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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).
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Στεγάνωση αρµών µε ελαστικές ταινίες

ΠΕΤΕΠ

13-02-08-02

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την στεγάνωση των αρµών της
ανάντη πλάκας των φραγµάτων CFRD µε ελαστικές ταινίες.
(Φράγµατα CFRD: Φράγµατα µε ανάντη επένδυση από πλάκα σκυροδέµατος: Concrete Faced
Rockfill Dams).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Οι ελαστικές στεγανωτικές ταινίες και τα υλικά ένωσης/ σύνδεσης αυτών θα προέρχονται από
κατασκευαστή που εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ΕΝ ISO 9000
και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
Οι στεγανωτικές ταινίες θα προέρχονται από διαδικασίες χύτευσης σε καλούπια ή εξώθησης
(extrusm) και θα αποτελούνται από υψηλής ποιότητας (thread-type), µε βασικό πολυµερές από
φυσικό ή συνθετικό ελαστικό, ή/και συνδυασµό και των δύο.
Οι ταινίες θα είναι πλάτους 160 ή 240 mm (εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη), θα
φέρουν δύο ή τρείς διογκώσεις και θα είναι συµπαγούς διατοµής.
Οι στεγανωτικές ταινίες θα παραδίδονται σε ρολλά µήκους 15,0 τουλάχιστον µέτρων. Τα ειδικά
τεµάχια συνδέσεως (διασταυρώσεις, µορφής ταυ, σταυρού ή γάµµα) θα είναι χυτά, από το ίδιο
υλικό όπως οι στεγανωτικές ταινίες, εργοστασιακής κατασκευής.
Η ένωση των στεγανωτικών ταινιών (µάτισµα) θα γίνεται είτε µηχανικά µε µεταλλικές πλάκες
συνδεόµενες µε κοχλίες ή µε χηµικά µέσα (ελαστική κόλλα ή ελαστικό τσιµεντοειδές συγκολλητικό).
Εφ’ όσον χρησιµοποιηθούν µεταλλικές πλάκες σύνδεσης θα είναι κατασκευασµένες από
ανοξείδωτο χάλυβα, και πάχους τουλάχιστον 3,00 mm.
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλλες θα είναι επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας
18% σε χρώµιο και 8% σε νικέλιο.
Εάν χρησιµοποιηθεί ελαστική κόλλα ή ελαστικό τσιµέντο, για τις συνδέσεις θα είναι του τύπου που
προδιαγράφει ο κατασκευαστής των ελαστικών ταινιών (συγκολλητικά συµβατά µε το υλικό
κατασκευής των ταινιών).

2.2

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Το ελαστικό των στεγανωτικών ταινιών θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, όταν
υποβληθεί σε δοκιµές σύµφωνα µε το Πρότυπο US FED-STD-601/GEN ‘’ Rubber: Sampling and
Testing -- Ελαστικό. ∆ειγµατοληψία και δοκιµές’’ :
(γίνεται αναφορά σε Αµερικάνικα Πρότυπα λόγω απουσίας σχετικών Ευρωπαϊκών).
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Χαρακτηριστικό
Αντοχή σε εφελκυσµό

Απαίτηση
≥ 210 kg/cm

Μέθοδος δοκιµής
2

4111

Σκληρότητα (Shore Durometer) (Tύπος Α)

60-70

3021

Επιµήκυνση στη θραύση

450%

4121

Ποσοστό διατηρούµενης αντοχής σε εφελκυσµό
µετά την τεχνιτή παλαίωση

≥ 80 %

7111

Βύθιση λόγω θλίψης (σταθερή παραµόρφωση), ως
ποσοστό της αρχικής παραµόρφωσης

≤ 30 %

3311

Απορρόφηση νερού, κατά βάρος (2 µέρες στους
700 C)

≤5%

6251

1,16 + 0,04 gr/cm3

4011

Ειδικό βάρος

Πριν από την προσκόµιση των στεγανωτικών ταινιών στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος θα υποβάλει
προς έγκριση στην Υπηρεσία, εκθέσεις δοκιµών των προτεινοµένων υλικών από αναγνωρισµένο
εργαστήριο.
Όταν οι στεγανωτικές ταινίες από ελαστικό προσκοµισθούν στο Εργοτάξιο κατά την κρίση της
Υπηρεσίας µπορούν να ληφθούν δείγµατα για την εκτέλεση δοκιµών σε εγκεκριµένο Εργαστήριο,
προκειµένου να αποδειχθεί ότι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται παραπάνω.
Οι στεγανωτικές ταινίες που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι συµπαγείς, οµοιογενείς και
απαλλαγµένες από πόρους και άλλες ατέλειες. Τυχόν ελαττώµατα θα επιδιορθώνονται σύµφωνα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και κατά τρόπο που θα ικανοποιεί την Υπηρεσία ή θα
αποκόπτεται το ελαττωµατικό τµήµα της ταινίας και θα αποκαθίσταται η συνέχεια µε µάτιση.

2.3

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Οι ελαστικές στεγανωτικές ταινίες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένο χώρο, θερµοκρασίας
µικρότερης των 25ο C και δεν θα είναι εκτεθειµένες στην άµεση επίδραση των ακτίνων του ήλιου.
Οι ταινίες θα αποθηκεύονται έτσι ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από
το ελαστικό και θα προστατεύονται από την επαφή µε λάδια ή µε λιπαρές ουσίες.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι επιτόπιες συνδέσεις και οι διασταυρώσεις των ελαστικών ταινιών θα γίνονται όπως δείχνεται στα
Σχέδια ή όπως θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλιστούν στεγανές συνδέσεις. Στις
συνδέσεις µε κοχλίες, θα γίνεται επεξεργασία των επιφανειών του ελαστικού που εφάπτονται µε τις
µεταλλικές πλάκες και επικάληψη µε ελαστικό τσιµέντο. Εάν απαιτηθεί αφαίρεση των διογκώσεων
των στεγανωτικών ταινιών, η κοπή τους θα εκτελείται προσεκτικά µε αιχµηρό κοπτικό εργαλείο.
Γενικώς δεν θα απαιτηθούν εργοταξιακές κολλήσεις µε βουλκανισµό. Για τις διασταυρώσεις των
στεγανωτικών ταινιών από ελαστικό µπορούν να χρησιµοποιηθούν ειδικά χυτά τεµάχια
εργοστασιακής κατασκευής.
Οι επιτόπιες συνδέσεις των ελαστικών ταινιών συµπεριλαµβανοµένων των διασταυρώσεων, για
την διαµόρφωση των οποίων δεν είναι διαθέσιµα ειδικά τεµάχια, µπορούν να γίνονται µε χηµική
συγκόλληση µε χρήση αποδεκτού ή προτεινόµενου από τον κατασκευαστή τύπου συγκόλλησης. Οι
χηµικά συγκολληµένες συνδέσεις θα έχουν αντοχή θραύσης τουλάχιστον 50% της αντοχής της
ταινίας και θα αντέχουν σε κάµψη κατά 180ο γύρω από περόνη διαµέτρου 5,0 cm, χωρίς
ρηγµάτωση ή αποκόλληση.
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Στα µατίσµατα που γίνονται µε αλληλοεπικάλυψη, σε σχήµα τετράγωνο ή σφηνοειδές, θα
εξασφαλίζεται αντοχή σε διάτµηση 9 kg/cm2. Τα µατίσµατα τετραγώνου σχήµατος θα γίνονται µε
αλληλοεπικάλυψη 5,0 cm, σε όλο το πλάτος της στεγανωτικής ταινίας. Οι διογκώσεις στην περιοχή
της επικάλυψης θα λειαίνονται µέχρι το επίπεδο του κορµού.
Για την εκτέλεση των µατισµάτων µε χηµική συγκόλληση θα ακολουθείται η εξής διαδικασία :
(1) Οι διογκώσεις στην περιοχή της επικάλυψης θα λειαίνονται ή θα κόβονται µέχρι το επίπεδο του
κορµού της στεγανωτικής ταινίας. Η ένωση θα καθαρίζεται επιµελώς µε ξύσιµο και πλύσιµο µε
συρµατόβουρτσα και απορρυπαντικό. Η περιοχή του µατίσµατος θα ξεπλένεται και θα
στεγνώνεται µε τη βοήθεια υφάσµατος.
(2) Το υλικό χηµικής συγκόλλησης θα απλώνεται σε λωρίδες ανά αποστάσεις ≈ 6 mm στην µία
επιφάνεια συγκόλλησης και γύρω από την ακµή της δεύτερης επιφάνειας συγκόλλησης.
(3) Οι επιφάνειες µε το υλικό συγκόλλησης, θα τοποθετούνται µαζί ανάµεσα σε πλάκες, που θα
έχουν το σχήµα της διατοµής της στεγανωτικής ταινίας, και θα συµπιέζονται µε σφικτήρες
σχήµατος C ή µε πρέσα και µε φορτίο της τάξης των 20 Mpa, ώστε να επιτυγχάνεται συµπίεση
1,5 mm στο πάχος της ένωσης. Το φορτίο θα εφαρµόζεται επί 5 λεπτά τουλάχιστον. Μετά την
αφαίρεση, η ένωση θα δοκιµάζεται µε κάµψη. Οι ακµές των ενώσεων θα είναι στερεά ενωµένες.
(4) Όλες οι εκτεθειµένες ακµές της ένωσης θα επικαλύπτονται µε µίγµα από ασφαλτούχο και
ελαστικό υλικό. Στην επικάλυψη που προεξέχει θα διαφορφώνεται φιλέτο µε το µίγµα, ώστε να
εξασφαλίζεται η πλήρης επαφή του σκυροδέµατος.
Τα µατίσµατα επιτόπου θα γίνονται µε χρήση υλικού χηµικής συγκόλλησης και µε την
προδιαγραφόµενη διαδικασία θα χρησιµοποιούνται για τα µατίσµατα επιτόπου χυτά ειδικά
τεµάχια διασταυρώσεων.
Οι επίπεδες διασταυρώσεις για τις οποίες δεν διατίθενται από τον κατασκευαστή τυποποιηµένες
συνδέσεις, θα σχηµατίζονται µε κατάλληλη λείανση των διατοµών των στεγανωτικών ταινιών
στη διασταύρωση και επιτόπια συγκόλληση µε υλικό χηµικής συγκόλλησης.
Οι ορθές γωνίες κατά το επίπεδο της ταινίας θα διαµορφώνονται µε κάµψη και διατήρηση της
συνέχειάς της στην διατέµνουσα κατασκευή από σκυρόδεµα. Οι ακτίνες κάµψης δεν θα είναι σε
καµία περίπτωση µικρότερες από τις καθοριζόµενες στον παρακάτω πίνακα :
Πλάτος
(cm)

Aριθµός
διογκώσεων

Ακτίνα
(cm)

15

2

10

15

3

15

23

2

13

23

3

25

Η στεγανωτική ταινία θα στηρίζεται σταθερά στον ξυλότυπο του σκυροδέµατος, κάθετα προς τη
µέση γραµµή του αρµού, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η µετατόπισή της από την
ευθυγραµµία και την κλίση της. Η ταινία θα συγκρατείται στους ξυλότυπους µε στηρίγµατα ή
συνδετήρες ή ειδικούς συνδέσµους που δεν θα διατρυπούν την κεντρική διόγκωση ή τον κορµό
της διατοµής, και θα καρφώνεται µόνο στα τµήµατα των διογκώσεων κατά µήκος των ακµών
της ταινίας. Ο τρόπος στηρίξεως των στεγανωτικών ταινιών θα είναι σύµφωνος µε τις οδηγίες
του κατασκευαστή τους.
Το σκυρόδεµα γύρω από τις στεγανωτικές ταινίες, θα διαστρώνεται προσεκτικά, ώστε να
αποφευχθεί κάµψη των στεγανωτικών ταινιών και να εξασφαλιστεί πλήρης εισχώρηση σε
ΠΕΤΕΠ:13-02-08-02
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ολόκληρο το πλάτος του αρµού. Γενικώς οι στεγανωτικές ταινίες θα επικαλύπτονται µε
σκυρόδεµα πάχους τουλάχιστον 5 cm.
Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα εξασφαλίζεται κατάλληλη στήριξη και
προστασία των ταινιών ώστε να αποφευχθούν οι βλάβες, φθορές ή παραµορφώσεις τους.
Γενικώς οι στεγανωτικές ταινίες που δεν φέρουν κεντρική διόγκωση θα τοποθετούνται έτσι ώστε
να εγκιβωτίζεται κατά προσέγγιση το ήµισυ πλάτος τους, στο σκυρόδεµα της κάθε παρειάς του
αρµού. Το σκυρόδεµα θα διαστρώνεται προσεκτικά και θα δονείται γύρω από τις στεγανωτικές
ταινίες για να εξασφαλιστεί η απόλυτη πλήρωση των ξυλοτύπων στις περιοχές αυτές και η
πλήρης επαφή µεταξύ του σκυροδέµατος και όλων των επιφανειών των ταινιών.
Στην περίπτωση που το ελεύθερο ηµιπλάτος της ταινίας προβλέπεται να παραµείνει
εκτεθειµένο περισσότερο από ένα µήνα (σε αναµονή της διάστρωσης του σκυροδέµατος στην
άλλη παρειά του αρµού), θα καλύπτεται για να προστατεύεται από την άµεση έκθεση στις
ακτίνες του ηλίου και πιθανές ζηµιές οφειλόµενες σε λοιπές κατασκευαστικές δραστηριότητες.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες στεγάνωσης των αρµών µε ελαστικές ταινίες καθίστανται αφανείς µετά την
σκυροδέτηση των στοιχείων της ανάντη πλάκας προστασίας του Φράγµατος CFRD.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχονται από την Υπηρεσία µετά την τοποθέτησή τους και πριν
από την σκυροδέτηση των στοιχείων, κατά την µία πλευρά τους, καθώς και µετά την αφαίρεση των
ξυλοτύπων της παρειάς των φατνωµάτων.
Κατά το πρώτο στάδιο των επιθεωρήσεων θα ελέγχονται οι συγκολλήσεις, οι συναρµογές στις
γωνίες και διασταυρώσεις και η τήρηση των αποστάσεων από το πρανές του φράγµατος που
προβλέπονται από την µελέτη.
Κατά το δεύτερο στάδιο των επιθεωρήσεων θα ελέγχεται η συνέχεια της ταινίας καθ’ όλο το µήκος
του αρµού και θα διαπιστώνεται αν έχουν προκληθεί φθορές ή στρεβλώσεις κατά την σκυροδέτηση
πρώτης φάσης και κατά την αφαίρεση των πλευρικών ξυλοτύπων. Αν διαπιστωθούν ατέλειες θα
δίδονται εντολές αποκατάστασής τους.

5.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εκτέλεση εργασιών επί της κεκλιµένης επιφάνειας της ανάντη πλάκας προστασίας των
φραγµάτων, η οποία συνήθως εκτείνεται σε σηµαντικό ύψος από την επιφάνεια
έδρασης/θεµελίωσης, είναι γενικώς, υψηλού κινδύνου.
Επιβάλλεται κατά συνέπεια η λήψη ειδικών µέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών (π.χ.
χρήση πλατφόρµας εργασίας αναρτηµένης από την στέψη του φράγµατος), πέραν των µέτρων
ασφαλείας που απαιτούνται κατά την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης και κατά τον χειρισµό
αιχµηρών αντικειµένων.
Τα θέµατα αυτά θα αντιµετωπίζονται διεξοδικά στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας
προσωρινών και κινητών εργοταξίων» και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής
και Ελληνικής Νοµοθεσίας.
Οι εργαζόµενοι υποχρεωτικώς θα χρησιµοποιούν τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
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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).
Θα είναι επίσης εφοδιασµένοι υποχρεωτικά µε ιµάντες ανάρτησης.
Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος επισηµαίνεται η απαίτηση για συγκέντρωση όλων
των συσκευασιών και τυχόν υπολειµµάτων του υλικού και η απόθεσή τους ως ξηρά απόβλητα.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Οι ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρµών (waterstops) της ανάντη πλάκας των φραγµάτων CFRD,
θα επιµετρώνται σε τρέχοντα µέτρα αρµού, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επικαλύψεις.
Οι εργασίες διακρίνονται επιµετρητικώς ως προς το πλάτος των ταινιών.
Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου και η αποθήκευση και φύλαξη αυτών µέχρι
την ενσωµάτωσή τους στο έργο.
• Η τοποθέτηση, συγκόλληση και στερέωση των αρµοταινιών στις θέσεις σκυροδέτησης,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων υλικών σύνδεσης, στερέωσης, σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
• Η φθορά και αποµείωση των υλικών .
• Η εκτέλεση εργασιών από κινητό φορείο αναρτηµένο από την στέψη του φράγµατος και η εξ
αυτού πρόσθετη επιβάρυνση στο κόστος εκτέλεσης των εργασιών.
• Η δαπάνη των πάσης φύσεως δοκιµών και ελέγχων.
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