ριγητ ανγλεσ το τηε
ρεινφορχεmεντ, τηε χονδυιτ σηαλλ βε χλοσε το ονε οφ τηε συππορτσ οφ τηε σλαβ. Wηερε
νονmεταλλιχ χονδυιτ ισ υσεδ, ραχεωαψσ mυστ βε χονϖερτεδ το ριγιδ αλυmινυm χονδυιτ βεφορε
ρισινγ αβοϖε φλοορ. Χοατ υνδεργρουνδ αλυmινυm χονδυιτ βελοω γραδε ωιτη mαστιχ.
Γ.

Εξποσεδ Ραχεωαψσ: Ινσταλλ παραλλελ ανδ περπενδιχυλαρ το νεαρβψ συρφαχεσ ορ στρυχτυραλ
mεmβερσ ανδ φολλοω τηε συρφαχε χοντουρσ ασ mυχη ασ πραχτιχαλ. Μακε βενδσ ανδ οφφσετσ σο
τηε ινσιδε διαmετερ ισ νοτ εφφεχτιϖελψ ρεδυχεδ. Κεεπ τηε λεγσ οφ α βενδ ιν τηε σαmε πλανε ανδ
τηε στραιγητ λεγσ οφ οφφσετσ παραλλελ. Χονδυιτσ σηαλλ σλοπε αωαψ φροm λοαδσ το κεεπ mοιστυρε
φροm εντερινγ τηε λοαδ. Ρυν παραλλελ ορ βανκεδ ραχεωαψσ τογετηερ. Μακε βενδσ ιν παραλλελ ορ
βανκεδ ρυνσ φροm τηε σαmε χεντερλινε σο τηατ τηε βενδσ αρε παραλλελ. Φαχτορψ ελβοωσ mαψ βε
υσεδ ιν βανκεδ ρυνσ ονλψ ωηερε τηεψ χαν βε ινσταλλεδ παραλλελ. Τηισ ρεθυιρεσ τηατ τηερε βε α
χηανγε ιν τηε πλανε οφ τηε ρυν, συχη ασ φροm ωαλλ το χειλινγ ανδ τηατ τηε ραχεωαψσ βε οφ τηε
σαmε σιζε. Ιν οτηερ χασεσ, προϖιδε φιελδ βενδσ φορ παραλλελ ραχεωαψσ. Κεεπ ραχεωαψσ ατ λεαστ 6
ινχηεσ αωαψ φροm παραλλελ ρυνσ οφ φλυεσ ανδ στεαm ορ ηοτ ωατερ πιπεσ. Ινσταλλ ηοριζονταλ
ραχεωαψ ρυνσ αβοϖε ωατερ ανδ στεαm πιπινγ.

Η.

Φλεξιβλε Χοννεχτιονσ: Υσε σηορτ λενγτη (mαξιmυm 6 φεετ φορ λιγητινγ φιξτυρεσ; mαξιmυm 3
φεετ φορ αλλ οτηερ εθυιπmεντ) οφ φλεξιβλε χονδυιτ φορ ρεχεσσεδ ανδ σεmι−ρεχεσσεδ λιγητινγ
φιξτυρεσ, εθυιπmεντ συβϕεχτ το ϖιβρατιον, νοισε τρανσmισσιον, ορ mοϖεmεντ, ανδ αλλ mοτορσ.
Υσε λιθυιδτιγητ φλεξιβλε χονδυιτ ιν ωετ λοχατιονσ ανδ ρατεδ φλεξιβλε χοννεχτιονσ φορ ηαζαρδουσ
λοχατιονσ. Ινσταλλ σεπαρατε γρουνδ χονδυχτορ αχροσσ φλεξιβλε χοννεχτιονσ.

Ι.

ϑοιν ραχεωαψσ ωιτη φιττινγσ δεσιγνεδ ανδ αππροϖεδ φορ τηε πυρποσε ανδ mακε ϕοιντσ τιγητ.
Wηερε ϕοιντσ χαννοτ βε mαδε τιγητ, υσε βονδινγ ϕυmπερσ το προϖιδε ελεχτριχαλ χοντινυιτψ οφ
τηε ραχεωαψ σψστεm. Wηερε τερmινατιονσ αρε συβϕεχτ το ϖιβρατιον, υσε βονδινγ βυσηινγσ ορ
ωεδγεσ το ασσυρε ελεχτριχαλ χοντινυιτψ. Wηερε συβϕεχτ το ϖιβρατιον ορ δαmπνεσσ, υσε
ινσυλατινγ βυσηινγσ το προτεχτ χονδυχτορσ.

ϑ.

Υσε ραχεωαψ φιττινγσ τηατ αρε οφ τψπεσ χοmπατιβλε ωιτη τηε ασσοχιατεδ ραχεωαψ ανδ συιταβλε
φορ τηε υσε ανδ λοχατιον.

Κ.

Ινσταλλ ραχεωαψ σεαλινγ φιττινγσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε mανυφαχτυρερ∋σ ωριττεν ινστρυχτιονσ.
Λοχατε φιττινγσ ατ συιταβλε, αππροϖεδ, αχχεσσιβλε λοχατιονσ ανδ φιλλ τηεm ωιτη ΥΛ λιστεδ σεαλινγ
χοmπουνδ. Φορ χονχεαλεδ ραχεωαψσ, ινσταλλ εαχη φιττινγ ιν α φλυση mεταλ βοξ ωιτη α βλανκ
χοϖερ πλατε ηαϖινγ α φινιση σιmιλαρ το τηατ οφ αδϕαχεντ πλατεσ ορ συρφαχεσ. Ινσταλλ ραχεωαψ
σεαλινγ φιττινγσ ατ τηε φολλοωινγ ποιντσ ανδ ελσεωηερε ασ ινδιχατεδ:
1.

Wηερε χονδυιτσ εντερ ορ λεαϖε ηαζαρδουσ λοχατιονσ.

2.

Wηερε χονδυιτσ πασσ φροm ωαρm λοχατιονσ το χολδ λοχατιονσ, συχη ασ τηε βουνδαριεσ οφ
αιρ−χονδιτιονεδ σπαχεσ.

3.

Wηερε ρεθυιρεδ βψ τηε ΝΕΧ.
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Λ.

Ινσταλλ ελεχτριχαλ βοξεσ ιν τηοσε λοχατιονσ ωηιχη ενσυρε ρεαδψ αχχεσσιβιλιτψ το ενχλοσεδ
ελεχτριχαλ ωιρινγ. Προϖιδε κνοχκουτ χλοσυρεσ το χαπ υνυσεδ κνοχκουτ ηολεσ ωηερε βλανκσ ηαϖε
βεεν ρεmοϖεδ.

Μ. Ινσταλλ δεϖιχε βοξεσ ατ τηε ηειγητ αβοϖε τηε φλοορ ασ φολλοωσ φορ:

Ν.

1.

Λιγητ σωιτχηεσ, 4 φεετ.

2.

Ρεχεπταχλεσ, 4 φεετ ιν ΝΕΜΑ 4Ξ αρεασ

Ινσταλλ πυλλ ωιρεσ ιν εmπτψ ραχεωαψσ: Υσε Νο. 14 ΑWΓ ζινχ−χοατεδ στεελ ορ mονοφιλαmεντ
πλαστιχ λινε ηαϖινγ νοτ λεσσ τηαν 200−πουνδ τενσιλε στρενγτη. Λεαϖε νοτ λεσσ τηαν 12 ινχηεσ οφ
σλαχκ ατ εαχη ενδ οφ τηε πυλλ ωιρε.

3.03 WΙΡΕ ΑΝD ΧΑΒΛΕ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
Α.

Κεεπ βρανχη χιρχυιτ χονδυχτορ σπλιχεσ το mινιmυm. Σπλιχε φεεδερσ ονλψ ωηερε ινδιχατεδ ορ ασ
αππροϖεδ βψ Ενγινεερ. Υσε α στανδαρδ κιτ. Νο σπλιχεσ αρε αλλοωεδ φορ ινστρυmεντ ανδ
τελεπηονε χαβλεσ εξχεπτ ατ ινδιχατεδ σπλιχε ποιντσ.

Β.

Ινσταλλ σπλιχε ανδ ταπ χοννεχτορσ ωηιχη ποσσεσσ εθυιϖαλεντ ορ βεττερ mεχηανιχαλ στρενγτη ανδ
ινσυλατιον ρατινγ τηαν χονδυχτορσ βεινγ σπλιχεδ. Υσε σπλιχε ανδ ταπ χοννεχτορσ ωηιχη αρε
χοmπατιβλε ωιτη χονδυχτορ mατεριαλ ανδ αρε ΥΛ λιστεδ ασ πρεσσυρε τψπε χοννεχτορσ.

Χ.

Προϖιδε αδεθυατε λενγτη οφ χονδυχτορσ ωιτηιν ελεχτριχαλ ενχλοσυρεσ ανδ τραιν χονδυχτορσ το
τερmιναλ ποιντσ ωιτη νο εξχεσσ. Βυνδλε mυλτιπλε χονδυχτορσ, ωιτη χονδυχτορσ λαργερ τηαν Νο.
10 ΑWΓ χαβλεδ ιν ινδιϖιδυαλ χιρχυιτσ. Μακε τερmινατιονσ σο τηερε ισ νο βαρε χονδυχτορ ατ
τερmιναλ.

3.04 ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ ΧΗΕΧΚΟΥΤ ΑΝD ΤΕΣΤΙΝΓ
Α.

Ιν αδδιτιον το τεστινγ ρεχοmmενδεδ βψ εθυιπmεντ ορ mατεριαλ συππλιερ ανδ χαλλεδ φορ ιν
εθυιπmεντ ορ mατεριαλ σπεχιφιχατιον, περφορm τηε φολλοωινγ.

Β.

Εθυιπmεντ Τεστινγ: Τηε φολλοωινγ τεστσ ωηιχη αρε αππλιχαβλε φορ α παρτιχυλαρ ιτεm οφ
εθυιπmεντ σηαλλ βε περφορmεδ:
1.

Μεγγερ βυσ ωορκ πηασε−το−πηασε ανδ πηασε−το−γρουνδ. Μινιmυm αχχεπταβλε στεαδψ−
στατε ϖαλυε ισ 100 mεγοηmσ.

2.

Μεγγερ ποωερ χιρχυιτ βρεακερσ ανδ χιρχυιτσ συππλιεδ πηασε−το−πηασε ανδ πηασε−το−
γρουνδ (100 mεγοηmσ mινιmυm).

3.

Τεστ χυρρεντ τρανσφορmερ χιρχυιτσ βψ αππλψινγ χυρρεντ το σεχονδαρψ ωιρινγ ατ χυρρεντ
τρανσφορmερ τερmιναλσ υντιλ χονταχτορ τριπσ.
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Χ.

4.

Τεστ, τιmε, ανδ σετ προτεχτιϖε ρελαψσ. Ρελαψσ σηαλλ βε τιmεδ ατ ϖαριουσ mυλτιπλεσ
(mινιmυm οφ 3 ποιντσ) οφ τηε πιχκ−υπ ϖαλυε το δετερmινε αγρεεmεντ ωιτη πυβλισηεδ
χυρϖεσ ανδ αδϕυστ ασ νεχεσσαρψ το αγρεε ωιτη χοορδινατιον στυδψ ρεθυιρεδ σεττινγσ. Εξαχτ
τεστσ το βε περφορmεδ ϖαρψ ωιτη τψπε οφ ρελαψ. Μανυφαχτυρερ∋σ ινστρυχτιονσ φορ ρελαψ σηαλλ
βε χοmπλιεδ ωιτη.

5.

Αφτερ Wορκ ηασ βεεν χοmπλετεδ, δεmονστρατε το ΟWΝΕΡ∋σ Ρεπρεσεντατιϖε τηατ εντιρε
ελεχτριχαλ ινσταλλατιον ισ ιν προπερ ωορκινγ ορδερ ανδ ωιλλ περφορm φυνχτιονσ φορ ωηιχη ιτ
ωασ δεσιγνεδ βψ φυνχτιοναλ τεστινγ.

6.

Μακε ανψ σπεχιφιχ τεστσ ρεθυιρεδ βψ τηε mανυφαχτυρερ∋σ ινσταλλατιον ινστρυχτιονσ.

Χηεχκ−ουτ Προχεδυρεσ. Ιν γενεραλ, χηεχκ−ουτ προχεδυρεσ (ασ λιστεδ βελοω) ωηιχη αρε
αππλιχαβλε φορ α παρτιχυλαρ ιτεm οφ εθυιπmεντ σηαλλ βε περφορmεδ:
1.

ςαχυυm ιντεριορ οφ ελεχτριχαλ εθυιπmεντ ανδ ρεmοϖε φορειγν mατεριαλ.

2.

Wιπε χλεαν ωιτη α λιντ−φρεε χλοτη ινσυλατορσ, βυσηινγσ, βυσ συππορτσ, ετχ.

3.

Χηεχκ ανδ αδϕυστ τιmε δελαψ, υνδερ−ϖολταγε δεϖιχεσ, πηασε ρελαψ, οϖερ−χυρρεντ ρελαψσ,
ετχ., ασ ρεθυιρεδ βψ χοορδινατιον στυδψ ορ ΕΝΓΙΝΕΕΡ.

4.

Φιλλ mοτορ βεαρινγσ ρεθυιρινγ οιλ.

5.

Χηεχκ ανδ χηανγε, ασ ρεθυιρεδ, τηερmαλ οϖερλοαδ ηεατερ ελεmεντσ το χορρεσπονδ ωιτη
mοτορ φυλλ−λοαδ χυρρεντ ανδ σερϖιχε φαχτορσ οφ ινσταλλεδ mοτορ.

6.

Χηεχκ διρεχτιον οφ ροτατιον οφ mοτορσ ανδ ρεϖερσε χοννεχτιονσ ιφ νεχεσσαρψ. Χηεχκ
ροτατιον ωιτη mοτορ mεχηανιχαλλψ υνχουπλεδ ωηερε ρεϖερσε ροτατιον χουλδ δαmαγε
εθυιπmεντ.

7.

Εθυιπmεντ ωιτη τωο ορ mορε σουρχεσ οφ ποωερ χοννεχτεδ βψ τιε βρεακερσ, τρανσφερ
σωιτχηεσ, ορ γενερατορ ρεχεπταχλεσ σηαλλ βε χηεχκεδ φορ ροτατιον φροm εαχη ποσσιβλε
χοmβινατιον οφ ποωερ σουρχεσ. Ποωερ σουρχεσ mυστ ηαϖε τηε σαmε πηασε σεθυενχε φορ
εαχη σουρχε τηρουγηουτ εντιρε φαχιλιτψ.

8.

Χηεχκ εξποσεδ βολτεδ ποωερ χοννεχτιονσ φορ τιγητνεσσ.

9.

Χηεχκ οπερατιον οφ βρεακερσ, χονταχτορσ, ετχ., ανδ χοντρολ ανδ σαφετψ ιντερλοχκσ.

10. Χηεχκ τιγητνεσσ οφ βολτεδ στρυχτυραλ χοννεχτιονσ.
11. Χηεχκ λεϖελινγ ανδ αλιγνmεντ οφ ενχλοσυρεσ.
12. Χηεχκ οπερατινγ παρτσ ανδ λινκαγεσ φορ λυβριχατιον, φρεεδοm φροm βινδινγ, ϖιβρατιον, ετχ.
13. Χηεχκ τιγητνεσσ ανδ χορρεχτνεσσ οφ χοντρολ χοννεχτιονσ ατ τερmιναλ βλοχκσ, ρελαψσ,
mετερσ, σωιτχηεσ, ετχ.
ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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14. Χλεαν αυξιλιαρψ χονταχτσ ανδ εξποσεδ ρελαψ χονταχτσ αφτερ ϖαχυυmινγ.

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 16060
ΓΡΟΥΝDΙΝΓ

ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01 ΣΥΜΜΑΡΨ
Α.

Σεχτιον Ινχλυδεσ: Ελεχτριχαλ γρουνδινγ ανδ βονδινγ Wορκ ασ φολλοωσ:
1.

Β.

Σολιδλψ γρουνδεδ.

Αππλιχατιονσ οφ ελεχτριχαλ γρουνδινγ ανδ βονδινγ Wορκ ιν τηισ Σεχτιον:
1.

Υνδεργρουνδ mεταλ πιπινγ.

2.

Μεταλ βυιλδινγ φραmεσ.

3.

Ελεχτριχαλ ποωερ σψστεmσ.

4.

Γρουνδινγ ελεχτροδεσ.

5.

Σεπαρατελψ δεριϖεδ σψστεmσ.

6.

Ραχεωαψσ.

7.

Σερϖιχε εθυιπmεντ.

8.

Ενχλοσυρεσ.

9.

Εθυιπmεντ.

1.02 ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ
Α.

Χοδεσ ανδ Στανδαρδσ:
1.

ΥΛ Χοmπλιανχε: Χοmπλψ ωιτη αππλιχαβλε ρεθυιρεmεντσ οφ ΥΛ Στανδαρδσ Νο. 467,
∀Ελεχτριχαλ Γρουνδινγ ανδ Βονδινγ Εθυιπmεντ,∀ ανδ Νο. 869, ∀Ελεχτριχαλ Σερϖιχε
Εθυιπmεντ,∀ περταινινγ το γρουνδινγ ανδ βονδινγ οφ σψστεmσ, χιρχυιτσ, ανδ εθυιπmεντ.
Ιν αδδιτιον, χοmπλψ ωιτη ΥΛ Στανδαρδ 486Α, ∀Wιρε Χοννεχτορσ ανδ Σολδερινγ Λυγσ φορ
Υσε ωιτη Χοππερ Χονδυχτορσ.∀ Προϖιδε γρουνδινγ ανδ βονδινγ προδυχτσ ωηιχη αρε ΥΛ
λιστεδ ανδ λαβελεδ φορ τηειρ ιντενδεδ υσαγε.

2.

ΙΕΕΕ Χοmπλιανχε: Χοmπλψ ωιτη αππλιχαβλε ρεθυιρεmεντσ ανδ ρεχοmmενδεδ ινσταλλατιον
πραχτιχεσ οφ ΙΕΕΕ Στανδαρδσ 80, 81, 141, ανδ 142 περταινινγ το γρουνδινγ ανδ βονδινγ οφ
σψστεmσ, χιρχυιτσ, ανδ εθυιπmεντ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΓΡΟΥΝDΙΝΓ
16060−1

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ
2.01 ΓΡΟΥΝDΙΝΓ ΑΝD ΒΟΝDΙΝΓ
Α.

Ματεριαλσ ανδ Χοmπονεντσ:
1.

Εξχεπτ ασ οτηερωισε ινδιχατεδ, προϖιδε ελεχτριχαλ γρουνδινγ ανδ βονδινγ σψστεmσ
ινδιχατεδ; ωιτη ασσεmβλψ οφ mατεριαλσ ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, χαβλεσ/ωιρεσ,
χοννεχτορσ, σολδερλεσσ λυγ τερmιναλσ, γρουνδινγ ελεχτροδεσ ανδ πλατε ελεχτροδεσ,
βονδινγ ϕυmπερ βραιδ, συργε αρρεστερσ, ανδ αδδιτιοναλ αχχεσσοριεσ νεεδεδ φορ χοmπλετε
ινσταλλατιον. Wηερε mορε τηαν ονε τψπε χοmπονεντ προδυχτ mεετσ ινδιχατεδ
ρεθυιρεmεντσ, σελεχτιον ισ Ινσταλλερ∋σ οπτιον. Wηερε mατεριαλσ ορ χοmπονεντσ αρε νοτ
ινδιχατεδ, προϖιδε προδυχτσ ωηιχη χοmπλψ ωιτη ΝΕΧ, ΥΛ, ανδ ΙΕΕΕ ρεθυιρεmεντσ ανδ
ωιτη εσταβλισηεδ ινδυστρψ στανδαρδσ φορ τηοσε αππλιχατιονσ ινδιχατεδ.

2.

Χονδυχτορσ: Ελεχτριχαλ χοππερ γρουνδινγ χονδυχτορσ φορ γρουνδινγ σψστεm χοννεχτιονσ
τηατ mατχη ποωερ συππλψ ωιρινγ mατεριαλσ ανδ αρε σιζεδ αχχορδινγ το ΝΕΧ.

3.

Γρουνδ Βυσ: 0.25 ινχη βψ 1 ινχη mινιmυm χοππερ γρουνδ βυσ ωηερε ινδιχατεδ.

4.

Σερϖιχε Αρρεστερ: Ελεχτριχαλ σερϖιχε αρρεστερ, 480 ϖολτσ, 3−πηασε, 4−ωιρε, φορ εξτεριορ
mουντινγ.

5.

Γρουνδινγ Ελεχτροδεσ: Στεελ ωιτη χοππερ ωελδεδ εξτεριορ, 3/4−ινχη διαmετερ βψ 10 φεετ.

6.

Ελεχτριχαλ Γρουνδινγ Χοννεχτιον Αχχεσσοριεσ: Προϖιδε ελεχτριχαλ ινσυλατινγ ταπε, ηεατ−
σηρινκαβλε ινσυλατινγ τυβινγ, ωελδινγ mατεριαλσ, βονδινγ στραπσ, ασ ρεχοmmενδεδ βψ
αχχεσσοριεσ mανυφαχτυρερσ φορ τψπε σερϖιχεσ ινδιχατεδ.

ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ
3.01 ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ ΟΦ ΕΛΕΧΤΡΙΧΑΛ ΓΡΟΥΝDΙΝΓ ΑΝD ΒΟΝDΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜΣ
Α.

Χοννεχτ γρουνδινγ χονδυχτορσ το υνδεργρουνδ γρουνδινγ ελεχτροδεσ υσινγ εξοτηερmιχ ωελδ
προχεσσ. Μεχηανιχαλ χοmπρεσσιον τψπε χοννεχτορσ αρε αχχεπταβλε φορ τεστ ωελλσ ονλψ.

Β.

Γρουνδ ελεχτριχαλ σερϖιχε σψστεm νευτραλ ατ σερϖιχε εντρανχε εθυιπmεντ το γρουνδινγ
ελεχτροδεσ.

Χ.

Γρουνδ εαχη σεπαρατελψ δεριϖεδ σψστεm νευτραλ το εφφεχτιϖελψ γρουνδεδ mεταλλιχ ωατερ πιπε,
εφφεχτιϖελψ γρουνδεδ στρυχτυραλ στεελ mεmβερ, ανδ σεπαρατε γρουνδινγ ελεχτροδε.

D.

Χοννεχτ τογετηερ σψστεm νευτραλ, σερϖιχε εθυιπmεντ ενχλοσυρεσ, εξποσεδ νονχυρρεντ
χαρρψινγ mεταλ παρτσ οφ ελεχτριχαλ εθυιπmεντ, mεταλ ραχεωαψ σψστεmσ, γρουνδινγ χονδυχτορ ιν
ραχεωαψσ ανδ χαβλεσ, ρεχεπταχλε γρουνδ χοννεχτορσ, ανδ πλυmβινγ σψστεmσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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Ε.

Τερmινατε φεεδερ ανδ βρανχη χιρχυιτ ινσυλατεδ εθυιπmεντ γρουνδινγ χονδυχτορσ ωιτη
γρουνδινγ λυγ, βυσ, ορ βυσηινγ.

Φ.

Χοννεχτ γρουνδινγ ελεχτροδε χονδυχτορσ το 1−ινχη διαmετερ ορ γρεατερ, mεταλλιχ χολδ ωατερ
πιπε υσινγ α συιταβλψ σιζεδ γρουνδ χλαmπ. Προϖιδε χοννεχτιονσ το φλανγεδ πιπινγ ατ στρεετ σιδε
οφ φλανγε.

Γ.

Χοννεχτ βυιλδινγ ρεινφορχινγ στεελ, βυιλδινγ στεελ βεαm, βυιλδινγ στεελ ροοφ ανδ ωαλλσ ανδ δυχτ
βανκ ανδ ϖαυλτ ρεινφορχινγ στεελ το γρουνδ mατ υσινγ Νο. 4/0 ΑWΓ βαρε χοππερ γρουνδινγ
χαβλε.

Η.

Βονδ βαρε γρουνδινγ χαβλε ιν δυχτ βανκσ το γρουνδινγ χαβλε ιν πυλλ βοξεσ ανδ το ποωερ
εθυιπmεντ γρουνδ βυσ ατ ενδσ οφ εαχη δυχτ βανκ.

Ι.

Βονδ γρουνδινγ χαβλεσ το βοτη ενδσ οφ mεταλ χονδυιτ ορ σλεεϖεσ τηρουγη ωηιχη συχη χαβλεσ
πασσ.

ϑ.

Τιγητεν γρουνδινγ ανδ βονδινγ χοννεχτορσ ανδ τερmιναλσ, ινχλυδινγ σχρεωσ ανδ βολτσ, ιν
αχχορδανχε ωιτη mανυφαχτυρερ∋σ πυβλισηεδ τορθυε−τιγητενινγ ϖαλυεσ φορ χοννεχτορσ ανδ
βολτσ. Wηερε mανυφαχτυρερ∋σ τορθυινγ ρεθυιρεmεντσ αρε νοτ ινδιχατεδ, τιγητεν χοννεχτιονσ
το χοmπλψ ωιτη τιγητενινγ τορθυε ϖαλυεσ σπεχιφιεδ ιν ΥΛ 486Α το ασσυρε περmανεντ ανδ
εφφεχτιϖε γρουνδινγ.

Κ.

Ρουτε γρουνδινγ χοννεχτιονσ ανδ χονδυχτορσ το γρουνδ ανδ προτεχτιϖε δεϖιχεσ ιν σηορτεστ
ανδ στραιγητεστ πατησ ασ ποσσιβλε ωηιλε φολλοωινγ βυιλδινγ λινεσ το mινιmιζε τρανσιεντ ϖολταγε
ρισεσ. Προτεχτ εξποσεδ χαβλεσ ανδ στραπσ ωηερε συβϕεχτ το mεχηανιχαλ δαmαγε.

3.02 ΦΙΕΛD ΘΥΑΛΙΤΨ ΧΟΝΤΡΟΛ
Α.

Υπον χοmπλετιον οφ ινσταλλατιον οφ ελεχτριχαλ γρουνδινγ ανδ βονδινγ σψστεmσ, τεστ γρουνδ
ρεσιστανχε ωιτη γρουνδ ρεσιστανχε τεστερ υσινγ τηε 3−ποιντ φαλλ οφ ποτεντιαλ mετηοδ. Τεστινγ
σηαλλ βε περφορmεδ δυρινγ νορmαλ δρψ ωεατηερ χονδιτιονσ ωιτη ατ λεαστ 5 νον−ραιν δαψσ
ελαπσινγ πριορ το τεστ. Wηερε τεστσ σηοω ρεσιστανχε−το−γρουνδ ισ οϖερ 5 οηmσ, τακε
αππροπριατε αχτιον το ρεδυχε ρεσιστανχε το 5 οηmσ ορ λεσσ βψ δριϖινγ αδδιτιοναλ γρουνδ ροδσ;
τηεν ρετεστ το δεmονστρατε χοmπλιανχε. Προϖιδε ΕΝΓΙΝΕΕΡ ανδ ΟWΝΕΡ ωιτη α χοπψ οφ τηε
σατισφαχτορψ τεστ ρεσυλτσ.

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΓΡΟΥΝDΙΝΓ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 16075
ΕΛΕΧΤΡΙΧΑΛ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ

ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01 ΣΥΜΜΑΡΨ
Α.

Σεχτιον Ινχλυδεσ: Ιδεντιφιχατιον οφ ελεχτριχαλ mατεριαλσ, εθυιπmεντ, ανδ ινσταλλατιονσ. Ιτ
ινχλυδεσ ρεθυιρεmεντσ φορ ελεχτριχαλ ιδεντιφιχατιον χοmπονεντσ ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το,
τηε φολλοωινγ:
1.

Βυριεδ ελεχτριχαλ λινε ωαρνινγσ.

2.

Ιδεντιφιχατιον λαβελινγ φορ χαβλεσ ανδ χονδυχτορσ.

3.

Οπερατιοναλ ινστρυχτιον σιγνσ.

4.

Wαρνινγ ανδ χαυτιον σιγνσ.

5.

Εθυιπmεντ λαβελσ ανδ σιγνσ.

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ
2.01 ΕΛΕΧΤΡΙΧΑΛ ΙDΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ ΠΡΟDΥΧΤΣ
Α.

Χολορεδ Αδηεσιϖε Μαρκινγ Ταπε φορ Wιρεσ ανδ Χαβλεσ: Σελφ−αδηεσιϖε, ϖινψλ ταπε νοτ λεσσ τηαν
3 mιλσ τηιχκ βψ 1 ινχη το 2 ινχηεσ ιν ωιδτη.

Β.

Πρε−τενσιονεδ Φλεξιβλε Wραπαρουνδ Χολορεδ Πλαστιχ Σλεεϖεσ φορ Χαβλε Ιδεντιφιχατιον: Φλεξιβλε
αχρψλιχ βανδσ σιζεδ το συιτ ραχεωαψ διαmετερ ανδ αρρανγεδ το σταψ ιν πλαχε βψ πρε−τενσιονεδ
γριππινγ αχτιον ωηεν χοιλεδ αρουνδ τηε χαβλε.

Χ.

Υνδεργρουνδ Λινε Μαρκινγ Ταπε: Περmανεντ, βριγητ χολορεδ, χοντινυουσ πριντεδ, πλαστιχ ταπε
χοmπουνδεδ φορ διρεχτ−βυριαλ σερϖιχε νοτ λεσσ τηαν 6 ινχηεσ ωιδε βψ 4 mιλσ τηιχκ. Πριντεδ
λεγενδ ινδιχατιϖε οφ γενεραλ τψπε οφ υνδεργρουνδ λινε βελοω.

D.

Wιρε/Χαβλε Dεσιγνατιον Ταπε Μαρκερσ: ςινψλ ορ ϖινψλ−χλοτη, σελφ−αδηεσιϖε, ωραπαρουνδ,
χαβλε/χονδυχτορ mαρκερσ ωιτη πρε−πριντεδ νυmβερσ ανδ λεττερ.

Ε.

Αλυmινυm, Wραπαρουνδ Χαβλε Μαρκερ Βανδσ: Βανδσ χυτ φροm 0.014−ινχη−τηιχκ αλυmινυm
σηεετ, φιττεδ ωιτη σλοτσ ορ εαρσ φορ σεχυρινγ περmανεντλψ αρουνδ ωιρε ορ χαβλε ϕαχκετ ορ
αρουνδ γρουπσ οφ χονδυχτορσ. Προϖιδε φορ λεγενδ αππλιχατιον ωιτη σταmπεδ λεττερσ ορ
νυmβερσ.
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Φ.

Ενγραϖεδ, Πλαστιχ Λαmινατεδ Λαβελσ, Σιγνσ, ανδ Ινστρυχτιον Πλατεσ: Ενγραϖινγ στοχκ mελαmινε
πλαστιχ λαmινατε, 1/16 ινχη mινιmυm τηιχκ φορ σιγνσ υπ το 20 σθυαρε ινχηεσ ορ 8 ινχηεσ ιν
λενγτη; 1/8−ινχη τηιχκ φορ λαργερ σιζεσ. Ενγραϖεδ λεγενδ ιν ωηιτε λεττερσ ον βλαχκ φαχε ανδ
πυνχηεδ φορ mεχηανιχαλ φαστενερσ.

Γ.

Βακεδ Εναmελ Wαρνινγ ανδ Χαυτιον Σιγνσ φορ Ιντεριορ Υσε: Πρε−πριντεδ αλυmινυm σιγνσ,
πυνχηεδ φορ φαστενερσ, ωιτη χολορσ, λεγενδ, ανδ σιζε αππροπριατε το τηε λοχατιον.

Η.

Εξτεριορ Μεταλ−Βαχκεδ Βυτψρατε Wαρνινγ ανδ Χαυτιον Σιγνσ: Wεατηερ−ρεσισταντ, νονφαδινγ,
πρε−πριντεδ χελλυλοσε αχετατε βυτψρατε σιγνσ ωιτη 20−γαυγε γαλϖανιζεδ στεελ βαχκινγ, ωιτη
χολορσ, λεγενδ, ανδ σιζε αππροπριατε το λοχατιον. Προϖιδε 1/4−ινχη γροmmετσ ιν χορνερσ φορ
mουντινγ.

Ι.

Φαστενερσ φορ Πλαστιχ Λαmινατεδ ανδ Μεταλ Σιγνσ: Σελφ−ταππινγ σταινλεσσ στεελ σχρεωσ ορ
Νυmβερ 10/32 σταινλεσσ στεελ mαχηινε σχρεωσ ωιτη νυτσ ανδ φλατ ανδ λοχκ ωασηερσ.

ϑ.

Χαβλε Τιεσ: Φυνγυσ−ινερτ, σελφ−εξτινγυισηινγ, ονε−πιεχε, σελφ−λοχκινγ νψλον χαβλε τιεσ, 0.18 ινχη
mινιmυm ωιδτη, 50−πουνδ mινιmυm τενσιλε στρενγτη, ανδ συιταβλε φορ α τεmπερατυρε ρανγε
φροm mινυσ 50 το 350 δεγρεεσ Φ. Προϖιδε τιεσ ιν σπεχιφιεδ χολορσ ωηεν υσεδ φορ χολορ χοδινγ.

ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ
3.01 ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
Α.

Λεττερινγ ανδ Γραπηιχσ: Χοορδινατε ναmεσ, αββρεϖιατιονσ, χολορσ, ανδ οτηερ δεσιγνατιονσ
υσεδ ιν ελεχτριχαλ ιδεντιφιχατιον Wορκ ωιτη χορρεσπονδινγ δεσιγνατιονσ σπεχιφιεδ ορ ινδιχατεδ.
Ινσταλλ νυmβερσ, λεττερινγ, ανδ χολορσ ασ αππροϖεδ ιν συβmιτταλσ ανδ ασ ρεθυιρεδ βψ Χοδε.

Β.

Υνδεργρουνδ Ελεχτριχαλ Λινε Ιδεντιφιχατιον: Dυρινγ τρενχη βαχκφιλλινγ φορ εξτεριορ νονχονχρετε
ενχασεδ υνδεργρουνδ ποωερ, σιγναλ, ανδ χοmmυνιχατιονσ λινεσ, ινσταλλ χοντινυουσ
υνδεργρουνδ πλαστιχ λινε mαρκερ λοχατεδ διρεχτλψ αβοϖε λινε ατ 6 το 8 ινχηεσ βελοω φινισηεδ
γραδε. Wηερε mυλτιπλε λινεσ ινσταλλεδ ιν α χοmmον τρενχη, δο νοτ εξχεεδ αν οϖεραλλ ωιδτη οφ
16 ινχηεσ; ινσταλλ α σινγλε λινε mαρκερ.

Χ.

Ινσταλλ λινε mαρκερ φορ υνδεργρουνδ ωιρινγ, βοτη διρεχτ βυριεδ ανδ ιν ραχεωαψ.

D.

Χονδυχτορ Χολορ Χοδινγ: Προϖιδε χολορ χοδινγ φορ σεχονδαρψ σερϖιχε, φεεδερ, ανδ βρανχη
χιρχυιτ χονδυχτορσ τηρουγηουτ τηε Προϕεχτ σεχονδαρψ ελεχτριχαλ σψστεm.

Ε.

Wιρινγ Στανδαρδσ:
1.

480/277 ςολτ, 3−Πηασε Ποωερ:
α.
β.
χ.

Βροων.
Ορανγε.
Ψελλοω.
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δ.
2.

240/120 ςολτ, 3−Πηασε Ποωερ:
α.
β.
χ.
δ.

3.

Βλαχκ, νυmβερεδ Λ1−Τ1, ετχ.

Χοντρολ Wιρινγ:
α.
β.
χ.
δ.

Φ.

Βλαχκ.
Ρεδ.
Wηιτε Νευτραλ.

Μοτορ Λεαδσ, Χοντρολ Χαβινετ/ΜΧΧ:
α.

6.

Βλαχκ.
Ρεδ.
Βλυε.

208/120 ςολτ, 1−Πηασε Ποωερ:
α.
β.
χ.

5.

Βλαχκ
Ορανγε (Ηιγη−Λεγ)
Βλυε
Wηιτε Νευτραλ

208 ςολτ, 3−Πηασε Ποωερ:
α.
β.
χ.

4.

Γρεψ Νευτραλ.

Ρεδ
Χοντρολ χιρχυιτ ωιρινγ τηατ ισ δε−ενεργιζεδ ωηεν τηε mαιν δισχοννεχτ ισ
οπενεδ.
Ψελλοω Χοντρολ χιρχυιτ ωιρινγ τηατ ρεmαινσ ενεργιζεδ ωηεν τηε mαιν δισχοννεχτ ισ
οπενεδ.
Βλυε
DΧ.
Γρεεν Γρουνδ.

Υσε χονδυχτορσ ωιτη χολορ φαχτορψ αππλιεδ εντιρε λενγτη οφ χονδυχτορσ εξχεπτ ασ φολλοωσ:
1.

Τηε φολλοωινγ φιελδ αππλιεδ χολορ χοδινγ mετηοδσ mαψ βε υσεδ ιν λιευ οφ φαχτορψ−χοδεδ
ωιρε φορ σιζεσ λαργερ τηαν Νο. 10 ΑWΓ.
α.

Αππλψ χολορεδ, πρεσσυρε−σενσιτιϖε πλαστιχ ταπε ιν ηαλφ−λαππεδ τυρνσ φορ α διστανχε οφ
6 ινχηεσ φροm τερmιναλ ποιντσ ανδ ιν βοξεσ ωηερε σπλιχεσ ορ ταπσ αρε mαδε. Αππλψ
λαστ 2 λαπσ οφ ταπε ωιτη νο τενσιον το πρεϖεντ ποσσιβλε υνωινδινγ. Υσε 1−ινχη−ωιδε
ταπε ιν χολορσ ασ σπεχιφιεδ. Dο νοτ οβλιτερατε χαβλε ιδεντιφιχατιον mαρκινγσ βψ
ταπινγ. Ταπε λοχατιονσ mαψ βε αδϕυστεδ σλιγητλψ το πρεϖεντ συχη οβλιτερατιον.

β.

Ιν λιευ οφ πρεσσυρε−σενσιτιϖε ταπε, χολορεδ χαβλε τιεσ mαψ βε υσεδ φορ χολορ
ιδεντιφιχατιον. Αππλψ 3 τιεσ οφ σπεχιφιεδ χολορ το εαχη ωιρε ατ εαχη τερmιναλ ορ σπλιχε
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ποιντ σταρτινγ 3 ινχηεσ φροm τηε τερmιναλ σπαχεδ 3 ινχηεσ απαρτ. Αππλψ ωιτη α
σπεχιαλ τοολ ορ πλιερσ, τιγητεν φορ σνυγ φιτ, ανδ χυτ οφφ εξχεσσ λενγτη.
Γ.

Ποωερ Χιρχυιτ Ιδεντιφιχατιον: Σεχυρελψ φαστεν ιδεντιφψινγ mεταλ ταγσ οφ αλυmινυm ωραπαρουνδ
mαρκερ βανδσ το χαβλεσ, φεεδερσ, ανδ ποωερ χιρχυιτσ ιν ϖαυλτσ, πυλλ βοξεσ, ϕυνχτιον βοξεσ,
mανηολεσ, ανδ σωιτχηβοαρδ ροοmσ ωιτη 1/4−ινχη στεελ λεττερ ανδ νυmβερ σταmπσ ωιτη λεγενδ
το χορρεσπονδ ωιτη δεσιγνατιονσ ον Dραωινγσ. Ιφ mεταλ ταγσ αρε προϖιδεδ, ατταχη τηεm ωιτη
αππροξιmατελψ 55−πουνδ τεστ mονοφιλαmεντ λινε ορ ονε−πιεχε σελφ−λοχκινγ νψλον χαβλε τιεσ.

Η.

Ινσταλλ ωιρε/χαβλε δεσιγνατιον ταπε mαρκερσ ατ τερmινατιον ποιντσ, σπλιχεσ, ορ ϕυνχτιονσ ιν
εαχη χιρχυιτ. Χιρχυιτ δεσιγνατιονσ σηαλλ βε ασ ινδιχατεδ ον Dραωινγσ.

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 16120
WΙΡΕΣ ΑΝD ΧΑΒΛΕΣ

ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01 ΣΥΜΜΑΡΨ
Α.

Σεχτιον ινχλυδεσ τηε φολλοωινγ:
1.

Λοω−ςολταγε Wιρε ανδ Χαβλε.

2.

Ινστρυmεντ Χαβλε.

1.02 ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ
Α.

ΥΛ Χοmπλιανχε: Προϖιδε χοmπονεντσ ωηιχη αρε λιστεδ ανδ λαβελεδ βψ ΥΛ. Φορ χαβλεσ ιντενδεδ
φορ υσε ιν αιρ ηανδλινγ σπαχε χοmπλψ ωιτη αππλιχαβλε ρεθυιρεmεντσ οφ ΥΛ Στανδαρδ 710, ∀Τεστ
Μετηοδ φορ Φιρε ανδ Σmοκε χηαραχτεριστιχσ οφ χαβλεσ υσεδ ιν Αιρ Ηανδλινγ Σπαχεσ.∀

Β.

ΝΕΜΑ/ΙΧΕΑ Χοmπλιανχε: Προϖιδε χοmπονεντσ ωηιχη χοmπλψ ωιτη φολλοωινγ στανδαρδσ:
1.

Χ.

ΙΕΕΕ Χοmπλιανχε: Προϖιδε χοmπονεντσ ωηιχη χοmπλψ ωιτη τηε φολλοωινγ στανδαρδ.
1.

D.

ΝΕΜΑ WΧ 70−1999/ΙΧΕΑ Σ−95−658−1999, Νονσηιελδεδ Ποωερ Χαβλεσ Ρατεδ 2,000 ςολτσ
ορ Λεσσ φορ τηε Dιστριβυτιον οφ Ελεχτριχαλ Ενεργψ.

Στανδαρδ 82, Τεστ προχεδυρεσ φορ Ιmπυλσε ςολταγε Τεστσ ον Ινσυλατεδ Χονδυχτορσ.

Λαβελινγ: Ηανδωριττεν λαβελσ αρε νοτ αχχεπταβλε. Αλλ λαβελσ σηαλλ βε mαχηινε πριντεδ ον χλεαρ
ορ οπαθυε ταπε, στενχιλεδ οντο αδηεσιϖε λαβελσ, ορ τψπεωριττεν οντο αδηεσιϖε λαβελσ. Τηε φοντ
σηαλλ βε ατ λεαστ 1/8 ινχη ιν ηειγητ, βλοχκ χηαραχτερσ, ανδ λεγιβλε. Τηε τεξτ σηαλλ βε οφ α χολορ
χοντραστινγ ωιτη τηε λαβελ συχη τηατ ισ mαψ βε εασιλψ ρεαδ. Ιφ λαβελινγ ταπε ισ υτιλιζεδ, τηε φοντ
χολορ σηαλλ χοντραστ ωιτη τηε βαχκγρουνδ.

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ
2.01 ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡΣ
Α.

Συβϕεχτ το χοmπλιανχε ωιτη σπεχιφιεδ ρεθυιρεmεντσ, mανυφαχτυρερσ οφφερινγ προδυχτσ ωηιχη
mαψ βε ινχορπορατεδ ιν Wορκ ινχλυδε:
1. Λοω−ςολταγε Wιρε ανδ Χαβλε:
α. Αmεριχαν Ινσυλατεδ Wιρε Χορπ.
β. Γενεραλ Χαβλε.
χ. Τηε Οκονιτε Χο.
δ. Σουτηωιρε Χο.
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2.

3.

Χοννεχτορσ φορ Λοω−ςολταγε Wιρεσ ανδ Χαβλε Χονδυχτορσ:
α. ΑΜΠ.
β. Ο−Ζ/Γεδνεψ Χο.
χ. Σθυαρε D Χοmπανψ.
δ. 3Μ Χοmπανψ.
Ινστρυmεντ Χαβλε:
α. Βελδεν (Τραδε Νοσ. 1120Α ανδ 1118Α).

2.02 ΛΟW−ςΟΛΤΑΓΕ WΙΡΕΣ ΑΝD ΧΑΒΛΕΣ
Α.

Χονδυχτορσ: Προϖιδε στρανδεδ χονδυχτορσ χονφορmινγ το ΑΣΤΜ Στανδαρδσ φορ χονχεντριχ
στρανδινγ, Χλασσ Β. Χονστρυχτιον οφ ωιρε ανδ χαβλε σηαλλ βε σινγλε χονδυχτορ (1/χ) υνλεσσ
mυλτιχονδυχτορ χαβλε ισ σηοων βψ νοτατιον ιν φορm (ξ/χ) ωηερε ξ ινδιχατεσ τηε νυmβερ οφ
σεπαρατε ινσυλατεδ χονδυχτορσ περ χαβλε.

Β.

Χονδυχτορ Ματεριαλ: Χοππερ. Μινιmυm σιζε ποωερ ωιρε σηαλλ βε Νο. 12 ΑWΓ.

Χ.

Ινσυλατιον: Προϖιδε ΡΗW/ΥΣΕ ινσυλατιον φορ ποωερ χονδυχτορσ υσεδ ιν σινγλε− ανδ 3−πηασε
χιρχυιτσ ωιτη mορε τηαν 120 ϖολτσ το γρουνδ. Προϖιδε ΡΗW/ΥΣΕ, ΞΗΗW, ορ ΤΗWΝ/ΤΗΗΝ
ινσυλατιον φορ ποωερ χονδυχτορσ υσεδ ιν σινγλε πηασε χιρχυιτσ ωιτη 120 ϖολτσ ορ λεσσ το γρουνδ
1. Προϖιδε ΡΗW, ΤΗΗΝ/ΤΗWΝ, ορ ΞΗΗW ινσυλατιον φορ γρουνδινγ χονδυχτορσ ινσταλλεδ ιν
ραχεωαψσ.
2. Προϖιδε ΤΗΗΝ/ΤΗWΝ ινσυλατιον φορ χοντρολ χονδυχτορσ.

2.03 ΧΟΝΝΕΧΤΟΡΣ ΦΟΡ ΛΟW−ςΟΛΤΑΓΕ WΙΡΕΣ ΑΝD ΧΑΒΛΕΣ
Α.

Προϖιδε ΥΛ λιστεδ φαχτορψ φαβριχατεδ, σολδερλεσσ mεταλ χοννεχτορσ οφ σιζεσ, αmπαχιτψ ρατινγσ,
mατεριαλσ, τψπεσ, ανδ χλασσεσ φορ αππλιχατιονσ ανδ σερϖιχεσ ινδιχατεδ. Υσε χοννεχτορσ ωιτη
τεmπερατυρε ρατινγσ εθυαλ το ορ γρεατερ τηαν τηοσε οφ τηε ωιρεσ υπον ωηιχη υσεδ.

2.04 ΙΝΣΤΡΥΜΕΝΤ ΧΑΒΛΕ
Α.

Ινστρυmεντ Χαβλε: 600 ϖολτ mινιmυm ινσυλατεδ σηιελδεδ χαβλε ωιτη τωο ορ mορε τωιστεδ Νο.
16 ορ Νο. 18ΑWΓ στρανδεδ χοππερ χονδυχτορσ; ΠςΧ, νψλον, ορ πολψετηψλενε ουτερ ϕαχκετ; ανδ
100 περχεντ φοιλ σηιελδινγ.

2.05 ΜΥΛΤΙΧΟΝDΥΧΤΟΡ ΧΟΝΤΡΟΛ ΧΑΒΛΕ
Α.

Μυλτιχονδυχτορ Χοντρολ Χαβλε: Χονχεντριχαλλψ χαβλεδ Νο. 14 ΑWΓ στρανδεδ χοππερ
χονδυχτορσ ωιτη σατυρατεδ ιντερστιτιαλ φιλλερσ; οϖεραλλ βινδερ οφ νψλον ορ σιmιλαρ mατεριαλ; ανδ
ΠςΧ ϕαχκετ. Θυαντιτψ οφ χονδυχτορσ σηαλλ βε ασ ινδιχατεδ ον Dραωινγσ. Προϖιδε Τψπε 2010
ινδιϖιδυαλ χονδυχτορ ινσυλατιον υνλεσσ οτηερωισε ινδιχατεδ ον Dραωινγσ ασ ονε οφ τηε
φολλοωινγ:
1. Τψπε ΙΣΣ: 15 mιλσ πολψετηψλενε ωιτη 5 mιλσ νψλον.
2. Τψπε 2010: 20 mιλσ πολψετηψλενε ωιτη 10 mιλσ ΠςΧ.
3. Τψπε 3015: 30 mιλσ πολψετηψλενε ωιτη 15 mιλσ ΠςΧ.
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ΠΑΡΤ 3 − ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ
3.01 ΦΙΕΛD ΘΥΑΛΙΤΨ ΧΟΝΤΡΟΛ
Α.

Πριορ το ενεργιζινγ, χηεχκ ινσταλλεδ 480 ϖολτ, 3−πηασε ποωερ χιρχυιτσ ανδ ηιγηερ ωιρεσ ανδ
χαβλεσ ωιτη α 1,000−ϖολτ mεγοηm mετερ το δετερmινε ινσυλατιον ρεσιστανχε λεϖελσ το ασσυρε
ρεθυιρεmεντσ αρε φυλφιλλεδ. Μινιmυm αχχεπταβλε mεγοηm mετερ ρεαδινγ ισ 100 mεγοηmσ
ηελδ ατ α χονσταντ ϖαλυε φορ 15 σεχονδσ. Α χερτιφιεδ χοπψ οφ mεγοηm mετερ τεστσ σηαλλ βε
συβmιττεδ το ΕΝΓΙΝΕΕΡ. Τεστ ρεπορτσ σηαλλ ινχλυδε αmβιεντ τεmπερατυρε ανδ ηυmιδιτψ ατ
τιmε οφ τεστινγ. Νοτιφψ ΕΝΓΙΝΕΕΡ 48 ηουρσ πριορ το τεστ ωιτη σχηεδυλε.

Β.

Ρεπορτσ (νον−ΛΑΝ χαβλε): Τεστινγ οργανιζατιον σηαλλ mαινταιν α ωριττεν ρεχορδ οφ
οβσερϖατιονσ ανδ τεστσ, ρεπορτ δεφεχτιϖε mατεριαλσ ανδ ωορκmανσηιπ, ανδ ρετεστ χορρεχτεδ
δεφεχτιϖε ιτεmσ. Τεστινγ οργανιζατιον σηαλλ συβmιτ ωριττεν ρεπορτσ το ΕΝΓΙΝΕΕΡ.

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

WΙΡΕΣ ΑΝD ΧΑΒΛΕΣ
16120−3

ΣΕΧΤΙΟΝ 16130
ΡΑΧΕWΑΨΣ

ΠΑΡΤ 1 − ΓΕΝΕΡΑΛ
1.01 ΣΥΜΜΑΡΨ
Α.

Σεχτιον Ινχλυδεσ: Ραχεωαψσ φορ ελεχτριχαλ ωιρινγ. Τψπεσ οφ ραχεωαψσ ιν τηισ Σεχτιον ινχλυδε τηε
φολλοωινγ: ελεχτριχαλ mεταλλιχ τυβινγ (ΕΜΤ), φλεξιβλε mεταλ χονδυιτ, ιντερmεδιατε mεταλ
χονδυιτ, λιθυιδτιγητ φλεξιβλε χονδυιτ, ριγιδ mεταλ χονδυιτ. ριγιδ νονmεταλλιχ χονδυιτ, ωιρεωαψ,
ανδ χονδυιτ βοδιεσ.

1.02 ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ
Α.

Χοδεσ ανδ Στανδαρδσ:
1.

ΝΕΜΑ Χοmπλιανχε: Χοmπλψ ωιτη αππλιχαβλε ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΕΜΑ στανδαρδσ περταινινγ
το ραχεωαψσ.

2.

ΥΛ Χοmπλιανχε ανδ Λαβελινγ: Χοmπλψ ωιτη αππλιχαβλε ρεθυιρεmεντσ οφ ΥΛ στανδαρδσ
περταινινγ το ελεχτριχαλ ραχεωαψ σψστεmσ. Προϖιδε ραχεωαψ προδυχτσ ανδ χοmπονεντσ
λιστεδ ανδ λαβελεδ βψ ΥΛ, ΕΤΛ, ορ ΧΣΑ.

ΠΑΡΤ 2 − ΠΡΟDΥΧΤΣ
2.01 ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡΣ
Α.

Συβϕεχτ το χοmπλιανχε ωιτη ρεθυιρεmεντσ, mανυφαχτυρερσ οφφερινγ προδυχτσ ωηιχη mαψ βε
ινχορπορατεδ ιν Wορκ ινχλυδε:
1.

Χονδυιτ: Αλλιεδ Τυβε, Χαρλον, ϑοηνσ Μανϖιλλε, Ρεπυβλιχ Στεελ, Ροβροψ Ινδυστριεσ, Τριανγλε
Χονδυιτ, Wηεατλανδ Τυβε.

2.

Λιθυιδτιγητ Χονδυιτ: Χαρλον, Ελεχτριχ Φλεξ, Τηοmασ ανδ Βεττσ.

3.

Χονδυιτ Βοδιεσ: Αδαλετ−ΠΛΜ, Αππλετον Ελεχτριχ Χο., Χαρλον, Χρουσε−Ηινδσ Dιϖισιον,
Χοοπερ Ινδυστριεσ, Ινχ., Κιλλαρκ Ελεχτριχ Μφγ. Χο., Κραλοψ Προδυχτσ Χο., Ο−Ζ/Γεδνεψ Χο.,
Ροβροψ Ινδυστριεσ., Σπρινγ Χιτψ Ελεχτριχαλ Μφγ. Χο.,

4.

Χονδυιτ Τηρεαδ Παιντ: ΧΡΧ Χηεmιχαλσ, ΥΣΑ, Σηερωιν Wιλλιαmσ, ΖΡΧ Χηεmιχαλ Προδυχτσ
Χο.

5.

Wιρεωαψ: Ηοφφmαν Ενγινεερινγ Χο., Ροβροψ Ινδυστριεσ, Ινχ., Σθυαρε D Χοmπανψ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΡΑΧΕWΑΨΣ
16130−1

2.02 ΜΕΤΑΛ ΧΟΝDΥΙΤ ΑΝD ΤΥΒΙΝΓ
Α.

Ριγιδ Μεταλ Χονδυιτ: Ριγιδ Αλυmινυm.

Β.

Λιθυιδτιγητ Φλεξιβλε Μεταλ Χονδυιτ ανδ Φιττινγσ: ΥΛ 360. Φιττινγσ σηαλλ βε σπεχιφιχαλλψ αππροϖεδ
φορ υσε ωιτη τηισ ραχεωαψ.

2.03 ΝΟΝΜΕΤΑΛΛΙΧ ΧΟΝDΥΙΤ ΑΝD DΥΧΤΣ
Α.

Ριγιδ Νονmεταλλιχ Χονδυιτ (ΡΝΧ): ΝΕΜΑ ΤΧ 2 ανδ ΥΛ 651, Σχηεδυλε 80 ΠςΧ.

Β.

Λιθυιδτιγητ Φλεξιβλε Νονmεταλλιχ Χονδυιτ ανδ Φιττινγσ: ΥΛ 1660. Φιττινγσ σηαλλ βε σπεχιφιχαλλψ
αππροϖεδ φορ υσε ωιτη τηισ ραχεωαψ.

2.04 ΧΟΝDΥΙΤ ΒΟDΙΕΣ
Α.

Προϖιδε mατχηινγ γασκετεδ χοϖερσ σεχυρεδ ωιτη χορροσιον−ρεσισταντ σχρεωσ. Υσε χαστ χοϖερσ
ιν ΝΕΜΑ 4 αρεασ ανδ σταmπεδ στεελ χοϖερσ ιν ΝΕΜΑ 1 ανδ 12 αρεασ. Υσε νονmεταλλιχ χοϖερσ
ιν ΝΕΜΑ 4Ξ αρεασ ανδ τηρεαδεδ, γρουνδ ϕοιντ χοϖερσ ιν ΝΕΜΑ 7 ανδ ΝΕΜΑ 9 αρεασ.

Β.

Μεταλλιχ Χονδυιτ ανδ Τυβινγ: Υσε mεταλλιχ χονδυιτ βοδιεσ ασ φολλοωσ:
1.

Ριγιδ Μεταλ Χονδυιτ: Υσε χαστ ορ mαλλεαβλε ιρον χονδυιτ βοδιεσ ωιτη ζινχ ελεχτροπλατινγ,
αλυmινυm εναmελ ορ λαχθυερ φινιση, ανδ τηρεαδεδ ηυβσ.

2.

Ιντερmεδιατε Μεταλ Χονδυιτ: Υσε χαστ ορ mαλλεαβλε ιρον χονδυιτ βοδιεσ ωιτη ζινχ
ελεχτροπλατινγ, αλυmινυm εναmελ ορ λαχθυερ φινιση, ανδ τηρεαδεδ ηυβσ.

3.

Ελεχτριχαλ Μεταλλιχ Τυβινγ: Υσε χαστ ορ mαλλεαβλε ιρον χονδυιτ βοδιεσ ωιτη ζινχ
ελεχτροπλατινγ, αλυmινυm εναmελ ορ λαχθυερ φινιση, ανδ χοmπρεσσιον τψπε χοννεχτορσ.

4.

Νονmεταλλιχ Χονδυιτ ανδ Τυβινγ: Υσε νονmεταλλιχ χονδυιτ βοδιεσ χονφορmινγ το
ΥΛ 514 Β.

5.

ΝΕΜΑ 7 ανδ ΝΕΜΑ 9 Αρεασ: Υσε mατεριαλσ χονφορmινγ το ΥΛ στανδαρδσ φορ τηε αρεα.

2.05 ΡΑΧΕWΑΨ ΣΨΣΤΕΜΣ
Α.

Προϖιδε ραχεωαψ σψστεmσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε φολλοωινγ:
1.

Wιτηιν φινισηεδ ωαλλσ ορ χειλινγσ, υσε ΕΜΤ ραχεωαψ σψστεmσ.

2.

Ιν ΝΕΜΑ 12 ορ ΝΕΜΑ 1 αρεασ, υσε ΙΜΧ ραχεωαψ σψστεmσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΡΑΧΕWΑΨΣ
16130−2

3.

Ιν ΝΕΜΑ 4 αρεασ, ανδ ωηερε συβϕεχτ το ωεττινγ ορ ωαση δοων, υσε αλυmινυm ραχεωαψ
σψστεmσ.

4.

Ιν εξτεριορ βυιλδινγ αππλιχατιονσ, υσε αλυmινυm ραχεωαψ σψστεmσ.

5.

Ιν χηεmιχαλ αρεασ ανδ τηοσε αρεασ δεσιγνατεδ ΝΕΜΑ 4Ξ, υσε Ριγιδ Νον−Μεταλλιχ Χονδυιτ
ραχεωαψ σψστεmσ.

6.

Ιν χλασσιφιεδ ηαζαρδουσ αρεασ ανδ αρεασ δεσιγνατεδ ΝΕΜΑ 7, υσε αλυmινυm χονδυιτ ωιτη
ταπερεδ τηρεαδσ ανδ σεαλινγ φιττινγσ ασ ρεθυιρεδ βψ τηε ΝΧΕΧ φορ ηαζαρδουσ αππλιχατιονσ.

7.

Ινσιδε χονχρετε σλαβσ ορ ωαλλσ, υσε ΠςΧ Σχηεδυλε 40 ραχεωαψ σψστεmσ.

8.

Τρανσιτιον βετωεεν βελοω γρουνδ ανδ αβοϖε γρουνδ χονδυιτ σηαλλ βε ΠςΧ χοατεδ
χονδυιτ.

ΠΑΡΤ 3 – ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ (ΝΟΤ ΥΣΕD)

ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΡΑΧΕWΑΨΣ
16130−3

ΣΕΧΤΙΟΝ 16220
ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΜΟΤΟΡΣ
ΠΑΡΤ 1

− ΓΕΝΕΡΑΛ

1.01

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ

1.02

Α.

Λοω ϖολταγε ελεχτριχ mοτορσ ανδ αχχεσσοριεσ, φυρνισηεδ υνδερ οτηερ Σεχτιονσ, ανδ ωηιχη
αρε α παρτ οφ εθυιπmεντ ασσεmβλιεσ σηαλλ βε ιν χονφορmανχε ωιτη τηε ρεθυιρεmεντσ
σπεχιφιεδ ιν τηισ Σεχτιον, υνλεσσ οτηερωισε νοτεδ. Τηισ σεχτιον ινχλυδεσ περφορmανχε,
ανδ δεσχριπτιϖε τψπε σπεχιφιχατιονσ.

Β.

Υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ ορ αππροϖεδ, αλλ ελεχτριχ mοτορσ φυρνισηεδ ανδ ινσταλλεδ βψ τηε
Χοντραχτορ σηαλλ χονφορm το τηε ρεθυιρεmεντσ σπεχιφιεδ ηερειν.
1.

Μοτορσ χοννεχτεδ το ςαριαβλε Φρεθυενχψ Dριϖεσ σηαλλ βε ινϖερτερ δυτψ ρατεδ ιν
αχχορδανχε ωιτη τηε ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΕΜΑ ΜΓ−1.

2.

Μοτορσ ρατεδ 1 ηπ ορ γρεατερ σηαλλ βε πρεmιυm εφφιχιεντ τψπε περ ΝΕΜΑ ΜΓ−1.

ΡΕΦΕΡΕΝΧΕΣ
Α.

Β.

Ινστιτυτε οφ Ελεχτριχαλ ανδ Ελεχτρονιχσ Ενγινεερσ (ΙΕΕΕ).
1.

112: Τεστ Προχεδυρεσ φορ Πολψπηασε Ινδυχτιον Μοτορσ ανδ Γενερατορσ.

2.

1349: ΙΕΕΕ Γυιδε φορ τηε Αππλιχατιον οφ Ελεχτριχ Μοτορσ ιν Χλασσ 1, Dιϖισιον 2
Ηαζαρδουσ (Χλασσιφιεδ) Λοχατιονσ.

Νατιοναλ Ελεχτριχ Μανυφαχτυρερ∋σ Ασσοχιατιον (ΝΕΜΑ):
1.

Χ.

Νατιοναλ Φιρε Προτεχτιον Ασσοχιατιον (ΝΦΠΑ):
1.

1.03

ΜΓ−1: Μοτορσ ανδ Γενερατορσ.

70: Νατιοναλ Ελεχτριχαλ Χοδε (ΝΕΧ).

ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ
Α.

Συβmιτ σηοπ δραωινγσ ανδ mανυφαχτυρερσ∋ προδυχτ δατα ιν αχχορδανχε ωιτη Dιϖισιον 1
ανδ Σπεχιφιχατιον Σεχτιον 16050.
1.

Dεσχριπτιϖε λιτερατυρε ανδ mοτορ χηαραχτεριστιχσ.

2.

Σηοπ δραωινγσ ανδ δεσχριπτιϖε δατα το ινχλυδε:
α.

Χοmπλετε λιστ οφ αλλ mοτορσ το βε φυρνισηεδ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΜΟΤΟΡΣ
16220−1

1.04

β.

Ουτλινεσ, διmενσιονσ, ωειγητσ, ανδ ωιρινγ διαγραmσ.

χ.

Λοχατιον οφ mαιν ανδ αχχεσσοριεσ βοξεσ ωιτη σιζε οφ χονδυιτ εντρανχε.

δ.

Εφφιχιενχψ ανδ ποωερ φαχτορ ατ 1/2, 3/4 ανδ φυλλ λοαδ.

ε.

Βεαρινγ δεσιγν δατα ανδ γρεασε ρεθυιρεmεντσ.

φ.

Ναmεπλατε δατα.

γ.

Σηοπ τεστ ρεπορτ.

η.

Φιελδ αχχεπτανχε τεστ ρεπορτ.

ι.

Ποωερ φαχτορ χορρεχτιον χαπαχιτορσ, ωηερε ρεθυιρεδ.

ϕ.

Βυιλτ ιν οϖερλοαδ προτεχτιον δεϖιχε.

ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ
Α.

Προϖιδε ιν αχχορδανχε ωιτη Dιϖισιον 1 ανδ ασ σπεχιφιεδ.

Β.

Μοτορσ το χοmπλψ ωιτη τηε λατεστ ρεφερενχε στανδαρδσ λιστεδ βελοω.
1.

Νατιοναλ Ελεχτριχαλ Χοδε (ΝΕΧ).

2.

Υνδερωριτερσ Λαβορατοριεσ, Ινχ. (ΥΛ).

3.

Νατιοναλ Ελεχτριχ Μανυφαχτυρερ∋σ Ασσοχιατιον (ΝΕΜΑ).
α.

Χ.

ΝΕΜΑ Στανδαρδ ΜΓ−1 − Μοτορσ ανδ Γενερατορσ.

4.

Αντι−Φριχτιον Βεαρινγ Μανυφαχτυρερ∋σ Ασσοχιατιον, Ινχ. (ΑΦΒΜΑ).

5.

Αmεριχαν Νατιοναλ Στανδαρδ Ινστιτυτε (ΑΝΣΙ).

6.

Ινστιτυτε οφ Ελεχτριχαλ ανδ Ελεχτρονιχσ Ενγινεερσ (ΙΕΕΕ).
α.

ΙΕΕΕ Στανδαρδ 112 − Τεστ Προχεδυρεσ φορ Πολψπηασε Ινδυχτιον Μοτορσ
ανδ Γενερατορσ.

β.

ΙΕΕΕ 1349 − ΙΕΕΕ Γυιδε φορ τηε Αππλιχατιον οφ Ελεχτριχ Μοτορσ ιν Χλασσ 1,
Dιϖισιον 2 Ηαζαρδουσ (Χλασσιφιεδ) Λοχατιονσ.

Ρουτινε τεστσ σηαλλ βε περφορmεδ ον ρεπρεσεντατιϖε mοτορσ, ανδ σηαλλ ινχλυδε τηε
ινφορmατιον δεσχριβεδ ον ΝΕΜΑ ΜΓ1−12.54 Ρεπορτ οφ Τεστ Φορm φορ Ρουτινε Τεστσ ον
Ινδυχτιον Μοτορσ. Εφφιχιενχψ σηαλλ βε δετερmινεδ ιν αχχορδανχε ωιτη ΙΕΕΕ Πυβλιχατιον
Νο. 112, Μετηοδ Β. Ποωερ φαχτορ σηαλλ βε mεασυρεδ ον ρεπρεσεντατιϖε mοτορσ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΜΟΤΟΡΣ
16220−2

1.05

DΕΛΙςΕΡΨ, ΣΤΟΡΑΓΕ ΑΝD ΗΑΝDΛΙΝΓ
Α.

Σηιππινγ:
1.

Β.

Χ.

Σηιπ mοτορσ ασσεmβλεδ το δριϖεν εθυιπmεντ χοmπλετε εξχεπτ ωηερε παρτιαλ
δισασσεmβλψ ισ ρεθυιρεδ βψ τρανσπορτατιον ρεγυλατιονσ ορ φορ προτεχτιον οφ
χοmπονεντσ.

Ρεχειϖινγ ανδ Στοραγε:
1.

Ινσπεχτ ανδ ινϖεντορψ ιτεmσ υπον δελιϖερψ το σιτε.

2.

Προτεχτ mοτορσ φροm mοιστυρε ατ αλλ τιmεσ.

Προλονγεδ Στοραγε:
1.

Φορ εξτενδεδ ουτδοορ στοραγε, ρεmοϖε mοτορσ φροm εθυιπmεντ ανδ στορε
σεπαρατελψ.

2.

Ιφ στοραγε ισ αντιχιπατεδ το βε λονγερ τηαν τωο mοντησ, στορε ιν αχχορδανχε ωιτη
τηε mανυφαχτυρερ ινστρυχτιονσ ινχλυδινγ τηε φολλοωινγ αδδιτιοναλ στεπσ.

3.

Μαινταιν mοτορ σπαχε ηεατερσ ενεργιζεδ.

4.

Φιλλ τηε οιλ ρεσερϖοιρσ οφ mοτορσ ωιτη σλεεϖε βεαρινγσ το τηε προπερ λεϖελ ωιτη τηε
σπεχιφιεδ οιλ.

5.

Μοτορσ ωιτη αντι−φριχτιον βεαρινγσ το ρεχειϖε αν ινιτιαλ χηανγε οφ γρεασε ανδ τηεν
βε ρε−γρεασεδ εϖερψ σιξ mοντησ.

6.

Ρεmοϖε τηε mοτορ σηαφτ βραχεσ ανδ τηε ροτατε mοτορ σηαφτ εϖερψ τωο ωεεκσ.
Ρεπλαχε τηε σηαφτ βραχεσ πριορ το ρελοχατιον το τηε ινσταλλατιον σιτε. Υνδερ νο
χιρχυmστανχεσ σηουλδ τηε mοτορ βε λιφτεδ ωιτηουτ τηε βραχεσ ιν πλαχε.

ΠΑΡΤ 2

− ΠΡΟDΥΧΤΣ

2.01

ΜΟΤΟΡ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡΣ:
Α.

Γενεραλ Ελεχτριχ Χοmπανψ.

Β.

Ρελιανχε Ελεχτριχ.

Χ.

Υ.Σ. Μοτορσ.

D.

Οτηερ mανυφαχτυρερ ασ αππροϖεδ βψ Ενγινεερ.

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
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ΜΟΤΟΡ DΕΣΙΓΝ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α.

Μοτορσ χοννεχτεδ το ϖαριαβλε φρεθυενχψ δριϖεσ σηαλλ βε ινϖερτερ δυτψ ρατεδ.

Β.

Εϖερψ mοτορ σηαλλ βε οφ συφφιχιεντ χαπαχιτψ το οπερατε τηε δριϖεν εθυιπmεντ υνδερ αλλ
λοαδ ανδ οπερατινγ χονδιτιονσ ωιτηουτ εξχεεδινγ ιτσ ρατεδ ναmεπλατε χυρρεντ ορ ποωερ
ορ ιτσ σπεχιφιεδ τεmπερατυρε λιmιτ ατ ρατεδ ϖολταγε. Εαχη mοτορ σηαλλ δεϖελοπ αmπλε
τορθυε φορ ιτσ ρεθυιρεδ σερϖιχε τηρουγηουτ ιτσ αχχελερατιον ρανγε ατ α ϖολταγε 10 περχεντ
βελοω ναmεπλατε ρατινγ. Wηερε ινδιχατεδ ον τηε ελεχτριχαλ δραωινγσ το βε οπερατεδ ον
α ρεδυχεδ ϖολταγε σταρτερ, τηε mοτορ σηαλλ δεϖελοπ αmπλε τορθυε υνδερ τηε χονδιτιονσ
ιmποσεδ βψ τηε ρεδυχεδ ϖολταγε σταρτινγ mετηοδ.

Χ.

Τηε mοτορ σηαλλ ηαϖε συφφιχιεντ χαπαχιτψ το οπερατε τηε δριϖεν εθυιπmεντ ασ γιϖεν ιν τηε
εθυιπmεντ δεταιλ σπεχιφιχατιονσ. Τηε mοτορ σηαλλ νοτ βε ρεθυιρεδ το δελιϖερ mορε τηαν
ιτσ ρατεδ ναmεπλατε ηορσεποωερ, ατ υνιτψ (1.0) σερϖιχε φαχτορ, υνδερ ανψ χονδιτιον οφ
mεχηανιχαλ ορ ηψδραυλιχ λοαδινγ.

D.

Τψπε οφ Μοτορσ:
1.

Ε.

Αλλ mοτορσ σηαλλ βε ΝΕΜΑ Dεσιγν Β ορ οφ α τψπε ηαϖινγ σταρτινγ χηαραχτεριστιχσ
ανδ ρυγγεδνεσσ ασ mαψ βε νεχεσσαρψ υνδερ τηε αχτυαλ χονδιτιονσ οφ οπερατιον
ανδ, υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ, σηαλλ βε συιταβλε φορ φυλλ−ϖολταγε σταρτινγ.

Ινσυλατιον:
1.

Αλλ mοτορσ σηαλλ ηαϖε Χλασσ Β ορ Χλασσ Φ ινσυλατιον ωιτη τεmπερατυρε ρισε βψ
ρεσιστανχε ατ φυλλ λοαδ ρατινγ οφ α Χλασσ Β ινσυλατιον ιν αχχορδανχε ωιτη ΝΕΜΑ
Στανδαρδσ φορ Μοτορσ ανδ Γενερατορσ, ΝΕΜΑ ΜΓ1, ανδ βασεδ ον α mαξιmυm
αmβιεντ τεmπερατυρε οφ 65 δεγρεεσ Χ υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ.

2.

Ινσυλατιον σψστεmσ σηαλλ βε mανυφαχτυρερ’σ πρεmιυm γραδε, ρεσισταντ το ατταχκ
βψ mοιστυρε, αχιδσ, αλκαλιεσ ανδ mεχηανιχαλ ορ τηερmαλ σηοχκ φορ 480 ϖολτ
mοτορσ. Προϖιδε 80 δεγρεεσ Χ, Χλασσ Β ρισε ορ βεττερ βψ ρεσιστανχε ατ 100 περχεντ
λοαδ ανδ προϖιδε α Χλασσ Φ ινσυλατιον σψστεm, συιταβλε φορ αν αmβιεντ
τεmπερατυρε mοτορ οπερατιον οφ 0 το 65 δεγρεεσ Χ ατ νο mορε τηαν 3,300 φεετ
(1,000 m) αβοϖε σεα λεϖελ φορ ινϖερτερ δυτψ mοτορσ. Τηισ τεmπερατυρε ρισε σηαλλ
βε mετ ωηεν mοτορσ αρε οπερατεδ ανδ χοντρολλεδ ωιτη τηε ςΦD(σ). Τηε mοτορ
ινσυλατιον σψστεm σηαλλ ηαϖε φυλλ χαπαβιλιτψ το ηανδλε τηε χοmmον mοδε ϖολταγε
χονδιτιονσ ιmποσεδ βψ τηε ςΦD.

3.

Μοτορσ φορ ουτδοορ σερϖιχε σηαλλ ηαϖε ϖαχυυm/πρεσσυρε ιmπρεγνατεδ εποξψ
ινσυλατιον φορ mοιστυρε ρεσιστανχε.

4.

Ινσυλατιον φορ ινϖερτερ δυτψ mοτορ ωινδινγσ σηαλλ mεετ ορ εξχεεδ τηε Πυλσε
Ενδυρανχε Ινδεξ φορ mαγνετιχ ωιρε ανδ σηαλλ νοτ βε ινϕυρεδ ωηεν εξποσεδ το
ρεπεατεδ πυλσε τψπε ωαϖεφορmσ, ρεπετιτιϖε ηιγη ϖολταγε τρανσιεντσ, σωιτχηινγ
φρεθυενχψ ανδ ρατε οφ ρισε οφ τηε πυλσε. Χλασσ Η ϖαρνιση σηαλλ βε υσεδ.
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Φ.

Ενχλοσυρεσ:
1.

Γ.

Μοτορσ σηαλλ ηαϖε α στεελ ορ χαστ ιρον φραmε ανδ α χαστ ιρον ορ σταmπεδ στεελ
χονδυιτ βοξ, ασ σπεχιφιεδ βελοω. Χονδυιτ βοξ σηαλλ βε σπλιτ φροm τοπ το βοττοm
ανδ σηαλλ βε χαπαβλε οφ βεινγ ροτατεδ το φουρ ποσιτιονσ. Σψντηετιχ ρυββερ−λικε
γασκετσ σηαλλ βε προϖιδεδ βετωεεν τηε φραmε ανδ τηε χονδυιτ βοξ ανδ βετωεεν
τηε χονδυιτ βοξ ανδ ιτσ χοϖερ. Μοτορ λεαδσ σηαλλ βε σεαλεδ ωιτη α νον−ωιχκινγ,
νον−ηψγροσχοπιχ ινσυλατινγ mατεριαλ. Α φραmε mουντεδ παδ ωιτη δριλλεδ ανδ
ταππεδ ηολε, νοτ λεσσ τηαν 1/4−ινχη (6 mm) διαmετερ, σηαλλ βε προϖιδεδ ινσιδε
τηε χονδυιτ βοξ φορ mοτορ φραmε γρουνδινγ.
α.

Τοταλλψ ενχλοσεδ φαν χοολεδ: ΤΕΦΧ mοτορσ σηαλλ ηαϖε α στεελ ορ χαστ ιρον
φραmε, χαστ ιρον ενδ βραχκετσ, χαστ ιρον χονδυιτ βοξ, 1.15 σερϖιχε φαχτορ
ατ 40 δεγρεεσ Χ, ταππεδ δραιν ηολεσ (χορροσιον ρεσισταντ πλυγσ φορ φραmεσ
286Τ ανδ σmαλλερ ανδ αυτοmατιχ βρεατηερ/δραιν δεϖιχεσ φορ φραmεσ 324Τ
ανδ λαργερ) ανδ υπγραδεδ ινσυλατιον βψ αδδιτιοναλ διπσ ανδ βακεσ το
ινχρεασε mοιστυρε ρεσιστανχε.

β.

Τοταλλψ ενχλοσεδ νον−ϖεντιλατεδ: ΤΕΝς mοτορσ σηαλλ ινχλυδε τηε σαmε
ρατινγ ανδ αχχεσσοριεσ ασ σπεχιφιεδ φορ ΤΕΦΧ mοτορσ.

χ.

Εξπλοσιον προοφ mοτορσ σηαλλ χοmπλψ ωιτη αλλ ρεθυιρεmεντσ οφ Χλασσ Ι,
Dιϖισιον Ι, Γρουπ D, ηαζαρδουσ λοχατιονσ ασ δεφινεδ βψ τηε ΝΕΧ ανδ ωιτη
αλλ οτηερ σαφετψ χοδεσ περταινινγ τηερετο.

Σπεχιαλ Πυρποσε Μοτορσ:
1.

Χηεmιχαλ δυτψ mοτορσ σηαλλ βε προϖιδεδ ωιτη σεϖερε δυτψ ρατινγ. Μοτορσ σηαλλ
βε οφ τηε χορροσιον ρεσισταντ τψπε χονφορmινγ το mοτορσ δεσιγνατεδ βψ τηε
mανυφαχτυρερ ασ Χορρο−Dυτψ, Μιλλ ανδ Χηεmιχαλ, Χυστοm Σεϖερε Dυτψ, ορ σιmιλαρ
θυαλιτψ δεσιγνατιον. Σεϖερε δυτψ mοτορσ σηαλλ ηαϖε α χαστ ιρον φραmε, χαστ ιρον
ενδ βραχκετσ, χαστ ιρον χονδυιτ βοξ ανδ 1.15 σερϖιχε φαχτορ ατ 40 δεγρεεσ Χ ανδ
ταππεδ δραιν ηολεσ (χορροσιον ρεσισταντ πλυγ φορ φραmεσ 286Τ ανδ σmαλλερ ανδ
αυτοmατιχ βρεατηερ/δραιν δεϖιχεσ φορ φραmεσ 324Τ ανδ λαργερ).

2.

Ηερmετιχαλλψ σεαλεδ αιρ χονδιτιονινγ υνιτσ, ελεϖατορσ, ηοιστσ, χρανεσ ανδ οτηερ
δεϖιχεσ χοmπλψινγ ωιτη σπεχιαλ σαφετψ χοδεσ σηαλλ βε φυρνισηεδ ωιτη mοτορσ,
χοντρολ εθυιπmεντ, αχχεσσοριεσ ανδ σαφετψ δεϖιχεσ φορ αππροϖεδ, σαφε, ανδ
εφφιχιεντ οπερατιον, ιν αχχορδανχε ωιτη τηε mανυφαχτυρερ∋σ στανδαρδσ ανδ το βε
ρατεδ φορ τηε δυτψ χψχλε ασ σπεχιφιεδ φορ τηε δριϖεν εθυιπmεντ. Μινιmυm σερϖιχε
φαχτορ 1.15 αβοϖε 3 ηπ.

3.

Σψνχηρονουσ ανδ ωουνδ ροτορ mοτορσ σηαλλ βε σπεχιφιεδ ελσεωηερε ιν τηε
σπεχιφιχατιονσ ωηεν ρεθυιρεδ.

4.

Ινϖερτερ δυτψ ρατεδ: Μοτορσ φορ οπερατιον ον ϖαριαβλε φρεθυενχψ δριϖεσ σηαλλ
mεετ χυρρεντ ποωερ θυαλιτψ λεϖελσ πυβλισηεδ ιν ΝΕΜΑ ΜΓ1, Παρτ 31. Ενχλοσυρεσ
σηαλλ βε εθυαλ το τηοσε φυρνισηεδ φορ σεϖερε δυτψ ορ εξπλοσιον προοφ mοτορσ.
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Μοτορ σηαφτ ανδ βεαρινγσ σηαλλ βε ινσυλατεδ. Ιντερναλ σερϖιχε φαχτορ σηαλλ βε 1.15
τηατ οφ τηε ναmεπλατε. ςεντιλατιον σψστεm σηαλλ βε δεσιγνεδ φορ mαξιmυm ηεατ
τρανσφερ. Στατορ λαmινατιονσ σηαλλ βε σταγγερ−σταχκεδ ανδ σταmπεδ φροm ηιγη
γραδε ελεχτριχαλ στεελ το mινιmιζε εδδψ−χυρρεντ λοσσεσ ανδ ηεατ βυιλδ−υπ χαυσεδ
βψ ινϖερτερ ινδυχεδ ηαρmονιχσ. Ροτορσ σηαλλ βε χονφιγυρεδ το mινιmιζε σκιν−
εφφεχτ ηεατινγ.
Η.

Ι.

Αυξιλιαρψ Dεϖιχεσ:
1.

Τηρεε πηασε mοτορσ σηαλλ νοτ βε προϖιδεδ ωιτη σταρτινγ χαπαχιτορσ.

2.

Σινγλε−πηασε mοτορσ ρεθυιρινγ σωιτχηινγ δεϖιχεσ ανδ αυξιλιαρψ σταρτινγ ρεσιστορσ,
χαπαχιτορσ, ορ ρεαχτορσ σηαλλ βε φυρνισηεδ ασ χοmβινατιον υνιτσ ωιτη συχη
αυξιλιαριεσ ειτηερ ινχορπορατεδ ωιτηιν τηε mοτορ ηουσινγσ ορ ηουσεδ ιν συιταβλε
ενχλοσυρεσ mουντεδ υπον τηε mοτορ φραmεσ. Εαχη χοmβινατιον υνιτ σηαλλ βε
mουντεδ υπον α σινγλε βασε ανδ το βε προϖιδεδ ωιτη α σινγλε χονδυιτ βοξ.

3.

Μοτορ προτεχτιον ανδ mονιτορινγ δεϖιχεσ σηαλλ βε προϖιδεδ ασ ινδιχατεδ ον τηε
δραωινγσ.

Γενεραλ Dεσιγν οφ Μοτορσ:
1.

Μοτορσ σηαλλ χοmπλψ ωιτη τηε λατεστ ΝΕΜΑ Στανδαρδσ Πυβλιχατιον Νο. ΜΓ1 φορ
Μοτορσ ανδ Γενερατορσ, υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ.

2.

Αλλ πολψπηασε νον−εξπλοσιον προοφ mοτορσ σηαλλ βε δεσιγνεδ φορ ενεργψ εφφιχιεντ
οπερατιον ανδ mεετ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ ΜΓ1−12.53 α ανδ β.

3.

Μοτορ ωινδινγσ σηαλλ βε βραχεδ το ωιτηστανδ συχχεσσφυλλψ τηε στρεσσεσ ρεσυλτινγ
φροm τηε mετηοδ οφ σταρτινγ. Τηε ωινδινγσ σηαλλ βε τρεατεδ τηορουγηλψ ωιτη
αχχεπταβλε ινσυλατινγ χοmπουνδ συιταβλε φορ προτεχτιον αγαινστ mοιστυρε ανδ
σλιγητλψ αχιδ ορ αλκαλινε χονδιτιονσ.

4.

Βεαρινγσ σηαλλ βε οφ τηε σελφ−λυβριχατινγ τψπε, δεσιγνεδ το ενσυρε προπερ
αλιγνmεντ οφ ροτορ ανδ σηαφτ ανδ το πρεϖεντ λεακαγε οφ λυβριχαντ.
α.

Βεαρινγσ φορ οπεν mοτορσ σηαλλ βε οφ τηε σλεεϖε ορ βαλλ τψπε, ασ σπεχιφιεδ
υνδερ τηε ρεσπεχτιϖε ιτεmσ οφ mεχηανιχαλ εθυιπmεντ.

β.

Βεαρινγσ φορ τοταλλψ ενχλοσεδ ανδ εξπλοσιονπροοφ mοτορσ σηαλλ βε οφ τηε
βαλλ τψπε.

χ.

Βεαρινγ mινιmυm Λ−10 φατιγυε λιφε ιν ηουρσ ατ 100 περχεντ λοαδ σηαλλ βε
50,000.

δ.

Βεαρινγ γρεασε σηαλλ βε οφ τηε 120 δεγρεεσ Χ τηερmαλ χαπαβιλιτψ τψπε.
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ϑ.

5.

ςερτιχαλ mοτορσ σηαλλ βε προϖιδεδ ωιτη τηρυστ βεαρινγσ αδεθυατε φορ αλλ τηρυστσ το
ωηιχη τηεψ χαν βε συβϕεχτεδ ιν οπερατιον.

6.

ςερτιχαλ mοτορσ οφ τηε οπεν τψπε σηαλλ βε προϖιδεδ ωιτη δριπ ηοοδσ οφ
αχχεπταβλε σηαπε ανδ χονστρυχτιον. Wηεν τηε δριπ ηοοδ ισ τοο ηεαϖψ το βε
εασιλψ ρεmοϖεδ, προϖισιον το βε mαδε φορ αχχεσσ φορ τεστινγ.

7.

Αλλ τηρεε πηασε τωο σπεεδ mοτορσ σηαλλ βε οφ τηε τωο−ωινδινγ δεσιγν.

8.

Αλλ τηρεε πηασε mοτορσ σηαλλ βε προϖιδεδ ωιτη α 1.15 σερϖιχε φαχτορ.

9.

Τηρεε πηασε mοτορσ σηαλλ βε οφ χαστ ιρον χονστρυχτιον ινχλυδινγ φραmε ανδ ενδ
βραχκετσ.

10.

Τοταλλψ ενχλοσεδ mοτορσ σηαλλ βε προϖιδεδ ωιτη αυτοmατιχ βρεατηερ ανδ δραιν

11.

Μοτορ ναmεπλατεσ σηαλλ βε σταινλεσσ στεελ.

12.

Μοτορ Τερmιναλ Βοξεσ ανδ Λεαδσ:

β.

Α γρουνδινγ τερmιναλ σηαλλ βε προϖιδεδ ιν τηε mαιν τερmιναλ βοξ ανδ α
βρονζε γρουνδινγ βολτ το βε φυρνισηεδ ατ τηε χονδυιτ σιδε οφ τηε mοτορ
φραmε.

Τηρεε πηασε mοτορσ ρατεδ 1 ηπ (0.75 κW) ανδ λαργερ σηαλλ βε οφ τηε πρεmιυm
εφφιχιενχψ, “Dεσιγν Ε”, τψπε περ Ταβλε 12.1 οφ ΝΕΜΑ ΜΓ1 Παρτ 12. Μοτορσ σηαλλ
ηαϖε α ΝΕΜΑ Νοmιναλ Εφφιχιενχψ νοτ λεσσ τηαν τηε ϖαλυεσ ρεφερενχεδ ιν ΝΕΜΑ
ΜΓ1. Εφφιχιενχψ ϖαλυεσ σηαλλ βε βασεδ ον τεστσ περφορmεδ ιν αχχορδανχε ωιτη
ΙΕΕΕ Πυβλιχατιον Νο. 112, Μετηοδ Β. Μοτορσ ωιτη ηορσεποωερ ορ ρπm’σ νοτ
λιστεδ σηαλλ χονφορm το χοmπαραβλε στανδαρδσ οφ χονστρυχτιον ανδ mατεριαλσ ασ
τηοσε φορ λιστεδ mοτορσ.

Σηοπ Παιντινγ:
2.

Λ.

Μοτορσ σηαλλ βε φυρνισηεδ ωιτη οϖερσιζε χονδυιτ τερmιναλ βοξεσ το
προϖιδε φορ mακινγ ανδ ηουσινγ τηε χοννεχτιονσ, ανδ ωιτη φλεξιβλε λεαδσ
οφ συφφιχιεντ λενγτη το εξτενδ φορ α διστανχε οφ νοτ λεσσ τηαν 4 ινχηεσ
βεψονδ τηε φαχε οφ τηε βοξ. Τοταλλψ ενχλοσεδ ανδ εξπλοσιον προοφ
mοτορσ το ηαϖε χαστ−ιρον τερmιναλ βοξεσ.

Μοτορ Εφφιχιενχιεσ:
1.

Κ.

α.

Υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ, mοτορσ σηαλλ βε γιϖεν α σηοπ αππλιχατιον οφ παιντ
φιλλερ ορ εναmελ σεαλερ, α φλατ χοατ οφ υνδερχοατερ φορ εναmελ, ανδ τωο χοατσ οφ
εναmελ ορ, ιν λιευ οφ τηισ τρεατmεντ, οτηερ χορροσιον−ρεσισταντ τρεατmεντ
χυστοmαρψ ωιτη τηε mανυφαχτυρερ.

Μοτορ Σηοπ Τεστσ:
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2.03

3.

Μοτορ σηοπ τεστσ σηαλλ βε mαδε ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ΙΕΕΕ Τεστ Χοδεσ ασ
σπεχιφιεδ ιν τηε ΝΕΜΑ ΜΓ1 Στανδαρδσ φορ Μοτορσ ανδ Γενερατορσ. ΝΕΜΑ
ρεπορτ−οφ−τεστ φορmσ το βε υσεδ ιν συβmιττινγ τεστ δατα.

4.

Μοτορ εφφιχιενχψ σηαλλ βε δετερmινεδ βψ υσε οφ ΙΕΕΕ Στανδαρδ 112 Τεστ Μετηοδ
Β, ανδ βψ υσε οφ ΜΓΙ−12.53 α ανδ β.

5.

Φορ ινδυχτιον mοτορσ 5 ηπ, υπ το ανδ ινχλυδινγ 100 ηπ, χοπιεσ οφ ρουτινε τεστσ
ρεπορτσ οφ ελεχτριχαλλψ δυπλιχατε mοτορσ σηαλλ βε φυρνισηεδ.

6.

Φορ mοτορσ 3 ηπ ορ λεσσ, νο τεστ δατα νεεδ βε φυρνισηεδ.

ΕΛΕΧΤΡΙΧΑΛ ΙΝΤΕΡΦΑΧΕ
Α.

Αλλ ιτεmσ οφ ελεχτριχαλ εθυιπmεντ τηατ αρε φυρνισηεδ ωιτη προχεσσ, ηεατινγ, ϖεντιλατινγ, ορ
οτηερ εθυιπmεντ σηαλλ χονφορm το τηε ρεθυιρεmεντσ σπεχιφιεδ υνδερ τηε αππλιχαβλε
ελεχτριχαλ σεχτιονσ οφ τηε σπεχιφιχατιονσ. Ενχλοσυρεσ φορ ελεχτριχαλ εθυιπmεντ συχη ασ
σωιτχηεσ, σταρτερσ, ετχ., σηαλλ αλσο χονφορm το τηε ρεθυιρεmεντσ σπεχιφιεδ υνδερ τηε
αππλιχαβλε ελεχτριχαλ σεχτιονσ οφ τηε σπεχιφιχατιονσ.

ΠΑΡΤ 3

− ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ

3.01

ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
Α.

Αφτερ mοτορ ινσταλλατιον βυτ βεφορε χοννεχτιον το ποωερ ωιρινγ, τεστ mοτορ ωινδινγ
ινσυλατιον ιν αχχορδανχε ωιτη τηε σπεχιφιχατιονσ.

Β.

Αφτερ χοννεχτιον το ποωερ ωιρινγ, χηεχκ φορ οπερατινγ τεmπερατυρε, χορρεχτ ροτατιον,
ϖιβρατιον, αλιγνmεντ ανδ οπερατινγ χυρρεντ δραων υνδερ λοαδ.

Χ.

Συβmιτ αλλ mοτορ τεστ ρεσυλτσ φορ ρεϖιεω ανδ ρεχορδ.
ΕΝD ΟΦ ΣΕΧΤΙΟΝ

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ
ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΜΟΤΟΡΣ
16220−8

