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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

Παρατηρήσεις

Πρώτη έκδοση

05/2006

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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Εξαεριστικά στοιχεία µεµβράνης

1.

ΠΕΤΕΠ

08-05-03-06

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι τα εξαεριστικά στοιχεία στεγανωτικών µεµβρανών
(γεωµεµβρανών) από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). Η τοποθέτηση των
εξαεριστικών στοιχείων αποσκοπεί στην ελεγχόµενη εκτόνωση του αέρα που συγκεντρώνεται υπό
την επιφάνεια της µεµβράνης.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τεµάχια γεωµεµβράνης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), εν γένει Φ 50 mm (ή όπως προβλέπεται
από την µελέτη).

2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα ανωτέρω υλικά είναι οι καθοριζόµενες στην ΠΕΤΕΠ 08-05-03-04:
"Τοποθέτηση και Συγκόλληση Μεµβρανών Πολυαιθυλενίου", για το υλικό των γεωµεµβρανών
(σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/17-11-97).

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Οι απαιτούµενες δοκιµές ελέγχου ποιότητας των υλικών αφορούν σε δοκιµές στο εργοτάξιο και σε
δοκιµές στο εργαστήριο σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 08-05-03-04.
Εν προκειµένω έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα πρότυπα:
ΕΝ 1849-2:2001

Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass
per unit area - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός του πάχους και της
µάζας ανά µονάδα επιφάνειας - Μέρος 2: Πλαστικά και ελαστοµερή
φύλλα για στεγάνωση δωµάτων.

EN ISO 527-1:1996

Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles
(ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). -- Πλαστικά. Προσδιορισµός
εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές.

pr EN 14150

Geosynthetic Barriers - Determination of Permeability to Liquids -Γεωσυνθετικά διαχωρισµού. Προσδιορισµός της υγροπερατότητας.

ΕΝ 12224:2000

Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the
resistance to weathering -- Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Προσδιορισµός της αντοχής σε µεταβολές των καιρικών
συνθηκών.
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EN ISO 13438:2004

3.

Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for
determining the resistance to oxidation (ISO 13438:2004).

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
Τα εξαεριστικά στοιχεία διατάσσονται πλησίον της στέψης του επενδεδυµένου µε µεµβράνη
πρανούς, σε αποστάσεις της τάξης των 15 m (εκτός εάν στην µελέτη του έργου προβλέπεται
µικρότερη απόσταση).
Φάσεις διαµόρφωσης / κατασκευής των εξαεριστικών:
• Αποκόπτεται από την ήδη τοποθετηµένη µεµβράνη κυκλικό τµήµα διαµέτρου 50 mm.
• Τοποθετείται συµµετρικά επί της προκύπτουσας οπής τεµάχιο φύλλου γεωµεµβράνης (HDPE)
σχήµατος τετραγώνου διαστάσεων τουλάχιστον 30 x 30 cm.
• Το τεµάχιο αυτό συγκολλάται µε συνεχή θερµική συγκόλληση επί της γεωµεµβράνης κατά τις
τρεις πλευρές του.
• Η τέταρτη πλευρά (κατάντη πλευρά) του επιθέµατος παραµένει ελεύθερη (δεν συγκολλάται)
προκειµένου να εξασφαλίζεται η εκτόνωση του αέρα.
Στις λιµνοδεξαµενές τα εξαεριστικά στοιχεία τοποθετούνται κατά κανόνα 30 έως 60 cm υψηλότερα
από την ανώτατη στάθµη ύδατος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη του έργου.

3.2. ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ (HDPE)
Στην περίπτωση αυτή αντί της εφαρµογής της τεχνικής της παραγράφου 3.1. χρησιµοποιούνται
σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαµέτρου 50 mm ή και µεγαλύτερης (σύµφωνα
µε την µελέτη του έργου), που συγκολλούνται επί της µεµβράνης στην θέση της οπής. Η
στεγάνωση της σύνδεσης γίνεται µε επίθεµα µεµβράνης HDPE ειδικού σχήµατος.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΧΑΝ∆ΑΚΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΩΝ

λεπτοµέρεια στοιχείου
στεγάνωσης προεξέχοντα
σωλήνα

συγκόλληση
από τρεις
πλευρές

οπή

γεωµεµβράνη µε ή
χωρίς επίστρωµα
τάφρος αγκύρωσης
τουλάχιστον 30x40 cm

επικολλούµενο
στοιχείο µεµβράνης

σωλήνας
εξαερισµού
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3.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
Η συγκόλληση των εξαεριστικών στοιχείων µε την γεωµεµβράνη γίνεται µε εναπόθεση ρευστού
συγκολλητικού υλικού (τύπος: extrusion welding) µεταξύ των προς σύνδεση επιφανειών. Η
µέθοδος συγκόλλησης και οι διαδικασίες ελέγχου περιγράφονται στην ΠΕΤΕΠ 08-05-03-04
(Τοποθέτηση και Συγκόλληση Μεµβρανών Πολυαιθυλενίου HDPE ).

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών.
• Έλεγχος γεωµετρικής ακρίβειας κατασκευής σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.
Ανοχές µεγαλύτερες των ± 25 cm ως προς την στέψη του πρανούς δεν είναι αποδεκτές.
• ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος συγκολλήσεων (οπτικός).

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
• Ολισθήσεις ατόµων κατά την µετακινήσή τους επί της µεµβράνης (ολισθηρότητα της επιφάνειας
της µεµβράνης).
Χρήση εργαλείων χειρός και εξοπλισµού
• Χρήση εργαλείων κοπής ή εξοπλισµού συγκολλήσεων πλαστικών φύλλων.
Ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα
άτοµα. Ατοµα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτά.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής
και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" 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.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
-

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

-

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

-

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).

Κατά την εκτέλεση των εργασιών οι τεχνίτες θα προσδένονται υποχρεωτικά µε ιµάντα στερεωµένο
σε πάσσαλο επί της περιµετρικής οδού ή επί οχήµατος ακινητοποιηµένου.
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5.3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο απόρριψη ή εγκατάλειψη τεµαχίων µεµβρανών ή άλλων
πλαστικών υλικών καθώς και ειδών συσκευασίας ή λοιπών αχρήστων υλικών στο έργο ή στην
ευρύτερη περιοχή του, προς αποφυγή φθορών στην µεµβράνη ή ρύπανσης του περιβάλλοντος.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διαµόρφωση, τοποθέτηση και συγκόλληση στις προβλεπόµενες θέσεις εξαεριστικών στοιχείων
γεωµεµβράνης, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ΠΕΤΕΠ, επιµετράται σε τεµάχια,
ανεξαρτήτως των κατασκευαστικών τους λεπτοµερειών.
Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:
• ∆ιάθεσης του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, υλικών και εξοπλισµού για την
διαµόρφωση και τοποθέτηση των εξαεριστικών στοιχείων.
• Προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου του έργου, αποθήκευσης και πλάγιων µεταφορών όλων των
ενσωµατουµένων υλικών.
• Φθοράς και αποµείωσης των υλικών κατασκευής.
• Πραγµατοποίησης όλων των απαιτούµενων δοκιµών και ελέγχων σύµφωνα µε την παρούσα
ΠΕΤΕΠ, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης ελαττωµάτων ή ανακατασκευής των
εξαεριστικών σε περίπτωση διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο.
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