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Ευθύγραµµοι πλαστικοί σωλήνες

ΠΕΤΕΠ

04-02-01-01

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο την διαµόρφωση υδραυλικών δικτύων µε φυσική ροή
ρευστού (λόγω βαρύτητας), µε πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC, U-PVC κ.λπ.
Οι σωληνώσεις ευθύγραµµων άκαµπτων πλαστικών σωλήνων έχουν εφαρµογή σε δίκτυα µε
περιορισµένες απαιτήσεις µηχανικής αντοχής, πιέσεων, αντοχής σε χηµικώς διαβρωτικό
περιβάλλον.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Αποδεκτά υλικά που ενσωµατώνονται στις σωληνώσεις ευθύγραµµων άκαµπτων πλαστικών
σωλήνων για την ροή ρευστών µε βαρύτητα σε υδραυλικά δίκτυα είναι:
•

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC.

•

Πλαστικοί σωλήνες από U-PVC (Μη πλαστικοποιηµένο PVC).

•

Πλαστικοί σωλήνες από SAN+PVC (Μίγµατα συµπολυµερών Στυρενίου).

•

Πλαστικοί σωλήνες από HDPE (Υψηλής πυκνότητας Πολυαιθυλένιο).

•

Πλαστικοί σωλήνες από ΗΤ-ΡΡ (Πολυπροπυλένιο).

•

Πλαστικοί σωλήνες από HT-A.B.S./A.S.A. (Ακρυλονιτρίλιο-Βουταδένιο-Στυρένιο).

•

Εξαρτήµατα σύνδεσης (καµπύλες, συστολές, ταυ, τάπες κ.λπ.) από τα ίδια ως άνω υλικά για
συγκόλληση ή συναρµογή τους (σύµφωνα µε την Μελέτη του Έργου).

•

Εξαρτήµατα στήριξης, έδρασης και ανάρτησης των σωλήνων.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που
εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από φορέα της EQNET.
Τα ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που
αναφέρονται παρακάτω:
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
EN 1401-1:1998
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system -- Συστήµατα πλαστικών
σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 1:
Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήµατα και το σύστηµα.
ΕΛΟΤ 686-00
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Σωλήνες και εξαρτήµατα από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(σκληρό PVC) για συστήµατα αποχέτευσης µέσα σε κτίρια (για χαµηλή και
υψηλή θερµοκρασία) – Προδιαγραφές.
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EN ISO
15493:2003

Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadienestyrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the
system - Metric series (ISO 15493: -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από
ΑΒS (ακρυλονιτρίλιο - βουταδιένιο - στυρένιο), µη πλαστικοποιηµένο PVC
(PVC-U) και χλωριωµένο PVC (PVC-C). Προδιαγραφές του συστήµατος και
των εξερτηµάτων του (σειρές µετρικού συστήµατος).

EN 1329-1:1999

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system - Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση υγρών αποβλήτων
(χαµηλής και υψηλής θερµοκρασίας) εντός κτιριακών εγκαταστάσεων - Μη
πλαστικοποιηµένο πολυβινιλοχλωρίδιο (U- PVC) - Μέρος 1: Προδιαγραφές
σωλήνων, εξαρτηµάτων και σωληνώσεων.

EN 1451-1:1998

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system -- Συστήµατα πλαστικών
σωληνώσεων για κτιριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και
χαµηλής θερµοκρασίας) - Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφές
σωλήνων, εξαρτηµάτων και συστήµατος.

EN 1455-1:1999

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Acrylonitrile-butadiene-styrene
(ABS) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system -Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για αποστράγγιση και αποχέτευση
από ακρυλονιτρίλιο-βουταδένιο-στυρένιο (ABS) - Μέρος 1: Απαιτήσεις για
τους σωλήες, τα εξαρτήµατα και το σύστηµα.

EN 1456-1:2001

Plastics piping systems for buried and above-ground drainage and
sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) Part 1: Specifications for piping components and the system -- Συστήµατα
πλαστικών σωληνώσεων υπόγειων και υπέργειων δικτύων αποστράγγισης
και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο)
(PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για τα δοµικά στοχεία του δικτύου
σωληνώσεων και το σύστηµα.

EN 1565-1:1998

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Styrene copolymer blends
(SAN+PVC) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system -Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων αποστράγγισης και κτιρίων (υψηλής
και χαµηλής θερµοκρασίας) από
µίγµατα συµπολυµερών στυρενίου
(SAN+PVC), Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτηµάτων και του
συστήµατος.

EN 1566-1:1998

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride)
(PVC-C) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system -Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων αποδτράγγισης και αποχέτευσης
κτιρίων (υψηλής και χαµηλής θερµοκρασίας) από χλωριωµένο PVC (PVCC). Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτηµάτων και συστήµατος.

EN 1852-1:1997

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings
and the system -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια
αποχέτευση οµβρίων και λυµάτων χωρίς πίεση - Πολυπροπυλένιο (PP) Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωληνώσεις, εξαρτήµατα και το σύστηµα.

ENV 13801:2000

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Thermoplastics - Recommended
practice for installation -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για
αποχέτευση και αποχέτευση (χαµηλής και υψηλής θερµοκρασίας) εντός
κτιριακών εγκαταστάσεων.
Θερµοπλαστικά.
Συνιστώµενη µέθοδος
εγκατάστασης.
ΠΕΤΕΠ:04-02-01-01

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προς ενσωµάτωση υλικά θα µεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο µετά
προσοχής, για την αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση αδυναµία ροής νερού
µέσω της σωλήνωσης, ή αδυναµία στήριξής της στα οικοδοµικά στοιχεία.
Κατά την µεταφορά οι σωλήνες δεν θα προεξέχουν από την καρότσα, ούτε θα είναι "ατάκτως"
τοποθετηµένοι µέσα σε αυτή. Θα τοποθετούνται σε στρώσεις στο όχηµα µεταφοράς και οι µούφες
θα βρίσκονται σε "εναλλάξ" θέσεις. Επίσης είναι απαραίτητο, τα οχήµατα µεταφοράς να έχουν λείες
επιφάνειες χωρίς προεξοχές που θα τραυµατίσουν τους σωλήνες. Για καλύτερη προστασία είναι
προτιµότερο να χρησιµοποιούνται ξύλινες σανίδες, τόσο στο δάπεδο όσο και στις πλευρές.
Κατά την φόρτωση-εκφόρτωση, απαγορεύεται η ρίψη και το σύρσιµο των σωλήνων στο δαπέδο.
Αυτό απαγορεύεται ρητώς διότι προκαλούνται κακώσεις. Επί προσθέτως τα τεµάχια συνδέσεων θα
πρέπει να µεταφέρονται (φορτώνονται-εκφορτώνονται) µε την ίδια προσοχή όπως και οι πλαστικοί
σωλήνες.
Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευµένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν
θα υπάρχει κίνηση µη εντεταλµένων προσώπων, ούτε άλλης µορφής οικοδοµική δραστηριότητα,
που θα προκαλούσε οµοίως κακώσεις στα ως άνω υλικά. Οι σωλήνες δεν θα στοιβάζονται πέραν
του προβλεφθένος από τον κατασκευαστή φορτίου, τόσο κατά την µεταφορά τους όσο και κατά την
απόθεσή τους. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος στοιβασίας είναι H = 1,50 m.
Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι ηλιακής ακτινοβολίας (όχι
υπαίθρια απόθεση), υγρασίας και σκόνης, που θα τους προκαλούσαν αλλοιώσεις και φθορές.
Επιτρέπεται η υπαίθρια απόθεση, µε την προϋπόθεση το έδαφος να είναι επίπεδο (να µην έχει
πέτρες και προεξοχές) και χωρίς άµεση ηλιακή ακτινοβολία.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα αποθηκεύονται σε κλειστό δροσερό χώρο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η κύρια ειδικότητα των εγκαταστατών είναι αυτή του Υδραυλικού αποδεικνυόµενη από
Πιστοποιηµένη εµπειρία ή πτυχίο κατάρτισης.

3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΝ
Οι σωληνώσεις, αναλόγως της εγκατάστασης (αποχέτευση λυµάτων, ακαθάρτων, οµβρίων κ.λπ.),
θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ). Επιπλέον
θα τηρούνται και τα εξής:
•

Η ροή των υγρών (και των µεταφερόµενων από αυτά στερεών µέσα σε µία εγκατάσταση
αποχέτευσης) θα εξασφαλίζεται µε ταχύτητα φυσικής ροής και θα αποκλείεται η οποιαδήποτε
απόθεση στερεών ή στερεοποιούµενων υλών µέσα σ’ αυτές.

•

Τα ειδικά τεµάχια – εξαρτήµατα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η
χρήση τους σε περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώµατα τραυµατισµού ή αποκλίσεις
από τις τυποποιηµένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή
λειτουργία της εγκατάστασης.

ΠΕΤΕΠ:04-02-01-01

3/11

•

Οι ενώσεις των πλαστικών σωλήνων µε σωλήνες από άλλο υλικό (χαλυβδοσωλήνες,
χυτοσιδηροί σωλήνες κ.λπ.), θα γίνονται µέσω κατάλληλων για τον σκοπό αυτό συνδέσµων και
θα είναι οπωσδήποτε επισκέψιµες.

•

Απαγορεύεται γενικά να γίνονται συνδέσεις µέσα σε τοίχους, πλάκες, υποστυλώµατα ή δοκούς.

•

Σε περιπτώσεις που δεν µπορεί να αποφευχθεί, ακόµη και µε ειδικές προβλέψεις, η φόρτιση
και καταπόνηση των πλαστικών σωληνώσεων από οικοδοµικά στοιχεία, τότε αυτές θα
προστατεύονται µε χυτοσιδηρούς ή χαλύβδινους σωληνωτούς µανδύες και αµφίπλευρη
αρθρωτή σύνδεση των σωληνώσεων στα σηµεία φόρτισης.

•

Οι στηρίξεις, σε συνδυασµό µε τις συνδέσεις, πρέπει να επιτρέπουν την δυνατότητα
παραλαβής των αξονικών συστολοδιαστολών από τις αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας.

•

Απογορεύεται ρητώς η χρήση οποιασδήποτε µορφής θέρµανσης (φλόγιστρο, αερόθερµο κ.λπ.)
για την διαµόρφωση της σωλήνωσης.

•

∆εν θα γίνονται εργασίες µεταφοράς ή εγκατάστασης των σωλήνων όταν η θερµοκρασία του
περιβάλλοντος είναι µικρότερη από 5 οC, για την αποφυγή µόνιµων βλαβών στα υλικά λόγω
κτυπηµάτων, ρηγµατώσεων, κοψιµάτων, στρεβλώσεων κ.λπ.

3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
•

Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκληθεί ελάττωση της
ονοµαστικής διαµέτρου του σωλήνα.

•

Η µείωση της διατοµής σωληνώσεων κατά την φορά της ροής δεν επιτρέπεται. Αλλαγή της
διατοµής προς µεγαλύτερα µεγέθη πραγµατοποιείται µόνο µε ειδικά τεµάχια σύνδεσης, των
οποίων µάλιστα η κάτω πλευρά είναι συνεχής.

•

Εάν για την τοποθέτηση των στηριγµάτων των σωλήνων χρησιµοποιηθούν οικοδοµικά υλικά,
ως υλικό σταθεροποίησης επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο το τσιµέντο ή τσιµεντοειδή
υλικά.

3.3.1

Γενικά

•

Όταν οι πλαστικές σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα µε σωληνώσεις άλλων εγκαταστάσεων
(π.χ. διελεύσεις ισχυρών ή ασθενών ρευµάτων, δίκτυα ύδρευσης, θέρµανσης, κ.λπ.), τότε θα
απέχουν από αυτές ανάλογα προς τις γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις και οπωσδήποτε θα
βρίσκονται κάτω από τις σωληνώσεις ηλεκτρικών καλωδίων.

•

Όλες οι σωληνώσεις, πριν την τοποθέτησή τους στην εγκατάσταση, ελέγχονται για να
εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφάνειας.

•

Η διαµόρφωση της σωλήνωσης θα γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατα
(γωνίες, ηµιγωνίες, ταυ, ηµιταύ, συστολές, σταυρούς κ.λπ.), απαγορευοµένης ρητώς της
δηµιουργίας καµπυλών, µε χρήση οιασδήποτε πηγής θέρµανσης, όπως φλόγιστρα, αερόθερµα
κ.λπ.

•

Όλες οι σωληνώσεις θα διακλαδίζονται µόνο µε εξαρτήµατα (ταυ, ηµιταύ κ.λπ.).

•

Οι άδειοι σωλήνες θα πωµατίζονται στα άκρα τους µέχρι να χρησιµοποιηθούν.

3.3.2

Μέθοδοι συνδέσεων σωληνώσεων

Για την αντιµετώπιση των θερµικών διαστολών των σωληνώσεων (π.χ. αποχετεύσεις οικιών κ.λπ.),
χωρίς παραµένουσες τάσεις, είναι επιβεβληµένο να χρησιµοποιούνται πλαστικοί σωλήνες, των
οποίων η στεγανότητα των συνδέσεων εξασφαλίζεται µέσω κεφαλών (καµπάνες) και ελαστικών
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δακτυλίων. Είναι αποδεκτό τα δίκτυα πλαστικών σωληνώσεων αυτού του τύπου να
κατασκευάζονται µε συγκολλητούς πλαστικούς σωλήνες υπό την προϋπόθεση ότι έχει προβλεφθεί,
σε τακτά διαστήµατα, η τοποθέτηση διατάξεων παραλαβής των συστολοδιαστολών.
Γενικώς συνιστάται να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες συνδέσεων:
•

Στις πλαστικές σωληνώσεις, οι κεφαλές των εξαρτηµάτων και των ευθύγραµµων τµηµάτων να
τοποθετούνται ανάντι της ροής.

•

Πρέπει να παραµένει ένα κενό 10 mm µεταξύ βάθους κεφαλής και ευθύγραµµου άκρου του
επόµενου σωλήνα µετά την συναρµολόγηση, για την παραλαβή των συστολοδιαστολών.

•

Να στερεώνονται µε ένα κολάρο σε απόσταση 5 cm κάτω από την κεφαλή και στην συνέχεια
ανά τρία µέτρα περίπου, για να υπάρχει δυνατότητα παραλαβής αξονικών συστολοδιαστολών.

•

Να µην ενσωµατώνονται ποτέ µέσα σε πλάκες µπετόν ή τοίχους. Όπου οι σωλήνες διέρχονται
από πλάκες µπετόν ή τοίχους θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλο χιτώνιο.

•

Το κόψιµο των πλαστικών σωλήνων να γίνεται πάντοτε σε γωνία 90
της σωλήνωσης.

•

Όλα τα ευθύγραµµα τµήµατα των σωληνώσεων, να ενώνονται µεταξύ τους µε τις
προβλεπόµενες από τον κατασκευαστική κεφαλές τους, άλλως θα χρησιµοποιούνται
εξαρτήµατα (µούφες), αποκλειοµένης της "κατασκευής" κεφαλών επί τόπου του έργου, στο ένα
από τα δύο ευθύγραµµα τµήµατα των σωλήνων του δικτύου.

•

Για σωλήνες χωρίς κεφαλή, για την σύνδεση τους χρησιµοποιείται σύνδεσµος (µούφα) του
ιδίου υλικού (µε ή χωρίς εσωτερική πατούρα) και η στεγανότητα εξασφαλίζεται µε
στεγανοποιητικό δακτύλιο ή συγκόλληση.

3.3.3

ο

σε σχέση µε τον άξονα

Εγκιβωτισµός σωληνώσεων

Γενικά επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων και εντός δαπέδων ή εντός χώµατος. Σε
αυτές τις περιπτώσεις θα γίνονται τα εξής:
•

Προ της σκυροδέτησης (κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων), θα έχει γίνει η τοποθέτηση, η
σύνδεση των εξαρτηµάτων και η στήριξη των πλαστικών σωλήνων που εγκιβωτίζονται στα
δάπεδα.

•

Η σωλήνωση θα έχει την προβλεπόµενη από την Μελέτη κλίση.

•

Η εκ των υστέρων λάξευση φερόντων οικοδοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα (τοιχείων,
υποστυλωµάτων, δοκών κ.λπ.) απαγορεύεται.

•

Στις χωνευτές σωληνώσεις θα αποφεύγεται η διασταύρωση των σωλήνων µε τον οπλισµό του
µπετόν. Το κόψιµο ή η παραµόρφωση του οπλισµού απαγορεύεται αυστηρά.

•

Σε περιπτώσεις που κατά την διάρκεια χρήσης του δικτύου, προβλέπεται να εµφανιστεί εντός
της σωλήνωσης θερµοκρασία του ρέοντος υγρού µεγαλύτερη των 45 οC ή µικρότερη των 4 οC,
τότε θα θερµοµονώνεται το τµήµα του δικτύου.

•

Καµία εγκιβωτισµένη σωλήνωση δεν θα "κλείνει" πριν την τµηµατική παραλαβή της από τον
Επιβλέποντα Μηχανικό. Επίσης θα πρέπει να φωτογραφίζεται σε σχέση µε λοιπά "σταθερά"
σηµεία του κτιριακού κελύφους της κατασκευής και οι φωτογραφίες (as built), θα
επισυνάπτονται στον Φάκελο Μητρώου του Έργου.

3.3.4

Χιτώνια διελεύσεως σωληνώσεων δια µέσου οικοδοµικών στοιχείων

Για την διέλευση σωλήνωσης µέσω οικοδοµικών στοιχείων, θα προβλέπονται χιτώνια µε εσωτερική
διάµετρο µεγαλύτερη από την αντίστοιχη εξωτερική της σωλήνωσης.
ΠΕΤΕΠ:04-02-01-01
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•

Τα χιτώνια θα είναι είτε από γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα, είτε από χαλκοσωλήνα είτε από
εγκεκριµένο υλικό PVC. Τα χιτώνια διαµέσου δαπέδων θα εκτείνονται κατά 25 mm πάνω από
την τελειωµένη επιφάνεια του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες. Όπου ανεβαίνουν
σωλήνες διαµέσου δαπέδων στα µηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων θα τελειώνουν στα
75 mm πάνω από το τελικό δάπεδο και θα στεγανοποιούνται µε κατάλληλο ελαστοµερές υλικό
π.χ. σιλικόνη, ρευστό λάστιχο ή άλλο εγκεκριµένο υλικό. Χιτώνια, τα οποία περνούν από
εξωτερικούς τοίχους και οροφές προς την εξωτερική ατµόσφαιρα, θα στεγανοποιούνται έναντι
βροχής και εξωτερικών συνθηκών.

•

Όπου τοποθετούνται χιτώνια διαµέσου πυράντοχων τοίχων ή δαπέδων, το κενό µεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα γεµίζει από σταθερό άκαυστο υλικό.
Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα
τοποθετούνται οµοκεντρικά µε τους σωλήνες.

•

Όπου περνούν σωλήνες διαµέσου φερόντων υπογείων τοίχων ή δαπέδων και µπορεί να
επιτρέψουν την είσοδο υπογείων υδάτων στο κτίριο, θα προβλέπονται φλάντζες µε ειδική
διαµόρφωση ή υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτή την περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος µεταξύ των
σωλήνων και των χιτωνίων θα γεµίζει µε το προαναφερθέν ελαστοµερές υλικό, ώστε να
δηµιουργεί µία υδατοστεγανή σύνδεση.

•

Όλα τα χιτώνια που απαιτείται να ενσωµατωθούν στο οπλισµένο σκυρόδεµα ή σε άλλα
τσιµεντένια τµήµατα του σκελετού, θα τοποθετηθούν πριν γίνει η σκυροδέτηση και θα ληφθούν
τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί η ακινητοποίηση των χιτωνίων στην σωστή τους
θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέµατος.

•

Εάν ο σωλήνας είναι µονωµένος, τότε η µόνωση θα προστατεύεται στο σηµείο της διατρήσεως
µε κυλινδρικό µανδύα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας ή φύλλο αλουµινίου πάχους
τουλάχιστον 0,60 mm, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της µόνωσης. Στην συνέχεια θα
περνά µέσα στο αντίστοιχο χιτώνιο.

3.3.5

Ορατή τοποθέτηση εµφανών σωληνώσεων

Η στήριξη των σωληνώσεων επιτρέπεται µόνο µε ειδικά για αυτές στηρίγµατα. Αυτά θα
περιβάλλουν την σωλήνωση σε όλη την περιφέρειά της και θα είναι απόλυτα προσαρµοσµένα στην
εξωτερική της διάµετρο, µέσω ελαστικού δακτύλιου.
Κατά την στήριξη των σωληνώσεων θα λαµβάνεται υπ' όψη η συστολοδιαστολή τους, ανάλογα µε
τις αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας.
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•

Οι εµφανείς σωληνώσεις θα συγκροτούνται από µεταλλικά διµερή στηρίγµατα.

•

Τα διάφορα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδοµικά στοιχεία, όπως
π.χ. στηρίγµατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσµατα αναρτήσεως ή άλλα ελάσµατα, θα είναι
µεταλλικά χαλύβδινα, γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα ή µε την κατάλληλη αντισκωριακή βαφή
(αστάρι – χρώµα) σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 03.10.03.00 για διαβρωτικό περιβάλλον.

•

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε στηρίγµατα αγκυρούµενα σταθερά σε
οικοδοµικά στοιχεία. Τα στηρίγµατα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά µήκος του άξονα
συστολοδιαστολή των σωλήνων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση
προκειµένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν του σηµείου αγκυρώσεως.

•

Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε την βοήθεια στηριγµάτων τύπου Ω. Τα στηρίγµατα
θα είναι χαλύβδινα γαλβανισµένα, ή ανοξείδωτα όπως και οι βίδες, περικόχλια και ροδέλες
(γκρόβερ).
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•

Η αγκύρωση στα οικοδοµικά υλικά θα γίνεται µε εκτονωτικά µεταλλικά βύσµατα γαλβανισµένα
χαλύβδινα γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα. Στην περίπτωση αναρτήσεως θα χρησιµοποιηθούν
µεταλλικές ράβδοι (ντίζες) γαλβανισµένες ή ανοξείδωτες, διατοµής σύµφωνα µε την Μελέτη,
ανάλογα µε το συγκεκριµένο εκάστοτε φορτίο. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για
λόγους συστολοδιαστολών.
Το γαλβάνισµα γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρονται στην ΠΕΤΕΠ 04.20.01.03.

•

Σηµαντική παράµετρος για την στήριξη σωλήνωσης από πλαστικούς σωλήνες, εκτός από την
θερµοκρασία, είναι το δηµιουργούµενο πλήγµα (π.χ. κατακόρυφες στήλες), που µπορεί να
προκαλέσει ισχυρές µηχανικές καταπονήσεις. Για τον λόγο αυτό, θα προβλέπεται σε κάθε
αλλαγή από την κατακόρυφη στην οριζόντια διεύθυνση (στον πόδα της κατακόρυφης στήλης)
κατασκευή αντιπληγµατικής διάταξης (χαλύβδινο ικρίωµα, κ.λπ.).

3.3.6

Απόσταση στηριγµάτων

Για µεµονωµένους σωλήνες και για τις περιπτώσεις ευθειών διαδροµών σωλήνων θα εφαρµόζονται
τα παρακάτω:
Οι εξωτερικοί σωλήνες θα φέρουν καθ’ ύψος ένα τουλάχιστον στήριγµα ανά 3,00 m (ανά 2,00 m
στον τελευταίο όροφο του κτιρίου), οριζοντίως δε ένα στήριγµα ανά 10*D (D = εξωτ. διάµετρος),
εκτός αν άλλως καθορίζεται στα σχέδια λεπτοµερειών της Μελέτης.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, κατά την οριζόντια έννοια θα πρέπει να υπάρχει στήριγµα αµέσως
µετά τις µικρές συνδέσεις σε θέσεις συστολών, και δύο στηρίγµατα εκατέρωθεν τυχόν ειδικών
τεµαχίων (βάνες κ.λπ.).

3.3.7

Παραλαβή θερµικών διαστολών του δικτύου

Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων µε ευθύγραµµους πλαστικούς σωλήνες θα κατασκευάζονται µε
ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά στο θέµα της παραλαβής των θερµικών διαστολών από την
γραµµική επιµήκυνση των δικτύων.
Ο υπολογισµός των διαστολών θα προκύπτει από την σχέση:

∆l = α x L x (tΤ - tA)
όπου:

∆l : Η γραµµική επιµήκυνση της σωλήνωσης.
α:

Ο συντελεστής γραµµικής διαστολής (ανάλογα µε το υλικό, βλέπε ΤΟΤΕ 2421/86
(µέρος 1), Πίνακας 2-26, σελ.61). Είναι στοιχείο που συνήθως δίδεται από τον
κατασκευαστικό οίκο για κάθε επιµέρους προϊόν.

L:

Το αρχικό µήκος της σωλήνωσης.

tΤ :

Η τελική θερµοκρασία (θερµοκρασία λειτουργίας) του δικτύου.

tΑ :

Η αρχική θερµοκρασία (θερµοκρασία περιβάλλοντος) του δικτύου.

3.4. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ
Η εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων θα ελέγχεται τόσο κατά την φάση κατασκευής, όσο και µετά
την ολοκλήρωσή της. Σε κάθε περίπτωση θα συντάσσεται Πρακτικό Ελέγχου που θα τηρείται στον
Φάκελο του Έργου.
Τµηµατικοί έλεγχοι της λειτουργίας, ακόµη και µε θετικά αποτελέσµατα, δεν συνεπάγονται
συµπεράσµατα για την ποιοτική στάθµη της όλης κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης.
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Έλεγχοι κατά τµήµατα και σε όλες τις φάσεις του έργου τόσο για την ποιότητα κατασκευής όσο και
για την λειτουργικότητα συνιστώνται, γιατί περιορίζουν τις επιπτώσεις που δηµιουργεί η µη
δυνατότητα δοκιµαστικού ελέγχου της πλήρους λειτουργίας.

3.4.1

Έλεγχος ανά φάση

Σε κάθε φάση του έργου θα ελέγχονται τουλάχιστον τα παρακάτω:
•

Η στεγανότητα των συνδέσεων.

•

Η αποτελεσµατική στήριξη των σωληνώσεων.

•

Η προστασία των σωληνώσεων από την εισχώρηση ξένων υλικών µέσα σ’ αυτές.

•

Η διατήρηση ελεύθερης διατοµής των σωληνώσεων από εσωτερικές προεξοχές, ιδιαίτερα στις
περιοχές των συνδέσεων.

3.4.2

Έλεγχος της πλήρους λειτουργίας

Για να εξασφαλιστεί ότι η σωλήνωση έχει κατασκευαστεί για την ροή ρευστού µε βαρύτητα και δεν
θα κατακρατώνται στερεά, θα γίνει ο εξής έλεγχος:
•

Επιλέγεται ένα από τα πλέον αποµακρυσµένα σηµεία του δικτύου και από εκεί εισάγεται µία
πλήρως ελαστική µπάλα, µικρότερης διαµέτρου από την ελεγχόµενη σωλήνωση. Θα πρέπει να
βρεθεί (µετά από µερικά λεπτά, αναλόγως του µήκους διαδροµής) στο κατώτερο σηµείο της
σωλήνωσης.

•

Ο έλεγχος επαναλαµβάνεται και µε την ροή νερού, οµοίως από το πλέον αποµακρυσµένο
σηµείο της σωλήνωσης. Παράλληλα διαπιστώνεται και η υδατοστεγανότητα του ελεγχοµένου
τµήµατος.

Επί πλέον θα γίνουν και οι δοκιµές της πλήρους εγκατάστασης, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 3.4 της ΠΕΤΕΠ 04-04-01-01:Γενικές απαιτήσεις δικτύων αποχέτευσης Αστικών
Λυµάτων.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα παρακάτω συνεπάγεται απόρριψη της
κατασκευής.
•

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών.

•

Έλεγχος πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ. για τα ενσωµατούµενα υλικά.

•

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιµών πιέσεως.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγµατα
(πυκνότητα αυτών) και την αντιδιαβρωτική προστασία τους:
Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις ή στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα
γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
•
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Τραυµατισµοί του φέροντος οργανισµού του κτιρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου.
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Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άµεσης
αποκατάστασης των ζηµιών σύµφωνα µε τις οδηγίες ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού.
•

Χρήση γύψου για την στερέωση του δικτύου.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης µε τσιµεντοειδή
υλικά.

•

Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδονται εντολές αποξήλωσης της σωλήνωσης και
ανακατασκευής της µε δαπάνες του Αναδόχου.

•

Χρήση θέρµανσης (καµινέτο, αερόθερµο κ.λπ.) για την διαµόρφωση "κεφαλής" σε τµήµατα
ευθύγραµµου πλαστικού σωλήνα, µε συνέπεια την καταστροφή (κάψιµο) του υλικού τους.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδονται εντολές αποξήλωσης των κατεστραµµένων τµηµάτων
και ανακατασκευής τους µε δαπάνες του Αναδόχου.

•

Μη σωστή τοποθέτηση των στηριγµάτων της σωλήνωσης για την παραλαβή των
συστολοδιαστολών του δικτύου.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδονται εντολές συµπλήρωσής τους µε δαπάνες του
Αναδόχου.

4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ή/ και στην
Μελέτη του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

-

∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

-

Χρήση σκαλωσιάς.

-

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσµένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα
κ.λπ.).

-

Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων, κίνδυνος τραυµατισµού).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96,
Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.

ΠΕΤΕΠ:04-02-01-01

9/11

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

6.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

Προστασία
οφθαλµών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα
προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για
βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και
θερµότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τρέχον µέτρο µήκους τελειωµένης εργασίας (m).

6.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι σωληνώσεις ευθύγραµµων πλαστικών σωλήνων, εγκιβωτισµένες ή ορατές, θα επιµετρώνται
µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτησή τους. Η µέτρηση θα γίνεται στον άξονα των σωλήνων
µε αφετηρία ή τέρµα του µήκους κάθε τµήµατος που µετριέται, το κέντρο διακλαδώσεως ή το άκρο
απολήξεως σωλήνα ή το σηµείο προσαρµογής σωλήνα πάνω σε υδραυλικό υποδοχέα.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η Σωλήνωση, ως Περαιωµένη Εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη,
περιλαµβάνει:
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•

Την αγορά των υλικών.

•

Την µεταφορά και την ασφάλεια µεταφοράς.

•

Την εκφόρτωση και ασφάλιση των υλικών επί τόπου του Έργου, στην θέση απόθεσης και
µέχρι την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση της ολοκληρωµένης εγκατάστασης.

•

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια, όπως µούφες, γωνίες, ταυ, ηµιταύ κ.λπ., σύµφωνα µε την
παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Τις εργασίες εγκιβωτισµού, κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική Περιγραφή
του Έργου.

•

Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
βλαφθεί κατά την εργασία τοποθέτησης της σωλήνωσης.

ΠΕΤΕΠ:04-02-01-01

•

Τα πάσης φύσεως υλικά συνδέσεως, συγκολλήσεως, στερεώσεως, διελεύσεως µέσω
οικοδοµικών στοιχείων κλπ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Την εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, συγκολλήσεως, ελέγχων και ρυθµίσεων που
απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους από τον έλεγχο παραλαβής.

ΠΕΤΕΠ:04-02-01-01

11/11

