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Εγκατάσταση δικτύων µε εφαρµογή της µεθόδου
µετατόπισης - συµπίεσης του εδάφους

1.

ΠΕΤΕΠ

08-01-04-01

ΓΕΝΙΚΑ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης υπογείων δικτύων
πάσης φύσεως χωρίς ανοικτή εκσκαφή, και ειδικότερα διάνοιξης υπογείου ορύγµατος µε την
µέθοδο µετατόπισης - συµπίεσης του εδάφους.
Η τοποθέτηση δικτύων µε υπόγεια εκσκαφή υπαγορεύεται από τις δυσχέρειες εκτέλεσης εργασιών
ανοικτών εκσκαφών όπως σε αστικές οδούς µε αυξηµένη κίνηση, σε διασταυρώσεις δικτύων µε
τροχιοδρόµους ή αυτοκινητοδρόµους, από περιβαλλοντικούς λόγους κ.λπ.

1.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Σχετικές προδιαγραφές:
−

ΠΕΤΕΠ: 08-01-01-00: “Εκσκαφές Τάφρων και ∆ιωρύγων”.

−

ΠΕΤΕΠ: 08-01-03-01: “Εκσκαφές Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων”.

−

ΠΕΤΕΠ: 08-10-01-00: “Αποστραγγίσεις Ορυγµάτων”.

−

ΠΕΤΕΠ: 08-10-02-00: “Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων”.

−

ΠΕΤΕΠ: 08-10-03-00: “Αντλήσεις Υποβιβασµού Στάθµης Υδροφόρου Ορίζοντα”.

−

ΠΕΤΕΠ: 08-01-04-02: “Εγκατάσταση δικτύων µε εφαρµογή της µεθόδου αφαίρεσης εδάφους”.

−

Προδιαγραφές υλικού δικτύου.

Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η παρούσα.

1.3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ
ΕΚΣΚΑΦΗ
Οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι τοποθέτησης δικτύων χωρίς ανοιχτή εκσκαφή διακρίνονται γενικά από
τον τρόπο διάνοιξης του ορύγµατος σε µεθόδους µετατόπισης του εδάφους (piercing) και µεθόδους
αφαίρεσης του εδάφους.
Επίσης µπορούν να διακριθούν, µε βάση την δυνατότητα ή µη συνεχούς προσδιορισµού και
ελέγχου της οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τους θέσης (αλλαγή κατεύθυνσης κατά την
διάτρηση), σε κατευθυνόµενες και µη κατευθυνόµενες.
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στην µέθοδο µετατόπισης - συµπίεσης του εδάφους, η οποία βασίζεται
στην διείσδυση κωνικής (σφηνοειδούς) κεφαλής µε στατική ή δυναµική ενέργεια.
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1.4. ΟΡΙΣΜΟΙ
Ως σύστηµα “συνεχώς ελεγχόµενης κατεύθυνσης” νοείται το σύστηµα το οποίο έχει την δυνατότητα
συνεχούς εξακρίβωσης της θέσης του µετώπου προσβολής και αλλαγής της χάραξης κατά την
διάρκεια της όρυξης.

1.5. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ.
Οι εργασίες, ανάλογα µε τον τρόπο εκτέλεσης και το έδαφος κατατάσσονται ως εξής:
α) Ως προς το εφαρµοζόµενο σύστηµα διάτρησης
•

Μη κατευθυνόµενα και περιορισµένα κατευθυνόµενα συστήµατα διάτρησης.

•

Τηλεχειριζόµενο σύστηµα διάτρησης “Συνεχώς ελεγχόµενης κατεύθυνσης”.

β) Ως προς τις κατηγορίες εδάφους
Η κατηγοριοποίηση των εδαφών σύµφωνα µε το DIN 18319:2000-12 (Contract procedures for
building works - Part C: General technical specifications for building works - Pipe drilling works -Συµβατικές διαδικασίες δοµικών έργων - Μέρος Γ: Γενικές τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών Εργασίες διάτρησης για τοποθέτηση σωληνώσεων) έχει ως εξής:
•

Μη συνεκτικά χαλαρά εδάφη (κύρια συστατικά αµµοχάλικα):
Η κατάταξή τους γίνεται µε βάση την κοκκοµετρική διαβάθµιση (στενή διαβάθµιση U=d60:d10<6
και µεσαία ως ευρεία διαβάθµιση) και τον βαθµό πυκνότητας (χαλαρά, µεσαία, πυκνά).

•

Συνεκτικά χαλαρά εδάφη (κύρια συστατικά ιλύς, άργιλος ή άµµος και χαλίκια µε µεγάλο
ποσοστό ιλύος και αργίλου):
Η κατάταξή τους γίνεται µε βάση την συνοχή (µαλακά, µέσης σκληρότητας, σκληρά) και την
σύστασή τους (ανόργανα, οργανικά).

•

Χαλαρά εδάφη µε λίθους µεγέθους µεγαλύτερου των 63 mm:
Η κατάταξή τους γίνεται µε βάση το µέγεθος (<300 mm, και <600 mm) και το ποσοστό των
λίθων (<30% και > 30%).

•

2.

Βραχώδη εδάφη µε βάση την θλιπτική αντοχή τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΚΥΡΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται κατά την τοποθέτηση δικτύων χωρίς ανοιχτή εκσκαφή είναι:
α. Σωλήνες επένδυσης
β. Αγωγοί δικτύου, καλωδιώσεις κ.λπ.
γ. Τεµάχια σύνδεσης σωλήνων

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση των δικτύων θα έχουν την απαιτούµενη,
σύµφωνα µε την µελέτη του συγκεκριµένου δικτύου και καθοριζόµενη από τις σχετικές Τεχνικές
Προδιαγραφές, ποιότητα.
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2.3. ΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Η επιλογή του υλικού γίνεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης και το χρησιµοποιούµενο
σύστηµα.
Γενικά οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν ως επένδυση της διατοµής του ορύγµατος θα έχουν
κυκλική διατοµή, λεία εξωτερική επιφάνεια και συνδέσµους που θα επιτρέπουν εύκολη σύνδεση
µεταξύ τους και εύκολη εγκατάσταση.
Ο προστατευτικός σωλήνας θα έχει την ικανότητα να παραλάβει όλα τα φορτία που αναπτύσσονται
κατά την διαδικασία της εγκατάστασης. Στα σχέδια της µελέτης ή της έκθεσης µεθοδολογίας του
κατασκευαστή θα προσδιορίζεται το υλικό και το ελάχιστο πάχος του σωλήνα που θα
χρησιµοποιηθεί κατά την εφαρµογή του συγκεκριµένου συστήµατος, ώστε να επιτυγχάνεται η
έντεχνη και άρτια εγκατάσταση του δικτύου.
Τα άκρα του σωλήνα και οι ενδιάµεσοι σύνδεσµοι θα προστατεύονται από φθορές σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων.
Οι σωλήνες επένδυσης που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν κατασκευαστεί από πιστοποιηµένη
κατά ISO 9001:2000 παραγωγική διαδικασία.

3.

ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Γενικώς θα παρέχεται σύστηµα διάνοιξης ορύγµατος και τοποθέτησης δικτύου σύµφωνα µε τα
προδιαγραφόµενα από τα λοιπά συµβατικά τεύχη ή την πρόταση του κατασκευαστή.
Ο εξοπλισµός θα είναι κατάλληλος για την διάνοιξη του ορύγµατος στις εδαφικές συνθήκες που
καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη, και θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα συστήµατα
υποστήριξης της επιλεγείσας διαδικασίας για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
Ο εξοπλισµός αυτός θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και θα συντηρείται κανονικά.
Η ισχύς του εξοπλισµού θα είναι µεγαλύτερη από το προβλεπόµενο µέγιστο φορτίο που θα
απαιτηθεί για το συνολικό µήκος διάνοιξης του ορύγµατος από ένα φρέαρ εκκίνησης .

3.1. ΚΥΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Μέθοδοι και τρόπος λειτουργίας των εφαρµοζόµενων συνήθως συστηµάτων µετατόπισης εδάφους
είναι:
•

Κρουστική διάνοιξη οπής “σφύρας µετατόπισης εδάφους ” (Impact moling).
Το σύστηµα της σφύρας µετατόπισης εδάφους (Soil displacement hammer ή Impact moling)
εφαρµόζεται συνήθως ως µη καθοδηγούµενο σύστηµα.
Η διάνοιξη του υπογείου ορύγµατος µε µετατόπιση εδάφους γίνεται µε χρήση εξοπλισµού
αποτελούµενου από πνευµατικό έµβολο εντός κατάλληλου κυλινδρικού µεταλλικού
περιβλήµατος συνήθως κωνικής µορφής.
Με την λειτουργία του εµβόλου (επαναλαµβανόµενες κρούσεις) προχωρά η κεφαλή µέσω του
εδάφους και διανοίγεται οπή µε πλευρική µετατόπιση και συµπίεση του εδάφους. Ο εξοπλισµός
δεν απαιτεί άκαµπτη σύνδεση µε το φρέαρ εκκίνησης.
Η τοποθέτηση του δικτύου γίνεται συνήθως µετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης. Μπορεί όµως
να τοποθετείται και συγχρόνως µε την διάνοιξη µε έλξη ιδιαίτερα σε χαλαρά, µη
αυτοστηριζόµενα εδάφη.
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Σχηµατική απεικόνιση συστήµατος “σφύρας µετατόπισης εδάφους ”

Το σύστηµα µπορεί να εφαρµοστεί σε διάφορες συνθήκες εδάφους και ειδικότερα σε εδάφη
µέσης συµπίεσης και περιεκτικότητας σε νερό.
•

∆υναµική διείσδυση κλειστού σωλήνα (Pipe ramming).
Μη καθοδηγούµενο σύστηµα.
Η διάνοιξη του ορύγµατος γίνεται µέσω διείσδυσης κλειστού χαλυβδοσωλήνα και επιτυγχάνεται
µε πλευρική µετατόπιση και συµπίεση του εδάφους, µε χρήση σφύρας (πνευµατικής ή
υδραυλικής) ή υδραυλικών εµβόλων.

Σχηµατική απεικόνιση συστήµατος δυναµικής διείσδυσης κλειστού σωλήνα

•

∆ιάτρηση πιλοτικής οπής (Thrust Boring).
Υδραυλική προώθηση πιλοτικής ράβδου εντός του εδάφους. Κατά την αφαίρεση της πιλοτικής
ράβδου, έλκεται συγχρόνως ο αγωγός του δικτύου από το φρέαρ εξόδου προς το φρέαρ
εκκίνησης, µε ταυτόχρονη διεύρυνση της οπής µε κατάλληλη κεφαλή προσαρµοσµένη στο άκρο
του αγωγού.
Το σύστηµα εφαρµόζεται είτε ως µη καθοδηγούµενο (Thrust Boring) είτε ως καθοδηγούµενο
(Pilot boring)
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Σχηµατική απεικόνιση συστήµατος διάτρησης πιλοτικής οπής

Η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά συστήµατος διάνοιξης υπογείου ορύγµατος γίνεται σε
συνδυασµό µε την απαιτούµενη διάµετρο, τον χρόνο αυτοστήριξης του εδάφους και την ύπαρξη ή
µη υπογείων υδάτων.
Μη καθοδηγούµενα συστήµατα εφαρµόζονται µόνο για ευθύγραµµα τµήµατα δικτύων. Η θέση
διάτρησης και η κατεύθυνση ρυθµίζονται πριν την έναρξη των εργασιών, από το φρέαρ εκκίνησης.
Ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα απαιτείται και ο κατάλληλος βοηθητικός εξοπλισµός.
Για την εφαρµογή των µη καθοδηγούµενων µεθόδων απαιτείται λεπτοµερής έρευνα τόσο για την
ακριβή θέση των υφιστάµενων υπόγειων δικτύων, όσο και για τα χαρακτηριστικά και την σύσταση
του εδάφους ώστε να είναι δυνατόν να καθορισθεί η ακριβής πορεία του ορύγµατος πριν την
έναρξη των εργασιών.

4.

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση µεθοδολογίας, η οποία θα
συµπεριλαµβάνει:
−

Τεχνική περιγραφή (από τον οίκο κατασκευής) του συγκεκριµένου συστήµατος. Ανάλυση των
λειτουργικών χαρακτηριστικών του.

−

Περιγραφή της αλληλουχίας όλων των φάσεων εκτέλεσης των εργασιών και περιγραφή
λειτουργίας του εξοπλισµού.

−

Κατάλογος έργων στα οποία χρησιµοποιήθηκε επιτυχώς το σύστηµα αυτό (µήκος, διάµετρος,
υλικό σωλήνα κ.λπ.), καθώς και διευθύνσεις εκπροσώπων των φορέων κατασκευής των
συγκεκριµένων έργων.

−

Προτεινόµενες θέσεις και διαστάσεις φρεάτων, βάθος, µέθοδος εκσκαφής τους, σχεδιασµός
αντιστηρίξεων, µέτρα ελέγχου υπογείων υδάτων, διαµόρφωση δαπέδου εργασίας και
υποδοχής του εξοπλισµού.

−

Μέτρα αντιµετώπισης των συγκλίσεων του εδάφους (καθορισµός απαιτούµενης διαµέτρου
σφύρας µετατόπισης κ.λπ.).
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−

Τεχνικά στοιχεία των κατασκευαστών των σωλήνων που προβλέπεται να τοποθετηθούν
συνοδευόµενα από πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου, από τα οποία θα προκύπτει
ότι οι σωλήνες είναι σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές του έργου και κατάλληλοι προς
τοποθέτηση µε την προτεινόµενη τεχνική.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα, κατ’ ελάχιστον, σχέδια:

5.

−

∆ιάταξη διάνοιξης ορύγµατος και εγκατάστασης δικτύου µε τον βοηθητικό εξοπλισµό σε κάθε
φρέαρ.

−

∆ιαµόρφωση άκρου διείσδυσης του σωλήνα (κοπτικό εδάφους ή κεφαλή διείσδυσης) και
διάταξη υπερεκσκαφής (αν απαιτείται).

−

Λεπτοµέρειες συστήµατος οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού ελέγχου.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η µέθοδος µετατόπισης εδάφους είναι γενικά κατάλληλη για εδάφη που µπορούν να συµπιεστούν
ή µετατοπιστούν και για µικρές διαµέτρους δικτύων.
Η διαδικασία κατασκευής δικτύων χωρίς ανοικτή εκσκαφή περιλαµβάνει την κατασκευή φρεάτων
εκκίνησης και εξόδου. Στη συνέχεια, ανάλογα µε την µέθοδο που θα επιλεγεί, είτε θα γίνει διάνοιξη
υπογείου ορύγµατος και εγκατάσταση του δικτύου, είτε έµπηξη σωλήνωσης η οποία θα αποτελέσει
τον αγωγό του δικτύου ή θα χρησιµοποιηθεί ως σωλήνας επένδυσης του ορύγµατος για την
διέλευση του αγωγού του δικτύου.
Για την εφαρµογή των µεθόδων υπόγειας διάνοιξης απαιτείται λεπτοµερής αναγνώριση των
υπογείων δικτύων και ακριβής προσδιορισµός και καταγραφή του βάθους και της θέσης τους.
Η εργασία περιλαµβάνει τον έλεγχο κυκλοφορίας, την εκσκαφή των φρεάτων εκκίνησης και εξόδου,
τον έλεγχο των υδάτων, την διάνοιξη υπογείου ορύγµατος µε ή χωρίς προστατευτική επένδυση,
την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων του δικτύου, την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου
εκσκαφής των φρεάτων, την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και την διάθεσή τους στους
χώρους προσωρινής αποθήκευσης ή οριστικής απόρριψης όπως αυτοί προβλέπονται στην µελέτη
και την αποκατάσταση της περιοχής των φρεάτων µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των
σχετικών ελέγχων.
Η κατασκευή τµήµατος αγωγού βαρύτητας µε τις µεθόδους της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα έχει
ολοκληρωθεί πριν από την κατασκευή των ανάντη και κατάντη τµηµάτων του αγωγού ώστε να είναι
δυνατόν να γίνουν τυχόν απαιτούµενες προσαρµογές (εξισορρόπηση αποκλίσεων) για την
σύνδεσή τους.
Πριν την έναρξη κατασκευής σε οποιαδήποτε θέση θα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα
προστασίας των υπαρχουσών κατασκευών κοντά στο έργο, καθώς και τα µέτρα προστασίας των
λοιπών δικτύων Ο.Κ.Ω., εάν προβλέπεται να διατηρηθούν.

5.2. ΦΡΕΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΥ
Για την διείσδυση των σωλήνων στο έδαφος απαιτείται η εκσκαφή τουλάχιστον ενός φρέατος
εκκίνησης, εάν δε η στάθµη του δικτύου στο τέλος του τµήµατος προώθησης βρίσκεται κάτω από
την επιφάνεια του εδάφους, απαιτείται επιπρόσθετη εκσκαφή κατάλληλου σκάµµατος (φρέατος
εξόδου) ή τάφρου για τις συνδέσεις.
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Οι διαστάσεις και η διαµόρφωση των φρεάτων υπαγορεύονται από τον χρησιµοποιούµενο
εξοπλισµό και το µήκος των σωλήνων. Τα φρέατα εκκίνησης θα έχουν επαρκείς διαστάσεις για την
υποδοχή του εξοπλισµού διάνοιξης, τις καθοδηγητικές τροχιές, το τεµάχιο του σωλήνα διείσδυσης
καθώς και ανάλογο χώρο για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.
Το δάπεδο του φρέατος εκκίνησης, όταν χρησιµοποιείται εξοπλισµός έµπηξης σωλήνα µε άκαµπτη
σύνδεση µε το φρέαρ, θα διαµορφώνεται µε την κατάλληλη κλίση και στάθµη, σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη µηκοτοµή του δικτύου. Όταν η διείσδυση του σωλήνα γίνεται µε χρήση υδραυλικού
συστήµατος απαιτείται διαµόρφωση διάταξης σχεδιασµένης έτσι ώστε να παραλαµβάνει την
µέγιστη αναπτυσσόµενη δύναµη των υδραυλικών εµβόλων.
Τα φρέατα θα αερίζονται κατάλληλα. H παρακολούθηση του αέρα θα γίνεται σε συνεχή βάση,
σύµφωνα µε τα σχέδια ασφαλείας και υγείας του έργου.
Παράλληλα θα λαµβάνονται επαρκή µέτρα για την αναχαίτιση, εκτροπή και αποστράγγιση των
επιφανειακών απορροών κατά την περίοδο των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση θα διατίθεται ο
απαιτούµενος εξοπλισµός (αντλητικά συγκροτήµατα, σωληνώσεις) για την αποστράγγιση των
φρεάτων.
Οι παρειές του ορύγµατος θα προστατεύονται για να προλαµβάνονται οι καταπτώσεις και να
δηµιουργείται σταθερός και ασφαλής χώρος εργασίας. Τα φρέατα γενικά µπορεί να είναι είτε
επενδεδυµένα µε οπλισµένο σκυρόδεµα (µόνιµη κατασκευή), είτε επενδεδυµένα µε ανακτήσιµα
στοιχεία, είτε ανεπένδυτα µε ή χωρίς αντιστήριξη.
Τα σκάµµατα και οι τάφροι που θα διανοιχτούν για την διευκόλυνση της κατασκευής θα
επανεπιχώνονται άµεσα µετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης του
δικτύου.

5.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ
Η τεχνική διάτρησης µε µετατόπιση – συµπύκνωση του εδάφους εφαρµόζεται είτε για διάνοιξη
οπής σε αυτοστηριζόµενα εδάφη και τοποθέτηση του αγωγού στη συνέχεια, είτε για την κατ’
ευθείαν διείσδυση της σωλήνωσης (κατά την διάτρηση).
Η κάθε µέθοδος διάτρησης µε µετατόπιση - συµπίεση του εδάφους έχει ένα βέλτιστο πεδίο
εφαρµογής. Ενδεικτικά για µη καθοδηγούµενο σύστηµα, αναφέρονται τα ακόλουθα:
•

D=250 mm

L=30m: σφύρα µετατόπισης,

•

D=150 mm

L=20m: δυναµική διείσδυση κλειστού σωλήνα και

•

D=100 mm

L=15m: διάτρηση πιλοτικής οπής.

Το καθοδηγούµενο σύστηµα διάτρησης πιλοτικής οπής εφαρµόζεται συνήθως για εξωτερική
διάµετρο αγωγού µέχρι 200 mm και µήκος µέχρι 100 m.
Το ελάχιστο βάθος επικάλυψης για την αποφυγή επιφανειακών βλαβών λόγω της µετατόπισης του
εδάφους ανέρχεται σε 10xDe του σωλήνα, ή 1÷1,30 m (όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο).
Ειδικότερα για το σύστηµα δυναµικής διείσδυσης η επικάλυψη ανέρχεται σε 12xDe (όπου De η
εξωτερική διάµετρος του σωλήνα).
Η ελάχιστη απόσταση από τα παρακείµενα δίκτυα θα καθορίζεται σε σχέση µε την ακρίβεια του
χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού, το υλικό του παρακείµενου δικτύου και τις ανοχές τοποθέτησής
του. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω απόσταση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 0,50 m.
Επειδή η ακρίβεια διάνοιξης ορύγµατος µε µη καθοδηγούµενα συστήµατα επιτυγχάνεται µόνο µε
την σωστή έναρξη της διάνοιξης, απαιτείται η ακριβής τοποθέτηση και ευθυγράµµιση του
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εξοπλισµού στο φρέαρ εκκίνησης. Η διείσδυση θα αρχίζει µε αργό ρυθµό και θα γίνεται
επιβεβαίωση της ακρίβειας της πορείας, ώστε αν απαιτηθεί να γίνει σχετική διόρθωση πριν την
συνέχιση της εργασίας.
Κατά την χρήση κρουστικού εξοπλισµού θα διασφαλίζεται ότι οι προκαλούµενες δονήσεις στο
έδαφος δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παρακείµενων δικτύων.
Για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης µε σύστηµα σφύρας µετατόπισης συγχρόνως µε την
διάνοιξη, θα λαµβάνονται µέτρα για να µην ρυπαίνεται εσωτερικά ο σωλήνας από το λιπαντικό της
σφύρας (π.χ. µε απαγωγή αέρα µέσω εύκαµπτου σωλήνα).
Η εργασία διάνοιξης θα γίνεται κατά το δυνατόν χωρίς διακοπές ώστε να αποφευχθεί η
ακινητοποίηση του σωλήνα ή η παραµονή του σε ακινησία επί µακρόν.
∆εν θα γίνεται υπέρβαση των φορτίων σχεδιασµού που δίδονται από τον κατασκευαστή του
σωλήνα κατά την διάρκεια της διαδικασίας προώθησης.
Οι οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αποκλίσεις της τοποθετούµενης σωλήνωσης δεν θα
υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες από την µελέτη. Προκειµένου περί δικτύων βαρύτητας θα
εξασφαλίζεται ότι η κλίση θα είναι οµαλή και προς µία µόνον κατεύθυνση.
Ο αγωγός του δικτύου θα εξέχει από τα άκρα του υπόγειου ορύγµατος ή του σωλήνα επένδυσης
κατά το προβλεπόµενο από την µελέτη µήκος ώστε να είναι εφικτή η σύνδεσή του µε το υπόλοιπο
δίκτυο.
Ο σωλήνας επένδυσης ή ο σωλήνας δικτύου θα καθαρίζονται αµέσως µετά την ολοκλήρωση της
τοποθέτησής τους.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την τοποθέτηση των σωλήνων των αγωγών ή καλωδίων µέσα
στον σωλήνα επένδυσης, για να µην προκαλούνται φθορές και να επιτυγχάνεται η σωστή σύνδεσή
τους, σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στις σχετικές ΠΕΤΕΠ και τις οδηγίες του εργοστασίου
κατασκευής.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και των σχετικών ελέγχων, ο αγωγός επένδυσης
θα σφραγίζεται κατάλληλα µέχρι τις θέσεις της σύνδεσης µε τα εξωτερικά τµήµατα του δικτύου.
Στο κατώτερο άκρο του αγωγού επένδυσης, εφόσον παραµένει διάκενο µεταξύ αυτού και του
κυρίως αγωγού, θα διαµορφώνονται κατάλληλες οπές αποστράγγισης.
Για τις εργασίες εκσκαφής των φρεάτων και επανεπίχωσης του αποµένοντος όγκου εκσκαφής, τις
φορτοεκφορτώσεις και γενικά όλες τις εργασίες διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής ισχύουν τα
προβλεπόµενα στις σχετικές ΠΕΤΕΠ.

6.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Έλεγχος πιστοποιητικών των ενσωµατωµένων υλικών (σωλήνων και ειδικών τεµαχίων).

•

Έλεγχος οριζοντιογραφικής και µηκοτοµικής διάταξης του υπογείου δικτύου κατασκευής,
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τις προβλέψεις της παρούσας.

•

Έλεγχος συνδέσεων σωλήνωσης µε τα υφιστάµενα δίκτυα ανάντη και κατάντη.

•

Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής.

•

Έλεγχος αποκατάστασης περιοχής φρεάτων.

ΠΕΤΕΠ:08-01-04-01

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται υποχρέωση του
Αναδόχου να λάβει διορθωτικά µέτρα σύµφωνα µε τις εντολές / οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς
πρόσθετη αποζηµίωση.

7.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•

Ολισθήσεις/ καταπτώσεις πρανών φρεάτων προσπέλασης.

•

∆ιακίνηση µηχανικών µέσων και αντικειµένων µεγάλου βάρους υπό συνθήκες στενότητας
χώρου.

•

Χρήση εργαλείων και µέσων συγκόλλησης, κοπής, καθαρισµού ή βαφής σωλήνων.

•

Λειτουργία ειδικού µηχανικού εξοπλισµού µε υδραυλικές διατάξεις ή συστήµατα υπό υψηλή
πίεση.

•

Ηλεκτροπληξία, αναθυµιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάµενα
υπόγεια δίκτυα υπό λειτουργία.

7.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επισηµαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/EE που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και είναι υποχρεωτική καθώς
επίσης και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆.
17/96 και Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής µέτρα:
•

Στις θέσεις των φρεάτων θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, σήµανση για τις απαιτούµενες
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, επισήµανση για την επικέντρωση της προσοχής των ατόµων και
οχηµάτων που διέρχονται πλησίον καθώς και νυχτερινή φωτεινή σήµανση ασφαλείας µε
αναλάµποντες φανούς.

•

Αντιστήριξη των παρειών του ορύγµατος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΠΕΤΕΠ σχετικά
µε την εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων.

•

Εντοπισµός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανοµής πριν την έναρξη των
εργασιών και επισήµανσή τους.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών οι απασχολούµενοι θα χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα
µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):

Προστατευτική
ενδυµασία

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες.
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

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.

ΠΕΤΕΠ:08-01-04-01:Ε1/2005
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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).

7.3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έχουν εφαρµογή γενικώς τα καθοριζόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Επισηµαίνεται το θέµα των δονήσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών σε περίπτωση χρήσης
κρουστικού εξοπλισµού (impact moling), καθώς και το ενδεχόµενο πρόκλησης παραµορφώσεων
στην επιφάνεια του εδάφους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την αποφυγή ζηµιών σε αγωγούς
ακαθάρτων, καλώδια ηλεκτρικού, ή αγωγούς φυσικού αερίου σε λειτουργία στην περιοχή της
υπόγειας διέλευσης του νέου δικτύου.

8.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8.1. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών (διάστρωση, τοποθέτηση σωληνώσεων) θα γίνεται σε µέτρα µήκους
πλήρως ολοκληρωµένης εργασίας, µε τις µεθόδους της παρούσας και ανάλογα µε την απαιτούµενη
διάµετρο του αγωγού του δικτύου, την κατηγορία εδάφους και την χρησιµοποιούµενη µέθοδο,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1.5 της παρούσας.

8.2. ΣΩΛΗΝΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Η ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ
Η επιµέτρηση των σωληνώσεων του δικτύου ή της καλωδίωσης θα γίνεται σε µέτρα µήκους
πλήρως εγκατεστηµένου δικτύου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις σχετικές ΠΕΤΕΠ.

8.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Συµπεριλαµβάνουν τις αναγκαίες δαπάνες για:
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•

Την παροχή του απαιτούµενου εξοπλισµού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
εφοδίων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέµβασης.

•

Την προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και
των λοιπών ενσωµατούµενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

•

Την φθορά και αποµείωση των υλικών.

•

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

•

Την πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Τον έλεγχο επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
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