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∆ίκτυα αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες
PVC

1.

ΠΕΤΕΠ

08-06-02-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης από
πλαστικούς σωλήνες πολυβινυλοχλωριδίου (PVC).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και των εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές.
Προϊόντα από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική
Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που
διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό επαρκώς η
απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινόµενων σωλήνων και εξαρτηµάτων προς ενσωµάτωση στο έργο ο
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία:
-

παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων,

-

πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα/ εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές
διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και
διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συµµόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις
των ισχυόντων προτύπων (βλ. πίνακα προτύπων),

-

πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρµογών των προϊόντων,

-

πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων,

-

σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που παράγει
το εργοστάσιο,

-

οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον
θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα/ στοιχεία στην Αγγλική.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:200012 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήµατα διαχείρισης
ποιότητος. Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.
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2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια από συµπαγές πολυβινυλοχλωρίδιο θα πληρούν τις απαιτήσεις
των παρακάτω προτύπων:
EN 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.

EN 1437:2002

Plastics piping systems - Piping systems for underground drainage and
sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling and
external loading -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήµατα
σωληνώσεων υπόγειας αποχέτευσης και αποστράγγισης - Μέθοδος δοκιµής
για αντοχή στην άσκηση εξωτερικού φορτίου µε ταυτόχρονη εναλλαγή
θερµοκρασιών.

EN 580:2003

Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes Test method for the resistance to dichloromethane at a specified
temperature (DCMT) -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Σωλήνες από
µη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέθοδος δοκιµής της
αντοχής σε διχλωροµεθάνιο σε καθορισµένη θερµοκρασία (DCMT).

EN 727:1994

Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes and fittings Determination of Vicat softening temperature (VST) -- Συστήµατα πλαστικών
σωληνώσεων και αγωγών - Θερµοπλαστικοί σωλήνες και εξαρτήµατα Προσδιορισµός της θερµοκρασίας µαλθακώσεως VICAT (VST).

EN 921:1994

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance
to internal pressure at constant temperature -- Συστήµατα πλαστικών
σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισµός της αντοχής σε
εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία.

EN 744:1995

Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method
for resistance to external blows by the round-the-clock method -Θερµοπλαστικοί σωλήνες - Μέθοδος δοκιµής της αντίστασης σε εξωτερικές
κρούσεις µε την «ωρολογιακή µέθοδο» (κατά την περίµετρο).

DIN EN 1610:1979

Construction and testing off drains and sewers -- Κατασκευή και δοκιµές και
οµβρίων και αποχετεύσεων.

EN 13508-1:2003

Condition of drain and sewer systems outside buildings - Part 1: General
requirements -- Κατάσταση δικτύων αποχέτευσης εξωτερικά των κτιρίων Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

2.3. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας των σωλήνων θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
ISO 4633:2002-04
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Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines
- Specification for materials -- Ελαστικοί δακτύλιοι για εφαρµογές ποσίµου
νερού και δίκτυα αποχέτευσης - αποστράγγισης. Πρότυπα υλικών.
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ΕΝ 681-1:1996

Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water
and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστοµερή
στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό.

Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι µπορεί να είναι είτε τοποθετηµένοι και στερεωµένοι στο εργοστάσιο
παραγωγής των σωλήνων είτε να τοποθετούνται επί τόπου.
Το υλικό κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων µπορεί να είναι SBR (Styrene Butadiene Rubber), NBR (Acrylonitrile - Butadiene rubber) ή EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) µε συνηθέστερα εφαρµοζόµενο το EPDM.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά
από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε τα ως άνω πρότυπα. Σε περίπτωση
αµφιβολιών, µετά από εντολή της Επίβλεψης θα εκτελεστούν δοκιµές σε δείγµατα ελαστικών
δακτυλίων για την διαπίστωση της συµµόρφωσης (η επιβάρυνση θα είναι του Αναδόχου).

2.4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ – ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
Σε κάθε σωλήνα θα αναγράφονται τουλάχιστον τα παρακάτω:


η ονοµαστική διάµετρος,



η κατηγορία ονοµαστικής πίεσης (PN),



ο κατασκευαστής,



το πρότυπο αναφοράς των σωλήνων (ΕΝ 1401-1:1998 για σωλήνες συµπαγούς τοιχώµατος),



η σήµανση του φορέα πιστοποίησης,



η ηµεροµηνία παραγωγής.

Το χρώµα των σωλήνων θα είναι γενικώς καφέ ή πορτοκαλί. Σε περιπτώσεις σωλήνων άλλου
χρώµατος θα αναγράφεται στο πάνω µέρος της άντυγας στην περιοχή των συνδέσεων η λέξη
SEWER (ή άλλη ένδειξη που θα καθορισθεί από τον κύριο του έργου).

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
α. Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε προσοχή για
την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να µην
εξέχουν από την καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών
αντικειµένων που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν τους σωλήνες.
Οι σωλήνες θα παραδίδονται πωµατισµένοι. Η αφαίρεση του πώµατος θα γίνεται λίγο πριν την
σύνδεσή τους.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Μέχρι την
τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας
τους.
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Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη
(π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω
υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά.
Ορθή πρακτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 7 στρώσεις ή έως 1,5 m, µε επαφή των
σωλήνων κατά γενέτειρα. Το πλάτος της στοίβας δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 m.
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα, (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες) τα άκρα αυτά θα
προεξέχουν και δεν θα αποτελούν σηµεία στήριξης.
Η αποθήκευση των σωλήνων θα γίνεται σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξοχές αιχµηρών λίθων
που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τραυµατισµό των σωλήνων.
Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη παραµονή των
µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες.
β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή, καθ’ όσον µπορεί να
προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στο σωλήνα.
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση κατά διάµετρο
(ovality).
δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. υψηλές στοιβασίες).
Οι σωλήνεs θα αποθηκεύονται και θα µετακινούνται κατά τρόπο ώστε να µη ρυπαίνονται από
χώµατα, λάσπη, βρώµικα νερά κ.λπ. ρυπαντές. Επίσηs θα προφυλάσσονται από την άµεση
έκθεση στην ακτινοβολία του ήλιου και την επαφή µε λιπαντικά, χρώµατα, καύσιµα κ.λπ. Οι
σωλήνεs όταν παραµένουν στο εργοτάξιο επί µακρόν θα αποθηκεύονται σε στεγασµένουs χώρουs
ή θα επικαλύπτονται µε αδιαφανή πλαστικά φύλλα. Κατά την στοίβαση θα διαχωρίζονται ανά
στρώση, µε ξύλινα τεµάχια ή φύλλα χαρτονιού ή ψάθαs.
Κατά τιs φορτοεκφορτώσειs και µεταφορέs των σωλήνων θα αποφευχθούν κρούσειs και φθορέs
που µπορούν να µειώσουν την µηχανική αντοχή των σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά
τον χειρισµό των σωλήνων από PVC σε χαµηλέs θερµοκρασίεs που προσεγγίζουν το όριο
παγετού.
β. Αποθήκευση ελαστικών δακτυλίων
Εφόσον οι ελαστικού δακτύλιοι παρέχονται χωριστά θα αποθηκεύονται κατάλληλα σε κλειστό χώρο
µακριά από µηχανήµατα που παράγουν όζον (λάµπες υδραργύρου, εξοπλισµός υψηλής τάσης,
ηλεκτροκινητήρες). Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε χαλαρή κατάσταση, και δεν θα αναρτώνται
από καρφιά ή άλλα στηρίγµατα.
Θα αποφεύγεται η άµεση έκθεσή τους στον ήλιο (γενικώς εµφανίζουν ευαισθησία στην υπεριώδη
ακτινοβολία).

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Ο πυθµένας της τάφρου στην στάθµη των χωµατουργικών θα είναι οµαλός χωρίς προεξέχοντες
αιχµηρούς λίθους. Ανάλογα µε την κατηγορία των σωλήνων θα διαµορφώνεται η προβλεπόµενη
από την µελέτη στρώση έδρασης από άµµο (πάχους συνήθως 10 cm) ή από σκυρόδεµα
κατηγορίας C8/10.
Η επιφάνεια έδρασης θα ελέγχεται επιµελώς ως προς την οµαλότητά της και τα υψόµετρα τα οποία
θα πρέπει να υλοποιούν µε ακρίβεια την προβλεπόµενη κλίση από την µελέτη.
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Εφιστάται η προσοχή στις θέσεις των συνδέσεων όπου η διάµετρος της σωληνογραµµής αυξάνει
τοπικά λόγω της µούφας, ώστε να αποφεύγεται η στήριξη των σωλήνων σε εκείνα τα σηµεία και
µόνο.
Πριν από τον καταβιβασµό τους στο όρυγµα οι σωλήνες θα τοποθετούνται κατά µήκος του, θα
επιθεωρούνται µε προσοχή για εξακρίβωση τυχόν βλαβών ή φθορών κατά την µεταφορά τους και
θα καθαρίζονται µε επιµέλεια από τυχόν ρύπους, ιδιαίτερα στα άκρα τους.
Στην συνέχεια θα τοποθετούνται µε προσοχή στο όρυγµα, ανάλογα µε το βάρος τους και το βάθος
του ορύγµατος, είτε µε τα χέρια είτε µε µηχανικά µέσα. Εάν το βάθος ξεπερνάει τα 2,0 m η
καταβίβασή τους θα γίνεται µε την βοήθεια σχοινιών ή µηχανικών µέσων.
Η κατασκευή των αγωγών θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη της ροής.
Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα τηρούνται επακριβώς οι κλίσεις της εγκεκριµένης µελέτης
και θα αποφεύγονται οποιεσδήποτε τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις κατά µήκος του άξονα.
Σε κάθε περίπτωση θα επιτευχθεί απόλυτα συνεχής και οµοιόµορφη έδραση των σωλήνων σε όλο
το µήκος του.
Πριν από κάθε, έστω και µερική, πλήρωση των σκαµµάτων θα γίνεται λεπτοµερής έλεγχος των
υψοµέτρων των σωλήνων. Συνιστάται η χρήση εξοπλισµού ελέγχου ευθυγράµµισης µε ακτίνες
laser (επισηµαίνεται ότι η χρήση συστηµάτων ευθυγράµµισης µε ακτίνες laser µπορεί να
επιβάλλεται και από την µελέτη του έργου).
Η επίτευξη και εξασφάλιση των απαιτουµένων υψοµέτρων ροής των σωλήνων θα γίνεται µε την
διαµόρφωση τοπικών υποστρωµάτων άµµου. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση λίθων για τον
σκοπό αυτό.
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε
αιτία.
Σε κάθε διακοπή των εργασιών τοποθέτησης των σωλήνων το άκρο της σωληνογραµµής θα
εµφράσσεται µε κατάλληλο πώµα για την προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.
Οι τοποθετηµένοι αλλά µη συνδεδεµένοι σωλήνες στο όρυγµα δεν θα υπερβαίνουν το µήκος που
αντιστοιχεί σε εργασία 2 ηµερών.

3.3. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
3.3.1

Σύνδεση µε συγκόλληση

Συνδέσεις µε συγκόλληση µε την χρήση ειδικών συγκολλητικών για PVC (solvent cement) θα
εφαρµόζονται µόνον όταν προβλέπονται από την Μελέτη, καθόσον είναι πιο δύσκαµπτες από τις
συνδέσεις µε ελαστικό διακτύλιο.
Η εφαρµογή της συγκόλλησης γενικώς επιτρεπεται µόνον για µικρές διαµέτρους σωλήνων έως
Φ200, των οποίων ο χειρισµός µπορεί να γίνεται εξ ολοκλήρου χειρωνακτικά.
Στην περίπτωση αυτή θα τηρούνται προσεκτικά τα µέτρα ασφαλείας για την χρήση του υλικού
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (αποφυγή επαφής µε το δέρµα, χρήση µάσκας,
απαγόρευση καπνίσµατος).
Μετά την εφαρµογή της κόλλας η σύνδεση θα παραµένει επί 30 λεπτά αδιατάραχτη, 4 ώρες χωρίς
εφαρµογή φορτίου.
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Εάν προβλέπεται εκτέλεση δοκιµής πιέσεως θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 24 ώρες
από την συγκόλληση.

3.3.2

Σύνδεση τύπου µούφας – ελαστικού δακτυλίου

Για την επιτυχή σύνδεση τύπου µούφας - ελαστικού δακτυλίου (όταν οι ελαστικοί δακτύλιοι δεν είναι
ενσωµατωµένοι στον σωλήνα από το εργοστάσιο) εφαρµόζονται γενικώς τα ακόλουθα:
1) Καθαρίζεται µε επιµέλεια η εσωτερική επιφάνεια της µούφας και η εξωτερική επιφάνεια του
ευθύγραµµου άκρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον καθαρισµό της εγκοπής υποδοχής του
δακτυλίου στεγάνωσης.
2) Τοποθετείται ο δακτύλιος στην υποδοχή και στρώνεται καλά περιµετρικά ώστε να εισχωρήσει
στην εγκοπή. Το παχύτερο άκρο του δακτυλίου τοποθετείται προς το εσωτερικό της εγκοπής.
Λιπαίνεται η επιφάνεια του λάστιχου και το ευθύγραµµο άκρο του σωλήνα µε κατάλληλο
ουδέτερο λιπαντικό (π.χ. υγρό σαπούνι). Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνεται λίπανση µε
γράσσο ή ορυκτέλαιο, ούτε λίπανση της εγκοπής υποδοχής του ελαστικού δακτυλίου.
3) Ευθυγραµµίζονται οι δύο σωλήνες και ωθείται το ευθύγραµµο άκρο µέσα στην µούφα µέχρι να
τερµατίσει. Αφού τερµατίσει ο σωλήνας µέσα στη µούφα, τραβιέται πάλι πίσω, κατά 20 mm
περίπου, για να εξασφαλισθεί περιθώριο για την παραλαβή των µικροµετακινήσεων της
σωλήνωσης. Στους µεγάλης διαµέτρου σωλήνες, που δεν είναι εύκολη η απόσυρση,
σηµειώνεται πριν από την σύνδεση πάνω στο ευθύγραµµο άκρο το βάθος που πρέπει να
εισχωρήσει ο σωλήνας, ώστε το απαιτούµενο διάκενο (αέρας) να εξασφαλισθεί εξ αρχής κατά
την εισχώρηση.
Όταν απαιτείται, η κοπή ενός σωλήνα θα γίνεται µε σιδηροπρίονο χειροκίνητο ή µηχανοκίνητο, και
πάντοτε κάθετα στον άξονα µε την βοήθεια οδηγού. Θα ακολουθεί φρεζάρισµα του άκρου κατά
γωνία 15° µε χονδρή λίµα ή ράσπα και θα αποµακρύνονται τα γρέζια µε αιχµηρή λεπίδα.
Κατά την κατασκευή δικτύων εντός κατοικηµένων περιοχών, όταν προβλέπονται ιδιωτικές
συνδέσεις µε τον αγωγό αποχέτευσης στα σηµεία σύνδεσης, θα τοποθετείται υποχρεωτικά ειδικό
τεµάχιο από PVC, τύπου «ταυ» ή «ηµιταύ» γωνίας 90° ή «σαµάρι µε µούφα» διαµέτρου
διακλάδωσης 160 mm (ή όσο προβλέπεται από την µελέτη). Στις περιπτώσεις διαµόρφωσης
αναµονών σύνδεσης (όταν δεν έχει τοποθετηθεί ο ιδιωτικός αγωγός) θα τοποθετείται πώµα από
PVC για την προστασία της αναµονής.

3.4. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων PVC σειράς 41 και 51 γίνεται µε άµµο και των σωλήνων PVC σειράς
81, 127 µε σκυρόδεµα.

3.4.1

Εγκιβωτισµός σε άµµο

Μετά την τοποθέτηση των αγωγών το όρυγµα πληρούται µε άµµο καλής κοκκοµετρικής
διαβάθµισης µέχρι ύψους D/2 περίπου. Η άµµος ωθείται µε εργαλεία χειρός ούτως ώστε να
περιβάλλει ικανοποιητικά το κάτω κέλυφος του αγωγού (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού) και
στην συνέχεια συµπυκνώνεται µε ελαφρούς δονητικούς συµπυκνωτές (κοπανοφόρους) µε στελέχη
στρογγυλεµένα για να µην τραυµατίζουν τον αγωγό. Η διάστρωση θα γίνεται σταδιακά και από τις
δυο µεριές του σωλήνα ώστε να αποφευχθεί ασύµµετρη φόρτιση ή /και µετακινήσεις του αγωγού.
Μετά την διάστρωση αυτή επιχώνεται το όρυγµα σε ύψος 30 cm πάνω από την στέψη των
σωλήνων µε το ίδιο λεπτόκοκκο υλικό.
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Η στρώση αυτή κατ’ αρχήν καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα του αγωγού ενώ αφήνει ελεύθερη την
περιοχή των συνδέσεων, διαστρώνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, και καταβάλλεται προσπάθεια ούτως
ώστε να µην συµπυκνωθεί η πάνω από τον σωλήνα επιφάνεια.
Μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιµών στεγανότητας συµπληρώνεται ο εγκιβωτισµός του αγωγού
µε άµµο στις θέσεις των συνδέσεων. Κατά την φάση αυτή η στρώση εγκιβωτισµού συµπυκνώνεται
µε χρήση δονητικής πλάκας.
Ακολουθεί η επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µέχρι την στάθµη του
οδοστρώµατος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση
Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων».

3.4.2

Εγκιβωτισµός σε σκυρόδεµα

Το σκυρόδεµα θα διαστρώνεται και θα ωθείται ώστε να συµπληρώσει όλα τα κενά κάτω και γύρω
από το σωλήνα (ιδιαίτερα στην περιοχή της έδρασης). Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέµατος θα
εξοµαλύνεται και θα επεκτείνεται µέχρι τις πλευρές του ορύγµατος.
Ο εγκιβωτισµός αρχικά θα καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα του αγωγού ενώ θα αφήνει ελεύθερη
την περιοχή όπου θα γίνονται οι συνδέσεις. Ο εγκιβωτισµός και η επίχωση των τάφρων θα
εκτελούνται µετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιµών στεγανότητας. Η επίχωση θα
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02: "Επανεπίχωση
Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων".

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•
•

Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατουµένων υλικών (σωλήνων, ειδικών τεµαχίων και
ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης).
Έλεγχος πιστοποιητικών εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιµών.

•

Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής συµµόρφωσης του δικτύου µε την εγκεκριµένη
µελέτη και έλεγχος συνδεσµολογίας δικτύου.

•

Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως εφ’ όσον προβλέπονται από την µελέτη (για
δίκτυα αποχέτευσης, αν απαιτείται, θα εφαρµόζεται δοκιµή χαµηλής πίεσης ενός µέτρου στήλης
ύδατος)

•

Έλεγχος µε την χρήση τηλεκατευθυνόµενων συσκευών βιντεοσκόπησης (εάν προβλέπεται).

Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, την
έδρασή τους, τις κλίσεις τους, την σταθερότητά τους κ.λπ.
Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα
γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου.
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, προκειµένου να
διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς τα προβλεπόµενα υψόµετρα και οι κλίσεις ανά τµήµα
του δικτύου.
Στην περίπτωση κατασκευής δικτύων εντός κατοικηµένων περιοχών και όπου γενικώς υπάρχει
δυσχέρεια ελέγχων και δοκιµών συνιστάται η επιθεώρηση του εσωτερικού δικτύου µε εφαρµογή
τεχνικών βιντεοσκόπησης. Οι τεχνικές αυτές, οι οποίες θα εφαρµόζονται πριν να τεθεί το δίκτυο σε
λειτουργία, παρέχουν την δυνατότητα εντοπισµού αστοχιών, ρωγµών, κακών συνδέσεων, τυχόν
εµποδίων στην ροή των υδάτων, παρανόµων συνδέσεων κ.λπ.

ΠΕΤΕΠ:08-06-02-02

7/9

Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για την εσωτερική βιντεοσκόπηση είναι δυνατόν να ελεγχθεί
και η επιτευχθείσα µηκοτοµή του δικτύου.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

Χρήση γερανών ή γερανοβραχιόνων.

•

∆ιακίνηση µε µηχανικά µέσα ή/και χειρωνακτικά αντικειµένων µεγάλου βάρους.

•

∆ιακίνηση επιµηκών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

•

Χρήση εξοπλισµού και εργαλείων χειρός.

•

Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων.

•

Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).

Ο χειρισµός του ανυψωτικού εξοπλισµού θα γίνεται µόνον από αδειούχους χειριστές.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” καθώς και οι εν ισχύ διατάξεις θεµάτων Υγιεινής και
Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό θα είναι εφοδιασµένο και θα χρησιµοποιεί
υποχρεωτικά τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):

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

Επισηµαίνονται τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για υπόγεια
δίκτυα, όπως αυτά περιγράφονται στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02: "Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου
Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων".

8/9

ΠΕΤΕΠ:08-06-02-02

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση το αξονικό µήκοs σε µέτρα (m) του κατασκευασθέντος δικτύου,
κατά ονοµαστική διάµετρο σωλήνων.
∆εν θα αφαιρούνται τα µήκη των καµπυλών, θα αφαιρείται όµωs το µήκος των φρεατίων
(εσωτερική διάσταση).
Τµήµατα του δικτύου που έχουν διαµορφωθεί µε σωλήνες µεγαλύτερης διαµέτρου από την
καθοριζόµενη στην εγκεκριµένη µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση την προβλεφθείσα διάµετρο.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για την εκσκαφή και την επαναπλήρωση των σκαµµάτων των
σωλήνων, καθώς και η δαπάνη για τον εγκιβωτισµό των σωλήνων δεν περιλαµβάνονται στις τιµές
µονάδος του σωληνουργικού µέρους της κατασκευής.
Στις ως άνω τιµές µονάδος, περιλαµβάνονται:
•

η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού και του πάσης φύσεως εξοπλισµού
και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών,

•

η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων, των
ελαστικών συνδέσµων και των πάσης φύσεως ειδικών τεµαχίων,

•

η φθορά και αποµείωση των σωλήνων,

•

η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων δοκιµών και ελέγχων (πλήν του ελέγχου µε
τηλεκατευθυνόµενη βιντεοσκόπηση που πληρώνεται ιδιαίτερα),

•

η αποκατάσταση τυχόν µη συµµορφώσεων που θα διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής
(εργασία + υλικό),

•

η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα,

•

η σύνδεση των αγωγών µε τα φρεάτια.

ΠΕΤΕΠ:08-06-02-02

9/9

