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Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

1.

ΠΕΤΕΠ

04-20-01-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι πλαστικές σωληνώσεις χρησιµοποιούνται στην διαµόρφωση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για
την ασφαλή διέλευση καλωδίων ή αγωγών.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στις Πλαστικές Σωληνώσεις για την διέλευση αγωγών και καλωδίων
σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, είναι:
•

Πλαστικοί σωλήνες ευθύγραµµοι, άκαµπτοι, διαµορφώσιµοι ή εύκαµπτοι και εξαρτήµατα αυτών
(ρακόρ, µούφες, καµπύλες, κ.λπ.) από υλικό ελεύθερο αλογόνων, κατασκευασµένοι σύµφωνα
µε τα πρότυπα EN 50085-1:1997 και EN 50086-2-1:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60423-98.

•

Πλαστικοί σωλήνες κυµατοειδείς (σπιράλ), διαµορφώσιµοι (που καµπυλώνονται µε την
εφαρµογή κάποιας δύναµης) και εύκαµπτοι (που καµπυλώνονται µε την εφαρµογή µικρότερης
δύναµης) καθώς και εξαρτήµατα αυτών, κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.1,
EN 50086-2-2:1998 και EN 50086-2-3:1998 και ως προς τις διατοµές σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN
60423.

•

Εξαρτήµατα όπως µούφες, καµπύλες, κολάρα, ρακόρ, κουτιά κ.λπ.

•

Κουτιά διακλαδώσεων και οργάνων διακοπής σύµφωνα µε IEC 60670.

Λοιπά υλικά:
•

Στηρίγµατα για την επιφανειακή τοποθέτηση των σωληνώσεων.

•

Αυτοεκτονούµενα βύσµατα µε τους αντίστοιχους κοχλίες και στηρίγµατα.

•

Μονωτικά υλικά για την διέλευση των σωληνώσεων από τα οικοδοµικά υλικά.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την κατασκευή των πλαστικών σωληνώσεων προέρχονται από
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO
9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:
HD 384.1

Electrical Installations of Buildings Part 1: Scope -- Ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις κτιρίων. Μέρος 1: Αντικείµενο.

EN 50085-1:1997

Συστήµατα εγκατάστασης καλωδίων σε κιβώτια και συστήµατα
εγκατάστασης καλωδίων σε σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
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EN 50086-2-1:1995

Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-1: Particular
Requirements for Rigid Conduit Systems Superseded by EN 61386-21:
2/2004 -- Συστήµατα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-1:
Ειδικές απαιτήσεις για συστήµατα άκαµπτων σωλήνων

EN 50086-2-2:1998

Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-2: Particular
Requirements for Pliable Conduit Systems -- Συστήµατα σωλήνων για
διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για συστήµατα
διαµορφώσιµων σωλήνων

EN 50086-2-3:1998

Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-3: Particular
Requirements for Flexible Conduit Systems -- Συστήµατα σωλήνων για
διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήµατα
εύκαµπτων σωλήνων

EN 60423

Conduits for Electrical Purposes - Outside Diameters of Conduits for
Electrical Installations and Threads for Conduits and Fittings (IEC 423 :
1993, Modified) (Supersedes HD 393 SI : 1979) -- Σωλήνες ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων - Εξωτερικές διάµετροι σωλήνων για ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις και σπειρώµατα σωλήνων και εξαρτηµάτων.

IEC 60614-1:1994-03

Conduits for electrical installations - Specification - Part 1: General
requirements -- Σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Προδιαγραφές Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

IEC 60614-2-5:1992-11 Specifications for conduits for electrical installations - Part 2: Particular
specifications for conduits - Section 5: Flexible conduits -- Σωλήνες για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Προδιαγραφές - Μέρος 2: Ειδικές
προδιαγραφές για σωλήνες - Εύκαµπτοι σωλήνες
Οι σωλήνες θα σηµαίνονται µε τον Κωδικό Ταξινόµησης (Παράρτηµα 1ο), ο οποίος θα πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα πρώτα τέσσερα ψηφία.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση 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 τραυµατισµό στις
καλωδιώσεις κατά την έλξη τους µέσω της σωλήνωσης, ή αδυναµία στήριξής της στα οικοδοµικά
στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευµένο χώρο αποθήκευσης, στον
οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση µη εντεταλµένων προσώπων, ούτε άλλης µορφής οικοδοµική
δραστηριότητα. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και
σκόνης.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου.
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3.2. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
3.2.1.

Πλαστικοί σωλήνες ελαφρού τύπου

•

Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές µέσα στο επίχρισµα, για χωνευτές
εγκαταστάσεις εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές κ.α., σε προκατασκευασµένα κτίρια, σε
χώρους χωρίς υγρασία, µε ελαφρές µηχανικές καταπονήσεις.

•

Αντέχουν σε συµπίεση 320 - 750 Nt και σε κρούση ≥ 1 Joule (κατά IEC 60614-1:1994-03).

•

Θερµοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.

•

∆εν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.

•

Εξασφαλίζουν βαθµό στεγανότητας IP 64, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη και σε
πιτσιλίσµατα νερού.

3.2.2.

Πλαστικοί σωλήνες µεσαίου τύπου

•

Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές στο επίχρισµα, για χωνευτές εγκαταστάσεις
(εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές κ.λπ.), για προκατασκευασµένα κτίρια, για µέτριες
µηχανικές καταπονήσεις, για εγκιβωτισµό µέσα στο σκυρόδεµα, για έργα υποδοµής και υπόγεια
δίκτυα.

•

Αντέχουν σε συµπίεση 750 - 1250 Nt και σε κρούση ≥ 2 Joule (κατά IEC 60614-1:1994-03).

•

Θερµοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.

•

∆εν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.

•

Εξασφαλίζουν βαθµό στεγανότητας IP 65, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη και στους πίδακες
νερού.

3.2.3.

Πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου

•

Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές µέσα στο επίχρισµα, για χωνευτές
εγκαταστάσεις (εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές κ.λπ.), για προκατασκευασµένα κτίρια, για
εγκιβωτισµό µέσα στο σκυρόδεµα, για έργα υποδοµής, για εξωτερικούς χώρους (δώµατα, κήποι
κ.α.), για βιοµηχανικούς χώρους, για εγκατάσταση σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.

•

Αντέχουν σε συµπίεση 1250 - 4000 Nt και σε κρούση ≥ 6 Joule (κατά IEC 60614-1:1994-03).

•

Θερµοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.

•

∆εν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.

•

Εξασφαλίζουν βαθµό στεγανότητας IP 65, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη και στους πίδακες
νερού.

3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορούν να προστεθούν ή να
αφαιρεθούν αγωγοί ή καλώδια µε ευκολία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

3.3.1.
•

Γενικά

Όταν πολλές ηλεκτρικές σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα µε σωληνώσεις άλλων εγκαταστάσεων
(π.χ. διελεύσεις ασθενών ρευµάτων, σωληνώσεις νερού κ.λπ.), τότε θα απέχουν από αυτές
τουλάχιστον 30 cm και οπωσδήποτε θα βρίσκονται υψηλότερα από σωληνώσεις υδραυλικών
δικτύων.
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•

Η στερέωση των σωλήνων επί των τοίχων θα γίνεται αποκλειστικά µε ισχυρή τσιµεντοκονία.
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου.

•

Οι σωλήνες θα συναντούν τα σηµεία εισόδου των κουτιών κατά την οριζόντια διακλάδωση ή την
κάθετη διεύθυνση.

•

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται µε µικρή κλίση προς τα κουτιά και δεν θα παρουσιάζουν παγίδες
(σιφώνια), ώστε σε περίπτωση που εισέλθει νερό σ' αυτούς να οδεύει προς τα κουτιά.

•

Μέσα στο πάχος των οροφών, τοίχων ή δαπέδων, απαγορεύεται να έχουν οι σωλήνες
οποιαδήποτε ένωση.

•

Η ελάχιστη διάµετρος των σωλήνων ελαφρού τύπου θα είναι Φ13,5 mm και βαρέως τύπου
Φ16 mm.

•

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χώροι µε ειδικές απαιτήσεις, οι γραµµές θα κατασκευασθούν
σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχέδια (γενικά ή λεπτοµερειών).

3.3.2.

Ειδικά

•

Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων ελαφρού και µεσαίου τύπου µε τα κουτιά διακλάδωσης
θα είναι περαστές.

•

Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου µε τα κουτιά διακλάδωσης θα γίνονται µε
κατάλληλα εξαρτήµατα (ρακόρ).

•

Στις σωληνώσεις βαρέως τύπου για τις οποίες προβλέπεται εγκιβωτισµός στο µπετόν (κατόπιν
εντολής του Επιβλέποντος Μηχανικού), πρέπει να αποφεύγεται η διασταύρωση των σωλήνων
µε τον οπλισµό του µπετόν. Το κόψιµο ή η παραµόρφωση του οπλισµού απαγορεύεται
αυστηρά. Ο σωλήνας θα στερεώνεται στον οπλισµό ή στον ξυλότυπο ώστε να εµποδίζεται η
µετακίνησή του κατά την έγχυση του µπετόν.

•

Οι καµπύλες της σωλήνωσης θα κατασκευάζονται µε ειδικά προκατασκευασµένα τεµάχια.

•

Πλαστικοί σωλήνες που διαπερνούν στοιχεία του κτιρίου, όπως δάπεδα, τοίχους, στέγες κ.λπ.
σύµφωνα µε το Π.∆.71/88 και το Παράρτηµα 7 της Π.∆.3, θα σφραγίζονται σύµφωνα µε τον
προδιαγεγραµµένο βαθµό πυραντίστασης του αντίστοιχου στοιχείου της κατασκευής του
κτιρίου. Οι σφραγίσεις που χρησιµοποιούνται θα είναι συµβατές µε τα υλικά των σωληνώσεων,
θα επιτρέπουν την θερµική διαστολή της ηλεκτρικής γραµµής χωρίς επιβάρυνση της ποιότητας
του υλικού σφράγισης και θα έχουν επαρκή µηχανική σταθερότητα. Μπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί µεταλλικός σωλήνας, δια µέσου του οποίου θα περάσει ο σωλήνας σε µήκος ±
250 mm από το όριο του πυροδιαµερίσµατος (τοίχου ή δαπέδου).

3.3.3.

Χωνευτές πλαστικές σωληνώσεις

•

Τα αυλάκια για τον εντοιχισµό των σωλήνων θα ανοίγονται µε κάθε επιµέλεια (µε παλινδροµικό
ηλεκτρικό ή πεπιεσµένου αέρα εργαλείο χειρός, και σε ελάχιστες περιπτώσεις µε καλέµι και
σφυρί), ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και των τοίχων. Η
λάξευση κατασκευών από σκυρόδεµα (τοιχίων, υποστυλωµάτων, δοκών κ.λπ.) απαγορεύεται.

•

Οι χωνευτοί σωλήνες και τα κουτιά διακλαδώσεως, τα κουτιά των διακοπτών κ.λπ. θα
τοποθετούνται προ του επιχρίσµατος και σε τέτοιο βάθος, ώστε µετά την τελική στρώση τα χείλη
των κουτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο µ' αυτήν. Αυτό επιτυγχάνεται (σε νέα οικοδοµή) µε την
κατασκευή "οδηγών" από επίχρισµα.

Χωνευτές γραµµές σε τοίχους ή οροφές (µε επίχρισµα)
Ανάλογα µε την κατηγορία των χώρων και σύµφωνα µε την Μελέτη θα κατασκευασθούν
σωληνώσεις που προκύπτουν από:
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(α) Πλαστικούς σωλήνες ελαφρού τύπου (ευθείς).
Σε όλους τους χώρους καθώς και για τα τµήµατα των γραµµών που δεν απαιτούν αυξηµένη
µηχανική αντοχή.
(β) Εύκαµπτους πλαστικούς σωλήνες ελαφρού τύπου (σπιράλ).
Σε όλους τους χώρους για τα τµήµατα των γραµµών όπου απαιτείται µεγάλη ακτίνα
καµπυλότητας της σωλήνωσης.
Χωνευτές γραµµές µέσα στο µπετόν
•

Οι χωνευτές γραµµές µέσα στο µπετόν µπορούν να κατασκευασθούν µε πλαστικούς σωλήνες
βαρέως τύπου (ευθείς). Η χρησιµοποίηση εύκαµπτων πλαστικών σωλήνων (σπιράλ) βαρέως ή
µεσαίου τύπου επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού, στις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν οι σωλήνες αυτοί κακώσεις ή
παραµορφώσεις κατά την σκυροδέτηση.

•

Οι σωληνώσεις που θα εγκιβωτίζονται στις οροφές από οπλισµένο σκυρόδεµα θα ακολουθούν
κυρίως την φορά του οπλισµού και θα τοποθετούνται κατά την κατασκευή του ξυλότυπου.

3.3.4.

Εµφανείς πλαστικές σωληνώσεις

•

Οι ορατοί πλαστικοί σωλήνες στηρίζονται πάνω σε ειδικά διµερή στηρίγµατα σύµφωνα µε τα
σχέδια της Μελέτης.

•

Όπου απαιτείται υψηλή µηχανική προστασία, οι ορατές γραµµές θα τοποθετούνται µέσα σε
πλαστικούς σωλήνες βαρέως τύπου.

•

Τα διάφορα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδοµικά στοιχεία όπως
π.χ. στηρίγµατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ή άλλοι αναρτήρες ειδικής µορφής θα είναι
κατάλληλα για την κατηγορία του χώρου εγκατάστασής τους (π.χ. διαβρωτικό περιβάλλον) και
θα έχουν ανάλογη πιστοποίηση. Τα στηρίγµατα θα αγκυρούνται στα οικοδοµικά στοιχεία µε
βύσµατα.

3.4. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
Οι αντιστοιχία διαµέτρου σωλήνα µε τον αριθµό των αγωγών ανάλογα µε την διατοµή τους φαίνεται
στον πίνακα που ακολουθεί.
Για τις ηλεκτρικές γραµµές που θα κατασκευαστούν µε καλώδια ισχύει ο κανόνας: η εσωτερική
διάµετρος της σωλήνωσης θα είναι διπλάσια από την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου.
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Πίνακας 5.1 Μέγιστος αριθµός αγωγών σε αντιστοιχία µε τις διαµέτρους της σωλήνωσης.

4.

∆ιατοµή
αγωγών
(mm2)

Φ 13,5 mm

Φ 16 mm

Φ 20 mm

Φ 25 mm

Φ 32 mm

Φ 40 mm

Φ 50 mm

1,5

3

7

9

13

-

-

-

2,5

4

6

9

17

-

-

4

-

5

7

14

-

-

6

-

4

6

10

18

-

10

-

3

4

8

13

-

16

-

-

3

5

9

-

25

-

-

2

3

6

9

35

-

-

-

2

4

7

50

-

-

-

-

3

5

70

-

-

-

-

2

4

Μέγιστος αριθµός αγωγών σε διάµετρο σωλήνωσης

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
•

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών.

•

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωµατούµενων υλικών.

•

Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαµβανοµένου υλικού.
Ελαττωµατικά ή φθαρµένα ή διαβρωµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται την µη παραλαβή
της και την υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά µέτρα σύµφωνα µε τις εντολές της
Υπηρεσίας, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγµατα
(αποστάσεις αυτών) και την αντιδιαβρωτική προστασία τους.
Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διαβρώσεις δεν θα
γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
•

Τραυµατισµοί του φέροντος οργανισµού του κτιρίου στις θέσεις διέλευσης της σωλήνωσης.
Εάν διαπιστωθούν, θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης της σωλήνωσης και άµεσης
αποκατάστασης των ζηµιών σύµφωνα µε τις οδηγίες ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού.

•

Χρήση γύψου για την στερέωση της σωλήνωσης.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης µε κατάλληλα
(τσιµεντοειδή) υλικά.

•
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Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
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Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αποξήλωσης της γραµµής και ανακατασκευής της µε
δαπάνες του Αναδόχου.

4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, 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
•

Φορτοεκφορτωτές 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).

•

Χανδρώσεις και διατρήσεις δοµικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόµενα υλικά).

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

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
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι Πλαστικές Σωληνώσεις
περιλαµβάνουν:
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Ηλεκτρικών

Εγκαταστάσεων,

πλήρεις

και

ολοκληρωµένες,

•

Την προµήθεια των υλικών και την µεταφορά τους επί τόπου του Έργου.

•

Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών επί τόπου του Έργου.

•

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια (όπως µούφες, γωνίες), τα υλικά στερέωσης, τα κουτιά
διακλαδώσεων, τα όργανα διακοπής σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Τις εργασίες διάνοιξης αύλακος κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική Περιγραφή
του Έργου.

•

Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
υποστεί ζηµιές κατά την εργασία τοποθέτησης της Σωλήνωσης.

•

Την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους από τον έλεγχο παραλαβής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η ταξινόµηση (ή χαρακτηρισµός ή κατηγοριοποίηση) των πλαστικών σωλήνων θα γίνεται σύµφωνα
µε το παράρτηµα Α του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.01 και µετά από απαραίτητες δοκιµές σε
εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια σύµφωνα µε τα τεύχη 2-1, 2-2 και 2-3 του ως άνω προτύπου.
Ο Κωδικός Ταξινόµησης περιλαµβάνει δώδεκα (12) ψηφία τα οποία αναφέρονται σε:
1. Αντοχή στη συµπίεση (κλίµακα 1 έως 5)
(1: πολύ ασθενής, 2: ασθενής, 3: µέτρια, 4: ισχυρή, 5: πολύ ισχυρή)
2. Αντοχή στην κρούση (κλίµακα 1 έως 5)
(1: πολύ ασθενής, 2: ασθενής, 3: µέτρια, 4: ισχυρή, 5: πολύ ισχυρή)
3. Ελάχιστη µόνιµη θερµοκρασία εφαρµογής και εγκατάστασης (κλίµακα 1 έως 5)
(1: +5οC, 2: -5οC, 3: -15οC, 4: -25oC, 5: -45οC)
4. Μέγιστη µόνιµη θερµοκρασία εφαρµογής και εγκατάστασης (κλίµακα 1 έως 7)
(1: +60οC, 2: +90οC, 3: +105οC, 4: +120οC, 5: +150οC, 6: +250οC, 7: +400οC)
5. Αντίσταση στην κάµψη, (κλίµακα 1 έως 4)
(1: άκαµπτος, 2: διαµορφώσιµος, 3: διαµορφώσιµος/ αυτοεπαναφερόµενος, 4: εύκαµπτος)
6. Ηλεκτρικές Ιδιότητες, (κλίµακα 0-3)
(0: δεν αναφέρεται καµία, 1: µε χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης, 3: µε χαρακτηριστικά ηλεκτρικής
συνέχειας και µόνωσης)
7. Αντίσταση στην εισδοχή στερεών αντικειµένων (κλίµακα 3 έως 6)
(3: προστασία από σώµατα µε φ> 2.5 mm, 4: προστασία από σώµατα µε φ> 1,0 mm, 5: προστασία από
σκόνη, 6: στεγανό από σκόνη)
8. Αντίσταση στη εισροή νερού (κλίµακα 0 έως 7)
(0: δεν αναφέρεται καµία, 1: προστασία από σταγόνες που πέφτουν κατακόρυφα, 2: προστασία από
σταγόνες που πέφτουν κατακόρυφα και η κλίση σωλήνων <15ο, 3: από ψεκασµό νερού, 4: προστασία από
πιτσιλίσµατα νερού, 5: από πίδακες νερού, 6: από ισχυρούς πίδακες νερού, 7: από προσωρινή εµβάπτιση
στο νερό)
9. Αντίσταση στη διάβρωση µεταλλικών και σύνθετων συστηµάτων σωλήνων (κλίµακα 1 έως 4)
(1: χαµηλή µέσα και έξω, 2: µέτρια προστασία µέσα και έξω, 3: µέτρια µέσα, υψηλή έξω, 4: υψηλή µέσα
και έξω)
10.Τάση εφελκυσµού (κλίµακα 0 έως 5)
(0: δεν αναφέρεται καµία, 1: πολύ ασθενής, 2: ασθενής, 3: µέτρια, 4: ισχυρή, 5: πολύ ισχυρή)
11.Αντίσταση στη διάδοση φλόγας (κλίµακα 1 έως 2)
(1: δεν διαδίδει τις φλόγες, 2: τις διαδίδει)
12.Φέρουσα ικανότητα αιωρούµενου φορτίου (κλίµακα 0 έως 5)
(0: δεν αναφέρεται καµία, 1: πολύ ασθενής, 2: ασθενής, 3: µέτρια, 4: ισχυρή, 5: πολύ ισχυρή)
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