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Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών

1.

ΠΕΤΕΠ

05-07-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατασκευή υποδοµής τηλεφωνοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφώνων ανάγκης
SOS κατά µήκος οδών.
Στις εργασίες περιλαµβάνονται:
•

Η εκσκαφή και επανεπίχωση σκαµµάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης των
καλωδίων και των φρεατίων.

•

Η προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.

•

Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων.

•

Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων.

∆εν περιλαµβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης καλωδίων και τα λοιπά µέρη, τα οποία
περιλαµβάνονται στις εργασίες κατασκευής της επιδοµής της τηλεφωνοδότησης.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την κατασκευή της υποδοµής του δικτύου τηλεφωνοδότησης, απαιτούνται τα εξής υλικά:
• Σκυρόδεµα εγκιβωτισµού σωλήνων.
• Σκυρόδεµα κατασκευής φρεατίων.
• Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος.
• Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων.
• Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE.
• Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένοι.
• Άµµος εγκιβωτισµού σωληνώσεων.
• Γαλβανισµένο σύρµα-οδηγός για την έλξη καλωδίων.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι απαιτήσεις για τα χρησιµοποιούµενα υλικά, είναι οι εξής:
• Το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15, ΚΤΣ.
• Το σκυρόδεµα φρεατίων θα είναι κατηγορίας C20/25, ΚΤΣ.
• Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος θα είναι κατηγορίας S500s, ΚΤΧ.

ΠΕΤΕΠ:05-07-04-00

1/4

• Τα χυτοσιδηρά καλύµµατα των φρεατίων θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αντίστοιχης
ΠΕΤΕΠ.
• Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) θα έχουν διάµετρο Ø90 και αντοχή 6 bar. Ειδικά για τη
διέλευση οπτικών ινών οι απαιτήσεις είναι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε διάµετρο Ø40 ή
Ø50 και αντοχή 8 bar έως 10 bar
• Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι γαλβανισµένοι (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα), διαµέτρου Ø101,6
(4’’).
• Η άµµος για τον εγκιβωτισµό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό λατοµείου.
• Το σύρµα-οδηγός θα έχει διατοµή 2 mm2 και θα είναι γαλβανισµένο σύµφωνα µε EN ISO
1461:1999 «Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods (ISO 1461:1999) -- Θερµό γαλβάνισµα δι' εµβαπτίσεως διαµορφωµένων
σιδηρών και χαλυβδίνων στοιχείων. Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών».

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας για τηλεφωνικά δίκτυα
καθώς και µε τις απαιτήσεις του αρµόδιου οργανισµού τηλεφωνίας.
Επιβάλλεται να γίνεται πασσάλωση της χάραξης της τάφρου διέλευσης των καλωδίων στα
τµήµατα, όπου προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) λόγω εµποδίων, και η
αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφ’ όσον το νέο µήκος είναι >5% του συνολικού µήκους που
ορίζεται στα σχέδια.

3.2. ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ
Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι (βάθους περίπου
70 cm) στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της µελέτης και µέχρι βάθος 10 cm κάτω από
την προβλεπόµενη στάθµη των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. Κάτω από τους σωλήνες και µέχρι
10 cm πάνω από αυτούς, η τάφρος θα επανεπιχώνεται µε άµµο ενώ το υπολειπόµενο βάθος µέχρι
την επιφάνεια, θα συµπληρώνεται µε υλικό κατάλληλο για επίχωµα µε κοκκοµετρική διαβάθµιση η
οποία διέρχεται 100% από το κόσκινο βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από
τα σχέδια της µελέτης, όµως αυτή δεν µπορεί να έχει πλάτος µικρότερo από 300 mm.
Η επανεπίχωση της τάφρου θα συµπυκνώνεται µε δονητική πλάκα ή δονητικό κόπανο (µε
εξάρτηση σε υδραυλική σφύρα) ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπεται να δέχεται η άνω
επιφάνεια της τάφρου.
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα αποµακρύνονται και θα απορρίπτονται σε χώρο
εγκρινόµενο από την Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα από τα συµβατικά τεύχη σχετικά µε
χώρους απόρριψης άχρηστων υλικών.

3.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ή γαλβανισµένου χάλυβα θα τοποθετούνται στην τάφρο και θα
στερεώνονται κατάλληλα µε σφήνες, ώστε να εµποδίζεται η µετακίνησή τους και η
αποσυναρµολόγηση τους κατά τη διάρκεια των εργασιών της επανεπίχωσης ή του εγκιβωτισµού
τους σε σκυρόδεµα.
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Όπου χρησιµοποιούνται χαλυβδοσωλήνες, αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως
απαραίτητου µήκους (π.χ. στα τµήµατα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).
Όταν απαιτείται διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων, θα τοποθετείται προσωρινό
επιστόµιο στα άκρα του σωλήνα, προκειµένου η σωληνογραµµή να παραµένει εσωτερικά καθαρή.
Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, θα ελέγχεται το εσωτερικό της σωλήνωσης µε
εισχώρηση σφαίρας διαµέτρου ίσης µε το 85% της διαµέτρου του σωλήνα.
Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάµπτονται, εφ’ όσον δεν παραµορφώνονται κατά διάµετρο. Συνιστάται
καµπυλότητα ελάχιστης ακτίνας 12πλάσια της διαµέτρου των.
Οι χαλυβδοσωλήνες θα συνενώνονται µεταξύ τους µε κοχλιωτούς συνδέσµους (µούφες).
Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακµές που θα µπορούσαν να
τραυµατίσουν τα καλώδια κατά την διέλευσή τους.
Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδοστρώµατα ή λοιπές ζώνες µε κινητά φορτία, θα γίνεται µε
χαλυβδοσωλήνες εγκιβωτισµένους ή µη σε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε διαστάσεις τυπικής
διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

3.4. ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
Τα φρεάτια θα είναι από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, θα φέρουν διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα µε
στεγάνωση και στον πυθµένα τους σωλήνα PVC Ø50 για αποστράγγιση. Η πλήρωση του κενού
µεταξύ των παρειών του σκάµµατος και των φρεατίων επανεπιχώνεται µε άµµο λατοµείου και
αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή (π.χ. πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της
κατάσταση.
Τα φρεάτια συνιστάται να είναι προκατασκευασµένα.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδοµής τηλεφωνοδότησης, σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο 2.2.
• Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά) της διανοιγόµενης
τάφρου.
• Έλεγχος του υλικού επανεπίχωσης και του βαθµού συµπύκνωσης αυτού.
• Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων µε διέλευση σφαίρας διαµέτρου ίσης µε το 85% της
διαµέτρου του σωλήνα.
• Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των καλωδίων.
• Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας του εδάφους µετά το πέρας
των εργασιών κατασκευής της υποδοµής του οδοφωτισµού.
• Έλεγχος της αποµάκρυνσης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και της απόρριψης αυτών
σε εγκεκριµένες από την Υπηρεσία θέσεις.
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5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η υποδοµή τηλεφωνοδότησης περιλαµβάνει τις εξής επί µέρους εργασίες:
α. Εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και επανεπίχωση.
β. Σωλήνες διέλευσης καλωδίων, οι οποίοι κατατάσσονται ως προς το υλικό κατασκευής και την
διάµετρό τους (συνήθως σωλήνες πολυαιθυλενίου ή χαλυβδοσωλήνες).
γ. Γαλβανισµένο σύρµα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων.
δ. Φρεάτια έλξης και επίσκεψης µαζί µε το κάλυµµα πλήρως τοποθετηµένα.
ε. Εγκιβωτισµός προστασίας σωλήνων διέλευσης καλωδίων, µε άµµο λατοµείου ή σκυρόδεµα
(σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της εγκεκριµένης µελέτης).
Οι εργασίες θεωρούνται περαιωµένες όταν η φυσική ή διαµορφωµένη επιφάνεια στην ζώνη
εκτέλεσης των εργασιών έχει αποκατασταθεί πλήρως στην αρχική της κατάσταση
(συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν αποκατάστασης οδοστρωµάτων ή πεζοδροµίων), τα
πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών έχουν αποµακρυνθεί και έχει καθαρισθεί πλήρως ο χώρος
εκτέλεσης των εργασιών.
Οι ανωτέρω εργασίες µπορούν να επιµετρώνται είτε µεµονωµένες, είτε µε συνεπτυγµένα άρθρα,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη του έργου.
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