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∆ίκτυα από σωλήνες ινοτσιµέντου, τύπου ΝΤ
(χωρίς αµίαντο) για οχετούς και αποχετεύσεις για
συστήµατα βαρύτητας

1.

ΠΕΤΕΠ

08-06-06-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η κατασκευή δικτύων βαρύτητας από σωλήνες
ινοτσιµέντου για αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων (Fibre-cement pipes for sewers and drains
for gravity systems).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι σωλήνες ινοτσιµέντου αποτελούνται από τσιµέντο ή κάποιο άλλο πυριτικό άλας του ασβεστίου
(προϊόν της χηµικής αντίδρασης ενός πυριτούχου και ενός ασβεστούχου υλικού) ενισχυµένο µε
συνθετικές (PVA, PAN κ.λπ.) ή /και ορυκτές ίνες (πλην αµιάντου).
Οι ενισχυτικές πλαστικές ίνες (PVA fibres) λειτουργούν ως οπλισµός.
Το τσιµέντο θα συµµορφώνεται προς το πρότυπο ΕΝ 197-1.

2.2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
2.2.1

Σύνδεσµοι σωλήνων

Σύνδεσµοι REKA
Οι σύνδεσµοι 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.
Οι σύνδεσµοι REKA αποτελούνται από µία µούφα από ινοτσιµέντο που εσωτερικά φέρει τρεις
εγκοπές. Στην µεσαία εγκοπή τοποθετείται ελαστικός δακτύλιος στάσεως ειδικής διατοµής που
εξασφαλίζει την παραλαβή των συστολοδιαστολών, διευκολύνει την συναρµολόγηση και
προστατεύει τα άκρα του σωλήνα. Στις δύο ακραίες εγκοπές τοποθετούνται δύο ελαστικοί δακτύλιοι
στεγανότητας που εξασφαλίζουν την στεγανότητα από το εσωτερικό προς τα έξω και αντίστροφα.
Οι δύο αυτοί ελαστικοί δακτύλιοι εφαρµόζονται µε µια µικρή προένταση, ώστε να µην µπορούν να
µετατοπιστούν µέσα στα αυλάκια του συνδέσµου από ινοτσιµέντο.
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d2: εξωτερική διάµετρος σωλήνα
d4: εσωτερική διάµετρος συνδέσµου
d6: εξωτερική διάµετρος συνδέσµου

Σύνδεσµος REKA

2.2.2

Προδιαµορφωµένα στοιχεία

Συνήθη ειδικά τεµάχια (προσφερόµενα από τους περισσοτέρους κατασκευαστές) είναι τα εξής:
1. ταυ-διακλάδωση (90ο),
2. ηµιταύ-διακλάδωση (45ο),
3. καµπύλες (45ο , 30ο, 15ο),
4. µεταβατικοί σύνδεσµοι,
5. ειδικές συνδέσεις,
6. τµήµατα φραγής,
7. συνδέσεις σε κατασκευές από σκυρόδεµα.
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Σχ. 1. Τυπικός σύνδεσµος

Σχ. 2. Σύνδεσµος µετάβασης µεταξύ διαφορετικών DN

Σχ. 3. ∆ιακλάδωση 45º

Σχ. 4. ∆ιακλάδωση 90º

ΠΕΤΕΠ:08-06-06-02

Σχ. 5. Καµπύλη 15º

Σχ. 6. Καµπύλη 30º

Σχ. 7. Καµπύλη 45º

Σχ. 8. Μεταβατικός σύνδεσµος

Σχ. 9. Επικαθήµενη σύνδεση στις 45º

Σχ. 10. Φυτευτή σύνδεση

Σχ.11. Τµήµα φραγής

Σχ.12. Σύνδεση (θηλυκό) σε κατασκευές από σκυρόδεµα

2.3. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατά τους (ειδικά τεµάχια) από ινοτσιµέντο θα προέρχονται από
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9001
(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]) από φορέα της EQNET. Τα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήµανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΝ 588-1:1996
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Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints and
fittings for gravity systems -- Σωλήνες από ινοτσιµέντο για οχετούς και
αποχετεύσεις - Μέρος 1: Σωλήνες, σύνδεσµοι και εξαρτήµατα για
συστήµατα βαρύτητας.
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Ε Ν 197-1:2000

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα.

Ε Ν 512:1994

Fibre-cement products - Pressure pipes and joints -- Προϊόντα
ινοτσιµέντου - Σωλήνες πιέσεως και σύνδεσµοι.

Ε Ν 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.

ISO 390:1993

Products in fibre-reinforced cement -- Sampling and inspection -Προϊόντα από τσιµέντο ενισχυµένο µε ίνες. ∆ειγµατοληψία και έλεγχος.

ISO 2859-1:1999

Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 1: Sampling
schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot
inspection -- ∆ιαδικασίες δειγµατοληψίας για έλεγχο κατά ιδιότητες Μέρος 1: Σχέδια δειγµατοληψίας για ελέγχους κατά παρτίδα,
κατηγοριοποιηµένα κατά το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL).

ISO 3951-1:2005

Sampling procedures for inspection by variables -- Part 1: Specification
for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for
lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL -∆ιαδικασίες και διαγράµµατα δειγµατοληψίας για ελέγχους κατά
µµεταβλητές, για ποσοστοποίηση των µη συµµορφούµενων.

ISO 4483:1979

Asbestos-cement pipelines -- Field pressure testing -- ∆ίκτυα από
σωλήνες ινοτσιµέντου. Υδροστατική δοκιµή δικτύου.

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 των 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 υποβάλλει στην Επίβλεψη προς έγκριση φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία:
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−

Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων ινοτσιµέντου.

−

Πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα/ εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές
διατάξεις (EN 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.

ΠΕΤΕΠ:08-06-06-02

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.

2.3.1

Σήµανση σωλήνων

Οι σωλήνες σηµαίνονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα µε τις παρακάτω πληροφορίες ανά σωλήνα,
που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή:
ΕΝ588-1 / ΦΑΑΑ / ΧΧΧΧ / ΗΗΜΜΕΕ / ΚΒΒ / SΖΖΖΖ / ΡΡΡΡ / ΝΤ
όπου:
ΕΝ588-1

=

προδιαγραφή παραγωγής των σωλήνων και του ελέγχου αυτών

ΦΑΑΑ

=

εξωτερική διάµετρος σε mm (π.χ. Φ600)

XXXX

=

όνοµα κατασκευαστή (οσαδήποτε ψηφία)

ΗΗΜΜΕΕ

=

ηµεροµηνία παραγωγής

ΚΒΒ

=

κατηγορία (60, 90, 120)

SΖΖΖΖ

=

σειρά S (6000, 9000, 12000), εφόσον ισχύει

ΡΡΡΡ

=

πιστοποίηση από τρίτο, εάν υπάρχει

ΝΤ

=

για προϊόντα τύπου ΝΤ (χωρίς αµίαντο)

2.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
2.4.1

Αντικείµενο

Σε συνήθεις χρήσεις αποχέτευσης οικιακών αποβλήτων δεν απαιτείται καµία ειδική προστατευτική
επένδυση. Σε περίπτωση που τα λύµατα του δικτύου είναι ενδεχοµένως όξινα (pH≤5,8) ή
διαβρωτικά ή ενδεχοµένως περιέχουν θειικά (SO4>500 mg/lit), θα προστατεύονται οι σωλήνες και
τα «ειδικά τεµάχια» συναρµολόγησής τους µε κατάλληλη επένδυση.
Σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες τα εδάφη είναι όξινα ή διαβρωτικά θα προβλεφθεί από τον
µελετητή εξωτερική προστασία µε πισσούχο υλικό.

2.4.2

Ορισµός

Προστατευτική επένδυση σωλήνων ή συνδέσµων θεωρείται η θερµοσκληρυνόµενη ή
θερµοπλαστική, ανθεκτική στις χηµικές επιδράσεις και στην διάβρωση επένδυση, η οποία µπαίνει
στην εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων και των «ειδικών τεµαχίων» συναρµολόγησής τους.

2.4.3

Χαρακτηριστικά επένδυσης

α. Η επένδυση θα είναι πολύ ανθεκτική στα οξέα, τα οποία είτε παράγονται κατά τον κύκλο
σχηµατισµού και µετατροπής του υδρόθειου µέσα στον αγωγό αποχέτευσης οικιακών λυµάτων,
είτε είναι βιοµηχανικά απόβλητα.
β. Η επένδυση θα αντέχει σε διάλυµα θειικού οξέος 5% (κατά βάρος) και σε διάλυµα καυστικού
νατρίου 5% (κατά βάρος) κατά την δοκιµή που γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.4.5α. και
2.4.5β, χωρίς να υποβιβάζονται οι προστατευτικές ιδιότητες.
γ. Το υλικό της προστατευτικής επένδυσης δεν θα παρουσιάζει µεταβολή µεγαλύτερη από το 0,5%
µετά από εµβάπτιση 7 ηµερών και από το 0,9% µετά από εµβάπτιση 30 ηµερών σε περίπτωση
που η δοκιµή γίνεται σε αποσταγµένο νερό µε διάλυµα θειικού οξέος 10% (κατά βάρος) και
διάλυµα καυστικού νατρίου 5% (κατά βάρος), σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.6.
δ. Πρόσφυση
ΠΕΤΕΠ:08-06-06-02
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Η επένδυση που µπαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο θα έχει ικανοποιητική πρόσφυση στα
τοιχώµατα του σωλήνα κατά την δοκιµή σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.6β.
ε. ∆ιαστάσεις
Το πάχος της πλαστικής προστατευτικής επένδυσης δεν θα είναι µικρότερο από 0,3 mm,
επειδή ο σωλήνας µπορεί να εκτεθεί σε διάβρωση. Η µέτρηση γίνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.4.7.

2.4.4

Προστασία των συνδέσµων και των τορνιρισµένων άκρων

Τα άκρα των σωλήνων καθώς και οι επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειµένες σε διαβρωτικές
επιδράσεις θα προστατεύονται µε την ίδια πλαστική επένδυση.

2.4.5

Χηµικοί έλεγχοι µε προστατευτική επένδυση

α. Αντοχή σε οξέα
Λαµβάνεται δοκίµιο µήκους 300mm από σωλήνα µε επένδυση και κλείνεται ο πυθµένας του µε
οξύµαχο υλικό. Γεµίζεται µέχρι 50mm κάτω από την κορυφή του µε διάλυµα 5% (κατά βάρος)
θειικού οξέος (H2SO4) και παραµένει σκεπασµένο για 45 ηµέρες σε θερµοκρασία δωµατίου
≈24º. Μετά από 45 ηµέρες αποµακρύνεται το θειικό οξύ, πλένεται το δοκίµιο, ώστε να µην
υπάρχει σ’ αυτό ούτε ίχνος θειικού οξέος και στεγνώνεται. Αν έχει εµφανιστεί οποιαδήποτε
φυσαλίδα µε βάθος ή διάµετρο µεγαλύτερη από 4mm, το δοκίµιο θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της δοκιµής.
β. Αντοχή σε αλκάλια
Λαµβάνεται δοκίµιο επενδυµένου σωλήνα, όπως στην παράγραφο 5.5.1., το οποίο γεµίζεται
µέχρι 50mm κάτω από την κορυφή του µε διάλυµα 5% (κατά βάρος) καυστικού νατρίου (NaOH).
Αυτό παραµένει σκεπασµένο για 45 ηµέρες σε θερµοκρασία δωµατίου ≈24º. Μετά από 45
ηµέρες αποµακρύνεται και εξετάζεται η επένδυση. Αν εµφανιστεί οποιαδήποτε ρωγµή,
διόγκωση ή άλλο ορατό ελάττωµα εξαιτίας προσβολής, το δοκίµιο θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί
τις απαιτήσεις της δοκιµής.

2.4.6

∆οκιµές ποιότητας υλικού επένδυσης

α. Αντοχή σε χηµικές επιδράσεις
Λαµβάνονται δοκίµια από το υλικό επένδυσης του σωλήνα διαστάσεων 25 mm x 75 mm x 3
mm. Βυθίζονται ολόκληρα σε:
− αποσταγµένο νερό,
− διάλυµα 10% (κατά βάρος) θειικού οξέος,
− διάλυµα 5% (κατά βάρος) οξικού οξέος,
− διάλυµα 5% (κατά βάρος) καυστικού νατρίου.
Η όλη δοκιµή γίνεται σε περιόδους 7 και 30 ηµερών σε θερµοκρασία δωµατίου ≈24º.
Προσδιορίζεται το αρχικό και το τελικό βάρος του δοκιµίου µε ακρίβεια ± 0,0005 και
υπολογίζεται η εκατοστιαία απώλεια βάρους µε προσέγγιση 0,01%. Αυτή δεν πρέπει να
ξεπερνά το 0,5% του αρχικού βάρους σε 7 ηµέρες και το 0,9% σε 30 ηµέρες.
β. ∆οκιµή πρόσφυσης
Οι παρακάτω τρεις δοκιµές γίνονται σε επενδυµένα δοκίµια διαστάσεων 50 mm x 150 mm.
Σε βρασµό για 4 ώρες.
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∆οκίµιο 50 mm x 150 mm βαπτίζεται για ένα 4ωρο µέσα σε αποσταγµένο νερό που βράζει. Στην
συνέχεια το δοκίµιο στεγνώνεται και κατόπιν ελέγχεται.
Σε θερµοκρασία 65ºC για 4 ηµέρες.
∆οκίµιο 50 mm x 150 mm βαπτίζεται για 96 ώρες µέσα σε αποσταγµένο νερό που διατηρείται
σε θερµοκρασία 65ºC. Στην συνέχεια το δοκίµιο στεγνώνεται και κατόπιν ελέγχεται.
Σε θερµοκρασία δωµατίου για 90 ηµέρες.
Βυθίζεται δοκίµιο µε διαστάσεις 50 mm x 150 mm σε αποσταγµένο νερό που διατηρείται σε
θερµοκρασία δωµατίου ≈24º για 90 ηµέρες. Στην συνέχεια το δοκίµιο στεγνώνεται και κατόπιν
ελέγχεται.
Και στους τρεις παραπάνω ελέγχους η δοκιµή θεωρείται επιτυχής όταν το δοκίµιο δεν
παρουσιάζει έστω και ίχνη καταστροφής (αποφλοίωση ή φυσαλίδες).

2.4.7

Μέτρηση πάχους επένδυσης

Με προσοχή ανασηκώνεται από την άκρη του σωλήνα ένα τµήµα της επένδυσης µε ένα αιχµηρό
όργανο (σµίλη). Κατόπιν αποµακρύνεται κάθε ξένο υλικό που ίσως είναι κολληµένο και µετριέται το
πάχος µε ένα παχύµετρο µε βερνιέρο ακριβείας σε δύο θέσεις διαµετρικά αντίθετες.

3.

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.
Η στοίβαση των σωλήνων να γίνεται σε διαδοχικές σειρές και θα αποφεύγεται η φόρτωση σε
σχήµα πυραµίδας.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή.
Γενικά σε όλες τις µετακινήσεις των σωλήνων θα λαµβάνονται και οι εξής προφυλάξεις:
−

Θα αποφεύγονται τα κτυπήµατα των σωλήνων και θα δίνεται προσοχή κατά την εναπόθεσή
τους

−

∆εν θα αφήνονται να πέφτουν οι σωλήνες απότοµα στο έδαφος ή στο αυτοκίνητο.

−

Θα αποφεύγεται το κύλισµα των σωλήνων απ’ ευθείας πάνω σε πετρώδες έδαφος χωρίς την
παρεµβολή µαδεριών.

−

Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινου ή αλύσεων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι
χειρισµοί θα γίνονται υποχρεωτικά µε ιµάντες (σαµπάνια) εκτός από την περίπτωση που
χρησιµοποιούνται άγκιστρα, των οποίων τα άκρα θα είναι καλυµµένα µε λάστιχο για να µην
καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων.

Η αποθήκευση των σωλήνων στο εργοτάξιο µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους:
−

Οι σωλήνες, ειδικά αυτοί των µεγάλων διαµέτρων, τοποθετούνται κατά µήκος του ορύγµατος.

−

Εάν χρειάζεται να αποθηκευτούν οι σωλήνες σε κάποιο χώρο, τότε θα αποθηκεύονται σε
έδαφος καθαρό, επίπεδο και οριζοντιωµένο και θα τοποθετούνται σε διάταξη πυραµίδας και σε
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ύψος µικρότερο των 2 µέτρων, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω
υπερκείµενου βάρους.
−

Η πρώτη σειρά σωλήνων θα εδράζεται πάνω σε δύο µαδέρια και οι ακραίοι σωλήνες θα
στερεώνονται µε τάκους.

−

Κάθε διάµετρος εάν είναι δυνατόν θα στοιβάζεται ξεχωριστά.

−

Οι σύνδεσµοι θα στοιβάζονται οριζοντιωµένοι.

−

Οι ελαστικοί δακτύλιοι θα αποθηκεύονται σε χώρους που θα προστατεύονται από παγωνιά,
πολλή ζέστη και φως.

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 θα διευρύνεται το όρυγµα (θα 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
τοποθετούνται επί αµµοχαλικώδους στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε την χρήση ιµάντων ή αγκίστρων, των
οποίων τα άκρα θα είναι καλυµµένα µε ελαστικό.
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 :
DN < 300

30 mm/m

300 ≤ DN ≤ 600

20 mm/m

600 < DN ≤ 1000

10 mm/m

DN > 1000

10000/DN mm/m

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
(πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Καλό είναι να γίνεται συµπύκνωση όλης της επίχωσης.
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.
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3.3. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
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

−

κυρίως δοκιµασία

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 προσωρινή τοποθέτηση ταπών.
Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης
εξαέρωσή του. Η εισαγωγή του νερού κατά προτίµηση θα γίνεται από το χαµηλότερο σηµείο.
Εξαεριστήρες προβλέπονται στα ψηλότερα σηµεία.
Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη (όργανο ή
καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας ± 1 lit και µε 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 θα παραµείνει επί 24 ώρες υπό στατική πίεση (απλή
πλήρωση του δοκιµαζόµενου τµήµατος). Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το
σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζηµιά και θα επαναληφθεί η δοκιµή.

3.3.3

Κυρίως δοκιµασία

Αφού γεµίσει το υπό δοκιµή τµήµα µε νερό και γίνει η πλήρης εξαέρωσή του, θα εφαρµοσθεί
σταδιακά πίεση 40 kPa (0,4 bar) στο ψηλότερο τµήµα του. Η πίεση αυτή θα διατηρηθεί επί 30’.
Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού δεν πρέπει να εµφανισθούν διαρροές στους συνδέσµους. Εάν
ο έλεγχος των συνδέσεων είναι αδύνατος, µετράται η απορρόφηση του νερού η οποία δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 0,1 lit ανά m2 εσωτερικής επιφάνειας του σωλήνα κατά την διάρκεια των 30’.

3.3.4

Πρωτόκολλο δοκιµασιών

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

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών.

•

Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών των υλικών.

•

Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών στεγανότητας.
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5.

•

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).

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
Επισηµαίνονται τα προβλεπόµενα στην οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” και στην Ελληνική Νοµοθεσία περί 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.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι επιβεβληµένη η χρήση κατ’ ελάχιστον των ακόλουθων
µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
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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).

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
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•
•

Αγωγός - Αξονικό µήκος δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο και κατηγορία σωλήνων
ινοτσιµέντου.
Ειδικά τεµάχια - Ανά τεµάχιο, 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.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
•

Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανικών µέσων, των υλικών
και συσκευών.

•

Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και η προστασία των σωλήνων
και των ειδικών τεµαχίων τους.

•
•

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.
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