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Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Πρώτη έκδοση

05/2006

Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Κατασκευή στραγγιστηρίων µε διάτρητους σωλήνες

1.

ΠΕΤΕΠ

08-03-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η προµήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων για την
διαµόρφωση γραµµικών στραγγιστηρίων. Οι χρησιµοποιούµενοι σωλήνες αποστράγγισης είναι
από σκυρόδεµα, PVC, πολυαιθυλένιο ή/και εφυαλωµένοι πηλοσωλήνες (vitrous clay). Τα
στραγγιστήρια, αναλόγως των χαρακτηριστικών του προς αποστράγγιση εδάφους περιβάλλονται ή
εγκιβωτίζονται σε ζώνη διαπερατών υλικών, είτε για την βελτίωση των χαρακτηριστικών της ροής
είτε για την παρεµπόδιση εισροής λεπτοκόκκων υλικών παρασυροµένων από το νερό (φίλτρα).
Τα φίλτρα διαµορφώνονται µε κατάλληλα διαβαθµισµένα φυσικά (εφόσον είναι διαθέσιµα) ή
θραυστά αµµοχάλικα (βλ. ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00: «∆ιαβαθµισµένο Θραυστό Υλικό Στραγγιστηρίων»)
ή/και γεωϋφάσµατα (βλ. ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00: «Γεωϋφάσµατα Στραγγιστηρίων»).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οι προς τοποθέτηση διάτρητοι σωλήνες µε οπές ή σχισµές/ εγκοπές καθορίζονται από την µελέτη.
Τα προσκοµιζόµενα προς ενσωµάτωση προϊόντα θα προέρχονται από κατασκευαστή µε
πιστοποιηµένη κατά EN ISO 9002:2000 παραγωγική διαδικασία και θα φέρουν σήµανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ισχύοντα πρότυπα:
-

Για τους τσιµεντοσωλήνες:
ΕΝ 1916:2002: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced. Τσιµεντοσωλήνες και εξαρτήµατα, από άοπλο, ινοπλισµένο ή οπλισµένο σκυρόδεµα.

-

Για τους σωλήνες PVC:
ΕΝ 1401-1:1998: Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
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.

-

Για τους σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος PVC,PE,ή PP
pr EN 13476-1: Thermoplastics Piping Systems for Non-Pressure Underground Drainage and
Sewerage. - Structured-Wall Piping Systems of Unplasticized Poly(Viny Chloride) (PVC-U),
Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). - Part 1: Specifications for Pipes, Fittings and the
System. -- Συστήµατα θερµοπλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια δίκτυα αποχέτευσηςαποστράγγισης δια βαρύτητος. Συστήµατα σωληνώσεων δοµηµένου τοιχώµατος από µη
πλασικοποιηµένο PVC, πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο. - Μέρος 1: Προδιαγραφές
σωλήνων, εξαρτηµάτων και συστήµατος.

Οι σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος σύµφωνα µε το pr EN 13476-1 διακρίνονται:
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-

Τύπου Α1: Με πολλαπλά στρώµατα ή κοίλα τοιχώµατα µε αξονικά διάκενα (κατά γενέτειρα),
µε λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Τα διάκενα µπορούν να πληρώνονται
µε αφρώδες θερµοπλαστικό υλικό.

Εικόνα 1: Τυπικά παραδείγµατα σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος τύπου Α1

-

Τύπου Α2: Με τοιχώµατα που φέρουν διάκενα σε ακτινική (δακτύλιοι) ή σπειροειδή διάταξη, µε
λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια.

Εικόνα 2: Τυπικά παραδείγµατα σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος τύπου Α2

-

2/7

Τύπου Β: Με λεία εσωτερική επιφάνεια µε νευρώσεις ή αυλακώσεις, ακτινικής ή σπειροειδούς
διάταξης στην εξωτερική επιφάνεια.
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Εικόνα 3: Τυπικά παραδείγµατα σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος τύπου Β

Ως προς την ακαµψία (αντοχή κατά διάµετρο) οι σωλήνες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες (τόσο
στο pr EN 13476-1 όσο και στο ΕΝ 1401-1).
- SN2:

2kΡa (στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται σωλήνες µέχρι D 500 mm)

- SN4:

4 kΡa

- SN8:

8 kΡa

- SN16:

16 kΡa

Η διατοµή τύπου Α1 είναι συνήθης σε σωλήνες PVC (ασυνήθης σε σωλήνες ΡΕ), η διατοµή τύπου
Α2 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις ΡΕ και ΡΡ (ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται η εσωτερική),
ενώ η διατοµή τύπου Β είναι γενικής εφαρµογής.
Ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων από τα οποία θα
προκύπτει η συµµόρφωση των σωλήνων µε τις απαιτήσεις των ισχύοντων προτύπων για κάθε
κατηγορία υλικού.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των σωλήνων αποστράγγισης είναι η διατοµή, η διαπερατότητα και η
αντοχή.
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Η απαιτούµενη διατοµή καθορίζεται στο στάδιο της µελέτης, µε βάση την παροχή υπολογισµού
(συνάρτηση των χαρακτηριστικών του εδάφους και της ζώνης αποστράγγισης), την κατά µήκος
κλίση της χάραξης και τον συντελεστή τραχύτητας Manning του επιλεγοµένου τύπου σωλήνα.
Η κατά µήκος κλίση συνίσταται να κυµαίνεται περί το 1%, και να µην είναι σε καµία περίπτωση
µικρότερη από 1/300 (0,33%). Η µέγιστη κλίση του δικτύου δεν πρέπει να οδηγεί σε ταχύτητες
ροής µεγαλύτερες από 3,0 m/ec (υπό οποιοδήποτε υδραυλικό φορτίο).
Η διαπερατότητα του σωλήνα εξαρτάται από το µέγεθος, την διάταξη και την πυκνότητα των οπών
ή, κατά προτίµηση, των εργοστασιακά διαµορφωµένων εγκοπών. Εν γένει η διαπερατότητα
θεωρείται επαρκής όταν η συνολική επιφάνεια οπών / εγκοπών είναι τουλάχιστον 1500 mm2 ανά
τρέχον µέτρο σωλήνα.
Οι οπές / εγκοπές θα είναι καθαρά κοµµένες και σταθερής διατοµής σε όλο το πάχος του
τοιχώµατος του σωλήνα.
Το µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος οπών εγκοπών θα επιλέγεται µε βάση την κοκκοµετρική
διαβάθµιση του φίλτρου περιβολής.
Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί λεπτόκοκκο φίλτρο 1ης βαθµίδας εάν ο διάτρητος σωλήνας φέρει
επένδυση γεωϋφάσµατος («κάλτσα», knitted filter sock). Στην περίπτωση αυτή το γεωΰφασµα
λειτουργεί ως φίλτρο της βαθµίδας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά αντοχής των σωλήνων είναι η ακαµψία τους (αντοχή κατά διάµετρο) και
η διαµήκης αντοχή.
Οι σωλήνες αποστράγγισης διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες φέρουσας ικανότητας:
SN2: αντοχής 200 kΝ/m2:

προς τοποθέτηση σε στραγγιστήρια που δεν υπόκεινται σε
κυκλοφοριακά φορτία

SN4: αντοχής 400 kΝ/m2:

προς χρήση εκτός οδοστρωµάτων ή υπό τα οδοστρώµατα αλλά µε
ελάχιστη επικάλυψη 0,70 m

SN8: αντοχής 800 kΝ/m2:

προς χρήση στα ερείσµατα ή υπό το κατάστρωµα των οδών µε
ελάχιστη επικάλυψη 0,50 m

Η απαίτηση αντοχής 800 kΝ/m2 (για διάµετρο Φ100 mm) καλύπτεται µόνον από τους σωλήνες
δοµηµένου τοιχώµατος από PVC ή από τους πλαστικούς σωλήνες πιέσεως PVC των 10 at και άνω
(µε εργοστασιακή διάτρηση). Για την κατηγορία των 400 kΝ/m2 είναι κατάλληλοι και οι σωλήνες
πολυαιθυλενίου µε αυλακωτά τοιχώµατα (corrugated) καθώς και οι σωλήνες πιέσεως PVC των 6 at
µε εγκοπές.
Οι λείοι σωλήνες PVC αποστράγγισης µε εγκοπές είναι κατάλληλοι µόνον για φόρτιση 200 kΝ/m2.
Οι σωλήνες µε αυλακωτά τοιχώµατα έχουν µικρότερη διαµήκη αντοχή έναντι των πλαστικών
σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος της αυτής κατηγορίας SN (συναρτήσει του πάχους του
τοιχώµατος και της διάταξης των εγκοπών), ενώ οι τσιµεντοσωλήνες έχουν συµπεριφορά
άκαµπτης δοκού.
Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά ο κάθε τύπος σωλήνα είναι κατάλληλος για συγκεκριµένο τύπο
υπόβασης: λ.χ. οι πλαστικοί σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος είναι κατάλληλοι για έδραση σε µη
στερεοποιηµένα ιλυώδη εδάφη (silt) και ακόµη και σε µεγάλα µήκη δεν εµφανίζουν βυθίσµατα
(χαµηλά σηµεία) λόγω διαφορετικών καθιζήσεων, ενώ οι διάτρητοι τσιµεντοσωλήνες απαιτούν
υπόστρωµα από σκυρόδεµα.
Προκειµένου περί των πλαστικών σωλήνων µε αυλακωτά τοιχώµατα συνιστάται η χρήση σωλήνων
που έχουν αφεθεί να ψυχθούν µετά την εξέλασή τους, πριν από την τύλιξή τους σε ρολά. Οι
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σωλήνες αυτοί παραµένουν ευχερέστερα τεταµένοι εντός του ορύγµατος κατά την τοποθέτηση του
φίλτρου.
Τα ρολλά θα έχουν διάµετρο τουλάχιστον 1,50 m. Κατά την αποθήκευσή τους δεν θα
δηµιουργούνται σωροί ύψους µεγαλυτέρου του 1,50 m και το υλικό θα προστατεύεται από την
ηλιακή ακτινοβολία µε επικάλυψη από µαύρο φύλλο πολυαιθυλενίου.
Οι τσιµεντοσωλήνες θα είναι πεπλατυσµένης βάσης και θα φέρουν οπές διαµορφωµένες κατά την
κατασκευή τους (απαγορεύεται να γίνονται εκ των υστέρων µε διάτρηση), διατεταγµένες κατά τα
2/3 της επιφανείας τους. Οι απολήξεις τους θα είναι τύπου τόρµου – εντορµίας.
-

Υλικό φίλτρου ή επίχωσης.
Ισχύει η γενική απαίτηση:
Το 85% κατά βάρος του υλικού (D85) θα είναι µεγέθους κόκκου µεγαλύτερου της διαµέτρου της
οπής ή της ελάχιστης διάστασης της σχισµής / εγκοπής του σωλήνα.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι σωλήνες θα τοποθετούνται, θα συνδέονται και θα ευθυγραµµίζονται στο όρυγµα, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του κατασκευαστή (ανά συγκεκριµένο τύπο σωλήνα) και τα προβλεπόµενα από την
µελέτη, όσον αφορά στην έδραση.
Πριν από την έναρξη τοποθέτησης των σωλήνων θα ελέγχεται η οµαλότητα και η κατά µήκος κλίση
του πυθµένα.
Οι µέθοδοι καταβιβασµού του σωλήνα στο όρυγµα και η τοποθέτησή του,πρέπει να είναι τέτοιες,
ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εσωτερικού του σωλήνα.
Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει από το κατώτερο σηµείο του συστήµατος και µε τον
κώδωνα των σωλήνων προς τα ανάντη.
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωϋφάσµατος, θα έχει απλωθεί και διευθετηθεί κατάλληλα ώστε
να µην εµφανίζει πτυχώσεις και να εφάπτεται πλήρως στις παρειές του ορύγµατος.
Απαγορεύεται η χρήση λίθων ή άλλων µέσων σηµειακής εφαρµογής για την ευθυγράµµιση και
προσωρινή στήριξη των σωλήνων. Γενικά θα διασφαλίζεται για όλους τους τύπους των σωλήνων η
έδραση κατά πλήρη επιφάνεια.
Σωλήνες που υφίστανται κακώσεις κατά την τοποθέτηση θα αντικαθίστανται.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα άκρα των σωλήνων, τα οποία θα διατηρούνται καθαρά και
άφθαρτα για την επιτυχή σύνδεση και συναρµογή των διαδοχικών τεµαχίων του αγωγού ή / και των
ειδικών τεµαχίων.
Επιτρέπεται η σύνδεση τεµαχίων σωλήνων εκτός ορύγµατος και ο καταβιβασµός του έτοιµου
στοιχείου στο όρυγµα (προκειµένου περί πλαστικών σωλήνων). Στην περίπτωση αυτή θα
λαµβάνονται µέτρα αποφυγής διαµήκων ταλαντώσεων ή κάµψεων.
Εφίσταται η προσοχή στην τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος εντός ύδατος.
Οι σωλήνες της κατηγορίας αυτής υφίστανται έντονη άνωση και πρέπει το όρυγµα να διατηρείται
απαλλαγµένο από νερά µε κατάλληλη άντληση.
Η επίχωση των σωλήνων θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και θα ακολουθεί συµπύκνωση της τάξης
90 – 92% Proctor. Η πρώτη συµπύκνωση θα γίνεται αφού διαστρωθεί υλικό επίχωσης ή φίλτρου
άνω της ηµιδιαµέτρου του σωλήνα για την αποφυγή µετακινήσεων. Θα χρησιµοποιείται ελαφρός
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δονητικός εξοπλισµός, τουλάχιστον κατά την συµπύκνωση των πρώτων στρώσεων (όπως λ.χ.
δονητικές πλάκες των 100 kg, ή δονητικοί κύλινδροι πεζού χειριστή ισχύος δόνησης 15 kΝ/m).
Η χρήση βαρύτερου εξοπλισµού συµπύκνωσης µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε θραύση σωλήνων
και κατ’ ουσία σε αχρήστευσή του πριν τεθεί σε λειτουργία.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των σωλήνων, την επικάλυψη / εγκιβωτισµό τους µε το
προβλεπόµενο υλικό φίλτρου θα γίνεται έκπλυση του δικτύου για την αποµάκρυνση των υλικών
που έχουν εισέλθει στην σωλήνωση κατά την κατασκευή του φίλτρου και διαπίστωση τυχόν ζηµιών
που έγιναν κατά την συµπύκνωση (θραύση ή σύνθλιψη σωλήνων).
Τα στοιχεία των δοκιµασιών αυτών θα καταγράφονται στο πρωτόκολλο παραλαβής (π.χ. χρόνος
µεταξύ έναρξης εισόδου νερού και ανάβλυσης στο πρώτο σηµείο εκτόνωσης, σύγκριση
εισερχοµένων – εξερχοµένων ποσοτήτων νερού – αν είναι δυνατόν).
Θα γίνεται οπτικός έλεγχος των φρεατίων επίσκεψης, των αναµονών εισπίεσης (εάν προβλέπονται)
και των στοµίων εξόδου του στραγγιστηρίου.
Τα σηµεία εξόδου (εκροές) θα φέρουν µεταλλικό πλέγµα για την παρεµπόδιση εισόδου µικρών
ζώων.
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει σειρά σχεδίων µε την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε» στα οποία θα
απεικονίζονται οριζοντιογραφικά οι θέσεις των στραγγιστηρίων και θα αναγράφονται οι στάθµες
ροής στα χαρακτηριστικά σηµεία ελέγχου (φρεάτια κ.λπ.).
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει επίσης πλήρη σειρά πιστοποιητικών εργαστηριακών δοκιµών των
ενσωµατωθέντων υλικών.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι τάφροι τοποθέτησης των στραγγιστηρίων είναι κατά κανόνα αβαθείς και οι κίνδυνοι για το
προσωπικό είναι µειωµένοι.
Ο χειρισµός των υλικών, των εργαλείων και των µηχανικών µέσων που χρησιµοποιούνται για την
τοποθέτηση, τις συνδέσεις και τον εγκιβωτισµό των σωλήνων αποστράγγισης θα γίνεται από
προσωπικό εξοικειωµένο µε τις σχετικές διαδικασίες.
Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν τα µέσα ατοµικής προστασίας που προβλέπονται από το Σχέδιο
Ασφάλειας – Υγείας του Έργου (ΣΑΥ), και κατ’ ελάχιστον:
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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).
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Τα πάσης φύσεως αποκοπτόµενα τεµάχια σωλήνων, υλικά συσκευασίας και προστασίας θα
συλλέγονται και θα µεταφέρονται προς οριστική απόθεση στις προβλεπόµενες προς τούτο θέσεις
στα συµβατικά τεύχη του έργου.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Οι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης επιµετρώνται σε τρέχοντα µέτρα πλήρως εγκατεστηµένου
δικτύου (αξονικό µήκος σωλήνων).
Οι σωλήνες διακρίνονται:
−

α. Ως προς το υλικό κατασκευής:
−

τσιµεντοσωλήνες διάτρητοι

−

διάτρητοι σωλήνες από PVC, λείων τοιχωµάτων

−

διάτρητοι σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ

−

διάτρητοι σωλήνες
οποιοδήποτε υλικό

δοµηµένου

τοιχώµατος

από

β. Ως προς την ονοµαστική διάµετρο
γ. Ως προς την φέρουσα ικανότητα (SN2, SN4 ή SN8 κατά ΕΝ 13476-1)
Στην τιµή µονάδας πλήρως εγκατεστηµένου διάτρητου σωλήνα περιλαµβάνονται:
-

Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη των σωλήνων και
των ειδικών τεµαχίων τους (προκειµένου περί θερµοπλαστικών σωλήνων).

-

Η προσέγγιση στο όρυγµα, ο καταβιβασµός, η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων (µε
παράθεση, συγκόλληση ή χρήση ειδικών τεµαχίων, αναλόγως του είδους / τύπου / κατηγορίας
του υλικού).

-

Η φθορά και αποµείωση των πάσης φύσεως ενσωµατούµενων υλικών

-

Η απόπλυση του δικτύου κατά τµήµατα για την αποµάκρυνση τυχόν λεπτοκόκκων υλικών που
έχουν εισχωρήσει κατά την κατασκευή του φίλτρου.

-

Η έµφραξη των απολήξεων των σωλήνων µε µεταλλική εσχάρα.

Οι εργασίες κατασκευής του φίλτρου ή / και επένδυσης µε γεωϋφάσµατα επιµετρώνται ιδιαίτερα,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις οικείες ΠΕΤΕΠ.
Επίσης επιµετρώνται ιδιαίτερα τα φρεάτια επίσκεψης των στραγγιστηρίων και οι κατασκευές
διαµόρφωσης της στέψης των σηµείων εισπίεσης νερού (σκυρόδεµα, χυτοσιδηρό καπάκι κ.λπ.).
Οι κάθετοι/ κατακόρυφοι κλάδοι/ αναµονές εισπίεσης νερού (risers) επιµετρώνται ως σωλήνας.
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