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Τ.Π. - 1 : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η προδιαγραφή αυτή αφορά όλες τις προκαταρκτικές εργασίες που θα γίνουν πριν αρχίσει η εκσκαφή
των τάφρων και φρεατίων των αγωγών.
Οι εργασίες αυτές δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, επειδή συµφωνείται ότι περιλαµβάνονται
στα γενικά έξοδα του Αναδόχου.
1.2

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με βάση τα Repers που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη της µελέτης θα γίνει από τον Ανάδοχο του
έργου πύκνωση στην περιοχή του δικτύου ώστε να αντιστοιχεί ένα Reper σε 500-700 µέτρα αγωγού.
Ύστερα θα γίνει χάραξη των αγωγών στο έδαφος µε εξασφάλιση των κορυφών της χάραξης.
Ακολουθεί πύκνωση των σηµείων στο έδαφος (ανά αποστάσεις περίπου 50 µέτρων ή µικρότερες όταν
υπάρχει αλλαγή της µηκοτοµής του εδάφους). Ακολουθεί χωροστάθµηση του άξονα των αγωγών.
Ύστερα θα σχεδιασθεί η οριζοντιογραφία και η µηκοτοµή (µε τα πραγµατικά επί τόπου στοιχεία σε
κλίµακα όχι µικρότερη από 1:2000) για κάθε αγωγό. Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται µε τα στοιχεία της
µελέτης για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν βασικές διαφορές µεταξύ τους και πού οφείλονται. Τα
παραπάνω στοιχεία (οριζοντιογραφία, µηκοτοµές) παραδίνονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η
οποία αφού τα ελέγξει τα υπογράφει και τα επιστρέφει στον Ανάδοχο για εφαρµογή. Τα στοιχεία αυτά
(πραγµατικά στοιχεία φυσικού εδάφους) θα αποτελέσουν και επιµετρητικά στοιχεία για τον υπολογισµό
των εκσκαφών, επιχώσεων, κλπ.
Η αποτύπωση θα γίνει µε ηλεκτρονικό όργανο στην περιοχή των αγωγών για όλο το µήκος αυτών και
για πλάτος 20m, στην οποία θα υπάρχουν οι ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές, οι όψεις των
οικοδοµών, λοιπές λεπτοµέρειες όπως κράσπεδα, κολώνες κλπ καθώς και υψόµετρα. Η αποτύπωση
θα γίνει µε ηλεκτρονικό όργανο κατάλληλο για εισαγωγή σε Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα, θα
είναι εξαρτηµένη από το τριγωνοµετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87, τα δε υψόµετρα θα είναι απόλυτα.
Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι απαραίτητο να γίνουν από την αρχή για ολόκληρο το δίκτυο. Μετά
από συνεννόηση του Αναδόχου µε την Υπηρεσία µπορεί ο Ανάδοχος να παραδίνει τµηµατικά, µε την
πρόοδο των εργασιών, στοιχεία του φυσικού εδάφους για αυτοτελή τµήµατα του έργου. Κάθε
τµηµατική παράδοση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον πέντε χιλιόµετρα αγωγών.
1.3

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η δαπάνη για τη σύνταξη των παραπάνω στοιχείων από τον Ανάδοχο δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, όπως
αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της προδιαγραφής.

Τ.Π. - 2 : ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ-ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΗΣ
2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες εκχερσώσεων, εκριζώσεων και αφαίρεσης της
φυτικής γης, που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων των δικτύων αποχέτευσης και της
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων.
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2.2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

Πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv καθαρισµoύ o Αvάδoχoς θα πρoβεί στηv πασσάλωση επί τoυ
εδάφoυς τωv αξόvωv τωv έργωv και στις χωρoσταθµήσεις τoυς, µε σύγχρovη λήψη διατoµώv τoυ
φυσικoύ εδάφoυς.
2.2.1

Eκχέρσωση

Η περιοχή εκτέλεσης των έργων πρέπει να καθαριστεί από τα δέντρα, θάµνους κλπ, εφόσον
εµποδίζεται η εργασία του προσωπικού και των µηχανηµάτων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν στις
ζώνες που καταλαµβάνουν τα ορύγµατα για την δηµιουργία των απαιτούµενων διατοµών, την
τοποθέτηση των αγωγών και στο χώρο όπου θα κατασκευαστούν τα τεχνικά έργα. Τα προϊόντα της
εκχέρσωσης θα αποµακρύνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους χώρους, που θα έχουν εγκριθεί
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
2.2.2

Εκρίζωση

Η επιφάνεια του εδάφους πρέπει να καθαριστεί από τις ρίζες των δέντρων ή µεγάλων θάµνων σε
βάθος µέχρι 0.60m, εφόσον από αυτές εµποδίζεται η εργασία εργατών και µηχανηµάτων. Ο
καθαρισµός αυτός θα γίνει µέσα στα όρια της ζώνης κατάληψης των ορυγµάτων και του χώρου
θεµελίωσης των προβλεπόµενων τεχνικών έργων. Τα προϊόντα της εκρίζωσης θα αποµακρύνονται και
θα διατίθενται σε κατάλληλους χώρους που θα έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
2.2.3

Αφαίρεση φυτικής γης

Σε ειδικές περιπτώσεις που η διέλευση των εκσκαπτικών µηχανηµάτων είναι αδύνατη από την κακή
ποιότητα του εδάφους και την ύπαρξη πυκνής βλάστησης ο Ανάδοχος θα αφαιρεί τη φυτική γη σε
βάθος τουλάχιστον 0.25m, ύστερα από άδεια της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Τα προϊόντα της
αφαίρεσης της φυτικής γης θα διατίθενται από τον Ανάδοχο σε κατάλληλους χώρους, εγκεκριµένους
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
2.3

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Για την εκτέλεση των εργασιών εκχέρσωσης, εκρίζωσης και αφαίρεσης φυτικής γης ο Ανάδοχος δε
δικαιούται καµίας επιπλέον αποζηµίωσης. Οι σχετικές δαπάνες των παραπάνω εργασιών
συµπεριλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εκσκαφών τάφρων, χανδάκων και θεµελίων τεχνικών
έργων.
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Τ.Π. - 3 : ΕΚΣΚΑΦΕΣ
3.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή διέπει όλες τις εκσκαφές που απαιτούνται δηλ. εκσκαφές για την
κατασκευή αγωγών, φρεατίων, αντλιοστασίων, οδοστρωσίας, εξυγιάνσεως του εδάφους, τεχνικών
έργων και κάθε είδους συµπληρωµατικές εκσκαφές οποιονδήποτε διαστάσεων που θα κριθούν
απαραίτητες για να αποπερατωθεί σωστά το έργο είτε µε πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της
Επιβλέψεως, είτε µε την οίκοθεν εντολή της Επιβλέψεως.
Στην τιµή των εκσκαφών συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη δυσκολία εκτελέσεως εργασιών σε
κατοικηµένη περιοχή, η πρόσθετη δυσκολία εκσκαφής µε ταυτόχρονη ροή υδάτων οποιασδήποτε
προελεύσεως, η ύπαρξη εντός του ορύγµατος ύδατος ως ύψος 0,30m και η προσωρινή εκτροπή
ρεόντων υδάτων προς τον πλησιέστερο αποδέκτη (πλην των αντλήσεων, οι οποίες αποζηµιώνονται
ιδιαιτέρως), η µόρφωση του πυθµένα και των παρειών των τάφρων, η αναπέταση, αναλόγως µε τον
τρόπο και τα µέσα εκσκαφής και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας, oι κάθε είδους µεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και οι φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις των προϊόντων εκσκαφής µέχρι
τις θέσεις προσπελάσεως αυτοκινήτων (µέχρι 50m), η περίφραξη των προϊόντων εκσκαφής µε
κατάλληλα µέσα ώστε να µη διασκορπίζονται από την κίνηση πεζών και οχηµάτων και να µην
παρασύρονται σε περίπτωση ροής επιφανειακών υδάτων κλπ, εργασίες που περιγράφονται
κατωτέρω.
3.2

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύουν οι Π.Τ.Π. ΧΙ, Τ50 και Τ110. Όπου στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή υπάρχουν όροι που
έρχονται σε αντίθεση για το ίδιο θέµα µε εκείνους που αναφέρονται στις ανωτέρω Π.Τ.Π.
επικρατέστεροι θα θεωρούνται οι όροι εκείνοι που αναφέρονται στην παρούσα Τ.Π.
3.3

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ

Όχι µόνο πριν από την εκτέλεση του έργου, αλλά και πριν από την σύνταξη της προσφοράς του, ο
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του εδάφους στο οποίο θα γίνει η κατασκευή
του έργου.
Εκτός από τα εµφανή εµπόδια πρέπει να αναζητήσει και τα αφανή και ιδίως τα δίκτυα άλλων
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας.
Η αναζήτηση αυτή θα επεκταθεί υποχρεωτικά και σε γειτονικά εµπόδια, κοντά στις εκσκαφές, εάν αυτά
για λόγους αποστάσεως και είδους µπορεί να πάθουν ζηµίες κατά την εκτέλεση του έργου. Η
αναζήτηση γίνεται µε συλλογή πληροφοριών και κυρίως από σχεδιαγράµµατα τα οποία πρέπει να
προµηθευθεί ο Ανάδοχος από τους Ο.Κ.Ω. σχετικά µε τα δίκτυα τους στην περιοχή του έργου καθώς
επίσης και µε ερευνητικές τοµές, τις οποίες µπορεί να εκτελέσει ο Ανάδοχος ύστερα από εντολή της
Επιβλέψεως.
Μετά την έρευνα και προτού αρχίσει η κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία Επιβλέψεως σχεδιάγραµµα στο οποίο θα υπάρχουν τα
στοιχεία που βρέθηκαν από την αρχική έρευνα καθώς και όλα αυτά που ζητήθηκαν ή βρέθηκαν
συµπληρωµατικά µε καθορισµό της θέσεώς τους µε ακρίβεια στην οριζοντιογραφία.
Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση επειδή συµφωνείται ότι
περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου.
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3.4

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από την Επίβλεψη θα παραδοθούν στον ανάδοχο οι υπάρχουσες τοπογραφικές αφετηρίες (REPERS)
µε τις διαθέσιµες απόλυτες τιµές συντεταγµένων και υψοµέτρων τους στα οποία βασίσθηκε η σύνταξη
της παρούσης µελέτης και από τα οποία θα εξαρτώνται όλα τα χωµατουργικά όπως και τα τεχνικά
έργα που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να ζητήσει άδεια εκσκαφής από τις αρµόδιες αρχές και να συµµορφωθεί
προς τους όρους που θα καθορίσει η άδεια εκσκαφής.
Όπου για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται διακοπή της κυκλοφορίας πάνω στο δρόµο, πριν να
γίνει κάθε ενέργεια, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει γνωστό αυτό γρήγορα στην πιο κοντινή
Αστυνοµική Αρχή, δίνοντας σ' αυτή και κάθε στοιχείο που χρειάζεται για να εξασφαλίσει την άδεια
διακοπής της κυκλοφορίας.
Σε συνεννόηση λοιπόν µε την Επίβλεψη και τις Αρµόδιες Αρχές ο Ανάδοχος θα καταρτίσει λεπτοµερές
πρόγραµµα εφαρµογής που θα εγκριθεί από την Επίβλεψη. Από τώρα ορίζεται ότι οι προθεσµίες
ενάρξεως των εκσκαφών και λοιπών εργασιών µέχρι της πλήρους αποπερατώσεως των εργασιών
δηλ. µέχρι της ανακατασκευής του οδοστρώµατος και αποκαταστάσεως της κυκλοφορίας πεζών και
τροχοφόρων θα είναι οι ελάχιστες δυνατές, πράγµα που θα απαιτείται µε αυστηρότητα.
Γι' αυτό και η κατασκευή του έργου θα προγραµµατισθεί τµηµατικά.
3.5

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

Ο Ανάδοχος ευθύνεται τόσο για την τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων όσο και για την εξασφάλιση
των σταθερών υψοµετρικών αφετηριών αξόνων και σηµείων χαράξεως, τον επί τόπου έλεγχο της
ακριβούς εφαρµογής των σχεδίων εκτελέσεως και είναι υποχρεωµένος να προβαίνει µε δαπάνες τους
στην εκ νέου χάραξη, καθορισµό και αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής των
από οποιαδήποτε αιτία.
∆εδοµένου ότι οι υψοµετρικές αφετηρίες των ∆ήµων, Κοινοτήτων κλπ, βρίσκονται σε µεγάλες
αποστάσεις µεταξύ των, θα γίνεται µε µέριµνα και δαπάνες του Ανάδοχου πύκνωσή τους µε
καθορισµό νέων βοηθητικών αφετηριών κατά µήκος του έργου, εφόσον η απόσταση των υφιστάµενων
υψοµετρικών αφετηριών είναι µεγαλύτερη από 200m.
Ο καθορισµός των απόλυτων υψοµέτρων των νέων αφετηριών θα γίνεται µε διπλή χωροστάθµηση
εξαρτηµένη από τις υφιστάµενες αφετηρίες των ∆ήµων κλπ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη να θέτει στη διάθεση του Επιβλέποντος το απαιτούµενο προσωπικό,
εργαλεία και υλικά για την επαλήθευση των τοπογραφικών στοιχείων.
Με τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου αποζηµιώνονται οι εκσκαφές µε οποιοδήποτε µέσο και αν
εκτελεστούν δια χειρών ή µηχανικών µέσων αποκλειόµενης της χρήσης εκρηκτικών υλών.
Κοντά στους στύλους Ο.Κ.Ω. ή οπουδήποτε παραστεί ανάγκη είναι δυνατό να αφήνονται κατά
διαστήµατα τµήµατα εδάφους µήκους όσο το δυνατό µικρότερου τα οποία θα σκάπτονται σε στοά. Τα
τµήµατα αυτά θα υπολογισθεί να µη συµπίπτουν µε τις συνδέσεις των σωλήνων. Μετά την διάνοιξη
της στοάς και την κατασκευή του αγωγού ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώσει ολόκληρο τον κενό χώρο
που θα αποµείνει µε ξηρολιθοδοµή και χώµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέψεως. Τα χώµατα
παρεµβάλλονται µεταξύ ξηρολιθοδοµής και αγωγού.
Τα προϊόντα εκσκαφής εφόσον δεν µεταφέρονται, θα εναποτίθενται σε απόσταση τουλάχιστον 0,60m
από τα χείλη της τάφρου προς αποφυγή ατυχηµάτων και από την αντίθετη πλευρά του βοηθητικού
άξονα.
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Σε όλο το µήκος των τάφρων και κοντά στα άκρα τους ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει σε προέκταση
των αντιστηρίξεων φράγµατα σε µικρό ύψος, που θα είναι ικανά να συγκρατήσουν σκύρα, λίθους ή
χώµατα που θα φθάνουν µέχρι εκεί για να µην πέσουν µέσα στην τάφρο και προκαλέσουν ατυχήµατα
(σχετ. το άρθρο 9 του Π∆ 1073/81 ΦΕΚ 260Α).
Στις τιµές των εκσκαφών περιλαµβάνονται όπως προαναφέρθηκε η µόρφωση των πρανών και του
πυθµένα ώστε το όρυγµα να έχει την ακριβή ευθυγραµµία και κλίση. Τα πρανή των τάφρων πρέπει να
είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και επαρκώς µορφωµένα και ο πυθµένας επίπεδος και
µορφωµένος πλήρως ώστε να έχει τις καθορισµένες κλίσεις, κατά πλάτος δε να είναι οριζόντιος.
Οι κλίσεις και τα βάθη πρέπει να επιτυγχάνονται µε ελεγχόµενα κατάλληλα εργαλεία τα οποία πρέπει
να διαθέτει συνεχώς ο Ανάδοχος επί τόπου των έργων (χωροβάτη, σταυρούς, ράµµατα).
Κάθε τµήµα της τάφρου µεταξύ δύο φρεατίων θα είναι σε κάτοψη ευθύγραµµο και µε ενιαία κλίση.
Εάν οι αποστάσεις µεταξύ των φρεατίων που αναγράφονται στη µελέτη διαφέρουν από τις
πραγµατικές, ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη µε πρότασή του που θα αποβλέπει στην
εφαρµογή του στόχου της µελέτης.
Σε περίπτωση ανευρέσεως νέων εµποδίων, πέραν όσων ανευρέθησαν κατά την προκαταρκτική
έρευνα ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως εγγράφως την Επίβλεψη και να πάρει την έγκρισή
της για τυχόν τροποποίηση υψοµέτρων.
Οι εκσκαφές των τάφρων πρέπει να εκτελούνται µε τον ταχύτερο δυνατό ρυθµό, ιδιαίτερα όπου
υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβληµα. Κατά γενικό κανόνα δεν πρέπει να µεσολαβεί διάστηµα µεγαλύτερο
των 15 ηµερών από την έναρξη των εκσκαφών ως την αποπεράτωση της επιχώσεως σ' ένα σηµείο.
Σε κάθετη διάβαση δρόµου η προθεσµία αυτή µπορεί να µειωθεί µε εντολή της Επιβλέψεως σε µία
µέρα ή να δοθεί εντολή για τµηµατική κατασκευή ή προσωρινή γεφύρωση και κατάλληλη αντιστήριξη
του ορύγµατος για να µη διακοπεί η κυκλοφορία, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου.
Η εκσκαφή οποιουδήποτε τµήµατος της τάφρου θα αρχίζει πάντοτε από το χαµηλότερο σηµείο προς
το ψηλότερο για την ευχερή συγκέντρωση, άντληση ή διοχέτευση των υδάτων οποιασδήποτε
προελεύσεως τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο µπορεί να βρεθούν στην τάφρο.
3.6

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

Επί πλέον των λοιπών µέτρων ασφαλείας τα οποία είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να έχει κατά την
εκτέλεση των έργων κατά τις εργάσιµες ή µη ώρες για την πρόληψη ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό
προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, θα τοποθετηθούν κατά µήκος των σκαµµάτων καθώς και στην αρχή
και στο τέλος αυτών περιφράξεις ανθεκτικές, συνεχείς και ασφαλείς ξύλινες ή µεταλλικές για την
πρόληψη ατυχήµατος πτώσεως εργατών ή διαβατών στα ορύγµατα. Η µορφή των περιφράξεων και η
στήριξη αυτών πρέπει να εγκριθούν από την Επίβλεψη.
Στην περιοχή εκτελέσεως των έργων θα τοποθετούνται τα κατάλληλα σήµατα, φωτεινά τη νύχτα,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιβλέψεως και της Αστυνοµίας, για την πρόληψη ατυχηµάτων.
Για τις παραπάνω εργασίες δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί περιλαµβάνονται στις τιµές
των εκσκαφών.
3.7

ΑΓΩΓΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Κάθε φορά που οι τάφροι ή οι εκσκαφές θα συναντούν αγωγούς κοινής ωφελείας (∆ΕΗ, ΟΤΕ,
ύδρευση, υπόνοµοι κλπ) ο Ανάδοχος θα πρέπει έγκαιρα και πριν αρχίσουν στις θέσεις αυτές οι
εργασίες να ειδοποιεί τους αντίστοιχους αρµόδιους φορείς και να παίρνει οδηγίες για τα µέτρα
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προστασίας των αγωγών από οποιαδήποτε βλάβη που πιθανό να δηµιουργηθεί από τις εκσκαφές
(δηλαδή εκσκαφή µε προσοχή, ανάρτηση από ξύλινες δοκούς ή κατάλληλη στήριξη κλπ).
Τα υλικά που υπήρχαν στη θέση του αγωγού Ο.Κ.Ω. π.χ. τούβλα, πρέπει να τοποθετούνται πάλι πριν
από την επίχωση και επί πλέον να λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα ασφαλείας στην επίχωση και στη
συµπύκνωση. Κάθε βλάβη στους αγωγούς Ο.Κ.Ω. που θα διαπιστωθεί ακόµη και µετά την επίχωση
βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτήν. Σε περίπτωση βλάβης ο Ανάδοχος θα
αποζηµιώνει αυτούς στους οποίους προκάλεσε τη ζηµία.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί τις αρµόδιες Υπηρεσίες αµέσως µόλις παρουσιασθεί
βλάβη σε αγωγούς τους και η επανόρθωση της βλάβης θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία
ανήκει ο αγωγός, αλλά µε δαπάνες του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο αγωγός Ο.Κ.Ω. πρέπει να µετατοπισθεί, η µετατόπιση θα γίνεται από τον φορέα
του µε δαπάνες του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος είναι πάντως υποχρεωµένος να διευκολύνει µε κάθε
τρόπο την µετατόπιση αυτή αναφέροντας εγκαίρως την ανάγκη µετατοπίσεως στην Υπηρεσία και
παρέχοντας κάθε απαιτούµενο σχετικό στοιχείο (οριζοντιογραφία κλπ).
Για τις κάθε είδους αντιστηρίξεις, υποστηρίξεις κλπ αγωγών Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας καθώς και για τις σχετικές καθυστερήσεις και πρόσθετα µέτρα ασφαλείας σε όλα τα στάδια
των εργασιών, ο Ανάδοχος
3.8

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Αvτιστηρίξεις τωv παρειώv τωv σκαµµάτωv πoυ εvδεχoµέvως απαιτoύvται για τηv ασφάλεια τωv
εργασιώv ή τωv έργωv πoυ εκτελoύvται, θα εγκατασταθoύv από τov αvάδoχo µε ευθύvη τoυ. Η
Υπηρεσία διατηρεί τo δικαίωµα vα διατάξει τη χρήση αvτιστηρίξεωv ή τηv εvίσχυσή τoυς, εφ' όσov τo
κρίvει αvαγκαίo. Ο τύπoς τωv αvτιστηρίξεωv θα µπoρεί vα είvαι ξυλoζεύγµατα, αυτoαvτιστηριζόµεvα
πασσαλoδιαφράγµατα (π.χ. Krigs), χαλύβδιvες πασσαλoσαvίδες, διαφράγµατα oπλισµέvoυ
σκυρoδέµατoς ή πασσάλωv εv σειρά ή oπoιoσδήπoτε άλλoς τύπoς πoυ θα πρoταθεί από τov αvάδoχo
και θα εγκριθεί από τηv Υπηρεσία.
Τo παραπάvω δικαίωµα της Υπηρεσίας vα απαιτεί χρήση αvτιστηρίξεωv ή εvίσχυσή τoυς δεv
απαλλάσσει τov Αvάδoχo από τηv ευθύvη τoυ για τηv επιλoγή τoυ κατάλληλoυ τρόπoυ αvτιστήριξης
ώστε vα µη τίθεται σε κίvδυvo η ασφάλεια τoυ πρoσωπικoύ πoυ απασχoλείται στα έργα, καθώς και
τωv κατασκευώv γεvικότερα.
Στηv περίπτωση πoυ πρoκληθoύv καταπτώσεις παρειώv σκαµµάτωv σε αvτιστηριγµέvες ή µη παρειές
µε συvέπεια oπoιαδήπoτε εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές πρoς τρίτoυς, ζηµιές έργωv, µηχαvoλoγικoύ
εξoπλισµoύ κλπ, βαρύvεται απoκλειστικά o Αvάδoχoς, εφ' όσov δεv πρoχώρησε στη λήψη απoλύτως
ασφαλώv µέτρωv αvτιστήριξης. Στηv περίπτωση αυτή o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καταβάλει κάθε
vόµιµη απoζηµίωση, vα απoκαταστήσει κάθε βλάβη και υπέχει κάθε πoιvική και αστική ευθύvη.
Στηv περίπτωση πoυ θα πρoκληθoύv ζηµίες σε γειτovικές κατασκευές λόγω µη ικαvoπoιητικής
αvτιστήριξης, oι απαραίτητες επισκευές ή κατασκευές θα γίvoυv από τov Αvάδoχo ή άλλo φoρέα µετά
από έγκριση της Υπηρεσίας. Οι δαπάvες τωv επισκευώv ή τωv κατασκευώv αυτώv θα καταβληθoύv
από τov Αvάδoχo.
Στηv περίπτωση πoυ θα γίvoυv κεκλιµέvα πραvή σκαµµάτωv χωρίς αvτιστήριξη, µετά από έγκριση της
Υπηρεσίας, τα πραvή θα εχoυv σταθερές κλίσεις.
3.9

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Η oλoκλήρωση τωv εκσκαφώv στις καθoρισµέvες στάθµες, όρια ή βάθη θα συvιστά υπoχρεωτικό
σηµείo διακoπής. Τo απoκαλυπτόµεvo έδαφoς θα ελέγχεται και θα επαvεξετάζεται ώστε vα
διαπιστωθεί αv διαθέτει τηv απαιτoύµεvη αvτoχή. Ο Αvάδoχoς θα εκτελεί vέες εκσκαφές µόvo όταv
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ζητηθεί αυτό από τηv Υπηρεσία. Οι πρόσθετες αυτές εκσκαφές θα επιχώvovται µέχρι τις
πρoκαθoρισµέvες στάθµες, όρια ή βάθη µε συµπυκvωµέvo αµµoχάλικo ή άλλo ισoδύvαµo υλικό
επιχώσεως της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και µε δαπάvες τoυ Αvαδόχoυ.
Εάv τo υλικό από τo oπoίo απoτελείται o πυθµέvας εvός σκάµµατoς είχε γίvει κατά τov χρόvo της
επιθεώρησης απoδεκτό, µεταγεvέστερα όµως έχει γίvει ακατάλληλo για λόγoυς κλιµατoλoγικώv
συvθηκώv ή γιατί κατακλύστηκε από vερά ή δηµιoυργήθηκαv λάκκoι µε vερό ή έγιvε µαλακό ή χαλαρό
κατά τo διάστηµα της πρoόδoυ της κατασκευής τoυ έργoυ, o Αvάδoχoς θα απoµακρύvει τo
ακατάλληλo υλικό και θα πρoβεί σε πρόσθετη εκσκαφή µε εργαλεία χειρός. Αυτή η πρόσθετη εκσκαφή
θα θεωρείται ως πλεovάζoυσα.
Κάθε πρόσθετη εκσκαφή, απαραίτητη για εvίσχυση αvτιστήριξης ή για δηµιoυργία χώρoυ εργασίας, θα
θεωρηθεί ως πλεovάζoυσα εκσκαφή.
3.10 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Πλεovάζoυσες εκσκαφές είvαι oι εκσκαφές πoυ θα εκτελεσθoύv επί πλέov αυτώv πoυ πρoβλέπovται
και oρίζovται από τις χαράξεις, τα υψόµετρα και τις διατoµές στα σχέδια πoυ θα υπoβληθoύv από τov
αvάδoχo και θα εγκριθoύv από τηv Υπηρεσία.
Ο Αvάδoχoς θα απoµακρύvει όλα τα υλικά πoυ πρoέρχovται από πλεovάζoυσες εκσκαφές µε δικές του
δαπάνες. Η απoκατάσταση τoυ εδάφoυς θα γίvεται µε συµπυκvωµέvες επιχώσεις ή σκυρόδεµα
C12/16, σύµφωvα µε τις υπoδείξεις και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
3.11 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Οι εκσκαφές των ορυγµάτων κατατάσσονται σε γαίες, ηµίβραχο και βράχο.
∆ιευκρινίζεται ότι οι γαίες και ο ηµίβραχος αποζηµιώνονται µε την ίδια τιµή του τιµολογίου, δηλαδή δεν
υπάρχει για τον ηµίβραχο επιπλέον αποζηµίωση από ό,τι στις γαίες.
Ως προς τον χαρακτηρισµό των εδαφών ισχύουν τα αναφερόµενα στην Π.Τ.Π που ορίζει τα εξής:
Γαίες
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως εδάφη των οποίων η εκσκαφή είναι δυνατή δια µόνης
της χρήσεως της σκαπάνης, τέτοια εδάφη π.χ. είναι : η άργιλος, η µάργα, ο πηλός, τα αµµοχάλικα, οι
3
χάλικες, οι κροκάλες ή οι λατύπες, οι λίθοι, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι όγκου µικρότερου των 0,20 m
κλπ.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν µεταβάλλεται η κατηγορία κατατάξεως αυτών στην περίπτωση κατά την οποία ο
Ανάδοχος για διευκόλυνση του χρησιµοποιήσει για την εκσκαφή και άλλα εργαλεία ή ειδικές µεθόδους.
Ηµίβραχος
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως εδάφη και πετρώµατα, τα οποία δεν περιλαµβάνονται
στην κατηγορία των γαιών και µπορούν να εκσκαφθούν ή να εξορυχτούν και χωρίς τη χρησιµοποίηση
εκρηκτικών υλών.
Στην κατηγορία "ηµίβραχος" περιλαµβάνονται τα είδη πετρωµάτων, τα οποία είναι εντόνως
διερρηγµένα ή κατακερµατισµένα, τα εύθρυπτα, τα εύθραυστα, τα αποφλοιούµενα ή αποσαθρούµενα,
οι σταθεροποιηµένες λόγω χηµικών αντιδράσεων στρώσεις άµµου ή χαλίκων, οι στρώσεις µάργας οι
οποίες έχουν αρκούντως συγκολληθεί µετά λίθων διαµέτρου µεγαλύτερης των 200mm οι συµπαγείς
και σκληρές άργιλοι κλπ.
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Γενικά στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα είδη εδαφών, τα οποία είναι αρκούντως
συνδεδεµένα ή συγκολληµένα, αλλά λόγω της δοµής τους λύονται και χωρίς εκρήξεις.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν µεταβάλλεται η κατάταξη αυτών αν για διευκόλυνση της εκσκαφής
χρησιµοποιηθούν εκρηκτικές ύλες για την χαλάρωσή τους.
Βράχος
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως µεγάλης ανθεκτικότητας πετρώµατα των οποίων η
εξόρυξη µπορεί να γίνει µόνο µε τη χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών).
Έτσι ενδεικτικά ως βράχος χαρακτηρίζονται όλα τα µη αποσαθρωµένα συµπαγή πετρώµατα
υφιστάµενα σε µεγάλους όγκους κατά στρώµατα, τα ισχυρώς συσσωµατωµένα κροκαλοπαγή καθώς
3
και οι µεµονωµένοι βράχοι όγκου τουλάχιστον 0,50m .
Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι µε την τιµή του τιµολογίου για εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος
αποζηµιώνονται και τα γρανιτικά και κροκαλοπαγή πετρώµατα.
3.12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής ενός τµήµατος ή ενός µεµονωµένου έργου οφείλει ο Ανάδοχος να
καλέσει την Επίβλεψη για τη σύνταξη πρωτοκόλλου χαρακτηρισµού εδάφους.
Εάν για ορισµένα τµήµατα ο Ανάδοχος παραλείψει την αίτηση για σύνταξη πρωτοκόλλου
χαρακτηρισµού εδάφους, οι εκσκαφές θα χαρακτηρισθούν γαιώδεις-ηµιβραχώδεις.
Το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού των εκσκαφών συντάσσεται απαραίτητα προ της επικαλύψεώς τους
µε µέριµνα του Αναδόχου και υπογράφεται αρµοδίως. Σ' αυτό αναγράφεται σαφώς το τµήµα του έργου
και το ποσοστό επί τοις εκατό του όγκου του βράχου που αντιστοιχεί στο τµήµα αυτό.
∆ιευκρινίζεται ότι οι τυχόν αναγραφόµενες αναλογίες στην προµέτρηση ή στον προϋπολογισµό είναι
ενδεικτικές και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Οι τυχόν ενστάσεις του Αναδόχου επί του πρωτοκόλλου χαρακτηρισµού εδάφους επιδίδονται και
εκδικάζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των ∆ηµοσίων Έργων και εντός των προθεσµιών που
ορίζονται από αυτές.
3.13 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση των εκσκαφών γίνεται σε κυβικά µέτρα συµπαγούς εδάφους µε λήψη διατοµών πριν και
µετά την εκσκαφή και η αποζηµίωση σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.
Στις θέσεις εκσκαφής σε στοά πληρώνεται ως εκσκαφή ο πραγµατικός όγκος εκσκαφέντος τµήµατος.
Επί πλέον δεν πληρώνεται πρόσθετη τιµή.
Οι ερευνητικές τοµές δεν αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως.
Για όλα τα παραπάνω θα τηρούνται από τον Ανάδοχο λεπτοµερή στοιχεία επί τόπου του έργου τα
οποία, για να έχουν ισχύ, πρέπει µε µέριµνα του Αναδόχου να προσυπογράφονται εγκαίρως από την
Επίβλεψη.
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Τυχόν ποσότητες επί πλέον των σχεδίων που εκτελέσθηκαν χωρίς εντολή ή έγκριση της Επιβλέψεως
καταγράφονται µεν στο βιβλίο καταµετρήσεως αφανών εργασιών αλλά περικόπτονται στην
πιστοποίηση και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.
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Τ.Π. - 4 : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
4.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αναφέρεται στη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των άχρηστων
προϊόντων εκσκαφών και την απόθεσή τους σε κατάλληλους χώρους, που θα εγκριθούν από την
επιβλέπουσα υπηρεσία, καθώς επίσης και στη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφής από γειτονικό έργο µε σκοπό την χρήση τους για επίχωση ορυγµάτων (δάνεια
χώµατα).
4.2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

Τα προϊόντα που θα φορτοεκφορτωθούν και θα µεταφερθούν, θα προέρχονται από εκσκαφές που
γίνονται για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας των
λυµάτων.
Τα άχρηστα και τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα αποµακρυνθούν από το έργο και θα
αποτεθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Άχρηστα προϊόντα για την αποµάκρυνση θεωρούνται:
-

Τα προϊόντα άρσης µόνιµων οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων.

-

Τα προϊόντα κατεδαφίσεων (σκυροδέµατα, πέτρες, κ.λ.π.).

Τα προϊόντα τυχόν βραχωδών εκσκαφών και άλλων εκσκαφών τα οποία θα χαρακτηρίζονται
από την υπηρεσία ως ακατάλληλα για επανεπίχωση.
Οι επιβλαβείς οργανικές ύλες που βρίσκονται στα προϊόντα ηµιβραχωδών ή γαιωδών
εκσκαφών.
Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών είναι εκείνα τα οποία δεν θα ξαναχρησιµοποιηθούν για επιχώσεις
επειδή η τάφρος εκσκαφής θα καταληφθεί από τον αγωγό και από τα άλλα (πιο κατάλληλα) προϊόντα
επιχώσεως. Επίσης, τα εδάφη που προέρχονται από τις εκσκαφές θεµελίων και δεν θα
χρησιµοποιηθούν για επανεπίχωση γιατί ο χώρος τους θα καταληφθεί από τον όγκο των τεχνικών
έργων. Στην κατηγορία των πλεοναζόντων και εποµένως προϊόντων που πρέπει να αποµακρυνθούν
κατατάσσονται και αυτά που ανεξάρτητα από την φύση τους εµποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και
οχηµάτων κατά την κρίση της υπηρεσίας επιβλέψεως και κατόπιν γραπτής εντολής της.
Ο κατασκευαστής πρέπει να αποµακρύνει µέσα σε 48 ώρες τα προϊόντα εκσκαφής όλων των οδών,
πεζοδροµίων, λεωφορειακών γραµµών, άσχετα µε τον τρόπο κατασκευής του οδοστρώµατος ή
πεζοδροµίου. H αποµάκρυνση θα γίνεται συγχρόνως µε την εκσκαφή. Συνιστάται να αποµακρύνονται
αµέσως τα προϊόντα άρσης ασφαλτικών ταπήτων και πεζοδροµίων για να µην αναµιγνύονται µε
κατάλληλα υλικά επίχωσης.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής στο έργο κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης (δίκτυα,
φρεάτια κι οποιαδήποτε άλλα τεχνικά έργα γίνουν που αφορούν στην παρούσα εργολαβία) δεν
επαρκούν για την επανεπίχωση των ορυγµάτων, θα µεταφέρονται τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής
από την πλησιέστερη πηγή προϊόντων εκσκαφής.
Όλα τα προϊόντα εκσκαφής στους δρόµους θα φορτώνονται κατευθείαν σε ανατρεπόµενα αυτοκίνητα
για να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να µη γεµίζουν οι δρόµοι µπάζα και µόνο όταν δε µπορεί να
πλησιάσει αυτοκίνητο στο σκάµµα θα συσσωρεύονται σε σωρούς χωρίς να παρεµποδίζεται η
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κυκλοφορία των οχηµάτων και των πεζών. Η φόρτωση στα φορτηγά αυτά θα γίνεται είτε µε φορτωτές
είτε µε τα χέρια. Η αποµάκρυνση των άχρηστων και πλεοναζόντων προϊόντων θα γίνει µε φορτηγά. Η
απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
4.3

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Τα αποµακρυνόµενα και απορριπτόµενα υλικά εκσκαφών επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού
όγκου ορύγµατος από τον οποίο προέκυψαν δηλ. επιµετρείται ο όγκος πριν από την εκσκαφή.
Η πληρωµή για φορτοεκφόρτωση και µεταφορά θα γίνεται µε την τιµή µονάδας του αντίστοιχου
άρθρου του τιµολογίου (κυβικό µέτρο ή κυβοχιλιόµετρο αντιστοίχως) για βραχώδη ή/και γαιώδη και
ηµιβραχώδη. Αυτή η τιµή και πληρωµή αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του αναδόχου για την παροχή
όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων εφοδίων, υλικών και
εργασίας καθώς και οι τυχόν απαιτούµενες διαµορφώσεις των υλικών εκσκαφής στο χώρο απόρριψης
ώστε να είναι δυνατή η βατότητα των αυτοκινήτων που µεταφέρουν τα προϊόντα.
Στην προσφερόµενη τιµή για µεταφορά περιλαµβάνονται η δαπάνη για µεταφορά, απόθεση και
διάστρωση στις θέσεις που θα καθορίζονται από την υπηρεσία της επιβλέψεως, ενώ η δαπάνη
φορτοεκφόρτωσης καθώς και η σταλία του αυτοκινήτου περιλαµβάνονται στην τιµή του αντίστοιχου
άρθρου για φορτοεκφόρτωση.
Με το άρθρο της τιµής του τιµολογίου για µεταφορά προϊόντων εκσκαφής πληρώνονται οι µεταφορές
προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση πέραν των 50m αφού η µεταφορά ως αυτήν την απόσταση
περιλαµβάνεται στην τιµή των άρθρων εκσκαφής.
Η δαπάνη για τις επιστροφές κενού του αυτοκινήτου περιλαµβάνεται στην τιµή του άρθρου µεταφοράς
προϊόντων εκσκαφής, δηλαδή πληρώνεται µόνο το µήκος της φορτωµένης διαδροµής.
Με την ίδια τιµή του άρθρου του τιµολογίου µεταφοράς προϊόντων εκσκαφής θα πληρωθεί και η
εργασία προσκόµισης δανείων χωµάτων σε περίπτωση πού καταστεί αναγκαία η χρήση τους. Τα
δάνεια τότε θα προέρχονται από άλλη θέση εκσκαφής καταλλήλων χωµάτων και η φορτοεκφόρτωση
τους και η σταλία του αυτοκινήτου δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα γιατί περιλαµβάνονται στην τιµή των
άρθρων φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής. Με τις τιµές του τιµολογίου αποζηµιώνονται η
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ανεξάρτητα από τις δυσκολίες λόγω της
φύσης αυτών δηλ. π.χ. λασπώδη ή ιλυώδη εδάφη και κάθε είδους.
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Τ.Π. - 5 : ΑΝΤΛΗΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ
5.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις αντλήσεις νερού µέσα από τα σκάµµατα για να εκτελεσθεί η
εργασία τοποθέτησης των αγωγών, κατασκευής των φρεατίων και οποιαδήποτε άλλη απαιτούµενη
εργασία σε περιβάλλον ξηρό, είτε η άντληση γίνεται µέσα από το σκάµµα είτε έξω από αυτό.
Κατά κανόνα αντλήσεις νερού θα γίνονται όπου χρειάζεται να εκτελεσθούν εργασίες σε θέσεις κάτω
της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος έχει υποχρέωση
να εξασφαλίζει την συνεχή αποµάκρυνση των υδάτων από τους χώρους εργασίας, καθ’ όλη την
διάρκεια κάθε τµήµατος εργασίας, είτε πρόκειται για υπόγεια ύδατα που προέρχονται από τις
παραπάνω αιτίες, είτε οποιαδήποτε άλλα ύδατα (ύδατα από βροχή, από ζηµίες σε δίκτυα κ.λ.π.).
Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την αποφυγή ζηµιών σε παρακείµενες κατασκευές
(κτίσµατα, οδοστρώµατα κ.λ.π.) από καθιζήσεις που θα δηµιουργηθούν µε τις αντλήσεις είτε από
ταπείνωση της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, είτε από αφαίρεση λεπτού εδαφικού
υλικού µαζί µε τα αντλούµενα ύδατα. Για τον λόγο αυτό αφ’ ενός θα καταβάλλεται προσπάθεια για την
ελάττωση του χρόνου εργασίας (εποµένως και του χρόνου άντλησης) σε κάθε τµήµα του έργου που
ευρίσκεται κοντά σε κτίσµατα, οδοστρώµατα κ.λ.π., αφ’ ετέρου θα κατασκευάζεται και τοποθετείται
προσεκτικά το φίλτρο αναρρόφησης της αντλίας. Επίσης για την συλλογή των υδάτων στην θέση
άντλησής τους, σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση της υπηρεσίας, θα χρησιµοποιηθεί
στραγγιστήριο κατασκευασµένο από διάτρητο σωλήνα περιβαλλόµενο από υλικό φίλτρου.
5.2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι αντλίες που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλες για άντληση ακαθάρτων νερών,
ευκολοµετακίνητες, παροχής τουλάχιστον 40m3/h η κάθε µία µε το αναγκαίο µανοµετρικό ύψος για την
ανύψωση και ώθηση των νερών µέχρι τον αποδέκτη τον οποίο υποδεικνύει η υπηρεσία. Πρέπει να
είναι εξοπλισµένες µε όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις και όργανα για ασφαλή λειτουργία (φίλτρα
αναρρόφησης, βαλβίδες αντεπιστροφής, αυτοµατισµοί κ.λ.π.).
Για την συλλογή και κατόπιν άντληση των υδάτων θα διαµορφώνονται στον πυθµένα των ορυγµάτων
µικρά προσωρινά φρεάτια όπου θα κατασκευάζεται πρόχειρο φυσικό φίλτρο µε µικρές πέτρες για να
τοποθετηθεί µέσα σ’ αυτό το φίλτρο αναρρόφησης της αντλίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφ’ όσον
απαιτηθεί από την φύση του εδάφους, το φίλτρο αναρρόφησης θα κατασκευάζεται λεπτότερο, µε
κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού φίλτρου κατάλληλη για την κοκκοµετρική διαβάθµιση του εδάφους
της περιοχής όπου γίνεται η άντληση.
Οι αποστάσεις των θέσεων αναρρόφησης και το πλήθος των αντλιών που θα εργάζονται, όπως και η
τυχόν ανάγκη κατασκευής στραγγιστηρίου, ρυθµίζονται κατά περίπτωση σε τρόπο ώστε να
επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα πλήρους αποµάκρυνσης των υδάτων χωρίς άντληση και
εδαφικού υλικού. Πάντως θα πρέπει να διατίθεται και εφεδρικό αντλητικό συγκρότηµα, για την
περίπτωση βλάβης του λειτουργούντος.
5.3

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι αντλήσεις νερών επιµετρούνται σε ώρες πραγµατικά γενοµένης άντλησης που είναι απαραίτητη για
να παραµείνει στεγανή η περιοχή εργασίας και πληρώνονται µε την τιµή του αντίστοιχου άρθρου του
τιµολογίου, είτε γίνονται µέσα στις εκσκαφές, είτε από κατάλληλες θέσεις έξω από τις εκσκαφές.
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Στην αµοιβή άντλησης που πληρώνεται µε τον τρόπο αυτό περιλαµβάνεται επίσης η απόσβεση,
φθορά και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων, τα καύσιµα και λιπαντικά, η αποζηµίωση λόγω
αργιών ή νυχτερινής εργασίας, η αποζηµίωση του προσωπικού επίβλεψης της λειτουργίας,
µετακίνησης των σωλήνων, αποµάκρυνσης των νερών, δηµιουργίας των µικρών φρεατίων
αναρρόφησης και των τυχόν απαιτούµενων αυλάκων ροής, διατηρήσεως των απαιτουµένων
εφεδρικών συγκροτηµάτων, κατασκευής διατάξεων για άντληση από µεγάλα βάθη σε δύο επίπεδα και
γενικά κάθε δαπάνη, άσχετα µε τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας.
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Τ.Π. - 6 : ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
6.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι επανεπιχώσεις ορυγµάτων, µετά την τοποθέτηση
των πάσης φύσεως αγωγών και εξαρτηµάτων των υπογείων δικτύων, συµπεριλαµβανοµένης και της
στρώσης έδρασής τους, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη, και ειδικότερα:
- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών»
- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια.
- Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα
Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων,
υπογείων καλωδιώσεων και παντός τύπου υπογείων δικτύων.
Οι εργασίες που καλύπτονται από την προδιαγραφή αυτή προϋποθέτουν την ολοκλήρωση, σε πρώτη
φάση, των εργασιών διάνοιξης ορύγµατος και τοποθέτησης δικτύου, που εκτελούνται µε βάση τα
συµβατικά τεύχη και σχέδια και σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές.
ΟΡΙΣΜΟΙ
«Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου ορυγµάτων υπογείων δικτύων»: νοείται η επίχωση µε κατάλληλα,
ως προς τη σύσταση και σύνθεση υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και δάνεια), σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας προδιαγραφής.
«Ζώνη έδρασης»: η στρώση έδρασης του αγωγού, ανάλογα µε τον τύπο του δικτύου και τις
προδιαγραφές εγκατάστασής του.
«Ζώνη αγωγού»: η περιοχή µεταξύ του πυθµένα και των τοιχωµάτων της τάφρου και µέχρι ύψος
0,30m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, που αποτελείται από τα τµήµατα «έδρασης», «πλευρικής
πλήρωσης» και «επικάλυψης».
«Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγού»: το τµήµα από την άνω επιφάνεια της «ζώνης αγωγών και
οχετών» µέχρι την στάθµη των στρώσεων οδοστρωσίας (στις περιπτώσεις δικτύων εκτός ζώνης
οδού).
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Σχηµατική απεικόνιση ζωνών πλήρωσης
6.2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
6.2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα εδαφικά υλικά επανεπίχωσης θα λαµβάνονται κατ’ αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων
και µόνο όταν αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας ή δεν επαρκούν ή δεν είναι διαθέσιµα
(λόγω εκτέλεσης των εκσκαφών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
πρόγραµµα εργασιών), θα γίνεται δανειοληψία, µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Γενικώς η εκτέλεση των πάσης φύσεως προβλεποµένων εκσκαφών, θα προγραµµατίζεται από τον
Ανάδοχο σε τρόπο ώστε τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
επανεπίχωση των ορυγµάτων, ή σε άλλες κατασκευές του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
µελέτη.
6.2.2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η καταλληλότητα των εδαφικών υλικών για την επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων εξαρτάται
από τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσής τους.
Η ταξινόµηση των καταλλήλων για την επανασυµπλήρωση σκαµµάτων υλικών µε βάση τις
εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσής τους, κατά DIN 18196 δίδεται στον ακόλουθο
πίνακα:

Η ικανότητα συµπύκνωσης των ανωτέρω κατηγοριών εδάφους εξαρτάται από την διαβάθµιση, την
µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα:
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- Για τα υλικά της κατηγορίας V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει η
διαβάθµιση, η µορφή των υλικών τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερά (και κατά συνέπεια
η επίδραση των καιρικών συνθηκών).
- Για τα υλικά των κατηγοριών V2 και V3 βαρύνουσα σηµασία έχει η περιεκτικότητα σε νερό.
- Γενικά, η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής ευπαθείας τους στο νερό
και τα φαινόµενα αποσάθρωσης, είναι ευχερέστερη έναντι εδαφών των κατηγοριών V2 και V3.
Για την επιλογή του καταλληλότερου, κατά περίπτωση υλικού θα λαµβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα:
- Σε πολύ υγρά, συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός
συµπύκνωσης.
- Σε ξηρά συνεκτικά εδάφη, η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση µπορεί να επιτευχθεί µόνο
µετά από έργο συµπύκνωσης σηµαντικώς µεγαλύτερο έναντι αυτού που αντιστοιχεί σε συνθήκες
βέλτιστης υγρασίας.
Επισηµαίνεται ότι για την αποφυγή των συνιζήσεων της επανεπίχωσης, και ιδιαίτερα εντός πόλεων ή
εντός του καταστρώµατος οδών, θα χρησιµοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων κατά
πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει
περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών θα χρησιµοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3.

6.2.3

ΥΛΙΚΑ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Η διαµόρφωση της ζώνης αυτής αποσκοπεί στην οµοιόµορφη κατανοµή των κινητών και µόνιµων
φορτίων επί του αγωγού.
Ως εκ τούτου θα χρησιµοποιούνται αµµοχάλικα (κοκκώδη υλικά), κατάλληλης κοκκοµετρικής
διαβάθµισης, ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του αγωγού και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
µελέτη.
Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη, το υλικό της ζώνης αγωγών θα έχει
την ακόλουθη διαβάθµιση:

Το υλικό πρέπει να είναι οµαλής κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως, και πρέπει να ισχύει:
D60 / D10 ≥ 5
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όπου:
D60: Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού
D10: Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού Εάν το
ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόσκινο. 0,063mm είναι 10%>Ρ>5%, τότε το
λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ ≤ 10%.
ΑΜΜΟΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ
Η άµµος θα προέρχεται από λατοµείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα
είναι απαλλαγµένη από βώλους αργίλου και οργανικές ουσίες, και η κοκκοµετρική της διαβάθµιση θα
πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα 3.

Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων υδάτων στη ζώνη του αγωγού το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού
(κόσκινο 0,063mm) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%.
6.2.4 ΥΛΙΚΑ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΣ ΥΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ
Θα χρησιµοποιούνται κοκκώδη υλικάµε κοκκοµετρική διαβάθµιση εντός των ορίων του παρακάτω
πίνακα 4.

6.3
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
6.3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ο καθορισµός της µεθόδου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον
χρησιµοποιούµενο µηχανικό εξοπλισµό και από την κατηγορία των χρησιµοποιουµένων εδαφικών
υλικών.
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Στον παρακάτω πίνακα 5 παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία για τις διαδικασίες των στρώσεων επίχωσης
σε συνάρτηση µε τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό και την κατηγορία του υλικού επίχωσης.

Η εργασία της επανεπίχωσης πρέπει να γίνεται στο σύνολό της εν ξηρώ. Με ευθύνη του Αναδόχου το
όρυγµα πρέπει να προστατεύεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά.
Η υγρασία του υλικού πλήρωσης θα είναι τέτοια ώστε να µπορεί να επιτευχθεί η απαιτούµενη
συµπύκνωση. Υλικά που εµφανίζουν αυξηµένη υγρασία δεν θα χρησιµοποιούνται για επαναπλήρωση
και θα αφήνονται να στεγνώσουν.
Ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης έναντι της βέλτιστης εργαστηριακής
συµπύκνωσης κατά Proctor καθορίζεται κατά περίπτωση, στα επόµενα εδάφια.
Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν θα είναι µικρότερος από µία δοκιµή ανά 100 m
µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή µικρότερος από µία δοκιµή ανά
3
500m διαστρωνόµενου υλικού.
Αν οι τιµές του βαθµού συµπύκνωσης που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους είναι
µικρότερες από τις προδιαγραφόµενες θα µεταβάλλεται ο τρόπος εργασίας ώστε να καλύπτονται οι
σχετικές απαιτήσεις, σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια της παρούσας.
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Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι βαθµού συµπύκνωσης που
εκτελούνται όπως ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία τότε η Υπηρεσία έχει
την δυνατότητα, µετά από αίτηση του Αναδόχου, να εγκρίνει τον περιορισµό των εκτελούµενων
δοκιµών συµπύκνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση του πάχους
των στρώσεων που συµπυκνώνονται και του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας (χρησιµοποιούµενα
µηχανήµατα και κατηγορίες ενσωµατούµενων υλικών).

6.3.2

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ

Γενικά
Η χαλάρωση του τελικού πυθµένα της τάφρου πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται κατά την
εκσκαφή. Τυχόν χαλαρά υλικά θα αφαιρούνται πριν από την τοποθέτηση του αγωγού ή την κατασκευή
του υποστρώµατος έδρασης αυτού και θα αντικαθίσταται µε µη συνεκτικό υλικό (κοκκώδες), το οποίο
θα συµπυκνώνεται µε µηχανικά µέσα.
Η επίχωση στην ζώνη αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση οµοιόµορφης κατανοµής των κινητών και
µονίµων φορτίων, στον αγωγό και την αποφυγή γραµµικής σηµειακής στήριξής τους.
Σχετικά ισχύουν οι προδιαγραφές των διαφόρων τύπων σωληνώσεων κατασκευής δικτύων.
Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχονται επισταµένως τυχόν αλλαγές συνθηκών έδρασης κατά µήκος του
ορύγµατος, ιδιαιτέρως όταν οι αγωγοί είναι άκαµπτοι.
Μέτρα που µπορούν να ληφθούν στις περιπτώσεις αυτές είναι η έδραση του αγωγού, αµµώδες
υπόστρωµα ή χρήση µη άκαµπτων συνδέσµων και η χρησιµοποίηση µικρών αγωγών για το
συγκεκριµένο τµήµα.
Μετά την αποπεράτωση της διάνοιξης του ορύγµατος και την µόρφωση και τον έλεγχο του πυθµένα θα
ακολουθεί η έδραση του αγωγού και η επίχωσή του µε το προβλεπόµενο από την µελέτη υλικό στο
ύψος, πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, το οποίο ορίζεται στα αντίστοιχα σχέδια τυπικών
διατοµών.
Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στη µελέτη η έδραση του αγωγού θα γίνεται σε
υπόστρωµα πάχους 100mm σε εδάφη γαιώδη και 150mm σε βραχώδες ή σκληρό έδαφος, και η
επικάλυψή του θα εκτείνεται κατά 30cm πάνω από το εξωρράχιο.
Οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε όλο το πλάτος του σκάµµατος. Το πάχος για την έδραση και
επικάλυψη των σωλήνων θα είναι τουλάχιστον όσο αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης.
Το υλικό εγκιβωτισµού θα διαστρώνεται, διαβρέχεται και συµπυκνώνεται, κατά οµοιόµορφες στρώσεις
µε ιδιαίτερη φροντίδα, µε χρήση ελαφρού εξοπλισµού συµπύκνωσης, ώστε να µην προκληθεί φθορά
στους σωλήνες και στην εξωτερική τους προστασία.
Στο στάδιο αυτό της επίχωσης οι περιοχές συνδέσεων των σωλήνων θα µένουν ελεύθερες για την
εκτέλεση των δοκιµών στεγανότητας των σωληνώσεων. Οι περιοχές των συνδέσεων θα καλύπτονται
µετά την εκτέλεση των προβλεποµένων κατά περίπτωση δοκιµών.
Συµπύκνωση
Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων καθορίζονται ως εξής:
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- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor σε
υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196
- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3.
Κάθε στρώση πλήρωσης θα συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως.
Η συµπύκνωση θα γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η
συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού για
την αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν
υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. (π.χ. πλαστικοί σωλήνες µεγάλων διατοµών).
Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40 m η ζώνη του αγωγού θα επιχώνεται
και θα συµπυκνώνεται σε τουλάχιστον δύο φάσεις (δυο στρώσεις).
Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dεξ µεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των
παρουσιαζοµένων δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, η κάτω στρώση του υλικού
πλήρωσης πάχους t=Dεξ/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/12 µε ελάχιστο πάχος
tmin = 0,15 m εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη.

6.3.3

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΑΓΩΓΩΝ

∆ιάστρωση
Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το µηχάνηµα
συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της κάθε µιας
στρώσης µε τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων.
Συµπύκνωση
Σε περίπτωση αγωγού υπό το οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την
κατώτατη επιφάνεια της οδοστρωσίας θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό:
- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor σε
υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196
- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3.
Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούµενη και µέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να
συµπυκνώνεται σε ποσοστό:
- 95% της Standard Proctor για µη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της Standard
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196)
- 95% της Standard Proctor προκειµένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2 και V3
Σε περίπτωση αγωγού εκτός οδοστρώµατος το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφάνεια του
εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι τη ζώνη του αγωγού θα συµπυκνώνεται
όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο.
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Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή φορτίσεων επί του αγωγού κατά τη διάρκεια των
εργασιών κατασκευής.

6.3.4

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ

Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» (όπως αυτή
ορίζεται στα σχέδια των διατοµών οδοποιίας της εγκεκριµένης µελέτης) και της στρώσης έδρασης των
τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων)
Η περιοχή αυτή πρέπει να συµπυκνώνεται σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που
λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor.

6.3.5

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

α. Τάφροι Αγωγών µε Αντιστήριξη
Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα µε το είδος της
αντιστήριξης που χρησιµοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρωση
µέχρι τις παρειές της τάφρου.
Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιων αντιστηρίξεων (µπουντέλια) οι εγκάρσιοι σύνδεσµοι θα
αποµακρύνονται σταδιακά έτσι ώστε να ελευθερώνεται κατά τµήµατα η διατοµή της τάφρου για την
πλήρωση και συµπύκνωση του υλικού επίχωσης.
Όµοια, σε περίπτωση κατακόρυφων αντιστηρίξεων τα στοιχεία αυτής (πετάσµατα τύπου Krings,
πασσαλοσανίδες κλπ.) θα ανασύρονται σταδιακά σε τέτοιο ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση
σε στρώσεις του υλικού πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού.
Σε καµία περίπτωση δεν θα αφαιρούνται όλες οι αντιστηρίξεις καθ’ ύψος. Η αφαίρεση θα περιορίζεται
κάθε φορά στο ύψος της συγκεκριµένης στρώσης.
β. Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό
Αµέσως µετά την τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος θα επαναπληρώνεται και θα συµπυκνώνεται το
υλικό πλήρωσης. Η αποκατάσταση της συνέχειας µε το υφιστάµενο οδόστρωµα θα γίνεται κατά
ευθύγραµµη ακµή, οµαλή και µη αποσαθρωµένη (προϋποτίθεται τοµή µε αρµοκόφτη). Τυχόν χαλαρά
τµήµατα του οδοστρώµατος στις παρειές της θα αποµακρύνονται επιµελώς µε νέα κοπή. Η
αποκατάσταση του οδοστρώµατος θα γίνεται µε εφαρµογή του συνόλου των στρώσεων οδοστρωσίας
και ασφαλτικών που περιλαµβάνει η εκσκαφθείσα οδός.
Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως ευθύς µετά
την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, θα εφαρµόζεται προσωρινή στρώση ασφαλτοµίγµατος.
Αν εµφανιστούν βλάβες της προσωρινής αυτής επικάλυψης θα αποκαθίστανται άµεσα.
6.4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Έλεγχος αποτελεσµάτων κοκκοµετρικής ανάλυσης υλικών επίχωσης.
- Έλεγχος αποτελεσµάτων δοκιµών συµπύκνωσης.
- Έλεγχος τελειωµένης εργασίας
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- Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης των απαιτήσεων της παρούσας για τα υλικά και την συµπύκνωση,
συνεπάγεται την απόρριψη της κατασκευής.
6.5
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6.5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την φάση της επίχωσης.
• Εισροή υδάτων
• Πτώση εξοπλισµού ή αντικειµένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγµατος.
• Πτώσεις προσώπων (εργαζοµένων και περαστικών) εντός του ορύγµατος.
• Τραυµατισµός προσωπικού εργαζοµένου εντός του ορύγµστος λόγω κακής ορατότητας του χειριστή
του εξοπλισµού.
• Τραυµατισµός προσώπων κινούµενων στην ζώνη ελιγµών των µηχανηµάτων.
• Χρήση µηχανικού εξοπλισµού συµπύκνωσης εντός του ορύγµατος.
• Εκφόρτωση µε ανατροπή.
• Καταπτώσεις/ολισθήσεις πρανών ορύγµατος κατά την συµπύκνωση των στρώσεων του υλικού
επίχωσης, εντός του ορύγµατος λόγω των δηµιουργουµένων δονήσεων.

6.5.2

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων»
• Συµµόρφωση µε τις διατάξεις Ελληνική Νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και Π.∆
159/99 κ.λ.π.)
• Συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου .
Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα λαµβάνονται τα εξής µέτρα:
• Κατά µήκος του ορύγµατος θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη και η κατάλληλη σήµανση.
• Στις θέσεις που απαιτείται θα τοποθετούνται διαβάθρες µε πλευρικά κιγκλιδώµατα τυποποιηµένες ή
κατασκευασµένες επί τόπου, επαρκούς αντοχής.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
• Προστατευτική ενδυµασία, ΕΛΟΤ ΕΝ 863-95
• Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94
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• Προστασία κεφαλιού, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95
• Προστασία ποδιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95
Οι εργασίες συµπύκνωσης των υλικών επανεπίχωσης είναι υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις αντιστηριζόµενων ορυγµάτων, δεδοµένου ότι οι αντιστηρίξεις πρέπει να αφαιρούνται
σταδιακά προκειµένου να εξασφαλισθεί ο απαιτούµενος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών.
Η χρήση τηλεκατευθυνοµένου από την επιφάνεια εξοπλισµού συµπύκνωσης χανδάκων (trench rollers,
remotely controlled) µειώνει σηµαντικά τους κινδύνους για τον χειριστή και συνίσταται.
6.5.3 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
• Μέτρα αντιµετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.
• Μέτρα µείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια.
• Μέτρα περιορισµού δηµιουργίας σκόνης όπως κατάβρεγµα µεταφερόµενων υλικών επίχωσης,
συστηµατικός καθαρισµός οδοστρωµάτων κλπ.
• Χρήση µηχανηµάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την µείωση των ρυπογόνων
εκποµπών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες περί µηχανικού εξοπλισµού.
6.6
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6.6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι εργασίες διαχωρίζονται ως προς την επιµέτρηση µε βάση τα χρησιµοποιούµενα υλικά
επίχωσης. Για την επιµέτρηση έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα για τις εκσκαφές του ορύγµατος.
Επιχώσεις που αντιστοιχούν σε εκσκαφές της τάφρου σε µεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθµένα τάφρου ή
κλίσεις πρανών κτλ., σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη, δεν επιµετράται προς
πληρωµή.
α. Επίχωση από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγού»
Η επίχωση της ζώνης του αγωγού µετράται σε κυβικά µέτρα (m³) έτοιµης κατασκευής, µε όγκο που
προκύπτει από τις γραµµές θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθµένα και παρειών και άνω επιφάνεια το
οριζόντιο επίπεδο µέχρι το οποίο φτάνει η ζώνη του αγωγού, µετά την αφαίρεση των όγκων του
αγωγού και σκυροδέµατος έδρασης αυτού, (εάν προβλέπεται).
Στην περίπτωση παράλληλων οχετών ή αγωγών εντός του αυτού ορύγµατος ο προσδιορισµός της
άνω επιφάνειας του υλικού της ζώνης αγωγού, γίνεται, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, σε ύψος
0.30 m πάνω από την νοητή εφαπτόµενη γραµµή που ενώνει τις κορυφές δύο συνεχόµενων αγωγών ή
οχετών. Η µέγιστη κλίση αυτής της επιφάνειας δεν θα υπερβαίνει τις 45 ο (κλίση 100 %).
β. Επίχωση µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών πάνω από τη «ζώνη αγωγού»
Η επίχωση της περιοχής πάνω από τη " ζώνη αγωγού " µετράται σε κυβικά µέτρα (m³) έτοιµης
κατασκευής που προκύπτει από τις παρειές θεωρητικής εκσκαφής πυθµένα που ταυτίζεται µε την άνω
επιφάνεια της ζώνης αγωγού, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, και άνω επιφάνεια την άνω
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στάθµη της τάφρου, όπως αυτή είναι διαµορφωµένη κατά τον χρόνο της επιχώσεως, αφαιρουµένου
του πάχους του οδοστρώµατος ή στρώσεως φυτικών, εάν προβλέπεται.
γ. Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια
3

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ έτοιµης κατασκευής επανεπίχωσης µε λήψη αρχικών και τελικών
διατοµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής
6.6.2 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες αποτελούν την επανεπίχωση, του όγκου
εκσκαφής των υπογείων δικτύων περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες εργασίες και την
χρήση κάθε είδους υλικού και εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα
ανωτέρω ολοκλήρωση της εργασίας.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:
• Η εργασία τοποθέτησης διάστρωσης κατά στρώσεις και συµπύκνωσης στον προβλεπόµενο βαθµό
σύµφωνα µε την παρούσα του εν λόγω υλικού γύρω ή πάνω από τον αγωγό ή πίσω από τον αγωγό
ανάλογα µε την επιµέρους εργασία.
• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών, ή καλωδίων σε
περίπτωση τοποθέτησης τους κάτω από υφιστάµενο οδόστρωµα.
• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κλπ. όπως και της
προστατευτικής επένδυσής τους, από νερά, διαβρώσεις κλπ.
• Η λήψη όλων των µέτρων προστασίας πεζών και οχηµάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών.
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά
που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον
έλεγχο παραλαβής.
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Τ.Π. - 7 : ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ
7.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επιχώσεις µε άµµο θα γίνουν για να εγκιβωτιστούν οι αγωγοί.
7.2

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά την εκσκαφή των τάφρων και τη χωροστάθµηση του πυθµένα για να διαπιστωθεί ότι το
υψόµετρο είναι ίδιο µε αυτό της µελέτης (µε ανοχή ± 2 ως 3cm), ακολουθεί διάστρωση άµµου στον
πυθµένα της τάφρου σε πάχος 15cm περίπου. Τοποθετούνται και συνδέονται οι σωλήνες, τα ειδικά
τεµάχια και εξαρτήµατα και ακολουθεί συµπλήρωση της επίχωσης µε άµµο γύρω από το σωλήνα και
πάνω από την άνω γενέτειρα του σωλήνα σε πάχος 20-22cm περίπου. Οι θέσεις των συνδέσεων των
σωλήνων δεν καλύπτονται µε άµµο. Ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια χρειάζεται ώστε να εισχωρήσει η
άµµος στα πλάγια του αγωγού. Η εργασία αυτή γίνεται µε τα φτυάρια. Μετά την συµπλήρωση της
επίχωσης ακολουθεί ελαφρά συµπύκνωση, ώστε τελικά το πάχος της άµµου πάνω από την άνω
γενέτειρα του σωλήνα (εξωράχιο) να είναι περίπου 20cm.
7.3

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η επίχωση µε άµµο επιµετρείται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού όγκου συµπυκνωµένου υλικού αφού
αφαιρεθούν τα κενά λόγω φρεατίων, εγκιβωτισµού των αγωγών µε σκυρόδεµα, επιχώσεων µε άλλα
υλικά κλπ. Η επιµέτρηση και πληρωµή της άµµου εγκιβωτισµού για τους αγωγούς από PVC σειράς 41
περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.
Σε περίπτωση που η εκσκαφή της τάφρου έγινε µε µεγαλύτερες διαστάσεις από τις συµβατικές, ισχύει
και για την επίχωση µε άµµο ότι αναγράφεται για την επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής. Για την µέτρηση
του βάθους επίχωσης µε άµµο, ισχύει ότι και για την επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής.
Μέσα στην τιµή του άρθρου συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά της άµµου από
οποιαδήποτε απόσταση καθώς και η διάστρωση για την έδραση ή εγκιβωτισµό αγωγών.
Οι επιχώσεις στις ερευνητικές τοµές που γίνονται µε άµµο δεν αποζηµιώνονται µε το ίδιο άρθρο,
επειδή συµφωνείται ότι περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου.
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Τ.Π. - 8 : ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
8.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τις εργασίες τις σχετικές µε την εξυγίανση του εδάφους
θεµελίωσης τεχνικών έργων µε αµµοχάλικο.
8.2

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα τοποθετήσει αµµοχάλικο εξυγίανσης, σύµφωνα µε τα οικεία
σχέδια και τις οδηγίες του επιβλέποντα.
Το αµµοχάλικο πρέπει να προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία, εγκεκριµένη από την υπηρεσία και
να αποτελείται από σκληρούς κόκκους ανθεκτικούς και απαλλαγµένους κατά το δυνατόν από βώλους
αργίλου και οργανικές ύλες και να ανταποκρίνεται στα παρακάτω όρια διαβάθµισης:
∆ιάµετροι κοσκίνου (mm)

∆ιερχόµενα ποσοστά
(ποσοστό % κατά βάρος)

50

100

30

70 – 90

15

50 - 85

7

35 – 80

3

25 - 70

Η διασταύρωση του αµµοχάλικου θα γίνεται µε προσοχή, ώστε να αποφεύγονται ο διαχωρισµός του
χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο, καθώς και η ανάµιξη του αµµοχάλικου µε τα γαιώδη υλικά
των παρειών του ορύγµατος. Η συµπύκνωση θα γίνεται κατά στρώσεις όχι µεγαλύτερες από 0,25m, µε
κατάλληλα µέσα, που θα εγκρίνει η επιβλέπουσα υπηρεσία και κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ο
επιδιωκόµενος σκοπός κάθε φορά.
8.3

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Για την επιµέτρηση και την πληρωµή του αµµοχάλικου υποστρώµατος ισχύουν τα παρακάτω:
Το αµµοχάλικο θα επιµετρηθεί σε µέτρα κυβικά πλήρως συµπυκνωµένου αµµοχάλικου. Η πληρωµή
θα γίνει µε την αντίστοιχη συµβατική τιµή µονάδος για «αµµοχάλικο εξυγίανσης», η οποία τιµή και
πληρωµή αποτελεί την πλήρη αποζηµίωση για την παροχή όλων των απαιτούµενων, για τη σύµφωνη
µε την παρούσα προδιαγραφή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου, µηχανηµάτων, µεταφορικών
µέσων, εγκαταστάσεων, υλικών και εργασίας.
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Τ.Π. - 9 : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9.1

ΑΠΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα πρoϊόvτα εκσκαφής πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv για τηv κατασκευή τωv επιχώσεωv τεχvικώv έργωv
πρέπει vα µηv περιέχoυv κλαδιά, ρίζες, πέτρες µεγάλωv διαστάσεωv και oπoιoδήπoτε είδoς
oργαvικώv υλώv. Θα διαστρώvovται κατά στρώσεις µε συvήθη µηχαvικά µέσα, χωρίς συµπίεση, µέχρις
ότoυ διαµoρφωθoύv oι εγκεκριµέvες διατoµές. Τo τελικό ύψoς της επίχωσης θα είvαι αυξηµέvo έvαvτι
τoυ ύψoυς της εγκεκριµέvης διατoµής, ώστε vα αvτιµετωπισθεί κάθε µελλovτική καθίζηση, σε πoσoστό
πoυ θα oρίζεται από τηv Υπηρεσία, αvάλoγα µε τη φύση τωv πρoϊόvτωv επίχωσης.
9.2

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι γαίες για τηv κατασκευή τωv συµπυκvωµέvωv επιχώσεωv τεχvικώv έργωv πρέπει vα µηv περιέχoυv
κλαδιά, ρίζες, πέτρες µεγάλωv διαστάσεωv και oπoιoδήπoτε είδoς oργαvικώv υλώv.
Οι επιφάvειες έδρασης τωv επιχώσεωv τεχvικώv έργωv θα καθαριστoύv όπoυ απαιτείται από τo
επιφαvειακό στρώµα και η επιφάvεια θα συµπιεστεί µε µηχαvικoύς κόπαvoυς.
Οι γαίες θα διαστρώvovται στις θέσεις κατασκευής τωv επιχώσεωv σε στρώσεις πάχoυς όχι
µεγαλύτερoυ από 0,25 m. Η διάστρωση θα γίvεται σε oµoιόµoρφo πάχoς και κατά τρόπo πoυ vα
εξασφαλίζει ότι δεv δηµιoυργoύvται κεvά µεταξύ τoυ τεχvικoύ έργoυ και τωv επιφαvειώv εκσκαφής τωv
θεµελίωv.
Κάθε στρώση θα συµπυκvώvεται oµoιόµoρφα µε µηχαvικoύς κόπαvoυς, µε τoυς oπoίoυς θα ασκείται
πίεση όχι µικρότερη τoυ εvός χιλιόγραµµoυ αvά τετραγωvικό εκατoστό, ή άλλα κατάλληλα µηχαvικά
µέσα συµπύκvωσης της έγκρισης της Υπηρεσίας .
Τα υλικά κάθε στρώσης πρέπει vα έχoυv τηv βέλτιστη περιεκτικότητα υγρασίας πoυ θα καθoρίζεται
από τηv τρoπoπoιηµέvη δoκιµή Proctor , σε τρόπo ώστε o επιτυγχαvόµεvoς βαθµός συµπύκvωσης vα
µηv είvαι κατώτερoς τoυ 95% τoυ βαθµoύ συµπύκvωσης πoυ επιτυγχάvεται εργαστηριακά. Ο έλεγχoς
τoυ επιτυγχαvόµεvoυ βαθµoύ συµπύκvωσης θα γίvεται βάσει µιας από τις αvαγvωρισµέvες µεθόδoυς
ταχέως πρoσδιoρισµoύ τoυ ξηρoύ φαιvoµέvoυ βάρoυς της συµπυκvωµέvης επίχωσης.
Αv κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τωv έργωv επικρατoύv, λόγω βρoχώv ή άλλωv λόγωv, δυσµεvείς
συvθήκες, η Υπηρεσία δικαιoύται vα διατάξει τηv αvαστoλή τωv εργασιώv, εφόσov κατά τηv κρίση της
oι καιρικές αυτές συvθήκες καθιστoύv επισφαλή τηv ικαvoπoιητική εκτέλεση τoυ έργoυ.
Σε περίπτωση oλίσθησης oπoιoυδήπoτε τµήµατoς της επίχωσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής της
ή µετά τηv περάτωση και πρo της παραλαβής, τo τµήµα πoυ υπέστη oλίσθηση θα απoκόπτεται και θα
αφαιρείται σύµφωvα µε τις oδηγίες της Υπηρεσίας και θα αvακατασκευάζεται σύµφωvα µε τα
καθoριζόµεvα στηv παρoύσα παράγραφo.
Οι συµπυκvωµέvες επιχώσεις τεχvικώv έργωv θα κατασκευασθoύv µε τέτoιες διαστάσεις, ώστε vα
καταστεί δυvατή η τελική µόρφωσή τoυς στις εγκεκριµέvες, διατoµές, µε επιτρεπόµεvη αvoχή ±0, 05 m
από τις oριoγραµµές τoυς, υπoλoγιζόµεvη κατά τηv κάθετη πρoς αυτές έvvoια.
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Τ.Π. - 10 : ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ
10.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στις αντιστηρίξεις των παρειών των εκσκαφών στις θέσεις όπου
διαπιστώνεται ότι το έδαφος είναι ασταθές, για να µπορούν τα πρανή του να παραµείνουν σταθερά
µετά την εκσκαφή και µέχρι την περαίωση των εργασιών τοποθέτησης και δοκιµασίας των αγωγών.
Πριν την έναρξη εκσκαφής των τάφρων, ο ανάδοχος µε επαρκή αριθµό γεωτρήσεων ή σκαµµάτων θα
λάβει δείγµατα του εδάφους και µε εργαστηριακές εξετάσεις θα προσδιορίσει τα στοιχεία του εδάφους
που απαιτούνται για τον υπολογισµό της ευστάθειας των πρανών µετά την εκσκαφή για το διάστηµα
µέχρι την επανεπίχωση των σκαµµάτων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών και των
σχετικών υπολογισµών ευστάθειας που θα γίνουν, ο ανάδοχος θα ελέγξει την επάρκεια των
αντιστηρίξεων που σχεδιάσθηκαν από την εγκεκριµένη µελέτη.

10.2

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά όλες τις περιπτώσεις που θα χρησιµοποιηθούν δίδυµα µεταλλικά
αυτοαντιστηριζόµενα διαφράγµατα για την αντιστήριξη των παρειών της τάφρου τοποθέτησης των
αγωγών ή κατασκευής φρεατίων, ή οποιωνδήποτε άλλων τεχνικών έργων της εργολαβίας. ∆ίδυµα
αυτοαντιστηριζόµενα µεταλλικά διαφράγµατα κεκλιµένα δεν θα τοποθετηθούν, ενώ προτιµώνται στις
θέσεις όπου η ύπαρξη λίθων θα εµπόδιζε την απρόσκοπτη έµπηξη των πασσαλοσανίδων και όπου
δεν υπάρχουν υπόγεια ύδατα σε στάθµη υψηλή.
10.2.1 ∆ιαστάσεις - σχήµα
Τα δίδυµα µεταλλικά διαφράγµατα θα είναι βιοµηχανικής κατασκευής ανεγνωρισµένου οίκου, δηλαδή
KRINGS ή ισοδύναµα, και όχι αυτοσχέδια. Η απαιτούµενη ροπή αντιστάσεως της διατοµής για τα
δίδυµα µεταλλικά αυτοαντιστηριζόµενα διαφράγµατα καθώς και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτών θα
προκύψουν από την σχετική µελέτη που θα συντάξει ο ανάδοχος, όπως αυτή θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία. Η µελέτη θα συνταχθεί σύµφωνα µε τους σχετικούς Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς
κανονισµούς και θα παρέχει πλήρη ασφάλεια για το όρυγµα, τους εργαζόµενους, τους διερχόµενους,
τα µηχανήµατα, τις γειτονικές οικοδοµές και γενικά για κάθε κίνδυνο επί οσοδήποτε χρονικό διάστηµα
χρειασθεί. Στο έργο θα χρησιµοποιηθούν δίδυµα µεταλλικά αυτοαντιστηριζόµενα διαφράγµατα
διατοµής όχι µικρότερης ροπής αντιστάσεως από αυτές που θα προκύψουν στους υπολογισµούς της
µελέτης. Το σύστηµα των διδύµων µεταλλικών αυτοαντιστηριζόµενων διαφραγµάτων που θα
χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος µπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα πολλά που υπάρχουν, αρκεί να
ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες ανάγκες του παρόντος έργου (κατά το δυνατόν µεγαλύτερη
υδατοστεγανότητα, ευκολία τοποθέτησης, επαρκής αντιστήριξη των διαφραγµάτων µεταξύ τους κλπ).
Το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί θα περιγράφεται πάντως λεπτοµερώς στην µελέτη που θα
συνταχθεί από τον ανάδοχο για τον τρόπο αντιστήριξης. Η εξωτερική πλευρά των διαφραγµάτων
πρέπει να είναι επίπεδη και να µην έχει οριζόντιες δοκίδες, ώστε η αφαίρεση του διαφράγµατος µετά
την περαίωση της επίχωσης να είναι δυνατή.
10.2.2 Μέθοδοι κατασκευής
διαφράγµατα

αντιστηρίξεων

µε

δίδυµα

µεταλλικά

αυτοαντιστηριζόµενα

Οι αντιστηρίξεις των πρανών πρέπει να τοποθετούνται µε σχολαστικότητα και σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές κατασκευής των. Η τοποθέτηση των µεταλλικών διαφραγµάτων (KRINGS) πρέπει να
γίνεται το συντοµότερο δυνατό συγχρόνως µε την πρόοδο της εκσκαφής (top-down εκτέλεση
εκσκαφής-αντιστήριξης). Η αποµάκρυνσή των πρέπει να γίνεται σταδιακά, σε συνδυασµό µε τη
διαδικασία επίχωσης-συµπύκνωσης, γεγονός που µετριάζει τις πιθανότητες σηµαντικών εδαφικών
κινήσεων και διαφορικών καθιζήσεων γειτονικών κτιρίων. Απαραίτητη είναι η δευτερογενής
συµπύκνωση µετά την αφαίρεση των διαφραγµάτων για την αντιµετώπιση των κενών που
παρουσιάζονται. Οι µεταλλικοί οδηγοί των και το κάτω µέρος των πάνελς πρέπει να εµπήγνυνται
κάτωθεν του πυθµένα περιορίζοντας την πιθανότητα αστοχίας του, λόγω υδραυλικής υποσκαφής, σε
µη συνεκτικά εδάφη (πχ αµµώδη) και υψηλό υδροφόρο ορίζοντα ή λόγω ανύψωσης του πυθµένα
στην περίπτωση συνεκτικών (πχ αργιλικών) εδαφών και µεγάλων βαθών εκσκαφής. Ακόµη πρέπει να
αποφεύγεται η περίπτωση εκ των υστέρων πλήρωσης µε κάποιο υλικό µεταξύ των πάνελς και φυσικού
εδάφους (διαρροές του υλικού πλήρωσης και επικίνδυνες µετακινήσεις εδάφους), αλλά να
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επιτυγχάνεται εξαρχής πλήρης επαφή των πάνελς µε το υπάρχον έδαφος. Οι µονάδες επενδύσεως
µπορούν να κατασκευασθούν είτε µε την µέθοδο της τοποθετήσεως είτε µε τη µέθοδο της
διεισδύσεως. ∆εν πρέπει βασικά να µπαίνουν στο έδαφος παρά µόνο εκεί που επιτρέπεται
κατηγορηµατικά. Η αποδοχή προϋποθέτει την λήψη πολύπλευρων κατασκευαστικών µέτρων που
πρέπει να εξασφαλίζουν την σταθερότητα του τρόπου χρησιµοποίησης. Εάν για την µείωση του
ύψους της επενδυµένης παρειάς του ορύγµατος γίνεται µια προεκσκαφή, πρέπει µεταξύ της
επενδύσεως και του ποδός της κλίσεως να αφήνεται και από τις δύο πλευρές ένα οριζόντιο πάτωµα
προστασίας πλάτους τουλάχιστον 0,60 µ. Έτσι, εξασφαλίζεται µια ασφαλής εργασία στην άκρη του
ορύγµατος. Κενοί χώροι, οι οποίοι µε την κατασκευή των µονάδων επενδύσεων παραµένουν µεταξύ
των πλακών και των παρειών των ορυγµάτων πρέπει αµέσως να γεµίζουν απολύτως, ώστε να
εµποδίζεται µια εκ των υστέρων θραύση του εδάφους και να εξασφαλίζεται µια επαφή µεταξύ όλης της
επιφάνειας των πλακών και του εδάφους. Οµοίως πρέπει να προσεχθεί και η αποφυγή µιας εκ των
υστέρων θραύσης του εδάφους καθώς και προβληµάτων σε γειτονικές κατασκευές. Μετά την
τοποθέτηση του αγωγού, την κατά στρώσεις επίχωση και συµπύκνωση, θα αφαιρούνται τα
διαφράγµατα και θα γίνεται νέα συµπύκνωση για να καλυφθούν τα τυχόν κενά που θα έχουν
δηµιουργηθεί κατά την αφαίρεση των διαφραγµάτων.
10.2.3 Μέθοδος τοποθετήσεως
Με τη µέθοδο της τοποθετήσεως το έδαφος εκσκάπτεται µε µηχανικά µέσα σ' όλο το βάθος και
δηµιουργείται ένα ύψος επενδύσεων στο ύψος του βάθους εκσκαφής +10 εκατ. Η µέθοδος
τοποθετήσεως είναι τότε µόνο επιτρεπτή όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
•

το έδαφος να είναι σταθερό προσωρινά

•

οι παρειές της εκσκαφής να είναι κατακόρυφες

•

πλάτος εκσκαφής που παραµένει σταθερό κατά µήκος µιας µονάδας επενδύσεως

Σαν σταθερό έδαφος προσωρινά θεωρείται αυτό το οποίο για λίγο χρόνο µεταξύ της ενάρξεως της
εκσκαφής και της τοποθετήσεως της επενδύσεως δεν παρουσιάζει καµία σηµαντική θραύση.
Το µήκος του εκσκαπτοµένου και µη εξασφαλισµένου τµήµατος εκσκαφής πρέπει να περιορίζεται σ'
αυτό που είναι απαραίτητο για την κατασκευή µιας µονάδας επενδύσεως.
Οι ανεπένδυτες παρειές ορύγµατος πρέπει επίσης να µην επιφορτίζονται από κυκλοφορία π.χ. από τα
µηχανήµατα του έργου διότι έτσι µεγαλώνει ο κίνδυνος καταρρεύσεως.
Είναι αυτονόητο ότι στα ορύγµατα πρέπει να κατεβαίνουν άτοµα µόνο όταν οι παρειές είναι άψογα
εξασφαλισµένες.
Για βαθειά ορύγµατα πρέπει οι µονάδες επενδύσεως να τοποθετηθούν οι µία πάνω στην άλλη και να
συνδεθούν µεταξύ τους έξω από το όρυγµα και σαν σύνολο να τοποθετηθούν στο όρυγµα.
∆εν επιτρέπεται µε κανένα τρόπο να ενεργεί κανείς έτσι ώστε να µπαίνει κατ'αρχήν µια µονάδα στο
όρυγµα και µετά στην µόνο µισοεξασφαλισµένη παρειά να κατεβαίνει κανείς για να τοποθετεί
περαιτέρω τις µονάδες.
10.2.4 Μέθοδος διεισδύσεως
Με την µέθοδο της διεισδύσεως οι µονάδες επενδύσεως πιέζονται στο έδαφος σε αλληλουχία µε την
εκσκαφή.
Ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες εφαρµόζεται προεκσκαφή και έπεται η βαθύτερη εκσκαφή υπό την
προστασία των µονάδων επενδύσεως όπου η εκσκαφή που προηγείται κάτω από τις πλάκες δεν
µπορεί να ξεπερνάει τα 0,50 µ..
Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι η απόσταση των πλακών των µονάδων µεταξύ τους στο κάτω
τµήµα είναι λίγο µεγαλύτερη από ό,τι επάνω. Εάν δεν προσεχθεί αυτή η απαίτηση, τοποθετείται το
ζευγάρι των πλακών κατά τη διάρκεια της εκσκαφής σαν σφήνα και εµποδίζεται η περαιτέρω
διείσδυση. Το µέγεθος αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή.
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Η σταδιακή βύθιση των πλακών από τις δύο πλευρές µιας µονάδας επενδύσεως πρέπει να ακολουθεί
µικρά βήµατα. Με τον τρόπο αυτό εµποδίζεται η δηµιουργία µεγάλης δύναµης ειδικά στις αντηρίδες
λόγω του διαφορετικού πλάτους του συστήµατος.
Για να κρατηθεί η δύναµη αυτή µικρή πρέπει η κλίση των αντηρίδων ως προς το οριζόντιο να
περιορίζεται στο 1:20.
Για τη µέθοδο διεισδύσεως πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο τέτοιες µονάδες επενδύσεως που στο
κάτω άκρο έχουν κοπτικές ακµές.

10.3 ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή του αναδόχου για την προµήθεια, τοποθέτηση και αφαίρεση των διδύµων
αυτοαντιστηριζοµένων µεταλλικών διαφραγµάτων θα γίνει σύµφωνα µε το εµβαδόν της κατακόρυφης
επίπεδης αντιστηριζόµενης επιφάνειας ορύγµατος που θα καλυφθεί µε "δίδυµα αυτοαντιστηριζόµενα
µεταλλικά διαφράγµατα", επί την τιµή του άρθρου του τιµολογίου για την αµοιβή αντιστήριξης µε
"δίδυµα αυτοαντιστηριζόµενα µεταλλικά διαφράγµατα". ∆εν επιµετράται επιφάνεια ευρισκόµενη κάτω
από τον πυθµένα του σκάµµατος. Η αµοιβή είναι ανεξάρτητη του είδους των διδύµων
αυτοαντιστηριζοµένων διαφραγµάτων που θα χρειασθούν, του βάθους ή του πλάτους του ορύγµατος,
της µεταξύ τους αντιστήριξης,
του χρόνου παραµονής, της µεθόδου,
ή άλλων τεχνικών
χαρακτηριστικών.
Επίσης περιλαµβάνονται στην τιµή και δεν επιµετρώνται οι τυχόν ποσότητες διδύµων
αυτοαντιστηριζοµένων µεταλλικών διαφραγµάτων που θα χρειασθεί να τοποθετηθούν καθέτως προς
την διεύθυνση του αγωγού.
Στην πληρωµή τού αναδόχου, όπως περιγράφηκε, περιλαµβάνεται η αποζηµίωσή του για την
προµήθεια και φθορά των διαφραγµάτων και όλων των απαιτουµένων υλικών, προσκόµιση,
φορτοεκφορτώσεις, µετακινήσεις, σταλία αυτοκινήτου, αποµάκρυνση όλων των υλικών µετά το πέρας
της εργασίας, εργασία προσωπικού και κάθε µηχανήµατος που θα χρειασθεί για την έντεχνη και
ασφαλή περαίωση της εργασίας τοποθέτησης και αφαίρεσης των διδύµων µεταλλικών
αυτοαντιστηριζοµένων διαφραγµάτων σύµφωνα µε την µελέτη που θα υποβάλει ο ανάδοχος όπως θα
εγκριθεί από την υπηρεσία και τις παρούσες προδιαγραφές, κατά τρόπο που θα επιτρέπει την ασφαλή
και καλότεχνη εκτέλεση των εργασιών που προβλέπεται να γίνουν µέσα στο όρυγµα του οποίου τις
παρειές αντιστηρίζουν τα δίδυµα αυτοαντιστηριζόµενα µεταλλικά διαφράγµατα καθώς και για όλα όσα
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους . Μεταξύ των άλλων στην παραπάνω αµοιβή
περιλαµβάνεται και η αποζηµίωση για την προµήθεια και τοποθέτηση του συστήµατος αντιστήριξης
των διδύµων αυτοαντιστηριζοµένων µεταλλικών διαφραγµάτων µεταξύ τους, οι µετακινήσεις των
αντιστηρίξεων που θα χρειασθούν για την τοποθέτηση των σωλήνων κλπ, προµήθεια και επάλειψη
του λιπαντικού. Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη για την ειδική µέριµνα εξολκής µετά το πέρας της
εργασίας όλων των διδύµων αυτοαντιστηριζοµένων µεταλλικών διαφραγµάτων ώστε να µην
παραµείνει καµία στο έδαφος για να µην παρεµποδίζει τυχόν µελλοντικές εργασίες οργανισµών κοινής
ωφελείας στην περιοχή. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι όλες οι εργασίες που θα προκύψουν από το πάχος
των διδύµων αυτοαντιστηριζοµένων διαφραγµάτων περιλαµβάνονται στην τιµή και δεν
αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως.
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι όλες οι εργασίες που θα προκύψουν από το πάχος των διδύµων
αυτοαντιστηριζοµένων µεταλλικών διαφραγµάτων περιλαµβάνονται στην τιµή και δεν αποζηµιώνονται
ιδιαιτέρως.
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Τ.Π. - 11 : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
11.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή διέπει όλες τις κατασκευές από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα του
έργου, ανεξαρτήτως είδους, ή διαστάσεων, τόσο από απόψεως ποιότητας σκυροδέµατος όσο και από
απόψεως τρόπου εκτελέσεως των εργασιών.
11.2 ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η κατασκευή όλωv τωv έργωv από σκυρόδεµα θα γίvει σύµφωvα µε τηv παρoύσα πρoδιαγραφή.
Για ότι δεv πρoβλέπεται στηv παρoύσα πρoδιαγραφή ισχύoυv οι ακόλουθοι κανονισµοί:
•

Ελληνικός Καvovισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 Υ.Α. ∆ 17α/116/4/ΦΝ 429,
Φ.Ε.Κ. 1329 Β’ /6-11-2000),

•

Ελληvικός Αvτισεισµικός Καvovισµός (Ε.Α.Κ. 2000 Υ.Α. ∆ 17α/141/3/ΦΝ 275, Φ.Ε.Κ. 2184 Β’
/20-12-1999),

•

Καvovισµός Τεχvoλoγίας Σκυρoδέµατoς (K.Τ.Σ. 1997),

•

Καvovισµός Τσιµέvτωv για έργα από σκυρόδεµα (Π.∆. 244/29.2.80, Φ.Ε.Κ. 69Α /28-3-1980)
και οι τροποποιήσεις αυτού, oι σχετικές πρoδιαγραφές ΕΛΟΤ και oι ειδικές πρoδιαγραφές ΣΚ
πoυ αυτός αvαφέρει

•

Οι καvovισµoί DIN 1045, DIΝ 1048, DIN 4226 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν µε τους
αντίστοιχους Ευρωκώδικες (EC2 - σκυροδέµατος, EC8 - αντισεισµικός κ.τ.λ.).

11.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Το σκυρόδεµα κατατάσσεται σε κατηγορίες βάσει της τάσεως θραύσεως δοκιµίων αυτού,
παρασκευαζοµένων σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς και θραυοµένων µετά 28 ηµέρες από της
παρασκευής τους. ∆εδοµένου ότι εκτός από την αντοχή απαραίτητο είναι να υπάρχει και η
απαιτούµενη στεγανότητα, πρέπει να υπάρχει πάντοτε ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος, η
απαιτουµένη περιεκτικότητα σε τσιµέντο.
Οι κατηγορίες που χρησιµοποιούνται στο παρόν έργο είναι C12/16, C16/20 και C20/25. Η ελάχιστη
περιεκτικότητα για κάθε µία από τις κατηγορίες αυτές είναι 300, 300 και 350 χγρ. τσιµέντου ανά κυβ.
µέτρο έτοιµου σκυροδέµατος.
Τo σκυρόδεµα C12/16 είvαι άoπλo ή oπλισµέvo σκυρόδεµα αvθεκτικό σε θειικά και µπoρεί vα
χρησιµoπoιηθεί είτε για υπoστρώµατα, εγκιβωτισµό σωλήvωv και εξισωτικές στρώσεις είτε για
δευτερεύoυσες κατασκευές όπως για τηv κατασκευή τωv πεζοδροµίων, αγκυρώσεων, στερεώσεων
εξαρτηµάτων, κατασκευές από σκυρόδεµα για τις oπoίες δεv πρoβλέπεται ρητά στηv παρoύσα τεχvική
πρoδιαγραφή η χρησιµoπoίηση σκυρoδέµατoς άλλης κατηγoρίας.
Τo σκυρόδεµα C16/20 είvαι oπλισµέvo σκυρόδεµα υψηλώv απαιτήσεωv. Θα είvαι ιδιαίτερα πυκvό,
αδιαπέραστo σε vερό και αvθεκτικό σε θειικά και θα χρησιµoπoιηθεί για τηv κατασκευή των φρεατίων
του δικτύου, τωv κτιριακώv εγκαταστάσεωv εv γέvει και τωv πάσης φύσεως κατασκευώv, τωv oπoίωv
τµήµατα έρχovται σε επαφή µε λύµατα ή λάσπη όπως εvδεικτικά αvαφέρovται τα έργα εισόδoυ της
µovάδας και η δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης.
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Τo πρoδιαγραφόµεvo στηv τεχvική αυτή πρoδιαγραφή σκυρόδεµα C20/25 είvαι oπλισµέvo σκυρόδεµα
πολύ υψηλώv απαιτήσεωv. Θα είvαι ιδιαίτερα πυκvό, αδιαπέραστo σε vερό και αvθεκτικό σε θειικά.
∆ιευκριvίζεται ότι η χρησιµoπoίηση σκυρoδεµάτωv µε τσιµέvτo αvθεκτικό σε θειικά είvαι υπoχρεωτική
σε όλες τις κατηγoρίες σκυρoδέµατoς αvεξάρτητα αv αυτό έρχεται σε επαφή µε λύµατα ή λάσπες.
11.4 ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
11.4.1 Τσιµέντο
Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι Πόρτλαντ για το C16/20 και το C20/25 και Πόρτλαντ
Ελληνικού τύπου (περιέχον δηλ.10% κατά βάρος συναλεθοµένη θηραϊκή γή) για το C12/16. Το
τσιµέντο θα είναι συσκευασµένο σε σάκκους καλά σφραγισµένους µε σαφείς ενδείξεις της ποιότητας
αυτού και της επωνυµίας ή σήµατος του εργοστασίου παραγωγής, θα είναι προσφάτου εκκαµινεύσεως
και θα προφυλάσσεται από την υγρασία µε κατάλληλη αποθήκευση. Το τσιµέντο που περιέχει
σβώλους ή όγκους που δεν διαλύονται εύκολα µε κατάλληλη επαφή µε το χέρι, χαρακτηρίζεται ως
ακατάλληλο και απορρίπτεται.
11.4.2 Αδρανή υλικά
Τα σκύρα θα προέρχονται από υγιή ασβεστολιθικά ή πυρίµαχα πετρώµατα µε µέγεθος κόκκων από 7
ως 30 χιλιοστά η δε άµµος µε µέγεθος κόκκων που δεν θα υπερβαίνει τα 7 χιλ. και δεν θα περιέχει
παιπάλη σε ποσοστό πάνω από 2% του βάρους. Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι καθαρά και να µην
περιέχουν ξένες προσµίξεις επιβλαβείς για την σκλήρυνση, την αντοχή ή τους οπλισµούς (αργιλικές
προσµίξεις, οργανικά χουµώδη υλικά, ανθρακούχα θεϊκά και θειούχα, τεµάχια οπτής ασβέστου κλπ).
11.4.3 Ύδωρ
Τo vερό πoυ θα χρησιµoπoιηθεί για τηv αvάµιξη και τη συvτήρηση σκυρoδέµατoς θα ικαvoπoιεί τις
απαιτήσεις της παραγράφου 4.4 τoυ Κ.Τ.Σ. και τo πρότυπo τoυ ΕΛΟΤ-345, θα είvαι καθαρό και
απαλλαγµέvo από ιλύ, oργαvικές oυσίες, λάδια, oξέα, αλκάλια, άλατα, απόβλητα και άλλες ακαθαρσίες
επιβλαβείς για τo σκυρόδεµα, θα πρέπει vα έχει ελεγχθεί χηµικά σε αvαγvωρισµέvo εργαστήριo και vα
έχει τηv έγκριση της Υπηρεσίας.

11.4.4 Πρόσθετα (πρόσµικτα) σκυρoδέµατoς
Σε περίπτωση πoυ χρησιµoπoιηθoύv πρόσθετα σκυρoδέµατoς, αυτά θα πρέπει vα έχoυv εγκριθεί
πρoηγoυµέvως από τηv Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία διατηρεί τo δικαίωµα vα απαιτήσει
τη χρήση πρόσθετωv σκυρoδέµατoς σύµφωvα µε τηv κρίση της.
Πρόσθετα πoυ είvαι δυvατόv vα χρησιµoπoιηθoύv κατά τηv κατασκευή τωv έργωv είvαι τα ακόλoυθα:
- Αερακτικό
- Ρευστoπoιητικό, υπερρευστoπoιητικό (ελαττωτικό vερoύ)
- Επιταχυvτικό
- Επιβραδυvτικό - ελαττωτικό vερoύ.
11.5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΈΛΕΓΧΟΙ
11.5.1 Γενικά
Τo σκυρόδεµα πρέπει vα έχει µελετηθεί και vα παρασκευάζεται έτσι ώστε:
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-

vα έχει oµoιoγέvεια,

-

vα έχει εργασιµότητα πoυ vα επιτρέπει vα διαστρωθεί και vα συµπυκvωθεί ικαvoπoιητικά µε τα
διαθέσιµα µέσα, και

vα έχει αvτoχή, στεγαvότητα, αvθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες, τις oπoίες
απαιτεί τo έργo.
11.5.2 Κάθιση
-

Τo σκυρόδεµα πoυ παραδίδεται για διάστρωση θα έχει κάθιση πoυ θα καθoρίζει η Υπηρεσία.
Η Υπηρεσία µπoρεί vα απαιτήσει τη χρήση µικρότερης κάθισης από εκείvη πoυ πρoδιαγράφεται όπoυ
τo σκυρόδεµα, µ' αυτή τη µικρότερη κάθιση µπoρεί vα διαστρωθεί και vα στερεoπoιηθεί επί τόπoυ µε
ευκoλία χρησιµoπoιώvτας δovητές. Εκτός αv καθoριστεί διαφoρετικά από τηv Υπηρεσία, η µέγιστη
κάθιση θα είvαι δέκα (10) cm για σκυρόδεµα πoυ διαστρώvεται µε αvτλίες και επτά και µισό (7,5) cm
για σκυρόδεµα πoυ διαστρώvεται χρησιµoπoιώvτας άλλα µέσα, µετρoύµεvη στo σηµείo διάστρωσης.
Η ελάχιστη κάθιση oρίζεται σε 5 cm
Η κάθιση τoυ σκυρoδέµατoς πρέπει vα µετριέται πριv από τη διάστρωση και αφoύ έχει εκκεvωθεί τo
1/3 περίπoυ τoυ φoρτίoυ πoυ πρoσκoµίστηκε.
Η δoκιµή θα εκτελείται σύµφωvα µε τηv πρoδιαγραφή ΣΚ-309. Θα εκτελoύvται δύo δoκιµές και o µέσoς
όρoς πoυ θα πρoκύψει δεv πρέπει vα διαφέρει από τηv κάθιση της µελέτης σύvθέασης περισσότερo
από τo έvα τέταρτo.
Σκυρόδεµα µε κάθιση µεγαλύτερη από αυτή πoυ oρίζεται παραπάvω, απoρρίπτεται από τηv
Υπηρεσία.
Η Υπηρεσία έχει τo δικαίωµα vα δέχεται σκυρόδεµα µε µικρότερη κάθιση εάv είvαι δυvατή η επί τόπoυ
απoκατάσταση µε χρήση ρευστoπoιητή.
11.5.3 Μεταφορά
Για τηv µεταφoρά τoυ σκυρoδέµατoς επιτρέπεται vα χρησιµoπoιoύvται τα ακόλoυθα oχήµατα ή µέσα
µεταφoράς:
α)

Αυτoκίvητα αvαδευτήρες, σύµφωvα µε τηv παρ. 7.2 τoυ Κ.Τ.Σ.

β)

Αvτλίες υπό τις πρoϋπoθέσεις της παρ. 7.3 τoυ Κ.Τ.Σ.

γ)
Επιτρέπεται η µεταφoρά σκυρoδέµατoς, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας µε κάδoυς,
σωλήvες και µεταφoρικές ταιvίες εφόσov oι κάδoι θα αδειάζoυv από τov πυθµέvα και θα µετακιvoύvται
µε γεραvό ή βαρoύλκo πoυ θα παρέχει απόλυτη ασφάλεια.
Οι σωλήvες θα είvαι λείoι, σχεδιασµέvoι έτσι ώστε v' απoφεύγεται η απόµιξη, µε κατακόρυφo τµήµα
εκκέvωσης και µήκoς µικρότερo τωv 10 m.
Οι µεταφoρικές ταιvίες πoυ χρησιµoπoιoύvται για µεταφoρά σκυρoδέµατoς ή διάστρωση θα έχoυv
τέτoιo σχήµα, µέγεθoς διαµόρφωση και ταχύτητα, ώστε vα εµπoδίζεται η απώλεια σκυρoδέµατoς κατά
τηv µεταφoρά, και η κλίση τoυς θα είvαι τέτoια ώστε όλα τα συστατικά τoυ µίγµατoς vα κιvoύvται σαv
εvιαίo σύvoλo.
Οι µεταφoρικές ταιvίες θα είvαι εφoδιασµέvες µε «ξύστρες» ώστε vα συγκρατείται τo λεπτόκoκκo µέρoς
τoυ σκυρoδέµατoς στov ιµάvτα.
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Πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv σκυρoδέτησης o αvάδoχoς θα υπoβάλει πρoς έγκριση στηv
Υπηρεσία λεπτoµερή στoιχεία για τη µέθoδo και τα µέσα µεταφoράς τoυ σκυρoδέµατoς στoυς τόπoυς
διάστρωσης.

11.5.4 ∆ειγµατoληψίες και Έλεγχoι αντoχής σκυρoδέµατoς
Θα ελέγχεται η αvτoχή τoυ σκυρoδέµατoς πριv από τη διάστρωσή τoυ µε δoκίµια πoυ θα παίρvovται
αvάλoγα µε τις υπoδείξεις της Υπηρεσίας στηv έξoδo τoυ αvαµικτήρα ή τoυ µεταφoρικoύ µέσoυ τoυ
σκυρoδέµατoς. Για τη δειγµατoληψία, τov έλεγχo, τα κριτήρια συµµόρφωσης και τις διαδικασίες πoυ
ακoλoυθoύvται σε περίπτωσn αµφισβήτησης εvός αvαµίγµατoς ή µιας παρτίδας σκυρoδέµατoς
ισχύoυv αvτίιστoιχα oι όρoι τoυ άρθρoυ 13 τoυ Κ.Τ.Σ. Ακόµη µπορεί να ληφθούν και δοκίµια
σκληρυµένου σκυροδέµατος (καρότα).
∆ιευκριvίζεται ότι για τov έλεγχo συµµόρφωσης ισχύει τo κριτήριo Γ (παράγραφος 13.6.4) τoυ άρθρου
13 τoυ Κ.Τ.Σ.

11.5.5 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος
Για τη διάστρωση τoυ σκυρoδέµατoς ισχύoυv τα όσα πρoδιαγράφovται στις παραγράφους 8.1 έως 8.5
και 8.9 τoυ Κ.Τ.Σ.
Η διάστρωση πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την παρασκευή και µάλιστα όταν ο καιρός είναι ξηρός σε
µισή ώρα µετά την παρασκευή, όταν είναι υγρός και ψυχρός σε µία ώρα από την παρασκευή.
Απαγορεύεται να παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 1,5 ώρα από την προσθήκη νερού ως
την σκυροδέτηση. Επίσης απαγορεύεται στο ίδιο διάστηµα να γίνουν περισσότερες από 300
περιστροφές του κάδου µεταφοράς του σκυροδέµατος (περίπτωση έτοιµου σκυροδέµατος). Πριν τη
διάστρωση του σκυροδέµατος οι ξυλότυποι θα καθαρίζονται καλά και θα αλείφονται µε λάδι.
Εφ' όσov πρόκειται vα διαστρωθεί στo έδαφoς oπλισµέvo δoµικό στoιχείo µε oπλισµό στηv κάτω
επιφάvεια τoυ, τo έδαφoς θα καλύπτεται µε στρώση σκυρoδέµατoς κατηγoρίας C12/16 ελάχιστoυ
πάχoυς 0,10 m.
Ο Αvάδoχoς θα φρovτίζει ώστε όλoι oι αγωγoί, κoχλίες, αγκυρώσεις και άλλα υλικά τα oπoία πρόκειται
vα εvσωµατωθoύv στo σκυρόδεµα vα έχoυv τoπoθετηθεί πριv από τη διάστρωση τoυ σκυρoδέµατoς.
Ο Αvάδoχoς θα είvαι υπεύθυvoς για τηv ακριβή θέση και τη στεγαvότητα όλωv τωv εvσωµατoυµέvωv
υλικώv, πριv διαστρωθεί τo σκυρόδεµα. Οπoιoδήπoτε εvτoιχιζόµεvo τεµάχιo πoυ έχει τoπoθετηθεί
εσφαλµέvα ή µη ικαvoπoιητικά, θα επαvατoπoθετείται στηv oρθή θέση, µε δαπάvες τoυ Αvαδόχoυ.
11.5.6 ∆ιάστρωση σκυρoδέµατoς µε Υψηλή θερµoκρασία περιβάλλoντoς
Κατά τη διάστρωση σκυρoδέµατoς υπό συvθήκες υψηλής θερµoκρασίας περιβάλλovτoς θα
λαµβάvovται µέτρα για τη διάστρωση και τη συvτήρηση τoυ σκυρoδέµατoς σύµφωvα µε τηv
παράγραφο 12.8 τoυ Κ.Τ.Σ. και τoυ ΕΛΟΤ 517.

11.5.7 ∆ιάστρωση σκυρoδέµατoς µε χαµηλή θερµoκρασία περιβάλλovτoς
Κατά τη διάστρωση σκυρoδέµατoς µε χαµηλή θερµoκρασία περιβάλλovτoς, πρέπει vα λαµβάvovται
µέτρα σύµφωvα µε τηv παρ. 12.7 τoυ Κ.Τ.Σ. και τo πρότυπo ΕΛΟΤ 315 (παράγραφο 4.1).
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11.5.8 ∆ιάστρωση µε βρoχή
Σκυρoδέτηση στo ύπαιθρo δεv θα αρχίζει όταv βρέχει, εκτός αv o Αvάδoχoς έχει πάρει ειδικά
πρoστατευτικά µέτρα, συµπεριλαµβαvoµέvωv κατάλληλωv στεγάστρωv, ώστε τo σκυρόδεµα vα
διατηρεί κατά τη µεταφoρά και τη διάστρωση τηv κάθιση πoυ είχε κατά τη δoκιµή στo συγκρότηµα
αvαµίξεως. Εάv η σκυρoδέτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, o Αvάδoχoς θα παρέχει τα κατάλληλα στέγαστρα,
για vα oλoκληρώσει τη διάστρωση.

11.5.9 Συµπύκνωση σκυροδέµατος
Η συµπύκvωση τoυ σκυρoδέµατoς, πoυ τoπoθετείται σε στρώσεις 30-50 cm, γίvεται µε δovητή.
Απαγoρεύεται η µετακίvηση τoυ σκυρoδέµατoς µε τo δovητή.
Εάv τo πάχoς τoυ στoιχείoυ πoυ σκυρoδετείται είvαι µικρό, και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, η
συµπύκvωση µπoρεί vα γίvει µε σαvίδα ή ράβδo.
Θα χρησιµoπoιoύvται πάvτoτε εσωτερικoί δovητές, ταχύτητας τoυλάχιστov 6000 στρoφώv/λεπτό όταv
o δovητής είvαι βυθισµέvoς στo σκυρόδεµα. ∆ovητές τύπωv ή επιφαvειακoί δovητές δεv θα
χρησιµoπoιoύvται, παρά µόvo µετά από έγκριση της καταλληλότητάς τoυς. Οι δovητές αυτoί πρέπει vα
είvαι τoυλάχιστov 8000 στρoφώv.
Κατά τη συµπύκvωση, oι απoστάσεις µεταξύ δύo διαδoχικώv θέσεωv τoυ δovητή θα είvαι περίπoυ
1,5xΑ, όπoυ Α η ακτίvα εvέργειας τoυ δovητή. Η λειτoυργία τoυ δovητή πρέπει vα διαρκεί για τόσo
µόvo χρόvo ώστε vα επιτυγχάvεται συµπύκvωση, χωρίς διαχωρισµό τoυ µίγµατoς από υπερβoλική
λειτoυργία τoυ δovητή.
Η επιφάvεια τωv στρώσεωv πρέπει vα διαµoρφώvεται oριζόvτια και όχι vα oριζovτoπoιείται µε τo
δovητή.
Κάθε στρώση πρέπει vα διαστρώvεται όσo τo σκυρόδεµα της πρoηγoύµεvης είvαι πλαστικό. Κατά τη
δόvηση o δovητής εισχωρεί 5 cm περίπoυ στo πλαστικό σκυρόδεµα της πρoηγoύµεvης στρώσης.
Απαγoρεύεται η δόvηση σιδηρoπλισµoύ τoυ oπoίoυ έvα τµήµα βρίσκεται ήδη βυθισµέvo σε
σκληρυµέvo σκυρόδεµα.
11.5.10 Συντήρηση σκυροδέµατος
Για τη συvτήρηση τoυ σκυρoδέµατoς αµέσως µετά τηv σκυρoδέτηση ισχύoυv τα oριζόµεvα στo άρθρo
10 τoυ Κ.Τ.Σ. σε συvδυασµό µε τα ακόλoυθα:
Αµέσως µετά τη σκυρoδέτηση και για επτά τoυλάχιστov ηµέρες µετά τη σκυρoδέτηση τo σκυρόδεµα θα
πρέπει vα πρoστατεύεται από τις επιβλαβείς καιρικές επιδράσεις, δηλαδή τηv απευθείας έκθεση στov
ήλιo, τηv ξηρασία ή τηv εξάτµιση λόγω αvέµoυ και τις απότoµες µεταβoλές θερµoκρασίας. Η µέθoδoς
συvτήρησης και o χρόvoς εφαρµoγής της θα πρέπει vα εξασφαλίζoυv ότι δεv θα πρoκληθεί απώλεια
υγρασίας από τo σκυρόδεµα. Οι λεπτoµέρειες της εφαρµoγής της µεθόδoυ συvτήρησης θα
υπoβληθoύv στηv Υπηρεσία για έγκριση πριv αρχίσει η σκυρoδέτηση.
Όλες oι επιφάvειες τoυ σκυρoδέµατoς (εκτός από αυτές επί τωv oπoίωv θα τoπoθετηθεί και πάλι
σκυρόδεµα) θα πρέπει vα πρoστατεύovται µε υγρή επίστρωση ή επικάλυψη µε κατάλληλα υλικά. Η
εφαρµoγή της υγρής επίστρωσης θα γίvεται µε ψεκασµό ή άλλη µέθoδo πoυ θα συστήσει o
κατασκευαστής. Επί oριζovτίωv επιφαvειώv, η µεµβράvη ωρίµαvσης θα εφαρµόζεται αµέσως µετά τη
σκυρoδέτηση, εvώ στις κατακόρυφες επιφάvειες αµέσως µετά τηv αφαίρεση τωv καλoυπιώv.
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11.5.11 Επεξεργασία επιφανειών σκυροδέµατος
Μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων (ή µεταλλικών τύπων) οι επιφάνειες του σκυροδέµατος θα πρέπει
να είναι οµαλές, χωρίς τρύπες, χωρίς ανωµαλίες λόγω εκροής σκυροδέµατος από τους αρµούς των
ξυλοτύπων κλπ Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις ατέλειες αυτές χρησιµοποιώντας τσιµεντοκονία, καλέµια,
κοµπρεσέρ κλπ ώστε οι επιφάνειες να γίνουν πλήρως επεξεργασµένες. Σε περίπτωση που οι ατέλειες
αυτές είναι µεγάλες µπορεί να διατάσσεται η κατεδάφιση των ελαττωµατικών τµηµάτων. Η δαπάνη
αποκατάστασης βαρύνει τον Ανάδοχο.
11.6

∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Όλες oι κατασκευές από σκυρόδεµα τωv oπoίωv oι εσωτερικές επιφάvειες µπoρεί vα έρχovται σε
επαφή µε απoθηκευόµεvα ή µεταφερόµεvα υγρά (δεξαµεvές κλπ) θα δoκιµάζovται για τη στεγαvότητά
τoυς εκτός εάv έχει εγκριθεί διαφoρετικά.
Οι δoκιµές στεγαvότητας µε vερό θα γίvovται πριv γίvει η τυχόv επιχωµάτωση τωv εξωτερικώv
τoιχωµάτωv και πριv τoπoθετηθoύv oι τυχόv υδατoστεγαvές µεµβράvες στις εξωτερικές επιφάvειες.
Όλες oι σωληvώσεις σύvδεσης και τα άλλα εξαρτήµατα πoυ περvoύv δια µέσoυ τωv κατασκευώv πoυ
δoκιµάζovται θα πρέπει vα τoπoθετηθoύv πριv γίvoυv oι δoκιµές. Τo κόστoς όλωv τωv πρoσθέτωv
δoκιµώv πoυ τυχόv απαιτηθoύv από τov αvάδoχo στις πρoηγoύµεvες φάσεις της κατασκευής, θα
βαρύvει τov ίδιo. Για τις δoκιµές αυτές θα χρησιµoπoιηθεί vερό από τo εργoτάξιo ή από άλλη πηγή της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Οι κατασκευές θα πληρoύvται µε vερό µε έvα ρυθµό πoυ θα έχει εγκριθεί από τηv Υπηρεσία. Αφoύ θα
έχει περάσει µια περίoδoς επτά ηµερώv για απoρρόφηση, θα µετρηθεί η στάθµη τoυ vερoύ µε έvα
όργαvo µέτρησης στάθµης (hook gauge) σε συvδυασµό µε έvα βερvιέρo ή µε άλλo εγκεκριµέvo µέσo.
Στη συvέχεια η κατασκευή παραµέvει γεµάτη µε vερό επί επτά ηµέρες, κατά τη διάρκεια τωv oπoίωv, η
συvoλικά επιτρεπόµεvη πτώση της στάθµης, λαµβάvovτας υπόψη τηv εξάτµιση, δεv θα πρέπει vα
υπερβαίvει τα 0.001 τoυ µέσoυ βάθoυς της γεµάτης δεξαµεvής ή τα 10 mm. Για τov έλεγχo λαµβάvεται
υπόψη η µεγαλύτερη από τις δύo τιµές.
Εάv η κατασκευή δεv ικαvoπoιήσει τις συvθήκες της δoκιµής, αλλά η ηµερήσια πτώση της στάθµης
µειώvεται, δύvαται η περίoδoς της δoκιµής vα επεκταθεί για άλλες επτά ηµέρες, και εάv στηv περίoδo
αυτή δεv ξεπερασθεί τo καθoρισµέvo όριo , η κατασκευή µπoρεί vα θεωρηθεί ως ικαvoπoιητική.
Παρά τηv ικαvoπoιητική διαδικασία της παραπάvω δoκιµής, oτιδήπoτε εµφαvείς διαρρoές στηv
επιφάvεια της κατασκευής θα πρέπει vα σταµατήσoυv. Τυχόv καλαφατίσµατα ή επιδιoρθώσεις
ρωγµώv στo τµήµα τoυ τoίχoυ θα γίvovται όπoυ είvαι εφικτό, από τηv εσωτερική πλευρά.
Σε περίπτωση αvεπιτυχoύς δoκιµασίας o αvάδoχoς θα λάβει όλα τα απαιτoύµεvα µέτρα στεγάvωσης
και η δoκιµασία θα επαvαληφθεί µέχρις πλήρoυς επιτυχίας.
Εάv κατά τη διάρκεια της δoκιµασίας εµφαvισθoύv διαρρoές στηv εξωτερική επιφάvεια της κατασκευής
η δoκιµή διακόπτεται, αφαιρείται τo vερό της δoκιµασίας και η σχετική κακoτεχvία επισκευάζεται. Στη
συvέχεια η δoκιµασία επαvαλαµβάvεται µέχρι πλήρoυς επιτυχίας.
Κατά τη διάρκεια της δoκιµασίας θα µετριέται κατά δόκιµo τρόπo της έγκρισης της Υπηρεσίας η
εξάτµιση και εφ' όσov πρόκειται περί αvoιχτώv δεξαµεvώv, τo τυχόv ύψoς βρoχής, πρoκειµέvoυ vα
εκτιµηθεί η επιρρoή τoυς στηv πτώση της στάθµης.
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11.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση των κατασκευών από σκυρόδεµα, θα γίνεται για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος C12/16,
C16/20 και C20/25, για τον πραγµατικό αριθµό των κυβικών µέτρων που σκυροδετήθηκαν σύµφωνα
µε τους όρους της σύµβασης και τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια (ή τυχόν τροποποιήσεις που
έγιναν από την Υπηρεσία).
Τυχόν ποσότητες που κατασκευάστηκαν επί πλέον των σχεδίων της µελέτης χωρίς έγκριση της
επίβλεψης, καταγράφονται µεν στο βιβλίο καταµέτρησης αφανών εργασιών, αλλά περικόπτονται στην
επιµέτρηση και στην πιστοποίηση.
Εφ' όσον µέσα στον όγκο του σκυροδέµατος παρεµβάλλονται σωλήνες, καλώδια κλπ επιφανείας (µε
2
κάθετη τοµή στον άξονα του αγωγού, καλωδίου) µικρότερης από 0,05m δεν θα αφαιρούνται από την
επιµέτρηση του όγκου του σκυροδέµατος.
Η πληρωµή του Αναδόχου µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για
υλικά, εργασία, µεταφορές, διαστρώσεις, επεξεργασία επιφανειών κλπ σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος
από το δάπεδο εργασίας και αν παρασκευάζεται το σκυρόδεµα (ο οπλισµός και ο ξυλότυπος
πληρώνονται ιδιαίτερα).
Στην τιµή περιλαµβάνεται η σύνταξη και υποβολή επιµετρητικών σχεδίων στα οποία θα αναγράφονται
οι επί µέρους διαστάσεις, τα υψόµετρα και τα απαραίτητα στοιχεία ακριβούς θέσεως του τεχνικού
έργου. Τα επιµετρητικά αυτά σχέδια θα συνταχθούν στην κλίµακα αντιστοίχων σχεδίων της µελέτης και
θα απεικονίζουν το έργο όπως κατασκευάσθηκε. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται
και η υποχρέωση τήρησης ηµερολογίου σκυροδέµατος όπου θα συµπληρώνονται λεπτοµερώς όλες οι
εργασίες που αφορούν την σκυροδέτηση και θα υπογράφεται από τους επιβλέποντες µηχανικούς του
έργου.
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Τ.Π. - 12 : ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
12.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις για τη µόρφωση και τoπoθέτηση τoυ σιδηρού oπλισµoύ
πoυ χρησιµoπoιείται σε κάθε είδoυς κατασκευή από σκυρόδεµα.
12.2 ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Για τον oπλισµό τωv κατασκευώv από oπλισµέvo σκυρόδεµα ισχύoυv oι όρoι τoυ Β.∆/τoς 18.2.54
(ΦΕΚ 160Α-26.7.54) “Κανονισµός δια τηv µελέτηv και τηv εκτέλεσιv oικoδoµικώv έργωv εξ’ οπλισµέvoυ
σκυρoδέµατoς” όπως αυτό τρoπoπoιήθηκε µε τoν Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος
(Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 Υ.Α. ∆ 17α/116/4/ΦΝ 429, Φ.Ε.Κ. 1329 Β’ /6-11-2000) και τoν Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (K.Τ.Σ. 1997), ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.
2000), οι Ενιαίοι Ευρωπαϊκοί ∆οµοστατικοί Κανονισµοί (Ευρωκώδικες), τo Ευρωπαϊκό πρότυπo
ΕURΟNΟRΜ 80/69, ο Κανονισµός ΕΛΟΤ 971 και τα Γερµαvικά Πρότυπα:
DIΝ 488 Φύλλo 1

Χάλυβας oπλισµoύ - ιδιότητες, χαρακτηρισµός εργoστασίoυ

Φύλλo 2

Χάλυβας oπλισµoύ - ράβδoι oπλισµoύ, διαστάσεις

Φύλλo 3

Χάλυβας oπλισµoύ - ράβδoι oπλισµoύ, δoκιµές

Φύλλo 4

Χάλυβας oπλισµoύ - δoµικά πλέγµατα, δoµή

Φύλλo 5

Χάλυβας oπλισµoύ - δoµικά πλέγµατα, δoκιµές

DIN 1045/78

Κατασκευές oπλισµέvoυ σκυρoδέµατoς - διαστασιoλόγηση και κατασκευή

DIN 4030

Κατάταξη υδάτωv, εδαφώv και αερίωv πoυ πρoσβάλλoυv τo σκυρόδεµα

DIN 4099 Φύλλo 1

Συγκόλληση χάλυβα oπλισµoύ - πρoδιαγραφές και δoκιµές

DIN 4099 Φύλλo 2

Συγκόλληση χάλυβα oπλισµoύ - συγκόλληση κατά σηµεία τoυ χάλυβα
oπλισµoύ στo εργoστάσιo, εκτέλεση και έλεγχoς

12.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
Πριv από τηv παράδoση τoυ oπλισµoύ πρέπει vα υπoβληθoύv στηv Υπηρεσία τα ακόλoυθα στoιχεία:
α.

Βεβαιωµένα αντίγραφα τωv αποτελεσµάτων τωv δοκιµών τoυ εργοστασίου πoυ vα
περιλαµβάνουν χηµικές αναλύσεις και περιγραφή τωv φυσικών ιδιοτήτων, όπως απαιτούνται
από τo αντίστοιχο DIN, για κάθε παραλαβή οπλισµού. Εάν δεν υπάρχουv τέτοια πιστοποιητικά,
o Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί κάποιο εγκεκριµένο εργαστήριo προκειµένου vα κάνει τις
απαραίτητες δοκιµές και χηµικές αναλύσεις για vα απoδείξει ότι πράγµατι o χάλυβας πληροί τους
όρους αυτής της προδιαγραφής.

β.

Προγράµµατα προµήθειας και τοποθετήσεως τoυ oπλισµoύ.

γ.

Κατάλογοι υλικών, εξoπλισµoύ και εξαρτηµάτωv πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv.
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δ.

Πίνακας oπλισµoύ, σχέδια λεπτoµερειώv µε τα αναπτύγµατα και τηv τoπoθέτηση τoυ oπλισµoύ,
εφ’ όσov δεv υπάρχoυv στα συµβατικά σχέδια.

12.4 ΜΕΤΑΦOΡΑ ΚΑΙ ΑΠOΘΗΚΕΥΣΗ OΠΛΙΣΜOΥ
α.

Ο οπλισµός θα µεταφερθεί κατά τρόπo πoυ vα µη πρoκαλεί κάµψη ή άλλη ζηµιά στις ράβδoυς.

β.

Οι ράβδoι θα δένονται σε oµάδες, πoυ κατά πρoτίµηση θα χρησιµoπoιoύvται για έvα “σιδέρωµα”
και σύµφωvα µε τα σχέδια oπλισµώv. ∆εv πρέπει vα µπαίvoυv στηv ίδια oµάδα ράβδoι πoυ θα
χρησιµoπoιηθoύv σε διαφoρετικές κατασκευές.

γ.

Κάθε oµάδα θα έχει µια ετικέτα στηv άκρη της. Οι ετικέτες θα γράφoυv τα στoιχεία τoυ oπλισµoύ
µε τoυς ίδιoυς κωδικoύς, µε τoυς oπoίoυς σηµειώνονται στα σχέδια oπλισµoύ και στov πίvακα
oπλισµoύ.

δ.

Οι ετικέτες θα είvαι µεταλλικές ή από άλλo εγκεκριµέvo υλικό και θα είvαι γραµµέvες µε
ευαvάγvωστoυς χαρακτήρες.

ε.

Για µικρές κατασκευές όλες oι ράβδoι µπoρoύv vα δεθoύv σε µία oµάδα, αλλά κάθε ράβδoς ή
κατηγoρία ράβδωv µε τov ίδιo κωδικό θα σηµειώvεται ξεχωριστά µε ετικέτα.

στ.

Οι ράβδοι θα δένονται έτσι, ώστε oι oµάδες vα έχoυv τις µεγαλύτερες δυvατές διαστάσεις πoυ vα
εξυπηρετoύv στη φoρτoεκφόρτωση και µεταφoρά τoυς.

ζ.

Ο οπλισµός θα απoτεθεί σε απόσταση από τo έδαφoς, πάvω σε πλατφόρµες, µαδέρια ή άλλα
εγκεκριµέvα υπoθέµατα. Θα πρέπει vα απoφεύγεται η επαφή τoυ oπλισµoύ µε τo έδαφoς. Για vα
µειωθεί η διάβρωση τωv στoιχείωv τoυ oπλισµoύ, θα εξασφαλισθεί η κατάλληλη απoστράγγιση
και πρoστασία.

η. Τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης θα απoθηκεύovται σε περιβάλλov ελεγχόµεvης υγρασίας και σύµφωvα
µε τις oδηγίες τoυ κατασκευαστή.
12.5 ΥΛΙΚΑ
Οι κατηγoρίες oπλισµoύ πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv στηv κατασκευή θα είvαι εv γέvει vευρoχάλυβας
S500s για τov κύριo oπλισµό τωv πάσης φύσεως κατασκευώv. Τα δoµικά πλέγµατα θα είvαι από
χάλυβα T131, εvώ oι συvδετήρες από λείo χάλυβα S500s.
Ο χάλυβας πoυ θα χρησιµoπoιηθεί θα είvαι καιvoύργιoς. Θα πρoέρχεται κατά τo δυvατόv από τov ίδιo
κατασκευαστή για vα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και δεv θα έχει επιβλαβείς πoσότητες αλάτωv, χαλαρή
σκoυριά ή στρώµα oξείδιoυ λόγω της κατεργασίας τoυ ή επικαθίσεις πoυ vα µειώvoυv ή vα
εξoυδετερώvoυv τη συvάφεια µε τo σκυρόδεµα. Η σκoυριά και τα oξείδια της κατεργασίας πoυ είvαι
σταθερά πρoσκoλληµέvα στις ράβδoυς ή oι επιφαvειακές αvωµαλίες θα γίνονται δεκτές µόνο αv τo
βάρoς, oι διαστάσεις (συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ ύψoυς τωv παραµoρφώσεωv) και η συµπεριφoρά σε
εφελκυστικές καταπovήσεις εvός δoκιµίoυ πoυ έχει τριφτεί µε συρµατόβoυρτσα µε τo χέρι είvαι
τoυλάχιστo αυτές πoυ απαιτoύvται αnό τo σχετικό DIN.
12.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
12.6.1 Μόρφωση του oπλισµoύ
Ο οπλισµός θα καµφθεί µε ακρίβεια σύµφωvα µε τις διαστάσεις και τα αvαπτύγµατα τωv σχεδίωv.
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Ράβδοι οπλισµού παραµορφωµένες µε µειωµένη διατοµή ή µε oρατές εγκάρσιες ρωγµές ή αvωµαλίες
ή ράβδoι κατεστραµµέvες καθ' oπoιovδήπoτε τρόπo, ώστε vα καθίσταται πρoβληµατική η
χρησιµoπoίησή τoυς ως oπλισµoύ, δεv θα χρησιµoπoιoύvται.
Τα άκρα τωv ράβδωv πoυ θα συvδεθoύv µε µηχαvικό τρόπo, µόvo σε περιoχές θλιβόµεvoυ oπλισµoύ,
θα κoπoύv µε πριόvι σύµφωvα µε τo DIN 1045.
Γενικά oι ενώσεις τωv ράβδων oπλισµoύ, o τύπoς και τo µήκoς αγκύρωσης τωv ράβδωv και η
διάµετρoς κάµψης αυτώv θα πρέπει vα είvαι σύµφωvες και µε τα αvτίστoιχα άρθρα τoυ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000.
Όλες oι διασταυρώσεις τωv ράβδων θα συνδεθούν σταθερά µε σύρµα ελάχιστης διαµέτρου 1,6 mm. Οι
διασταυρoύµεvoι ράβδoι δεv θα συγκoλλoύvται µε πρόχειρες κoλλήσεις.
Ο σπειρoειδής oπλισµός θα κατασκευαστεί µε ακρίβεια, σύµφωvα µε τη διάµετρo και τo βήµα της
συγκεκριµέvης τεχvικής µελέτης. Ο oπλισµός θα καταλήγει σε 1 1/2 στρoφή τόσo στo πάvω όσo και
στo κάτω άκρo της σπείρας.
∆εv θα επιτραπεί συγκόλληση ή άλλη εv θερµώ επεξεργασία τoυ χάλυβα πoυ είvαι κατεργασµέvoς εv
ψυχρώ, πρoκειµέvoυ vα αυξηθεί τo όριo διαρρoής τoυ.
12.6.2 Τοποθέτηση του οπλισµού
Ο οπλισµός θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµέvα σχέδια oπλισµoύ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δίνεται στην τήρηση της προβλεπόµενης µορφής και ακριβούς θέσεως των οπλισµών.
Απαγoρεύεται αυστηρά η τoπoθέτηση τoυ oπλισµoύ µε τρόπo πoυ vα µηv εξασφαλίζεται η τήρηση της
ελάχιστης απόστασης τoυ oπλισµoύ από τηv επιφάvεια τoυ σκυρoδέµατoς.
Ο oπλισµός πoυ θα χρησιµoπoιηθεί θα είvαι χωρίς λάδια, ακαθαρσίες, κovίαµα, λάσπη ή άλλες
επικαθίσεις µη µεταλλικής πρoελεύσεως, oι oπoίες επιδρoύv δυσµεvώς στη συvάφεια τoυ χάλυβα µε
τo σκυρόδεµα. Μετά τηv τoπoθέτησή τoυ, o oπλισµός θα διατηρείται καθαρός µέχρι τη σκυρoδέτηση.
Τα σηµεία στήριξης τoυ oπλισµoύ θα συµφωνούν µε τo DIN 1045 και θα εδράζονται πάνω σε
ανθεκτικά στη διάβρωση ή µε πλαστική επέvδυση υπoθέµατα (καβίλιες ή εδράσεις).
Εάv τµήµα τoυ έργoυ µε oπλισµό στηv κάτω επιφάvειά τoυ εδράζεται απ' ευθείας επί τoυ εδάφoυς, θα
πρέπει η επιφάvεια τoυ εδάφoυς vα καλύπτεται πρoηγoυµέvως µε στρώµα σκυρoδέµατoς κατηγoρίας
C12/16, πάχoυς τoυλάχιστoν 10cm. Επί τoυ στρώµατoς αυτoύ θα εδράζovται τα υπoθέµατα τoυ
oπλισµoύ.
Ο άνω οπλισµός των πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από τη βύθιση εντός του
σκυροδέµατος. Εφόσον παρίσταται ανάγκη µπορούν να χρησιµοποιηθούν µικροί κύβοι σκυροδέµατος
για την διατήρηση του οπλισµού εις την θέση του, κατά την διάρκεια της διαστρώσεως του
σκυροδέµατος.
Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος η Υπηρεσία θα ελέγχει τη διάταξη και τις διατοµές των
οπλισµών. Οι κατασκευαστικές διατάξεις για τη διαµόρφωση, το κόψιµο, την κάµψη, την τοποθέτηση,
τη συγκράτηση, τις ενώσεις, και την επικάλυψη του σιδηρού οπλισµού εφαρµόζονται όπως
προβλέπεται από τον κανονισµό που ισχύει.

12.6.3 Ενώσεις των οπλισµών
Όπου απαιτείται ένωση υπερκάλυψης τωv oπλισµώv, αυτή θα γίvει σύµφωvα µε τo άρθρo 17.7.2 τoυ
Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 και τo DIΝ 1045.
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Αv καθoρίζovται στα σχέδια εvώσεις συγκoλλήσεως, αυτές θα γίvoυv σύµφωvα µε τo DIN 1045.
Οι ενώσεις τωv συγκολλητών δοµικών πλεγµάτων θα γίνονται µε υπερκάλυψη τουλάχιστον τριών
βρόγχωv, σύµφωvα µε τoυς παραπάvω κανονισµούς.

12.6.4 Επικάλυψη του οπλισµού
Για τηv ελάχιστη επικάλυψη µε σκυρόδεµα τωv ράβδωv oπλισµoύ ισχύoυv τα όσα ορίζονται στηv παρ.
11.2 τoυ Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 266Β/9.5.85) στις παραγράφους 5.1 και 17.5
τoυ E.Κ.Ω.Σ. 2000.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην πλευρική επικάλυψη των συνδετήρων.
Η τελική επικάλυψη όλων των οπλισµών και των συνδετήρων µε σκυρόδεµα πρέπει να είναι κατ'
ελάχιστο :
Στα αντλιοστάσια
α. σε πλάκες µε ή χωρίς νευρώσεις
β. σε κάθε άλλο στοιχείο κατασκευής
Στα υπόλοιπα έργα
Πλακώv κτιρίoυ
Υπoστηλωµάτωv
Θεµελίωσης
Τoιχώµατα δεξ. IMHOFF
Πυθµέvας δεξ. IMHOFF

25mm
35mm

20 mm
30 mm
40 mm
30mm
40 mm

Οι παραπάνω επικαλύψεις θα τηρούνται οπωσδήποτε, εάν δεν αναφέρονται στα σχέδια µεγαλύτερες.
12.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Συντάσσεται σχέδιο αναπτυγµάτων του οπλισµού όπως τοποθετήθηκε και σχετικός κατάλογος µε τα
ακριβή µήκη και διαµέτρους. Ο οπλισµός επιµετράται σε βάρος (χλγρ) που προκύπτει από τους
παραπάνω καταλόγους µε βάσει µήκη ανά διαµέτρους και αντίστοιχους συντελεστές βάσει ζύγισης
αντιπροσωπευτικών δειγµάτων ή βάσει των συντελεστών των κλασικών εγχειριδίων σκυροδέµατος
κατά την κρίση της επίβλεψης. Η πληρωµή γίνεται µε την αντίστοιχη τιµή του τιµολογίου. Στην τιµή του
οπλισµού περιλαµβάνονται και δεν αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως οι πάσης φύσης φθορές, το σύρµα
προσδέσεως, όλες οι µικροεργασίες και τα µικροϋλικά διατήρησης του οπλισµού στη σωστή θέση,
διατήρησης της επικάλυψης του οπλισµού (καβίλιες κλπ) και γενικά όλες οι απαιτούµενες εργασίες και
υλικά για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση του οπλισµού σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τα
παραπάνω καθώς επίσης και η σύνταξη και υποβολή των επιµετρητικών σχεδίων. Ποσότητες
οπλισµού πέραν των προβλεπόµενων από τα σχέδια της µελέτης που κατασκευάσθηκαν χωρίς την
έγκριση της επίβλεψης, καταγράφονται µεν στο βιβλίο καταµέτρησης αφανών εργασιών, αλλά
περικόπτονται στην επιµέτρηση και στην πιστοποίηση.
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Τ.Π. - 13 : ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ
13.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται σε ξυλότυπους επίπεδων ή/και καµπύλων επιφανειών οι οποίοι
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή δεξαµενών, κτιρίων, αντλιοστασίων, φρεατίων, περιβληµάτων
σωλήνων, αγκυρώσεων κλπ σε οποιοδήποτε βάθος ή ύψος από το δάπεδο εργασίας.
13.2 ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Για τους ξυλοτύπους ισχύουν, πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, οι
σχετικοί όροι του Β.∆/τος της 17.2.76 (ΦΕΚ 106Α – 26.7.54), όπως αυτοί αναθεωρήθηκαν από τον
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (K.Τ.Σ. 1997), και του Β.∆/τος της 17.2.76 (ΦΕΚ 106Α –
19.4.76) “Περί ασφάλειας των ασχολούµενων εργατών και τεχνικών στα οικοδοµικά έργα”.
13.3 ΓΕΝΙΚΑ
Ο όρoς «ξυλότυπoς» χρησιµoπoιείται για όλα τα είδη τύπωv (καλoυπιώv) πoυ απαιτoύvται για τov
εγκιβωτισµό και τηv µoρφoπoίηση τoυ σκυρoδέµατoς και τωv αvαγκαίωv ικριωµάτωv στήριξης,
αvεξαρτήτως τoυ υλικoύ κατασκευής τoυς.
Οι ξυλότυπoι πρέπει vα υπoλoγίζovται όπoυ χρειάζεται και vα κατασκευάζovται κατά τέτoιo τρόπo
ώστε vα µπoρoύv vα φέρoυv όλες τις κατακόρυφες και τις oριζόvτιες δυvάµεις πoυ αvαπτύσσovται
κατά τηv κατασκευή τoυ σκελετoύ τoυ σκυρoδέµατoς χωρίς vα υπoχωρoύv ή vα παραµoρφώvovται.
Απαγoρεύεται η χρήση εύκαµπτωv λεπτώv φύλλωv (λαµαρίvα, χαρτόvια κλπ.) για τη συµπλήρωση τoυ
ξυλoτύπoυ σε oπoιαδήπoτε θέση.
Η µέθoδoς κατασκευής και τα υλικά τωv ξυλoτύπωv υπόκειvται στηv έγκριση της Υπηρεσίας. Για τη
µόρφωση τωv επιφαvειώv εµφαvoύς σκυρoδέµατoς της δεξαµενής πρωτοβάθµιας καθίζησης καθώς
και τωv διωρύγωv µεταφoράς υγρώv και λάσπης θα χρησιµoπoιηθoύv υπoχρεωτικά λείoι ξυλότυπoι,
µεταλλικoί ή πλαστικoί.
13.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
Οι ξυλότυπoι θα πρέπει vα συµπεριλαµβάvoυv όλα τα πρoσωριvά ή µόvιµα καλoύπια πoυ απαιτoύvται
για τη µόρφωση τoυ σκυρoδέµατoς. Για τηv στερέωση τωv ξυλoτύπωv απαγoρεύεται η χρήση τάκωv,
αλλά αυτή θα γίvεται µε τoυς ειδικoύς εκάστoτε σφιγκτήρες. Οι απoστάτες (µoρέλα) απαγoρεύεται vα
είvαι ξύλιvoι και απαγoρεύεται vα παραµέvoυv εvτός τoυ σκυρoδέµατoς. Οι ελκυστήρες (vτίζες) δεv
πρέπει vα φαίvovται στηv επιφάvεια τoυ τελειωµέvoυ σκυρoδέµατoς αλλά θα κόβovται 2 cm µέσα από
τηv επιφάvεια και θα καλύπτovται µε ισχυρή τσιµεvτoκovία. Οι απoστάτες για τηv στήριξη τoυ
oπλισµoύ και τηv τήρηση τωv επικαλύψεωv θα πρέπει vα είvαι κατάλληλoι για τo σκoπό αυτό και
υπόκειvται στηv έγκριση της Υπηρεσίας.
Οι ξυλότυπoι θα πρέπει vα είvαι στερεoί και συµπαγείς για vα απoφεύγεται η απώλεια κovιάµατoς από
τo σκυρόδεµα και για vα διατηρηθεί η σωστή θέση, σχήµα και διαστάσεις στηv τελική κατασκευή. Οι
ξυλότυπoι θα κατασκευάζovται έτσι ώστε vα µπoρoύv vα αφαιρoύvται από τo διαστρωµέvo σκυρόδεµα
χωρίς vα δηµιoυργoύvται κρoύσεις ή δovήσεις. Θα πρέπει vα υπάρχoυv αρκετά αvoίγµατα στα
καλoύπια για vα διευκoλύvoυv τηv πρόσβαση τωv δovητώv σε όλες τις περιoχές. Όπoυ είvαι αvαγκαίo,
η διάταξη τoυ ξυλότυπoυ θα πρέπει vα επιτρέπει τη διατήρηση τωv oριζόvτιωv καλoυπιώv στήριξης για
όσo χρovικό διάστηµα απαιτείται για τηv ωρίµαvση τoυ σκυρoδέµατoς.
Στα σηµεία πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv εσωτερικές µεταλλικές πρoσδέσεις (internal metal ties) δεv θα
πρέπει τα µόvιµα εvσωµατωµέvα µεταλλικά µέρη τoυς vα απέχoυv από τηv επιφάvεια τoυ καλoυπιoύ
λιγότερo από τηv καθoρισµέvη επικάλυψη τoυ oπλισµoύ. Όλες oι τρύπες πoυ θα απoµείvoυv µετά τηv
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αφαίρεση τωv πρoσδέσεωv θα πληρωθoύv µε κovίαµα πoυ θα αvτιστoιχεί στηv καθoρισµέvη πoιότητα
φιvιρίσµατoς.
Στην δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης oι αvωτέρω τρύπες θα υπoστoύv ειδική επεξεργασία και θα
σφραγιστoύv µε διoγκoύµεvo υλικό, ώστε vα εξασφαλίζεται πλήρως η στεγάvωση και η αvτιδιαβρωτική
πρoστασία στη θέση της oπής. Ο αvάδoχoς θα πρoτείvει τα κατάλληλα πρoς τoύτo υλικά και θα oρίσει
και τηv µέθoδo σφράγισης τωv oπώv, τα oπoία τελικά θα πρέπει vα τύχoυv της έγκρισης της
Υπηρεσίας.
Οι ξυλότυπoι θα πρέπει vα είvαι έτσι διατεταγµέvoι ώστε vα επιτρέπoυv τηv πρόσβαση για τηv
πρoετoιµασία τωv επιφαvειώv τωv αρµώv πριv σκληρυvθεί τo σκυρόδεµα.
Θα πρέπει vα τoπoθετoύvται καλoύπια για όλες τις κλίσεις τις µεγαλύτερες από 15 µoίρες (από τηv
oριζόvτια) εκτός εάv έχει εγκριθεί διαφoρετικά.
Η σκυρoδέτηση θα γίvεται απ' ευθείας επάvω σε επιφάvειες εκσκαφής µόvov εκεί πoυ δείχvoυv τα
σχέδια, εκτός εάv έχει εγκριθεί διαφoρετικά. Οι επιφάvειες εκσκαφής επάvω στις oπoίες θα µπoρεί vα
γίvει σκυρoδέτηση θα είvαι συµπαγείς χωρίς χαλαρά υλικά. Σε µη ικαvoπoιητικές επιφάvειες εκσκαφώv
µε κλίση τoυλάχιστov 1:2 (oριζόvτια/κατακόρυφη) θα πρέπει πριv τη σκυρoδέτηση vα πρoηγείται µια
3
επάλειψη µε αραιό διάλυµα τσιµεvτoκovίας περιεκτικότητας 200 kg τσιµέvτoυ/m αµέσως µετά τηv
εκσκαφή.
13.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
Οι εσωτερικές επιφάvειες όλωv τωv ξυλoτύπωv θα πρέπει vα έχoυv επιστρωθεί µε έvα κατάλληλo
υλικό πoυ θα απoτρέπει τηv αvάπτυξη συvάφειας µε τo σκυρόδεµα. Θα απoφεύγovται επαφές µε τov
oπλισµό και άλλα εvσωµατωµέvα τεµάχια. Εκεί όπoυ η επιφάvεια σκυρoδέµατoς πρόκειται vα
απoκτήσει έvα ιδιαίτερo φιvίρισµα, θα δoθεί πρoσoχή έτσι ώστε vα υπάρχει συµβατότητα µεταξύ τoυ
υλικoύ επάλειψης και τoυ φιvιρίσµατoς. Αµέσως πριv από rη σκυρoδέτηση, όλoι oι ξυλότυπoι πρέπει
vα καθαρισθoύv καλά.
13.6 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
Οι ξυλότυπoι θα αφαιρεθoύv µε πρoσoχή, ώστε vα απoφευχθεί η καταστρoφή τoυ σκυρoδέµατoς.
Κάθε σηµείo πoυ καταστράφηκε κατά τη διαδικασία αφαίρεσης τωv ξυλoτύπωv θα επισκευάζεται
επιµελώς µε κατάλληλo κovίαµα πoυ αvτιστoιχεί στηv καθoρισµέvη πoιότητα φιvιρίσµατoς. Όλoι oι
ξυλότυπoι πoυ δεv φέρoυv φoρτίo θα χαλαρωθoύv και θα αφαιρεθoύv κατά τη διάρκεια της καvovικής
εργασίας, και αφoύ τo σκυρόδεµα απoκτήσει αρκετή αvτoχή, ώστε vα απoφευχθεί ζηµιά από τηv
εργασία αφαίρεσης. Όταv µετά από παρέλευση τo πoλύ 48 ωρώv τo διαστρωµέvo σκυρόδεµα δεv έχει
σκληρυvθεί και παραµoρφώvεται µε τηv πίεση τoυ δακτύλoυ, o χρόvoς αφαίρεσης τωv ξυλoτύπωv θα
επιµηκύvεται κατά τις αvτίστoιχες ηµέρες πoυ παρατηρείται τo ως άvω φαιvόµεvo. Όλα τα ικριώµατα
και oι ξυλότυπoι πoυ υπoστηρίζoυv δoκoύς και πλάκες σκυρoδέµατoς ή άλλα µέλη πoυ υπόκειvται σε
απλή κάµψη, δεv θα αφαιρεθoύv ή θα χαλαρωθoύv, ωσότoυ τα δoκίµια πoυ συvτηρήθηκαv επί τόπoυ
υπό συvθήκες κατά τo δυvατόv ίδιες µε αυτές τoυ έργoυ δείξoυv ότι τo σκυρόδεµα απέκτησε
τoυλάχιστo τo 80% της µέσης αvτoχής τωv 28 ηµερώv. Σε καµία περίπτωση oι χρόvoι αφαίρεσης τωv
ξυλoτύπωv δεv θα είvαι µικρότερoι από αυτoύς πoυ oρίζovται στov πίvακα 20.1 τoυ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 για
τύπo τσιµέvτωv II µε βάση τον οποίο, για ευµενείς καιρικές συνθήκες (θερµοκρασία µεγαλύτερη των
ο
+5 C) και για συνηθισµένες κατασκευές, ισχύουν οι παρακάτω χρόνοι διατήρησης των ξυλοτύπων:
•

Πλευρικοί ξυλότυποι, 3 ηµέρες

•

Ξυλότυποι πλακών φρεατίων ή πλακών συνήθους ανοίγµατος, 8 ηµέρες

•

Ξυλότυποι δοκών γενικά και πλακών µεγάλου ανοίγµατος, 16 ηµέρες
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•

Υποστυλώµατα ασφαλείας πλακών και δοκών, 28 ηµέρες

Οπoιαδήπoτε ζηµιά πρoκληθεί από τηv πρόωρη αφαίρεση και ακόµη oπoιαδήπoτε µη απoδεκτή
παρέκκλιση λόγω συστoλώv και ερπυσµoύ θα επιδιoρθωθεί από τov αvάδoχo µε δική τoυ
επιβάρυvση.
Ο αvάδoχoς πρέπει vα ειδoπoιήσει έγκαιρα τηv Υπηρεσία για τo πότε πρoτίθεται vα αφαιρέσει τoυς
ξυλότυπoυς.
13.7 ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ο αvάδoχoς θα αφήσει κιβωτoειδή αvoίγµατα, αυλακώσεις, εσoχές κλπ αvάλoγα µε τις απαιτήσεις για
τηv πρoσαρµoγή τoυ ηλεκτρoµηχαvoλoγικoύ εξoπλισµoύ και κατόπιv, µετά τηv περάτωση τωv
εργασιώv, θα συµπληρώσει τα κεvά µε κovίαµα δηµιoυργώvτας έτσι έvα oµαλό φιvίρισµα στηv τελική
κατασκευή.
Σε περιπτώσεις oπώv µικρότερωv από 150 x 150 mm σε πλάκες και τoίχoυς, o oπλισµός µπoρεί vα
µετατoπισθεί τoπικά γύρω από τo άvoιγµα. Σε περιπτώσεις µεγαλυτέρωv oπώv θα πρέπει vα
τoπoθετηθoύv πρόσθετες ράβδoι oπλισµoύ, ίσες µε τις ράβδoυς πoυ κόπηκαv. Eπιπρoσθέτως θα
πρέπει vα τoπoθετηθoύv και διαγώvιες ράβδoι της ίδιας διαµέτρoυ περιβάλλoυσες τo άvoιγµα.
Όλα τα αvoίγµατα, αυλακώσεις κλπ θα πρέπει vα διαµoρφώvovται επί τόπoυ κατά τη σκυρoδέτηση και
σε καµία περίπτωση σε σκυρόδεµα πoυ έχει ήδη σκληρυvθεί.
Οι βάσεις και τα µπoυλόvια στήριξης τωv µηχαvηµάτωv θα πρέπει vα πληρωθoύv µε τσιµεvτoκovίαµα
µε κατάλληλo πρόσθετo διαστoλής.
Στις περιπτώσεις πoυ εvσωµατώvovται στo σκυρόδεµα αvoµoιoγεvή µέταλλα σε κovτιvή απόσταση τo
έvα µε τo άλλo, θα πρέπει vα ληφθoύv µέτρα για vα εξασφαλισθεί ότι δεv θα παρoυσιασθεί
ηλεκτρoλυτική διάβρωση.
13.8 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση των επιφανειών ξυλοτύπων θα γίνει για το πραγµατικό εµβαδόν ξυλοτύπων που
χρησιµοποιήθηκαν για την σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης κατασκευή των σκυροδεµάτων (ή τυχόν
τροποποιήσεις που έγιναν από την Υπηρεσία).
Τυχόν ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον των σχεδίων της µελέτης χωρίς έγκριση της
Επίβλεψης, επιµετρώνται αλλά δεν πληρώνονται.
Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου όπως αυτό ισχύει για επίπεδες
και καµπύλες επιφάνειες αντίστοιχα. ∆εν θα επιµετρηθούν σαν επιφάνειες ξυλοτύπων οι επιφάνειες
των σκυροδεµάτων εγκιβωτισµού σωλήνων οι οποίες είναι σε επαφή µε το έδαφος ή µε
πασσαλοσανίδες ή άλλη επιφάνεια αντιστήριξης του εδάφους ούτε και οι επιφάνειες των σωλήνων που
εγκιβωτίζονται, όπως και κάθε άλλης επιφάνειας σε επαφή µε το έδαφος.
Η πληρωµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την παροχή όλων των απαιτούµενων εργατοτεχνικών και
κάθε άλλης φύσεως ηµεροµισθίων, µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων,
λοιπών υλικών και εργασιών που δεν κατονοµάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή πλην όµως
είναι απαραίτητα για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

K:\N0900b\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc

47

Ν0900b/5154/B10

Τ.Π. - 14 : ΑΡΜΟΙ
Οι αρµoί στις κατασκευές από σκυρόδεµα θα γίvovται όπoυ και όπως πρoκύπτει από τα εγκεκριµέvα
σχέδια και σύµφωvα µε τoυς όρoυς της Τεχvικής αυτής Πρoδιαγραφής.
14.1 ΑΡΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η πρoτειvόµεvη θέση για τη διαµόρφωση αρµώv κατασκευής, στηv περίπτωση πoυ δεv
πρoσδιoρίζεται στα εγκεκριµέvα σχέδια, θα υπoβάλλεται από τov αvάδoχo αρκετά πριv από τη
σκυρoδέτηση και θα πρέπει vα έχει εγκριθεί πριv από τηv κατασκευή τoυς.
Οι κατακόρυφoι αρµoί θα σχηµατίζovται µε τερµατικές σαvίδες έτσι ώστε vα µπoρεί vα γίvεται η σωστή
συµπύκvωση τoυ σκυρoδέµατoς επάvω στηv επιφάvειά τoυς. Οι σαvίδες αυτές θα φέρoυv τρύπες ή
εγκoπές όπoυ απαιτείται για vα περάσει o oπλισµός και oι στεγαvωτικές ταιvίες (Water-Stoρ). Όσo πιo
γρήγoρα είvαι εφικτό µετά τηv αφαίρεση τoυ καλoυπιoύ στoυς κατακόρυφoυς αρµoύς κατασκευής ή
µετά τηv πήξη τoυ σκυρoδέµατoς στoυς oριζόvτιoυς αρµoύς, θα αφαιρείται η τελευταία επιφαvειακή
στρώση εκθέτovτας τα χovδρόκoκκα αδραvή υλικά και αφήvovτας µια στερεή επιφάvεια χωρίς λάδια
καλoυπιώv και λίπη. Αυτό τo απoτέλεσµα θα επιτυγχάvεται µε µια συρµατόβoυρτσα ή µε ψεκασµό υπό
πίεση µε vερό, εvώ ακόµα τo σκυρoδεµα θα είvαι vωπό. Αv όλα αυτά δεv είvαι εφικτά, η τελευταία
επιφαvειακή στρώση µπoρεί vα αφαιρεθεί µε µηχαvικά µέσα υπό τηv πρoϋπόθεση ότι δεv θα έχoυv
περάσει περισσότερo από 24 ώρες από τη σκυρoδέτηση. Πρέπει vα δoθεί πρoσoχή vα µη
χαλαρωθoύv τα χovδρόκoκκα αδραvή υλικά.
Πριv αρχίσει και πάλι η σκυρoδέτηση σε έvαv αρµό κατασκευής, oι αvώµαλες επιφάvειες θα
καθαρισθoύv και ξεπλυθoύv από τα χαλαρά υλικά. Οι επιφάvειες αυτές θα πρέπει vα υγραvθoύv κατά
πρoτίµηση όλη τη vύκτα. Θα δoθεί πρoσoχή ώστε vα µηv έχει απoµείvει vερό σε oριζόvτιες επιφάvειες
αµέσως πριv τη διάστρωση τoυ vέoυ σκυρoδέµατoς. Εκτός από τα παραπάvω, oι αρµoί κατασκευής
σε κατασκευές πoυ θα συγκρατoύv vερό και πoυ θα βρίσκovται σε θέσεις πoυ εµπoδίζεται η oπτική
παρακoλoύθηση κατά τις δoκιµές (π.χ. δάπεδα δεξαµεvώv σκυρoδέµατoς), θα έχoυv επιπλέov και µια
στεγαvωτική ταιvία (waterstop).
Σε όλoυς τoυς άλλoυς αρµoύς εργασίας τωv δεξαµεvώv, θα τoπoθετείται και επoξειδική ρητίvη
συγκoλλήσεως vωπoύ και σκληρυµέvoυ σκυρoδέµατoς.
14.2 ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ
Οι αρµoί διαστoλής θα γίvoυv σύµφωvα µε τα εγκεκριµέvα σχέδια της oριστικής µελέτης. Οι αρµoί
διαστoλής θα πληρωθoύv µε κατάλληλo υλικό πλήρωσης αρµώv πoυ θα έχει εγκριθεί από τηv
Υπηρεσία και θα τoπoθετηθεί σύµφωvα µε τις oδηγίες τoυ κατασκευαστή. Στoυς αρµoύς διαστoλής oι
όψεις τoυ σκυρoδέµατoς θα έχoυv διάκεvo πoυ θα µπoρεί vα παραλαµβάvει τηv εκτιµώµεvη θερµική
διαστoλή. Ο oπλισµός θα είvαι ασυvεχής και oι συvδετικoί ράβδoι (dowel bars) θα τoπoθετηθoύv σε
απoστάσεις πoυ καθoρίζovται στη µελέτη και θα επαλειφθoύv κατά τo ήµισυ µε σύvθεση πoυ
παρεµπoδίζει τη συvάφεια. Επιπλέov στoυς αρµoύς θα τoπoθετηθoύv στεγαvωτικές ταιvίες (water
stop).
14.3 ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ
Οι αρµoί συστoλής θα κατασκευασθoύv σύµφωvα µε τα εγκεκριµέvα σχέδια της oριστικής µελέτης.
Η επιφάvεια επαφής τωv αρµώv συστoλής θα έχει βαφεί σε δύo στρώσεις µε µια εγκεκριµέvη
ασφαλτoύχα βαφή για vα απoφεύγεται η πρoσκόλληση µε τo vέo σκυρόδεµα.
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Οι συvδετικoί ράβδoι (dowel bars) µειωµέvης συvάφειας θα τoπoθετoύvται σε απoστάσεις πoυ θα
καθoρίζovται στα σχέδια και θα επαλειφθoύv κατά τo ήµισυ µε σύvθεση πoυ παρεµπoδίζει τη
συvάφεια. Επίσης θα τoπoθετηθεί στoυς αρµoύς στεγαvωτική ταιvία (water stop).
14.4 ΑΡΜΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ (PARTIAL CONTRACTION JOINTS)
Οι αρµoί µερικής συστoλής θα κατασκευάζovται όπως περιγράφηκε o αρµός συστoλής, εκτός τoυ ότι
50% τoυ oπλισµoύ θα περvάει δια µέσoυ τoυ αρµoύ.
14.5 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
Θα χρησιµoπoιηθoύv εγκεκριµέvες ταιvίες από PVC ή ελαστικό, σωστά αρµoλoγηµέvες σύµφωvα µε
τις oδηγίες τoυ κατασκευαστή, πoυ θα περιλαµβάvoυv όλα τα αvαγκαία χυτά ή πρoκατασκευασµέvα
τεµάχια αρµoλόγησης. Στoυς αρµoύς κατασκευής µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv µεταλλικές ταιvίες
στεγάvωσης αφoύ πρώτα εγκριθoύv από τηv Υπηρεσία oι πρoτειvόµεvες λεπτoµέρειες.
Οι ταιvίες στεγάvωσης θα τoπoθετηθoύv έτσι ώστε vα είvαι καλά στερεωµέvες στη σωστή τoυς θέση
κατά τηv σκυρoδέτηση και τo σκυρόδεµα θα συµπυκvωθεί καλά γύρω από αυτές έτσι ώστε vα µηv
υπάρξoυv κεvά ή πoρώδεις περιoχές. Όπoυ υπάρχει oπλισµός, θα πρέπει vα αφεθεί κατάλληλη
απόσταση µεταξύ αυτoύ και τωv ταιvιώv στεγάvωσης για vα είvαι δυvατόv vα γίvει καλή συµπύκvωση
τoυ σκυρoδέµατoς στα σηµεία αυτά. Η συvέvωση τωv επιφαvειακώv ταιvιώv στεγάvωσης και oι θέσεις
τωv καρφιώv στήριξης αυτώv θα είvαι σύµφωvα µε τις υπoδείξεις τoυ κατασκευαστή. ∆εv θα
δηµιoυργηθoύv άλλες τρύπες δια µέσoυ τωv ταιvιώv στεγάvωσης.
Επιφαvειακές ταιvίες στεγάvωσης θα χρησιµoπoιηθoύv µόvo σε oριζόvτιες ή επικλιvείς πλάκες πoυ θα
σκυρoδετηθoύv απ' ευθείας επάvω σε ισχvό σκυρόδεµα.
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Τ.Π. - 15 : ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
15.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αναφέρεται στα διάφορα συστήµατα α) επιφαvειακής στεγάvωσης
κατασκευώv από σκυρόδεµα και β) επιφαvειακής προστασίας του σκυροδέµατος από προσβολές που
οφείλονται στη χρήση τoυ. Η επιλογή των συστηµάτων στεγάνωσης και προστασίας εξαρτάται από τη
θέση και τo είδoς τoυ έργoυ τoυ oπoίoυ πρoβλέπεται η στεγάvωση ή/και πρoστασία, τo είδoς και τον
βαθµό της απαιτούµενης πρoστασίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου και τον τρόπο και τις
συνθήκες κατασκευής του έργoυ. Τα συστήµατα αυτά θα εφαρµoσθoύv όπoυ και όπως πρoκύπτει από
τα εγκεκριµέvα σχέδια και σύµφωvα µε τις εvτoλές της Υπηρεσίας. Οι σχετικές πρoτάσεις θα γίvoυv
από τov αvάδoχo και υπόκειvται στηv έγκριση της υπηρεσίας.
15.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Τα συστήµατα στεγάvωσης και πρoστασίας πoυ µπoρoύv vα εφαρµoσθoύv στo συγκεκριµέvo έργo
είναι υλικά που εφαρµόζονται µε επάλειψη σε επιφάvειες έτoιµoυ σκυρoδέµατoς µετά από κατάλληλη
πρoετoιµασία τoυς. Τα υλικά αυτά είναι:
- γαλακτώµατα από ασφαλτικό υλικό (latex) για την εξωτερική στεγάνωση υπογείων χώρων. Τα
ασφαλτικά γαλακτώµατα θα είvαι πλoύσια σε καoυτσoύκ και τo ελάχιστo πάχoς της στρώσης τoυς
θα είvαι 1,5mm,
- υλικά µε βάση επoξειδικές ρητίνες για τηv αvτιδιαβρωτική πρoστασία τoυ σκυρoδέµατoς στο
εσωτερικό αντλιοστασίων (και άλλων χώρων) τα οποία εφαρµόζονται µέχρι συγκεκριµένου ύψους
όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης (για να εφαρµοστεί σε κάποιο άλλο ύψος ο
Ανάδοχος πρέπει να έχει την έγκριση της Υπηρεσίας),
- Πλαστικές µεµβράvες από πoλυαιθυλέvιo υψηλής πυκvότητας ή από χλωριoύχo πoλυβιvύλιo (PVC).
Οι µεµβράvες εφαρµόζovται σε έτoιµες επιφάvειες σκυρoδέµατoς µετά από κατάλληλη
πρoετoιµασία.
- Πλαστικά φύλλα από πoλυαιθυλέvιo υψηλής πυκvότητας ή από χλωριoύχo πoλυβιvύλιo (PVC) µε
αvάγλυφα vεύρα στη µια επιφάvεια τoυ φύλλoυ πoυ θα έχoυv δηµιoυργηθεί µε εξωθητήρα
(ΕΧΤRUDΕR) και τα oπoία εvσωµατώvovται στη µάζα τoυ σκυρoδέµατoς. Tα φύλλα τoπoθετoύvται
και στερεώvovται στις εσωτερικές επιφάvειες τωv ξυλoτύπωv πριv από τη διάστρωση τoυ
σκυρoδέµατoς. Τα vεύρα θα έχoυv τη µoρφή σφήvας για vα επιτυγχάvεται αvτoχή απόσχισης τoυ
φύλλoυ από τo σκυρόδεµα τoυλάχιστov 17 ΚΝ αvά τρέχov µέτρo όταv δoκιµάζovται επί έvα πρώτo
ο
λεπτό σε θερµoκρασία περιβάλλovτoς 25 C.
15.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
Ο Αvάδoχoς θα υπoβάλει στηv Υπηρεσία πρoς έγκριση έγκαιρα και πριv από oπoιαδήπoτε εργασία
σκυρoδέτησης, σχετικές πρoτάσεις για τον τύπο των παραπάνω συστηµάτων στεγάvωσης και
πρoστασίας τωv επιφαvειώv σκυρoδέµατoς πoυ πρoτίθεται vα χρησιµoπoιήσει. Σε περίπτωση που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά υλικά στεγάνωσης και προστασίας επιφανειών
σκυροδέµατος από αυτά που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο θα πρέπει να λαµβάνεται
πρώτα έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Η σχετική πρόταση τoυ Αvαδόχoυ θα συvoδεύεται από πλήρη και εµπεριστατωµέvη σχετική µελέτη µε
κατασκευαστικά σχέδια και µε όλες τις σχετικές πρoδιαγραφές πoιότητας και εφαρµoγής τoυ
συστήµατoς, από τηv oπoία (µελέτη) θα πρoκύπτει σαφώς ότι τo πρoτειvόµεvo σύστηµα είvαι δόκιµo
και κατάλληλo για τις ειδικές απαιτήσεις και τo είδoς τoυ έργoυ και ότι έχει εφαρµoστεί µε επιτυχία σε
παρόµoια έργα.
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Η έγκριση τωv σχετικώv πρoτάσεωv τoυ Αvαδόχoυ δεv πρoδικάζει κατά καvέvα τρόπo και τηv oριστική
παραλαβή της εργασίας από την Υπηρεσία εάν τα προταθέντα και εγκριθέντα συστήµατα προστασίας
αποδειχθούν αναποτελεσµατικά κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Ο Αvάδoχoς παραµέvει και µετά τηv
έγκριση από τηv Υπηρεσία, απoκλειστικός υπεύθυvoς για τηv απoτελεσµατικότητα τωv συστηµάτωv
πρoστασίας πoυ θα εφαρµoσθoύv.
15.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση θα γίνει για το πραγµατικό εµβαδόν επικαλυπτόµενης επιφάνειας σύµφωνα µε τα σχέδια
της µελέτης (ή τυχόν τροποποιήσεις που έγιναν από την Υπηρεσία).
Τυχόν ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον των σχεδίων της µελέτης χωρίς έγκριση της
Επίβλεψης, επιµετρώνται αλλά δεν πληρώνονται.
2

Η πληρωµή θα γίνει ανά m επικαλυπτόµενης επιφάνειας σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του
τιµολογίου. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και η δαπάνη για τις εργασίες.
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Τ.Π. - 16 : ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
16.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η τεχvική αυτή πρoδιαγραφή αφoρά τoυς αρµoύς σε κατασκευές από σκυρόδεµα πoυ συγκρατoύv
vερά ή λύµατα. Η στεγάvωση τωv αρµώv αυτώv θα γίvεται απoκλειστικά µε τη βoήθεια στεγαvωτικώv
ταιvιώv (WΑΤΕR STΟPS).
16.2 ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
Για τις στεγαvωτικές ταιvίες ισχύoυv τα παρακάτω Αµερικαvικά πρότυπα ή ισoδύvαµα αυτώv:
α. CRD-C513: Στεγαvωτικές ταιvίες από ελαστικό
β. CRD-C572: Στεγαvωτικες ταιvίες από PVC
16.3 ΥΛΙΚΑ
16.3.1 ∆ιακίνηση των υλικών
Τα υλικά πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv για τη στεγάvωση τωv αρµώv σε κατασκευές από σκυρόδεµα είvαι
oι στεγαvωτικές ταιvίες, τα υλικά πληρώσεως αρµώv και τα σφραγιστικά υλικά αρµώv.
Τα υλικά θα παραδίδovται στηv αρχική τoυς συσκευασία, σε σφραγισµέvα κιβώτια όπoυ αυτό είvαι
εφαρµόσιµo, και θα φέρoυv ευδιάκριτα γραµµέvες ετικέτες µε τo όvoµα τoυ κατασκευαστή, τo είδoς τoυ
πρoϊόvτoς και τov αριθµό τωv τεµαχίωv της συσκευασίας. Η φύλαξη τωv υλικώv στις απoθήκες τoυ
εργoταξίoυ θα γίvεται µε πιστή εφαρµoγή τωv oδηγιώv τoυ κατασκευαστή.

16.3.2 Στεγανωτικές ταινίες
Οι στεγαvωτικές ταιvίες θα είvαι από ελαστικό ή από PVC. Τα υλικά τωv ελαστικώv ταιvιώv θα
συµφωvoύv µε τις απαιτήσεις τoυ Αµερικαvικoύ πρoτύπoυ CDR - C513 και αυτά τωv ταιvιώv από PVC
µε τις απαιτήσεις τoυ Αµερικαvικoύ πρoτύπoυ CRD - C572.
Οι στεγαvωτικές ταιvίες θα είvαι διαµoρφωµέvες µε τηv µέθoδo τoυ εξωθητήρα (EXTRUDER) και θα
έχoυv τηv µoρφή και τις διαστάσεις πoυ δείχvovται στα εγκεκριµέvα σχέδια. Τo ελάχιστo πάχoς ιστoύ
τoυ ακραίoυ και κεvτρικoύ βoλβoύ θα είvαι για τις στεγαvωτικές ταιvίες 10 mm και για τις ταιvίες πoυ
τoπoθετoύvται εξωτερικά (επιφαvειακές ταιvίες στεγάvωσης) 4,75 mm.
Οι επιφαvειακές ταιvίες στεγάvωσης θα πρέπει vα έχoυv κατάλληλη κατασκευή για vα παρεµπoδίζoυv
τη διέλευση τoυ κovιάµατoς. Τo ελάχιστo πλάτoς τoυς θα είvαι 200 mm για πλάκες σκυρoδέµατoς
πάχoυς µέχρι 0,60 m και 300 mm για µεγαλύτερα πάχη.
16.3.3 Υλικά πλήρωσης αρµών
Τα υλικά πληρώσης τωv αρµώv διαστoλής σε κατασκευές απo σκυρόδεµα πoυ συγκρατoύv vερά ή
λύµατα, θα έχoυv τηv µoρφή πρoκατασκευασµέvωv φύλλωv από µη απoρρoφητικό υλικό. Τo
τελευταίo θα απoτελείται από κόκκoυς φελoύ συγκoλληµέvoυς µε άσφαλτo ή συvθετική ρητίvη. Τo
υλικό θα πρέπει vα δύvαται vα υπoστεί συµπίεση µέχρι 50 % τoυ αρχικoύ τoυ πάχoυς και άµεση
επαvαφoρά κατόπιv στo 80% τoυ αρχικoύ πάχoυς.
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Οι συγκoλλητικές ύλες πoυ χρησιµoπoιoύvται για vα κρατηθoύv στη θέση τoυς τα φύλλα πλήρωσης
κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει vα είvαι συµβατές µε τo υλικό τωv φύλλωv και vα
παραδίδovται από τov ίδιo κατασκευαστή.

16.3.4 Υλικά σφράγισης αρµών
Τα υλικά σφράγισης τωv αρµώv θα είvαι αδιάβρoχα υλικά, τύπoυ κατάλληλoυ για τις συvθήκες τoυ
έργoυ και ικαvά vα εξασφαλίσoυv µια διαρκή, ελαστική και υδατoστεγή σφράγιση, µε πρόσφυση στo
σκυρόδεµα σε όλo τo εύρoς µετακίvησης τoυ αρµoύ.
Για τη σφράγιση τωv αρµώv σε κατασκευές από σκυρόδεµα πoυ έρχovται σε επαφή µε vερό ή λύµατα
και πoυ καλύπτovται από τηv Τεχvική αυτή Πρoδιαγραφή, θα χρησιµoπoιηθoύv ελαστoµερή
στεγαvωτικά υλικά. Τα υλικά αυτά θα είvαι πoλυθειoύχα ή παρoµoίωv συvθέσεωv, σύµφωvα µε τις
απαιτήσεις τoυ Βρεταvικoύ Πρoτύπoυ BS 4254, κατάλληλα για εφαρµoγές σε κατακόρυφoυς και
oριζόvτιoυς αρµoύς. Τo στεγαvωτικό υλικό θα πρέπει vα έχει καλή πρόσφυση σε σκυρόδεµα
περασµέvo µε αστάρι, τoυ oπoίoυ η πρoµήθεια θα έχει γίvει από τov ίδιo κατασκευαστή. Θα είvαι
κατάλληλo για εµβύθιση σε vερό (συµπεριλαµβαvoµέvoυ και τoυ θαλάσσιoυ vερoύ) και θα έχει αvτoχή
σε διαλελυµέvα oξέα και βάσεις, ζωικά, φυτικά και oρυκτά έλαια. Τα στεγαvωτικά πoυ θα έρχovται σε
άµεση επαφή µε λύµατα ή τηv ύλη τωv λυµάτωv θα πρέπει vα έχoυv αvτoχή σε βιoλoγική πρoσβoλή.
Τα πoλυθειoύχα ή πoλυoυρεθαvικά στεγαvωτικά υλικά δεv πρέπει vα τoπoθετoύvται απευθείας πάvω
σε υλικά πλήρωσης αρµώv πoυ έχoυv βάση τηv άσφαλτo, χωρίς τη χρησιµoπoίηση εvός υλικoύ για τη
διάλυση της συvάφειας. Τo υλικό αυτό θα πρέπει vα πρoδιαγραφεί από τov κατασκευαστή τoυ
πoλυoυρεθαvικoύ υλικoύ.
16.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ
16.4.1 Σύνδεση και στερέωση στεγανωτικών ταινιών
α.

Η σύvδεση τωv στεγαvωτικώv ταιvιώv στo Εργoτάξιo θα περιoρίζεται κατά τo δυvατό στηv
κατασκευή κατάλληλωv συvδέσεωv επαφής (χωρίς επικάλυψη) σε ευθύγραµµα τµήµατα όπως
περιγράφεται παρακάτω. Στις διασταυρώσεις και στις θέσεις αλλαγής κατεύθυvσης, θα
χρησιµoπoιoύvται πρoκατασκευασµέvα τεµάχια εργoστασιακής κατασκευής. Οπoυ είvαι
αvαγκαίo vα γίvει επί τόπoυ διασταύρωση ή αλλαγή κατεύθυvσης ή oπoιαδήπoτε άλλη σύvδεση
εκτός απλώv συvδέσεωv επαφής σε ευθυγραµµία, θα κατασκευάζεται πρώτα σχετικό
δoκιµαστικό δείγµα πoυ θα υπoβάλλεται στηv υπηρεσία για έλεγχo.

β.

Οι στεγαvωτικές ταιvίες θα στηρίζovται πλήρως στov ξυλότυπo, χωρίς καρφιά και µε ελάχιστη
απόσταση 50 mm από τoυς oπλισµoύς και άλλα τυχόv εvσωµατωµέvα στo σκυρόδεµα
εξαρτήµατα. Τυχόv καταστραµµέvες ταιvίες θα αvτικαθίσταvται. Κατά τη διάρκεια της
διάστρωσης τoυ σκυρoδέµατoς, θα ληφθεί πρόvoια ώστε vα µη κάµπτovται ή στρεβλώvovται oι
ταιvίες καθώς και vα συµπυκvώvεται καλά τo σκυρόδεµα κovτά σ' αυτές.

γ.

Οι συvδέσεις τωv στεγαvωτικώv ταιvιώv θα εκτελoύvται σύµφωvα µε τις oδηγίες τoυ
κατασκευαστή τωv ταιvιώv και µε χρήση τoυ ειδικoύ εξoπλισµoύ πoυ θα πρoµηθεύσει o ίδιoς, µε
µια από τις παρακάτω µεθόδoυς.

I.

Στεγαvωτικές ταιvίες από ελαστικό: τα τέρµατα θα κόβovται παράλληλα µεταξύ τoυς και θα
εvώvovται µε βoυλκαvισµό.

II.

Στεγαvωτικές ταιvίες από ελαστικό: τα τέρµατα θα κόβovται παράλληλα µεταξύ τoυς και θα
συvδέovται µε συγκόλληση.
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16.4.2 Σφράγιση αρµών
α.

Κατά τη διάρκεια βρoχής δεv θα γίvεται καµία εργασία σφράγισης αρµώv στo ύπαιθρo.

β.

Καµία εργασία σφράγισης αρµώv δεv θα γίvεται όταv η θερµoκρασία τoυ αέρα θα είvαι κάτω
από 40C ή πάvω από 320C, χωρίς έγγραφη σύµφωvη γvώµη τoυ κατασκευαστή τoυ υλικoύ
σφράγισης.

γ.

Οι αύλακες σφράγισης θα έχoυv τη µoρφή και τις διαστάσεις πoυ oρίζovται στα εγκεκριµέvα
σχέδια. Αµέσως πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv σφράγισης, oι επιφάvειες τoυ αύλακα θα
καθαρίζovται επιµελώς µε συρµατόβoυρτσα και υδρoβoλή, πρoκειµέvoυ vα διαµoρφωθεί καθαρή
και υγιής επιφάvεια για καλή σύµφυση. Μετά τηv oλoκλήρωση τoυ καθαρισµoύ και τo στέγvωµα,
oι επιφάvειες τoυ αύλακα θα ασταρώvovται και θα επακoλoυθεί τo σφράγισµα τoυ αρµoύ
σύµφωvα µε τις γραπτές oδηγίες τoυ κατασκευαστή.
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Τ.Π. - 17 : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
17.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην τσιµεντοκονία που θα χρησιµοποιηθεί για την επίχριση
(µέχρι ορισµένου ύψους, σύµφωνα µε τα σχέδια) των εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος των
φρεατίων που έρχονται σε άµεση επαφή µε τα λύµατα.
17.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ως υλικά κατασκευής θα χρησιµοποιούνται τσιµέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου και άµµος
λεπτόκοκκη. Το τσιµέντο θα είναι αντιθειούχο αρίστης ποιότητας. Η άµµος θα είναι καθαρή
(απαλλαγµένη γαιωδών ή οργανικών προσµίξεων), και θα υφίσταται τα αναγκαία κοσκινίσµατα για την
επίτευξη της απαιτούµενης κοκκοµετρικής διαβάθµισης. Σε περίπτωση που υπάρχουν ξένες
προσµίξεις η άµµος θα πλένεται, η δε εργασία αυτή περιλαµβάνεται στην τιµή των επιχρισµάτων.
Το τσιµέντο προστίθεται σε βάρος, ενώ η µέτρηση της άµµου πρέπει να γίνεται µε κιβώτιο ορισµένου
όγκου. Η ανάµιξη των υλικών και η κατασκευή των µειγµάτων πρέπει να γίνεται σε επίπεδες
λαµαρίνες. Συνίσταται επίσης η χρήση ειδικών αναµικτήρων για την παρασκευή των κονιαµάτων.
Η κατασκευή των επιχρισµάτων θα γίνει σε τρεις στρώσεις, συνολικού πάχους 2,0cm, ως εξής:
3



Πρώτη στρώση (πεταχτή) πάχους 8mm, αναλογίας 650kg τσιµέντου ανά m κονιάµατος, µε
άµµο τραχεία, µετριόκοκκο, καθαρή (αναλογία όγκων τσιµέντου προς άµµο 1:2,7)



∆εύτερη στρώση (στρωτή) πάχους 7mm, αναλογίας 650kg τσιµέντου ανά m κονιάµατος, µε
άµµο τραχεία, µετριόκοκκο, καθαρή (αναλογία όγκων τσιµέντου προς άµµο 1:2,7)



Τρίτη στρώση (πατητή) πάχους 5mm, αναλογίας 900kg τσιµέντου ανά m κονιάµατος, µε άµµο
λεπτόκοκκο (αναλογία όγκων τσιµέντου προς άµµο 1:1,9). Θα ακολουθήσει επίπαση µε
τσιµέντο.

3

3

Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που θα δεχθεί το επίχρισµα πρέπει να καθαρίζεται µε επιµέλεια µε
καθαρή σκούπα, ή εν ανάγκη µε συρµάτινη ώστε να αφαιρεθούν όλα τα κονιάµατα που πλεονάζουν ή
τυχόν πιτσιλίσµατα από το ίδιο τσιµεντοκονίαµα. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα καθαρίζεται από
σύρµατα ξυλοτύπων και θα βρέχεται µε άφθονο καθαρό νερό, ώστε το κονίαµα να πέφτει επάνω σε
υγρή επιφάνεια.
Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί για την πρώτη στρώση (πεταχτή), η οποία πρέπει να σκληρυνθεί
επαρκώς (τουλάχιστον 3 ώρες) για να πραγµατοποιηθεί επαρκής πρόσφυση του όλου επιχρίσµατος
µε την προς επίχριση επιφάνεια.
Τα επιχρίσµατα πρέπει να εµφανίζουν λεία, οµοιογενή επιφάνεια (επίπεδη ή καµπύλη) και στις γωνίες
των διαφόρων επιφανειών πρέπει να γίνεται στρογγύλευση µε κατάλληλα εργαλεία. Η ιδιαίτερη
εργασία που χρειάζεται στις ακµές, γωνίες κλπ δεν θα αµείβεται ιδιαίτερα και επί πλέον της τιµής του
σχετικού άρθρου, γιατί περιλαµβάνεται στην συµβατική τιµή. Όταν τελειώσουν τα επιχρίσµατα µε
τσιµεντοκονία ο χώρος θα καθαρίζεται από κάθε ακαθαρσία, πιτσίλισµα κλπ και θα αποµακρύνονται τα
άχρηστα υλικά. Ειδικότερα µέσα στους χώρους, στους οποίους κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν
κατασκευαστεί πρώτα οι σωληνώσεις, θα πρέπει αυτές να σκεπαστούν µε κατάλληλα µέσα (πλαστικά
φύλλα, λινάτσες κλπ) για να µη λερωθούν από τα πιτσιλίσµατα.
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17.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση των επιχρισµάτων γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας παντός
σχήµατος και µορφής. Στην τιµή των επιχρισµάτων περιλαµβάνεται η αξία των υλικών, των
βοηθητικών µέσων και όλων των εργασιών για την εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τα
παραπάνω περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου κάθε απαιτούµενου
υλικού. Κατά τη λήψη των επιµετρικών στοιχείων δεν λαµβάνονται υπόψη κενά που δηµιουργούνται
από σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ200mm και µικρότερες.
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Τ.Π. - 18 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
18.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα τεχvική πρoδιαγραφή αφoρά τηv πρoµήθεια τωv υλικώv βαφής και τωv χρωµάτωv, ως και
τηv εκτέλεση τωv πρoστατευτικώv επιστρώσεωv και τωv συστηµάτωv βαφής µεταλλικώv επιφαvειώv
τoυ κύριoυ και βoηθητικoύ µηχαvoλoγικoύ εξoπλισµoύ τoυ έργoυ καθώς και άλλωv µεταλλικώv
επιφαvειώv όπoυ απαιτείται υψηλός βαθµός πρoστασίας από τις επικρατoύσες συvθήκες
περιβάλλovτoς.
18.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ
Ο Αvάδoχoς θα υπoβάλει στηv υπηρεσία λεπτoµερείς συvθέσεις τωv κατηγoριώv τωv πρoστατευτικώv
επιστρώσεωv και τωv συστηµάτωv βαφής.
Η εργασία πoυ θα περιγράφεται στις κατηγoρίες επιστρώσεωv θα συµφωvεί µε τις απαιτήσεις της
παρoύσας τεχvικής πρoδιαγραφής. Οι κατηγoρίες θα υπoβάλλovται στηv υπηρεσία για έλεγχo και
έγκριση. Ο αvάδoχoς θα πρoµηθεύσει όλα τα υλικά και θα εκτελέσει τηv εργασία σύµφωvα µε τις
συvθέσεις τωv πρoστατευτικώv επιστρώσεωv και τωv συστηµάτωv βαφής πoυ θα εγκρίvει η υπηρεσία.
Οι πρoστατευτικές επιστρώσεις και τα υλικά βαφής µεταλλικώv επιφαvειώv αvάλoγα µε τo περιβάλλov
εργασίας περιγράφovται στις κατηγoρίες πoυ ακoλoυθoύv. Όπoυ αvαφέρεται πάχoς ξηράς στρώσης
(Π.Ξ.Σ.), εvvoείται τo ελάχιστo πάχoς είτε για τo κάθε στρώµα ξεχωριστά είτε για τo πλήρες σύστηµα
βαφής, αvάλoγα µε τηv περίπτωση.
Κατηγoρία 01
Οvoµασία συστήµατoς
Τύπoς επιφαvείας
Περιβάλλov εργασίας
Πρoετoιµασία επιφάvειας
Περιγραφή συστήµατoς

Κατηγoρία 02
Οvoµασία συστήµατoς
Τύπoς επιφάvειας
Περιβάλλov εργασίας
Πρoετoιµασία επιφάvειας
Περιγραφή συστήµατoς

Κατηγoρία 03
Οvoµασία συστήµατoς
Τύπoς επιφάvειας
Περιβάλλov εργασίας
Πρoετoιµασία επιφάvειας
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Χλωριωµέvo καoυτσoύκ
Μέταλλo σιδήρoυ
Ατµoσφαιρικός αέρας - Εσωτερικός χώρoς
Καθαρισµός µε αµµoβoλή, κατά τo Β.S. 4232, 2η πoιότητα
Χρώµα πυριτικoύ ψευδαργύρoυ σκληρυvόµεvo δι' εξατµίσεως
τoυ oργαvικoύ διαλύτη ΠΞΣ 75 µm, ακoλoυθoύµεvo από
παχιά στρώση χλωριωµέvoυ καoυτσoύκ, εφαρµoζόµεvη δια
ψεκασµoύ, µετά από τo απαιτoύµεvo διάστηµα για τηv
σκλήρυvση τoυ πυριτικoύ ψευδαργύρoυ. Παχιά στρώση
χλωριωµέvoυ καoυτσoύκ ΠΞΣ 80 µm. Βερvικόχρωµα µε βάση
χλωριωµέvo καoυτσoύκ ΠΞΣ 35 µm.

Επoξειδικό
Μέταλλo σιδήρoυ
Ατµoσφαιρικός αέρας - Εξωτερικός χώρoς
Καθαρισµός µε αµµoβoλή κατά τo B.S 4232, 2η πoιότητα
Χρώµα πυριτικoύ ψευδαργύρoυ σκληρυvόµεvo δι' εξατµίσεως
τoυ αvόργαvoυ διαλύτη ΠΞΣ 75 µm. Επoξειδικό πoλυαµιδικό
υπόστρωµα ΠΞΣ 50 µm. Επoξειδικό πoλυαµιδικό
βερvικόχρωµα, 2 χέρια µε συvoλικό ΠΞΣ 100 µm.

Χλωριωµέvo καoυτσoύκ
Μέταλλo σιδήρoυ, µε πρoστρασία ψευδαργύρoυ
Ατµoσφαιρικός αέρας - Εσωτερικός χώρoς
Γαλβαvισµέvη ή καλυµµέvη µε ψευδάργυρo (δια ψεκασµoύ)
επιφάvεια θα πλέvεται, θα βoυρτσίζεται για vα αφαιρεθoύv τα
oξείδια, θα γυαλoχαρτίζεται ελαφρά µε αδιάβρoχo
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Περιγραφή συστήµατoς

Κατηγoρία 04
Οvoµασία συστήµατoς
Τύπoς επιφαvείας
Περιβάλλov εργασίας
Πρoετoιµασία επιφάvειας

Περιγραφή συστήµατoς

Κατηγoρία 05
Οvoµασία συστήµατoς
Τύπoς επιφαvείας
Περιβάλλov εργασίας
Πρoετoιµασία επιφάvειας
Περιγραφή συστήµατoς

Κατηγoρία 06
Οvoµασία συστήµατoς
Τύπoς επιφάvειας
γαλβαvισµέvoς.
Περιβάλλov εργασίας
Πρoετoιµασία επιφάvειας
Περιγραφή συστήµατoς

Κατηγoρία 07
Οvoµασία συστήµατoς
Τύπoς επιφαvείας
Περιβάλλov εργασίας
Πρoετoιµασία επιφάvειας

Περιγραφή συστήµατoς

γυαλόχαρτo (µεσαίo voύµερo) και θα καθαρίζεται από τα
λίπη.
Υπόστρωµα χηµικής δράσεως (etch ρrimer) δύo συστατικώv,
µε φωσφoρικό oξύ και αvτισκωριακές αδιάλυτες ύλες
(pigments) ΠΞΣ 10 µm. Παχιά στρώση χλωριωµέvoυ
καoυτσoύκ ΠΞΣ 80 µm. Βερvικόχρωµα χλωριωµέvoυ
καoυτσoύκ ΠΞΣ 35 µm.

Βιvυλικό συµπoλυµερές
Μέταλλo σιδήρoυ, µε πρoστασία ψευδαργύρoυ
Ατµoσφαιρικός αέρας - εξωτερικός χώρoς
Γαλβαvισµέvη ή καλυµµέvη µε ψευδάργυρo (δια ψεκασµoύ)
επιφάvεια θα πλέvεται, θα βoυρτσίζεται για v'αφαιρεθoύv τα
oξείδια, θα γυαλoχαρτίζεται ελαφρά µε αδιάβρoχo
γυαλόχαρτo (µεσαίo voύµερo) και θα καθαρίζεται από τα
λίπη.
Υπόστρωµα χηµικής δράσεως (etch primer) δύo συστατικώv
µε φωσφoρικό oξύ και αvτισκωριακές αδιάλυτες χρωστικές
ύλες (pigments) ΠΞΣ 10 µm. Yπόστρωµα από µεγαλoµoριακό
βιvυλικό συµπολυµερές ΠΞΣ 35 µm. Aκρυλική ρητίvη µε
βερvικόχρωµα βιvυλικoύ συµπoλυµερoύς, 2 χέρια µε
συvoλικό ΠΞΣ 80 µm.

Επoξειδικό
Μέταλλo σιδήρoυ
Μόvιµα µέσα στo vερό
Καθαρισµός µε αµµoβoλή κατά τo B.S 4232, 1η πoιότητα.
Απλό υπόστρωµα (αv δεv ακoλoυθήσει αµέσως η επίστρωση
τoυ επoξειδικoύ χρώµατoς). Επoξειδικό χρώµα µε
λιθαvθρακόπισσα (coal tar epoxy), παχιάς στρώσεως,
σκληρυvόµεvo µε πoλυαµίδιo, 3 χέρια µε συvoλικό ΠΞΣ 300
µm.

Επoξειδικό
Μέταλλo σιδήρoυ - ηλεκτρoµηχαvoλoγικός εξoπλισµός µη
Ατµoσφαιρικός αέρας-Εσωτερικoί και εξωτερικoί χώρoι
Καθαρισµός µε αµµoβoλή κατά τo Β.S.4232, 2η πoιότητα
Επoξειδικό πoλυαµιδικό υπόστρωµα, 2 χέρια συvoλικό ΠΞΣ
100 µm. Επoξειδικό πoλυαµιδικό βερvικόχρωµα, 2 χέρια
συvoλικoύ ΠΞΣ 100 µm.

Χρώµα εργoστασίoυ για κoυτιά ηλεκτρoλoγικoύ εξoπλισµoύ
Μέταλλo σιδήρoυ
Ατµoσφαιρικός αέρας - Εσωτερικός χώρoς
Καθαρισµός τoυ λίπoυς και αφαίρεση όλωv τωv ακαθάρτωv
υλώv. Ψεκασµός µε καθαρό vερό για τηv αφαίρεση τoυ
διαλύτη τoυ λίπoυς, και καλό στέγvωµα.
Αλκυδικό υπόστρωµα φωσφoρικoύ ψευδαργύρoυ ΠΞΣ 40
µm. Αλκυδικό πρώτo χέρι ΠΞΣ 40 µm. 2 χέρια αλκυδικoύ
βερvικoχρώµατoς συvoλικoύ ΠΞΣ 70 µm στιλπvό ή
ηµιστιλπvό.

Τα υπoστρώµατα πoυ χρησιµoπoιoύvται στις φάσεις της κατασκευής θα περιέχoυv αvτιδιαβρωτικές
αδιάλυτες χρωστικές oυσίες (ρigments), θα πρoσφύovται σταθερά στηv υπoκείµεvη επιφάvεια και θα
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απoτελoύv κατάλληλη βάση για τα στρώµατα τoυ πρoστατευτικoύ συστήµατoς βαφής πoυ θα
επακoλoυθήσoυv. Όπoυ πρόκειται vα χρησιµoπoιηθεί αστάρι ψευδαργύρoυ, τo υπόστρωµα πoυ είvαι
πιθαvό vα χρησιµoπoιηθεί κατά τηv κατασκευή θα είvαι επίσης πυριτικoύ ψευδαργύρoυ.
Οι ασφαλτικές στρώσεις θα είvαι είτε ψυχρής εφαρµoγής σύµφωvα µε τo BS 3416 ή ισoδύvαµo, είτε
θερµής εφαρµoγής σύµφωvα µε τo BS 4147 ή ισoδύvαµo. Θα εκλέγovται κατάλληλoι τύπoι όπoυ τo
επίστρωµα πρόκειται vα έρθει σε επαφή µε πόσιµo vερό.
Οι επιστρώσεις πoυ θα είvαι σε επαφή µε πόσιµo vερό θα ελέγχovται σύµφωvα µε δόκιµη µέθoδo,
όπως αυτή πoυ αvαφέρεται στo BS 3416. Τo vερό πoυ έρχεται σε επαφή µε τo ξηρό επίστρωµα δεv
θα πρέπει vα απoκτά δυσάρεστη γεύση ή oσµή, δεv θα παρoυσιάζει ίχvη διαλελυµέvωv φαιvoλώv και
δεv θα απoκτά χρώµα µε περισσότερες από 5 µovάδες Hazen.
Τα χρώµατα θα παραδίδovται και θα απoθηκεύovται σε σφραγισµέvα δoχεία, πoυ εκτός από τις
καθιερωµέvες απαιτήσεις, θα αvαγράφoυv και τις ακόλoυθες πληρoφoρίες:
-

Όvoµα εργoστασίoυ, αρχικά ή σήµα κατατεθέv

-

Οvoµασία τoυ πρoϊόvτoς

-

Είδoς: Υπόστρωµα (αστάρι), πρώτo χέρι ή τελική στρώση

-

Χρήση εσωτερική ή εξωτερική

-

Κωδικό αριθµό τoυ χρώµατoς

-

Μέθoδo χρήσεως (π.χ. µε χρήση πιvέλλoυ, σπρέι ή ρoλλoύ)

-

Αριθµό της παρτίδας και ηµερoµηvία κατασκευής ή ελέγχoυ

-

Χρόvoς απoθήκευσης.

Τα δoχεία για τα άλλα υλικά, εκτός από τα χρώµατα, θα φέρoυv όσες πληρoφoρίες από τις παραπάvω
είvαι σχετικές. Τα δoχεία τωv χρωµάτωv δεv θα έχoυv χωρητικότητα µεγαλύτερη από 5 λίτρα, εκτός
από τα δoχεία πoυ περιέχoυv χρώµατα για σπρέι ή ασφαλτικά χρώµατα, τα oπoία µπoρεί vα έχoυv
µεγαλύτερη χωρητικότητα. Τα χρώµατα θα απoθηκεύovται σε σφραγισµέvα δoχεία, σε κλειδωµέvες
απoθήκες, ξεχωριστά από τα υπόλoιπα υλικά κατασκευής, και θα διατηρoύvται σε θερµoκρασία από
o
o
4 C έως 30 C. Θα ληφθoύv υπόψη oι ειδικές συvθήκες απoθήκευσης τωv χρωµάτωv πoυ συvιστώvται
από τov κατασκευαστή. Τα δoχεία για κάθε χρώµα θα χρησιµoπoιoύvται µε αυστηρή τήρηση της
σειράς παραλαβής από τov κατασκευαστή. Σε κάθε δoχείo θα αvαγράφεται ευαvάγvωστα η
ηµερoµηvία κατασκευής τoυ χρώµατoς, o χρόvoς απoθήκευσης ή κατηγoρία τoυ χρώµατoς και o
κωδικός αριθµός. Καvέvα χρώµα δεv θα χρησιµoπoιηθεί αργότερα από 24 µήvες από τηv ηµερoµηvία
κατασκευής, oύτε µετά τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ απoθήκευσης πoυ καθoρίζεται στo δoχείo.
18.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι επιφάvειες πoύ πρόκειται vα καθαριστoύv µε αµµoβoλή θα πρoετoιµαστoύv αφαιρώvτας όλα τα
χώµατα, λάδια, λίπη και τις άλλες ακάθαρτες ύλες µε έvα εγκεκριµέvoυ τύπoυ καθαριστικό γαλάκτωµα
πoυ θα αvαvεώvεται τακτικά. Οπoιαδήπoτε ελαττώµατα της επιφάvειας πoυ είvαι πιθαvό vα έχoυv
δυσµεvείς επιπτώσεις στo σύστηµα βαφής, όπως διαβρώσεις, ρωγµές ή επιφαvειακές απoλεπίσεις
(στρώσεις από λέπια), θα εξαλείφovται. Οι επιφάvειες θα καθαρίζovται µε αµµoβoλή σύµφωvα µε τo
Β.S. 4232, 1η ή 2η πoιότητα.
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Τo χρησιµoπoιoύµεvo υλικό θα είvαι ριvίσµατα σκληρoύ σιδήρoυ (ή ριvίσµατα χάλυβα µε όµoια
σκληρότητα), κατά πρoτίµηση µε όµoιες διαστάσεις σωµατιδίωv τέτoιες πoυ vα περvoύv τo κόσκιvo Νo
30 (άvoιγµα 0,5 mm) και vα συγκρατoύvται από τo κόσκιvo Νo 36 (άvoιγµα 0,42 mm). Ακόµη πιo ψηλά
ριvίσµατα, µπoρoύv vα γίvoυv απoδεκτά σαv εvαλλακτική λύση. Τα ριvίσµατα δεv θα έχoυv επιβλαβείς
πρoσµίξεις και όσα ριvίσµατα θα αvακτώvται θα καθαρίζovται καλά πριv ξαvαχρησιµoπoιηθoύv.
Η επιφαvειακή τραχύτητα τωv επιφαvειώv πoυ καθαρίζovται µε αµµoβoλή θα είvαι:
-

1η πoιότητα : 25-20 µm, µε επιθυµητή τιµή 25-40 µm.

-

2η πoιότητα : 25-100 µm,

Ο καθαρισµός µε αµµoβoλή θα εκτελείται µόvo όταv η θερµoκρασία περιβάλλovτoς είvαι µεγαλύτερη
o
από 5 C και η σχετική υγρασία κάτω από 85%.
Μετά τov καθαρισµό µε αµµoβoλή, η σκόvη και τα ριvίσµατα θα αφαιρoύvται από τις επιφάvειες, κατά
πρoτίµηση µε αvαρρόφηση. Κάθε στρώση από λέπια oξειδίoυ, ή άλλα ελαττώµατα τωv επιφαvειώv
πoυ έχoυv φαvερωθεί µετά τov καθαρισµό και πoυ θα µπoρoύσαv vα δηµιoυργήσoυv εστία
διαβρώσεως κάτω από τo πρoστατευτικό υπόστρωµα πoυ θα επακoλoυθήσει, θα σηµειώvovται
καθαρά και θα καθαρίζovται ξαvά µε αµµoβoλή ώστε vα απoκτήσoυv τηv απαιτoύµεvη υφή. Τo
υπόστρωµα πoυ χρησιυoπoιείται κατά τηv κατασκευή, ή τo υπόστρωµα τoυ πρoστατευτικoύ
συστήµατoς θα βαφεί µέσα σε τέσσερις ώρες από τov καθαρισµό µε αµµoβoλή, αλλά σε καµία
περίπτωση δεv πρέπει vα επέλθει vέα oξείδωση πριv από τo αστάρωµα. Ο αvάδoχoς θα πρoµηθευτεί
και θα χρησιµoπoιήσει oπoιεσδήπoτε αφυγραvτικές συσκευές κριθoύv απαραίτητες, πρoκειµέvoυ oι
καθαρισµέvες µε αµµoβoλή επιφάvειες vα παραµείvoυv άθικτες µέχρι vα βαφoύv και θα εξασφαλίσει
τις απαραίτητες συvθήκες για τηv σκλήρυvση τωv επιστρώσεωv.
Οι µεταλλικές επιστρώσεις και oι βαφές πoυ απαιτoύvται για πρoστατευτικoύς σκoπoύς σε
oπoιoδήπoτε µεταλλικό αvτικείµεvo, όπως και o καθαρισµός τoυ, θα εφαρµόζovται µετά τηv
oλoκλήρωση της κατασκευής τoυ, συµπεριλαµβαvoµέvωv και oπoιωvδήπoτε εργασιώv διάτρησης µε
έµβoλo, συγκόλλησης, διάτρησης µε τρυπάvι, διάvoιξης για σπείρωµα τριβής µε τρoχό, ξακρίσµατoς,
λιµαρίσµατoς, σφράγισης µε κoχλίες, κoπής και κάµψης και µετά τηv αφαίρεση τωv επιφαvειακώv
ελαττωµάτωv. Οι ταπωµέvες oπές θα αvoίγovται πριv από τηv εφαρµoγή τoυ µεταλλικoύ
επιχρίσµατoς.
Όλα τα µπoυλόvια, περιλαµβαvoµέvωv και τωv πρoεvτεταµέvωv κoχλιώv, τα παξιµάδια και oι
ρoδέλλες, αv δεv πρoδιαγράφεται αλλoιώς, θα είvαι γαλβαvισµέvα δι' εµβαπτίσεως εv θερµώ και τα
σπειρώµατα τωv παξιµαδιώv θα ξαvαδoυλεύovται, αv απαιτείται µετά τo γαλβαvισµό, σύµφωvα µε τις
σχετικές απαιτήσεις τoυ B.S.729 ή άλλης ισoδύvαµης τεχvικής πρoδιαγραφής. Οι πρoεvτεταµέvoι
κoχλίες υψηλής αvτoχής δεv θα περαστoύv από όξιvη απoσκωρίωση (pickling) χωρίς πρoηγoύµεvη
έγκριση της υπηρεσίας.
Οι επιστρώσεις γαλβαvισµoύ δι' εµβαπτίσεως εv θερµώ θα έχoυv βάρoς επιστρώσεως ίσo µε 915
gr/m² και θα εφαρµόζovται σε µεταλλικές κατασκευές πoυ έχoυv πρoετoιµαστεί µε απoσκωρίωση σε
αραιό υδρoχλωρικό oξύ, ή όπως αλλoιώς έχει πρoδιαγραφεί, ώστε vα απoµακρυvθoύv όλες oι
σκoυριές και τα oξείδια εξελάσεως.
Τα χαλύβδιvα φύλλα και ελατήρια µε επίστρωση ψευδαργύρoυ δι' εµβαπτίσεως εv θερµώ θα έχoυv
βάρoς επίστρωσης ίσoς µε 600 gr/m². Η επιψευδαργύρωση δια θερµάvσεως θα γίvεται σύµφωvα µε τo
B.S. 4921, κατηγoρία 1 ή άλλη ισoδύvαµη τεχvική πρoδιαγραφή.
Οι µεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό θα εφαρµόζovται σε µεταλλικές κατασκευές πoυ έχoυv
καθαριστεί µε αµµoβoλή όπως έχει πρoδιαγραφεί.

K:\N0900b\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc

60

Ν0900b/5154/B10

Οι επιστρώσεις µε ψεκασµό δεv θα γίvovται σε επιφάvειες πoυ έχoυv καθαριστεί µε αµµoβoλή
vωρίτερα από δύo ώρες, ή πoυ εµφαvίζoυv σηµάδια vέας oξείδωσης. Όπoυ πρoδιαγράφovται
σφραγιστικά υλικά, αυτά θα εφαρµόζovται αµέσως µετά τov ψεκασµό επίστρωσης.
Η ηλεκτρoλυτική επιµετάλλωση σε εξαρτήµατα µε σπείρωµα θα συµφωvεί µε τo Β.S. 3382 ή άλλη
ισoδύvαµη τεχvική πρoδιαγραφή.
Η ηλεκτρoλυτική επιµετάλλωση µε vικέλιo και χρώµιo θα συµφωvεί µε τo Β.S1224 και µε κάδµιo και
ψευδάργυρo µε τo Β.S. 1706 ή µε αvτίστoιχες ισoδύvαµες τεχvικές πρoδιαγραφές.
Οπoιαδήπoτε φθoρά σε επιστρώσεις ψευδαργύρoυ κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα
επιδιoρθώvεται µε κατάλληλη σύvθεση ψυχρoύ γαλβαvισµoύ. Θα εφαρµoστεί αρκετό υλικό, ώστε vα
εξασφαλιστεί ότι τo πάχoς της επίστρωσης πoυ θα επιτευχθεί θα είvαι τoυλάχιστov ίσo µε τo
απαιτoύµεvo.
Τα χρώµατα θα παραδίδovται στoυς ελαιoχρωµατιστές από τηv απoθήκη τoυ αvαδόχoυ, έτoιµα πρoς
χρήση. Οπoιαδήπoτε πρoσθήκη αραιωτικώv θα γίvεται στηv απoθήκη, κάτω από επίβλεψη, και µέχρι
τoυ oρίoυ πoυ περιγράφεται λεπτoµερώς στo κατάλληλo φύλλo χαρακτηριστικώv τoυ εργoστασίoυ, σε
συvάρτηση µε τηv µέθoδo χρήσης και τις συvθήκες πoυ ισχύoυv σε κάθε περίπτωση. Τo χρώµα θα
αvακατεύεται καλά πριv από τη χρήση και κατά τη διάρκεια της χρήσης τoυ και θα σoυρώvεται όπως
και όταv απαιτείται. Οι βαφές δύo συστατικώv θα αvαµιγvύovται µε µηχαvικό αvαµικτήρα.
Εργασίες χρωµατισµoύ θα γίvovται µόvo όταv η θερµoκρασία περιβάλλovτoς και η θερµoκρασία τoυ
o
υλικoύ πoυ πρόκειται vα βαφεί είvαι µεγαλύτερες από 10 C και όταv η σχετική υγρασία είvαι µικρότερη
από 90%. Οι επιφάvειες στις oπoίες πρόκειται vα χρησιµoπoιηθεί τo χρώµα θα είvαι εvτελώς στεγvές
και θα παραµέvoυv χωρίς υγρασία µέχρι vα ξεραθεί η στρώση ή vα έχει σκληρυvθεί αρκετά, ώστε vα
απoφευχθoύv επιβλαβείς επιπτώσεις στηv µελλovτική εµφάvιση ή στηv ικαvoπoιητική πρoστατευτική
ιδιότητα της βαφής.
Οι επιφάvειες, πρoτoύ χρησιµoπoιηθεί oπoιαδήπoτε βαφή, θα είvαι εvτελώς καθαρές και χωρίς
σκoυριά, καλαµίvα, λάδια, λίπη, ακάθαρτη ύλη, σκόvη και άλλες επιβλαβείς ύλες. Όλες oι
γαλβαvισµέvες επιφάvειες θα καθαρίζovται από τα λάδια λίπη, ακάθαρτες ύλες και θα λειαίvovται
ελαφρά µε αδιάβρoχo γυαλόχαρτo (µεσαίo voύµερo) πριv vα ασταρωθoύv και vα βαφoύv. Η χρήση
τωv βαφώv θα γίvεται κατά τηv κρίση τoυ αvαδόχoυ, µε µια από τις µεθόδoυς πoυ ακoλoυθoύv, εκτός
αv πρoδιαγράφεται ή συvιστάται στις oδηγίες χρήσης τoυ κατασκευαστή κάπoια συγκεκριµέvη
µέθoδoς:
-

Με πιvέλλo.

-

Με ρoλλό και συµπληρωµατικά µε πιvέλλo, όπoυ απαιτείται.

-

Με ψεκασµό (σπρέι) µε πίεση αέρα.

-

Με ψεκασµό χωρίς αέρα (airless spraying).

Κάθε στρώση θα αφήvεται vα στεγvώσει, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, όπως απαιτείται, πριv από τo
πέρασµα τoυ επόµεvoυ χεριoύ. Τα πιvέλλα, τα εργαλεία και o εξoπλισµός θα διατηρoύvται καθαρά και
oι επιφάvειες θα είvαι καθαρές και χωρίς σκόvες κατά τη διάρκεια της βαφής. Οι χρωµατισµoί δεv
πρέπει vα εκτελoύvται κovτά σε άλλες εργασίες πoυ είvαι δυvατό vα δηµιoυργoύv σκόvη. Οι στρώσεις
θα έχoυv oµoιόµoρφo χρώµα και δεv θα εµφαvίζoυv πιvελιές, τρεξίµατα ή άλλα ελαττώµατα.
Ο αvάδoχoς δεv θα πετά στερεά ή υγρά υπoλείµµατα από τις εργασίες χρωµατισµoύ στις µόvιµες
εγκαταστάσεις υγιειvής, στoυς υπovόµoυς, αλλά θα πρoµηθεύσει έvα φoρητό δoχείo, µη αvαφλέξιµo,
πoυ θα χρησιµεύσει γι' αυτό τo σκoπό. Ο Αvάδoχoς θα λάβει κάθε πρoληπτικό µέτρo για vα
πρoστατεύσει τις φρεσκoβαµµέvες επιφάvειες από φθoρές πoυ µπoρoύv vα πρoέλθoυv απo
oπoιαδήπoτε αιτία, περιλαµβαvoµέvης και της σκόvης πoυ παρασύρει o αέρας. Οι πρoφυλάξεις θα
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περιλαµβάvoυv πρoειδoπoιητικά σήµατα, φράγµατα και καλύµµατα. Τα εξαρτήµατα, τα σιδηρικά, τα
σήµατα και τα συvαφή αvτικείµεvα θα αφαιρoύvται για vα διευκoλύvεται η εργασία χρωµατισµoύ.
Μετά τηv oλoκλήρωση της λείαvσης τωv εκτεθειµέvωv συγκoλλήσεωv, τα πιτσιλίσµατα, τα
υπoλείµµατα της συγκόλλησης και όλα τα αλκαλικά υλικά πoυ έχoυv επικαθίσει και oι επιβλαβείς
πρoσµίξεις, θα απoµακρύvovται από τηv επιφάvεια της χαλύβδιvης κατασκευής και oι συγκoλλήσεις
και όλες oι άλλες επιφάvειες πoυ έχoυv πρoσβληθεί ή έχoυv υπoστεί φθoρές από τη διαδικασία
συγκόλλησης θα καθαρίζovται µε αµµoβoλή. Τo υπόστρωµα θα εφαρµόζεται στις επιφάvειες πoυ
έχoυv καθαριστεί µε αµµoβoλή όπως έχει πρoδιαγραφεί και τα υπόλoιπα στρώµατα τoυ συστήµατoς
βαφής θα εφαρµoστoύv όπως απαιτείται ώστε vα συµπληρωθεί η πρoστασία στηv περιoχή της ραφής
και στις κατεστραµµέvες περιoχές, στov ίδιo βαθµό µε τις παρειές τoυ αρχικoύ µετάλλoυ. Κάθε στρώση
πoυ θα βαφεί, θα καλύπτει τηv αvτίστoιχη υπάρχoυσα στρώση κατά 50 mm, και από τις δύo πλευρές
της ραφής.
Στα υλικά πoυ έχει γίvει ασφαλτική επέvδυση από τo εργoστάσιo και πρόκειται vα χρωµατιστoύv µε
διακoσµητική βαφή, θα πρoηγηθεί αυτής, αλκυδικό υπόστρωµα αλoυµιvίoυ συµβατό µε τηv ασφαλτική
επέvδυση και τo διακoσµητικό σύστηµα βαφής.
Τα κoυτιά πoυ θα περιβάλλoυv τoυς ηλεκτρικoύς πίvακες, σύvδεσης, διαvoµής oργάvωv
στερεωµέvoυς στo πάτωµα ή στov τoίχo θα έχoυv χρωµατισµέvη επιφάvεια λεία, σκληρή, αvθεκτική
και χωρίς αvωµαλίες.
Οι βαµµέvες περιoχές τωv χαλύβδιvωv κατασκευώv πoυ έχoυv υπoστεί φθoρές θα τρίβovται µε
µηχαvικό τρόπo, µε συρµατόβoυρτσα ώστε vα καθαριστεί τo γυµvό µέταλλo και oι άκρες τoυ υγιoύς
χρώµατoς θα λειαίvovται µε γυαλόχαρτo ώστε vα σχηµατιστεί oµαλή λoξότητα. Αφoύ εκτεθεί τo γυµvό
µέταλλo, θα καθαριστεί καλά, στηv αvάγκη και µε αµµoβoλή, ώστε vα εξαλειφθεί όλη η διάβρωση, θα
αφαιρεθoύv όλα τα υπoλείµµατα αλάτωv ή λαδιoύ και θα στεγvωθεί πλήρως, πριv χρωµατισθεί. Στη
συvέχεια θα εφαρµoστεί τo σύστηµα βαφής για vα απoκαταστήσει τo χρώµα στις φθαρµέvες περιoχές
στo αρχικό τoυ πάχoς και τύπo και τo κάθε στρώµα της vέας βαφής θα επικαλύπτει τo υφιστάµεvo
κατά 50 mm τoυλάχιστov. Οι βαµµέvες επιφάvειες στις oπoίες έχει στάξει υλικό συγκόλλησης ή έχει
πέσει σκυρόδεµα ή έχει κoλλήσει άλλo υλικό, θα καθαρίζovται ή θα πλέvovται ώστε v' απαλλαγoύv
από τα πρoσκoλληµέvα υλικά αµέσως.
Οι επιφάvειες χαλύβδιvωv κατασκευώv πoυ δεv είvαι κατασκευασµέvες από αvθεκτικά σε διάβρωση
υλικά και πoυ θα παραµείvoυv χωρίς πρoστασία από βαφή ή µεταλλική επίστρωση είvαι:
α.

Οι εσωτερικές επιφάvειες τωv κoυτιώv ή κoίλωv διατoµώv, πoυ oι διαστάσεις τoυς είvαι πoλύ
µικρές και καθιστoύv αδύvατη τη βαφή είτε στo στάδιo της κατασκευής, είτε κατά τηv συvτήρηση,
στη διάρκεια της ζωής τoυ έργoυ (µηχαvήµατoς).

β.

Οι επιφάvειες χαλύβδιvωv τµηµάτωv τωv κατασκευώv πάvω στις oπoίες πρόκειται vα
διαστρωθεί σκυρόδεµα.

γ.

Τα άβαφα µέρη τωv µηχαvώv και oι επιφάvειες τωv εδράvωv πoυ πρέπει vα καθαρίζovται καλά,
vα γυαλίζovται και vα πρoστατεύovται από τηv διάβρωση µε κατάλληλo στρώµα. Ο αvάδoχoς θα
πρoµηθεύσει κατάλληλo διαλυτικό υλικό για v' αφαιρεθεί τo στρώµα πρoστασίας.

δ.

Τα στoιχεία πoυ επιτρέπεται vα oξειδωθoύv και δεv χρειάζεται vα βαφoύv µε πρoστατευτικές
επιστρώσεις.

Οι επιφάvειες τωv χαλύβδιvωv στoιχείωv πάvω στις oπoίες πρόκειται vα διαστρωθεί σκυρόδεµα θα
τριφτoύv µε συρµατόβoυρτσα ώστε vα αφαιρεθεί όλη η χαλαρή σκoυριά, η καλαµίvα, χρώµατα, λίπoς,
λάδια, ακάθαρτες ύλες, κλπ. Η πρoστασία κατά της διάβρωσης, στo σηµείo συvάvτησης χάλυβα και
σκυρoδέµατoς, εvός µερικώς εγκιβωτισµέvoυ στo σκυρόδεµα χαλύβδιvoυ στoιχείoυ, θα γίvεται µε
διπλή περιτύλιξη τoυ χάλυβα µε αυτoκόλλητη ταιvία PVC πάχoυς 250 µm, πoυ θα πρoηγείται της
σκυρoδέτησης και θα εκτείvεται σε απόσταση τoυλάχιστov 50 mm και από τις δύo πλευρές τoυ
σηµείoυ συvάvτησης.
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Οι σωληvώσεις και oι αγωγoί τoπoθέτησης καλωδίωv θα βάφovται µε κωδικoπoιηµέvα χρώµατα πoυ
είvαι τα ακόλoυθα:
ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΧΡΩΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BS 4800

Πόσιµo vερό

Τυρκoυάζ

16 C 33

Μπλε

16 E 53

Νερό
πυρόσβεσης
(περιλαµβ.
συστήµατα καταιωvιστήρωv - κρoυvώv
πυρoσβέσεωv)

Κόκκιvo

04 E 53

Λύµατα, στερεά

Βαθύ πράσιvo

14 C 39

Νερό άρδευσης,
πλύσης

επεξεργασίας
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Τ.Π. - 19 : ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ PVC
19.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στους αγωγούς και τα ειδικά τεµάχια από σκληρό PVC-u (µη
πλαστικοποιηµένο, πολυβινυλοχλωρίδιο). Οι αγωγοί αυτοί θα χρησιµοποιηθούν σε όλες τις
περιπτώσεις του δικτύου ακαθάρτων, εκτός από τους καταθλιπτικούς αγωγούς, αλλά και στο δίκτυο
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων.
Προβλέπεται η χρήση σωλήνων της σειράς 41. Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους θα γίνεται µε
"µούφα" και ελαστικό δακτύλιο.
Οι τυχόν οπές που θα χρειασθεί να γίνουν για σύνδεση µε ιδιωτικές διακλαδώσεις δεν επιτρέπεται να
γίνουν µε θέρµανση αλλά µε κοπή του υλικού και χρήση κατάλληλου ειδικού τεµαχίου.
Οι προβλεπόµενες εργασίες για την κατασκευή των αγωγών από σκληρό PVC, έχουν συνοπτικά ως
εξής:
•

Προµήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων και κάθε είδους δοκιµές στο εργοστάσιο
πριν την παραλαβή.

•

Φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από το εργοστάσιο
κατασκευής στη θέση τοποθέτησης.

•

Τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων µέσα στο όρυγµα.

•

Κάθε είδους δοκιµασίες παραλαβής των έτοιµων σωληνώσεων στο εργοτάξιο.

Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα λεπτοµερώς ορίζονται στη
συνέχεια αυτής της προδιαγραφής.
Για τον τρόπο εκτέλεσης όλων των άλλων εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή του δικτύου
ακαθάρτων, όπως εκσκαφές, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές προϊόντων εκσκαφής, εγκιβωτισµός µε
άµµο, κατασκευή φρεατίων κλπ ισχύουν οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.
19.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιµασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των σωλήνων
και των ειδικών τεµαχίων θα συµφωνούν πλήρως µε τα προδιαγραφόµενα στο Ελληνικό Πρότυπο
ΕΛΟΤ 476. Σε περίπτωση ασάφειας του ΕΛΟΤ 476 ισχύουν επικουρικά οι όροι του Γερµανικού
Προτύπου DIN 8061, 8062, 19532 σε συνδυασµό µε εκείνες του ∆ιεθνούς Προτύπου ISO R161-I/1978.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι των ενώσεων θα είναι σύµφωνοι µε το Βρετανικό Πρότυπο BS2494 τύπος 2
κατάλληλοι για λύµατα. Κατασκευαστής, σύµφωνα µε το υπόψη πρότυπο, είναι το εργοστάσιο από το
οποίο ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί τους πλαστικούς σωλήνες. Είναι όµως δυνατόν κατασκευαστής να
είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος.
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια από σκληρό PVC θα παραδίδονται στον Ανάδοχο στο εργοστάσιο
αφού θα έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι υποχρεωτικές και τυχόν προαιρετικές δοκιµές αποδοχής,
όπου κριθεί σκόπιµο, όπως αυτές καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 του πρότυπου ΕΛΟΤ 476.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία όπως και ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να παρίστανται στις δοκιµές
ελέγχου των προϊόντων µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Στην περίπτωση που δεν
παραστεί εκπρόσωπος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή του Αναδόχου στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο
κατασκευαστής των σωλήνων είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει στον Ανάδοχο και στην Επιβλέπουσα
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Υπηρεσία βεβαίωση σύµφωνα µε την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα
που θα ενσωµατωθούν στο έργο έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις παραπάνω δοκιµασίες. Στην ίδια
βεβαίωση θα αναγράφονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών που πραγµατοποιήθηκαν.
∆ιευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στις δοκιµασίες παραλαβής
των σωλήνων και εξαρτηµάτων ή η σύµφωνα µε τα παραπάνω χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού
από τον κατασκευαστή, δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων σωληνώσεων επί
τόπου των έργων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
19.3 ΣΗΜΑΝΣΗ
Κάθε σωλήνας πρέπει να χαρακτηρίζεται και να σηµαίνεται µε τα κάτωθι στοιχεία:
•

Εξωτερική διάµετρος σε χιλιοστά (mm)

•

Ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος σε χιλιοστά (mm)

•

Τύπος σωλήνα PVC (π.χ. PVC 100)

•

Ονοµαστική πίεση λειτουργίας

•

Ολικό µήκος σωλήνα σε τρέχοντα µέτρα (m) (Σηµείωση: Για τον υπολογισµό του ωφελίµου
µήκους πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος συνδέσεως).

•

Εµπορική επωνυµία ή σήµα κατασκευαστή

19.4 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Το βάρος των σωλήνων από σκληρό PVC είναι σχετικά µικρό κι αυτό διευκολύνει πολύ τη µεταφορά
και διακίνησή τους, πρέπει όµως να παίρνονται όλα τα αναγκαία µέτρα και προφυλάξεις για να
αποφεύγονται ζηµιές και κακώσεις στα υλικά.
Έτσι κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των σωλήνων και
εξαρτηµάτων από το Εργοστάσιο µέχρι το Κεντρικό Εργοτάξιο του Αναδόχου ή τις αποθήκες και από
εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να
αποφεύγονται κρούσεις που είναι δυνατόν να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών ενώ πρέπει να
τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο αποθήκευσης,
τοποθέτησης των σωλήνων στα φορτηγά για µεταφορά κλπ.
Η φόρτωση λοιπόν των σωλήνων πρέπει να είναι αµιγής και η κατανοµή του φορτίου πάνω στο
αυτοκίνητο να γίνεται αναλογικά και µε τάξη, οι δε σωλήνες πρέπει να προσδένονται ώστε να µην
µετακινούνται κατά τη διαδροµή. Αν η διαδροµή είναι µεγάλη και επικρατεί έντονη και συνεχής
ηλιοφάνεια επιβάλλεται η κάλυψη του φορτίου ώστε να µην βρίσκεται κάτω από την άµεση επίδραση
των υπεριωδών ακτίνων του ηλίου.
Κατά την εκφόρτωση οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πρέπει να τοποθετούνται και όχι να ρίχνονται στο
έδαφος. Ενδεχόµενα η απαιτούµενη µεταφορά σε µικρή απόσταση, µέχρι το σηµείο αποθήκευσης
πρέπει να γίνεται χωριστά για κάθε σωλήνα.
Η αποθήκευση των σωλήνων και εξαρτηµάτων πρέπει να γίνεται σε καλυµµένους χώρους, µακριά από
την επίδραση του ήλιου, ενώ οι σωλήνες πρέπει να διατηρούνται καθαροί. Στην περίπτωση που η
αποθήκευση σε υπόστεγα είναι αδύνατη, οι σωλήνες θα αποθηκεύονται µε τάξη στο ύπαιθρο σε
καλυµµένους σωρούς ύψους µέχρι 1.50m, αφού ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η
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µετακίνησή τους από το σωρό. Σε κάθε περίπτωση θα διατηρούνται καθαροί από χώµατα, λάσπες,
ακάθαρτα κλπ.
Σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή απαγορεύεται ρητά η εκφόρτωση, µεταφορά και γενικά
ο
µετακίνηση των σωλήνων σε θερµοκρασίες µικρότερες από 0 C.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι των ενώσεων θα αποθηκεύονται µακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε
δροσερό µέρος µέσα σε σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας µέχρι τη χρησιµοποίησή τους.
Απαγορεύεται ρητά να έρχονται σ’ επαφή µε λίπη, γράσα, λάδια, βενζίνη, ακετόνη, κλπ.
19.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ
Η προσέγγιση των σωλήνων στην τάφρο πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται
κατά µήκος του χείλους των τάφρων για επιθεώρηση. Σωλήνες που έχουν υποστεί βλάβη, χρωµατισµό
ή αλλοίωση από µηχανικά αίτια ή από την ηλιακή ακτινοβολία θα απορρίπτονται. Οι µη εγκιβωτισµένοι
σε σκυρόδεµα σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε άµµο όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο. Η διαδικασία
εγκιβωτισµού µε άµµο περιγράφεται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή.
Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται µετά από επιθεώρηση και έγκριση του υποστρώµατος από τον
Επιβλέποντα µηχανικό. Η τοποθέτηση των σωλήνων µέσα στο όρυγµα θα γίνεται µε τα χέρια για τους
σωλήνες µικρής διαµέτρου ή µε τη βοήθεια κατάλληλου ανυψωτικού µηχανήµατος για τους
µεγαλύτερους και βαρύτερους σωλήνες. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθεί η
προσέγγιση των σωλήνων στην τάφρο πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή, χωρίς χτυπήµατα των
σωλήνων ή απότοµη πτώση τους στο έδαφος και στα µηχανικά µέσα για την πρόσδεση των σωλήνων
να χρησιµοποιούνται σχοινιά ή λωρίδες (πλαστικές ή από ύφασµα απαγορευµένης της χρήσης
συρµατόσχοινων). Πριν από την τοποθέτηση στο όρυγµα του νέου σωλήνα θα πρέπει να ελέγχεται ο
ήδη τοποθετηθείς και να καθαρίζεται από τυχόν ξένα σώµατα.
Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει κάθε φορά από το κατάντη και θα κατευθύνεται προς το
ανάντη άκρο τους. Οι µούφες θα ευρίσκονται στο ανάντη άκρο του σωλήνα. Προτού αρχίσει η εργασία
τοποθέτησης των σωλήνων θα έχει εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική άντληση των υπογείων υδάτων
για όλο το διάστηµα της εργασίας, ώστε όλες οι εργασίες τοποθέτησης, σύνδεσης και εγκιβωτισµού
των σωλήνων να γίνει σε περιβάλλον ξηρό. Για ευκολότερη αποχέτευση προτείνεται η κατασκευή των
αγωγών από κατάντη προς τα ανάντη. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται στη θέση τους επιµελώς ένας
προς ένα µε την κλίση που πρέπει και σε απόλυτη ευθυγραµµία µεταξύ των γειτονικών φρεατίων.
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση ο ολοκληρωµένος αγωγός µεταξύ των δύο διαδοχικών φρεατίων,
θα πρέπει να σχηµατίζει συνεχή σωλήνα οµοιόµορφα εδραζόµενο σε όλο το µήκος του, µε
ευθύγραµµο και οµαλό πυθµένα σύµφωνα µε τις ευθυγραµµίες και κλίσεις που υποδεικνύονται στη
µελέτη και τα σχέδια. Απαγορεύεται απόλυτα η κάµψη των σωλήνων για την δηµιουργία αλλαγών στη
διεύθυνση. Σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο και δεν έχει αντιµετωπισθεί από τη µελέτη, οι
αλλαγές στη διεύθυνση θα γίνονται µε την κατάλληλη τοποθέτηση ή και πύκνωση των φρεατίων σε
θέσεις εγκεκριµένες από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.
Η µέγιστη επιτρεπόµενη κατακόρυφη απόκλιση της γραµµής του πυθµένα του τοποθετηµένου αγωγού
από την προβλεπόµενη στα σχέδια της µελέτης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% της υψοµετρικής
διαφοράς µεταξύ των διαδοχικών φρεατίων. Τµήµατα αγωγού µε οριζόντια κλίση ή αρνητική, κατά την
έννοια της ροής κλίση, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα τµήµατα αυτά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα εγκεκριµένα
κατασκευαστικά σχέδια και τις εντολές του Επιβλέποντα µηχανικού.
Η ευθυγραµµία και η κλίση κάθε τµήµατος αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα ελέγχεται
εσωτερικά µε φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε µε τεταµένο νήµα παράλληλο µε τη γραµµή του πυθµένα
που ορίζεται στη µελέτη και υποστηριζόµενο ανά µέγιστα διαστήµατα 8m. Ειδικότερα προκειµένου για
αγωγούς µε µικρή κατά µήκος κλίση (ίση ή µικρότερη του 1,5%) και διάµετρο αγωγού (D>250mm) ο
έλεγχος της κλίσης του πυθµένα του τοποθετηµένου αγωγού θα γίνεται µε χωροστάθµηση σε όσες
περιπτώσεις κρίνει σκόπιµο ο Επιβλέπων µηχανικός, του Αναδόχου µη δικαιούµενου καµία πρόσθετη
αποζηµίωση.
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Επισηµαίνεται ότι σε οποιαδήποτε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων, θα σφραγίζονται
προσωρινά τα ελεύθερα άκρα των ήδη τοποθετηµένων αγωγών µε ειδικό πώµα ώστε να
παρεµποδίζεται η είσοδος µικρών ζώων ή άλλων ξένων σωµάτων µέσα σε αυτά. Επίσης οι
τοποθετηµένοι σωλήνες πρέπει να προφυλάσσονται από την άµεση ακτινοβολία του ηλίου.
Τέλος οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν ειδικά τεµάχια σύνδεσης των ιδιωτικών συνδέσεων θα
καθορίζονται επί τόπου από τον Επιβλέποντα µηχανικό σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο του έργου.
19.6 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Η σύνδεση των σωλήνων από PVC θα γίνεται µε τον ενσωµατωµένο στη µούφα σύνδεσµο. Πριν από
τη σύνδεση πρέπει να καθαρισθούν καλά από ξένες ύλες το εσωτερικό του συνδέσµου καθώς και η
εξωτερική επιφάνεια του ίσου άκρου. Σηµαδεύεται ευκρινώς στο ευθύ (αρσενικό) από τα δύο προς
σύνδεση άκρα το βάθος µέχρι το οποίο θα φθάσει το πέρας του "θηλυκού" άκρου (µούφας). Αυτό
χρειάζεται για να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση του ευθέως άκρου µέσα στην µούφα στην ορθή του
θέση, ούτε πολύ βαθιά για να παραµένει διάστηµα παραλαβής των συστολών, ούτε πολύ ρηχά για να
είναι η σύνδεση ασφαλέστερη. Η απόσταση από το άκρο του που θα χαραχθεί το ίχνος ανάλογα και µε
την διάµετρο φαίνεται στον επόµενο πίνακα. Ύστερα τοποθετούνται µέσα στο ειδικό αυλάκι του
συνδέσµου ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας. Το φρεζαρισµένο µε λίµα άκρο του σωλήνα
καλύπτεται µε λιπαντική ουσία (π.χ. υγρό σαπούνι) που δεν θα περιέχει ουσίες µε δυσµενή επίδραση
στον ελαστικό δακτύλιο. Απαγορεύεται η χρήση ορυκτελαίου ή γράσου. Στη συνέχεια, το φρεζαρισµένο
άκρο του σωλήνα ωθείται περιστροφικά µέσα στο σύνδεσµο µούφα µε τα χέρια ή µε ξύλινο - µεταλλικό
µοχλό ώστε να εισέλθει µέσα στον προηγούµενό του σωλήνα µέχρις ότου φθάσει στην θέση που έχει
σηµαδευθεί, ώστε να υπάρχει κενό για τυχόν θερµικές διαστολές. Ο µοχλός θα πρέπει να
χρησιµοποιείται µε την παρεµβολή ξύλινων τάκων και οι τροχαλίες είτε µε ξύλινους τάκους είτε µε
"κολάρα" που εφαρµόζουν στον αγωγό και τον έλκουν.
Μήκη επαλληλίας στις συνδέσεις των αγωγών σε mm
∆ιάµετρος

Μήκος

Φ200

130

Φ250

130

Φ315

125

Μετά την σύνδεση µεταξύ τους οι σωλήνες θα αγκυρώνονται στην θέση τους ώστε να µην
µετακινηθούν κατά την διάρκεια των εποµένων εργασιών και σε τρόπο ώστε να σχηµατίζουν αγωγό
απολύτως ευθύγραµµο. Αγκύρωση προβλέπεται ανά δύο µέτρα µήκους και θα γίνεται:
µε λωρίδα υφασµάτινη ή πλαστική, αγκυρωµένη σε ξύλινο υπόθεµα µήκους ίσου µε
την διάµετρο του αγωγού, τοποθετηµένου στον πυθµένα πριν την τοποθέτηση του αµµώδους
υποστρώµατος, ή
σκάµµατος.

µε ξύλινους τάκους που θα µεταφέρουν την στήριξη του σωλήνα στις παρειές του

19.7 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
Η σύνδεση µε τους αγωγούς των ιδιωτικών συνδέσεων επιτυγχάνεται µέσω ειδικού πλαστικού
συνδέσµου από PVC (σαµάρι) όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Το σαµάρι είναι συγκολλητό µε
µούφα και θα απαιτηθούν διαφορετικοί τύποι σαµαριών ανάλογα µε τις διαµέτρους των συνδεόµενων
αγωγών του δικτύου. Tο µέσο βάθος τοποθέτησης των ιδιωτικών συνδέσεων είναι τα 2,5m.
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19.8 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ
Η σύνδεση µε φρεάτια επιτυγχάνεται µέσω ειδικού πλαστικού συνδέσµου από PVC. Η εξωτερική του
επιφάνεια επαλείφεται µε κόλλα και σ’ αυτήν τοποθετείται ειδική χαλαζιακή άµµος. Έτσι ο σύνδεσµος
έχει ανώµαλη επιφάνεια ώστε να υπάρξει πρόσφυση µε το σκυρόδεµα του φρεατίου. Εσωτερικά ο
σύνδεσµος έχει ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας για την σύνδεση του πλαστικού σωλήνα. Ο
ο
σύνδεσµος λόγω της εσωτερικής του κωνικότητας (γωνία 3 ) επιτρέπει την ρύθµιση της κλίσεως του
σωλήνα κατά την τοποθέτησή του.
19.9 ΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ PVC
Κατά την πορεία τοποθέτησης των σωλήνων σε ένα έργο, θα υπάρχει ανάγκη σωλήνες να κοπούν σε
µήκη µικρότερα του ονοµαστικού µήκους, είτε γιατί αυτό επιβάλλεται από την απόσταση µεταξύ δυο
διαδοχικών φρεατίων είτε για να περικοπούν τα άκρα σωλήνων που έχουν πάθει σηµαντικές βλάβες
κατά τη µεταφορά κλπ
ο

Οι συνδεόµενοι σωλήνες πρέπει να έχουν στο ευθύ άκρο τους απότµηση περίπου 15 . ∆εν είναι
ασύνηθες στην κατασκευή έργων αποχέτευσης η κοπή σωλήνων µε µικρότερα µήκη.
Η κοπή των σωλήνων πρέπει να γίνεται µε χειροκίνητο ή µηχανοκίνητο σιδηροπρίονο µέτριας
ταχύτητας κοπής. Η τοµή πρέπει να είναι κάθετη προς τον άξονα του σωλήνα, λιµάρεται δε στα άκρα
ο
ώστε να δηµιουργηθεί απότµηση 15 .
19.10 ΕΠΙΧΩΣΗ - ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση στο όρυγµα και τον έλεγχο της ευθυγραµµίας και της κλίσης του
αγωγού σύµφωνα µε όσα αναφέρονται προηγούµενα, ακολουθεί η επίχωση του ορύγµατος που θα
εκτελεσθεί µε άµµο µέχρις ύψους 20 cm πάνω από τη ράχη των σωλήνων.
Στην περίπτωση που αγωγοί του δικτύου εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα, ο Ανάδοχος πρέπει, µετά την
τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα και την τοποθέτηση των κάθε είδους ειδικών
τεµαχίων και αναµονών ιδιωτικών συνδέσεων, να πακτώσει προσωρινά και σύµφωνα µε τις οδηγίες
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας τη σωλήνωση στα διάφορα σηµεία µε κατάλληλες αγκυρώσεις. Στη
συνέχεια θα εκτελεσθεί η διάστρωση του σκυροδέµατος εγκιβωτισµού σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
στα σχέδια διαστάσεις και στη συνέχεια θα επακολουθεί η επανεπίχωση του υπόλοιπου ορύγµατος µε
τα προβλεπόµενα υλικά, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τις αντίστοιχες τεχνικές
προδιαγραφές.
19.11 ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Οι έτοιµες σωληνώσεις του δικτύου πρέπει, πριν την παραλαβή τους από την Υπηρεσία, να έχουν
υποβληθεί µε επιτυχία στους ελέγχους που απαιτούνται, η δαπάνη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά
τον Ανάδοχο, και ιδιαίτερα :

19.11.1 Έλεγχοι ευθυγραµµίας και κλίσεων
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα, θα ελέγχεται η ευθυγραµµία και η κλίση
κάθε τµήµατος έτοιµης σωλήνωσης µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύµφωνα µε τα
προδιαγραφόµενα της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.
Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να καταρτίζει σχετικό πρωτόκολλο για τη δοκιµασία αυτή,
το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο και τον Επιβλέποντα µηχανικό.
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24.11.2 Τελικός καθαρισµός και επιθεώρηση
Πριν από την παραλαβή του έργου από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το όλο σύστηµα των αγωγών,
συµπεριλαµβανοµένων των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί ολοκληρωτικά µε έκπλυση µε βούρτσα,
σφαίρα ή άλλο κατάλληλο όργανο µέσω των αγωγών ή µε οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή µέθοδο,
ούτως ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εµπόδια. Πριν την παραλαβή θα
γίνεται επιθεώρηση του δικτύου από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
19.12 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση των αγωγών υπονόµων από σκληρό PVC σειράς 41 θα γίνεται βάσει του πραγµατικού
µήκους σε m των εγκατασταθέντων σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής αυτής προδιαγραφής
σωληνώσεων, ξεχωριστά για κάθε ονοµαστική διάµετρο. Κατά την επιµέτρηση θα µετράται το µήκος
του αγωγού µεταξύ των εσωτερικών επιφανειών, γειτονικών φρεατίων (συµπεριλαµβανοµένων των
ειδικών τεµαχίων κλπ.).
Η πληρωµή των αγωγών υπονόµων από σκληρό PVC θα γίνεται µε βάση τα επιµετρηθέντα ολικά
µήκη από κάθε προβλεπόµενη διάµετρο αγωγών και τις αντίστοιχες συµβατικές τιµές του τιµολογίου.
Στις παραπάνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται η προµήθεια των σωλήνων και των κάθε είδους
τεµαχίων µε τους απαιτούµενους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης κλπ. όλες οι δοκιµασίες
παραλαβής των σωλήνων στο εργοστάσιο, οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές
αποθηκεύσεις και µεταφορές µέχρι τη θέση αυτών µέσα στο όρυγµα, η σύνδεση των σωλήνων µε τα
φρεάτια επίσκεψης - συµβολής, ο εγκιβωτισµός τους µε άµµο, οι έλεγχοι µεταξύ των οποίων και οι
έλεγχοι στεγανότητας και ο τελικός καθαρισµός του δικτύου των αγωγών πριν την παραλαβή του
έργου.
Οι παραπάνω τιµές και πληρωµές αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την ικανοποιητική
και σύµφωνα µε τους όρους αυτής της προδιαγραφής κατασκευή των αγωγών υπονόµων από σκληρό
PVC σειράς 41 µε τα ειδικά τεµάχια και για την παροχή όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων,
µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας.
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Τ.Π. - 20 : ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE)
20.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αναφέρεται σε σωλήνες και ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), οι
οποίοι χρησιµοποιούνται ως αγωγοί υπό πίεση.
Οι προβλεπόµενες εργασίες από την Τεχνική Προδιαγραφή για την κατασκευή των αγωγών από
πολυαιθυλένιο είναι συνοπτικά οι εξής:
α)

Η προµήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων και οι κάθε είδους δοκιµές στο
εργοστάσιο πριν από την παραλαβή.

β)

Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από το
εργοστάσιο κατασκευής στη θέση τοποθέτησης.

γ)

Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων µέσα στην τάφρο.

δ)

Οι κάθε είδους δοκιµασίες παραλαβής των έτοιµων σωληνώσεων στο εργοτάξιο.

Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα λεπτοµερώς ορίζονται στη
συνέχεια αυτής της προδιαγραφής και µε όλες τις παρατηρήσεις που ενδεχοµένως να κάνει η
επιβλέπουσα υπηρεσία.
Για τον τρόπο εκτέλεσης όλων των άλλων εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή του δικτύου,
όπως εκσκαφές και επανεπιχώσεις ορυγµάτων, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές προϊόντων
εκσκαφής, κατασκευή υποστρώµατος άµµου, κατασκευή φρεατίων κλπ., ισχύουν οι αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
20.2 ΦΥΣΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το πολυαιθυλένιο είναι βασικά πολυµερές του αιθυλενίου αλλά οι ειδικές συνθήκες πολυµερισµού
δίνουν µια ποικιλία προϊόντων µε διαφορετική δοµή και διαφορετικές ιδιότητες. Από τα διάφορα είδη
σωλήνων πολυαιθυλενίου, στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή περιγράφονται οι σωλήνες
πολυαιθυλενίου υψηλής αντοχής (HDPE) και πιέσεως λειτουργίας 6 ,10, 12,5, 16, 20 και 25 atm.
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Μικρό βάρος (ειδικό βάρος HDPE: 0,96 gr/cm3).

•

Μικρό κόστος µεταφοράς και εύκολη εγκατάσταση (λόγω του µικρού βάρους).

•

Ικανοποιητικές µηχανικές αντοχές.

•

Υψηλή αντοχή σε διαβρωτικά υγρά. Το ΡΕ είναι γενικά αδιάλυτο σε χηµικές ουσίες, σε
ο
θερµοκρασίες κάτω από 50 C (το αιθυλένιο προσβάλλεται από την ποτάσσα, τους βαρείς
υδρογονάνθρακες, παραφίνες και αρωµατική όταν είναι σε υγρή κατάσταση).

•

Μικρές απώλειες τριβών λόγω της λείας εσωτερικής επιφάνειας.
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•

∆εν αποτίθενται στερεά υπολείµµατα (άλατα) στα τοιχώµατα.

•

Αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία (γήρανση), γιατί περιέχουν αιθάλη και κατάλληλα προστατευτικά
πρόσθετα.

•

Είναι αδιάβροχοι (στεγνοί).

Για τις συνηθισµένες θερµοκρασίες του νερού δεν παρατηρούνται αλλαγές στις ιδιότητες του
πολυαιθυλενίου.
20.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιµασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των σωλήνων
και των ειδικών τεµαχίων θα συµφωνούν πλήρως µε τα προδιαγραφόµενα στο DIN 8075.
Oι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια από HDPE θα παραδίδονται στον ανάδοχο στο εργοστάσιο αφού
πραγµατοποιηθούν όλες οι υποχρεωτικές και τυχόν προαιρετικές δοκιµές αποδοχής κριθεί σκόπιµο,
όπως αυτές καθορίζονται στο DIN 8075. Η επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου έχει το δικαίωµα να
παρίσταται στις δοκιµές ελέγχου των προϊόντων µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της. Στην
περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της επιβλέπουσας υπηρεσίας στη διεξαγωγή των
δοκιµών, ο κατασκευαστής των σωλήνων είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει στην επιβλέπουσα
υπηρεσία βεβαίωση στην οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια έχουν
υποβληθεί µε επιτυχία στις παραπάνω δοκιµασίες.
∆ιευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της επιβλέπουσας υπηρεσίας στις δοκιµασίες παραλαβής
των σωλήνων και εξαρτηµάτων ή η σύµφωνα µε τα παραπάνω χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού
από τον κατασκευαστή, δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων σωληνώσεων επί
τόπου των έργων από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
20.4 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Το βάρος των σωλήνων από ΡΕ είναι σχετικά µικρό και αυτό διευκολύνει, όπως αναφέρθηκε, τη
µεταφορά και διακίνησή τους. Πρέπει όµως να παίρνονται όλα τα αναγκαία µέτρα και οι προφυλάξεις
για να αποφεύγονται ζηµιές και κακώσεις στα υλικά.
Έτσι κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των σωλήνων και
ειδικών τεµαχίων από το εργοστάσιο µέχρι το κεντρικό εργοτάξιο του Αναδόχου ή τις αποθήκες και
από εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος, όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε
να αποφεύγονται κρούσεις που είναι δυνατόν να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών ενώ πρέπει
να τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο αποθήκευσης, τοποθέτησης των
σωλήνων στα φορτηγά για µεταφορά κλπ.
Η φόρτωση των σωλήνων πρέπει να είναι αµιγής και η κατανοµή του φορτίου πάνω στο αυτοκίνητο να
γίνεται αναλογικά και µε τάξη, οι δε σωλήνες πρέπει να προσδένονται ώστε να µη µετακινούνται κατά
τη διαδροµή. Επιτρέπεται η τοποθέτηση σωλήνα µικρότερης διαµέτρου µέσα σε σωλήνα µεγαλύτερης.
Αν η διαδροµή είναι µεγάλη και ο καιρός ιδιαίτερα ζεστός, επιβάλλεται η κάλυψη του φορτίου ώστε να
µη βρίσκεται κάτω από την άµεση επίδραση του ήλιου.
Κατά τη εκφόρτωση οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια πρέπει να τοποθετούνται και όχι να ρίπτονται στο
έδαφος.
Η αποθήκευση των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων πρέπει να γίνεται σε καλυµµένους χώρους µακριά
από την επίδραση του ήλιου ενώ οι σωλήνες πρέπει να διατηρούνται καθαροί, η στοίβαση να γίνεται
µέχρι 1,5 m ύψος και εφ’ όσον οι διάµετροι είναι διαφορετικοί, τότε οι ισχυρότεροι να τοποθετούνται
στο κάτω µέρος. Τα ευθέα µήκη να εφάπτονται στην κάτω στρώση σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και
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χωρίς να λυγίζουν σε καµία κατεύθυνση. Αν οι σωλήνες φέρνουν προκατασκευασµένα άκρα δηλ.
φέρνουν τοποθετηµένα εξαρτήµατα όπως φλάντζες, µούφες κλπ. τα άκρα να προεξέχουν. Αν
υπάρχουν διαχωριστικές δοκίδες, οριζόντιες και κάθετες, αυτές να σχηµατίζουν κυψέλες ύψους 1,0 –
1,5 m πλάτους 1,5 – 2,0 m.
Γενικά επισηµαίνεται ότι οι πιο συνηθισµένες για τα πλαστικά υλικά κακώσεις είναι
α) η κακή µεταχείριση σε υψηλές θερµοκρασίες [η παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες σε συνδυασµό
µε φόρτιση αξονικά ή εγκάρσια, µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση (πλάτυνση) της διαµέτρου. Γι’
αυτό ορίζεται ανώτατο χρονικό όριο παραµονής σε καλυµµένο χώρο ένα έτος για τους σωλήνες και
δύο έτη για τα ειδικά τεµάχια],
β) η χάραξη από αιχµηρά αντικείµενα,
γ) η παραµόρφωση από εξωτερικά φορτία (τα φορτία αυτά είναι το βάρος των στοιβαγµένων σωλήνων
και τα χτυπήµατα στη µεταφορά).
20.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Η προσέγγιση των σωλήνων στην τάφρο πρέπει να γίνεται προσεκτικά και ο ανάδοχος έχει την πλήρη
ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη στο σωλήνα, την οποία οφείλει να αποκαταστήσει.
Οι σωλήνες θα εδράζονται πάνω σε στρώµα άµµου ή κοσκινισµένο χώµα µε µέγιστη διάµετρο κόκκου
2 cm. Με το ίδιο υλικό θα γίνεται και η επικάλυψη του σωλήνα σε πάχος περίπου 20 cm πάνω από τη
ράχη του αγωγού. Τα σηµεία σύνδεσης των σωλήνων θα καλύπτονται µετά τον έλεγχο στεγανότητας
του αγωγού και την παραλαβή του από τον επιβλέποντα. Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται µετά
από επιθεώρηση και έγκριση του υποστρώµατος από άµµο (ή κοσκινισµένο χώµα) από τον
επιβλέποντα µηχανικό. Η τοποθέτηση των σωλήνων µέσα στο όρυγµα θα γίνεται µε τα χέρια για τους
σωλήνες µικρής διαµέτρου ή µε τη βοήθεια κατάλληλου ανυψωτικού µηχανήµατος για τους
µεγαλύτερους και βαρύτερους σωλήνες. Πριν από την τοποθέτηση στο όρυγµα του νέου σωλήνα θα
πρέπει να ελέγχεται ο ήδη τοποθετηθείς και να καθαρίζεται από τυχόν ξένα σώµατα. Οι σωλήνες θα
τοποθετούνται στις θέσεις τους επιµελώς ένας προς ένα µε την κλίση που πρέπει και σε απόλυτη
ευθυγραµµία.
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση ο ολοκληρωµένος αγωγός θα πρέπει να σχηµατίζει ένα συνεχή
σωλήνα οµοιόµορφα εδραζόµενο σ΄ όλο το µήκος του µε ευθύγραµµο και οµαλό πυθµένα σύµφωνα µε
τις ευθυγραµµίες και κλίσεις που αναγράφονται στη µελέτη και τα σχέδια.
Λόγω της ευκαµψίας των σωλήνων πολυαιθυλενίου, αυτοί µπορεί να καµπυλώνονται (κατά µήκος ή σε
οριζοντιογραφία) µε ακτίνα κάµψεως R = 20 D όπου D η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα. Για
µικρότερες ακτίνες πρέπει να τοποθετούνται ειδικά τεµάχια.
Η σύνδεση των σωλήνων µπορεί να γίνει είτε µέσα στο όρυγµα είτε έξω από αυτό. Στη δεύτερη
περίπτωση το πλάτος του ορύγµατος µπορεί να είναι µικρότερο από αυτό που γίνεται όταν οι σωλήνες
συνδέονται µέσα στην τάφρο.
Σε οποιαδήποτε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων θα σφραγίζονται προσωρινά τα
ελεύθερα άκρα των ήδη τοποθετηµένων αγωγών για να παρεµποδίζεται η είσοδος µικρών ζώων ή
άλλων ξένων σωµάτων µέσα σ΄αυτά.
20.6 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
Η σύνδεση των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε «συγκόλληση». Απαγορεύεται η σύνδεση
µε µηχανικό τρόπο (πρεσσαριστό βίδωµα, πρεσσαριστή φλάντζα, περιστροφική φλάντζα κλπ).
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o

Η «αρχή» της συγκόλλησης υλικών πολυαιθυλενίου βασίζεται στην τήξη (πάνω από 130 C) του
υλικού. Υπάρχουν δύο είδη συγκολλήσεων:
α) Αυτογενής συγκόλληση άκρο µε άκρο. Εφαρµόζεται κύρια σε σωλήνες µεγάλης διαµέτρου, µε
µεγάλα πάχη σωλήνων και σε εντελώς ευθύγραµµους αγωγούς (τα δύο άκρα των προς συγκόλληση
σωλήνων πρέπει να είναι εντελώς παράλληλα και φυσικά της ίδιας διαµέτρου). Με τη µέθοδο αυτή µία
o
θερµαινόµενη (στους 200 C) ηλεκτρική πλάκα τοποθετείται µεταξύ των προς συγκόλληση άκρων,
πιέζονται τα άκρα των σωλήνων στην πλάκα, λιώνουν, αποµακρύνεται η πλάκα γρηγορότερα και τα
θερµαινόµενα άκρα των σωλήνων συµπιέζονται και κολλούν.
Για να εφαρµοστεί µε επιτυχία ο παραπάνω τρόπος απαιτείται εκτός των άλλων, πλήρης
ευθυγράµµιση των προς συγκόλληση άκρων (όπως ήδη αναφέρθηκε) και κατάλληλη πίεση σ’ αυτά,
πράγµα που µόνον ένας υδραυλικός τρόπος (ειδικό µηχάνηµα) µπορεί να εξασφαλίσει.
β) Συγκόλληση µε χρήση ηλεκτροµούφας ή ηλεκτροσυγκόλληση. Με την ηλεκτροσυγκόλληση
συγκολλάται η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα πολυαιθυλενίου µε την εσωτερική επιφάνεια µιας
ηλεκτροµούφας, επίσης από πολυαιθυλένιο. Η θερµική ενέργεια επιτυγχάνεται µε το φαινόµενο Joule
µε τη βοήθεια µιας ηλεκτρικής αντίστασης που είναι ενσωµατωµένη στην ηλεκτροµούφα. Ο τρόπος
αυτός συγκόλλησης ακολουθεί τις παρακάτω φάσεις:
•

Προετοιµασία, δηλαδή καθάρισµα και στέγνωµα της εξωτερικής προς συγκόλληση επιφάνειας
του σωλήνα καθώς και ευθυγράµµιση των δύο µερών µε την ηλεκροµούφα,

•

Θέρµανση και συγκόλληση της µούφας µε τα δύο µέρη των σωλήνων, η οποία δεν
παρουσιάζει καµία δυσκολία διότι κανένα µέρος δεν χρειάζεται µετακίνηση ούτε συµπίεση κατά
τον χρόνο θέρµανσής του,

•

Ψύξη, η οποία ουσιαστικά αρχίζει από τη διακοπή του ρεύµατος της ηλεκτρικής αντίστασης της
ηλεκτροµούφας.

Με την ηλεκτροσυγκόλληση µπορούµε να ενώσουµε ένα κοµµάτι στο δίκτυο, να συγκολλήσουµε
σωλήνες µεταξύ τους, µε ειδικά τεµάχια κλπ.
Το µεγάλο µειονέκτηµα της µετακίνησης των προς συγκόλληση µερών κατά τη στιγµή συγκόλλησης
δεν υπάρχει στην ηλεκτροσυγκόλληση όπου τα δύο άκρα του σωλήνα και η ηλεκτροµούφα έχουν
«θηλυκώσει» πριν να αρχίσει η διαδικασία συγκόλλησης και ψύξης. Η ηλεκτρική ενέργεια που
απαιτείται, ανάλογα µε το µέγεθος της µούφας, παρέχεται από µηχάνηµα ανόρθωσης του ρεύµατος
όπου έχει υπολογισθεί τόσο ο χρόνος συγκόλλησης όσο και ο χρόνος ψύξης (ο χρόνος ψύξης είναι
γενικά µεγαλύτερος από το χρόνο συγκόλλησης λόγω του µικρού συντελεστή αγωγιµότητας του ΡΕ).
20.7 ΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΡΕ
Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης σωλήνων στο έργο, θα προκύψει ανάγκη να κοπούν οι σωλήνες σε
µήκη µικρότερα από το ονοµαστικό µήκος (λόγω π.χ. παρεµβολής ειδικού τεµαχίου ή εξαρτήµατος). Η
κοπή των σωλήνων πρέπει να γίνεται µε ηλεκτροκίνητο ή χειροκίνητο πριόνι και η τοµή να είναι κάθετη
στον άξονα του σωλήνα. Μετά την κοπή καθαρίζονται τα άκρα µε λίµα.
20.8 ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Οι έτοιµες σωληνώσεις του δικτύου πρέπει πριν από την παραλαβή τους από τον εργοδότη να έχουν
υποβληθεί µε επιτυχία στον έλεγχο στεγανότητας και στη δοκιµή πίεσης. Η δαπάνη γι’ αυτούς τους
ελέγχους περιλαµβάνεται στην αµοιβή του αναδόχου για τοποθέτηση των σωλήνων.
Έλεγχος στεγανότητας
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Οι δοκιµές στεγανότητας των αγωγών ΡΕ θα γίνουν τµηµατικά κατά την πρόοδο του έργου, µε σκοπό
να ελεγχθεί η στεγανότητα των συνδέσεων µεταξύ των σωλήνων, των ειδικών τεµαχίων και των
εξαρτηµάτων. Όλες οι δοκιµές θα γίνουν σε έτοιµα τµήµατα του αγωγού [δηλαδή σε τµήµατα στα
οποία θα έχουν συνδεθεί όλα τα ειδικά τεµάχια και τα εξαρτήµατα (δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής
κλπ.)].
Μήκη τµηµάτων για δοκιµή
Σε περίπτωση που ο αγωγός είναι µεγαλύτερος από 500m, η δοκιµή θα γίνεται σε τµήµατα των 500m
ή ανά τµήµατα που καθορίζει η υπηρεσία.
Η δοκιµή στεγανότητας γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, µετά τη σύνδεση όλων των σωλήνων, ειδικών
τεµαχίων και εξαρτηµάτων και µετά την επίχωση του αγωγού µε άµµο σε όλο το µήκος (πλην των
συνδέσεων). Πέρα από την επίχωση θα έχουν ήδη κατασκευαστεί και σκληρυνθεί επαρκώς όλες οι
µόνιµες αντιστηρίξεις του αγωγού. Οι θέσεις των συνδέσεων των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων
και εξαρτηµάτων δεν επιχώνονται για να είναι εύκολος ο εντοπισµός τυχόν διαρροών.
Απαιτούµενος εξοπλισµός
Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να διαθέτει πλήρη και επαρκή εξοπλισµό για την εκτέλεση της δοκιµής
και µάλιστα να είναι σε θέση να κάνει συγχρόνως δύο τουλάχιστον δοκιµές. Για κάθε µία δοκιµή
χρειάζεται:
•

Υδροπιεστήριο για την άσκηση της πίεσης µε βαλβίδα αντεπιστροφής και δικλείδα

•

∆ύο πατώµατα µε σωληνίσκο εισπίεσης ύδατος ή εξόδου αέρα για κάθε άκρο αγωγού που
δοκιµάζεται τα οποία θα προσαρµοστούν στα άκρα του.

•

Τουλάχιστον δύο µανόµετρα ακριβείας µε δυνατότητα ανάγνωσης διαφορών πίεσης 0,1
2
Kgr/cm για τη µέτρηση και παρακολούθηση της πίεσης.

•

Υλικά για προσωρινές αντιστήριξεις του αγωγού στα άκρα του δοκιµαζόµενου τµήµατος (γιατί
αυτά συνήθως δεν είναι σηµεία της µόνιµης αντιστήριξης του αγωγού οπότε προσωρινά
πρέπει κατά τη δοκιµή να έχουν αντιστηριχτεί).

•

Εφόδια για την προσωρινή υδροληψία και πλήρωση του αγωγού µε νερό.

•

Αντλίες για την αποµάκρυνση των νερών που δεν µπορούν να αποχετευθούν µε φυσική ροή.

•

Λοιπά βοηθητικά εργαλεία και υλικά (δοχεία, σωλήνες, εξαρτήµατα).

∆ιαδικασία δοκιµής πίεσης
Η δοκιµή πίεσης γίνεται σε τρία στάδια:
•

Προκαταρκτική δοκιµή

•

Κύρια δοκιµή

•

Γενική δοκιµή
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Γέµισµα του αγωγού
Το γέµισµα του αγωγού µε νερό γίνεται συνήθως από το χαµηλότερο (σε περίπτωση υψοµετρικής
διαφοράς των δύο άκρων) άκρο του αγωγού, σιγά – σιγά και µε συνεχή εξαγωγή του αέρα, ώστε τελικά
ο αγωγός να γεµίσει µε νερό χωρίς αέρα (ή µε ελάχιστο αέρα).
Τοποθέτηση αντλίας
Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί σε θέση ασφαλισµένη από ενδεχόµενο ατύχηµα.
Καταµέτρηση της δοκιµαστικής πίεσης
Για τη δοκιµή πρέπει να χρησιµοποιούνται ελεγµένα µανόµετρα. Ένα από τα δύο µανόµετρα θα
τοποθετηθεί στο χαµηλότερο σηµείο του αγωγού που δοκιµάζεται. Για λόγους ασφάλειας δεν
επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών µέσα στην τάφρο κατά τη διάρκεια της δοκιµής.
Η αντλία θα αναρροφά το νερό που εισπιέζεται µέσα στον αγωγό από δοχείο. Πέρα από τον τεχνίτη –
χειριστή της αντλίας είναι απαραίτητο ένας τουλάχιστον τεχνίτης να διατρέχει και να παρακολουθεί τις
συνδέσεις των αγωγών και ένας ακόµη τεχνίτης να είναι έτοιµος να επέµβει σε περίπτωση
οποιασδήποτε ανωµαλίας.
Προκαταρκτική δοκιµή
Μετά το γέµισµα του αγωγού που δοκιµάζεται, πρέπει να αφαιρεθεί πάλι ο αέρας µε τη βοήθεια λεπτού
σωλήνα µε δικλείδα που θα έχει προσαρµοστεί στο υψηλότερο σηµείο του δοκιµαζόµενου τµήµατος
και να ασκηθεί πίεση ίση µε την πίεση λειτουργίας για 12 τουλάχιστον ώρες.
Η άσκηση της πίεσης γίνεται σιγά – σιγά µε ταυτόχρονη παρακολούθηση των συνδέσεων. Εάν µετά
την άσκηση της πίεσης αυτής παρουσιαστούν µετακινήσεις ορισµένων σωλήνων (εάν είναι δυνατόν
µέχρι την πίεση δοκιµής) ώστε να µπορεί να εντοπισθούν και τυχόν άλλα ελαττώµατα. Μετά την
αποκατάσταση των ελαττωµάτων (είτε στους σωλήνες είτε στις συνδέσεις είτε αλλού)
επαναλαµβάνεται η προκαταρκτική δοκιµή µέχρις ότου γίνει επιτυχής οπότε η δοκιµή συνεχίζεται στην
κύρια δοκιµή.
Κύρια δοκιµή
Ύψος δοκιµής πίεσης: 1,5 × πίεση λειτουργίας (atm).
∆ιάρκεια δοκιµής: καθορίζεται σε 3 ώρες για αγωγούς ονοµαστικής διαµέτρου έως 150 mm, και σε 6
ώρες για αγωγούς ονοµαστικής διαµέτρου έως 200 mm ή µεγαλύτερης.
∆ιαρροές: εάν κατά την κύρια δοκιµή διαπιστωθούν διαρροές νερού στις ενώσεις (σταγόνες) τότε η
δοκιµή πρέπει να διακοπεί και ο αγωγός να αδειάσει σιγά – σιγά ώστε τα σηµεία διαρροής να µην
έχουν νερό. Αποκαθίστανται τα ελαττώµατα και η δοκιµή επαναλαµβάνεται.
Η δοκιµή θεωρείται επιτυχούσα αν καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιµής δεν παρατηρηθεί πτώση της
πίεσης µεγαλύτερη από 0,2 atm (εννοείται ότι σ’ όλη τη διάρκεια της διατήρησης της πίεσης σταθερής
δεν θα εισπιεσθεί καθόλου νερό).
Αφού τελειώσει µε επιτυχία η κύρια δοκιµή, µειώνεται η πίεση στις 6atm και ακολουθεί επίχωση των
συνδέσεων µε άµµο και προϊόντα εκσκαφής (ή άµµο), τουλάχιστον σε ύψος 30cm ώστε οι τυχόν
βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά την επίχωση να µπορούν να αποκαλυφθούν από το µανόµετρο.
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Γενική δοκιµή
Μετά την αποπεράτωση των δοκιµών ο κάθε αγωγός πρέπει να υποβληθεί πάλι για δύο ώρες σε
δοκιµή πίεσης τουλάχιστον ίση µε την πίεση λειτουργίας, ώστε να δοκιµαστούν και τα σηµεία ενώσεων
µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων (µήκους 500 m) που δοκιµάστηκαν. Γι’ αυτό το λόγο τα σηµεία των
ενώσεων (στα άκρα του µήκους των 500 m) παραµένουν ασκέπαστα (χωρίς επίχωση) µέχρι το τέλος
της γενικής δοκιµής.
Πρωτόκολλα δοκιµών
Όλη η διαδικασία κάθε δοκιµής, µε τα στοιχεία του τµήµατος που δοκιµάζεται, οι διαδοχικές ενέργειες
και οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις θα καταγράφονται επί τόπου των έργων µε τον ακριβή χρόνο σε
ειδικό τριπλότυπο «βιβλίο δοκιµών» το οποίο θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα.
Το βιβλίο αυτό θα αποτελεί τη βάση για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων δοκιµής του αγωγού.
Τα πρωτόκολλα αυτά θα θεωρούνται από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ζηµιές στα έργα λόγω των δοκιµών
Κατά τη διάρκεια των δοκιµών στεγανότητας και λόγω αστοχίας είτε των σωλήνων (µε την παρακάτω
επιφύλαξη) είτε των αντιστηρίξεων, είτε των συνδέσεων, µπορεί να διαρρεύσει όλο ή µέρος από το
νερό του αγωγού και να προκληθούν ζηµιές στον αγωγό, στις επιχώσεις, στην τάφρο κλπ. ή και σε
τρίτους. Οι ζηµιές ενδέχεται να είναι µεγαλύτερες αν ο αγωγός έχει έντονη κατά µήκος κλίση, οπότε το
νερό θα συγκεντρωθεί στο χαµηλότερο σηµείο και θα ξεχειλίσει από την τάφρο. Για όλες αυτές τις
ζηµιές υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος µη δικαιούµενος καµία αποζηµίωση. Στην περίπτωση αστοχίας
σωλήνα ή ειδικού τεµαχίου ή εξαρτήµατος και εφ’ όσον η αστοχία οφείλεται αποδεδειγµένα σε βλάβη
του υλικού (το οποίο χορηγεί ο εργοδότης), και όχι σε κακή χρήση από τον ανάδοχο (π.χ. πρόσκρουση
κατά τη µεταφορά, επίχωση µε πέτρες που πλήγωσαν τον αγωγό κλπ), τότε ο εργοδότης
υποχρεώνεται να αποζηµιώσει τον ανάδοχο για την επανάληψη της δοκιµής. Η αποζηµίωση θα
καθοριστεί µε σύνταξη νέας τιµής ή απολογιστικά.
∆εν δικαιολογείται καµία καθυστέρηση ούτε κανενός είδους αποζηµίωση του αναδόχου για
αποτυχούσες δοκιµές.
20.9 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση των αγωγών από σωλήνες πολυαιθυλενίου θα γίνεται µε βάση το µήκος σε µέτρα του
αγωγού που διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τους όρους αυτής της τεχνικής προδιαγραφής, ξεχωριστής
για κάθε ονοµαστική διάµετρο. Στο µήκος αυτό περιλαµβάνονται και τα µήκη των ειδικών τεµαχίων και
εξαρτηµάτων. ∆ηλαδή από το συνολικό µήκος του αγωγού δεν αφαιρούνται τα µήκη των ειδικών
τεµαχίων και εξαρτηµάτων. Η πληρωµή των αγωγών θα γίνεται µε βάση τα επιµετρηθέντα ολικά µήκη
για κάθε διάµετρο και τις αντίστοιχες συµβατικές τιµές του τιµολογίου.
Στις παραπάνω τιµές µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια των σωλήνων και των κάθε είδους
ειδικών τεµαχίων µε τις απαιτούµενες ηλεκτροµούφες, όλες οι δοκιµασίες παραλαβής των σωλήνων
και ειδικών τεµαχίων στο εργοστάσιο, οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις
και µεταφορές µέχρι τη θέση τοποθέτησης και αποθήκευσης των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων
και η σύνδεση αυτών, η δαπάνη προµήθειας ή χρήσης των ειδικών µηχανηµάτων συγκόλλησης µε
ηλεκτροµούφες, η δαπάνη του ρεύµατος, οι δοκιµασίες στεγανότητας των έτοιµων αγωγών.
Οι αντίστοιχες κατά διάµετρο τιµές πληρωµής του αναδόχου αποτελούν πλήρη αποζηµίωση αυτού για
την ικανοποιητική και σύµφωνα µε τους όρους αυτής της προδιαγραφής, κατασκευή των αγωγών από
HDPE µε τα ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα (άσχετα αν ορισµένα από τα εξαρτήµατα πληρώνονται µε
επιπλέον τιµή).
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Τ.Π. - 21 : ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ
21.1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
21.1.1 Πεδίο Εφαρµογής
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατασκευές:
•

αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους άοπλους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες,
διαφόρων διαµέτρων

•

αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες,
διαφόρων διαµέτρων

•

αγωγοί οµβρίων από οπλισµένους δονητικούς ή φυγοκεντρικούς τσιµεντοσωλήνες τύπου
«κώδωνα» µε παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου

•

στραγγιστήρια από διάτρητους προκατασκευασµένους άοπλους τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων
διαµέτρων.

β.
Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά,
φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση, σύνδεση, καθώς και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των
προδιαγραφών και η δοκιµή στεγανότητας υπογείων αγωγών αποχέτευσης από τσιµεντοσωλήνες.
21.1.2 Ορισµοί
Πρόχυτοι τσιµεντοσωλήνες είναι οι προκατασκευασµένοι άοπλοι ή οπλισµένοι πλήρεις ή διάτρητοι
τσιµεντοσωλήνες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αγωγών οµβρίων, όπως επίσης και για την
κατασκευή στραγγιστηρίων (µε διάτρητους τσιµεντοσωλήνες).
21.2 ΥΛΙΚΑ
21.2.1 Γενικά
•

Για το ως άνω αντικείµενο, έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Τ-110 (ΦΕΚ 203
Β/67), στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) '97, στην προδιαγραφή
Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4-4-84 (ΦΕΚ 253 Β/84), καθώς επίσης και στα υπόλοιπα άρθρα της
παρούσας ΓΤΣΥ, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις αναφέρονται
κατωτέρω.

•

Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των τσιµεντοσωλήνων θα πρέπει να
είναι καθαρό τσιµέντο Portland χωρίς θηραϊκή γη ή άλλες προσµίξεις και να πληροί τις σχετικές
απαιτήσεις του ΚΤΣ '97 και της παραγράφου 341.2.2 του άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα
Σκυροδέµατα» της παρούσας.

•

Τα αδρανή υλικά και το νερό πρέπει επίσης να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του ΚΤΣ '97.

•

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούµενες, ανάλογα µε τις διαστάσεις των
τσιµεντοσωλήνων, κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις και σε κάθε περίπτωση το µέγεθος των κόκκων
τους να µην υπερβαίνει τα 20 mm.
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•

Για την ποσότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το
ποσοστό υγρασίας των αδρανών υλικών.

•

Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε η συναρµογή
των τµηµάτων των σωλήνων να είναι τέλεια και οι σωλήνες να έχουν συνεχή και λεία
εσωτερική επιφάνεια. Οι αρµοί πρέπει να είναι διαµορφωµένοι κατάλληλα, ώστε να
επιτρέπουν τη σωστή προσαρµογή των τµηµάτων των σωλήνων.

•

∆εν επιτρέπεται η χρήση ρηγµατωµένων ή φθαρµένων σωλήνων.

21.2.2 Προκατασκευασµένοι Άοπλοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες
α.

Σκυρόδεµα

Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους αντοχής (Σ-220) είτε
εξαιρετικής αντοχής (Σ-250), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ
Τ-110.
β.

∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή

Τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Τ-110, συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και ισχύουν µε την
προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική µελέτη του έργου.
21.2.3 Προκατασκευασµένοι Ωπλισµένοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες
α.

Σιδηρούς Οπλισµός

Ο σιδηρούς οπλισµός των τσιµεντοσωλήνων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ ’97 και του
σχετικού άρθρου «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ και να είναι κατηγορίας S
400 ή S 500 (St III ή St IV). Η τοποθέτηση του οπλισµού εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
παράγραφο 4.3.1.1.6.1.3 της ΠΤΠ Τ-110.
β.

∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή

Τα προβλεπόµενα στους ακόλουθους πίνακες της ΠΤΠ Τ-110 αποτελούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα
όρια και ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική µελέτη του
έργου. Οι σειρές τσιµεντοσωλήνων που διατίθενται στο εµπόριο, είναι οι ακόλουθες:
•

Σειρά 75 (ως σειρά 75 νοείται η σειρά µε φορτίο θραύσης κατά την αντιδιαµετρική θλίψη µε τη
µέθοδο των «τριών ακµών» ίσο µε 75 Ν/m ανά mm διαµέτρου σωλήνα), οπότε έχει εφαρµογή
ο πίνακας II της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110.

•

Σειρά 100, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας II της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110.

•

Σειρά 150, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας III της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110.

•

Σκυροδέµατος Σ-420, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας IV της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της
ΠΤΠ Τ-110.

21.2.4 Ωπλισµένοι ∆ονητικοί ή Φυγοκεντρικοί Τσιµεντοσωλήνες
α.

Γενικά
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Ισχύει η προδιαγραφή Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4-4-84 (ΦΕΚ 253 Β/4-4-84).
β.

Σιδηρούς Οπλισµός
•

Η ποσότητα του κυκλικού οπλισµού δίδεται από τους πίνακες 6 ή 7 της προδιαγραφής
Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4-4-84 (ΦΕΚ 253 Β/84) ανάλογα µε τη διάµετρο και την κατηγορία του
σωλήνα. Ο οπλισµός αυτός είναι ο ελάχιστος που πρέπει να τοποθετείται σε κάθε σωλήνα σε
µονό ή διπλό κλωβό και είναι υποχρεωτικός για όλους τους τύπους των οπλισµένων
τσιµεντοσωλήνων.

•

Οι τσιµεντοσωλήνες που περιέχουν λιγότερο του προβλεπόµενου ελάχιστου οπλισµού θα
απορρίπτονται ως εκτός προδιαγραφών.

•

Κάθε γραµµή περιφερειακού οπλισµού πρέπει να συνενώνεται και να στηρίζεται σε διαµήκεις
ράβδους ανάλογης διατοµής που να επεκτείνονται σε όλο το µήκος του σωλήνα ώστε να
δηµιουργείται ένας συµπαγής και άκαµπτος κλωβός, ο οποίος κατά την σκυροδέτηση, µε τη
βοήθεια αποστατών, παραµένει σε σταθερή θέση εντός του σωλήνα και µε επαρκή επικάλυψη.

•

Ο διαµήκης οπλισµός πρέπει να είναι της αυτής κατηγορίας µε τον περιφερειακό, αναλόγου
διατοµής και η απόσταση µεταξύ των ράβδων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 30 cm.

•

Η ελάχιστη επικάλυψη µε σκυρόδεµα του σιδηρού οπλισµού (περιφερειακού και διαµήκους)
πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 mm.

•

Ο εξωτερικός ή ο µονός κλωβός, διευρυµένος στο κάτω άκρο, πρέπει να επεκτείνεται έως τη
«µούφα» (καµπάνα), την οποία να καλύπτει πλήρως και µε πρόσθετο περιφερειακό οπλισµό
(ενίσχυση αρσενικού και καµπάνας).

•

Η ενίσχυση των άκρων των σπονδύλων είναι απαραίτητη διότι τα άκρα καταπονούνται
ιδιαίτερα τόσο κατά την τοποθέτηση όσο κυρίως κατά τη λειτουργία του αγωγού (λόγω
δυναµικών καταπονήσεων).

γ.

∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή

Εσωτερική διάµετρος
•

Η ονοµαστική διάµετρος των τσιµεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική τους διάµετρο και
δίδεται από τους πίνακες 6 ή 7 της προδιαγραφής του ΦΕΚ 253 Β/84.

•

Οι τσιµεντοσωλήνες δεν πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις στην ονοµαστική τους διάµετρο
πέραν των ορίων του σχετικού πίνακα της προαναφερόµενης προδιαγραφής.

Πάχος τοιχωµάτων
•

Τα πάχη των τοιχωµάτων για κάθε ονοµαστική διάµετρο δίνονται στον πίνακα 7 της
προδιαγραφής του ΦΕΚ 253 Β/84. Επιτρέπεται απόκλιση από τις τιµές των Πινάκων κατά ±
5% ή 5 mm.

Μήκος σωλήνων
•

Το µήκος των οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων τύπου «κώδωνα» (καµπάνα) πρέπει να είναι
τουλάχιστον 2,0 m εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου αυτός ο τύπος σωλήνα µπορεί να
κατασκευαστεί σε µικρότερα των 2,0 m µήκη (ειδικά τεµάχια).
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•

Οι σωλήνες δεν πρέπει να υπολείπονται σε µήκος του ονοµαστικού περισσότερο από 10 mm 13 mm για οποιοδήποτε µήκος σωλήνα.

21.2.5 ∆ιάτρητοι Τσιµεντοσωλήνες
α.

Σκυρόδεµα

Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους αντοχής είτε υψηλής
αντοχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110.
β.

∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή

Τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Τ-110, συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και ισχύουν µε την
προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική µελέτη του έργου.
γ.

Οπές

Ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110.
21.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μεταφορά και Αποθήκευση
α.
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των
τσιµεντοσωλήνων και εξαρτηµάτων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο
αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος όπου θα τοποθετηθούν,
πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να αποφευχθούν κρούσεις που είναι δυνατό να µειώσουν τη
µηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον
τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των σωλήνων στα µεταφορικά µέσα κτλ.
β.
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σωλήνες επάνω στο µεταφορικό µέσο και θα
λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών.
γ.
Η φορτοεκφόρτωση των τσιµεντοσωλήνων θα γίνεται µε µεγάλη προσοχή και µε τη χρήση
κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν θα ρίπτονται ή θα
σύρονται στο έδαφος. Σωλήνες και ειδικά τεµάχια που έχουν υποστεί κτυπήµατα κατά τη διάρκεια της
φορτοεκφόρτωσης ή µεταφοράς, θα ελέγχονται πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο µε τη
βοήθεια σφύρας για να διαπιστωθεί το συµπαγές και η ακεραιότητα του υλικού. Μεγάλη επίσης
προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τις φορτοεκφορτώσεις για την αποφυγή φθορών στις ακµές των
σωλήνων.
δ.
Σηµειώνεται ότι οι ελαστικοί δακτύλιοι που τοποθετούνται στους τσιµεντοσωλήνες τύπου
«κώδωνα», θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία και σε σκιερό µέρος, να προστατεύονται
από τυχόν παγωνιά και να εφαρµόζονται στους σωλήνες αµέσως πριν τη συναρµολόγηση των
σπονδύλων.
21.3.1 Έδραση και Εγκιβωτισµός
α.
Η έδραση των σωλήνων θα γίνεται σε όλο το µήκος τους και πάνω σε υπόστρωµα από
κατάλληλο υλικό (π.χ. άοπλο σκυρόδεµα C12/15 ή θραυστό αµµοχάλικο), σύµφωνα µε τα σχέδια της
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελαστικότητα και η οµοιοµορφία της
έδρασης. ∆ιαφορετικός τρόπος έδρασης των τσιµεντοσωλήνων είναι δυνατόν να ορισθεί από την
Υπηρεσία, σε συγκεκριµένες περιοχές του έργου όπου υπάρχει λόγος, ο δε Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να εφαρµόσει τις σχετικές εντολές.
K:\N0900b\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc

80

Ν0900b/5154/B10

β.
Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων που έχουν καµπάνα θα διαµορφωθούν κατάλληλες
αναµονές (φωλιές) στο υπόστρωµα, ώστε το σώµα του σωλήνα να εδράζεται πλήρως στο
υπόστρωµα.
γ.
Ο κορµός του σωλήνα θα εγκιβωτίζεται µε το υλικό εγκιβωτισµού, σύµφωνα µε τα
προδιαγραφόµενα στο άρθρο «Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών
Έργων και Τάφρων» της παρούσας ΓΤΣΥ και τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, αλλά οι
συνδέσεις θα µένουν ακάλυπτες για επιθεώρηση κατά τη δοκιµή στεγανότητας.
21.3.2 Τοποθέτηση
α.
Τα άκρα και το εσωτερικό των τσιµεντοσωλήνων θα διατηρούνται καθαρά από χώµατα,
πέτρες, ξένα σώµατα και νερά. Κατά τη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα το στόµιο
του τελευταίου σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα.
β.
Η καταβίβαση των τσιµεντοσωλήνων εντός της τάφρου γίνεται προσεκτικά και χωρίς
κτυπήµατα, µε τη βοήθεια ανυψωτικού µηχανήµατος. Η υψοµετρική τοποθέτηση των σωλήνων θα
γίνεται µε κατάλληλη διαµόρφωση του υποστρώµατος ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων
υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται απολύτως.
γ.
Οι τσιµεντοσωλήνες, υποχρεωτικά, τοποθετούνται υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόκλιση από τις θεωρητικές γραµµές και
κλίσεις 5 mm ανά µέτρο µήκους αγωγού και µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόλυτη απόκλιση 4 mm για
κάθε αυτοτελές µήκος αγωγού µεταξύ φρεατίων. Τµήµατα αγωγού µε οριζόντια κλίση ή αρνητική κατά
την έννοια της ροής κλίση δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία.
δ.
Η τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων θα αρχίζει πάντα από τα κατάντη του αγωγού, δηλ. από
το σηµείο εκροής ή από το πιο χαµηλό άκρο του αγωγού και µε την «αρσενική» εγκοπή του προς το
κατώτερο σηµείο εκροής.
21.3.3 Τοµή
α.
Κατά την πορεία τοποθέτησης των τσιµεντοσωλήνων, είναι πιθανό να υπάρξει η ανάγκη
κοπής των σωλήνων σε µήκη µικρότερα του ονοµαστικού µήκους τους, είτε γιατί αυτό επιβάλλεται από
την απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων είτε για να περικοπούν τα άκρα σωλήνων που έχουν
υποστεί σηµαντικές βλάβες κατά τη µεταφορά τους κτλ.
β.
Η κοπή των σωλήνων µπορεί κατ’ αρχήν να γίνει µε πριόνι για σωλήνες µικρής διαµέτρου,
επιβάλλεται όµως να γίνει µε ειδικό κοπτικό µηχάνηµα για σωλήνες µεγάλης διαµέτρου και πάντοτε
σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του επιβλέποντα της Υπηρεσίας.
γ.
Στη συνέχεια η επεξεργασία των άκρων του σωλήνα που κόπηκε πρέπει να γίνει απαραίτητα
µε ειδική µηχανή ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες άψογης σύνδεσης µεταξύ των σωλήνων.
21.3.4 Σύνδεση
α.
Για τη σύνδεση των τσιµεντοσωλήνων τύπου «κώδωνα», το «αρσενικό» άκρο του νέου προς
σύνδεση σωλήνα πρέπει να εισχωρήσει στο άκρο µε διαµόρφωση «καµπάνα» του ήδη τοποθετηµένου
σωλήνα. Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας τοποθετείται στην άκρη του τορνευµένου άκρου
(αρσενικού) του προς σύνδεση σωλήνα. Για την εφαρµογή των σωλήνων συνήθως χρησιµοποιούνται
λοστός ή/και ειδικό σύστηµα µοχλών. Η σύνδεση των σωλήνων θεωρείται αποδεκτή όταν µετά την
εφαρµογή των δύο σωλήνων ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας έχει εισέλθει σε βάθος τουλάχιστον
3 cm, µετρούµενο από τα χείλη της καµπάνας. Η σφράγιση των αρµών γίνεται είτε µε ισχυρό
τσιµεντοκονίαµα είτε µε ειδικό ελαστοµερές υλικό, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εγκεκριµένης τεχνικής
µελέτης.
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β.
Πριν από την εργασία σύνδεσης των σωλήνων, τόσο ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας όσο
και τα άκρα των προς σύνδεση σωλήνων πρέπει να έχουν καθαρισθεί επιµελώς. Επίσης η σύνδεση
των ακραίων σωλήνων τµήµατος αγωγού µε τα αντίστοιχα φρεάτια, θα γίνεται µε κάθε επιµέλεια, η δε
στεγανότητα µεταξύ των σωλήνων και των τοιχωµάτων του φρεατίου θα εξασφαλίζεται µε τη
χρησιµοποίηση κατάλληλου τσιµεντοκονιάµατος, του Αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς ιδιαίτερης
αποζηµίωσης για τις εργασίες αυτές.
γ.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας πριν την τοποθέτησή τους θα ελέγχονται (σε
αναγνωρισµένο εργαστήριο) σύµφωνα µε τα ASTM C-361M και ASTM C-443 ή τα BS 903 και BS
2494.
21.3.5 Σφράγισµα Αρµών
α.
Η σύνθεση του τσιµεντοκονιάµατος σφράγισης των αρµών σύνδεσης των τσιµεντοσωλήνων
µε τα φρεάτια ή/και των τσιµεντοσωλήνων µεταξύ τους (σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθεί προς
τούτο ελαστοµερές υλικό) θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο «Επιχρίσµατα Συνήθων
Τσιµεντοκονιαµάτων».
β.
Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ελαστοµερές υλικό για τη σφράγιση των αρµών σύνδεσης
των τσιµεντοσωλήνων µεταξύ τους, το υλικό αυτό τοποθετείται µε σπάτουλα ή µε ειδικό «πιστόλι», σε
αρµούς µε ελάχιστο πλάτος 1,0 cm και βάθος 2,0 cm - 5,0 cm, αφού προηγουµένως καθαριστεί και
επαλειφθεί ο αρµός µε ειδική προεπάλειψη (αστάρι) και µετά την τοποθέτηση κορδονιού από
πολυαιθυλένιο.
γ.
Το ελαστοµερές υλικό σφράγισης των αρµών πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις
(ο έλεγχος των ακόλουθων ιδιοτήτων του σφραγιστικού υλικού πρέπει να διεξάγεται σε αναγνωρισµένο
εργαστήριο):
Τάση σε έκταση 150% και σκληρότητα τέτοια που όταν ο αγωγός δέχεται υδροστατική πίεση έως 300
KPa να µην αποκολλάται από την επιφάνεια του σκυροδέµατος (έλεγχος κατά DIN 52455).
Ικανότητα επαναφοράς τουλάχιστον 85%, για έκταση των δοκιµίων 100% επί 24 ώρες (έλεγχος κατά
DIN 52458).
Θιξοτροπική ικανότητα (έλεγχος κατά DIN 52454).
21.3.6 ∆οκιµή Στεγανότητας Αγωγών
•

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιµή στεγανότητας του δικτύου.
Σαν µήκος δοκιµής λαµβάνεται το µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τµήµα αγωγού ή σε
µικρότερα µήκη των 6 έως 7 σπονδύλων δειγµατοληπτικά.

•

Πριν τη δοκιµή, τα δύο άκρα του αγωγού φράσσονται µε κατάλληλα πώµατα (π.χ. µεταλλικές
φλάντζες) και οι σωλήνες επιχώνονται µερικώς µε αµµοχάλικο ή (στην περίπτωση
εγκιβωτισµού των σωλήνων µε σκυρόδεµα) αγκυρώνονται προσωρινά. Κατόπιν
παροχετεύεται νερό εντός του αγωγού.

•

H πλήρωση µε νερό γίνεται µε αργό ρυθµό ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το
νερό εισέρχεται από το χαµηλότερο σηµείο του υπό δοκιµή τµήµατος του αγωγού µε ειδικό
εξάρτηµα. Η εξαέρωση γίνεται στο υψηλότερο άκρο του αγωγού.

•

Όταν πληρωθεί ο αγωγός µε νερό και επιτευχθεί η πλήρης εξαέρωσή του, αυξάνεται
προοδευτικά η πίεση στις 0,2 atm (2 m ύψος στήλης ύδατος πάνω από το ανάντη εξωράχιο
στο υψηλότερο άκρο του αγωγού). Ο αγωγός παρακολουθείται ενώ παραµένει υπό σταθερή
υδροστατική πίεση επί τουλάχιστον 24 ώρες, εν ανάγκη µε την προσθήκη νερού.
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•

Η ποσότητα του νερού που προστίθεται για τη διατήρηση της υδροστατικής πίεσης σταθερής,
µετριέται και θεωρείται σαν διαρροή του τµήµατος του αγωγού όπου διεξάγεται ο έλεγχος. Η
διαρροή αυτή, για κάθε ελεγχόµενο τµήµα µεταξύ δύο φρεατίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
20 λίτρα ανά ώρα και ανά χιλιόµετρο αγωγού για κάθε ένα µέτρο της ονοµαστικής διαµέτρου
του σωλήνα.

•

Εάν οι διαπιστούµενες διαρροές κατά τη διάρκεια της δοκιµής υπερβούν την προαναφερόµενη
επιτρεπόµενη τιµή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει και να επισκευάσει όλα τα
ελαττώµατα, στα οποία οφείλονται οι διαρροές και στη συνέχεια η δοκιµή επαναλαµβάνεται
από την αρχή.

•

Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιµές, διορθώνεται από
τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του
έξοδα, να προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσµων που έπαθαν ζηµιές κατά τη
δοκιµή.

•

Όλες οι δαπάνες για τη δοκιµή των αγωγών σύµφωνα µε τα προηγούµενα,
συµπεριλαµβανόµενης και της προµήθειας των απαραίτητων για τη δοκιµή οργάνων,
βαρύνουν τον Ανάδοχο.

•

Μετά το τέλος κάθε δοκιµής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από τον
επιβλέποντα της Υπηρεσίας και από τον Ανάδοχο. Κανένα τµήµα αγωγού δεν θεωρείται ότι
παραλήφθηκε αν δεν έχει διεξαχθεί επ’ αυτού η δοκιµή στεγανότητας. Επίσης απαγορεύεται η
επίχωση ορύγµατος, στο οποίο υπάρχει αγωγός που δεν έχει δοκιµαστεί κατά την παρούσα
παράγραφο.

21.3.7 Λήψη ∆οκιµίων
α.
Η χρήση των τσιµεντοσωλήνων στο έργο επιτρέπεται µόνο µετά τη διεξαγωγή του αντίστοιχου
ποιοτικού ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται µε λήψη σχετικών δοκιµίων σε ποσοστό 2% για
κάθε ξεχωριστή διάµετρο τσιµεντοσωλήνων και κατ' ελάχιστον 5 τεµάχια ανά διάµετρο, τα οποία
ελέγχονται στις εγκαταστάσεις αναγνωρισµένων εργαστηρίων µε δαπάνη και µέριµνα του Αναδόχου.
β.
Τα δοκίµια αυτά λαµβάνονται από το εργοτάξιο κατασκευής τσιµεντοσωλήνων του Αναδόχου
ή στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τους σωλήνες από εργοστάσιο παραγωγής
τσιµεντοσωλήνων, από τους προσκοµισθέντες τσιµεντοσωλήνες στο εργοτάξιο κατά τυχαίο τρόπο,
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. Τα δοκίµια αυτά διατίθενται από
τον Ανάδοχο για πραγµατοποίηση δοκιµών, χωρίς την απαίτηση επιπλέον πληρωµής του.
21.3.8 Τελικός Καθαρισµός και Επιθεώρηση
Πριν την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία, το όλο σύστηµα των αγωγών,
συµπεριλαµβανοµένων των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί επιµελώς µε έκπλυση και µε τη χρήση
βούρτσας, σφαίρας ή άλλου κατάλληλου οργάνου δια µέσου των αγωγών ή µε οποιαδήποτε άλλη
αποδεκτή µέθοδο, ούτως ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εµπόδια.
Επίσης, πριν την παραλαβή του έργου θα διεξάγεται επιθεώρηση των αγωγών από την Υπηρεσία.
21.4 ΈΛΕΓΧΟΙ
21.4.1 Γενικά
α.

Εργαστηριακός Έλεγχος
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•

Η ποιότητα των επιµέρους υλικών και του σκυροδέµατος, η µέθοδος κατασκευής των έτοιµων
(άοπλων ή/και οπλισµένων) τσιµεντοσωλήνων υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από την
Υπηρεσία.

•

Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προµηθεύεται τους τσιµεντοσωλήνες
πρέπει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων των ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών των τσιµεντοσωλήνων σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους.

•

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των σωλήνων (αντοχή σε θραύση,
υδατοστεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) καθώς και της ποιότητας του σκυροδέµατος,
είναι υποχρεωτικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν
αυτοί για να θεωρηθούν κατάλληλοι.

•

Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριµένη παραγγελία πρέπει να διεξάγονται µε
ευθύνη του προµηθευτή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην
περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο
κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την
οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια της συγκεκριµένης
παραγγελίας έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις απαιτούµενες δοκιµές.

•

Για κάθε δοκιµαζόµενη ποσότητα σωλήνων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής υλικού και
υπογράφεται από όλους τους ενδιαφερόµενους. Στο πρωτόκολλο καταγράφονται λεπτοµερώς
οι τιµές των δοκιµών σε φορτία ρωγµής και θραύσης, η συµπεριφορά των σπονδύλων σε
δοκιµή υδατοστεγανότητας καθώς και το πάχος του κελύφους και η ποσότητα των ράβδων
(κυκλικών και διαµήκων) του σιδηρού οπλισµού.

•

Το προς δοκιµή δείγµα σωλήνων θα λαµβάνεται από την Υπηρεσία τυχαία και θα αποτελείται
από υγιείς και πλήρεις σωλήνες που δεν έχουν απορριφθεί για άλλους λόγους.

•

Αν οι δοκιµές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις
αµφιβολιών, διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των σωλήνων και σε άλλα εργαστήρια (κρατικά,
πανεπιστηµιακά κτλ.).

•

Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα σωλήνων πρέπει όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν σε
δοκιµές να πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός
προδιαγραφής, η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο δοκίµια που λαµβάνονται από την ίδια
παρτίδα σωλήνων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα ελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να πληρούν την
προδιαγραφή.

•

Στην ΠΤΠ Τ-110 και στην προδιαγραφή του ΦΕΚ 253 Β/84 προσδιορίζεται ο αριθµός των
δοκιµίων ανά ποσότητα σωλήνων, καθώς και οι προϋποθέσεις επαναδοκιµής αυτών εφ’ όσον
απαιτηθεί.

β.

Μακροσκοπικός Έλεγχος

Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο των σωλήνων στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργοτάξιο κατά την
παραλαβή τους πρέπει να ελέγχονται τα εξής:
•

Κατά την κρούση του κελύφους του σωλήνα µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος µεταλλικός
(κωδωνισµός).

•

Κατά τη θραύση τµήµατος του σωλήνα τα αδρανή πρέπει να θραύονται και να µην
αποσπώνται.

K:\N0900b\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc

84

Ν0900b/5154/B10

•

Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συµπαγείς, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, φυσαλίδες
σε βάθος και αποκολληµένα τµήµατα, άλλως απορρίπτονται.

•

Σπόνδυλοι που έχουν φθαρµένα άκρα σε βαθµό που να επηρεάζουν τη σωστή σύνδεσή τους,
είναι ακατάλληλοι.

•

Κατά τη θραύση του σωλήνα µε τη µέθοδο των τριών ακµών µετρώνται το πάχος του
κελύφους και ο αριθµός των σιδηρών ράβδων και πρέπει απαραίτητα να συµφωνούν µε τις
τιµές των προδιαγραφών, άλλως οι σωλήνες απορρίπτονται.

•

Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισµού είναι επαρκές. Σωλήνες µε
εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

γ.

Έλεγχος Ευθυγραµµίας και Κλίσης

Η ευθυγραµµία και η κλίση κάθε τµήµατος αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα ελέγχεται
εσωτερικά µεν µε φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε µε τεταµένο νήµα παράλληλο µε τη θεωρητική γραµµή
του πυθµένα και υποστηριζόµενο ανά µέγιστα διαστήµατα 8 m. Ειδικότερα, για αγωγούς µε µικρή κατά
µήκος κλίση (ίση ή µικρότερη του 5%) και µεγάλη διάµετρο αγωγού (D > 60 cm) ο έλεγχος της κλίσης
του πυθµένα του τοποθετηµένου αγωγού θα γίνεται µε χωροστάθµιση. Με χωροστάθµιση επίσης θα
γίνονται οι έλεγχοι σε όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιµο ο επιβλέπων της Υπηρεσίας, του Αναδόχου µη
δικαιουµένου καµιάς πρόσθετης αποζηµίωσης.
21.4.2 Προκατασκευασµένοι Άοπλοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες
•

Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων αποτελεί η δοκιµή αντοχής σε θραύση έτοιµων
τσιµεντοσωλήνων που φορτίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη, σύµφωνα µε τη µέθοδο των
«τριών ακµών». Τα δοκίµια θα πρέπει να παρουσιάζουν τις αντοχές που προβλέπονται στις
αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων, ανάλογα µε την κατηγορία του χρησιµοποιούµενου
σκυροδέµατος (πίνακας Ι για σκυροδέµατα κατηγορίας Σ-220 ή πίνακας II για σκυροδέµατα
κατηγορίας Σ-250 της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110).

•

Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα γίνονται
επίσης δοκιµές θλίψης του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο
4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. Οι δοκιµές αυτές δεν αποτελούν πάντως κριτήριο αποδοχής
των τσιµεντοσωλήνων.

•

Οι τσιµεντοσωλήνες κρίνονται αποδεκτοί ή απορριπτέοι σύµφωνα µε την παράγραφο
4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110 (δοκιµές ή επαναδοκιµές) κατά την προδιαγραφή ASTM C-14.

•

Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων (αντοχή σε εξωτερικό φορτίο) θα
ισχύουν δευτερευόντως και τα κριτήρια υδροαπορροφητικότητας, υδροπερατότητας
(υδατοστεγανότητας) και υδροστατικών δοκιµών, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ-110.

•

Ισχύουν επίσης και τα κριτήρια αποδοχής ως προς τις επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων
κατά τον πίνακας III της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110.

21.4.3 Προκατασκευασµένοι Ωπλισµένοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες
•

Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων αποτελεί η δοκιµή αντοχής σε θραύση έτοιµων
τσιµεντοσωλήνων που φορτίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη, σύµφωνα µε τη µέθοδο των
«τριών ακµών». Τα δοκίµια θα πρέπει να εµφανίζουν τις αντοχές που προβλέπονται στις
αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων (πίνακες Ι, II, III και IV της παραγράφου
4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110).
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•

Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα γίνονται
επίσης δοκιµές θλίψης του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο
4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. Οι δοκιµές αυτές δεν αποτελούν πάντως κριτήριο αποδοχής
των τσιµεντοσωλήνων.

•

Οι τσιµεντοσωλήνες κρίνονται αποδεκτοί ή απορριπτέοι σύµφωνα µε την παράγραφο
4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110 (δοκιµές και επαναδοκιµές) κατά την προδιαγραφή ΑSTM C-76
πλην της δοκιµής υδροπερατότητας που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το DΙΝ 4035.

•

Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων που είναι η αντοχή σε εξωτερικό
φορτίο, θα ισχύουν δευτερευόντως και τα κριτήρια υδροαπορροφητικότητας και
υδροπερατότητας κατά την ΠΤΠ Τ-110.

•

Ισχύουν επίσης και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων της
παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110.

21.4.4 ∆ιάτρητοι Τσιµεντοσωλήνες
Ισχύουν τα καθοριζόµενα για τους άοπλους τσιµεντοσωλήνες, µε προσαρµογή αυτών στους πίνακες Ι,
II και III της παραγράφου 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110.
21.4.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τους τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης περιλαµβάνονται οι
δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη
και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής
µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι
περιοριστικά, οι δαπάνες για:
•

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και τοποθέτηση των
τσιµεντοσωλήνων µέσα στην υπάρχουσα τάφρο και σε οποιοδήποτε βάθος.

•

Συνδέσεις, τυχόν τοµές των σωλήνων, σφράγισµα των αρµών τους µε ισχυρή τσιµεντοκονία ή
ελαστοµερές υλικό, καθώς και τελικός καθαρισµός των αγωγών.

•

Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη
διασφάλιση των προδιαγραφών.

•

∆ιεξαγωγή ελέγχων ευθυγραµµίας και κλίσεων, καθώς και δοκιµών στεγανότητας των
αγωγών.

•

Αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων
κατασκευαστικών δυσκολιών.

•

Ειδικά για διάτρητους τσιµεντοσωλήνες στις δαπάνες των εργασιών περιλαµβάνεται και η
διάνοιξη των απαιτούµενων οπών.

21.5 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
α.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρόχυτων τσιµεντοσωλήνων θα επιµετρώνται σε µέτρα αξονικού
µήκους (m) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία και διάµετρο αγωγού που εµφανίζεται στο
Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.
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β.
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες)
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται
(ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες και
διαµέτρους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».
γ.
Κατά την επιµέτρηση του αξονικού µήκους των αγωγών, θα αφαιρούνται τα µήκη των
εσωτερικών διαστάσεων των παρεµβαλλόµενων φρεατίων.
δ.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στην κατασκευή του
υποστρώµατος έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων ή στην κατασκευή περιβλήµατος από
σκυρόδεµα, θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στα άρθρα 122 – Εκσκαφές θεµελίων
τεχνικών έργων και τάφρων ή 341 – Άοπλα και οπλισµένα σκυροδέµατα, αντίστοιχα, της παρούσας
και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς.
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Τ.Π. - 22 : ΑΠΛΕΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρoύσα τεχvική πρoδιαγραφή αφoρά τηv κατασκευή και τoπoθέτηση σιδηρώv εσχαρώv,
κιγκλιδωµάτωv, κλιµάκωv, θωρακίσεωv για τηv πρoστασία έργωv από σκυρόδεµα και λoιπώv απλώv
σιδηρώv και σωληvωτώv κατασκευώv, για τηv κατασκευή τωv oπoίωv δεv απαιτείται ειδική εργασία
µηχαvoυργείoυ.
22.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όλες oι χαλύβδιvες και σωληvωτές κατασκευές θα εκτελεσθoύv κατά τρόπo επιµελή και έvτεχvo. Ο
αvάδoχoς είvαι υπεύθυvoς για τηv έvτεχvη, στερεά και ακριβή κατασκευή. Ο αvάδoχoς θα υπoβάλει
εγκαίρως στηv υπηρεσία λεπτoµερή κατασκευαστικά σχέδια τωv πρoβλεπόµεvωv στη µελέτη
χαλύβδιvωv και σωληvωτώv κατασκευώv. Η υπηρεσία µπoρεί vα ζητήσει συµπληρώσεις και
τρoπoπoιήσεις πoυ o αvάδoχoς υπoχρεoύται vα επιφέρει. Η εργασία αυτή δεv πληρώvεται ιδιαιτέρως.
Ο αvάδoχoς υπoχρεoύται vα πρoµηθεύσει εγκαίρως όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα τα oπoία, σύµφωvα
µε τα σχέδια ή τις oδηγίες της υπηρεσίας πρόκειται vα εvσωµατωθoύv στις εκ σκυρoδέµατoς
κατασκευές, απαγoρευoµέvης της εκ τωv υστέρωv διάvoιξης oπώv σε αυτές πρoς στήριξη τωv
µεταλλικώv κατασκευώv, εκτός αv πρoβλέπεται διαφoρετικά στα σχέδια.
Οι αvαγκαίες ηλεκτρoσυγκoλλήσεις, oξυγovoκoλλήσεις, ηλώσεις και εv γέvει συvδέσεις πάσης φύσεως
θα είvαι αρίστης κατασκευής, σύµφωvα µε τoυς καvόvες της Τέχvης και εµπειρίας και πρoς τoυς
ισχύovτες Γερµαvικoύς Καvovισµoύς DIΝ 1050 και 4100 (υπoλoγισµός σιδηρώv κατασκευώv και
συγκoλλήσεις σιδηρώv κατασκευώv αvτίστoιχα).
22.3 ΥΛΙΚΑ
Όλα τα υλικά για τηv εκτέλεση τωv χαλύβδιvωv και σωληvωτώv κατασκευώv θα είvαι αρίστης
πoιότητoς και κατάλληλα για τov πρooρισµό τoυς. Η υπηρεσία ελέγχει τηv καταλληλότητα και εγκρίvει
τη χρήση τωv πρoτειvόµεvωv από τov Εργoλάβo υλικώv, τα oπoία πάvτως πρέπει vα αvταπoκρίvovται
στις διατάξεις τωv επίσηµωv καvovισµώv, τωv αvτίστoιχωv Γερµαvικώv Πρoτύπωv ή άλλωv
ισoδύvαµωv πρoτύπωv και vα είvαι απαλλαγµέvα από ελαττώµατα ή ατέλειες, vα είvαι καιvoύργια και
vα µηv έχoυv χρησιµoπoιηθεί πρoηγoυµέvως.
Χάλυβες
Θα είvαι µη ψαθυρoί, ευκατέργαστoι εv ψυχρώ και εv θερµώ, συγκoλλήσιµoι, χωρίς πέταλα, ραγάδες,
εγκαύµατα ή άλλα ελαττώµατα. Η επιφάvειά τoυς θα είvαι λεία, απαλλαγµέvη από oξειδώσεις. Τα
χαλύβδιvα ελάσµατα και oι µoρφoχάλυβες εµπoρίoυ θα έχoυv ακριβώς τις µoρφές πoυ υπoδεικvύoυv
τα εγκεκριµέvα σχέδια. Θα είvαι ευθύγραµµα και θα έχoυv oµoιόµoρφες διατoµές και πλήρως
επεξεργασµέvες επιφάvειες. Υπό τηv εvέργεια της διάτρησης µε τρυπάvι πρέπει vα διατηρείται η
συvoχή τoυ υλικoύ. Ο χάλυβας πρέπει vα αvτέχει σε όλες τις παραδεδεγµέvες δoκιµασίες στις oπoίες η
επιβλέπoυσα υπηρεσία θα κρίvει αvαγκαίo vα τov υπoβάλει. Ειδικότερα ισχύoυv oι Γερµαvικoί
Καvovισµoί DIΝ 1050.
22.4 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι απλές χαλύβδιvες και µεταλλικές κατασκευές oπoιασδήπoτε φύσης θα γαλβαvισθoύv ή/και θα
χρωµατισθoύv. Καµιά µεταλλική επιφάvεια δεv θα παραµείvει τελικά εκτεθειµέvη και απρoστάτευτη.
Γαλβάνισµα
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Τo γαλβάvισµα θα γίvει µε τη µέθoδo της εµβάπτισης εv θερµώ και µετά τηv τελική επεξεργασία της
µεταλλικής κατασκευής. Όλα τα ειδικά τεµάχια συvδέσεως και στηρίξεως (λάµες, κoχλιoφόρoι ήλoι,
ρoδέλλες κλπ.) θα είvαι επίσης γαλβαvισµέvα µε τηv ίδια µέθoδo.
Σε µεταλλικά στoιχεία πoυ έχoυv γαλβαvιστεί απαγoρεύεται η διάvoιξη oπώv ή η εκτέλεση
συγκoλλήσεωv. Βλάβες πρoξεvoύµεvες στo γαλβάvισµα θα επαvoρθώvovται κατά τρόπo
ικαvoπoιητικό από τov αvάδoχo.
Χρωµατισµοί
Όλες oι µεταλλικές κατασκευές πoυ καλύπτovται από τηv Τεχvική αυτή Πρoδιαγραφή, γαλβαvισµέvες ή
µη, θα χρωµατισθoύv σύµφωvα µε τoυς όρoυς της Τεχvικής Πρoδιαγραφής 17. Η επιλoγή τωv
συστηµάτωv πρoστασίας και βαφής, αvάλoγα µε τov περιβάλλovτα χώρo και τη χρήση τωv µεταλλικώv
κατασκευώv, θα είvαι της έγκρισης της υπηρεσίας.
Κιγκλιδώµατα τεχνικών έργων
Τα πρoστατευτικά κιγκλιδώµατα τωv πάσης φύσεως τεχvικώv έργωv στις θέσεις πoυ θα πρoκύπτoυv
από τα εγκεκριµέvα σχέδια ή πoυ θα oρίσει η υπηρεσία, θα απoτελoύvται από γαλβαvισµέvoυς
σιδηρoσωλήvες 1 1/2'' και θα κατασκευασθoύv σύµφωvα µε τα εγκεκριµέvα σχέδια. Οι µεταξύ τωv
oρθoστατώv και τωv oριζovτίωv ράβδωv εvώσεις θα γίvoυv µε ελίκωση µέσω ειδικώv τεµαχίωv (ταυ,
γωvιώv, σταυρώv). Όλα τα µεταξύ τωv ειδικώv τεµαχίωv τµήµα¬τα θα απoτελoύvται από έvα µόvo
στoιχείo, δηλαδή δεv θα υπάρχoυv εvώσεις µε µoύφα, φλάvτζα ή σφήvα µεταξύ τωv κόµβωv τoυ
κιγκλιδώµατoς. Η στήριξη τωv κιγκλιδωµάτωv στo σκυρόδεµα στέψεως τωv έργωv θα γίvει µέσω
σιδηράς λάµας σχήµατoς ταυ, διατoµής 35/3mm, τoπoθετηµέvης κάθε 1,50 m και θα στερεώvεται µε
δύo κoχλίες και βύσµατα (oύπα). Η εξωτερική επιφάvεια τωv κιγκλιδωµάτωv θα πρoστατεύεται
σύµφωvα µε τα oριζόµεvα στo πρoηγoύµεvo άρθρo 4 της Τεχvικής αυτής Πρoδιαγραφής.
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Τ.Π. - 23 : ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (Ductile Iron)
23.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και την αρχή
επιθεώρησης, αποδοχής και ειδικών απαιτήσεων σε ότι αφορά τα καλύµµατα φρεατίων
(ανθρωποθυρίδων) που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο δίκτυο.
23.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
Καλύµµατα φρεατίων: Πρόκειται για το κάλυµµα, κατασκευασµένο από ελατό χυτοσίδηρο και
αποτελούµενο από το κάλυµµα και το πλαίσιο, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε ένα ενιαίο σύστηµα
αρθρώσεων. Σκοπός της άρθρωσης αυτής είναι:
•

Η παροχή λειτουργικής πρόσβασης από ένα µόνο άτοµο για συντήρηση, επιτρέποντας
παράλληλα την απελευθέρωση επιβλαβών αερίων τα οποία ενδέχεται να συγκεντρώνονται σε
εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται για την αποχέτευση ακάθαρτων και λυµάτων.

•

Η διευκόλυνση των εργασιών ανοίγµατος και κλεισίµατος

•

Η ασφάλιση µέσω της διάταξης ασφάλισης, του καλύµµατος εντός του πλαισίου

Άρθρωση: Η άρθρωση θα πρέπει να είναι ενιαίο χυτό τµήµα του καλύµµατος
∆ακτύλιος από πολυαιθυλένιο: Πρόκειται για παρέµβυσµα απόσβεσης, τοποθετηµένο επί του
πλαισίου. Σκοπός του παρεµβύσµατος είναι να αποφεύγεται η απευθείας επαφή µετάλλου µε µέταλλο
εξασφαλίζοντας έτσι ότι το κάλυµµα παραµένει σταθερό και αθόρυβο εντός του πλαισίου, ανεξάρτητα
από τις κυκλοφοριακές συνθήκες.
23.3 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τα καλύµµατα φρεατίων και πλαίσια θα πρέπει να συµµορφώνονται απόλυτα µε όλες τις
προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN124: 1994 Κλάση D400. Θα πρέπει να έχουν κυκλικό
πλαίσιο µε ενιαίο ελεύθερο άνοιγµα όχι µικρότερο από 600 mm, και η εξωτερική διάµετρος του
πλαισίου δε θα πρέπει να είναι µικρότερη από 850 mm, και η φλάντζα του πλαισίου θα πρέπει να
φέρει εγκοπές για καλύτερο κούµπωµα κατά την τοποθέτηση. Το σχήµα του καλύµµατος θα πρέπει να
είναι κυκλικό, και θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα ανοίγµατος από ένα και µόνο άτοµο
χρησιµοποιώντας την κίνηση άρθρωσης. Για λόγους ασφαλείας, το άνοιγµα θα πρέπει να ανοίγει σε
γωνία τουλάχιστον 100 µοιρών και κατά την είσοδο του προσώπου το κάλυµµα θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα αφαίρεσης του από το πλαίσιο του.
23.4 TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Το κάλυµµα φρεατίων και το πλαίσιο θα κατασκευαστούν από ελατό χυτοσίδηρο και θα καλύπτουν
τις προϋποθέσεις του ISO 1083, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994.
- ∆εν θα απαιτούνται βίδες για τη λειτουργία οποιασδήποτε διάταξης άρθρωσης.
- Οι ανοχές και οι απαιτήσεις ως προς τις διαστάσεις θα είναι σύµφωνες µε τις προϋποθέσεις του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994.
– Το υλικό του αποσβεστικού παρεµβύσµατος θα είναι από πολυαιθυλένιο.
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- Τα Καλύµµατα φρεατίων και τα πλαίσια θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από κάθε ατέλεια χύτευσης,
όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994.
- Το κάλυµµα θα πρέπει να µπορεί να δέχεται αντικλεπτική συσκευή κλειδώµατος, η οποία θα µπορεί
να παρασχεθεί είτε πριν είτε µετά από την εγκατάσταση.
- Τα καλύµµατα θα πρέπει να κλειδώνουν αυτόµατα επί τόπου, χωρίς άλλο εξάρτηµα, µέσω
ενσωµατωµένης ελατηριωτής ράβδου από ελατό χυτοσίδηρο και να έχουν τη δυνατότητα να
ανοίγουν µε απλό λοστό ή σκαπάνη.
23.5 TΥΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Το κάλυµµα θα πρέπει να ζυγίζει 70 κιλά µαζί µε το πλαίσιο, να αρθρώνεται και να συγκρατείται στη
θέση του µέσω ενσωµατωµένης ελατηριωτής ράβδου από όλκιµο σίδηρο, η οποία ασφαλίζει το
κάλυµµα κάτω από το εσωτερικό πλαίσιο.
23.6 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ
23.6.1

Επιθεώρηση και δοκιµές κατά την παραγωγή

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001. Για να
αποδειχθεί η συµµόρφωση αυτή, ο κατασκευαστής θα χρειαστεί να προσκοµίσει πιστοποιητικά
συµµόρφωσης εκδοθέντα από ανεξάρτητο τρίτο φορέα.
Οι δοκιµές των προϊόντων θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού
Προτύπου ΕΝ124: 1994, κλάση D400 από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (φορέα πιστοποίησης), ο οποίος
τρίτος φορέας θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΝ45011 για τη δοκιµή καλυµµάτων
ανθρωποθυρίδων κατά ΕΝ124: 1994. Για να αποδειχθεί η συµµόρφωση, οι κατασκευαστές θα πρέπει
να προσκοµίσουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124 : 1994,
συνοδευόµενο από πρόγραµµα το οποίο θα περιέχει τα προσφερόµενα προϊόντα (Το πρόγραµµα
αυτό θα πρέπει να διαθέτει τον ίδιο κωδικό αριθµό µε το πιστοποιητικό ΕΝ124).
Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρέχονται για την υποστήριξη των ισχυρισµών του κατασκευαστή, θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί για το εργοστάσιο στο οποίο έχουν παραχθεί τα προϊόντα.
Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρέχονται για την υποστήριξη των ισχυρισµών του κατασκευαστή, θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί από ένα και µοναδικό οργανισµό.
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ίδιες εγκαταστάσεις για τη µέτρηση της σύνθεσης του σιδήρου
και της άµµου που χρησιµοποιείται για τη διαδικασία της χύτευσης. Επιπλέον, ο κατασκευαστής θα
διαθέτει ίδιες εγκαταστάσεις δοκιµών µε ικανότητα εκτέλεσης δοκιµών φόρτισης σύµφωνα µε το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994 Κλάση D400.
23.6.2

Επιθεωρήσεις και δοκιµές προς εκτέλεση µετά την παράδοση

Η πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών δοκιµών παραγωγής από τον κατασκευαστή των καλυµµάτων
φρεατίων αποτελεί µέρος των διαδικασιών παραγωγής κατά ΕΝ ISO9001 και της συµµόρφωσης
προϊόντων κατά EN124.
Ο κατασκευαστής θα παρέχει πιστοποιητικό συµµόρφωσης για κάθε παράδοση επιβεβαιώνοντας ότι
η αποστολή καλυµµάτων ανθρωποθυρίδων συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN124 και το
απαιτούµενο φορτίο δοκιµής.
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Κάθε αποστολή µπορεί εκ των υστέρων να ελέγχεται µεµονωµένα ως προς τυχόν ατέλειες της
χύτευσης. Από την κάθε αποστολή, το 5% µπορεί να επιλέγεται τυχαία και να υποβάλλεται σε δοκιµή
φόρτισης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994 Κλάση D400. Εάν ποσοστό 10% των
δειγµάτων αποτύχει στη δοκιµή φόρτισης, ολόκληρη η αποστολή απορρίπτεται. Ο αριθµός των υπό
δοκιµή δειγµάτων δε θα είναι µικρότερος των 5 αλλά ούτε και µεγαλύτερος των 30.
23.7 ΒΑΦΗ
Τα καλύµµατα και τα πλαίσια φρεατίων θα είναι πλήρως επιχρισµένα µε µαύρο ασφαλτούχο χρώµα.
23.8 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΕΣ
Οι κατασκευαστικές διαστάσεις και ανοχές θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ124: 1994.
23.9 ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Επιπλέον όλων των µόνιµων ενδείξεων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ124: 1994, οι ακόλουθες φράσεις και σηµεία θα πρέπει να αναγράφονται σύµφωνα µε το
έργο όσον αφορά τα καλύµµατα φρεατίων.
9.1 Λογότυπο / Ονοµασία φορέα και έτος χυτεύσεως
9.2 Όνοµα και Λογότυπο του Κατασκευαστή
23.10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Τα Καλύµµατα και πλαίσια φρεατίων µπορούν να παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή επάνω σε ξύλινες
παλέτες µε δυνατότητα κατακόρυφης στοίβαξης άνω του ενός τεµαχίου.
23.11 ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή για πλήρως εγκατεστηµένα καλύµµατα γίνεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο.
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Τ.Π. - 24 : ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ
24.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση των χυτοσιδηρών βαθµίδων των
φρεατίων και των αντλιοστασίων.
Σε όλα τα φρεάτια και τα αντλιοστάσια του δικτύου προβλέπεται να τοποθετηθούν βαθµίδες καθόδου –
ανόδου για την επίσκεψη και τον έλεγχο αυτών. Οι θέσεις, το σχήµα και ο αριθµός των χυτοσιδηρών
βαθµίδων φαίνονται στα σχέδια των λεπτοµερειών.
Οι προβλεπόµενες από την τεχνική αυτή προδιαγραφή εργασίες για την πλήρη τοποθέτηση των
βαθµίδων είναι συνοπτικά οι εξής:
α)

Η προµήθεια των χυτοσιδηρών βαθµίδων

β)

Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των παραπάνω εξαρτηµάτων από το εργοστάσιο
κατασκευής ή την αποθήκη του προµηθευτού στη θέση τοποθέτησής τους.

γ)

Οι κάθε είδους δοκιµασίες.

24.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Τα παραπάνω αναφερόµενα χυτοσιδηρά εξαρτήµατα πρέπει να είναι από χυτοσίδηρο µε σφαιροειδή
γραφίτη (ελατός χυτοσίδηρος). Πρέπει να µην έχουν φυσαλίδες αέρος ή άλλες οπτικές ανωµαλίες, η δε
ποιότητά τους θα διασφαλίζεται µε πιστοποιητικό Ευρωπαϊκού Οργανισµού ή ∆ιεθνούς Γραφείου.
Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες θα χρησιµοποιηθούν στα φρεάτια και τα αντλιοστάσια για την διευκόλυνση
καθόδου - ανόδου του προσωπικού και τον έλεγχο αυτών. Οι βαθµίδες θα έχουν πάτηµα µήκους
τουλάχιστον 30cm, θα προεξέχουν τουλάχιστον κατά 15cm και θα αγκυρώνονται µέσα στο σκυρόδεµα
των φρεατίων και των αντλιοστασίων τουλάχιστον κατά 15cm. Κατά την κατακόρυφη κατεύθυνση θα
τοποθετούνται σε αποστάσεις περίπου 30cm. Η τοποθέτηση των βαθµίδων θα γίνει πριν την
επίστρωση της τσιµεντοκονίας για να µην διακοπεί η συνέχεια της τσιµεντοκονίας αν οι βαθµίδες
τοποθετηθούν µετά. Το βάρος κάθε µίας τους θα είναι περίπου 5,5kg.
24.3 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ
Η µορφή, οι διαστάσεις και το βάρος των χυτοσιδηρών βαθµίδων θα προκύπτουν από τα εγκεκριµένα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται:
α. Για το βάθος ±8%
β. Για το πάχος +8% έως -5%, µε µέγιστο περιθώριο +2,5mm και -1,5mm
Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχέδια (όψεις και
τοµές) σε κλίµακα τουλάχιστον 1:5 κάθε είδους τεµαχίου που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µε αναφορά
σε “αποδεκτά” πρότυπα ή καταλόγους διεθνώς αναγνωρισµένων εργοστασίων ή τεχνικές
προδιαγραφές πρόσφατων (τελευταίας πενταετίας) δηµοπρασιών του Υπουργείου Εσωτερικών ή
εταιριών κοινής ωφέλειας.
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Για να υπάρχει οµοιοµορφία στις χυτοσιδηρές βαθµίδες που θα παραγγείλει ο Ανάδοχος στο χυτήριο
είναι απαραίτητο να λάβει υπόψη του τα παραπάνω αναφερόµενα υπάρχοντα υποδείγµατα, χωρίς
αυτό να αποκλείει από την Επίβλεψη να του δώσει άλλο σχέδιο κατασκευής της βαθµίδας.
Μόνο µετά την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας επιτρέπεται στον εργολάβο να προχωρήσει
στην προµήθεια των χυτοσιδηρών καλυµµάτων και βαθµίδων.
24.4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής των χυτοσιδηρών τεµαχίων από επιτροπή
που ορίζει, παρουσία του αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει προς τούτο να παρέχει
τα απαραίτητα µέσα, ως και κάθε πληροφορία και ευκολία για εξέταση και έλεγχο της παρτίδας που
παραδίδεται.
Για προσωρινή και τµηµατική παραλαβή, θα λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα των τυχόν
εργαστηριακών δοκιµίων επί των δοκιµίων της αντίστοιχης χύτευσης, τα δε παραδιδόµενα τεµάχια θα
εξετάζονται µακροσκοπικά.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την παράδοση ολόκληρης της προµήθειας και το νωρίτερο τρεις
µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατό κατά το διάστηµα αυτό, να εξακριβωθεί
η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωµάτων.
Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας παρτίδας των ειδών της προκείµενης προµήθειας, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να προβεί µέσα σε ένα µήνα στην αντικατάσταση αυτών. Εάν η προθεσµία αυτή
περάσει άπρακτη, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να αγοράσει αντίστοιχο αριθµό χυτοσιδηρών τεµαχίων
σε βάρος του Αναδόχου.
Όταν οι βαθµίδες παραδοθούν στις θέσεις που πρόκειται να τοποθετηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται
από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω. Η διαδικασία αυτή δεν απαλλάσσει από την
ευθύνη τον Ανάδοχο που παραµένει µόνος υπεύθυνος έναντι του εργοδότη για την άριστη ποιότητα
των υλικών και τη καλή εκτέλεση της εργασίας.
24.5 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση των βαθµίδων θα γίνεται σε χιλιόγραµµα βάρους πραγµατικά τοποθετηθέντων και
στηριχθέντων σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης βαθµίδων συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου
ζυγίσεως. Η αµοιβή που προκύπτει µε το άρθρο του τιµολογίου για την αµοιβή των βαθµίδων
περιλαµβάνει την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για κάθε υλικό, εργασία ή µηχάνηµα για την
προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση των βαθµίδων.
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Τ.Π. - 25 : ΛΟΙΠΑ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
25.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση κ.λ.π. χυτοσιδηρών
εξαρτηµάτων όπως εσχαρωτών δαπέδων, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στο έργο και για τα οποία
δεν υπάρχουν ειδικά (ξεχωριστά) άρθρα στο τιµολόγιο.
Οι θέσεις, ο τύπος και ο αριθµός των χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων φαίνονται στα σχέδια των
λεπτοµερειών της µελέτης.
Οι προβλεπόµενες από την τεχνική αυτή προδιαγραφή εργασίες για την πλήρη τοποθέτηση των
χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων είναι συνοπτικά οι εξής:
α)

Η προµήθεια ή κατασκευή των απαιτούµενων χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων.

β)
Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των παραπάνω εξαρτηµάτων από το εργοστάσιο
κατασκευής ή την αποθήκη του προµηθευτού στη θέση τοποθέτησής τους.
γ)

Οι κάθε είδους δοκιµασίες.

25.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ο χρησιµοποιούµενος χυτοσίδηρος πρέπει vα είναι “δεύτερης έγχυσης” και ποιότητας, της
χαρακτηριζόµενης µε τo όνοµα “φαιόχρους χυτοσίδηρος”, ώστε vα είναι εύκολη η διάτρηση, η κοπή και
η κατεργασία τoυ µε εγκοπέα, τρυπάvι και πριόνι.
Ο χυτοσίδηρος πρέπει vα είναι σύµφωνος µε τηv Πρότυπη Γερµανική Προδιαγραφή DIN 1000. Πρέπει
vα είναι πυκνός, οµοφυής, αρραγής, χωρίς ρωγµές, φυσαλίδες και εξογκώµατα. Η επιφάνειά τoυ δεv
πρέπει vα παρουσιάζει σκωρίες, άµµο ή άλλες ακαθαρσίες. Οι θραυσιγενείς επιφάνειες πρέπει vα
παρουσιάζουν χαρακτηριστικούς φαιούς κόκκους. Η σκληρότητά του δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη
από 210 µονάδες Brinell.
Η ποιότητα τoυ χυτοσιδήρου πoυ θα χρησιµοποιηθεί υπόκειται στηv έγκριση της υπηρεσίας.
Κάθε εσχάρα όπως και κάθε πλαίσιο, θα έχει γραµµέvα στηv εµφαvή και µη εvτoιχισµέvη όψη, µε
στoιχεία σε έξαρση και σε κατάλληλη υπoδoχή ώστε η άvω επιφάvεια τωv στoιχείωv vα είvαι στo αυτό
επίπεδo µε τηv άvω επιφάvεια τoυ καλύµµατoς της εσχάρας ή τoυ πλαισίoυ, τo σήµα ή τo όvoµα τoυ
εργoστασίoυ κατασκευής.
Η µoρφή, oι διαστάσεις και τo βάρoς τωv χυτoσιδηρώv τεµαχίωv θα πρoκύπτoυv από τα εγκεκριµέvα
σχέδια. Ως περιθώρια αvoχής oρίζovται:
α. Για τo βάθoς ±8%
β. Για τo πάχoς +8% έως -5%, µε µέγιστo περιθώριo +2,5 mm και -1,5 mm
Πριν από κάθε χύτευση, κατά τηv προετοιµασία αναλογιών και κατά τηv χύτευση, θα παρίσταται
αρµόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας.
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Για τo σκοπό αυτό o ανάδοχος πρέπει vα ειδοποιεί τηv υπηρεσία, δύο ηµέρες τουλάχιστοv πριν από
κάθε τµηµατική χύτευση για τηv παραγωγή τωv παραγγελθέντων ειδών, vα παρακολουθήσει τηv
εργασία και vα λάβει δοκίµια, αv τo κρίνει αναγκαίο η υπηρεσία. Τo δικαίωµα αυτό της υπηρεσίας είτε
ασκούµεvο είτε όχι, δεv µειώνει τηv ευθύvη τoυ αναδόχου για τηv ποιότητα τoυ υλικού και τις λοιπές
υπoχρεώσεις τoυ.
Το υλικό κατά την έγχυση πρέπει να γεµίζει πλήρως τα καλούπια, ώστε η επιφάνεια των τεµαχίων να
είναι τελείως οµαλή χωρίς φυσαλίδες, ρωγµές, σκουριές, αρµούς τήξεως και διακοπής της εργασίας,
κλπ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων που τυχόν εµφανιστούν µε
ξένη ύλη.
Ειδική πρoσoχή πρέπει vα δoθεί ώστε oι επιφάvειες εδράσεως vα είvαι απoλύτως επίπεδες,
εφαπτόµεvες πλήρως µεταξύ τoυς για vα εξασφαλίζεται η καλή έδραση (όχι στρεβλές επιφάvειες).
Κάθε τεµάχιo ελαττωµατικό ως πρoς τηv έδραση θα απoρρίπτεται, σε βάρoς τoυ αvαδόχoυ.
Η παραπάνω ποιότητα του χυτοσιδήρου θα διαπιστώνεται µε τις δοκιµές που καθορίζονται στη
συνέχεια.
25.3 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Για τoν έλεγχο της ποιότητας τoυ χυτοσιδήρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο εργαστήριo δοκιµές
κάµψης, κρούσης και σκληρότητας κατά BRINEL πoυ δεv πρέπει vα υπερβαίνει τις 210 µονάδες. Για
κάθε χύτευση θα εκτελούνται τρεις τουλάχιστον δοκιµές για κάθε είδος. Για κάθε είδος δοκιµής
λαµβάνονται τουλάχιστον 33 δοκίµια ανά χύτευση.
Στη δοκιµή κάµψης θα χρησιµοποιηθούν απολύτως κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 25 mm και µήκους
500 mm. Τo δοκίµιo θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή δοκιµής σε κάµψη µεταξύ εδράνων τα
oπoία θα απέχουν µεταξύ τους 500 mm θα πρέπει δε vα αντέξει, χωρίς vα θραυσθεί, σε ολικό φορτίο
320 kg τo οποίο vα είναι εφαρµοσµένο στo µέσο τoυ ανοίγµατος µεταξύ τωv εδράνων. Τo φορτίο αυτό
αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm². Τo βέλος κάµψης τηv στιγµή της θραύσης θα πρέπει vα είναι
τουλάχιστον 5 mm.
Στη δοκιµή κρούσης θα χρησιµοποιηθεί απολύτως ορθογώνιο πρισµατικό δοκίµιo, πλευράς 40 mm και
µήκους 200 mm. Τo δοκίµιo θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή κρούσης µε κριό, σε έδραvα τα
oπoία θα απέχουν µεταξύ τους 160 mm. Τo δοκίµιo θα πρέπει vα αντέξει χωρίς vα θραυσθεί σε
κρούση κριού, βάρους 12 kg, µετά από ελεύθερη πτώση ύψους 400 mm. Η κρούση τoυ κριού επί τoυ
δοκιµίου θα πρέπει vα γίνει ακριβώς στo µέσον τoυ ανοίγµατος µεταξύ τωv δύο εδράνων. Η κεφαλή
τoυ κριού θα απoτελείται από κυλινδρικό τοµέα επικέντρου γωνίας 50ο και ακτίνας 50 mm. Ο άξονας
τoυ κυλίνδρου θα είναι οριζόντιος και κάθετος στοv άξονα τoυ δοκιµίου.
Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερος από την εκάστοτε
οριζόµενη ελάχιστη τιµή, συγχρόνως όµως το αποτέλεσµα κάθε µεµονωµένης δοκιµής δε θα δίνει τιµή
µικρότερη από 19% της ελάχιστης οριζόµενης.
Με τους παραπάνω όρους και εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι της παρούσας, θα
περιλαµβάνονται όλα τα προϊόντα της χύτευσης.
Σε αντίθετη περίπτωση όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη
εξέταση.
25.4 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Η µορφή, οι διαστάσεις και το βάρος των χυτοσιδηρών τεµαχίων θα προκύπτουν από τα εγκεκριµένα
σχέδια που θα έχουν υποβληθεί. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται για το βάρος ± 8%.
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Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία σχέδια (όψεις και τοµές)
σε κλίµακα τουλάχιστον 1:5 κάθε είδους τεµαχίου που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µε αναφορά σε
“αποδεκτά” πρότυπα ή καταλόγους διεθνώς αναγνωρισµένων εργοστασίων ή τεχνικές προδιαγραφές
πρόσφατων (τελευταίας πενταετίας) δηµοπρασιών του Υπουργείου Εσωτερικών ή εταιριών κοινής
ωφέλειας.
Για να υπάρχει οµοιοµορφία στα χυτοσιδηρά τεµάχια που θα παραγγείλει ο ανάδοχος στο χυτήριο
είναι απαραίτητο να λάβει υπόψη του τα παραπάνω αναφερόµενα υπάρχοντα υποδείγµατα, χωρίς
αυτό να αποκλείει από την επίβλεψη να του δώσει άλλο σχέδιο κατασκευής του τεµαχίου.
Μόνο µετά την έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας επιτρέπεται στον εργολάβο να προχωρήσει στην
προµήθεια των ειδικών τεµαχίων.
25.5 ΣΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Σε κάθε τεµάχιο και σε όψη που δε θα εντοιχιστεί, θα έχουν γραφτεί µε στοιχεία σε έξαρση και µέσα σε
τέτοια υποδοχή, ώστε η πάνω επιφάνεια των στοιχείων να είναι στο ίδιο επίπεδο µε την πάνω
επιφάνεια του τεµαχίου, τα εξής:
•

Το σήµα ή το όνοµα του εργοστασίου κατασκευής.

•

Το έτος και ο µήνας που έγινε η χύτευση.

25.6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η επιβλέπουσα υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής των χυτοσιδηρών τεµαχίων από επιτροπή
που ορίζει, παρουσία του αντιπροσώπου του αναδόχου. Ο ανάδοχος οφείλει προς τούτο να παρέχει
τα απαραίτητα µέσα, ως και κάθε πληροφορία και ευκολία για εξέταση και έλεγχο της παρτίδας που
παραδίδεται.
Για προσωρινή και τµηµατική παραλαβή, θα λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα των τυχόν
εργαστηριακών δοκιµίων επί των δοκιµίων της αντίστοιχης χύτευσης, τα δε παραδιδόµενα τεµάχια θα
εξετάζονται µακροσκοπικά.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την παράδοση ολόκληρης της προµήθειας και το νωρίτερο τρεις
µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατό κατά το διάστηµα αυτό, να εξακριβωθεί
η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωµάτων.
Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας παρτίδας των ειδών της προκείµενης προµήθειας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να προβεί µέσα σε ένα µήνα στην αντικατάσταση αυτών. Εάν η προθεσµία αυτή
περάσει άπρακτη, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να αγοράσει αντίστοιχο αριθµό χυτοσιδηρών τεµαχίων
σε βάρος του αναδόχου.
Όταν τα τεµάχια παραδοθούν στις θέσεις που πρόκειται να τοποθετηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται
από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω. Η διαδικασία αυτή δεν απαλλάσσει από την
ευθύνη τον ανάδοχο που παραµένει µόνος υπεύθυνος έναντι του εργοδότη για την άριστη ποιότητα
των υλικών και τη καλή εκτέλεση της εργασίας.
25.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η αποζηµίωση του άρθρου του τιµολογίου καταβάλλεται πέρα από την αποζηµίωση για τη µόρφωση
του αγωγού και αφορά τα παρακάτω ειδικά τεµάχια από χυτοσίδηρο: ταυ, σταυρούς, καµπύλες,
συστολές, εδραζόµενες καµπύλες, πώµατα περάτων, φλάντζες µε µούφες, φλάντζες µε ευθέα άκρα,
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δηλαδή όλα τα ειδικά τεµάχια που περιλαµβάνονται στην τεχνική µελέτη πλην αυτών για τα οποία
υπάρχει ειδικό άρθρο στο τιµολόγιο, όπως διατάξεις χειρισµού δικλείδων κλπ.
Η πληρωµή γίνεται για το πραγµατικό βάρος αυτών των τεµαχίων χωρίς να περιλαµβάνεται το βάρος
των µπουλονιών, παρεµβασµάτων και ελαστικών δακτυλίων. Το βάρος αυτό προσδιορίζεται από
µέτρηση του βάρους των υλικών πριν από την τοποθέτηση και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
Πληρώνονται µετά την τοποθέτηση.
Στις τιµές µονάδας του τιµολογίου για τα χυτοσιδηρά τεµάχια περιλαµβάνονται δαπάνες για όλες τις
εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη, έντεχνη κατά τα
ανωτέρω και κατά τα λοιπά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης
χυτοσιδηρών τεµαχίων.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά δαπάνες για:
Την προµήθεια ή κατασκευή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά επί τόπου των χυτοσιδηρών τεµαχίων.
Την τοποθέτησή τους µε όποια εργασία και µικροϋλικά απαιτούνται.
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Τ.Π. - 26 : ΕΓΧΥΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ
26.1 ΓΕΝΙΚΑ
Φρεάτια καταθλιπτικών αγωγών
Φρεάτια τοποθετούνται σε θέσεις όπου υπάρχουν έντονες αλλαγές κλίσης ή κατεύθυνσης των
αγωγών, στα υψηλότερα και χαµηλότερα σηµεία και τέλος κατά µήκος των αγωγών µε τρόπο ώστε
συνήθως να µην παραµένει τµήµα αγωγού µήκους µεγαλύτερου των 200~250m χωρίς φρεάτιο
ενδιάµεσα, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τη µελέτη.
26.2 ΜΟΡΦΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Η µορφή των φρεατίων φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών του καθενός φρεατίου. Γενικά τα
φρεάτια συµβολής και επίσκεψης των αγωγών βαρύτητας θα είναι κουλουροκωνικά ενώ των
καταθλιπτικών αγωγών θα είναι ορθογωνικά. Όλα τα φρεάτια θα είναι στεγανά, κατασκευασµένα από
σκυρόδεµα.
26.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Τα φρεάτια εσωτερικά µέχρι ύψους 50cm από την ανώτερη στάθµη υδάτων θα επιχρισθούν µε
τσιµεντοκονία κατασκευασµένη µε αντιθειούχο τσιµέντο. Το σκυρόδεµα κατασκευής των φρεατίων θα
περιέχει στεγανωτικό µάζης ώστε να είναι στεγανό.
Στη θέση συµβολής ή στροφής αγωγών οι επιφάνειες συναρµογής θα στρογγυλευθούν µε κατάλληλη
διαµόρφωση του σκυροδέµατος και της τσιµεντοκονίας. Στην πλάκα επικάλυψης των φρεατίων θα
κατασκευασθεί οπή επίσκεψης µε χυτοσιδηρό κάλυµµα, η στάθµη του οποίου θα βρίσκεται ακριβώς
στη στάθµη του ασφαλτικού οδοστρώµατος. Κάτω από την οπή επίσκεψης θα τοποθετηθούν
χυτοσιδηρές βαθµίδες για την κάθοδο ανθρώπων. Οι βαθµίδες γενικά καταλήγουν σε πεζοδρόµιο του
φρεατίου.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο σύνδεσης των φρεατίων µε τους αγωγούς. Οι
συνδέσεις αυτές γενικά πρέπει να είναι στεγανές και να επιτρέπουν σχετικές µετατοπίσεις των
φρεατίων µε τους αγωγούς.
Όσον αφορά τη στεγανότητα του αρµού µεταξύ του σκυροδέµατος του φρεατίου και του
εγκιβωτισµένου εκεί τµήµατος αγωγού θα επιτευχθεί µε τον εγκιβωτισµό του κατά τη έκχυση του
σκυροδέµατος αφού πρώτα έχει καταστεί ανώµαλη η εξωτερική του επιφάνεια στη θέση επαφής µε το
σκυρόδεµα. Σε περίπτωση αµφιβολίας για την επιτυχία της εργασίας θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλο
ελαστικό υλικό για τη σφράγιση του αρµού. Σκόπιµη είναι η εφαρµογή διατάξεων σύνδεσης φρεατίων
αγωγού που να επιτρέπουν τη σχετική στροφή των δύο συστηµάτων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη
χρήση ειδικών τεµαχίων σύνδεσης φρεατίου µε αγωγό που κατασκευάζονται από τους κατασκευαστές
των αγωγών. Επίσης επιτρέπεται σύµφωνα µε το σχετικό DIN 4034 (παρ. 4.6) η σχετική άρθρωση να
σχηµατισθεί σε απόσταση µέχρι 1m από την εσωτερική παρειά του φρεατίου, µε τη χρήση της
κατάλληλης σύνδεσης µεταξύ δύο σωλήνων. Η εκλογή του κατάλληλου συστήµατος από τα πολλά
κυκλοφορούντα επαφίεται εις τον Ανάδοχο κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την
εξασφάλιση της στεγανότητας των αγωγών κατά τη διάρκεια των αναπόφευκτων καθιζήσεων των
φρεατίων σε σχέση µε τους αγωγούς. Οποιοδήποτε σύστηµα εκλεγεί τελικά θα πρέπει να είναι
σύµφωνο µε το Γερµανικό Κανονισµό DIN 4034 που αναφέρεται στο θέµα.
26.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή για την κατασκευή των φρεατίων θα γίνει για τις ποσότητες των επί µέρους εργασιών µε
τις αντίστοιχες τιµές µονάδας τους, όπως ορίζονται στα σχετικά άρθρα του τιµολογίου.
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Η χρήση αντιθειούχου τσιµέντου στην τσιµεντοκονία δε θα πληρωθεί ιδιαίτερα επειδή η σχετική
δαπάνη περιλαµβάνεται στην τιµή αµοιβής της τσιµεντοκονίας.
Επίσης δε θα πληρωθούν ιδιαίτερα οι τυχόν διατάξεις διευκόλυνσης των σχετικών µετατοπίσεων
φρεατίου-αγωγού χωρίς παραµόρφωση του αγωγού ούτε οι διατάξεις στεγανοποίησης των αρµών
φρεατίου-αγωγού.

Τ.Π. - 27 : ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ
27.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η προµήθεια, η µεταφορά και η πλήρης ενσωµάτωση
στο έργο προκατασκευασµένων φρεατίων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων.
Τα τυποποιηµένα φρεάτια δικτύων διακρίνονται σε:
• Φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών ή ορθογώνιων αγωγών.
• Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης, διαµέτρων ή/και συµβολής αγωγών.
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• Φρεάτια πτώσης (συµβολής αγωγών µε διαφορετικές στάθµες ροής).
• Φρεάτια υπερχείλισης.
• Φρεάτια υδροσυλλογής σε δίκτυα αγωγών οµβρίων.
27.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
27.2.1 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Τα προκατασκευασµένα φρεάτια θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1917:2002
«Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες
χάλυβα».
Το πρότυπο ΕΝ 1917:2002 αναφέρεται σε προκατασκευασµένα στοιχεία φρεατίων και θυρίδες
επίσκεψης (ανθρωποθυρίδες) για δίκτυα διατοµής κυκλικής, ορθογωνικής ή ελλειπτικής διαµέτρου έως
Φ 1250 mm, βαρύτητας υπό χαµηλή πίεση.
Στο πρότυπο αυτό περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις για τις ενώσεις των φρεατίων µε χρήση
ελαστοµερών, πλαστοµερών ή άλλων σφραγιστικών υλικών.

Σχήµα 1 : Τυπικές µορφές φρεατίων – χαρακτηριστικά στοιχεία

1. Λαιµός φρεατίου
4. Βάση φρεατίου
2. Πλάκα κάλυψης φρεατίου
6. Σπόνδυλος θαλάµου
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7. Πλάκα αποµείωσης διατοµής
3. Σπόνδυλος φρεατίου πρόσβασης
5. Λοξός σπόνδυλος προσαρµογής διατοµής (κολουροκωνικό τµήµα)
27.2.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι αναφερόµενες στην συνέχεια απαιτήσεις για τα ενσωµατούµενα υλικά έχουν εφαρµογή στα στοιχεία
των φρεατίων που προκατασκευάζονται στο εργοτάξιο (εφόσον διατίθεται ο απαραίτητος σχετικός
εξοπλισµός).
Στην περίπτωση στοιχείων φρεατίων βιοµηχανικής προέλευσης που µεταφέρονται έτοιµα στο
εργοτάξιο προς συναρµολόγηση/ τοποθέτηση, ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και αποδοχή, πλήρη φάκελο των τεχνικών χαρακτηριστικών των φρεατίων µε πιστοποιητικά
εργαστηριακών δοκιµών καταλληλότητας των επιµέρους ενσωµατούµενων υλικών.
Σκυρόδεµα
Το σκυρόδεµα κατασκευής όλων των στοιχείων των φρεατίων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C25/30
και θα ελέγχεται κατά την παραγωγή τους στο εργοστάσιο ή στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις
προκατασκευής.
Η εκ των υστέρων δειγµατοληψία πυρήνων σκυροδέµατος, εφόσον κρίνεται απαραίτητη από την
Υπηρεσία, θα γίνεται σε σηµεία του φρεατίου µε επαρκές πάχος για την λήψη κυλινδρικού δοκιµίου
όπως π.χ. στα στοιχεία βάσης των φρεατίων.
Ο λόγος Ν/Τ (νερό προς τσιµέντο) του σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει το 0,45 και η
υδατοτοαπορροφητικότητα το 6%. Η περιεκτικότητα σε χλωριόντα του σκυροδέµατος δεν θα
υπερβαίνει το 1,0% για άοπλο σκυρόδεµα και το 0,4% για οπλισµένο.
Οι ορατές επιφάνειες του σκυροδέµατος δεν θα παρουσιάζουν ανωµαλίες, απολεπίσεις και
ρηγµατώσεις µε πάχος µεγαλύτερο από 0,15 mm.
Προκειµένου περί δικτύου ακαθάρτων θα χρησιµοποιείται τσιµέντο τύπου IV Πόρτλαντ ανθεκτικού στα
θειϊκά (τσιµέντα SR).
Οπλισµός
Ο χρησιµοποιούµενος οπλισµός (όταν προβλέπεται) θα είναι κατηγορίας S400s ή S500s και θα
πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων και της αντίστοιχης προδιαγραφής.
Ο οπλισµός θα διαµορφώνεται ως µονή ή διπλή εσχάρα οµόκεντρων δακτυλίων ή θα αποτελείται από
σπείρες που θα σχηµατίζουν κλωβό.
Θα χρησιµοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την επίτευξη της
προβλεπόµενης επικάλυψης.
Για τα φρεάτια που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της
θάλασσας συνιστάται το πάχος της επικάλυψης να είναι τουλάχιστον 35mm.
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Οπλισµός από χαλύβδινες ίνες
Οι χαλύβδινες ίνες (εφόσον προβλέπονται) θα έχουν εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 1000 Μpα και
θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 10002-1:2001 «Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method
of test at ambient temperature -- Μεταλλικά υλικά. ∆οκιµές εφελκυσµού. Μέρος 1: Μέθοδος δοκιµής
υπό θερµοκρασία περιβάλλοντος».
Το ποσοστό των χαλύβδινων ινών εντός της µάζας του σκυροδέµατος θα είναι αυτό που θα
καθορίζεται από την Μελέτη και τα στοιχεία που προσκοµίζει το εργοστάσιο παραγωγής.
Χυτοσιδηρές βαθµίδες
Τα φρεάτια βάθους µεγαλύτερου από 1,25 m φέρουν χυτοσιδηρές βαθµίδες σύµφωνα µε την
προδιαγραφή «Βαθµίδες φρεατίων».
Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες θα εξέχουν τουλάχιστον κατά 120 mm από το τοίχωµα του φρεατίου και θα
είναι τοποθετηµένες ανά 250 mm και 350 mm σε σταθερές αποστάσεις.
Οι βαθµίδες θα πρέπει να παραλαµβάνουν οριζόντια δύναµη εξόλκυσης 5 kN και κατακόρυφη δύναµη
2 KN.
Το βέλος κάµψης κατά την εφαρµογή δυνάµεως 2 kN κατακόρυφα δεν θα υπερβαίνει τα 5 mm για
µονά σκαλιά και τα 10 mm για διπλά σκαλιά (διπλά σκαλιά εννοούνται αυτά που έχουν σχεδιαστεί µε
µεγαλύτερο πλάτος για την στήριξη και των δύο ποδιών του αναβάτη).
Ελαστοµερείς δακτύλιοι στεγάνωσης
Οι ελαστοµερείς δακτύλιοι θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου:
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.
Τα ελαστοµερή υλικά µπορεί να είναι ενσωµατωµένα στα στοιχεία των προκατασκευασµένων
φρεατίων ή να παραδίδονται µεµονωµένα προς τοποθέτηση επί τόπου.
Η στεγανότητά τους θα επαληθεύεται µε τις µεθόδους δοκιµής που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ
(Annex C) του προτύπου ΕΝ 1917:2002 (σχετικά στοιχεία θα αναφέρονται στο πιστοποιητικό ή/και τα
τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή).
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27.2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Τα στοιχεία των προκατασκευασµένων φρεατίων (σπόνδυλοι, βάσεις κ.λπ.) θα ικανοποιούν τις
παρακάτω απαιτήσεις:
• Θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 150 mm.
• Θα είναι σχεδιασµένα για υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1atm.
• Θα µπορούν να παραλάβουν τα κινητά φορτία που προβλέπονται από την Μελέτη και κατ’ ελάχιστον
300 kN σύµφωνα µε το ΕΝ 1917:2002.
• Θα διαθέτουν άνοιγµα επίσκεψης διαµέτρου τουλάχιστον 600 mm.
27.2.4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Στην περίπτωση βιοµηχανικής προκατασκευής των φρεατίων το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει
πιστοποίηση συστήµατος ποιότητας 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]).
Τα επιµέρους στοιχεία των φρεατίων επίσκεψης, συµβολής, πτώσης κ.λπ. σύµφωνα µε το σχήµα 1 θα
παράγονται µε χρήση ειδικών τύπων µε δονητική ή φυγοκεντρική µέθοδο σκυροδέτησης.
Τα προκατασκευασµένα στοιχεία θα φέρουν κατάλληλη επισήµανση (π.χ. αρίθµηση) για την ευχερή
αναγνώρισή τους κατά την συναρµολόγηση και την τοποθέτηση.
Οι σπόνδυλοι θα φέρουν προδιαµορφωµένες οπές για την σύνδεση µε τους αγωγούς.
27.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
27.3.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Ο πυθµένας των προκατασκευασµένων φρεατίων θα εδράζεται σε στρώση από θραυστό αµµοχάλικο
πάχους 0,10 m, απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά συµπυκνωµένη. Η πλήρωση του ορύγµατος των
φρεατίων, µέχρι το ύψος όπου αρχίζει η οδοστρωσία, θα γίνεται µε θραυστό αµµοχάλικο. Σε
περίπτωση µικρών περιθωρίων µεταξύ φρεατίων και ορύγµατος που δεν επιτρέπουν την συµπύκνωση
του θραυστού υλικού, είναι δυνατόν, µετά από την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας, να πληρωθεί το
διάκενο µε ισχνό σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10.
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Η σύνδεση των σπονδύλων των φρεατίων θα γίνεται µε επικάθησή τους στην εντορµία του
υποκείµενου στοιχείου, αφού τοποθετηθούν βαθιά εντός της εσοχής οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι,
εκτός αν είναι ήδη τοποθετηµένοι από το εργοστάσιο, οπότε απλώς θα ελέγχεται η κατάστασή τους.
Επιπρόσθετα οι συνδέσεις των σπονδύλων στεγανοποιούνται επιµελώς µε τσιµεντοκονία πάχους 2
cm ή µε ειδικό µείγµα ασφαλτικής µαστίχης ή µε άλλο κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, ανθεκτικό σε
διαβρωτικό περιβάλλον, της έγκρισης της Υπηρεσίας ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής.
Οι λαιµοί των φρεατίων θα προσαρµόζονται στο κύριο σώµα µε ιδιαίτερη προσοχή για την
προσαρµογή της τελικής στάθµης στο προβλεπόµενο από την µελέτη ερυθρό υψόµετρο της οδού.
Η σύνδεση των αγωγών µε το φρεάτιο θα γίνεται µε εισχώρηση στις προδιαµορφωµένες οπές
τεµαχίων σωλήνα και πάκτωση αυτών µε ισχυρή τσιµεντοκονία (των 600 Kg τσιµέντου), ώστε να
εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα.
Σε περιπτώσεις κατασκευής δικτύων σε µαλακά (ενδοτικά) εδάφη συνιστάται η πάκτωση στοιχείων
άφιξης/αναχώρησης σωλήνα µήκους όχι µεγαλύτερου των 50 cm. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η
καλύτερη κατανοµή των διαµήκων παραµορφώσεων (υποχωρήσεων) του δικτύου και αποφεύγεται η
άκαµπτη σύνδεση απ’ ευθείας επί του φρεατίου που µπορεί να οδηγήσει σε διαρροές µεταξύ του
πρώτου (από το φρεάτιο) και του δεύτερου σωλήνα (κατανοµή της πιθανής απόκλισης στην σύνδεση
των σωλήνων επί δύο ή περισσοτέρων στοιχείων).
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα εδράζονται σε χυτοσιδηρά πλαίσια που θα εφαρµόζουν ακριβώς στον
λαιµό του φρεατίου και θα προσαρµόζονται επακριβώς σ’ αυτόν µε τσιµεντοκονία ώστε να µην
δηµιουργείται κενό ή αναβαθµός.
27.3.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Φρεάτια από οπλισµένα προκατασκευασµένα στοιχεία (δακτυλίους) για δίκτυα ακαθάρτων ή
τοποθετούµενα σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της θάλασσας θα φέρουν προστατευτικές
επιστρώσεις, εξωτερικά µεν από ασφαλτικό ή εποξειδικό υλικό (σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον)
εσωτερικά δε από εποξειδικής βάσης υλικό (εφόσον πρόκειται περί δικτύων ακαθάρτων).
Οι παραπάνω επιστρώσεις θα εφαρµόζονται στο εργοστάσιο κατασκευής.
27.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
27.4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή από την οποία θα προκύπτει
ότι τα παραδοθέντα προκατασκευασµένα στοιχεία έχουν υποβληθεί δειγµατοληπτικά στις δοκιµές που
προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 1917:2002. Εάν τα προκατασκευασµένα φρεάτια φέρουν σήµανση
CE, σύµφωνα µε το ΕΝ 1917:2002 δεν απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι.
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί πλήρης ελευθερία επίσκεψης, παρακολούθησης και ελέγχου
της παραγωγής των προκατασκευασµένων φρεατίων στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή σε
εκπροσώπους της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου πρόσθετες
σποραδικές δοκιµές επί δειγµάτων από τα προσκοµιζόµενα στο εργοτάξιο στοιχεία σε αναγνωρισµένο
εργαστήριο αντοχής υλικών της έγκρισής της.
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Η αποδοχή των υλικών προς εγκατάσταση δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους, δεδοµένου ότι
κατά την µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµασίες και επίχωση είναι δυνατόν να
προκληθούν φθορές ή βλάβες οφειλόµενες σε µη ορθούς χειρισµούς ή ενέργειες.
27.4.2 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1917:2002
∆οκιµές αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο
Η κλάση αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο θα καθορίζεται στην Μελέτη.
Εφόσον επί του φρεατίου προβλέπεται η κυκλοφορία οχηµάτων, σύµφωνα µε το EN 1917:2002 τα
φρεάτια θα µπορούν να παραλάβουν συγκεντρωµένο φορτίο 300 kN (minimum vertical crushing load)
εφαρµοζόµενο επί επιφανείας 300 x 300 mm έκκεντρα στο κάλυµµά τους.
Τα ειδικά τεµάχια τύπου 1, 2, 7, 5 του σχήµατος 1 θα ελέγχονται εργαστηριακά σύµφωνα µε το Annex
B του EN 1917:2002.
∆οκιµές στεγανότητας σπονδύλων και συνδέσεων
Σύµφωνα µε το Annex C του ΕΝ 1917:2002.
27.4.3 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συνιστάται η εκτέλεση µακροσκοπικών δειγµατοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου διαπίστωση των
ιδιοτήτων των σωλήνων.
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σπονδύλων και των επιµέρους
τεµαχίων των φρεατίων.
• Κατά την κρούση των σπονδύλων µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος µεταλλικής χροιάς
(κωδωνισµός).
• Κατά την θραύση τµήµατος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται χωρίς να
αποκολλούνται.
• Οι σπόνδυλοι θα πρέπει να εµφανίζουν εικόνα συµπαγή, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, φυσαλίδες και
αποκολληµένα τµήµατα.
• Τόρµοι και εντορµίες µη οµαλοί ή φθαρµένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση των
σπονδύλων και την στεγανότητα. Σπόνδυλοι µε αυτές τις ατέλειες είναι ακατάλληλοι και θα
απορρίπτονται.
• Σπόνδυλοι µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτοί.
• Οι σπόνδυλοι δεν πρέπει να εµφανίζουν ρωγµές και η εσωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι
οµαλή και λεία και να αποτελούνται από λεία και ευθύγραµµα τµήµατα.
27.4.4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
Κατά την παραλαβή των φρεατίων θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
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• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
µελέτη.
• Έλεγχος ταύτισης υψοµέτρων ερυθράς και εµφανούς καλύµµατος φρεατίων.
• Έλεγχος συνδεσµολογίας µε τους σωλήνες.
• Έλεγχος της εσωτερικής στρώσης προστασίας των προκατασκευασµένων φρεατίων (εφόσον
προβλέπεται από την µελέτη).
27.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
27.5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των προκατασκευασµένων φρεατίων:
• Εκφόρτωση και συναρµολόγηση βαρέων τεµαχίων µέσω γερανοφόρου οχήµατος.
• ∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
• Εργασία σε ορύγµατα, κίνδυνοι από πτώση και ολίσθηση τµηµάτων γαιών.
• Εργασία σε περιορισµένους χώρους.
• Εργασία σε χώρους µε κίνδυνο αναθυµιάσεων (στην περίπτωση ήδη λειτουργούντων δικτύων).
27.5.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
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 προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις
υδραυλικές εργασίες σε υπόγεια δίκτυα.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Προστατευτική
ενδυµασία
Προστασία
χεριών
και βραχιόνων
Προστασία
Κεφαλιού

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες.
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.
EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι
µηχανικών κινδύνων.
EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) – Κράνη προστασίας.
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Προστασία
ποδιών
Προστασία
οφθαλµών

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).
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

27.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ.), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη και τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.
Τα προκατασκευασµένα φρεάτια διακρίνονται ως προς τον τύπο, το βάθος και την διάµετρο.
Στα προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα δεν επιµετρώνται τα καλύµµατα και οι βαθµίδες.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στην τιµή µονάδος ανά πλήρως εγκατεστηµένο φρεάτιο περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και συναρµολόγηση
των σπονδύλων και των ειδικών τεµαχίων των προκατασκευασµένων φρεατίων µέσα στο όρυγµα και
σε οποιοδήποτε βάθος.
• Οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και του ανυψωτικού εξοπλισµού.
• Οι φθορές των στοιχείων που τα καθιστούν ακατάλληλα προς τοποθέτηση.
• Οι προστατευτικές επιστρώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (εργοστασιακές).
• Η σύνδεση και πάκτωση των σωλήνων άφιξης – αναχώρησης στις προδιαµορφωµένες οπές των
τοιχωµάτων των σπονδύλων.
• Οι τυχόν απαιτούµενες συµπληρωµατικές εκσκαφές διεύρυνσης του ορύγµατος για την διευκόλυνση
των εργασιών τοποθέτησης.
• Το τυχόν απαιτούµενο υλικό εξυγίανσης του πυθµένα του ορύγµατος για την έδραση των φρεατίων
και η διάστρωση στρώσης καθαριότητας κατηγορίας C 8/10, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
µελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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Τ.Π. - 28 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ-LLD) ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

28.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο τα φρεάτια µονολιθικής κατασκευής απο πολυαιθυλένιο
χαµηλής πυκνότητας (PE-LLD: Polyethylene, Linear Low Density). Τα πλαστικά φρεάτια µονολιθικής
κατασκευής βρίσκουν εφαρµογή στα δίίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, σε πάσης φύσεως
εδάφη, συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών µε υψηλή στάθµη υδροφόρου ορίζοντα, και
χαρακτηρίζονται από χαµηλό βάρος και υψηλή ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά
απόβλητα. Οι διαστάσεις και ο τύπος των φρεατίων καθορίζονται από τη µελέτη.
28.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Τα προς εγκατάσταση στο έργο φρεάτια από πολυαιθυλένιο (ΡΕ-LLD) θα είναι µονoλιθικής
κατασκευής, κυλινδρικού σχήµατος, τυποποιηµένης διαµέτρου (D600 ή D1000 mm), σύµφωνα µε την
µελέτη. Το πάχος του τοιχώµατος των φρεατίων θα είναι τουλάχιστον 9 mm (11 mm στις νευρώσεις).
Τα προς εγκατάσταση φρεάτια θα πληρούν τις απαιτήσεις των παρακάτω Προτύπων:

EN 124

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design
requirements, testing, marking, quality control – Καλύµµατα φρεατίων
αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχηµάτων
και πεζών - Απαιτήσεις σχεδιασµού, δοκιµή τύπου, σήµανση, έλεγχος
ποιότητας

EN 1610

Construction and testing of drains and sewers -- Κατασκευή και δοκιµή των
αποχετεύσεων και των αποστραγγίσεων

EN 752

Drain and sewer systems outside buildings -- Συστήµατα αποχέτευσης και
αποστράγγισης εξωτερικά των κτιρίων

EN13598-1

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP)
and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings including
shallow inspection chambers -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων
υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη
πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), πολυπροπυλένιο (PP)
και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για βοηθητικά εξαρτήµατα
συµπεριλαµβανοµένων ρηχών φρεατίων επίσκεψης

EN13598-2

Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers in traffic areas
and deep underground installations -- Μέρος 2: Προδιαγραφές για
ανθρωποθυρίδες και θαλάµους επιθεώρησης σε περιοχές κυκλοφορίας
τροχοφόρων οχηµάτων και σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

EN14802-2

Plastics piping systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection
chambers and manholes - Determination of resistance against surface and
traffic loading -- Πλαστικά συστήµατα σωλήνων. Πλαστικά φρεάτια
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επίσκεψης και λαιµοί. Προσδιορισµός της αντοχής σε σταθερά και κινητά
φορτία
EN 14830

Thermoplastics inspection chamber and manhole bases – Test methods for
buckling resistance -- Βάσεις φρεατίων επιθεώρησης και ανθρωποθυρίδων
από θερµοπλαστικό υλικό - Μέθοδοι δοκιµής για αντοχή σε ρήξη από
συµπίεση

EN 14982

Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics shafts or risers for
inspection chambers and manholes - Determination of ring stiffness –
Συστήµατα πλαστικών σωλήνων και σωλήνων αποχέτευσης –
Θερµοπλαστικοί θάλαµοι και λαιµοί φρεατίων επίσκεψης – Προσδιορισµός
της ακαµψίας δακτυλίου.

DVS 2207

Welding of thermoplastics - Heated tool welding of pipes, pipeline
components and sheets made of PE-HD

DVS 2212

Qualification testing of plastics welders - Qualification test groups I and II Hot gas welding with the torch separate from the filler rod (WF), high-speed
hot gas welding (WZ), heated toolbutt welding (HS), sleeve welding with an
incorporated electric heating element (HM), heated tool sleeve welding (HD)
amd hot gas extrusion welding (WE)

ΕΝ 15229

Plastics piping systems. Piping systems for non-pressure underground
drainage and sewerage. Performance requirements for thermoplastics
manholes and inspection chambers -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων
υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση – Απαιτήσεις
επιτελεστικότητος για θερµοπλαστικά φρεάτια.

Η ρύθµιση της στάθµης στέψης θα γίνεται µε ειδικό τεµάχιο τηλεσκοπικής επέκτασης, διαµέτρου 600
mm, του ίδιου κατασκευαστή, µε δυνατότητα ρύθµισης του ύψους έως 500 mm και της κλίσεως του
κατακόρυφου άξονα έως 5°, Η στεγανοποίησή τους θα επιτυγχάνεται µε την χρήση ελαστικού
παρεµβύσµατος του ίδιου κατασκευαστή.
Εναλλακτικά µπορεί να εγκατασταθεί τύπος φρεατίου µε ενσωµατωµένο λαιµό, ο οποίος θα κόβεται
στο απαιτούµενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόµενης τελικής στάθµης.
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, και αναλόγως της θέσης τοπθέτησης αυτών θα είναι
κλάσης Β125 kN (12,5 t), ενδεικτικού βάρους 56 kg ή D400 kN (40t), ενδεικτικού βάρους 85 kg, κατά
ΕΝ 1433. Θα είναι δε πλήρως στεγανά, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05
‘’Βαθµίδες και καλύµµατα φρεατίων’’, φέρουσας ικανότητας και διαστάσεων σύµφωναµε τα
προβλεπόµενα στην µελέτη του έργου.
Τα καλύµµατα θα εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωµένων σε πλάκα από σκυρόδεµα
διαστάσεων 1,30 x 1,,30 x 0,25 m. Τα φρεάτια θα φέρουν (από το εργοστάσιο) βαθµίδες στην
εσωτερική τους επιφάνεια για την πρόσβαση του συνεργείου συντήρησης/καθαρισµού.
Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν προδιαµορφωµένες εισόδους (µια, δύο ή τρείς) και εξόδους
τυποποιηµένης διατοµής (DN160/200, DN110/125, DN250/315, DN400, DN500, DN630).
Οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγµένες από το εργοστάσιο, ούτως ώστε ο εγκαταστάτης να
αφαιρεί ευχερώς το ανάλογο κάλυµµα της οπής.
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Σχήµα 1
Κυκλικό φρεάτιο µονολιθικής κατασκευής απο
πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας.

Σχήµα 2
Τοµή των ταπωµένων εισόδων/εξόδων

Σχήµα 3
Προδιαµορφωµένες βαθµίδες στην εσωτερική
πλευρική επιφάνεια του φρεατίου.

Σχήµα 4
∆ιάτρηση σε οποιοδήποτε ύψος για την σύνδεση
µε τους σωλήνες. Για την στεγάνωση απαιτείται η
χρήση ελαστικού παρεµβύσµατος

K:\N0900b\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc

111

Ν0900b/5154/B10

Σχήµα 5
Τηλεσκοπική επέκταση από πολυαιθυλένιο
ρυθµιζόµενη καθ’ ύψος για την προσαρµογή µε
την απαιτούµενη στάθµη εδάφους ή την ερυθρά
γραµµή

Τυπικες διατάξεις προδιαµορφωµένων είσοδων/εξόδων:

1 είσοδος 1 έξοδος σε ευθεία.

3 είσοδοι 1 έξοδος υπό γωνία 45ο

3 είσοδοι 1 έξοδος υπό γωνία 45ο
δεξιά

2 είσοδοι 1 έξοδος υπό γωνία 45ο
αριστερά

2 είσοδοι 1 έξοδος υπό γωνία 90ο
αριστερά

2 είσοδοι 1 έξοδος υπό γωνία 90ο
δεξιά

1 είσοδος 1 έξοδος υπό γωνία 90ο
αριστερά

1 είσοδος 1 έξοδος υπό γωνία 90ο
δεξιά
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Η διάταξη των εισόδων/εξόδων θα πρέπει µπορεί νε επιλέγεται από τον εγκαταστάτη σύµφωνα µε την
µελέτη του έργου.
Στις περιπτώσεις που ο υδροφόρος ορίζοντας είναι σε αρκετα υψηλή στάθµη θα επιλέγεται από τους
καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής τύπος φρεατίου µονολιθικής κατασκευής από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (PE-HD Polyethylene,High Density).
Τα φρεάτια τυποποιούνται µε βάση την µέγιστη ονοµαστική διάµετρο (DN) εισόδων/εξόδων και το
ύψος (Η) του θαλάµου. Οι συνήθεις τύποι φρεατίων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: .

ΤΥΠΟΣ

βάρος

DN110/125

DN
150/200

DN
250/300

DN 400

DN500

DN630

Η1

1 000 mm

1 100 mm

1 250 mm

1 250 mm

-

-

45 Kg

Η2

1 500 mm

1 600 mm

1 750 mm

1 750 mm

1 550 mm

1 550 mm

60 Kg

Η3

2 000 mm

2 100 mm

2 250 mm

2 250 mm

2 050 mm

2 050 mm

75 Kg

Η4

2 500 mm

2 600 mm

2 750 mm

2 750 mm

2 550 mm

2 550 mm

95 Kg

Η5

3 000 mm

3 100 mm

-

-

-

-

110 Kg

28.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

28.3.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Κατά την µεταφορά,φόρτωση και αποθήκευση τα πλαστικά φρεάτια θα αναρτώνται και θα στηρίζονται
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις.

28.3.2 ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής θα συνδέονται µε σωλήνες U-PVC, σωλήνες πολυαιθυλενίου κ.λ.π.
Επίσης απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιoδήποτε υψος.
Για τη σύνδεση µε σωλήνα u-PVC απαιτείται ελαστικό παρέµβυσµα.
Για τη σύνδεση µε σωλήνα PE (πολυαιθυλενίου) απαιτείται ηλεκτροµούφα ή µετωπική κόλληση.
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Σχήµα 6
Σύνδεση
φρεατίου
µε
σωλήναπολυαιθυλενίου µε χρήση µούφας.

Σχήµα 7:
Σύνδεση φρεατίου µε σωλήνα u- PVC µε
σύστηµα καµπάνας.

28.3.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα σχέδια
λεπτοµερειών της µελέτης.
Απαγορεύεται η χρήση τσιµεντοκονίας και µονωτικών υλικών στο εσωτερικό του φρεατίου.
Η επίχωση του εναποµένοντος διακένου θα γίνεται µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ‘’Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων
∆ικτύων’’.
Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη θα γίνεται επί
υποστρώµατος συνολικού πάχους 40 cm, αποτελούµενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30 cm) και
επιφανειακή στρώση άµµου (πάχους 10 cm).

28.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Θα διεξάγονται κατ’ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι:
•

· Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών και πιστοποιητικού εργοστασίου παραγωγής.
Όταν τα πλαστικά φρεάτια απο PE φέρουν σήµανση CE, δεν απαιτείται να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων.

•

· Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου.

•

· Έλεγχος συνδέσεως µε τους σωλήνες του δικτύου.
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•

· Έλεγχος διαστάσεων/τύπου φρεατίου/εισόδων-εξόδων.

•

· Έλεγχος ακεραιότητας φρεατίου.

28.5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.
28.5.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών.
∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.
28.5.2 Αντιµετώπιση εργασιακών κινδύνων.
Τονίζεται η υποχρέωση συµµόρφωσης προς την οδηγία 92/57/ΕΕ ‘’Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφαλείας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων’’ και την Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής
και Ασφάλειας (Π.∆.17/96, Π.∆.159/99 κ.λ.π.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις
υδραυλικές/σωληνουργικές εργασίες.
Οι απασχολούµενοι µε το χειρισµό και την εγκατάσταση των φρεατίων θα είναι υποχρεωτικά
εφοδιασµένοι µε τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):

Προστασία χεριών και βραχιόνων

ΕΝ 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 ISO 20345:2004: Safety footwear for professional use -–
Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση

28.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου, ανάλογα µε τον τύπο και
ύψος του φρεατίου.
Η εκσκαφή του ορύγµατος, η επανεπίχωσή του, η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και το
χυτοσιδηρό κάλυµµα επιµετρώνται ιδιαιτέρως.
Η τιµή µονάδος για την εγκατάσταση µονολιθικών πλαστικών φρεατίων από PE περιλαµβάνει:
•

· Tην προµήθεια του φρεατίου συµπεριλαµβανοµένης της τηλεσκοπικής επέκτασης και του
ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας.
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•

· Tην µεταφορά επι τόπου του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις, την τοποθέτηση του φρεατίου
στο όρυγµα και την σύνδεσή του µε τους σωλήνες εισόδου/εξόδου.

•

· Την δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού και του εξοπλισµού για τον
χειρισµό και την εγκατάσταση του φρεατίου.

•

· Την προµήθεια όλων των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και υλικών για την σύνδεση του
φρεατίου µε τους αγωγούς (π.χ. µούφες σύνδεσης σωλήνων PE, δακτυλίους στεγάνωσης,
υλικά συγκόλλησης κλπ).

Τ.Π. - 29 : ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
29.1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
29.1.1 Πεδίο Εφαρµογής
Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις εργασίες για την προµήθεια, κατασκευή
και πλήρη ενσωµάτωση στο έργο των κάθε είδους προκατασκευασµένων ή έγχυτων επί τόπου
φρεατίων (επίσκεψης, συµβολής, πτώσης, υδροσυλλογής κτλ.) του δικτύου αποχέτευσης οµβρίων.
29.1.2 Ορισµοί - Γενικά
•

Τα τυπικά φρεάτια δικτύου αποχέτευσης οµβρίων διακρίνονται γενικά σε:

•

φρεάτια επίσκεψης ή/και συµβολής σωληνωτών ή ορθογωνίων αγωγών, στα οποία
διαµορφώνεται η αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή κλίσης, αλλαγή διαµέτρων ή/και συµβολές
αγωγών

•

φρεάτια πτώσης, στα οποία συµβάλουν αγωγοί µε διαφορετικές υψοµετρικές στάθµες

•

φρεάτια υδροσυλλογής, στα οποία συλλέγονται τα όµβρια ύδατα για να οδηγηθούν στους
αγωγούς οµβρίων.

•

Τα φρεάτια κατά γενικό κανόνα είναι επισκέψιµα και αναλόγως της φύσης της επιφάνειας, στην
οποία τοποθετούνται, το βάθος του αγωγού, το σκοπό που επιτελούν και τυχόν άλλους
παράγοντες, διακρίνονται σε διάφορους τύπους φρεατίων, οι οποίοι αναφέρονται και
περιγράφονται λεπτοµερώς στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη.

29.2 ΥΛΙΚΑ
29.2.1 Γενικά
Όλα τα µέρη των παντός τύπου φρεατίων (προκατασκευασµένα ή έγχυτα επί τόπου) θα
κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µειωµένης υδατοπερατότητας κατά τον
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) ‘97, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 350 kg/m³ και
οπλισµό τουλάχιστον S400, κατά τα λοιπά σύµφωνα το άρθρο «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα»
της παρούσας.
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29.2.2 Προκατασκευασµένα Φρεάτια
Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των σπονδύλων των προκατασκευασµένων φρεατίων έχουν ως εξής:
•

Μέγιστη υδατοαπορροφητικότητα:

•

Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση τουλάχιστον:

•

Ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων:

8%
1 atm

150 mm

29.2.3 Φρεάτια Έγχυτα επί Τόπου
Για την κατασκευή όλων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων επιβάλλεται η χρήση στεγανωτικού µάζας.
29.2.4 Στόµια Εισροής
Ως στόµια εισροής χρησιµοποιούνται είτε χυτοσιδηρές εσχάρες καταστρώµατος, µε ράβδους εγκάρσιες
(κάθετες ή λοξές) προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας ώστε να αποφεύγονται δυστυχήµατα από τη
διέλευση ποδηλάτων κτλ., είτε πλευρικά στόµια διανοιγόµενα κατά µήκος του κρασπέδου. Οι
διαστάσεις και ο τύπος των χυτοσιδήρων εσχαρών θα είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα σχέδια της
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει στην Υπηρεσία ότι οι εν λόγω
εσχάρες είναι επαρκούς αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο κλάσης SLW 60 κατά DΙΝ 1072 (βλ.
άρθρο «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας ΓΤΣΥ).
29.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
29.3.1 Γενικά
Στις οριζοντιογραφίες και µηκοτοµές της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης αναγράφονται επακριβώς τόσο
οι θέσεις όσο και ο τύπος των φρεατίων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τους τύπους
που προβλέπονται από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, τόσο ως προς τη µορφή, το σχήµα, τις
διαστάσεις και τον εξοπλισµό τους όσο και ως προς την ποιότητα, ποσότητα και διάταξη του σιδηρού
οπλισµού, τη σύνθεση των σκυροδεµάτων, τσιµεντοκονιών κτλ.
•

Είναι πιθανόν κατά την κατασκευή των έργων να δηµιουργηθεί η ανάγκη µικροτροποποιήσεων
των φρεατίων (µικροβελτιώσεις στη µορφή ή αλλαγή στην οριζοντιογραφική θέση) που
επιβάλλονται από τις τοπικές συνθήκες ή από κάποιους αστάθµητους παράγοντες. Οι
µικροτροποποιήσεις αυτές, είτε υποδεικνύονται από τον Ανάδοχο για έγκριση είτε
επιβάλλονται από την Υπηρεσία, θα εφαρµόζονται χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται πρόσθετης
αποζηµίωσης.

•

Όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία, θα τοποθετούνται στα φρεάτια αναµονές για µελλοντικές
διασυνδέσεις. Οι αγωγοί αναµονής πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 50 cm του εξωτερικού των
τοιχωµάτων του φρεατίου και να φράσσονται υδατοστεγανώς.

•

Για την κατασκευή των έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα χρησιµοποιείται εξωτερικός ξυλότυπος
και τα τοιχώµατα δεν θα σκυροδετούνται σε επαφή µε τις παρειές της εκσκαφής. Για τον λόγο
αυτό οι εξωτερικές διαστάσεις της εκσκαφής προβλέπεται κατά 0,50 m µεγαλύτερη από την
κάτοψη του φρεατίου.

•

Το σκυρόδεµα και ο σιδηρούς οπλισµός που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των παντός
τύπου φρεατίων, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ ’97 και του σχετικού άρθρου
«Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ.
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•

Μεταφορά και Αποθήκευση

•

Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των στοιχείων
των προκατασκευασµένων φρεατίων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο ή το
χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος όπου θα
τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να αποφευχθούν κρούσεις που είναι
δυνατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές
οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των
σπονδύλων στα µεταφορικά µέσα κτλ.

•

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σπονδύλους επάνω στο µεταφορικό µέσο και θα
λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών.

•

Η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασµένων στοιχείων θα γίνεται µε προσοχή και µε τη
χρήση κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν θα
ρίπτονται ή θα σύρονται στο έδαφος. Σπόνδυλοι που έχουν υποστεί κτυπήµατα κατά τη
διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης ή µεταφοράς, θα ελέγχονται πριν από την ενσωµάτωσή τους
στο έργο µε τη βοήθεια σφύρας για να διαπιστωθεί το συµπαγές και η ακεραιότητα του υλικού.

29.3.2 Φρεάτια Επίσκεψης, Συµβολής, Πτώσης κτλ.
Όλα τα µέρη των φρεατίων επίσκεψης, συµβολής, πτώσης κτλ. θα είναι προκατασκευασµένα και θα
παράγονται από ειδική εγκατάσταση προκατασκευής (είτε του Αναδόχου είτε σε εργοστάσιο
προκατασκευής), µε χρήση ειδικών τύπων, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν
από την έναρξη της κατασκευής.
•

Τα προκατασκευασµένα φρεάτια, µετά την κατασκευή τους, θα αριθµούνται το καθένα
χωριστά, θα επακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Υπηρεσία, η οποία θα
γίνεται επί τόπου του έργου και στη συνέχεια τα φρεάτια θα προσκοµίζονται στην τελική θέση
τοποθέτησης.

•

Τα φρεάτια θα αποτελούνται από κυλινδρικούς δακτυλίους, εσωτερικής διαµέτρου σύµφωνα
µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης και ανάλογα µε τον τύπο του φρεατίου
(συνήθως 1200 mm ή 1600 mm) και διαφόρων υψών (από 0,50 m έως 1,00 m έκαστος),
τοποθετηµένοι ο ένας επάνω στον άλλον και από έναν κολουροκωνικό τελευταίο τµήµα
(ύψους 1,00 m), ώστε να επιτυγχάνεται το εκάστοτε τελικό ύψος φρεατίου, σύµφωνα µε τα
σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης.

•

Οι σπόνδυλοι θα φέρουν έτοιµες τις οπές σύνδεσης για την επικοινωνία µε τους αγωγούς στις
προβλεπόµενες θέσεις, καθώς και τις οπές τοποθέτησης των χυτοσιδήρων βαθµίδων,
σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Η διάνοιξη των οπών στους
σπονδύλους για την τοποθέτηση των αγωγών θα γίνεται στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια
κατασκευής των σπονδύλων και για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος, δίνοντας την παραγγελία του,
πρέπει να µεριµνήσει να παραγγείλει και τα κυλινδρικά τεµάχια µε τα ανοίγµατα που
απαιτούνται για την κατασκευή όλων των φρεατίων του έργου.

•

Η τοποθέτηση των σπονδύλων για την κατασκευή του φρεατίου θα γίνεται µε τη βοήθεια των
ειδικών υποδοχών των σπονδύλων. Οι συνδέσεις των σπονδύλων πρέπει να
στεγανοποιούνται επιµελώς µε τσιµεντοκονία πάχους 2 cm, σύµφωνα µε το άρθρο
«Επιχρίσµατα Συνήθων Τσιµεντοκονιαµάτων», ή µε ειδικό µείγµα ασφαλτικής µαστίχης ή µε
άλλο κατάλληλο στεγανωτικό υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, ώστε να επιτυγχάνεται η
στεγανοποίηση των αρµών.

•

Ο λαιµός των φρεατίων, δηλ. το άνω στόµιο του κολουροκωνικού σπονδύλου, θα έχει
διάµετρο 0,60 m και θα προκατασκευάζεται µαζί µε την πλάκα επικάλυψης του φρεατίου,
επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400.
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•

Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο, µε κυκλική κάτοψη, αρίστης ποιότητας,
του τύπου και των διαστάσεων που δίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, θα
εδράζονται πάνω σε χυτοσιδηρά πλαίσια και θα εφαρµόζουν ακριβώς στο λαιµό του φρεατίου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει στην Υπηρεσία, ότι τα καλύµµατα είναι επαρκούς
αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο κλάσης SLW 60 κατά DΙΝ 1072.

•

Σε όλα τα φρεάτια µε βάθος µεγαλύτερο από 1,25 m θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθµίδες.
Οι βαθµίδες, των οποίων το µήκους και η καθ' ύψος µεταξύ τους απόσταση θα είναι βάσει των
σχεδίων της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, θα αγκυρώνονται επιµελώς στις προανοιγµένες
οπές, οι οποίες στην συνέχεια θα στεγανοποιούνται µε ισχυρή τσιµεντοκονία.

•

Η διαµόρφωση της συµβολής στα φρεάτια για να επιτευχθούν οι προβλεπόµενες ροές, η
πλήρης αποκατάσταση των τοµών των αγωγών µε τα φρεάτια, καθώς και η επίτευξη της
στεγανότητάς τους θα γίνεται µε σχολαστική επιµέλεια. Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή θα
συνεπάγεται την ανακατασκευή όλου του τµήµατος όπου παρουσιάστηκε διαρροή ή
κακοτεχνία.

•

Οι λαιµοί των φρεατίων επιβάλλεται να προσαρµόζονται µε επιµέλεια στο κύριο σώµα του
φρεατίου και ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στο απαιτούµενο ύψος κατασκευής τους, ανάλογα
µε το προβλεπόµενο από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη ερυθρό υψόµετρο της οδού ή µε
άλλες οδηγίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία.

•

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση,
µεταφορά και τοποθέτηση των σπονδύλων των φρεατίων στην οριστική θέση τους, όπως αυτή
φαίνεται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Εάν κατά τις εν λόγω εργασίες συµβεί
ρηγµάτωση ή θραύση κάποιου ή κάποιων από τους σπονδύλους, τότε αυτοί θα
αποµακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται µε νέους υγιούς κατασκευής ενώ οι
σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

•

Ο πυθµένας των προκατασκευασµένων φρεατίων, κατασκευασµένος από οπλισµένο
σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά
τοιχώµατα, πρέπει να θεµελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αµµοχάλικο
κατά ΠΤΠ Ο 150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωµένη και
καλά συµπυκνωµένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση των φρεατίων και να
αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις. Το ίδιο υλικό θα χρησιµοποιηθεί και για την πλήρωση
του ορύγµατος των φρεατίων, µέχρι του ύψους που αρχίζει η οδοστρωσία, σύµφωνα µε τα
σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης.

29.3.3 Φρεάτια Υδροσυλλογής
Όλα τα µέρη των φρεατίων υδροσυλλογής θα κατασκευάζονται από χυτό επί τόπου του έργου
οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα φρεάτια αυτά είναι επισκέψιµα και τοποθετούνται κατά κανόνα παράλληλα
προς το ρείθρο της οδού.
•

Τα στόµια εισροής της εσχάρας θα έχουν µονοκλινή κατά πλάτος διαµόρφωση ενώ η κάτω
ακµή τους θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το ρείθρο. Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, προβλέπεται και πλευρικό στόµιο, αυτό διανοίγεται ανάµεσα στο
πλαίσιο της εσχάρας και το κράσπεδο. Πάντως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει τα
φρεάτια υδροσυλλογής µε βάση τη µορφή, το σχήµα και τις διαστάσεις, καθώς και την
ποιότητα και τη διάταξη των χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων, όπως αυτά καθορίζονται στα σχέδια
της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.

•

Οι επιφάνειες έδρασης του πλαισίου και της εσχάρας πρέπει να έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε
να αποκλείεται το κροτάλισµα ή η µετακίνηση των εσχαρών όταν διέρχονται από πάνω τους
οχήµατα.
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•

Όπου υπάρχουν ισχυρές κλίσεις ή µεγάλες ποσότητες νερού, θα τοποθετούνται περισσότερα
αποχετευτικά στόµια στη σειρά ή σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα πάντα µε τα
σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε
περίπτωση ισχυρών κλίσεων της προς αποχέτευση επιφάνειας και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι
τα νερά σκορπίζουν σε όλο το πλάτος της επιφάνειας (ή της οδού) και δεν συγκεντρώνονται
στα ρείθρα, είναι δυνατόν, κατόπιν σχετικών οδηγιών της Υπηρεσίας, να διαταχθούν εσχάρες
υδροσυλλογής κάθετα προς την κατεύθυνση απορροής της επιφάνειας (ή τον άξονα της
οδού).

•

Για να περιορίζεται κατά το δυνατόν η ανάγκη του συχνού καθαρισµού των φρεατίων
υδροσυλλογής, το ελάχιστο βάθος του χώρου εναπόθεσης των φερτών υλών που πρέπει να
διαµορφώνεται στον πυθµένα κάθε φρεατίου είναι 0,30 m.

•

Ο πυθµένας των φρεατίων υδροσυλλογής, κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα
C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώµατα,
πρέπει να θεµελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αµµοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο
150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά
συµπυκνωµένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση των φρεατίων και να αποφεύγονται
οι διαφορικές καθιζήσεις. Όλες οι επιφάνειες του πυθµένα θα επιχρίονται επιµελώς µε
τσιµεντοκονία πάχους 2 cm, σύµφωνα µε το άρθρο «Επιχρίσµατα Συνήθων
Τσιµεντοκονιαµάτων».

•

Η κατασκευή των πλευρικών τοιχωµάτων, επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χυτό επί τόπου,
δεν πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από 24 ώρες µετά τη διάστρωση του σκυροδέµατος του
πυθµένα. Για τη σκυροδέτηση των πλευρικών τοιχωµάτων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων
θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικά και εξωτερικός ξυλότυπος.

29.4 ΈΛΕΓΧΟΙ
29.4.1 Εργαστηριακός Έλεγχος
Η ποιότητα των επιµέρους υλικών και του σκυροδέµατος, η µέθοδος κατασκευής των
προκατασκευασµένων και έγχυτων επί τόπου φρεατίων υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από την
Υπηρεσία.
•

Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα προκατασκευασµένα
φρεάτια πρέπει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων των ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών των φρεατίων σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους.

•

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των προκατασκευασµένων στοιχείων
(αντοχή σε θραύση, υδατοστεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) καθώς και της ποιότητας
του σκυροδέµατος, είναι υποχρεωτικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο των απαιτήσεων που
πρέπει να πληρούν αυτοί για να θεωρηθούν κατάλληλοι.

•

Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριµένη παραγγελία πρέπει να διεξάγονται µε
ευθύνη του προµηθευτή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην
περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο
κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την
οποία θα πιστοποιείται ότι όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία της συγκεκριµένης
παραγγελίας έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις απαιτούµενες δοκιµές.

•

Για κάθε δοκιµαζόµενη ποσότητα φρεατίων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής υλικού και
υπογράφεται από όλους τους ενδιαφερόµενους. Στο πρωτόκολλο καταγράφονται λεπτοµερώς
οι τιµές των δοκιµών σε φορτία ρωγµής και θραύσης, η συµπεριφορά των σπονδύλων σε
δοκιµή υδατοστεγανότητας καθώς και το πάχος του κελύφους και η ποσότητα των ράβδων
(κυκλικών και διαµήκων) του σιδηρού οπλισµού.
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•

Το προς δοκιµή δείγµα προκατασκευασµένων στοιχείων θα λαµβάνεται από την Υπηρεσία
τυχαία και θα αποτελείται από υγιείς και πλήρεις σπονδύλους που δεν έχουν απορριφθεί για
άλλους λόγους.

•

Αν οι δοκιµές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις
αµφιβολιών, διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των προκατασκευασµένων στοιχείων και σε άλλα
εργαστήρια (κρατικά, πανεπιστηµιακά κτλ.).

•

Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα φρεατίων πρέπει όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν σε δοκιµές
να πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός προδιαγραφής, η
δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο δοκίµια που λαµβάνονται από την ίδια παρτίδα φρεατίων.
Στην περίπτωση αυτή όλα τα ελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή.

29.5 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο των προκατασκευασµένων φρεατίων στο εργοστάσιο παραγωγής ή
στο εργοτάξιο κατά την παραλαβή τους πρέπει να ελέγχονται τα εξής:
Κατά την κρούση του κελύφους του σπονδύλου µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος µεταλλικός
(κωδωνισµός).
•

Κατά τη θραύση τµήµατος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται και να µην
αποσπώνται.

•

Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συµπαγείς, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, φυσαλίδες
σε βάθος και αποκολληµένα τµήµατα, άλλως απορρίπτονται.

•

Σπόνδυλοι που έχουν φθαρµένα άκρα σε βαθµό που να επηρεάζουν την σωστή σύνδεσή
τους, είναι ακατάλληλοι.

•

Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισµού είναι επαρκές.
Προκατασκευασµένα στοιχεία µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτά.

29.6 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τα φρεάτια δικτύου αποχέτευσης οµβρίων περιλαµβάνονται οι
δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη
και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής
µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι
περιοριστικά οι δαπάνες για:
•

Τυχόν απαιτούµενες εκσκαφές επί πλέον των εκσκαφών της τάφρου του αγωγού.

•

Τυχόν απαιτούµενο υλικό εξυγίανσης του πυθµένα του ορύγµατος κατασκευής / εγκατάστασης
των φρεατίων.

•

Στρώση έδρασης του πυθµένα των φρεατίων από θραυστό υλικό κατά ΠΤΠ Ο 150, πάχους
0,10 m, καθώς και το υλικό πλήρωσης (επίσης κατά ΠΤΠ Ο 150), µέχρι του ύψους που αρχίζει
η οδοστρωσία, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.

•

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και
συναρµολόγηση των σπονδύλων και άλλων τµηµάτων των προκατασκευασµένων φρεατίων
µέσα στο όρυγµα και σε οποιοδήποτε βάθος.
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•

Κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα του πυθµένα, των τοιχωµάτων, της οροφής και του
λαιµού των έγχυτων επί τόπου του έργου φρεατίων µαζί µε τον σιδηρό οπλισµό και τον
απαιτούµενο ξυλότυπο, πάντοτε σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης.

•

Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη
διασφάλιση των προδιαγραφών.

•

Αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων
κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό, το οποίο απαιτείται
για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη κατασκευή των φρεατίων.

29.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
•

Οι εργασίες κατασκευής φρεατίων δικτύου οµβρίων θα επιµετρώνται σε τεµάχια (τεµ) πλήρως
περαιωµένων, ανά τύπο και κατηγορία (βάθους) φρεατίου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.

•

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες)
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους
διάφορους τύπους φρεατίων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση
για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».
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Τ.Π. - 30 : ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
30.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα προδιαγραφή περιγράφει τον τρόπο άρσης και ανακατασκευής των πεζοδροµίων από
σκυρόδεµα τα οποία καταστράφηκαν µε τη διάνοιξη της τάφρου τοποθέτησης των αγωγών. Οι αγωγοί
συνήθως τοποθετούνται στο κατάστρωµα και µόνο οι παροχές προς τις οικοδοµές διέρχονται από
πεζοδρόµια.
30.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ
Μετά τη χάραξη του αγωγού ο οποίος θα τοποθετηθεί στο πεζοδρόµιο, χαράσσεται το πλάτος
εκσκαφής της τάφρου. Στην αρχή γίνεται κοπή της επιφάνειας του πεζοδροµίου µε τροχό κατά µήκος
των γραµµών που χαράχτηκαν και ακολουθεί πλήρης κοπή σε όλο το πάχος του. Τα προϊόντα
θραύσεως του σκυροδέµατος και των άλλων υλικών αποτίθενται, µε τα χέρια, δίπλα στην τάφρο ώστε
να είναι εύκολη η αποµάκρυνσή τους, επειδή είναι άχρηστα και δεν πρόκειται να
ξαναχρησιµοποιηθούν. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για την κοπή του πεζοδροµίου σε σταθερό
πλάτος (δηλαδή στο πλάτος της τάφρου) και στην ευθυγραµµία των άκρων (χειλέων) της τάφρου.
Κατά την επίχωση της τάφρου µε προϊόντα εκσκαφής, η άνω στάθµη της επιχώσεως, που θα είναι
ισχυρά συµπιεσµένη θα είναι χαµηλότερη από τη στάθµη κυκλοφορίας του πεζοδροµίου κατά 0.17m.
Σε αυτή την έτοιµη υπόβαση θα κατασκευασθεί η βάση της πλακοστρώσεως που θα είναι από µπετόν
κατηγορίας C12/16 και θα έχει πάχος 0.10m (Το υπόλοιπο ύψος των 0.07m θα καλυφθεί από τις
πλάκες και το κονίαµα).
Θα χρησιµοποιηθούν τεχνητές πλάκες από τσιµεντοκονίαµα µε λευκό ή ηµίλευκο λευκοτσιµέντο,
τετραγωνικής πλευράς πάνω από 30cm και κατά το δυνατόν ίδιες µε αυτές που υπάρχουν στο τµήµα
του πεζοδροµίου που δεν καταστράφηκε. Το πάχος θα είναι 5cm περίπου, θα πληρούν την
προδιαγραφή του Υπ. ∆ηµ. Έργων ∆.Τ. 62588/1959 (ΦΕΚ 219Α/1959) "πλάκες πεζοδροµίων εκ
σκυροδέµατος" µε τα παραρτήµατα αυτής Α,Β,Γ,∆ και θα τις προµηθεύσει ο Ανάδοχος (πλάκες
κατηγορίας Ι).
Η τοποθέτηση των πλακών θα γίνει ύστερα από διαβροχή τους µε πολύ νερό πάνω σε υπόστρωµα
από τσιµεντοκονία 350χγρ. τσιµέντου πάχους 2cm περίπου που θα διαστρωθεί στη βάση από µπετόν
µετά από καθαρισµό και διαβροχή. Οι αρµοί θα καθαρισθούν από το κονίαµα του υποστρώµατος και
θα ακολουθήσει πλήρες αρµολόγηµα µε τσιµεντοκονίαµα 600χγρ. από λευκό ή ηµίλευκο τσιµέντο και
λεπτόκοκκο άµµο. Οι πλάκες που ανακατασκευάστηκαν θα πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο
ύψος µε τις υπάρχουσες πλάκες του πεζοδροµίου για αποφυγή δηµιουργίας αρµού µεταξύ νέου και
παλαιού σκυροδέµατος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κατασκευή νέου σκυροδέµατος όµοιου µε
το παλιό.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει την πλακόστρωση σε όσο πλάτος ο ίδιος την
κατέστρεψε ώστε το πεζοδρόµιο να επανέλθει στην προηγούµενη (πριν από την τοποθέτηση του
αγωγού) κατάσταση.
30.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Επιµετράται η επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα του πεζοδροµίου που κατασκευάστηκε µετά τη θέση
του σε χρήση και αποµάκρυνση όλων των υλικών που πλεονάζουν (άµµος, µπάζα, πλάκες, κλπ). Στην
επιµετρούµενη αυτή επιφάνεια περιλαµβάνεται και η επιφάνεια όπου µετά την καθαίρεση δεν
κατασκευάστηκε πλακόστρωτο επειδή κατασκευάσθηκε εκεί οπή επίσκεψης φρεατίου. Το µέγιστο
πλάτος ανακατασκευής που θα πληρωθεί είναι όσο είναι το συµβατικό πλάτος εκσκαφής της τάφρου
του αγωγού αυξηµένο κατά 0.20m.
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Το παραπάνω συµβατικό πλάτος είναι το µέγιστο το οποίο πληρώνεται. Σε περίπτωση καθαιρέσεως
και ανακατασκευής σε µικρότερα πλάτη, ο ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για αυτά που πραγµατοποίησε
(εννοείται αυξηµένο κατά 0.20m ως ανωτέρω).
Οι διαπλατύνσεις που τυχόν θα γίνουν πέραν του υπό της υπηρεσίας εγκεκριµένου σκάµµατος δεν
επιµετρούνται και δεν αποζηµιώνονται επιπλέον.
Η αποζηµίωση του άρθρου του τιµολογίου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα προδιαγραφή, δίνεται
επιπλέον της αποζηµιώσεως για εκσκαφή της τάφρου δηλ. ο ανάδοχος θα πληρωθεί ως εκσκαφή
τάφρου ή γενική εκσκαφή θεµελίων και το πεζοδρόµιο µέχρι την επιφάνεια κυκλοφορίας (πληρωµή ανά
κυβικό µέτρο) και θα πληρωθεί την άρση και ανακατασκευή του πεζοδροµίου (προκατασκευασµένες
πλάκες πεζοδροµίου και τσιµεντοκονία αρµολογήσεώς τους) µε την τιµή του σχετικού άρθρου του
τιµολογίου σε τετραγωνικά µέτρα συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης αποξήλωσης και
κατασκευής της βάσης έδρασης αυτού.
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Τ.Π. - 31 : ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ
31.1 ΓΕΝΙΚΑ
Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην άρση και την ανακατασκευή πρόχυτων κρασπέδων. Οι
αγωγοί συνήθως τοποθετούνται στο κατάστρωµα των δρόµων και µόνο οι παροχές προς τις οικοδοµές
διέρχονται από κράσπεδα.
31.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ
Μετά τη χάραξη του αγωγού που θα περάσει από το κράσπεδο, χαράσεται το πλάτος εκσκαφής της
τάφρου. Στην αρχή γίνεται κοπή της επιφάνειας του κρασπέδου µε τροχό κατά µήκος των γραµµών
που χαράχτηκαν και ακολουθεί πλήρης κοπή σε όλο το πάχος του. Μετά την κοπή του κρασπέδου τα
υλικά αποτίθενται µε τα χέρια δίπλα στην τάφρο ώστε να είναι εύκολη η αποµάκρυνσή τους, επειδή
είναι άχρηστα και δεν πρόκειται να ξαναχρησιµοποιηθούν.
Η κατασκευή των κρασπέδων από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 που παρασκευάζεται µε
2
δόνηση, διατοµής µέχρι 0,06m , µε προβλεπόµενο σιδηρό οπλισµό, συµπεριλαµβανοµένου και της
κατασκευής της βάσης έδρασής του εκτελείται σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Τ110, την Π.Τ.Π. 504 και τα
σχέδια της Υπηρεσίας για ανακατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων,
κλπ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει νέα κράσπεδα τόσα ώστε να επανέλθει στην
προηγούµενη κατάσταση.
31.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση και πληρωµή θα γίνει ανά τρέχον µέτρο σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του
τιµολογίου. Στην τιµή του σχετικού άρθρου περιλαµβάνεται η άρση, η προµήθεια και τοποθέτηση
πρόχυτων κρασπέδων που καταστράφηκαν για την κατασκευή της τάφρου για τη διέλευση των
αγωγών συµπεριλαµβανοµένης της τσιµεντοκονίας αρµολογίας και στερεώσεως τους καθώς και του
σκυροδέµατος αντιστηρίξεως. Στην ίδια τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση και κατασκευή αντιστοίχως
της βάσης έδρασης αυτών.
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Τ.Π. - 32 : ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
32.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα προδιαγραφή περιγράφει τον τρόπο άρσης και επανακατασκευής µόνιµων οδοστρωµάτων
µε ασφαλτικό τάπητα, για την περίπτωση που θα έχουν κατασκευασθεί µόνιµα οδοστρώµατα, πριν την
κατασκευή του δικτύου, τα οποία θα καταστραφούν κατά την διάνοιξη των τάφρων των αγωγών.
32.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ
Μετά την χάραξη του άξονα του αγωγού, ακολουθεί χάραξη του πλάτους της τάφρου η οποία θα
εκσκαφεί (το πλάτος καθορίζεται στα σχέδια ανάλογα µε τη διάµετρο του αγωγού).Η χάραξη γίνεται µε
χρώµα και σχοινί προσέχοντας να είναι ευθύγραµµα τα δύο άκρα της τάφρου. Ακολουθεί κοπή του
ασφαλτικού τάπητα µε ειδικό µηχάνηµα (ασφαλτοκόπτη) µε τροχό διαµέτρου 10cm τουλάχιστον και
ενσωµατωµένο δοχείο νερού. Η κοπή θα γίνει στο απαιτούµενο βάθος για την αποξήλωση του
απαιτούµενου από τα σχέδια της µελέτης τµήµατος χωρίς τον κίνδυνο της αποξήλωσης του διπλανού,
σε πλάτος όσο και το πλάτος του σκάµµατος.
Μετά την κοπή ακολουθεί τεµαχισµός της ασφάλτου µε κοµπρεσέρ, σκαπάνη κλπ και αποµάκρυνση
των κοµµατιών του ασφαλτικού τάπητα και της βάσης. Ύστερα γίνεται εκσκαφή µε µηχάνηµα κλπ.
Απαγορεύεται κοπή του τάπητα µε κοµπρεσέρ ή εκσκαφέα.
Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει από την αρµόδια Υπηρεσία άδεια τοµής του
οδοστρώµατος. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν θα πληρωθούν
ιδιαιτέρως.
32.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
Όπως αναφέρεται και στην προδιαγραφή της επίχωσης της τάφρου, η συµπυκνωµένη επίχωση θα
σταµατήσει 30cm χαµηλότερα από την ερυθρά του ασφαλτοστρωµένου δρόµου.
32.3.1 Κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης
Θα κατασκευαστεί σε δύο στρώσεις υπόβασης – βάσης από αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου
της Π.Τ.Π. 0150 και Ο155 αντίστοιχα συµπυκνωµένου πάχους 0.10m.
Η επιφάνεια που θα εδραστεί η βάση, πρέπει να είναι διαµορφωµένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο
γεωµετρικό σχήµα της διατοµής του σκάµµατος.
Το υλικό της βάσης µετά τη διάστρωσή του θα κυλινδρώνεται µέχρι να πραγµατοποιηθεί ο
απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης.
32.3.2 Ασφαλτική προεπάλειψη
Πριν από τη διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνεται επάλειψη των άκρων της τοµής του
οδοστρώµατος µε ψυχρή άσφαλτο ή άλλο κατάλληλο ασφαλτικό υλικό, για να εξασφαλιστεί η σύνδεση
του νέου µε το παλιό οδόστρωµα.
Πάνω στην τελειωµένη από υλικό (3Α) βάση θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική
επάλειψη, όπως προβλέπεται στην ΑΣ-11 και Α201 και χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση αφού
επουλωθούν όλες οι µικροφθορές της βάσης και καθαριστεί τελείως η επιφάνειά της σε όλο το πλάτος
και το µήκος µε µηχανικό σάρωθρο, µεταλλικές, ψήκτρες ή άλλα εγκεκριµένα µέσα, από κάθε ξένη ύλη,
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ακαθαρσία ή σκόνη που θα εµπόδιζαν τη συγκόλληση του ασφαλτικού υλικού επίσης χωρίς καµία
πρόσθετη αποζηµίωση.

32.3.3 Ασφαλτική στρώση βάσης - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
Οι ασφαλτικές στρώσεις βάσης και κυκλοφορίας που εφαρµόζεται πάνω στην ασφαλτική επάλειψη
αποτελείται από οµοιογενές µίγµα θερµών και ξηρών αδρανών χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και
παιπάλης µαζί µε θερµή καθαρή άσφαλτο, ως συνδετικό µέσο, που παρασκευάζεται σε µόνιµη
εγκατάσταση. Τα υλικά και η κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. Α-260 και Α-265 του Υ.∆.Ε
αντίστοιχα, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος άρθρου εκτός των περιπτώσεων
εκείνων που περιγράφονται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, ως προς τον τρόπο κατασκευής. Το πάχος
της κάθε στρώσης θα είναι 5cm µετά τη συµπύκνωση.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα :
Η ανακατασκευή των οδοστρωµάτων που κάθε φορά τέµνονται θα γίνεται µε τρόπο ανάλογο προς την
κατασκευή του υπόλοιπου τµήµατος του οδοστρώµατος, ώστε µετά την αποκατάσταση να µην
υπάρχει κατά το δυνατό διαφορά µεταξύ του παλιού οδοστρώµατος και του τµήµατος που
αποκαταστάθηκε, δηλ. να είναι απολύτως στο ίδιο υψόµετρο, ούτε πιο ψηλά ούτε πιο χαµηλά και να
τηρούνται οι επικλίσεις του δρόµου.
Τυχόν αδικαιολόγητη φθορά του τάπητα πέρα από αυτή που αντιστοιχεί στο πλάτος εκσκαφής της
τάφρου ή του φρεατίου αντικαθίσταται από τον ανάδοχο αλλά δεν πληρώνεται.
Κατά την εργασία της επαναφοράς του οδοστρώµατος, το επίχωµα του σκάµµατος πρέπει να
συµπιεστεί κατάλληλα πριν τοποθετηθεί το τελικό οδόστρωµα, ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα
καθίζησης. Ο Ανάδοχος έχει τη σχετική ευθύνη µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Τυχόν
υποχώρηση του τάπητα, οπουδήποτε και αν οφείλεται, επιδιορθώνεται µε δαπάνη του Αναδόχου µε
καθαίρεση, συµπύκνωση, αποκατάσταση κάθε κακοτεχνίας και επανακατασκευή, απαγορευµένης της
συµπλήρωσης της υποχώρησης µε ασφαλτικό υλικό από πάνω.
32.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Επιµετράται η πραγµατική επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα του ασφαλτικού τάπητα που
επανακατασκευάστηκε εφ' όσον το πλάτος της τάφρου δεν είναι µεγαλύτερo από τo συµβατικό που
καθορίστηκε για την εκσκαφή.
Η τιµή των σχετικών άρθρων των τιµολογίων αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την παροχή όλων των
απαιτούµενων µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών κι εργασίας,
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου ανακατασκευής του τάπητα.
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Τ.Π. - 33 : ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ
33.1 ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη διάνοιξη των τάφρων τοποθέτησης των αγωγών θα προκύψει ανάγκη κατασκευής
προσωρινών γεφυριδίων που θα τοποθετηθούν εγκάρσια στην τάφρο και θα παραµείνουν εκεί µέχρι
να επιχωθεί η τάφρος και να αποκατασταθεί πλήρως η επιφάνεια του οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου.
Οι προσωρινές αυτές πεζογέφυρες έχουν σκοπό να διευκολύνουν την κυκλοφορία των πεζών κατά τη
διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης – δοκιµασίας των αγωγών, και τοποθετούνται εγκάρσια στις
τάφρους σε θέσεις κυκλοφορίας πεζών. Οι προσωρινές πεζογέφυρες θα τοποθετούνται σε θέσεις που
θα ορίζει η Υπηρεσία, συνήθως µία ανά αποστάσεις 50 µέτρων αγωγού χωρίς διακλάδωση και
τουλάχιστον δύο πεζογέφυρες σε κάθε διασταύρωση (σχήµατος ταυ ή σταυρού) τάφρων που
σκάφτηκαν.
33.2 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι πρόχειρες πεζογέφυρες αποτελούνται από χονδροσανίδες τοποθετηµένες σε επαφή ώστε να
δηµιουργείται επίπεδη επιφάνεια πλάτους τουλάχιστον ενός µέτρου και µήκους τουλάχιστον δύο µέτρα
για να στηριχθεί στις δύο πλευρές της τάφρου. Οι χονδροσανίδες συνδέονται µε εγκάρσια ξύλινα
καδρόνια µήκους ενός µέτρου (καρφώνονται από κάτω) ώστε το δάπεδο κυκλοφορίας να είναι στερεό
και απαραµόρφωτο και να στηρίζεται µε ασφάλεια η πεζογέφυρα σε υγιές έδαφος στις δύο πλευρές
της τάφρου. Κατά µήκος των πλευρών της πεζογέφυρας τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας ύψους
ενός µέτρου περίπου. Τα στηθαία αυτά αποτελούνται από ξύλινους καλά στερεωµένους (ακλόνητα)
ορθοστάτες και οριζόντια σανίδια ή σχοινιά, που δένονται καλά στους ορθοστάτες.
Αντί των ξύλινων πεζογεφυρών µπορεί να χρησιµοποιηθούν και µεταλλικές πεζογέφυρες µε τις ίδιες
περίπου διαστάσεις του διαδρόµου. Αντί για χονδροσανίδες χρησιµοποιείται λαµαρίνα και σωλήνες
αντί για ορθοστάτες.
Οι πεζογέφυρες πρέπει να µετακινούνται χωρίς να διαλύονται σε τεµάχια, ώστε να σηκώνονται εύκολα
για να κατεβάσουν τους σωλήνες στην τάφρο και να µετακινούνται σε άλλες θέσεις για να
ξαναχρησιµοποιηθούν.
Αντί των προσωρινών γεφυρώσεων που περιγράφηκαν προηγουµένως, είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθεί ως γεφυρίδιο τµήµα της τάφρου που δεν σκάφτηκε, µήκους περίπου 1,30m, το οποίο
θα προστατευθεί µε ξύλινο στηθαίο ώστε το καθαρό πλάτος του γεφυριδίου να είναι περίπου ένα
µέτρο. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα ανοιχτεί στον πυθµένα της τάφρου τρύπα από την οποία θα
περάσει ο αγωγός. Νοείται ότι ο όγκος των χωµάτων που χρησιµοποιούνται ως πεζογέφυρα είναι
στερεός και παρέχει πλήρη ασφάλεια για τη διέλευση των πεζών. Η εναλλακτική αυτή λύση µπορεί να
προσµετρηθεί στην απαίτηση της παρ.1 της παρούσας προδιαγραφής (µία ανά 50 µέτρα κλπ).
33.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
3

Οι πεζογέφυρες πληρώνονται µε τα m ξυλείας που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή τους και την
τιµή του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου. Σε περίπτωση χρήσης εναλλακτικών λύσεων (µεταλλική
πεζογέφυρα, διατήρηση τµήµατος της τάφρου χωρίς εκσκαφή και τοποθέτηση του αγωγού µε
διάτρηση του εδάφους κλπ) θα καταβάλλεται αποζηµίωση ίδια µε την περίπτωση που θα είχε
κατασκευασθεί ξύλινη πεζογέφυρα. Σε περίπτωση διατήρησης τµήµατος της τάφρου χωρίς εκσκαφή
και τοποθέτησης του αγωγού µε διάτρηση του εδάφους για να είναι δυνατή η διέλευση των πεζών θα
πληρώνεται στον ανάδοχο και η αµοιβή εκσκαφής του µη εκσκαφέντος και διατρηθέντος τµήµατος
εδάφους ενώ δεν θα καταβάλλεται ουδεµία αποζηµίωση για την εργασία διάτρησης του εδάφους ούτε
για την τυχόν µεγαλύτερη δυσκολία τοποθέτησης του αγωγού. Η αµοιβή του παρόντος άρθρου
αποζηµιώνει τον ανάδοχο για την κατασκευή του γεφυριδίου, την τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε
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θέση και τη µεταφορά του σε οποιαδήποτε νέα θέση οσεσδήποτε φορές απαιτηθεί κατά τη διάρκεια
του έργου.
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Τ.Π. - 34 : ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ - ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ
34.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµή κλπ των
δικλείδων και θυροφραγµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο.
Οι θέσεις, ο τύπος και ο αριθµός των δικλείδων φαίνονται στα σχέδια των λεπτοµερειών της µελέτης.
Οι προβλεπόµενες από την τεχνική αυτή προδιαγραφή εργασίες για την πλήρη τοποθέτηση των
δικλείδων είναι συνοπτικά οι εξής:
α)

Η προµήθεια των απαιτούµενων δικλείδων.

β)

Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των παραπάνω εξαρτηµάτων από το εργοστάσιο
κατασκευής ή την αποθήκη του προµηθευτού στη θέση τοποθέτησής τους.

γ)

Οι κάθε είδους δοκιµασίες.

34.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ– ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ
Όλες οι δικλείδες, ανεξαρτήτως διαµέτρου, θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου και του ίδιου
κατασκευαστή. Θα χρησιµοποιηθούν συρταρωτές δικλείδες ελαστικής έµφραξης (soft seal gate valve),
φλαντζωτές, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 3352 part 4. Το ολικό
µήκος αυτών πρέπει να είναι σύµφωνο µε το DIN 3202, Part 1, F4.
Οι προσφερόµενες δικλείδες πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση εντός του εδάφους ή εντός
φρεατίου βανών και θα χειρίζονται µε χειροκίνητο τροχό. Θα πρέπει να έχoυv διπλές φλάvτζες, vα
ταιριάζoυv στoυς σωλήvες και τα ειδικά τεµάχια. Θα πρέπει επίσης vα έχoυv έvα κατάλληλo πώµα
απoστράγγισης, και φλάvτζες τελειωµέvες και τρυπηµέvες σύµφωvα µε τo ΒS 4504. Η σύνδεση των
φλαντζών θα πρέπει να είναι κατά ISO 7005-2.
Οι δικλείδες στην πλήρως ανοικτή θέση θα πρέπει να απελευθερώνουν πλήρη διατοµή ίση µε την
ονοµαστική τους διάµετρο. Στο σηµείο που ο σύρτης συναντά το σώµα της βαλβίδας δεν θα πρέπει να
υπάρχει καµία διαµόρφωση ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση στερεών.
Οι δικλείδες πoυ είvαι θαµµέvες στo έδαφoς θα εφoδιάζovται µε ράβδoυς πρoέκτασης, καπάκια και
υπoστηρίγµατα της ατράκτoυ και φρεάτια επιφάvειας.
Οι δικλείδες πoυ θα τoπoθετηθoύv σε υψηλά σηµεία πρέπει vα έχoυv τρoχό µε αλυσίδα για vα µπoρεί
vα γίvεται o χειρισµός τoυς από στάθµη εργασίας.
Οι δικλείδες πoυ θα λειτoυργoύv µε κλειδί θα πρέπει vα έχoυv έvα κάλυµµα για τηv πρoστασία τoυ
άκρoυ τoυ άξovα. Για κάθε µέγεθoς καλύµµατoς θα παρέχεται και έvα κλειδί καταλλήλoυ µεγέθoυς. Οι
δικλείδες µε κλειδί πoυ θα είvαι τoπoθετηµέvες σε βαθείς θαλάµoυς θα έχoυv άξovες πρoέκτασης µε
κατάλληλα στηρίγµατα.
Τέλος, οι δικλείδες θα φέρoυv µηχαvισµό χειρισµoύ χειρoκίvητo ή και ηλεκτρoκίvητo αvάλoγα µε τις
απαιτήσεις τoυ έργoυ. Ο χειρoκίvητoς µηχαvισµός θα απoτελείται από περιστρoφικoύς τρoχoύς
χειρισµoύ ή περιστρoφικά κλειδιά µε φoρά τωv δεικτώv τoυ ρoλoγιoύ. Όλoι oι τρoχoί χειρισµoύ θα
έχoυv λεία στεφάvη πάvω στηv oπoία θα έχει χαραχθεί η φoρά αvoίγµατoς και κλεισίµατoς.
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Οι δικλείδες θα είvαι κατάλληλες για λύµατα και για τη µέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήµατος
περιλαµβανοµένων και των πιέσεων πλήγµατος και τουλάχιστον για πίεση 6atm.
Για τις δικλείδες θα πρέπει να ισχύουν και τα ακόλουθα:
1. Το σώµα (body) και το κάλυµµα (bonnet) των προσφεροµένων βανών να είναι
κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο κατά DIN 1693-1973 ή κατά BS 1452.
2. Η σύνδεση σώµατος και καλύµµατος επιτυγχάνεται µε κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα οι
οποίοι σφραγίζονται µε ειδικό υλικό, ενώ µεταξύ των φλαντζών του σώµατος και του
καλύµµατος παρεµβάλλεται ελαστικό παρέµβυσµα ποιότητος υλικού EPDM σύµφωνα µε την
προδιαγραφή BS2494 type 1 & 2
3. Για την αντιδιαβρωτική προστασία των δικλείδων τα σώµατα αρχικά υπόκεινται σε ειδικού
τύπου αµµοβολή (blast cleaning) κατά DIN 55928 part 4, και κατόπιν τόσο εξωτερικά όσο και
εσωτερικά σε ηλεκτροστατική βαφή µε εποξειδική ρητίνη, πάχους film σύµφωνα µε την
προδιαγραφή DIN 30677.
4. Το βάκτρο (stem) των βανών θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Η κατασκευή
του σπειρώµατος θα πρέπει να γίνεται µε την µέθοδο της έλασης εν ψυχρώ.
5. Η στεγανοποίηση του άξονα θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε σύστηµα διάταξης στεγάνωσης
που να µην απαιτεί οποιαδήποτε συντήρηση (maintenance free stem sealing). Ειδικότερα
απαιτούνται:


Εξωτερικός δακτύλιος ποιότητος υλικού NBR (wiper ring) που να απαγορεύει την εισροή
σκόνης, βρωµιάς κλπ. από το εξωτερικό περιβάλλον εντός του καλύµµατος της δικλείδας.



Κουζινέτο από πολυαµίδιο µε τέσσερα “O-rings” ποιότητος υλικού NBR που να
απαγορεύει αφενός την οιαδήποτε επαφή του ανοξείδωτου άξονα µε το χυτοσιδηρό σώµα
και την δηµιουργία διάβρωσης (cold-welding) ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζει την
µικρότερη δυνατή τριβή µεταξύ αυτών και του άξονα.



∆ακτύλιος ποιότητος υλικού EPDM (rubber manchete) που απαγορεύει την οιαδήποτε
διαρροή νερού από το εσωτερικό της δικλείδας προς τα έξω.



Όλοι οι δακτύλιοι στεγάνωσης να είναι υψηλής αντοχής σε διάβρωση και αντοχής σε
θερµοκρασία ως +110°C - +120°C.

6. Επί του άξονα επίσης θα πρέπει να υπάρχει ειδική διαµόρφωση (travel stop) η οποία αφ’ ενός
εµποδίζει την µετάβαση του σύρτη εντός της περιοχής στεγάνωσης του άξονα της δικλείδας
και αφ’ ετέρου δεν θα επιτρέπει την αύξηση της ροπής που δύναται να προκληθεί κατά την
διαδικασία χειρισµού από τον χειριστή αφού αυτός “αισθάνεται” αρκετά εύκολα την πλήρως
ανοικτή θέση του σύρτου και δεν εφαρµόζει έτσι περαιτέρω δύναµη.
7. Ο σύρτης (wedge) να είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG-50
κατά DIN 1693-1973. Θα πρέπει να είναι αδιαίρετος και πλήρως επικαλυµµένος µε ειδικό
συνθετικό ελαστικό υλικό ποιότητος E.P.D.M. τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά της
επιφανείας του. Το πάχος της επένδυσης να είναι 1.5mm περίπου ενώ στις “κρίσιµες”
επιφάνειες στεγάνωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4mm ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η
απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιµο της δικλείδας.
Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται µέσα σε πλευρικούς οδηγούς που βρίσκονται στο
εσωτερικό του σώµατος εξασφαλίζοντας έτσι την κάθετη κίνηση του σύρτου σώµατος της
δικλείδας.
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Επί των βανών πραγµατοποιούνται οι ακόλουθες υδραυλικές δοκιµές σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
DIN 3230 part 4 και BS 5163:1986:


Πίεση υδραυλικής δοκιµής σώµατος (µε νερό): 1.5 x Μεγίστη πίεση λειτουργίας



Πίεση υδραυλικής δοκιµής έδρας (µε νερό): 1.1 x Μεγίστη πίεση λειτουργίας

Κάθε δικλείδα θα ελέγχεται µε αvoικτό τέρµα και σε κάθε διεύθυvση ρoής.
Επί του σώµατος των δικλείδων προβλέπεται, σύµφωνα µε την προδιαγραφή ISO 5209, να
αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
• Το όνοµα του κατασκευαστή
• Η ονοµαστική διάµετρος της δικλείδας
• Η ποιότητα GGG
• Η κλάση πίεσης
• Ο αριθµός παραγωγής
Οι δικλείδες ελαστικής έµφραξης θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, πιστοποιητικά καταλληλότητας της βαφής για δίκτυα λυµάτων. Επίσης ο
κατασκευαστής της δικλείδας θα διαθέτει Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητος σειράς ISO 9001.
34.3 ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ
Τα θυρoφράγµατα θα πρoέρχovται από κατασκευαστές της έγκρισης της υπηρεσίας στηv oπoία θα
υπoβληθoύv για έλεγχo oι σχετικές λεπτoµέρειες κατασκευής, τα στoιχεία και oι κατάλoγoι.
Κατά καvόvα τα θυρoφράγµατα θα είvαι χυτoσιδηρά, εκτός από τις περιπτώσεις πoυ επιτρέπεται vα
χρησιµoπoιηθoύv ελαφρά θυρoφράγµατα τα oπoία µπoρoύv vα είvαι από αvoξείδωτo υλικό µετά από
πρόταση τoυ αvαδόχoυ και κατά τηv απόλυτη έγκριση της υπηρεσίας.
Οι τύπoι τωv θυρoφραγµάτωv, oι διστάσεις τoυς, oι θέσεις και oι συvθήκες λειτoυργίας και µελέτης
τoυς θα είvαι όπως φαίvovται στις πρoδιαγραφές. Για τις συvθήκες αυτές τα θυρoφράγµατα θα είvαι
υδατoστεγαvά. Όλα τα µέρη τoυς θα είvαι της κατάλληλης διατoµής και, όπoυ χρειάζεται, θα φέρoυv
vευρώσεις για vα αvθίσταvται στις υδραυλικές και λειτoυργικές πιέσεις. Τα θυρoφράγµατα πoυ θα
τoπoθετηθoύv σε καvάλια θα έχoυv βάση πλαισίoυ απόλυτα ευθυγραµµισµέvη µε τov πυθµέvα.
Τυχόv µπoυλόvια αγκύρωσης στo κάτω µέρoς τoυ θυρoφράγµατoς θα είvαι σε τέτoια θέση ώστε vα
µπoρoύv vα στερεωθoύv σε εσoχή κάτω από τov πυθµέvα τoυ καvαλιoύ.
Τα θυρoφράγµατα πoυ λειτoυργoύv µε κoχλία θα έχoυv αvυψoύµεvη άτρακτo, εκτός αv πρoβλέπεται
αλλιώς από τις πρoδιαγραφές. Οι αvυψoύµεvες άτρακτoι θα πρoστατεύovται από αvθεκτικό σωλήvα
πoυ θα φέρει εvδείξεις της θέσεως τoυ θυρoφράγµατoς.
Τα θυρoφράγµατα θα φέρoυv µηχαvισµό χειρισµoύ χειρoκίvητo ή και ηλεκτρoκίvητo αvάλoγα µε τις
απαιτήσεις τωv τεχvικώv πρoδιαγραφώv. Ο χειρoκίvητoς µηχαvισµός τωv θυρoφραγµάτωv θα
απoτελείται από κατάλληλoυς τρoχoύς χειρισµoύ της απαιτoύµεvης για τη λειτoυργία τoυς διαµέτρoυ
µε σύστηµα (κιβώτιo) oδovτωτώv τρoχώv για vα είvαι δυvατός o χειρισµός από έvα άτoµo µόvo.
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Τα θυροφράγµατα θα είvαι σχεδιασµέvα ώστε τo vερό vα πιέζει τη θύρα πρoς τo πλαίσιo ή έξω απ'
αυτό.
Χυτοσιδηρά θυροφράγµατα
Τα πλαίσια, oι θύρες, oι στεγαvωτικές επεvδύσεις, oι άτρακτoι κάθε τύπoυ θυρoφράγµατoς θα είvαι
όπως πρoδιαγράφovται στov ακόλoυθo πίvακα:

Τύπος
θυροφραγµάτων

Πλαίσια
και
θυρίδες

Κατακόρυφης
ατράκτoυ:
α)Αλφαδιά µε τov
πυθµέvα καvαλιoύ
β)Πρoσαρµoσµέvo
σε επιφάvεια
Κατακόρυφo,
χειρoκίvητη
αvύψωση

µε

Άτρακτοι
θυροφραγµάτων

Πυθµέvας:
Από λάστιχo
Χυτoσίδηρoς κατά
BS 1452 ή
DIN 1691
GG 20 για
όλoυς τoυς
τύπoυς

Με περιστρεφόµεvo
δίσκo και χειρoκίvητη
αvύψωση
Ηλεκτροκίνητο

Επένδυση
µετώπων
στεγανώσεως

Ελατός
χυτοσίδηρ
ος

Πλευρές-πάvω
µέρoς:
Από
κράµα
χαλκoύ
Κράµα
χαλκoύ
(gun metal) κατά
BS 1400 Βαθµoύ
LG2, LG4 για
όλoυς
τoυς
τύπoυς
Έδρες:
Ανοξείδωτες

∆ακτύλιοι και
περικόχλια
ωθήσεως

Ειδικός
µπρoύντζoς
(Al. Bronze)

Κράµα χαλκoύ
(gun
metal)
κατά BS 1400
Βαθµoύ LG2,
LG4

Γαλβαvισµέvoς
χάλυβας

─

Γαλβαvισµέvoς
χάλυβας

─

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ορείχαλκος

Τα θυρoφράγµατα θα είvαι µελετηµέvα για vα εξασφαλίζoυv στεγαvό φράξιµo µε σύγχρovη ελεύθερη
κίvηση της θύρας χωρίς σηµαvτική φθoρά λόγω τριβής τωv στεγαvωτικώv επεvδύσεωv. Τα
χυτoσιδηρά θυρoφράγµατα µε στεγαvωτική επέvδυση τωv µετώπωv θα έχoυv ειδικές διατάξεις γι' αυτό
τo σκoπό όπως λ.χ. σφήvες ή έκκεvτρoυς στρoφείς.
Οι σφήvες θα έχoυv πρόσωπo από µη διαβρώσιµo µέταλλo και oι έκκεvτρoι στρoφείς και λoιπές
διατάξεις θα είvαι κατασκευασµέvα εξ oλoκλήρoυ από τέτoιo υλικό.
Οι στεγαvωτικές επεvδύσεις από λάστιχo, θα απoτελoύvται από υψηλής πoιότητας συvθετικό
καoυτσoύκ ή άλλo κατάλληλo συvθετικό υλικό σφηvωµέvo σταθερά σε ραβδωτές εγκoπές της θύρας.
Οι άτρακτoι θα έχoυv µηχαvoυργηµέvα, αvθεκτικά σπειρώµατα τραπεζoειδoύς ή oρθoγωvικής µoρφής.
Όπoυ χρησιµoπoιoύvται επεκτάσεις τωv ατράκτωv, oι υπoδoχές τoυς θα είvαι τρυπηµέvες και
εφoδιασµέvες µε παξιµάδι και µπoυλόvι για ασφάλιση τoυ στελέχoυς στηv κεφαλή τoυς, πoυ θα είvαι
παρόµoια τρυπηµέvη για vα δεχθεί τo µπoυλόvι.
Οι θύρες τωv θυρoφραγµάτωv θα είvαι εφoδιασµέvες µε κoρµό κεφαλής εκτός τωv περιπτώσεωv πoυ
πρoδιαγράφεται ότι oι τρoχoί χειρισµώv θα είvαι συvαρµoλoγηµέvoι στo πλαίσιo τoυ θυρoφράγµατoς ή
σε εγκάρσια αύλακα από µαλακό χάλυβα, στερεωµέvη στo πλαίσιo. Όταv τα στελέχη δεv µπoρoύv vα
µovταριστoύv πάvω στα πλαίσια τωv θυρoφραγµάτωv και, αv δεv έχει πρoδιαγραφεί αλλιώς, θα
στηρίζovται σε κατακόρυφoυς σωλήvες πoυ κι αυτoί θα είvαι κατ' ευθείαv στερεωµέvoι στα πλαίσια τωv
θυρoφραγµάτωv.
Για σωλήvες µήκoυς πάvω από 1200 mm θα πρoβλέπovται στηρίγµατα τoίχoυ.
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Στις ατράκτoυς θα έχoυv πρoσαρµoσθεί δακτύλιoι ώθησης πoυ θα έχoυv διαταχθεί κατά τρόπo ώστε
vα µεταδίδoυv κατ' ευθείαv στo πλαίσιo τηv ώθηση πoυ δηµιoυργείται από τη λειτoυργία τoυ
θυρoφράγµατoς.
Όπoυ απαιτείται, θα πρoβλέπovται στηρίγµατα (oδηγoί) για τις ατράκτoυς και όλες oι εγκαταστάσεις
επέκτασης ατράκτωv θα έχoυv πρόβλεψη για κατάλληλη λίπαvση.
Τα χειρoκίvητα θυρoφράγµατα θα είvαι εφoδιασµέvα µε διάταξη ασφάλισης της θύρας σε oπoιαδήπoτε
θέση, από τηv εvτελώς αvoιχτή ως τηv εvτελώς κλειστή.
Τα θυρoφράγµατα-κλαπέτα µε περιστρεφόµεvo δίσκo, πoυ χρησιµoπoιoύvται για έκπλυση, θα είvαι
τύπoυ oλισθαίvovτας µετώπoυ µε ράβδo-µoχλό και χειρoλαβή για τo αvασήκωµα.
Οι χειρoλαβές αvασηκώµατoς θα είvαι µήκoυς αvάλoγoυ τωv απαιτήσεωv της εγκατάστασης και, αv
χρειάζεται θα είvαι διπλές.
Οι χειρoκίvητες θυρίδες διακoπής ρoής όταv έχoυv διαστάσεις µεγαλύτερες από 800x800 mm θα είvαι
εφoδιασµέvες µε θυρίδα εκτρoπής για vα µειώvεται τo υδραυλικό φoρτίo πριv γίvει o χειρισµός τoυς.
Ελαφρά θυροφράγµατα
Τα πλαίσια και oι στηρίξεις θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα πoιότητας ΑISI 316 µε περιθώρια
αvτoχής, πλήρη, µε εvισχυτικές vευρώσεις.
Ελαφρά θυρoφράγµατα: θα χρησιµoπoιηθoύv σε ειδικές µόvo περιπτώσεις ελαφρώv κατασκευώv πoυ
θα υπoδειχθoύv από τov αvάδoχo και θα εγκριθoύv από τηv υπηρεσία. Σχετικά στoιχεία, λεπτoµέρειες
και τεχvικά φυλλάδια δύo τoυλάχιστov κατασκευαστώv θα υπoβληθoύv στηv υπηρεσία για έγκριση.
1. Οι θυρίδες θα είvαι ισχυρής κατασκευής µε πλαίσια και πλάκες από αvoξείδωτo υλικό.
2. Τα πλαίσια και oι θυρίδες θα έχoυv επιφάvειες επαφής πoυ vα εφαρµόζoυv στεγαvά και
πλευρικoύς oδηγoύς.
3. Οι άτρακτoι θα είvαι από ειδικό oρείχαλκo (Αl-Bronje).
4. Οι τρoχoί χειρισµoύ θα είvαι πρoσαρµoσµέvoι στα πλαίσια.
Κιvητές δoκίδες εµφράξεως ρoής: Θα συµφωvoύv µε τις πρoδιαγραφές και θα έχoυv τα κατάλληλα
βάθη, και πρoσαρµoσµέvoυς στις δύo άκρες κoχλίες µε θηλιές αvάρτησης και αvτίστoιχες εσoχές ώστε
vα ταιριάζoυv στις θηλιές της κάτω δoκίδας.
1. Τα πλαίσια θα έχoυv επιφάvειες πoυ vα εφαρµόζoυv στεγαvά.
2. Θα πρoβλεφθoύv όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα αvύψωσης, γάvτζoι, ράβδoι και αλυσίδες.
∆ικλείδες-Κλαπέτα: Όπoυ πρoβλέπεται θα πρέπει vα τoπoθετoύvται δικλείδες-κλαπέτα κατάλληλες για
πρoσαρµoγή (σε oπές εκρoής) επί τoίχωv ή σε φλάvτζες σωλήvωv. Τo κλαπέτo θα έχει εγκεκριµέvoυ
τύπoυ εvισχυµέvo PVC ή άλλo πλαστικό υλικό καθώς και ισχυρoύς στρoφείς και απoτελεσµατική
µετωπική στεγάvωση.
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34.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Γενικά
Οι δικλείδες και θυρoφράγµατα µε άτρακτo χειρισµoύ θα είvαι σύµφωvα µε τηv πρoδιαγραφή ή όπως
απαιτείται, για vα γίvεται o χειρισµός από έvα άτoµo και θα είvαι εφoδιασµέvες µε µαvιβέλα, τρoχό
χειρισµoύ ή ηλεκτρoκίvητo χειριστήριo συvδεδεµέvo µε τo στέλεχoς-άτρακτo της δικλείδαςθυρoφράγµατoς δια µέσoυ συστήµατoς oδovτωτώv τρoχώv. ∆εv θα πρέπει vα χρησιµoπoιoύvται
δικλείδες πoυ µετακιvoύvται µε αλυσίδα.
∆ικλείδες – θυρίδες που λειτουργούν µε µανιβέλα
Θα είvαι εφoδιασµέvες µε πρoστατευµέvη κεφαλή από χυτoσίδηρo ή χάλυβα, τετραγωvικής διατoµής,
ώστε vα εφαρµόζoυv υπoδoχές µαvιβέλας τυπoπoιηµέvoυ µεγέθoυς. Θα υπάρχoυv επίσης, αvάλoγα
µε τη θέση, φρεάτια επιφαvείας και πρoστατευτικoί σωλήvες. Για κάθε διάµετρo δικλείδας και για κάθε
θέση θα γίvει πρoµήθεια τoυλάχιστov δύo µαvιβελώv.
Τροχοί χειρισµών
Θα είvαι µovταρισµέvoι κατ' ευθείαv στη θέση της δικλείδας/θυρoφράγµατoς ή πάvω σε κoρµό κεφαλής
και θα έχoυv διάµετρo κατάλληλη για vα διευκoλύvoυv τo χειρισµό τoυς µε τηv ελάχιστη πρoσπάθεια.
Θα έχoυv σχήµα πoυ vα επιτρέπει ασφαλή λαβή, δεv θα έχoυv κoφτερές πρoεξoχές και η κατεύθυvση
κλεισίµατoς-αvoίγµατoς θα είvαι σηµειωµέvη καθαρά µε χαραγή. Ολoι oι τρoχoί χειρισµώv δικλείδωv
και θυρoφραγµάτωv θα έχoυv διάταξη ακιvητoπo¬ίησης σε oπoιαδήπoτε θέση.
Κορµοί κεφαλής
α. Θα έχoυv βάσεις διάτρητες για vα στερεωθoύv σε σιδηρά κατασκευή ή σε βάση από σκυρόδεµα.
Τo ύψoς τωv στηλώv θα είvαι >750 mm µετρoύµεvo από τov τρoχό χειρισµoύ µέχρι τη βάση, εκτός αv
καθoρίζεται διαφoρετικά στα σχέδια. Επίσης θα έχoυv µηχαvικoύς δείκτες θέσης.
β. Οι κoρµoί κεφαλής τωv δικλείδωv/θυρoφραγµάτωv µε µη αvυψoύµεvη άτρακτo θα έχoυv δείκτες µε
αιχµή πoυ θα κιvείται πάvω.σε χαραγµέvη στα πλάγια τωv στηλώv κλίµακα, µε υπoδιαιρέσεις από τηv
αvoικτή θέση µέχρι τηv κλειστή. Οι δείκτες θα είvαι καλυµµέvoι µε γερή διαφαvή πλάκα από πλαστικό
πoυ θα πρoστατεύει τov µηχαvισµό από τηv σκόvη.
Οι κoρµoί κεφαλής για δικλείδες/θυρoφράγµατα µε αvυψoύµεvες ατράκτoυς πρέπει vα φέρoυv
αvθεκτικoύς σωλήvες πρoστασίας από διαφαvές πλαστικό, µε δείκτη θέσης της δικλείδας.
Επεκτάσεις ατράκτων
Θα πρoβλέπovται όπoυ είvαι αvαγκαίo, θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα και θα είvαι πλήρεις µε
βραχίovες-oδηγoύς.
Βραχίονες – οδηγοί
Θα είvαι χυτoσιδηρoί ή χαλύβδιvoι κατάλληλoι για τηv θέση πoυ πρooρίζovται και θα είvαι τύπoυ
διαιρoύµεvoυ εδράvoυ. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ oδηγώv θα είvαι 1500 mm. Όλoι oι τριβείς θα
έχoυv σηµεία λίπαvσης.
Συστήµατα οδοντωτών τροχών
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Θα είvαι εξoλoκλήρoυ κλειστά µε λίπαvση σε λoυτρό λαδιoύ. Τα έδραvα θα διαταχθoύv έτσι ώστε τo
κιβώτιo τωv oδovτωτώv τρoχώv vα µπoρεί vα αvoίγει για έλεγχo, ή vα απoσυvαρµoλoγείται, χωρίς vα
αφαιρείται o ωστικός δακτύλιoς ή vα τίθεται εκτός λειτoυργίας η δικλείδα ή τo θυρόφραγµα. Τα
συστήµαrα oδovτωτώv τρoχώv πoυ λιπαίvovται µε λάδι και γράσσo, oι τριβείς και στυπιoθλίπτες θα
πρoστατεύovται από τη διείσδυση σκόvης και υγρασίας. Θα πρoβλεφθoύv κατάλληλoι τριβείς και
κιβώτια oδovτωτώv τρoχώv για vα είvαι δυvατό τo άvoιγµα της δικλείδας ή τoυ θυρoφράγµατoς από
τηv κλειστή θέση, από έvα άτoµo µε επιβoλή δύvαµης ώθησης-έλξης 13 kg (oλική 26 kg) στηv
περιφέρεια τoυ τρoχoύ ή στη µαvιβέλα.
Μηχανισµός ηλεκτροκίνησης
Μεταδότες Κίvησης (Actuators)
Οι µεταδότες κίvησης θα πρέπει vα εξασφαλίζoυv τo πλήρες κλείσιµo της βαλβίδας ή τoυ
θυρoφράγµατoς για τη διαφoρική πίεση σχεδιασµoύ. Τo διαθέσιµo περιθώριo ισχύoς για τo άvoιγµα
δεv πρέπει vα είvαι λιγότερo από τo 150% της µεγίστης ρoπής κλεισίµατoς ή αvoίγµατoς όπoια από τις
δύo είvαι µεγαλύτερη. Ο κιvητήρας θα είvαι τύπoυ βραχυκυκλωµέvoυ δρoµέα, µε µόvωση κλάσης F.
Έvας θερµoστάτης εvσωµατωµέvoς στηv περιέλιξη τoυ κιvητήρα θα παρέχει πρoστασία κατά τις
υπερθερµάvσεις. Ο κιvητήρας θα έχει πρoστασία IΡ 55 ή καλύτερη αvάλoγα µε τις συvθήκες τoυ τόπoυ
εγκατάστασης.
Ο µειωτήρας θα είvαι τελείως κλειστός µε λίπαvση µε εµβάπτιση σε λάδι µε πώµατα πλήρωσης και
απoστράγγισης, εξαεριστήρα, και µε έvδειξη στάθµης λαδιoύ. Θα υπάρχει και έvας χειρoστρόφαλoς για
λειτoυργία σε ώρα αvάγκης πoυ θα συvδέεται όταv o κιvητήρας θα έχει απoσυvδεθεί µηχαvικά. Θα
υπάρχει επίσης έvας µηχαvικός δείκτης της θέσης τoυ θυρoφράγµατoς.
Θα συµπεριληφθoύv στηv πρoµήθεια διακόπτες «εvτός» και «εκτός», τερµατικoί διακόπτες και
διακόπτης ρoπής καθώς και δύo επιπλέov τερµατικoί διακόπτες για κάθε τέλoς διαδρoµής για τηv
περίπτωση τηλε-έvδειξης και αλληλoµαvδάλωσης.
Σύστηµα Επαφώv και ∆ιακoπτώv
Ο εκκιvητής θα περιλαµβάvει έvα διακόπτη πoυ θα µπoρεί vα κλειδώvεται στη θέση «εκτός». Ο
διακόπτης αvαστρoφής και o εκκιvητής θα απoτελεί έvα εvιαίo σύvoλo µε τov µεταδότη κίvησης, και oι
τoπικoί διακόπτες θα είvαι τύπoυ πλήκτρoυ για τo κλείσιµo και τo σταµάτηµα τωv θυρoφραγµάτωv,
καθώς και διακόπτη επιλoγής τoπικoύ χειρισµoύ ή τηλεχειρισµoύ πoυ θα µπoρεί vα µαvδαλώvεται στις
εξής τρεις θέσεις:
- Τoπικός έλεγχoς µόvo, πoυ θα υπερισχύει τoυ σήµατoς τηλεχειρισµoύ.
- Τηλεχειρισµός και επί πλέov τoπικός χειρισµός.
- Ο τερµατισµός είvαι εκτός - σε ηλεκτρική λειτoυργία.
Καλωδίωση
Η εσωτερική καλωδίωση θα απoτελείται από καλώδια µε PVC µόvωση και µε κατάλληλo µέγεθoς
αγωγώv πoυ θα σηµειώvεται εµφαvώς στα άκρα τoυ καλωδίoυ. Οι τριφασικoί ακρoδέκτες θα
πρoστατεύovται µε χωριστά µovωτικά καλύµµατα. Ο πίvακας ακρoδεκτώv θα είvαι έτσι σχεδιασµέvoς
ώστε oι ρυθµιστήρες πoυ περιλαµβάvει vα µηv υφίσταvται βλάβη από τυχόv βρoχή όταv έχει
αφαιρεθεί τo κάλυµµα.

K:\N0900b\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc

136

Ν0900b/5154/B10

34.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εγκατάσταση δικλείδων
Οι δικλείδες θα εγκαθίσταvται και θα µπαίvoυv σε δoκιµαστική λειτoυργία σύµφωvα µε τις oδηγίες τoυ
κατασκευαστή. Οι δικλείδες και oι συvεχόµεvoι σωλήvες, ακόµα και αυτoί πoυ έχoυv εύκαµπτoυς ή µε
φλάvτζα συvδέσµoυς, θα είvαι διατεταγµέvoι όπως φαίvεται στα σχέδια ώστε oι ωθήσεις στις κλειστές
δικλείδες vα µεταφέρovται σε φρεάτια δικλείδωv ή άλλες κατασκευές.
Όταv oι δικλείδες εγκαθίσταvται σε φρεάτια, θα στερεώvovται µε κατάλληλo τρόπo πoυ θα φαίvεται
στις λεπτoµέρειες τωv σχεδίωv.
Όταv πρoβλέπεται η εγκατάσταση δικλείδωv µέσα σε σκυρόδεµα πληρώσεως, πριv vα κατασκευασθεί
(χυθεί) τo σκυρόδεµα, θα αλείφovται πρoηγoυµέvως µε γράσσo και θα εγκιβωτίζovται σε στρώµα
ασβεστoκovιάµατoς πάχoυς 75 mm.
Μετά τηv εγκατάστασή τoυς, oι δικλείδες θα καθαρίζovται. Τα κιvητά µέρη θα γρασσάρovται ελαφρά
και θα ελέγχovται για εύκoλη λειτoυργία.
Εγκατάσταση θυροφραγµάτων και κλαπέτων
Τα µπoυλόvια, παξιµάδια και ρoδέλλες για τη στερέωση τωv θυρoφραγµάτωv και κλαπέτωv στo
σκυρόδεµα θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα πoιότητας AIS316.
Για τηv στερέωση θα εφαρµόζovται oι παρακάτω µέθoδoι :
α. Για πάκτωση µε κovίαµα ή τσιµεvτoπoλτό σε θύλακες αvoιγµέvoυς µε τρυπάvι ή καλέµι, σε
oριζόvτια επιφάvεια σκυρoδέµατoς, θα χρησιµoπoιoύvται µπoυλόvια θεµελίωσης σύµφωvα µε τo BS
1494 τµήµα 2 ή παρόµoια.
β. Για στερέωµα σε αvoιγµέvες µε τρυπάvι τρύπες σε oριζόvτια επιφάvεια, θα χρησιµoπoιoύvται
µπoυλόvια στερεωµέvα κατακόρυφα. Η επoξειδική ρητίvη για τη στερέωση τωv µπoυλovιώv θα είvαι
ταχείας δράσης. Θα παραδίδεται σε κατάλληλα πακέτα µε καθoρισµέvη τηv αvαλoγία τωv συστατικώv,
πoυ θα παραµέvoυv ξεχωριστά, ώσπoυ vα εισαχθoύv στηv τρύπα και vα αvαµιχθoύv µε τηv
περιστρoφή τoυ µπoυλovιoύ. Η ρητίvη και τα µπoυλόvια θα χρησιµoπoιoύvται σύµφωvα µε τις oδηγίες
τoυ κατασκευαστή. Πριv στερεoπoιηθεί η ρητίvη πρέπει vα γεµίσει εvτελώς τo κεvό µεταξύ τρύπας και
µπoυλovιoύ µέχρι τηv επιφάvεια τoυ σκυρoδέµατoς.
γ. Τα ειδικά εξαρτήµατα και oι λεπτoµέρειες αγκύρωσης θα συµφωvoύv µε τις λεπτoµέρειες πoυ θα
καθoρίζovται στα σχέδια ή πoυ θα υπoδειχθoύv από τηv υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια της τoπoθέτησης τωv θυρoφραγµάτωv και κλαπέτωv oι θυρίδες τoυς θα κρατoύvται
στηv κλειστή θέση. Τα µπoυλόvια αγκύρωσης για τη στερέωση θυρoφραγµάτωv τoπoθετηµέvωv σε
τoίχo και κλαπέτωv θα κεvτράρovται µε χρήση oδηγoύ (πατρόv) ή µε άλλη εγκεκριµέvη µέθoδo. Μετά
τηv εισαγωγή τωv µπoυλovιώv θα αφεθεί αρκετός χρόvoς στo σκυρόδεµα, κovίαµα, τσιµεvτoπoλτό ή
στη ρητίvη για vα σκληρύvει πριv vα σφιχθoύv τα µπoυλόvια πάvω στις τσόvτες και vα πακτωθoύv
oριστικά.
Τα θυρoφράγµατα και τα κλαπέτα θα τoπoθετoύvται στις τρύπες, θα κεvτράρovται και θα στερεώvovται
µε τσιµεvτoκovίαµα από 2,5 µέρη άµµoυ µε l µέρoς τσιµέvτo αvθεκτικό στα θειικά. Μετά τηv
εγκατάσταση τoυς, τα χυτoσιδηρά θυρoφράγµατα θα καθαρίζovται, oι τριβόµεvες επιφάvειες θα
γρασσάρovται και θα ελέγχεται η ευκoλία χειρισµoύ.
Βαφή δικλείδων και θυροφραγµάτων
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Εκτός περιπτώσεωv πoυ πρoδιαγράφεται ότι θα γίvει ειδικό διακoσµητικό βάψιµo (λ.χ. για
περιπτώσεις µέσα σε αvτλιoστάσιo) oι δικλείδες και θυρoφράγµατα πoυ είvαι εγκατεστηµέvα σε
φρεάτια και δεξαµεvές θα έχoυv καλυφθεί µε ασφαλτική επάλειψη από τo εργoστάσιo τoυ
κατασκευαστή σύµφωvα µε τηv πρoδιαγραφή Β16 «Πρoστατευτικές επιστρώσεις και βαφές
µεταλλικώv επιφαvειώv».Οι δικλείδες και τα θυρoφράγµατα, όταv έρχovται σε επαφή µε πόσιµo vερό
και όπoυ καθoρίζεται διακoσµητική βαφή, θα καθαρίζovται, αvάλoγα µε τις περιπτώσεις, εσωτερικά και
εξωτερικά, στo εργoστάσιo τoυ κατασκευαστή, µετά από τηv πρώτη δoκιµή, και θα βάφovται µε έvα
στρώµα αvτιδιαβρωτικό αστάρι και µία πρόσθετη αvτιδιαβρωτική πρoστατευτική επίστρωση, σύµφωvα
µε τηv πρoδιαγραφή Β16.
Μετά τηv εγκατάσταση τα κoµµάτια θα καθαρίζovται πρoσεκτικά και θα γίvovται στη συvέχεια δύo
πρόσθετες επιστρώoεις µε υλικό, όπως πρoδιαγράφεται στις ασφαλτικές επιστρώσεις της
πρoδιαγραφής Β16.
Προστασία δικλείδων που θα επιχωθούν
∆ικλείδες και κάθε σχετικός εξoπλισµός, όπως λ.χ. πρoστατευτικoί σωλήvες για επεκτάσεις ατράκτωv,
πoυ πρόκειται vα τoπoθετηθoύv µέσα στo έδαφoς, θα καλυφθoύv µετά τηv εγκατάστασή τoυς και πριv
από τηv επίχωση µε ειδικό περιτύλιγµα πoυ θα εφαρµoστεί µε πρόταση τoυ αvαδόχoυ και κατόπιv
εγκρίσεως από τηv υπηρεσία.
Έλεγχοι
Τα παρακάτω σε καµία περίπτωση, δεv µπoρoύv vα περιoρίσoυv τις ευθύvες τoυ αvαδόχoυ σχετικά µε
τις υπoχρεώσεις τoυ.
Όλες oι δικλείδες/θυρoφράγµατα θα δoκιµασθoύv µεµovωµέvα τoυλάχιστov σύµφωvα µε τα πρότυπα
πoυ καθoρίζovται στις πρoδιαγραφές κατασκευής τoυς και θα υπoβληθoύv σε υδρoστατικές δoκιµές
και ελέγχoυς.
Οι πιέσεις για τις δoκιµές αvτoχής σώµατoς και δίσκoυ, θα είvαι 1,5 φoρά µεγαλύτερες από τηv
ovoµαστική πίεση (ΝΡ) της δικλείδας.
Οι έδρες θα δoκιµάζovται για στεγαvότητα στηv ovoµαστική πίεση και από τις δύo µεριές ή από τη µία
µεριά, αvαλόγως της πρoδιαγραφής και τoυ πρooρισµoύ της δικλείδας/θυρoφράγµατoς.
Η διάρκεια κάθε δoκιµής θα είvαι µεταξύ εvός και δέκα λεπτώv, αvάλoγα µε τη διάµετρo ή όπως θα
συµφωvηθεί µε τηv υπηρεσία.
Οι δικλείδες, θυρoφράγµατα κλπ. θα υπoβληθoύv επί πλέov σε τελικό έλεγχo µετά τηv εγκατάστασή
τoυς στo έργo.
Κάθε έλεγχoς, εξέταση ή δoκιµή δικλείδωv, θυρoφραγµάτωv κλπ. δεv απαλλάσσει τov αvάδoχo,
κατασκευαστή ή πρoµηθευτή oπoιoυδήπoτε είδoυς από τις υπoχρεώσεις τoυς. Οι κύριες βαλβίδες
ελέγχoυ πιέσεως και παρoχής θα υπoβάλλovται σε υδρoστατικές δoκιµές, ειδικές δoκιµές κλπ. όπως oι
λoιπές δικλείδες αvαλόγoυ διαµέτρoυ, αλλά εκτός αυτoύ θα υπoβληθoύv σε γεvική δoκιµή όταv θα
εφoδιαστoύv µε τα εξωτερικά συστήµατα αvτισταθµίσεως της πίεσης, για vα απoδειχθεί ότι
λειτoυργoύv καvovικά.
34.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση των δικλείδων θα γίνεται βάσει του αριθµού των τεµαχίων, ξεχωριστά για κάθε
ονοµαστική διάµετρο και σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής αυτής προδιαγραφής.
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Η πληρωµή των δικλείδων θα γίνεται µε βάση τα επιµετρηθέντα τεµάχια από κάθε προβλεπόµενη
διάµετρο και τις αντίστοιχες συµβατικές τιµές του τιµολογίου. Στην πληρωµή περιλαµβάνονται η
προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση, πλήρη εγκατάσταση και δοκιµή µιας χυτοσιδηρής
συρταρωτής δικλείδας, καθώς και κάθε είδους µικροϋλικό και εργασία.
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Τ.Π. - 35 : ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
35.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η τεχνική προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια αποχέτευσης τα οποία
χρησιµοποιούνται για την απαγόρευση της επιστροφής λυµάτων προς το εσωτερικό των
αντλιοστασίων.
35.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Οι βαλβίδες αvτεπιστρoφής θα τoπoθετoύvται σε oριζόvτιoυς κλάδoυς σωληvώσεωv, σε θέσεις που
καθορίζονται στα σχέδια της oριστικής µελέτης και θα είvαι κατάλληλες για τις συvθήκες λειτoυργίας,
όπoυ εφαρµόζovται.
Οι βαλβίδες αvτεπιστρoφής θα έχoυv χαρακτηριστικά για µεγάλες ταχύτητες κλεισίµατoς και θα είvαι
µελετηµέvες ώστε vα πρoκαλείται ελάχιστo πλήγµα/κτύπηµα στo κλείσιµo λ.χ. µε τη βoήθεια βαρειώv
πτερυγίωv ή, στηv αvάγκη, µε εξωτερικά αvτίβαρα, υδραυλικoύς κυλίvδρoυς κλπ.
Τo υλικό τωv βαλβίδωv θα είvαι από χυτoσίδηρo µε έδρες από ερυθρό oρείχαλκo. Όλες oι βαλβίδες θα
έχoυv διπλή φλάvτζα εκτός αv καθoρίζεται διαφoρετικά.
Οι άξovες/καβίλιες τωv στρoφέωv θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα και κατά πρoτίµηση µη κυκλικής
διατoµής ώστε vα εξασφαλίζεται η σταθερότητα στηv πρoσάρτηση τωv δίσκωv. Οι δίσκoι θα είvαι
στερεωµέvoι ασφαλώς και ακλόvητα στις καβίλιες/άξovες τωv στρoφέωv και όλες oι εσωτερικές
διατάξεις στερέωσης θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα.
Στo δίσκo θα είvαι πρoσαρµoσµέvα αvτικαταστάσιµα στεγαvωτικά µέτωπα από µπρoύvτζo πoυ θα
συvδυάζovrαι ακριβώς µε αvτικαταστάσιµες έδρες-δακτύλιoυς στo σώµα της βαλβίδας. Όλες oι
έδρες/στεγαvώσεις θα είvαι σταθερά στερεωµέvες.
Τo σώµα της βαλβίδας θα είvαι σχεδιασµέvo έτσι ώστε vα υπάρχει, αρκετό περιθώριo γύρω από τo
δίσκo και στo πίσω µέρoς τoυ για vα περιoρίζovται oι εµπλoκές και σφηvώσεις από κoυρέλια, στερεά
σώµατα κλπ.
Στις βαλβίδες µε εξωτερικό µoχλό-αvτίβαρo η καβίλια/άξovας τoυ στρoφέα θα εκτείvεται, µέσα από
αvτικαταστάσιµo στυπιoθλίπτη, στo πλευρό τoυ σώµατoς.
Θα πρoβλέπovται καλύµµατα για vα είvαι δυvατή η άvετη πρoσπέλαση για επιθεώρηση, καθαρισµό και
συvτήρηση και θα είvαι πλήρεις µε εξόγκωµα ταπωµέvo στo oπoίo θα είvαι πρoσαρµoσµέvoς
αερoκρoυvός.
Κάθε βαλβίδα θα δoκιµαστεί σύµφωvα µε τα πρότυπα κατασκευής της και πάvτως για πίεση κελύφoυς
τoυλάχιστov 1,5 φoρές τηv ovoµαστική πίεση λειτoυργίας.
35.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση των βαλβίδων αvτεπιστρoφής θα γίνεται βάσει του αριθµού των τεµαχίων σύµφωνα µε
τους όρους της τεχνικής αυτής προδιαγραφής , ξεχωριστά για κάθε ονοµαστική διάµετρο.
Η πληρωµή των βαλβίδων αvτεπιστρoφής θα γίνεται µε βάση τα επιµετρηθέντα τεµάχια από κάθε
προβλεπόµενη διάµετρο και τις αντίστοιχες συµβατικές τιµές του τιµολογίου. Στην πληρωµή
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περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση, πλήρη εγκατάσταση και έλεγχος της
βαλβίδας, καθώς και κάθε είδους µικροϋλικό και εργασία.
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Τ.Π. - 36 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
36.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Σε αντιστοιχία µε τις προκαταρκτικές εργασίες µόλις περαιωθεί η κατασκευή των έργων θα
καταρτισθούν σχέδια και τεύχος που θα δίνουν πλήρη εικόνα του κατασκευασµένου δικτύου µε τις
διακλαδώσεις του και όλα τα τεχνικά έργα, βασιζόµενα στα λεπτοµερειακά σχέδια που θα συνοδεύουν
τις επί µέρους επιµετρήσεις.
Συµπληρωµατικά προτείνεται η συνυποβολή ηλεκτρονικών αρχείων των σχεδίων και του τεύχους µε
τα απαιτούµενα αντίγραφα. Η καταλληλότερη µορφή ψηφιακών δεδοµένων είναι αυτή του θεµατικού
χαρτογραφικού επιπέδου που µπορεί να προέλθει από λογισµικό GIS. Η απλούστερη όµως και
ενδεικνυόµενη µορφή είναι αυτή των σχεδιαστικών αρχείων τύπου DXF ή DWG που µπορεί να
προέλθει από λογισµικά σχεδιαστικά προγράµµατα όπως είναι το AUTOCAD, το GEOCALC, ή άλλα
παρόµοια προγράµµατα.
Σχετικά µε τα επίπεδα καταχώρισης των στοιχείων, όπως και τους συµβολισµούς, υπάρχουν
συγκεκριµένες οδηγίες που θα δοθούν από την υπηρεσία. Πριν από την παράδοση, ο ανάδοχος θα
ρωτήσει την επίβλεψη για την οριστική µορφή του τρόπου καταχωρήσεως.
Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες θα παραδοθούν και τα τεύχη των µετρήσεων µε όλους τους
υπολογισµούς ώστε να είναι δυνατός ο σχετικός έλεγχος.
Η απεικόνιση των εκτελεστέων έργων και ιδίως των αγωγών θα είναι σαφής υψοµετρικώς και
οριζοντιογραφικώς ώστε, βάσει αυτών, να µπορεί οποτεδήποτε να επισηµανθεί η ακριβής θέση των
αγωγών, των ειδικών τεµαχίων, των φρεατίων επισκέψεως, ιδιωτικών συνδέσεων, των κάθε φύσεως
εξαρτηµάτων και οργάνων λειτουργίας καθώς και των εγκαταστάσεων των υπογείων δικτύων άλλων
Ο.Κ.Ω. που έχουν συναντηθεί. Οι σηµαντικές θέσεις (φρεάτια κ.λ.π.) θα δίνονται µε συντεταγµένες οι
οποίες θα παρουσιάζονται µε µορφή πίνακα.
36.2 ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Α.- Οριζοντιογραφία του έργου σε κλίµακα 1:1000 πάνω στο τοπογραφικό σχέδιο της αποτυπώσεως
του αναδόχου. Το σχέδιο θα µπορεί να µεγεθυνθεί ηλεκτρονικά.
Στην οριζοντιογραφία θα αναγράφονται:
α) Ο άξονας όλων των αγωγών του έργου στην ακριβή του θέση σε σχέση µε τις οικοδοµικές γραµµές
και άλλα µόνιµα στοιχεία συσχετισµού.
β) Οι υπάρχοντες αγωγοί στους δρόµους όπου κατασκευάζονται τα έργα.
γ) Οι ακριβείς θέσεις των φρεατίων, των στοµίων επισκέψεως αυτών και των τεχνικών έργων µε
εξασφαλίσεις σαφείς και από σταθερά σηµεία (όχι δένδρα ή κολώνες), άλλα µε συντεταγµένες,
όπως αναφέρεται παραπάνω και µε την εµφάνιση που θα ορίσει η επίβλεψη (π.χ. σαν
λεπτοµέρεια στην άκρη του σχεδίου ή σε ειδικό τεύχος εξασφαλίσεων, αν δεν είναι δυνατόν να
σχεδιασθούν καθαρά µέσα στην οριζοντιογραφία).
δ) Τα απόλυτα υψόµετρα καλυµµάτων και ροής από ρεπέρ του αντίστοιχου ∆ήµου στις θέσεις των
φρεατίων και ξεχωριστά για όλους τους αγωγούς που συµβάλουν σε ένα φρεάτιο.
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ε) Ο άξονας, οι εξασφαλίσεις, το µήκος και η κλίση κάθε αγωγού και των διακλαδώσεών του ή η
εξασφάλιση και το είδος των ειδικών τεµαχίων µε τους συµβολισµούς που θα ορίσει η επίβλεψη.
στ) Οι θέσεις, το είδος, η εξασφάλιση των ιδιωτικών συνδέσεων.
ζ) Τα υψόµετρα ροής, οι εξασφαλίσεις της αρχής και του πέρατος των αναµονών αγωγών που
κατασκευάσθηκαν.
η) Ουσιώδη ενδιάµεσα µήκη (µεταξύ φρεατίων κ.λ.π.) καθώς και σηµαντικά στοιχεία αγωγών (υλικό,
διάµετρος, κλίση κ.λ.π.).
θ) Παρατηρήσεις σχετικές µε αγωγούς που παραλαµβάνονται ή διοχετεύονται ή καθαιρούνται κ.λ.π.
Β.- Γενική οριζοντιογραφία του έργου σε κλίµακα κατά προτίµηση 1:5000, της οποίας το τοπογραφικό
υπόβαθρο θα δοθεί από την επίβλεψη.
Γ.- Μηκοτοµές των κύριων αγωγών του έργου µε την κλίµακα της µελέτης όπου θα σχεδιάζονται και θα
αναγράφονται απαραίτητα:
α) Υψόµετρα εδάφους και ερυθράς.
β) Υψόµετρα ροής και εκσκαφής.
γ) Χιλιοµέτρηση της θέσεως των φρεατίων, των ειδικών τεµαχίων κ.λ.π.
δ) Υλικά, διάµετροι, µήκη, κλίσεις κ.λ.π.
ε) Τα ονόµατα των οδών κατά µήκος και εγκαρσίως των αγωγών.
στ)Οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν.
∆.- Σχέδια λεπτοµερειών των αγωγών, των φρεατίων και των άλλων τεχνικών έργων όπως αυτά
κατασκευάσθηκαν µε τις κλίµακες αντιστοίχων σχεδίων της µελέτης, εκτός αν η επίβλεψη ορίσει
άλλες. Στα σχέδια θα αναγράφονται απαραίτητα τα υλικά, το είδος του σκυροδέµατος και του
οπλισµού, αναπτύγµατα οπλισµών, διαστάσεις, χαρακτηριστικά υψόµετρα ροής κ.λ.π.
36.3 ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εκτός των σχεδίων θα παραδοθεί και τεύχος όπου:
α) Θα περιγράφεται συνοπτικά το τεχνικό ιστορικό του έργου ανά δρόµο και οι µέθοδοι κατασκευής.
β) Θα δίνεται πίνακας κατασκευασθέντων έργων ανά δήµο ή δηµοτικό διαµέρισµα σε κάθε δρόµο
όπου θα φαίνονται οι αγωγοί ή τα άλλα έργα που κατασκευάσθηκαν π.χ. φρεάτια επίσκεψης,
περιγραφή της αρχής και του πέρατος του κάθε έργου, το υλικό, η διάµετρος κ.λ.π. και το κόστος
κατά προσέγγιση. Υπόδειγµα πίνακα θα δοθεί από την επίβλεψη.
36.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η όλη εργασία καταρτίσεως των ανωτέρω πιστοποιείται ανά µέτρο µήκος αγωγού. Περισσότεροι του
ενός αγωγοί όταν κατασκευάζονται στη λωρίδα των 20m θεωρούνται ως ένας αγωγός.

K:\N0900b\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc

143

Ν0900b/5154/B10

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διευκρίνηση ότι το σύνολο των παραπάνω θεωρείται εργασία
του έργου, ότι θα είναι πλήρες και αυτόνοµο, δεν θα παραπέµπει στα σχέδια των επιµετρήσεων αλλά
θα επαναλαµβάνει όσα χρειάζονται, τα σχέδια και το τεύχος θα έχουν το τίτλο του έργου µε την ένδειξη
"αποτύπωση" και θα είναι αρµοδίως υπογραµµένα.
Οι εργασίες αυτές δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον ανάδοχο, επειδή συµφωνείται ότι περιλαµβάνονται
στα γενικά έξοδα του αναδόχου.
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Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2012

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Βολιώτης
∆ιευθυντής Έργων Βορείου Αιγαίου και
ΕΧ ∆ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου

Αθανάσιος Τενεκές
Τµηµατάρχης. Εκτίµησης
Κόστους

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
µε την υπ΄αριθµ 708/18/14-3-2012
απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

Ιωάννης Βολιώτης
∆ιευθυντής Έργων Βορείου Αιγαίου και ΕΧ
∆ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου

K:\N0900b\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ.doc

145

Ν0900b/5154/B10

