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∆ίκτυα από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου

1.

ΠΕΤΕΠ

08-06-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ περιλαµβάνει τις απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής και τις διαδικασίες
τοποθέτησης/ συναρµολόγησης για την κατασκευή δικτύων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου
(ductile iron).
Ο ελατός χυτοσίδηρος παράγεται µε την προσθήκη µικρών ποσοτήτων µαγνησίου στο τήγµα του
χυτοσιδήρου. Με τον τρόπο αυτό οι δοµές φυλλοειδούς γραφίτη (flaky) στον µεταλλικό ιστό
µεταβάλλονται σε σφαιροειδείς, µε αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση της ψαθυρότητας
(brittleness), που αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του κοινού φαιού χυτοσιδήρου (grey cast
iron) και την εξασφάλιση υψηλής αντοχής και πλαστικότητας (ductility).
Οι σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο και τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια έχουν εφαρµογή σε δίκτυα
ύδρευσης, άρδευσης, ακαθάρτων και καυσίµου αερίου.
Οι σωλήνες φέρουν εσωτερική προστασία από φυγοκεντρικά εφαρµοζόµενη τσιµεντοκονία,
εξωτερική προστασία από ψευδάργυρο ή κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου και εποξειδική βαφή
και παραδίδονται µε συνδέσµους τύπου καµπάνας ή µε ωτίδες (φλάντζες).
Επικουρικά, εάν απαιτείται από τις εδαφικές συνθήκες, εφαρµόζεται πρόσθετη εξωτερική
προστασία υπό την µορφή µανδύα πολυαιθυλενίου.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
2.1.1

Για εφαρµογές ποσίµου νερού

EN 545:2002

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines Requirements and test methods -- Σωλήνες, εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια
από ελατό χυτοσίδηρο για δίκτυα ύδρευσης. Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµών.

ISO 2531:1998-08

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas
applications -- Σωλήνες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα σωλήνων ελατού
χυτοσιδήρου για δίκτυα νερού ή αερίων.

ISO 8179-1:2004-06 Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1: Metallic zinc with
finishing layer -- Σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου. Εξωτερική επίστρωση
ψευδαργύρου.
ISO 4633:2002-04

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.

ISO 8180:1985-03

Ductile iron pipes; Polyethylene sleeving -- Σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου.
Μανδύας πολυαιθυλενίου.
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2.1.2

Για εφαρµογές αποχέτευσης

EN 598:1994

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage
application - Requirements and test methods -- Σωλήνες, ειδικά τεµάχια,
εξαρτήµατα και σύνδεσµοί τους από ελατό χυτοσίδηρο για αποχετευτικές
εφαρµογές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής.

ISO 7186:1996-12

Ductile iron products for sewage applications -- Προϊόντα ελατού
χυτοσιδήρου για δίκτυα αποχέτευσης.

ISO 4633:2002-04

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.

2.1.3

Εφαρµογές καυσίµων αερίου

EN 969:1995

Ductile iron pipes, fittings accessories and their joints for gas pipelines Requirements and test methods -- Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά
τεµάχια, εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής.

ISO 6447:1983-10

Rubber seals; Joint rings used for gas supply pipes and fittings; Specification
for material -- Ελαστικοί δακτύλιοι για εφαρµογές καυσίµου αερίου. Σωλήνες
και εξαρτήµατα. Προδιαγραφές υλικών.

2.2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Τα τυπικά µηχανικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του ελατού χυτοσιδήρου έχουν ως εξής:
Ιδιότητα

Συµβολισµός

Μονάδα

Σωλήνες

Ειδικά τεµάχια

Εφελκυστική αντοχή

Rm

MPa

420

400

Τάση διαρροής

Rp0.2

MPa

300

300

Επιµήκυνση σε
θραύση

A

%

10

5

Σκληρότητα κατά
Brinel

HB

230

250

Μέτρο ελαστικότητας

E

MPa

170.000

Λόγος Poisson

P

-

0,28

cm/oC

11,5x10-6

Συντελεστής
θερµικής διαστολής

Κατά το ISO 2531:1998-08 οι ανωτέρω τιµές είναι ενδεικτικού χαρακτήρα (χωρίς συµβατική
απαίτηση ακριβούς τήρησης αυτών).
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια θα φέρουν επισήµανση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
προτύπων ΕΝ 545:2002, ΕΝ 598:1994, ΕΝ 969:1995, µε τα στοιχεία του κατασκευαστή, την
ονοµαστική διάµετρο (DN), την κλάση του σωλήνα (π.χ. Κ9), το έτος κατασκευής, τον συµβολισµό
του ελατού χυτοσιδήρου (2 GS) και το πρότυπο βάσει του οποίου κατασκευάσθηκε ο σωλήνας
(π.χ. ΕΝ 545:2002).
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Οι σωλήνες, τα ειδικά τεµάχια και οι στεγανωτικοί δακτύλιοι θα προέρχονται από παραγωγική
διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 90011.
Το υλικό για τα δίκτυα ύδρευσης θα είναι χρώµατος µπλε, ενώ το υλικό των δικτύων αποχέτευσης
χρώµατος κόκκινου (διεθνής χρωµατική κωδικοποίηση).
Το παραλαµβανόµενο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων
από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των προαναφερθέντων προτύπων.
Η κλάση των σωλήνων για τα δίκτυα υπό πίεση θα είναι Κ9 κατά ΕΝ 545:2002, εκτός αν
καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη. Αντίστοιχα η κλάση των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταυ
κ.λπ.) θα είναι Κ11 - Κ12.
Οι σωλήνες, εάν προβλέπεται από την µελέτη (συνήθως στις περιπτώσεις τοποθέτησης σε
εντόνως διαβρωτικά εδάφη), θα παραδίδονται µε µανδύα πολυαιθυλενίου κατασκευασµένου
εργοστασιακά κατά ISO/DIS 8180:2005-042. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συµπληρωµατικός
µανδύας για την κάλυψη των κωδώνων σύνδεσης, ο οποίος θα εφαρµόζεται επί τόπου του έργου
µετά την σύνδεση των σωλήνων.
Εναλλακτικά ο µανδύας µπορεί να παραδίδεται σε ρολά και να εφαρµόζεται επί τόπου.

Τα υπέργεια τµήµατα των δικτύων από ελατό χυτοσίδηρο θα αποτελούνται από φλαντζωτά
στοιχεία. Εναλλακτικά µπορούν να γίνουν αποδεκτά συστήµατα ειδικών κοχλιωτών συνδέσµων,
µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας (τα συστήµατα αυτά αποτελούν πατέντες διαφόρων
εργοστασίων κατασκευής σωλήνων).

1

2

Quality Systems Model for Quality Assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing (ISO
9001 : 1994) (Supersedes EN 29001 : 1987) - Συστήµατα διασφάλισης ποιότητος για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη,
παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση (αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 290011987).
Ductile iron pipes - Polyethylene sleeving for site application -- Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο. Μανδύες
πολυαιθυλενίου εφαρµοζόµενοι επί τόπου.
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Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία των σωλήνων,
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο έργο (υλικό κατασκευής,
συστήµατα προστασίας, διατάξεις σύνδεσης κ.λπ.).

2.3. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2.3.1

Εσωτερική επένδυση

Η εσωτερική επένδυση θα συνιστάται από οµοιογενές στρώµα τσιµεντοκονίας εφαρµοζόµενης
εργοστασιακά µε φυγοκεντρικές µεθόδους.
Για τους σωλήνες ύδρευσης/ άρδευσης θα χρησιµοποιείται τσιµέντο ανθεκτικό στα θειούχα (SR),
ενώ για τους σωλήνες αποχέτευσης τσιµέντο υψηλής περιεκτικότητας σε αλουµίνα (high alumina
cement). Η επένδυση των σωλήνων ακαθάρτων θα είναι κατάλληλη για περιβάλλοντα ενεργού
οξύτητας (pH) από 4 (εντόνως όξινο περιβάλλον) έως 12 (εντόνως αλκαλικό περιβάλλον).
Η σύνθεση του τσιµεντοκονιάµατος καθορίζεται στα πρότυπα ΕΝ 545:2002 (για δίκτυα ύδρευσης)
και ΕΝ 548:1994 (για δίκτυα ακαθάρτων).
Το ονοµαστικό πάχος της επένδυσης καθορίζεται (µε βάση τα ανωτέρω πρότυπα) ως εξής:
ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (ΕΝ 545)
Ονοµαστική διάµετρος

Ονοµαστικό πάχος επένδυσης

(mm)

(mm)

D40 - D300

3,0

D300 - D600

5,0

D700 - D1200

6,0

D1400 - D2000

9,0
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΕΝ 598)

Ονοµαστική διάµετρος

Ονοµαστικό πάχος επένδυσης

(mm)

(mm)

D80 - D300

3,5

D350 - D600

5,0

D700 - D1200

6,0

D1200 - D1800

9,0

Η επένδυση µε τσιµεντοκονία δεν επεκτείνεται στους κώδωνες ή το εσωτερικό των φλαντζών
σύνδεσης. Οι περιοχές αυτές του σωλήνα θα προστατεύονται µε εποξειδική βαφή πάχους
τουλάχιστον 150 µm.
Η επιφάνεια της επένδυσης θα είναι οµοιόµορφη και λεία, αλλά σύµφωνα µε τα πρότυπα
ΕΝ 545:2002/ 598:1994 γίνονται αποδεκτές σποραδικές διαµήκεις και εγκάρσιες ρηγµατώσεις
εύρους από 0,6 έως 1,00 mm (κλιµακώνεται ανάλογα µε την διάµετρο). Οι ρηγµατώσεις αυτές
οφείλονται στην συστολή ξήρανσης της κονίας και εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια, δεν
επηρεάζουν την σταθερότητα της επένδυσης και κλείνουν κατά την έκθεση της επένδυσης στο
νερό.
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Τυχόν φθορές της εσωτερικής επένδυσης ή τοπικές ρηγµατώσεις πέραν των ορίων που γίνονται
αποδεκτά σύµφωνα µε τα πρότυπα µπορούν να αποκαθίστανται µε εποξειδικό κονίαµα, υπό την
προϋπόθεση ότι οι επιφάνειες των ατελειών δεν θα επεκτείνονται σε επιφάνεια µεγαλύτερη του
ενός τεταρτοκύκλιου της επένδυσης. Εκτενέστερες φθορές καθιστούν το τεµάχιο ακατάλληλο προς
εγκατάσταση.

2.3.2

Εξωτερική επένδυση

Θα αποτελείται από στρώση µεταλλικού ψευδαργύρου και τελική επικάλυψη µε βαφή ασφαλτικής ή
εποξειδικής βάσεως, εφαρµοζόµενες εργοστασιακά µε ψεκασµό.
Εάν η αρχική επίστρωση αποτελείται από κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (15%), δεν απαιτείται
συνήθως η εφαρµογή πρόσθετου µανδύα πολυαιθυλενίου στα διαβρωτικά εδάφη.
Η στρώση µεταλλικού ψευδαργύρου θα είναι περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο τουλάχιστον 130
gr/m2, µε τοπικό ελάχιστο τα 110 gr/m2 (µέτρηση σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην § 6.6 του
ΕΝ 545:2002).
Η τελική βαφή θα είναι χρώµατος µπλε για τα δίκτυα ύδρευσης και χρώµατος κόκκινου για τα
δίκτυα αποχέτευσης.
Το πάχος του ξηρού υµένα της βαφής (dry film thickness) δεν θα είναι µικρότερο των 70 µm, µε
τοπικό ελάχιστο 50 µm (§ 6.6 του ΕΝ 545:2002).

2.3.3

Πρόσθετη εξωτερική επένδυση µε µανδύα πολυαιθυλενίου

Το περίβληµα (µανδύας) θα είναι ελαχίστου πάχους 0,2 mm (κατά ISO 8180:1985-03) και θα
εφαρµόζεται εργοστασιακά (όσον αφορά στο σώµα του σωλήνα) ή στο εργοτάξιο, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Οι σωλήνες, προκειµένου περί διαµέτρων έως DN 400, παραδίδονται συνήθως σε δεσµίδες, ενώ
σε µεγαλύτερες διαµέτρους µεµονωµένοι.
Στην περίπτωση δεσµίδων απαγορεύεται η ανάρτηση από τις ταινίες πρόσδεσης της δεσµίδας.
Γενικώς απαγορεύεται η ανάρτηση µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες λόγω του κινδύνου ολισθήσεως
αυτών κατά την ανάρτηση, µε αποτέλεσµα την πρόκληση φθορών στην εξωτερική προστατευτική
στρώση.
Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση περισσοτέρων του ενός σωλήνων (όταν δεν είναι διαµορφωµένοι
σε δεσµίδες από το εργοστάσιο), εκτός εάν χρησιµοποιείται παλέτα.
Για την ανάρτηση θα χρησιµοποιούνται επίπεδοι ιµάντες επαρκούς αντοχής (τουλάχιστον 2 ton) ή
άγκιστρα πρόσδεσης άκρων.
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στοιβασία κατά στρώσεις µε παρεµβολή ξύλινων υποθεµάτων,
κατά τρόπο ώστε στην πλευρά του κώδωνα του ενός σωλήνα να αντιστοιχεί το ευθύγραµµο άκρο
του γειτονικού.
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Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια κατά την αποθήκευσή τους δεν θα έρχονται απ’ ευθείας σε επαφή
µε το έδαφος, αλλά θα παρεµβάλλονται πάντοτε υποθέµατα (συνήθως ξύλινα).
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης και τα φύλλα πολυαιθυλενίου πρόσθεσης εξωτερικής προστασίας θα
φυλάσσονται στην εργοστασιακή τους συσκευασία µέχρι την χρησιµοποίησή τους σε στεγασµένο
χώρο.
Κατά την αποθήκευση/ φύλαξη των υλικών θα λαµβάνεται πρόνοια ώστε να µην εισχωρούν ρύποι
στο εσωτερικό των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων.
Το µέγιστο ύψος στοίβασης (αριθµός επαλλήλων σειρών σωλήνων) εξαρτάται από την κλάση του
σωλήνα (ΚΡ κ.λπ.) και την διάµετρό του. Γενικώς το ύψος των στοιβών δεν θα υπερβαίνει τα
2,00 m, σε κάθε δε περίπτωση θα εφαρµόζονται οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.
Εφιστάται η προσοχή στην ασφάλιση των αποθηκευµένων σωλήνων έναντι πλευρικής ολίσθησης.
Σε κάθε περίπτωση οι ακραίοι σωλήνες της στοιβασίας θα ασφαλίζονται µε παρεµβολή ξύλινων
σφηνών.

3.2. ΚΟΠΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Εάν απαιτείται η χρησιµοποίηση τµηµάτων σωλήνα µήκους µικρότερου του τυποποιηµένου η κοπή
θα γίνεται µε δισκοπρίονο µε κατάλληλα κοπτικά για τον ελατό χυτοσίδηρο. Για την κοπή σωλήνων
µεγάλων διαµέτρων απαιτείται ειδική διαµόρφωση κοπτικής διάταξης µε στεφάνη - οδηγό
προκειµένου να επιτευχθεί τοµή κατά επίπεδο κάθετα προς τον άξονα (απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιτυχή σύνδεση µε τον κώδωνα του επόµενου τµήµατος).

3.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ
Η γωνία εκτροπής µεταξύ των διαδοχικών σωλήνων τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψοµετρικά
δεν θα υπερβαίνει τα όρια που συνιστά ο κατασκευαστής (για τον κατά περίπτωση τύπο των
συνδέσµων) και πάντως δεν θα είναι µεγαλύτερη από:
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5ο για σωλήνες

Φ100 – Φ150

4ο για σωλήνες

Φ200 – Φ300

3ο για σωλήνες

Φ350 – Φ600

2ο για σωλήνες

Φ750 – Φ800

1 1/2ο για σωλήνες

Φ900 – Φ1400
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Πριν από τον καταβιβασµό των σωλήνων στο όρυγµα θα ελέγχεται το υπόστρωµα έδρασης, το
οποίο θα πρέπει να είναι οµαλό, απαλλαγµένο από εξέχοντες αιχµηρούς λίθους και στην
προβλεπόµενη από την µελέτη στάθµη.
Γενικώς οι σωλήνες θα εδράζονται σε στρώση άµµου πάχους 15 cm (εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην µελέτη). Η εξασφάλιση της προβλεπόµενης από την µελέτη στάθµης θα γίνεται
µε την τοποθέτηση δύο τουλάχιστον ξύλινων υποθεµάτων ανά τεµάχιο σωλήνα, εγκιβωτισµένων
πλευρικά µε την άµµο έδρασης, ώστε να µην εξέχουν και δηµιουργούν συνθήκες σηµειακής
στήριξης.
Ο καταβιβασµός των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε επίπεδους ιµάντες, ονοµαστικής αντοχής
κατάλληλης για το εκάστοτε βάρος των σωλήνων. Η χρήση µεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων και
αγκίστρων χωρίς ελαστική προστατευτική επένδυση απαγορεύεται.
Κατά τον εγκιβωτισµό του σωλήνα το υλικό επίχωσης θα καθοδηγείται και κάτω από το σωλήνα και
θα συµπυκνώνεται κατά στρώσεις εκατέρωθεν του σωλήνα εναλλάξ ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης
πλευρική στήριξη του αγωγού. Η συµπύκνωση στην ζώνη αυτή θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή µε
χρήση τυπάδων, για την αποφυγή κακώσεων στην εξωτερική προστατευτική επένδυση.
Οι εργαζόµενοι στα έργα δεν επιτρέπεται να βαδίζουν πάνω στον σωλήνα εάν δεν φορούν
ελαστικά υποδήµατα.
Τυχόν ζηµιές στην προστατευτική επένδυση κατά την διάρκεια τοποθέτησης των σωλήνων θα
αποκαθίστανται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή /και τις εντολές της Υπηρεσίας µε
δαπάνες του Αναδόχου.
Κατά την διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το ελεύθερο άκρο θα πωµατίζεται για
προστασία του σωλήνα από την είσοδο ξένων σωµάτων.

3.4. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ – ΩΤΙ∆ΕΣ – ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
Τα ειδικά τεµάχια αλλαγής κατεύθυνσης ή διατοµής (γωνίες, ταυ, σταυροί, συστολές) θα έχουν
απολήξεις τύπου κώδωνα (µούφα) και η σύνδεση αυτών θα γίνεται µε παρεµβολή ελαστικού
δακτυλίου στεγάνωσης.
Για την σύνδεση βανών κ.λπ. ρυθµιστικών συσκευών θα χρησιµοποιούνται στοιχεία µε ωτίδες
(φλαντζωτά άκρα).
Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια θα είναι κατηγορίας Κ11 - Κ12 κατά ΕΝ 545:2002/ 598:1994,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην Μελέτη.
Οι ωτίδες θα είναι διαµορφωµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 2531:1998-08 (όσον αφορά στην
διάταξη των οπών κοχλίωσης) για συµβατότητα µε τις ρυθµιστικές συσκευές.
Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής, γαλβανισµένοι ή επικαδµιωµένοι.
Οι συνδέσεις των υπέργειων τµηµάτων του δικτύου (εάν υπάρχουν) θα είναι φλαντζωτές
τυποποιηµένες κατά ISO 2531:1998-08 ή µέσω συστήµατος κοχλιωτών ταχυσυνδέσµων που
προτείνει ο κατασκευαστής (πατέντα κατασκευαστή).
Για την εφαρµογή µη τυποποιηµένων κοχλιωτών συνδέσµων απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας.

3.5. ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Οι συνδέσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων είτε µε σύστηµα
µούφας - ελαστικού δακτυλίου είτε µε φλάντζες είτε µε ειδικά τεµάχια σύνδεσης.
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Πριν από την προσέγγιση του σωλήνα στο όρυγµα θα επιθεωρείται και θα καθαρίζεται η εσωτερική
επιφάνεια του κοιλώµατος υποδοχής (µούφας) και η ευθύγραµµη απόληξη του ήδη
τοποθετηθέντος σωλήνα.
Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας θα τοποθετείται διπλωµένος εντός του κοιλώµατος υποδοχής
(µούφας) και θα προσαρµόζεται προσεκτικά στην εγκοπή.
Το βλήτρο (το άκρο του σωλήνα που εισέρχεται εντός του κοιλώµατος υποδοχής του επόµενου
σωλήνα) φέρει λοξοτµηµένα άκρα από το εργοστάσιο. Εάν ο χρησιµοποιούµενος σωλήνας
προέκυψε από τοµή θα διαµορφώνεται µε τρόχισµα η απαιτούµενη λοξότµηση, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Για την διευκόλυνση της σύνδεσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα λιπαντικά, αδιάλυτα
στο νερό, άοσµα και χηµικώς σταθερά στην περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας του δικτύου. Εάν
το δίκτυο προβλέπεται για την µεταφορά πόσιµου νερού τα λιπαντικά θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό ποσιµότητας.
Ο προς σύνδεση σωλήνας (ή ειδικό τεµάχιο) θα ευθυγραµµίζεται και θα εισπιέζεται µέχρι την
γραµµή - οδηγό (εγχάρακτη) µε χρήση ειδικών προς τούτο εξαρτηµάτων (βλ. σχήµα) τύπου
ναυτικού κλειδιού.
Η προώθηση µπορεί να γίνει και µε τον κουβά εκσκαφέα, µε παρεµβολή όµως τακαρίας που θα
εξασφαλίζει την συµµετρική κατανοµή της ασκούµενης δύναµης στην περίµετρο του σωλήνα.

Εξοπλισµός σύνδεσης αγωγών
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Η ορθή επαφή του βλήτρου µε τον ελαστικό σύνδεσµο θα ελέγχεται µε την βοήθεια λεπτού
ελάσµατος το οποίο θα συναντά τον ελαστικό σύνδεσµο στο ίδιο βάθος σε όλες τις θέσεις της
περιµέτρου του σωλήνα.
Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση της κανονικότητας της διατοµής, ιδιαίτερα στους σωλήνες
µεγάλων διαµέτρων. Οι σωλήνες αυτοί µπορεί για διάφορους λόγους να εµφανίσουν ελλειπτικότητα
(ovality). Για την επιτυχή σύνδεσή τους απαιτείται η χρήση εσωτερικών γρύλλων (όταν µπορούν να
αφαιρεθούν) ή εξωτερικών κοχλιωτών διατάξεων τάνυσης.

3.6. ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, και πριν την εκτέλεση της υδραυλικής δοκιµής
του δικτύου θα κατασκευάζονται τα προβλεπόµενα από την Μελέτη σώµατα αγκύρωσης.
Οι εκσκαφές για τα σώµατα αγκύρωσης θα εκτελούνται πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων, η
δε σκυροδέτησή τους θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή για να µην προκληθούν ζηµιές στην
προστατευτική επένδυση.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 545:2002 και 598:1994 οι σωλήνες που φέρουν σήµανση CE
προέρχονται από παραγωγική διαδικασία που εφαρµόζει συνεχές σύστηµα ποιοτικών ελέγχων
οπότε δεν απαιτείται η εκτέλεση περαιτέρω δοκιµών παρά µόνον η προσκόµιση των σχετικών
πιστοποιητικών.
Οι σωλήνες και τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια που πρόκειται να εγκατασταθούν θα προέρχονται από
την ίδια βιοµηχανία εκτός αν αποδεχθεί η Υπηρεσία υλικά από περισσότερους προµηθευτές.
Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο γεννηθούν αµφιβολίες ως προς τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των υλικών, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν µε µέριµνα και δαπάνες
του Αναδόχου πρόσθετες σποραδικές δοκιµές επί υλικών προσκοµιζόµενων στο εργοτάξιο για
τοποθέτηση, σε εργαστήριο πιστοποιηµένο κατά EN ISO/IEC 17025:2005-08 (General
requirements for the competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για
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την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων) ή άλλο εργαστήριο αντοχής υλικών της
έγκρισής της.
Αν τα αποτελέσµατα των σποραδικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, µπορεί να
ζητηθεί επανάληψη της λεπτοµερούς διαδικασίας δοκιµών, σε έτοιµα υλικά, σε αναγνωρισµένο
εργαστήριο της επιλογής του Κυρίου του Έργου. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν
τελικά την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή µερικής απόρριψής τους.
Η αποδοχή των υλικών στο εργοτάξιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους ως
εγκατεστηµένων, αφού αδέξιοι χειρισµοί από το προσωπικό του Αναδόχου κατά την µεταφορά,
προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµασίες και επίχωση είναι δυνατό να οδηγήσουν σε φθορές
ή ζηµιές.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη (κατά την διάρκεια της κατασκευής, σε εµφανή σηµεία πριν την ολοκλήρωση
της επίχωσης ή στα φρεάτια βανών).
• Έλεγχος συνδεσµολογίας σωλήνων και προστασίας (εξωτερικής και εσωτερικής) σωλήνων και
ειδικών τεµαχίων (κατά την φάση της κατασκευής ή/και επί ορατών τµηµάτων πριν την
ολοκλήρωση της επίχωσης).
• Έλεγχος αποκλίσεων συνδέσµων. Η διαπίστωση αποκλίσεων µεγαλυτέρων των αποδεκτών
συνεπάγεται την επανατοποθέτηση και επανασύνδεση των σωλήνων (έλεγχοι κατά την διάρκεια
της κατασκευής).
• Έλεγχος Πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως.
• Τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση, βλάβες στην
προστασία των αγωγών, εµφανείς κακοτεχνίες ενδεικτικές του ότι δεν τηρήθηκε η παρούσα
Προδιαγραφή δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες
του αναδόχου.

4.3. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
4.3.1

Γενικά

Η δοκιµή στεγανότητας θα γίνεται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο
όρυγµα, την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και
συσκευών και την µερική επαναπλήρωση του ορύγµατος.
Οι δοκιµές διακρίνονται σε:
•

προδοκιµασία (κατά τµήµατα του δικτύου).

•

κύρια δοκιµή σε πίεση (κατά τµήµατα του δικτύου).

•

γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου.

Κατά την διάρκεια των δοκιµών το ανοιχτό τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει ξηρό. Η
οποιαδήποτε εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις.
Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι ενδεικτικώς από 500 µέχρι 1000 m ανάλογα µε τις τοπικές
συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. Τα άκρα των τµηµάτων του προς δοκιµή
δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε τοποθέτηση (προσωρινή) φλαντζωτών ταπών.
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Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης
εξαέρωσή του.
Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη (όργανο ή
καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt, και αυτογραφικό µανόµετρο µε ακρίβεια ανάγνωσης
0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) πιστοποιητικό βαθµονόµησης από
αναγνωρισµένο εργαστήριο.
Για την εκτέλεση της δοκιµασίας ο Ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευµένο προσωπικό, που θα είναι
σε θέση να επέµβει σε περίπτωση ανάγκης. ∆εν επιτρέπεται να εκτελείται καµία εργασία στο
σκάµµα την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία.

4.3.2

Προδοκιµασία

Αφού πληρωθεί µε νερό, το υπό δοκιµή τµήµα παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση.
Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα αποκατασταθεί η ζηµιά και
θα επαναληφθεί η δοκιµή.

4.3.3

Κυρίως δοκιµασία πίεσης

Η δοκιµή θα εφαρµόζεται µόνο στα δίκτυα υπό πίεση µετά την αποκατάσταση τυχόν µετατοπίσεων
ή διαρροών ύδατος που εντοπίσθηκαν κατά την προδοκιµασία και θα διαρκεί τουλάχιστον 12 ώρες.
Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την Μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής
πίεσης (ΡΝ) του υλικού.
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης, θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας
θυλάκων αέρα.
Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από 0,10 atm
και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου.
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού θα ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για
τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιµασία
επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται
ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο,
οπότε απαιτείται εκκένωσή του και επανάληψη της δοκιµής.

4.3.4

Γενική δοκιµασία

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιµασίας ανά τµήµα του δικτύου θα επαναπληρώνεται το
όρυγµα σε ολόκληρο το µήκος των δοκιµασθέντων τµηµάτων, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις
συνδέσεως µεταξύ των τµηµάτων αυτών.
Κατά την φάση της επίχωσης η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της
ονοµαστικής προς διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες (πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα
µανόµετρα). Αφού ολοκληρωθεί η επαναπλήρωση των ορυγµάτων κατά τµήµα, οι σωληνώσεις θα
υποστούν την τελική δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150% της ονοµαστικής.
Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των
συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως.
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα µεταξύ των
τµηµάτων κενά (ολοκλήρωση επίχωσης δικτύου).

4.3.5

Πρωτόκολλο δοκιµασιών

Τα στοιχεία και αποτελέσµατα των δοκιµασιών θα καταχωρούνται σε πρακτικό που θα
υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο.
ΠΕΤΕΠ:08-06-04-00
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4.4. ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ)
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής υδραυλικής δοκιµής θα ακολουθεί η πλύση του δικτύου για
να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά.
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του
δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα συνεχίζονται
µέχρις ότου τα λαµβανόµενα δείγµατα νερού είναι απολύτως διαυγή και χωρίς κόκκους άµµου ή
άλλα αιωρούµενα συστατικά.
Αφού ολοκληρωθεί η πλύση, το δίκτυο θα αποστειρώνεται µε την προσθήκη στο νερό πλήρωσης
κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Μελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυµα
χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο τουλάχιστον
στο δίκτυο, του οποίου όλες οι δικλείδες θα είναι κλειστές. Θα ακολουθήσει έκπλυση των σωλήνων
µε διοχέτευση νερού από την πηγή υδροδότησης.
Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού από
διαφορετικά σηµεία και από σηµεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας
της. Το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου των δειγµάτων που προέρχονται από θέσεις της νέας
εγκατάστασης δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε
περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα
δειγµατοληψία, έως ότου επιτευχθεί η παραπάνω απαίτηση.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:
• Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος.
• ∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
• Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων, κίνδυνος τραυµατισµού).
• Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).
Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Το
εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί θα διαθέτει εµπειρία σε εργασίες κατασκευής
υδραυλικών δικτύων (αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” και την Ελληνική Νοµοθεσία επί 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.
• Υποχρεωτική χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών και
κατ’ ελάχιστον:
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6.

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.

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

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση το αξονικό µήκος σε µέτρα (m) των σωληνώσεων που
εγκαταστάθηκαν ανά ονοµαστική διάµετρο.
-

Στο µήκος των επιµετρούµενων σωλήνων δεν προσµετρώνται τα ειδικά τεµάχια.

-

∆εν γίνεται διάκριση µεταξύ σωλήνων µε κώδωνα και φλαντζωτών σωλήνων.

6.1.1

Ειδικά τεµάχια

Τα ειδικά τεµάχια από ελατό χυτοσίδηρο επιµετρώνται σε βάροs (kg), σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στους καταλόγους του εγκεκριµένου προµηθευτή. ∆εν γίνονται αποδεκτά τα
αποτελέσµατα ζύγισης µεγαλύτερα των τιµών βάρους που αναγράφονται στους καταλόγους των
προµηθευτών.

6.1.2

Σώµατα αγκύρωσης

Οι εργασίες κατασκευής των σωµάτων αγκύρωσηs επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3) εκσκαφής
και σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις θεωρητικές γραµµές πληρωµής και µελέτης. ∆εν λαµβάνονται
υπόψη διαστάσεις µεγαλύτερες των θεωρητικών.

6.1.3

Προστασία αγωγού µε µανδύα από πολυαιθυλένιο

Η προστασία αγωγού µε
επικαλυπτόµενης επιφάνειας.

µανδύα

από

πολυαιθυλένιο

επιµετράται

ιδιαιτέρως

σε

m2

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
ειδικών τεµαχίων καθώς και οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές. Οι σωλήνες και τα ειδικά
ΠΕΤΕΠ:08-06-04-00
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τεµάχια θα φέρουν εργοστασιακές εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.
• Η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την
εκτέλεση των εργασιών.
• Η φθορά των υλικών και τα υλικά και η εργασία αποκατάστασης των προστατευτικών
στρώσεων σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Η πραγµατοποίηση των υδραυλικών δοκιµών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και η
αποκατάσταση τυχόν διαρροών που θα εντοπισθούν κατά την διεξαγωγή τους.
• Οι δαπάνες προσθέτων ποιοτικών ελέγχων επί των προσκοµιζοµένων προς τοποθέτηση
υλικών (σωλήνων και ειδικών τεµαχίων).
∆εν συµπεριλαµβάνονται:
-

H πλύση του δικτύου.

-

Η απολύµανση του δικτύου.

Οι εργασίες αυτές εξαρτώνται από την φύση και το µέγεθος του δικτύου, την διαθεσιµότητα νερού
και τις ειδικές απαιτήσεις της Μελέτης και θα αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση.
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