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∆ίκτυα από υαλοπλισµένους πλαστικούς σωλήνες
(GRP)

1.

ΠΕΤΕΠ

08-06-06-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η κατασκευή δικτύων από σωλήνες συνθετικής ύλης
ενισχυµένης µε ίνες γυαλιού (GRP: Glass Reinforced Plastic).
Οι σωληνώσεις από GRP έχουν εφαρµογή σε δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι σωλήνες GRP αποτελούνται από ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες (ρητίνες PU κατά EN 11151:1997), ίνες γυαλιού και χαλαζιακή άµµο. Η ανθεκτικότητα του υλικού στην θερµοκρασία και στις
χηµικές δράσεις εξαρτάται από τον τύπο της ρητίνης και την επεξεργασία της.
Οι ίνες γυαλιού λειτουργούν ως οπλισµός και λόγω του ότι οι εφελκυστικές τάσεις που
αναπτύσσονται κατά την φόρτιση του σωλήνα εµφανίζουν υψηλότερες τιµές στις εξωτερικές
στοιβάδες του τοιχώµατος του σωλήνα, τοποθετούνται προς το εξωτερικό της διατοµής (βλ. σχ.
2.1). Οι εξωτερικές επιφάνειες του τοιχώµατος αποτελούνται µόνο από επιστρώσεις ρητίνης για να
παραµένουν λείες (επιδερµική στρώση, "δορά" σωλήνων).

Σχήµα 2.1: ∆οµή τοιχώµατος
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2.2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
2.2.1

Σύνδεσµοι σωλήνων

Σύνδεσµοι τύπων REKA
Οι σύνδεσµοι τύπου REKA (βλ. σχήµα) είναι διπλής άρθρωσης και χρησιµοποιούνται σε σωλήνες
χωρίς κώδωνα. Είναι κατάλληλοι τόσο για αγωγούς υπό κλίση όσο και σε περιπτώσεις υπερπίεσης
/ υποπίεσης.
Τα ελαστοµερή παρεµβύσµατα πρέπει να εφαρµόζονται µε µια µικρή προένταση, ώστε να µην
µπορούν να µετατοπιστούν µέσα στα αυλάκια του συνδέσµου GRP. Ο δακτύλιος στο µεσαίο
αυλάκι του συνδέσµου προστατεύει τα άκρα του σωλήνα.

d2: εξωτερική διάµετρος σωλήνα
d4: εσωτερική διάµετρος συνδέσµου
d6: εξωτερική διάµετρος συνδέσµου

Σύνδεσµος τύπου REKA
Σύνδεσµος συναρµολόγησης
Με τους συνδέσµους συναρµολόγησης (βλ. σχήµα) η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται µε την
εφαρµογή ακτινικών δυνάµεων. Ο σύνδεσµος και οι βίδες αποτελούνται από χάλυβα και το χιτώνιο
από EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer: Μονοµερές αιθυλοπροπυλενοδιενίου, συνθετικό
ελαστικό) ή παρεµφερές συνθετικό υλικό.

Σύνδεσµος συναρµολόγησης (ζιµπώ)
Φλαντζωτός σύνδεσµος
Χρησιµοποιούνται είτε ελεύθερες φλάντζες µε περιλαίµια συγκόλλησης GRP, είτε
επιψευδαργυρωµένες χαλύβδινες φλάντζες (βλ. σχήµα). Τα παρεµβύσµατα είναι κατά κανόνα
ελαστοµερή µε χαλύβδινο πυρήνα.
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Φλαντζωτός σύνδεσµος

2.2.2

Προδιαµορφωµένα στοιχεία

Συνήθη ειδικά τεµάχια (προσφερόµενα από τους περισσοτέρους κατασκευαστές) είναι τα εξής:
1. φλαντζωτά τεµάχια (εξαρτήµατα F) µε µονόπλευρες ή αµφίπλευρες φλάντζες (αµφιφλαντζωτές),
2. ταυ (90ο, 60ο),
3. συστολικά στοιχεία,
4. γωνίες 15ο, 30ο, 45ο, 90ο.

Μονοφλαντζωτό

Αµφιφλαντζωτό στοιχείο

στοιχείο

µε σύνδεση συναρµογής
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Ταυ ευθέων άκρων

Ταυ φλατζωτών άκρων
(µε φλάτζες ελεύθερου τύπου σε κατ’ επιλογήν
αριθµό άκρων)

Συµµετρικό συστολικό

Έκκεντρο συστολικό

2.3. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατά τους (ειδικά τεµάχια) από GRP θα προέρχονται από βιοµηχανικές
µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2000 από φορέα
της EQNET. Τα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
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ΕΝ 761:1994

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the creep factor under dry conditions -- Συστήµατα
πλαστικών σωληνώσεων - Πλαστικοί θερµοσκληρυνόµενοι σωλήνες
ενισχυµένοι µε ίνες γυαλιού (GRP) - Προσδιορισµός του συντελεστή
ερπυσµού σε ξηρές συνθήκες.

ΕΝ 1120:1996

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack from
the inside of a section in a deflected condition -- Συστήµατα πλαστικών
σωληνώσεων - θερµοσκληρυνόµενοι πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήµατα,
ενισχυµένοι µε ίνες γυαλιού GRP. - Προσδιορισµός της αντοχής σε χηµική
προσβολή εσωτερικά σε ένα τµήµα, το οποίο έχει υποστεί παραµόρφωση.

ΕΝ 1225:1997

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the long-term ultimate relative ring deflection under
wet conditions -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - πλαστικοί
θερµοσκληρυνόµενοι σωλήνες ενισχυµένοι µε ίνες γυαλιού GRP. ΠΕΤΕΠ:08-06-06-01

Προσδιορισµός του συντελεστή ερπυσµού σε υγρό περιβάλλον και
υπολογισµός της ειδικής ακαµψίας δακτυλίου για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα.
ΕΝ 1227:1997

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the long-term ultimate relative ring deflection under
wet conditions -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - πλαστικοί
θερµοσκληρυνόµενοι σωλήνες ενισχυµένοι µε ίνες γυαλιού GRP. Προσδιορισµός του συντελεστή ερπυσµού σε υγρό περιβάλλον και
υπολογισµός της ειδικής ακαµψίας δακτυλίου για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα.

ΕΝ 1228

Plastics Piping Systems - Glass-Reinforced Thermosetting Plastics (GRP)
Pipes - Determination of Initial Specific Ring Stiffness -- Συστήµατα
πλαστικών σωληνώσεων - πλαστικοί θερµοσκληρυνόµενοι σωλήνες
ενισχυµένοι µε ίνες γυαλιού GRP. - Προσδιορισµός της αρχικής ειδικής
ακαµψίας δακτυλίου.

ΕΝ 1229

Plastics Piping Systems - Glass-Reinforced Thermosetting Plastics (GRP)
Pipes and Fittings - Test Methods to Prove the Leaktightness of the Wall
Under Short-Term Internal Pressure -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων
- πλαστικοί θερµοσκληρυνόµενοι σωλήνες ενισχυµένοι µε ίνες γυαλιού GRP.
- Μέθοδος δοκιµής για τον καθορισµό της στεγνότητας του τοιχώµατος σε
εσωτερική πίεση µικρής διάρκειας.

ΕΝ 1393:1996

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties -- Συστήµατα
πλαστικών σωληνώσεων - πλαστικοί θερµοσκληρυνόµενοι σωλήνες
ενισχυµένοι µε ίνες γυαλιού GRP. - Προσδιορισµός των αρχικών ιδιοτήτων
σε εφελκυσµό κατά µήκος.

ΕΝ 1394:1996

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile strength -Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - πλαστικοί θερµοσκληρυνόµενοι
σωλήνες ενισχυµένοι µε ίνες γυαλιού GRP. - Προσδιορισµός της αρχικής
φαινόµενης περιµετρικής αντίστασης σε εφελκυσµό.

ΕΝ 1862:1997

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the relative flexural creep factor following exposure
to a chemical environment -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων πλαστικοί θερµοσκληρυνόµενοι σωλήνες ενισχυµένοι µε ίνες γυαλιού GRP. Προσδιορισµός του σχετικού συντελεστή ερπυσµού σε κάµψη µετά από
έκθεση σε χηµικό περιβάλλον.

EN 1115-1:1997

Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under
pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on
unsaturated polyester resin (UP) - Part 1: General -- Συστήµατα πλαστικών
σωληνώσεων για οχετούς αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση Θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά ενισχυµένα µε ίνες γυαλιού (GRP) µε βάση
την ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη (UP) - Μέρος 1: Γενικά.

EN 1115-3:1996

Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under
pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on
unsaturated polyester resin (UP) - Part 3: Fittings -- Συστήµατα πλαστικών

ΠΕΤΕΠ:08-06-06-01

5/11

σωληνώσεων για οχετούς αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά ενισχυµένα µε ίνες γυαλιού (GRP) µε βάση
την ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη (PU). - Μέρος 3: Εξαρτήµατα.
EN 1115-5:1996

Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under
pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on
unsaturated polyester resin (UP) - Part 5: Fitness for purpose of the joints -Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για οχετούς αποστράγγισης και
αποχέτευσης υπό πίεση - θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά ενισχυµένα µε ίνες
γυαλιού (GRP) µε βάση την ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη (PU). - Μέρος 5:
Λειτουργικότητα των συνδέσεων.

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 Επίβλεψη προς έγκριση φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία:
-

Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων GRP.

-

Πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα/ εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές
διατάξεις (ΕΝ ISO 17025), 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 κατ’ ελάχιστον δε
θα περιλαµβάνουν σύντοµη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα / στοιχεία στην Αγγλική.
Σήµανση σωλήνων
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης αντιδιαµετρικά τυπωµένες και ανά µέτρο µήκους
σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή:
Φορέας Έργου - ΑΓΩΓΟΣ GRP/ ΦΑΑΑ PN ΧΧ
XXXX=YYYY=ZZZZ
όπου:
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Φορέας Έργου =

προαιρετική αναγραφή τίτλου φορέα (µόνον για µεγάλες παρτίδες υλικών)

GRP

=

τύπος υλικού

ΦΑΑΑ

=

εξωτερική διάµετρος σε mm (π.χ. Φ600)

PN ΧΧ

=

κλάση πίεσης σε atm (π.χ. ΡΝ 12)

XXXX

=

όνοµα κατασκευαστή (οσαδήποτε ψηφία)

YYYY

=

χρόνος παραγωγής
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ZZZZ

3.

=

η προδιαγραφή παραγωγής των σωλήνων αυτών και ελέγχου αυτών
(οσαδήποτε ψηφία) (π.χ. EN 1115-1:1997)

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
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.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινου ή
αλύσεων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται υποχρεωτικά µε ιµάντες
(σαµπάνια).
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη
(π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν λόγω υπερκείµενου βάρους στρεβλώσεις και
παραµορφώσεις. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά.
Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια
συσκευασίας τους.

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ
Πριν την τοποθέτηση των σωλήνων θα ελέγχεται εάν τα χαρακτηριστικά του εδάφους (σύσταση,
στάθµη υπογείων υδάτων, διαστρωµάτωση κ.λπ.) ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους στατικούς
υπολογισµούς της µελέτης.
Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων διευρύνεται το όρυγµα (δηµιουργούνται φωλιές) για την
διευκόλυνση της συναρµολόγησής τους.
Το πλάτος του ορύγµατος θα είναι αρκετό ώστε να επιτρέπει την διαµόρφωση του πυθµένα καθώς
και την ευχερή σύνδεση των σωλήνων σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια.
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη και κλίσεις
από την εγκεκριµένη µελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγµένος από πέτρες. Οι σωλήνες θα
τοποθετούνται επί αµµοχαλικώδους στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση µεταλλικών
αλυσίδων, καλωδίων, αγγίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί να βλάψουν την
προστατευτική επένδυση απαγορεύεται.
Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα
υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιουµένων
συνδέσµων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια :
διάµετρος έως

500 mm:

3,0ο

διάµετρος έως

600 έως 900 mm:

2,0ο

διάµετρος έως

1000 έως 1400 mm:

1,0ο

διάµετρος >

1400 mm:

0,5ο

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να
περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξύ σωλήνα και ορύγµατος
ΠΕΤΕΠ:08-06-06-01
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(πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισµού του σωλήνα θα
συµπυκνώνεται επαρκώς µε την χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισµού.
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγµατος θα γίνεται κατά στρώσεις σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 08-01-0302: "Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων".
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 της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εµφράσσεται για
την προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.

3.3. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
3.3.1

Γενικά

Η δοκιµή στεγανότητας θα γίνεται µετά από την τοποθέτηση και την 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,
• κύρια δοκιµή σε πίεση και
• 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 την προσωρινή τοποθέτηση φλαντζωτών ταπών.
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.

3.3.2

Προδοκιµασία

Αφού πληρωθεί µε νερό, το υπό δοκιµή τµήµα παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση
(απλή περίπτωση ολόκληρου του δοκιµαζόµενου τµήµατος). Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα
αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή.

3.3.3

Κυρίως δοκιµασία πίεσης

Η δοκιµή εφαρµόζεται µόνο στα δίκτυα υπό πίεση. Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν
µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση.
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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 πίεση δοκιµής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, ανά 50 m δοκιµαζόµενου τµήµατος,
αλλά σε καµία περίπτωση η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες.
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 ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για
τον εντοπισµό ενδεχόµενων 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 η εκκένωσή του και η επανάληψη της δοκιµής.

3.3.4

Γενική δοκιµασία

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγµα κατά
τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των τµηµάτων του δικτύου.
Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της ονοµαστικής,
προς διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα µανόµετρα).
Μετά την κατά τα ανωτέρω 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.

3.3.5

Πρωτόκολλο δοκιµασιών

Για την καταχώρηση των στοιχείων και των αποτελεσµάτων των δοκιµασιών θα καταρτίζονται
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο.

3.4. ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ)
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι ώστε
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 επαναλαµβάνονται
µέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια στα ελεγχόµενα δείγµατα νερού και να αποδοθεί νερό
καθαρό, χωρίς κόκκους άµµου ή άλλα αιωρούµενα συστατικά. Τα αποτελέσµατα της πλύσης θα
ελέγχονται δειγµατοληπτικά και θα συγκρίνονται µε πρότυπα δείγµατα ποσοστών θολότητας.
Μετά την επιτυχή πλύση του το δίκτυο αποστειρώνεται µε την προσθήκη στο νερό πλήρωσης
κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυµα
χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο τουλάχιστον.
Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι κλειστές. Μετά
την πάροδο του 3ώρου θα γίνει έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου πόλεως.
Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού από 4
διαφορετικά σηµεία και από σηµεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας
ΠΕΤΕΠ:08-06-06-01
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της. Στα εντός της εγκατάστασης το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου 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 εκπληρωθεί η
παραπάνω απαίτηση.
Η χρήση των απολυµαντών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους από έµπειρο
προς τούτο προσωπικό.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών.
• Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών των υλικών.
• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως.
• Έλεγχος της εγκατάστασης ως προς την διάταξη, τις συνδέσεις και τα στηρίγµατα (πυκνότητα
αυτών). Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή
διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του
αναδόχου.
• Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν έχουν τηρηθεί
επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).

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 επιµηκών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
• Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).
• Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
Άτοµα χωρίς την επαρκή εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και
Κινητών Εργοταξίων” και η 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 επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Προστασία χεριών
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EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
ΠΕΤΕΠ:08-06-06-01

6.

και βραχιόνων

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. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Αγωγός - Αξονικό µήκος δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο και κατηγορία ονοµαστικής
πιέσεως σωλήνων GRP.
• Ειδικά τεµάχια - Ανά kg, σύµφωνα µε τα στοιχεία του κατασκευαστή.
Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε διατοµές σωλήνων µεγαλύτερες από τις
καθοριζόµενες στην µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση τις προβλεπόµενες από την µελέτη
διαµέτρους τεµαχίων.
∆ιευκρινίζεται ότι τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα
µήκη των ειδικών τεµαχίων.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή εάν δεν καθορίζεται άλλος τρόπος επιµέτρησης στα συµβατικά
τεύχη.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στα ως άνω επιµετρούµενα αντικείµενα, περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των σωλήνων και
των ειδικών τεµαχίων τους.
• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανικών µέσων, των υλικών
και συσκευών.
• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα.
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η εργασία
αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τις δοκιµές ή τον έλεγχο προς
παραλαβή.
• Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού του
αποκατάστασης του οδοστρώµατος κ.λ.π. επιµετρώνται ιδιαιτέρως.

ΠΕΤΕΠ:08-06-06-01

αγωγού,

επανεπίχωσης,
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