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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Υποχρεωτική Εφαρµογή
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις
του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών.
Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς όρους
σύµφωνα µε τους οποίους σε συνδυασµό και µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών
θα εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες και θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. Επισηµαίνεται
ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωµάτωσης υλικών µε σήµανση CE , υπερισχύουν των τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος.
Αν ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου των Τ.Π. από την Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας εκπνέουσας (20) είκοσι
ηµέρες πριν από την ηµέρα κατάθεσης των Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση:
α. Στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης
β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών µε αποτέλεσµα την εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την
Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν
υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο.

1.2

Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές

o

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα εφαρµόζονται:
Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)

o

Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 της ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04-10-2012

o

Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά
πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.)

1.3

Υποχρεώσεις ∆ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει
κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή τους.

1.4

∆απάνες Αναδόχου
Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή αναφερόµενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται
ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.
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ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
2.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

2.1

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις πάσης φύσεως εκσκαφές που γίνονται για την
κατασκευή των κάθε είδους τεχνικών έργων, καθώς επίσης και των εκσκαφών για την κατασκευή
των πάσης φύσεως δικτύων. Οι εκσκαφές περιλαµβάνουν όλες τις εργασίες που απαιτούνται για
την αφαίρεση των συστατικών υλικών του εδάφους κάτω από την επιφάνειά του σε διαστάσεις που
είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων, όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης.
Οι εκσκαφές διακρίνονται στις κατηγορίες :
•

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή βραχώδες: οι εκσκαφές οι οποίες δεν
χαρακτηρίζονται ως εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων ή εκσκαφές αγωγών.

•

Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων: οι εκσκαφές που πραγµατοποιούνται για την κατασκευή
τεχνικών έργων (αντλιοστάσια, δεξαµενές κτλ.) καθώς επίσης και όπου η συνολική επιφάνεια
2
εκσκαφής είναι µικρότερη από 20m , ή το πλάτος του σκάµµατος είναι µικρότερο από 3,00m
και δεν αναφέρεται ως εκσκαφή αγωγών, ή όπου αλλού ορίζεται ρητά στην Μελέτη.

•

Εκσκαφές ορυγµάτων αγωγών: οι εκσκαφές για την τοποθέτηση αγωγών καθώς και για την
κατασκευή φρεατίων κάθε τύπου.

Οι γενικές εκσκαφές χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3.1 της Π.Τ.Π. Χ-1, αφ' ενός
µεν σε εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη και ηµιβραχώδη, αφ' ετέρου δε σε εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη.
Για την διαδικασία χαρακτηρισµού των εκσκαφών ισχύει η παράγραφος 1.3.1 της Π.Τ.Π Χ-1.
Οι εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων δεν χαρακτηρίζονται από πλευράς εδάφους και θεωρείται ότι
εκτελούνται "σε κάθε είδους έδαφος" όπου περιλαµβάνονται αδιακρίτως και οι δύο παραπάνω
κατηγορίες "γαίες”, “ηµίβραχος και βράχος”.

2.2

Εκτέλεση εργασιών

2.2.1

Γενικά
Αµέσως µετά την εγκατάσταση του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε βάση την εγκεκριµένη
µελέτη στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθµηση των αξόνων των υπό εκτέλεση έργων,
τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήµατα, για τον καθορισµό της σε οριζοντιογραφία και κατά µήκος
τοµή θέσεως κάθε έργου.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εξασφάλιση των σταθερών υψοµετρικών αφετηριών, των αξόνων και
στοιχείων χάραξης και τον επί τόπου έλεγχο της ακριβούς εφαρµογής των διαγραµµάτων
εκτέλεσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως µε δική του φροντίδα και δαπάνη προβεί στην εκ νέου
χάραξη, καθορισµό και αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής τους από
οποιαδήποτε αιτία. Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται, οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη, να θέσει στη
διάθεση της Υπηρεσίας το απαιτούµενο προσωπικό, τα εργαλεία και υλικά για την επαλήθευση των
χαράξεων.
Εάν κατά την εφαρµογή των σχεδίων ο Ανάδοχος αντιληφθεί λανθασµένη αναγραφή υψοµέτρου,
πρέπει να ενηµερώσει την Υπηρεσία για την σχετική διόρθωση. Ουδεµία τροποποίηση
δικαιολογείται χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως εκσκαφών, θα πρέπει να εκτελεσθούν ερευνητικές
τοµές για την εξακρίβωση της σύστασης του εδάφους και την διερεύνηση τυχόν εµποδίων, δικτύων
κτλ., ώστε ο Ανάδοχος έγκαιρα να προγραµµατίσει, .ατά το δυνατόν, τις αντιστηρίξεις και αντλήσεις,
καθώς επίσης και τις υποστηρίξεις υφιστάµενων τεχνικών έργων και δικτύων. Οι ερευνητικές αυτές
τοµές θα εκτελεσθούν κατά την κρίση και µε δαπάνες του Εργολάβου.
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Οι εκσκαφές θα γίνουν µε κατάλληλα µηχανικά µέσα ή µε χέρια, κατά την κρίση και ευθύνη του
Αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζηµίωσης εάν και σε οποιαδήποτε έκταση
αναγκασθεί για οποιονδήποτε λόγο να εκτελέσει εκσκαφές µε τα χέρια.
Εάν κατά την διενέργεια των εκσκαφών συναντηθούν εµπόδια από σκυροδέµατα (άοπλα ή
οπλισµένα), λιθοδοµές, πλινθοδοµές κτλ., αυτά πρέπει να καθαιρεθούν και τα προϊόντα της
καθαίρεσης να αποµακρυνθούν, µεταφερόµενα σ' οποιαδήποτε απόσταση και απορριπτόµενα σε
θέσεις που επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προστατεύει τα ορύγµατα από τα επιφανειακά νερά καθώς επίσης και να
αποχετεύει τα υπόγεια νερά, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η "εν ξηρώ" κατασκευή του
έργου.
Για τον λόγο αυτό τα σκάµµατα θα διατηρούνται πάντοτε χωρίς νερά µε την χρήση αντλιών ή άλλων
µέσων, ώστε να αφαιρείται το νερό από τις εκσκαφές, ή να προλαµβάνεται η είσοδός του σε αυτές.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προστασία των επιφανειών επάνω ή σε επαφή µε τις οποίες θα
γίνουν θεµελιώσεις τεχνικών έργων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό και µέσα (π.χ. αντλίες, αναχώµατα
κτλ.), για την αποµάκρυνση των νερών από τα έργα κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Επιπλέον
των παραπάνω, ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την αποµάκρυνση από το έργο και την διάθεση όλων
των νερών και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκαταστήσει προσωρινούς αγωγούς, να
κατασκευάσει ειδικές προστατευτικές τάφρους κτλ.

2.2.2

Γενικές εκσκαφές
Στις γενικές εκσκαφές περιλαµβάνονται και όλες οι εκσκαφές που θα γίνουν για την αφαίρεση του
ακατάλληλου επιφανειακού υλικού σε όλη την έκταση κατασκευής του έργου, καθώς επίσης και η
εκρίζωση δένδρων και θάµνων.
Πριν από την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος θα οριοθετήσει την περίµετρο της αντίστοιχης
εκσκαφής, ώστε να ελεγχθεί από την Υπηρεσία.

2.2.3

Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων
Οι εκσκαφές των θεµελίων τεχνικών έργων θα γίνουν µε µηχανικά µέσα ή όχι και κατά τρόπο ώστε
οι τελικές διαστάσεις, µετά την µόρφωση, να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των σχεδίων, µε
ανοχή το πολύ 0,10m υπολογιζόµενη καθέτως ως προς τις γραµµές της διατοµής.
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η εκσκαφή αυτή εκτείνεται µέχρι την στάθµη τοποθέτησης
του σκυροδέµατος έδρασης (10cm χαµηλότερα από την στάθµη θεµελίωσης του αντίστοιχου
τεχνικού έργου). Το πλάτος των εκσκαφών αυτών λαµβάνεται συµβατικά 1,00 m µεγαλύτερο από
κάθε παρειά της κατασκευής.
Επίσης ως εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων θεωρείται συµβατικά και το σύνολο των
θεµελιώσεων των κτιριακών έργων, καθώς επίσης και των διωρύγων, δηλαδή η απαιτούµενη
εκσκαφή από την επιφάνεια του εδάφους µέχρι την στάθµη τοποθέτησης του σκυροδέµατος
έδρασης (10cm χαµηλότερα από την στάθµη θεµελίωσης). Το πλάτος της εκσκαφής στις δύο αυτές
κατηγορίες τεχνικών έργων λαµβάνεται 1,00m µεγαλύτερο από κάθε παρειά της κατασκευής.
Οποιαδήποτε επιπλέον εκσκαφή θα γεµιστεί µέχρι την σωστή στάθµη µε σκυρόδεµα ποιότητας
C8/10, και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο.
Οι πυθµένες των θεµελιώσεων θα διαµορφωθούν, ώστε να µην υφίστανται χαλάρωση του
επιφανειακού εδαφικού υλικού και πρέπει να πάρουν τις ακριβείς διαστάσεις των σχεδίων. Καµία
εργασία σκυροδέτησης δεν θα επιτραπεί να γίνει πριν από την παραλαβή, από την Υπηρεσία, της
επιφάνειας θεµελίωσης.
Σε περίπτωση που η επιφάνεια, που έχει εκσκαφθεί, χαλαρώσει λόγω παρατεταµένης έκθεσης πριν
την σκυροδέτηση, θα πρέπει να γίνει πρόσθετη εκσκαφή, σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Υπηρεσίας
και το κενό που θα δηµιουργηθεί θα γεµίσει, µε δαπάνες του Αναδόχου, από σκυρόδεµα C8/10.
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Εάν η ποιότητα του εδάφους στη στάθµη θεµελίωσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δεν κριθεί από
την Υπηρεσία κατάλληλη για ασφαλή θεµελίωση, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε
πρόσθετη εκσκαφή, µέχρι οποιαδήποτε στάθµη ορίσει η Υπηρεσία και η πρόσθετη αυτή εκσκαφή
θα γεµίσει µε κατάλληλο υλικό πλήρωσης, αποδεκτής συµπίεσης, ή µε σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
οδηγίες που θα δοθούν. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Υπηρεσία.
Η επανεπίχωση των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων πρέπει να γίνει µε κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.

2.2.4

Εκσκαφή ορυγµάτων αγωγών
∆εν θα ξεκινήσει η εκσκαφή ορύγµατος για την τοποθέτηση σωλήνωσης πριν καθοριστεί ο άξονας,
τοποθετηθούν πάσσαλοι οριοθέτησης κατά µήκος της χάραξης και δοθεί η σχετική έγκριση από την
Υπηρεσία.
Τα σκάµµατα αγωγών θα εκσκαφθούν στις διαστάσεις που καθορίζονται στην µελέτη ή σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε ανοχή το πολύ 0.10m. Εάν τα σκάµµατα εκσκαφθούν σε
µεγαλύτερο βάθος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επιχώσει µέχρι του οριζοµένου βάθους µε
λεπτόκοκκο υλικό. Τόσο για την επιπλέον εκσκαφή όσο και για την επιπλέον επίχωση ο Ανάδοχος
δεν αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως.
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα βαθαίνει και το πλάτος θα αυξάνει τοπικά στις συνδέσεις και όπου
αλλού είναι αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια τοποθέτηση των σωλήνων. Όλα τα
σκορπισµένα ή θρυµµατισµένα υλικά πρέπει να αποµακρύνονται από τον πυθµένα του ορύγµατος,
έτσι ώστε το υλικό εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής να εδράζεται σε σταθερό και καθαρό έδαφος.

2.2.5

Αποκοµιδή Προϊόντων Εκσκαφής
Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιάµεσων ξύλινων δαπέδων (παταριών),
είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος
τουλάχιστον 0,50m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλειά
τους.
Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύµφωνα
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν είναι
κατάλληλα ή για χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων ή θα µεταφέρονται εκτός
του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από την
Αστυνοµία µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλα και ακατάλληλα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
τεύχη δηµοπράτησης και την Π.Τ.Π. Χ1., γίνεται κατά την κρίση του Αναδόχου και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας,

2.2.6

Αντιστηρίξεις
Ο Ανάδοχος οφείλει µε δικά του µέσα και δαπάνες να αντιστηρίξει όλες τις παρειές των σκαµµάτων,
όπως επιβάλλουν οι κανόνες ασφαλείας.
Ο Ανάδοχος είναι µοναδικός υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου, τύπου και της
εκτάσεως των απαιτουµένων σε κάθε περίπτωση αντιστηρίξεων προκειµένου να εξασφαλίζονται
στην εκσκαφή ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγµατος σ' οποιαδήποτε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
και εάν έγινε, σε αντιστηριζόµενες ή όχι παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειές της (όπως π.χ.
εργατικά ατυχήµατα, ατυχήµατα τρίτων ή οποιεσδήποτε άλλες ζηµιές) βαρύνουν αποκλειστικά και
µόνο τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση
των ζηµιών και αναλαµβάνει κάθε γενικώς σχετική ποινική και αστική ευθύνη.
Γενικά οι αντιστηρίξεις προβλέπονται από ξυλοζεύγµατα. Στις περιπτώσεις που επικρατούσες
συνθήκες (νερό, χαλαρά εδάφη, κτλ.) καθιστούν την χρήση ξυλοζευγµάτων αδύνατη, ο Ανάδοχος
µπορεί να προβεί στην αντιστήριξη των σκαµµάτων είτε µε µεταλλικές πασσαλοσανίδες, είτε µε
ειδικά προκατασκευασµένα µεταλλικά στοιχεία (ενδεικτικού τύπου Krings). Στην περίπτωση αυτή, η
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πρόταση του Αναδόχου, πρέπει να συνοδεύεται από σχετική µελέτη. Η έγκριση από την Υπηρεσία
του προτεινόµενου από τον Ανάδοχο τρόπου αντιστήριξης δεν τον απαλλάσσει από την
αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου.

2.2.7

Περιφράξεις - ∆ιαβάσεις - Μέτρα ασφαλείας
Για την πρόληψη ατυχηµάτων πρέπει να τοποθετηθούν στα άκρα των ορυγµάτων και σκαµµάτων
κατάλληλα σήµατα για την ηµέρα και λυχνίες ασφαλείας για την νύχτα.
Κατά µήκος των ορυγµάτων και σκαµµάτων, πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου ως µόνου
υπεύθυνου για κάθε ατύχηµα να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή ξύλινα περιφράγµατα προς
πρόληψη ατυχηµάτων εκ πτώσεως εργατών ή διαβατών ή τροχοφόρων εντός του ορύγµατος. Η
µορφή των περιφραγµάτων και ο τρόπος στηρίξεως θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία. Ο
Ανάδοχος, οφείλει επίσης να εξασφαλίσει την επικοινωνία µεταξύ των δύο πλευρών των
σκαµµάτων κατασκευάζοντας σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας προσωρινές πεζογέφυρες.
Τέλος, και κατά µήκος των σκαµµάτων ο Ανάδοχος οφείλει να δηµιουργήσει µικρού ύψους ξύλινα
φράγµατα για την συγκράτηση λίθων, σκύρων κτλ., για την αποφυγή πτώσεων εντός του
ορύγµατος, ώστε να µην υφίσταται κίνδυνος ατυχηµάτων για τους εργαζόµενους, ή την πρόκληση
της οποιασδήποτε ζηµιάς.

2.2.8

Υφιστάµενοι αγωγοί και τεχνικά έργα
Στα σχέδια ∆ηµοπράτησης παρουσιάζονται τα υφιστάµενα έργα και οι αγωγοί, που διέρχονται στην
περιοχή των εργασιών. Η πληρότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών αυτών δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από την πλήρη προστασία και αποκατάσταση από τυχόν ζηµιές των έργων αυτών.
Όπου απαιτείται ο Ανάδοχος θα διανοίξει µε δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής
και µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, ερευνητικές τοµές, για να καθορίσει µε ακρίβεια την
θέση των υφιστάµενων έργων. Οι εκσκαφές κάτω και δίπλα από τα έργα κοινής ωφελείας θα
γίνονται, εφ' όσον απαιτείται, µε τα χέρια.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει µε δαπάνες του κατά την κατασκευή των έργων στην κατάλληλη
υποστήριξη ή ανάρτηση των αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης, διακίνησης λυµάτων και ιλύος,
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φωτισµού, τηλεπικοινωνιών κτλ., που συναντά και πρέπει να λάβει
κάθε απαραίτητο µέτρο προστασίας και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη, που προξενήσει σε
αυτούς από την εκτέλεση των έργων.
Η υποστήριξη αυτή, όπου παρίσταται ανάγκη, θα εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
Ιδιαίτερα µέριµνα πρέπει να ληφθεί κατά την επίχωση των σκαµµάτων στα οποία βρίσκονται τέτοιοι
αγωγοί, για να αποφευχθούν τυχόν υποχωρήσεις, θραύση ή γενικά παραµόρφωση των αγωγών.
Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς, η οποία θα διαπιστωθεί ακόµη και µετά την επίχωση, βαρύνει
τον Ανάδοχο, η δε επισκευή, που θα απαιτηθεί θα γίνεται εις βάρος του Αναδόχου στον οποίο θα
καταλογίζονται και όλες οι προς τρίτους τυχόν αποζηµιώσεις, λόγω ζηµιών που έγιναν σε αυτούς
από την παραπάνω αιτία.
Οµοίως ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντιστηρίξει όλους τους στύλους ∆ΕΗ, ΟΤΕ κτλ. που
βρίσκονται κοντά στις παρειές σκαµµάτων, ευθυνόµενος για κάθε ζηµιά που µπορεί να προκληθεί
σε αυτούς.
Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών και στύλων είναι τέτοια, ώστε να απαιτηθεί η
µετάθεσή τους, αυτή θα εκτελείται µε δαπάνες της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος
δεν δικαιούται αποζηµιώσεως ως αποτέλεσµα προσθέτων δυσχερειών ή καθυστέρησης δοθέντος
ότι κατά την υποβολή της προσφοράς του επισκέφθηκε την περιοχή, έλαβε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και εκτίµησε τις δυσχέρειες και τις τυχόν καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει
τυχόν µετάθεση αγωγών και δικτύων.
Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο για την εξασφάλιση του προσωπικού του, ή τρίτων
από την διατήρηση των αγωγών αυτών στο ύπαιθρο για όσο διάστηµα απαιτηθεί, παραµένοντας
µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκληθεί από τον λόγο αυτόν.
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3.

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

3.1

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις πάσης φύσεως επιχώσεις που γίνονται στην περιοχή
των έργων για την κατασκευή επιχωµάτων, καθώς και των επιχωµάτων πλήρωσης τάφρων και
σκαµµάτων τεχνικών έργων, περιλαµβανοµένων των επιχώσεων µε θραυστό υλικό λατοµείου και
τον εγκιβωτισµό σωλήνων µε άµµο λατοµείου.

3.2

Υλικά
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή τόσο των επιχωµάτων, όσο και την πλήρωση
των σκαµµάτων, θα ληφθούν κατ' αρχή από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών γενικών ή/και θεµελίων
τεχνικών έργων, µετακινούµενα ή µεταφερόµενα µε κατάλληλα µέσα, σε οποιαδήποτε απόσταση
από τη θέση εκσκαφής, ή τη θέση της προσωρινής τους απόθεσης.
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων πρέπει να µην περιέχουν
κλάδους, ρίζες, λίθους µεγάλων διαστάσεων, οποιοδήποτε είδος οργανικών ουσιών και να µην
αποσυντίθεται στις ατµοσφαιρικές επιδράσεις.
Για το χαρακτηρισµό των κατάλληλων για την επίχωση υλικών, ισχύει η κατάταξη AASHΤO σε
συνδυασµό µε τα εξής :
•

Οργανικά εδάφη και εδάφη που περιέχουν διατοµική γη της οµάδας Α-5 του AASHΤO
θεωρούνται ακατάλληλα για επιχώσεις.

•

Για επιχώσεις θα χρησιµοποιούνται κοκκώδη εδαφικά υλικά, µε ή χωρίς συνδετική ύλη,
κατατασσόµενα κατά AASHΤO στις οµάδες Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ή Α-3 και συµπυκνούµενα
τουλάχιστον εις το 95% της µέγιστης πυκνότητας, της λαµβανόµενης κατά την µέθοδο
AASHO T-180-D.

•

Υλικά, που κατά AASHTO κατατάσσονται στις οµάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7, µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για επίχωση εφ’ όσον δοθεί ειδική προσοχή κατά τη διάρκεια της
κατασκευής, ούτως ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα µεγαλύτερη του 95% της µέγιστης τέτοιας
λαµβανόµενης όπως παραπάνω, µε υγρασία 95% - 100% της βέλτιστης.

Η ζώνη του αγωγού, περιλαµβάνει το χώρο µεταξύ του δαπέδου και των τοιχωµάτων της τάφρου
και µέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Σε αυτή τη ζώνη οι απαιτήσεις
κατασκευής συµπεριλαµβανοµένου του υλικού πληρώσεως και της συµπυκνώσεως είναι
αυξηµένες, δεδοµένου ότι αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση στην παραδοχή της στατικής και
δυναµικής καταπονήσεως του αγωγού.
Η άµµος για τον εγκιβωτισµό των σωλήνων θα προέρχεται από χείµαρρο ή λατοµείο της έγκρισης
της Υπηρεσίας. Θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και θα είναι απαλλαγµένη
από βώλους αργίλου και οργανικών ουσιών. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού πρέπει να
ικανοποιεί τα παρακάτω:
∆ιάµετρος κοσκίνου [mm]

∆ιερχόµενο ποσοστό [%κ.β.]

40

100

30

70-100

15

50-85

7

35-80

3

25-70

0,075 (No 200)

<12

Το υλικό πρέπει να είναι καλώς διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να είναι: D60 / D10 ≥ 5, όπου:

-

D60 η διάµετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του
υλικού
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-

D10 η διάµετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του
υλικού

Εάν το ποσοστό (P) του λεπτόκοκκου υλικού (του διερχόµενου από το κόσκινο Νο 200) είναι
12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας Ρ.Ι.≤10%

3.3

Εκτέλεση Εργασιών

3.3.1

Γενικά
Καµιά επίχωση δε θα γίνει πριν το σκυρόδεµα των τεχνικών έργων αποκτήσει την αντοχή του και
εφ' όσον δεν ολοκληρωθούν µε επιτυχία οι δοκιµές στεγανότητας δεξαµενών και αγωγών.
Γενικά για τις επιχώσεις θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και σε περιπτώσεις
που τα προϊόντα εκσκαφών είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή σε όγκο, τότε θα χρησιµοποιηθούν
δάνεια χώµατα.
Η συµπύκνωση των υλικών θα πραγµατοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ο
ζητούµενος βαθµός συµπύκνωσης, χωρίς ταυτόχρονα να παραλείπεται η εφαρµογή οποιουδήποτε
όρου από τα συµβατικά τεύχη.
Η εκλογή του µέσου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την ποιότητα
του εδάφους και από την πιθανή φθορά που µπορεί να πάθουν τα έργα που είναι πολύ κοντά
(αγωγοί, σωληνώσεις κτλ.), από την θέση που γίνεται η συµπύκνωση, από το χώµα που διατίθεται
για την κίνηση και λειτουργία των µέσων συµπύκνωσης κτλ.
Κάθε ζηµιά κατά τη συµπύκνωση στους αγωγούς ή σε οποιοδήποτε έργο µέσα στο επίχωµα
βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η τοποθέτηση και η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε
κανένα τµήµα του τεχνικού έργου να µην υπερενταθεί, εξασθενήσει, υποστεί ζηµιά ή βρεθεί σε
κίνδυνο κατάρρευσης. Για τον λόγο αυτό οι σχετικές εργασίες θα ξεκινούν, αφού πρώτα το
σκυρόδεµα αποκτήσει την καθορισµένη αντοχή του και θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η
φόρτιση στα τεχνικά έργα να είναι συµµετρική.
Η επίχωση θα γίνεται σε στρώσεις ασυµπίεστου υλικού το πολύ 30 cm. Συµπύκνωση µε µηχανικά
µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 cm από την κορυφή του σωλήνα. Ο βαθµός
συµπύκνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης µεθόδου Proctor, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές.
H τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται µε τρόπο ανάλογο προς
το είδος της αντιστηρίξεως που χρησιµοποιείται κάθε φορά. Η συναρµογή και συνεργασία του
υλικού πλήρωσης και των παρειών της τάφρου πρέπει να είναι εξασφαλισµένη, ανεξάρτητα προς το
είδος της αντιστηρίξεως.
Για τον λόγο αυτό και σε περίπτωση οριζόντιας αντιστήριξης πρέπει τα τµήµατα αυτής να
αποµακρύνονται τµηµατικά, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η άµεση πλήρωση του τµήµατος
της τάφρου που ελευθερώθηκε µε κατάλληλο υλικό πληρώσεως σε στρώσεις και η συµπύκνωσή
του.
Σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστηρίξεως, πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα αυτής (δοκοί τάφρων,
πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά, σε τόσο ύψος κάθε φορά, ώστε στο τµήµα της
τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση, σε στρώσεις του υλικού πληρώσεως, και
η συµπύκνωσή του.
Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο θα γίνει σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.
Η πλήρωση της τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα
και από τις δύο πλευρές του αγωγού, για την αποφυγή µετατοπίσεως και υπερυψώσεως. Αυτό
πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να
παραµορφωθούν.

K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΠ_ΠΜ.doc

- 10 -

N5600/5156/B10

Για αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40m πρέπει η ζώνη του αγωγού να
πληρωθεί και να συµπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. Για σωληνωτούς αγωγούς
εξωτερικής διαµέτρου, Dεξ, µεγαλύτερης από 1,00m, λόγω των παρουσιαζοµένων δυσχερειών
συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους
t=Dεξ/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα µε ελάχιστο πάχος tmin=0.15m
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες διαθέτοντας όλα τα αναγκαία µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα,
υλικά, εφόδια, εγκαταστάσεις και προσωπικό, για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διάθεση των
ανωτέρω υλικών.

3.3.2

∆οκιµές Επιχώσεων
Για τον έλεγχο της συµπύκνωσης που θα επιτευχθεί θα γίνονται δοκιµές σύµφωνα µε την µέθοδο
AASHTO T-147.
Στην περίπτωση επιχώσεων πλήρωσης µία τουλάχιστον δοκιµή θα γίνεται στο κατασκευασµένο
επίχωµα πίσω από πλευρικούς τοίχους κατασκευής καθώς επίσης και για κάθε 100 m µήκους
τάφρου αγωγού ή µικρότερο αυτοτελές τµήµα σωλήνωσης.
3

Στην περίπτωση του κοινού επιχώµατος, δοκιµές θα πραγµατοποιούνται για κάθε 1000 m ετοίµου
επιχώµατος.
Εάν οι τιµές βαθµού συµπύκνωσης που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι
µικρότερες από τις προδιαγραφόµενες τιµές το επίχωµα δεν παραλαµβάνεται και ο Ανάδοχος
οφείλει να µεταβάλει τον τρόπο εργασίας, ώστε να επιτευχθούν οι προδιαγραφόµενες τιµές
συµπύκνωσης.

3.3.3

∆άνεια Χώµατα
Όταν τα προϊόντα εκσκαφής δεν επαρκούν ή είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχώσεων, τα
χώµατα που λείπουν θα ληφθούν από δανειοθάλαµους µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Στις
περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα προτείνει στην Υπηρεσία θέσεις διάνοιξης δανειοθαλάµων µε
στοιχεία εργαστηριακής έρευνας από όπου να προκύπτει ότι το υλικό του δανειοθαλάµου είναι
κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται.
Η Υπηρεσία θα καθορίσει, µε έγγραφη εντολή της, τη θέση και τον όγκο λήψης των δανείων κατά
περίπτωση. Η εκσκαφή θα γίνεται σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Μετά την
αποπεράτωση των εργασιών οι θάλαµοι δανείων θα διευθετηθούν και οι τελικές τους επιφάνειες θα
διαµορφωθούν ώστε να γίνουν αρκετά οµαλές και να εξασφαλίζεται κατά το δυνατό η αποχέτευση
των όµβριων υδάτων και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση στην τιµή της προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι
δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και
µεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή.
Στον Ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης λόγω
προσθέτων τυχόν µεταφορών, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς, βραχωδών εµφανίσεων
ή λατοµείων, αποκάλυψης εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ.
Επίσης σηµειώνεται ότι στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε
δαπάνες χρειασθούν για την διαµόρφωση του διατιθέµενου χώρου (σύµφωνα µε τις ανάγκες του
Αναδόχου και κάτω από τους περιορισµούς της κείµενης Νοµοθεσίας και των Αρµοδίων Αρχών) για
τη διαµόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς για την προστασία, αναγκαία µεταφορά,
αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή
προκλήσεις αποθετικών ζηµιών σε κτίσµατα, καλλιέργειες, παρακείµενες εκτάσεις κτλ.
Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ότι ο
δανειοθάλαµος ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή αποθηκευτικός χώρος κτλ. δεν επαρκεί, είναι
ακατάλληλος ή έγινε ακατάλληλος, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε φροντίδα του και
δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο, να πραγµατοποιήσει τις εγκαταστάσεις που
απαιτούνται ή να προβεί σε µεταφορά των εγκαταστάσεων που είχε ήδη κατασκευάσει ή/και
λειτουργήσει, έτσι ώστε η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών να είναι σύµφωνη µε τις
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προδιαγραφές και οι προθεσµίες που έχουν τεθεί να µείνουν αναλλοίωτες από τυχόν προβλήµατα
που θα προκύψουν από αυτό το θέµα.

4.

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

4.1

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση τµηµάτων του έργου από άοπλο ή οπλισµένο
σκυρόδεµα, το οποίο κατασκευάζεται από συνήθη αδρανή, φαινόµενου ειδικού βάρους 2,40 έως
3
3,00t/m , που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ASTM C 127 και C 128.
Για την παραγωγή, διάστρωση, συµπύκνωση, έλεγχο κτλ. των σκυροδεµάτων του παρόντος έργου
ισχύουν οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
(ΚΤΣ ΦΕΚ 315Β/1997), ο Κανονισµός Τσιµέντων για έργα από σκυρόδεµα (Π∆.244/80) καθώς και
οι σχετικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ, DIN, ASTM.

4.2

Υλικά

4.2.1

Νερό
Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάµιξη και την παραγωγή του σκυροδέµατος θα είναι
σύµφωνο µε το πρότυπο EΛΟΤ 345. Θαλασσινό νερό δεν επιτρέπεται για την παραγωγή
σκυροδέµατος.
Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης πρέπει να λαµβάνεται υπ' όψη η επιφανειακή υγρασία των
αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα. Τα παραπάνω πρέπει να αφαιρούνται από την
καθοριζόµενη ποσότητα του νερού ανάµιξης που έχει προσδιοριστεί από την µελέτη σύνθεσης.
Η ποσότητα νερού ανάµιξης που θα προστίθεται στο µίγµα θα πρέπει να µετράται µε ειδική
αυτόµατη συσκευή µέτρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος.

4.2.2

Τσιµέντο
Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή σκυροδέµατος ή για την κατασκευή
κτιριακών έργων ή δεξαµενών θα είναι οπωσδήποτε Portland τύπου II ή IV (Sulfate Resisting)
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της Μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές.
Το τσιµέντο στο εργοτάξιο θα αποθηκεύεται σε ειδικά µεταλλικά silo. Για µικροποσότητες τσιµέντου
είναι δυνατό να επιτραπεί από την Υπηρεσία η προσκόµιση τσιµέντου σε χάρτινους σάκους των
50kg. Οι αποθήκες χαρτοσάκων τσιµέντου θα πρέπει να είναι κλειστές, αλλά να αερίζονται καλά. Η
αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα βρίσκονται τουλάχιστον 0,30m
ψηλότερα από το έδαφος ώστε να µην κινδυνεύει το τσιµέντο από τις βροχές και την υγρασία.
Πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη, ώστε να υπάρχει πάντοτε στο εργοτάξιο αρκετή
ποσότητα τσιµέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και την πρόληψη κάθε έλλειψής του.
∆ηλώνεται δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων από αυτή την αφορµή, θα βαρύνει τον
Ανάδοχο και µόνον αυτόν.
Επί πλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προµήθειες τσιµέντου,
σε τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγµή η δειγµατοληψία τους και κατ' ακολουθία ο
εντοπισµός των αποτελεσµάτων αυτής, σε τελείως καθορισµένη ποσότητα. Τσιµέντο που έχει
υποστεί βλάβη από την πολυκαιρία, ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί, τόσο ώστε
να µην διαλύονται µε ελαφριά συµπίεση του χεριού, θα αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο.
Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιµέντου, εργαστηριακή δοκιµή του τσιµέντου,
σύµφωνα προς τις διατάξεις του Π∆.244/1980, µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. Με τις
δοκιµές αυτές θα ελέγχεται :
•

µέτρηση αδιάλυτου υπολείµµατος

•

ανάπτυξη αντοχής

•

συµπεριφορά σε πήξη (έναρξη και λήξη)
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4.2.3

•

σταθερότητα του όγκου

•

λεπτότητα άλεσης

•

ανθεκτικότητα σε χηµικές προσβολές

Αδρανή σκυροδέµατος
Θα χρησιµοποιηθούν θραυστά αδρανή υλικά, σκληρά, ανθεκτικά, καθαρά και απαλλαγµένα από
επιβλαβείς προσµίξεις και σύµφωνη µε το Άρθρο 4 του ΚΤΣ 1997. Τα θραυστά υλικά θα πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ - 408.
Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία την πηγή και τα
χαρακτηριστικά των θραυστών υλικών που προτίθεται να χρησιµοποιήσει και ειδικότερα θα πρέπει
να υποβάλει τα παρακάτω αποτελέσµατα δοκιµών:
•

κοκκοµετρική ανάλυση αδρανών (σύµφωνα µε Σ 320-84 ή ASTM C 136),

•

προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά (σύµφωνα µε Σ322-84 ή
ASTM C 24),

•

πετρογραφική εξέταση αδρανών (σύµφωνα µε Σ332-84 ή ASTM C 295),

•

οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεµα (σύµφωνα µε Σ315-84 ή
ASTM C 40),

•

προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του τσιµέντου (µέθοδος
ράβδου κονιάµατος σύµφωνα µε Σ312-84 ή ASTM C 280 ή την χηµική µέθοδο Σ 317-84 ή
ASTM C 627).

Ο Ανάδοχος οφείλει µε δαπάνες του να προβαίνει σε κοκοµετρική ανάλυση αδρανών µετά την
3
3
3
κατανάλωση 80 m σκύρων, 40 m γαρµπιλιού και 80 m άµµου, εκτός εάν κατά την διάστρωση
µιας ηµέρας καταναλίσκονται µεγαλύτερες ποσότητες, οπότε ο έλεγχος θα επαναλαµβάνεται στην
αρχή κάθε διάστρωσης.
Η αποθήκευση, δειγµατοληψία και έλεγχος των αδρανών θα γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 4,
παρ. 4.3.4 του ΚΤΣ 1997.

4.2.4

Πρόσθετα σκυροδέµατος
Στεγανωτικό µάζας θα χρησιµοποιείται στα σκυροδέµατα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης που θα
προορίζονται για την κατασκευή δεξαµενών και όπου αλλού δοθούν σχετικές Οδηγίες από την
Υπηρεσία. Ο τύπος και η αναλογία πρόσµιξης του στεγανωτικού που θα χρησιµοποιηθεί θα
προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά πρόσθετα σκυροδέµατος θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από σχετική έγκριση της
Υπηρεσίας και γενικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις του Άρθρου 4, παρ. 4.5
του ΚΤΣ. Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων που δηµιουργούν ιόντα χλωρίου σε περίπτωση που
στο σκυρόδεµα θα ενσωµατωθούν εξαρτήµατα από αλουµίνιο.
Τα αερακτικά πρόσθετα πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ307. Τα επιταχυντικά, επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά, υπερ-ρευστοποιητικά ή άλλα πρόσθετα
πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ-308 για τον αντίστοιχο τύπο.
Ο Ανάδοχος πρέπει να εφοδιάσει την Υπηρεσία µε τα πιστοποιητικά ελέγχου του πρόσθετου καθώς
επίσης και µε τις ακόλουθες πληροφορίες :
•

Λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης.

•

Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιµοποίησης µεγαλύτερης δόσης.

•

Χηµική ονοµατολογία των κυρίως ενεργών συστατικών του πρόσθετου.

•

Εάν το πρόσθετο προκαλεί ανάπτυξη φυσαλλίδων αέρα.
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•

Τον επιτρεπόµενο χρόνο αποθήκευσης και οδηγίες για τις απαιτούµενες συνθήκες
αποθήκευσης.

•

∆ήλωση συµβατότητας των πρόσθετων σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται συγχρόνως
δύο ή περισσότερα πρόσθετα.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει πιστοποιητικό ελέγχου από το αναγνωρισµένο εργαστήριο
της προτίµησής της.
Η µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος πρέπει να έχει γίνει µε πρόσµιξη του πρόσθετου ή των
πρόσθετων, αν αυτά είναι περισσότερα. Το πρόσθετο ή τα πρόσθετα θα προστίθενται στο µίγµα µε
την αναλογία που προβλέπει η Μελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος. Μεταβολή αυτής της
αναλογίας µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα πρόσθετα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να διατηρούνται
στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες
θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του
κατασκευαστή.

4.2.5

Στεγανωτικές ταινίες – Στεγανωτικά υλικά
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των υλικών
που θα χρησιµοποιήσει για την κατασκευή των αρµών, µαζί µε τα χαρακτηριστικά των ταινιών
στεγάνωσης.
∆εν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης εάν δεν έχουν εγκριθεί από την
Υπηρεσία τα παραπάνω υλικά. Τα υλικά πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους.
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι στεγανωτικές ταινίες που θα χρησιµοποιηθούν σε αρµούς
διακοπής εργασίας ή µερικής συστολής, πρέπει να είναι από ελαστικό ή PVC, ανθεκτικό στη φθορά
από γήρανση, στις µηχανικές τριβές και στις προσβολές από νερό, οικιακά λύµατα και φυσικά
άλατα. Οι ταινίες που θα χρησιµοποιηθούν σε αρµούς συστολής/διαστολής πρέπει να έχουν
ελάχιστο πλάτος 240 mm.
Οι εσωτερικές ταινίες στεγάνωσης στους αρµούς διαστολής και σε αρµούς πλήρους συστολής
πρέπει να έχουν κεντρικό κοίλο βολβό, ενώ οι επιφανειακές ταινίες στεγάνωσης πρέπει να είναι
τύπου διαστολής και θα τοποθετούνται µόνο κάτω από πλάκες βάσεως.
Τα ελαστοµερή στεγανωτικά θα είναι πολυθειούχα ή παρόµοιων συνθέσεων, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του πρότυπου BS 4254 κατάλληλα για εφαρµογή σε κατακόρυφους και οριζόντιους
αρµούς, µε καλή πρόσφυση στο σκυρόδεµα, κατάλληλες για εµβύθιση στο νερό και µε αντοχή σε
διαλυµένα οξέα και βάσεις, ζωικά, φυτικά και ορυκτά έλαια. Τα στεγανωτικά που θα έρχονται σε
άµεση επαφή µε τα λύµατα θα πρέπει να έχουν αντοχή σε βιολογική προσβολή.
Τα µαστιχοειδή στεγανωτικά θα πρέπει να παρέχουν καλή πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί και
σκυρόδεµα και να παραµένουν ελαστικά και στεγανά σε µετακίνηση, κρούση ή κραδασµούς. Το
υλικό θα πρέπει να παρουσιάζει µεγαλύτερη από 100% επιµήκυνση αλλά µικρή επαναφορά,
δηλαδή κάτω του 10%.
Στις κατασκευές συγκράτησης του νερού θα χρησιµοποιούνται υλικά πλήρωσης µε συνδετική
ασφαλτική ύλη. Το υλικό δεν θα πρέπει να είναι απορροφητικό και πρέπει να δύναται να υποστεί
συµπίεση µέχρι του 50% του αρχικού του πάχους και µετά να έχει άµεση επαναφορά στο 80%,
όταν υγρανθεί.

4.3

Εκτέλεση εργασιών

4.3.1

Ποιότητα σκυροδέµατος
Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή σκυροδέµατος θα καθοριστούν από εργαστηριακή
µελέτη σύνθεσης. Η µελέτη σύνθεσης είναι υποχρεωτική για τα σκυροδέµατα κατηγορίας C16/20 ή
ανώτερης.
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Σε όλες τις κατασκευές που µόνιµα ή προσωρινά αποθηκεύονται ή διακινούνται υγρά θα
χρησιµοποιείται σκυρόδεµα µειωµένης υδατοπερατότητας µεγάλων έργων και διέπεται από τα
καθοριζόµενα του νέου ΚΤΣ 1997.
Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγµατοποιήσει σε αναγνωρισµένο εργαστήριο τις µελέτες για τις
διάφορες κατηγορίες σκυροδεµάτων, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 του ΚΤΣ και να υποβάλλει την
σχετική µελέτη για έγκριση. Καµµιά σκυροδέτηση µονίµων έργων δεν θα επιτραπεί, πριν την
έγκριση της µελέτης σύνθεσης από την Υπηρεσία. Η µελέτη σύνθεσης θα επαναλαµβάνεται στις
παρακάτω περιπτώσεις εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες από την Υπηρεσία:

4.3.2

•

όταν αλλάζει η πηγή λήψης αδρανών,

•

όταν τα αδρανή παρουσιάζουν διαφορετική διαβάθµιση από εκείνη που είχαν στη µελέτη
σύνθεσης,

•

όταν αλλάζουν τα πρόσθετα ή ο τύπος του τσιµέντου.

Ανάµιξη - Μεταφορά- ∆ιάστρωση - Συντήρηση
Οι εργασίες ανάµιξης, µεταφοράς, διάστρωσης, συµπύκνωσης και συντήρησης πρέπει να
εκτελεσθούν σύµφωνα µε σχετικά Άρθρα του ΚΤΣ 1997.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στον Εργοδότη για έγκριση τα παρακάτω στοιχεία και
πληροφορίες, για κάθε επιµέρους κατασκευή:
•

του συγκροτήµατος παραγωγής - ανάµιξης,

•

των µέσων µεταφοράς,

•

του τρόπου διάστρωσης,

•

των δονητών και της θέσης τους,

•

την µέθοδο συντήρησης.

Ο Ανάδοχος µπορεί να εκτελέσει την σκυροδέτηση χρησιµοποιώντας αντλίες, µετά από έγκριση του
Εργοδότη και σύµφωνα µε το Άρθρο 12, παρ.12.10 του ΚΤΣ 1997.
Κατά τη σκυροδέτηση, πρέπει να υπάρχει επιτόπου ειδικευµένος τεχνίτης οπλισµού ο οποίος θα
διευθετεί και θα διορθώνει τον οπλισµό που τυχόν µετακινήθηκε.
Κατά την σκυροδέτηση θα πρέπει να συµπληρώνεται ο συννηµµένος Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας
Σκυροδέµατος (στο τέλος της Προδιαγραφής).

4.3.3

∆ειγµατοληψίες και έλεγχος σκυροδέµατος
Για τα σκυροδέµατα κατηγορίας C16/20 ή ανώτερης οι δειγµατοληψίες και ο έλεγχος συµµόρφωσης
θα είναι σύµφωνα µε το Άρθρο 13, του ΚΤΣ 1997.
Το σκυρόδεµα εξοµάλυνσης θα ελέγχεται µόνο ως προς την περιεκτικότητά του σε τσιµέντο.

4.3.4

Αρµοί
Οι ταινίες στεγάνωσης πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα
πρέπει να είναι καλά στερεωµένες στη σωστή τους θέση κατά τη σκυροδέτηση και το σκυρόδεµα να
συµπυκνώνεται καλά γύρω από αυτές, έτσι ώστε να µην υπάρξουν κενά. Όπου υπάρχει οπλισµός,
θα πρέπει να αφεθεί κατάλληλη απόσταση µεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης για να είναι
δυνατό να γίνει καλή συµπύκνωση του σκυροδέµατος στα σηµεία αυτά. Οι θέσεις των µέσων
στήριξης των επιφανειακών ταινιών θα είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. ∆εν
επιτρέπεται να δηµιουργηθούν άλλες τρύπες δια µέσου των ταινιών στεγάνωσης.
Οι συνδέσεις των ελαστικών ταινιών και των ταινιών από PVC θα πραγµατοποιούνται µε
κατάλληλες θερµοσυγκολλητικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή.
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Οι αρµοί των κατασκευών συγκράτησης νερού πρέπει να περαστούν µε αστάρι, που θα
προµηθεύσει ο κατασκευαστής του υλικού, πριν τοποθετηθεί το στεγανωτικό. Τα πολυθειούχα
στεγανωτικά δεν πρέπει να τοποθετούνται απ' ευθείας επάνω σε υλικά πλήρωσης αρµών που
έχουν βάση την άσφαλτο, χωρίς τη χρησιµοποίηση ενός υλικού για τη διάλυση της συνάφειας,
σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή.
(1)

Αρµοί εργασίας
Εκτός από τις περιπτώσεις αναπόφευκτων αρµών (π.χ. στις βάσεις τοιχίων), οι αρµοί
κατασκευής πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, περιοχές
υψηλών τάσεων. Η θέση των αρµών εργασίας, στην περίπτωση που δεν καθορίζονται στα
σχέδια, θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, πριν την
έναρξη της σκυροδέτησης της υπόψη κατασκευής.
Οι αρµοί εργασίας θα προετοιµάζονται, σύµφωνα µε το Άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΤΣ 1997 και
σε κατασκευές που θα συγκρατούν νερό πρέπει να έχουν απαραίτητα στεγανωτική ταινία.
Λίγη ώρα µετά την σκυροδέτηση οι αρµοί εργασίας θα τρίβονται µε συρµατόβουρτσα, έτσι
ώστε να αποµακρύνεται η τσιµεντοκονία και να απογυµνώνονται οι κόκκοι των αδρανών.
Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προφυλάσσονται από την ενδεχόµενη βλάβη οι
επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν ανήκουν στον αρµό.
Πριν από τη νέα σκυροδέτηση οι αρµοί θα καθαρίζονται από κάθε ξένο σώµα και θα
πλένονται µε νερό υπό πίεση. Κατά τη στιγµή της σκυροδέτησης οι αρµοί πρέπει να είναι
κορεσµένοι χωρίς όµως να έχουν ελεύθερο νερό στις κοιλότητες της επιφάνειάς τους.
Απαγορεύεται η επάλειψη των αρµών µε τσιµεντοκονία.
Αν υπάρχει κατακόρυφος αρµός η σκυροδέτηση θα αρχίζει από τη θέση του αρµού. Σε
οριζόντιους αρµούς τοιχίων θα διαστρώνεται πρώτα µια στρώση µικρού πάχους σε όλο το
µήκος του αρµού η οποία και θα δονείται προσεκτικά.

(2)

Αρµοί διαστολής και συστολής
Οι αρµοί διαστολής και συστολής θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση, τα υλικά και τον τρόπο
κατασκευής των αρµών διαστολής και συστολής, πριν την κατασκευή τους. Γενικά οι
εργασίες θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των σχετικών
υλικών.
Στους αρµούς πλήρους συστολής, ο κύριος οπλισµός της κατασκευής διακόπτεται. Οι όψεις
του σκυροδέµατος θα είναι βαµµένες µε δύο στρώσεις ασφαλτικής βαφής και οι συνδετικοί
ράβδοι (βλήτρα) των αρµών θα επαλειφθούν κατά το ήµισυ µε σύνθεση για την παρεµπόδιση
της συνάφειας.
Στους αρµούς διαστολής, οι όψεις του σκυροδέµατος θα έχουν διάκενο, που θα µπορεί να
παραλάβει την εκτιµώµενη θερµική διαστολή. Ο οπλισµός θα διακόπτεται και οι συνδετικοί
ράβδοι (βλήτρα) θα επαλειφθούν κατά το ήµισυ µε σύνθεση για την παρεµπόδιση της
συνάφειας.
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4.3.5

∆οκιµές στεγανότητας
Όλες οι κατασκευές των οποίων οι εσωτερικές επιφάνειες µπορεί να έρχονται σε επαφή µε
αποθηκευµένα ή µεταφερόµενα υγρά θα δοκιµάζονται για τη στεγανότητά τους µε δαπάνες του
Αναδόχου. Οι δοκιµές στεγανότητας µε νερό θα γίνονται πριν γίνει η τυχόν επιχωµάτωση των
εξωτερικών τοιχωµάτων και πριν τοποθετηθούν οι τυχόν υδατοστεγανές µεµβράνες στις εξωτερικές
επιφάνειες. Όλες οι σωληνώσεις σύνδεσης και τα άλλα εξαρτήµατα που περνούν δια µέσου των
κατασκευών που δοκιµάζονται, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί πριν γίνουν οι δοκιµές.
Οι κατασκευές θα γεµίσουν µε νερό και αφού περάσει µία περίοδος επτά ηµερών για απορρόφηση,
θα µετρηθεί η στάθµη του νερού µε ένα όργανο µέτρησης στάθµης σε συνδυασµό µε ένα βερνιέρο
ή µε άλλο εγκεκριµένο µέσο. Το νερό θα αφεθεί να παραµείνει επί επτά ηµέρες και η συνολικά
επιτρεπόµενη πτώση της στάθµης της περιόδου αυτής, λαµβάνοντας υπόψη την εξάτµιση, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 1‰ του µέσου βάθους της γεµάτης δεξαµενής και σε κάθε περίπτωση όχι
άνω των 10 mm.
Εάν η κατασκευή δεν ικανοποιήσει τις συνθήκες της δοκιµής αλλά η ηµερήσια πτώση της στάθµης
µειώνεται, δύναται η περίοδος της δοκιµής να επεκταθεί για άλλες επτά ηµέρες και εφ' όσον κατά
την περίοδο αυτή δεν ξεπεραστεί το καθορισµένο όριο, η κατασκευή µπορεί να θεωρηθεί ως
ικανοποιητική.
Παρά την ικανοποιητική διαδικασία της παραπάνω δοκιµής, οτιδήποτε εµφανείς διαρροές στην
επιφάνεια της κατασκευής θα πρέπει να σταµατήσουν. Τυχόν καλαφατίσµατα ή επιδιορθώσεις
ρωγµών θα γίνονται, όπου είναι εφικτό, από την εσωτερική πλευρά.
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5.

ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ

5.1

Πεδίο εφαρµογής - Ορισµός
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά τον σιδηρού οπλισµό του σκυροδέµατος.
Γενικά ισχύει ο ελληνικός ”Κανονισµός για την Μελέτη και Κατασκευή έργων από σκυρόδεµα
E.Κ.Ω.Σ. 2000 (ΦΕΚ 1239Β – 18/10/2000), καθώς επίσης και ο "Κανονισµός Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος" (ΦΕΚ 315Β/97).

5.2

Υλικά
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στον ΚΤΧ 2000. Ο σιδηρούς οπλισµός θα είναι καινούριος,
καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται πάνω σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται
από την άµεση επαφή µε το έδαφος µε άλλο τρόπο, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία.
Πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία αντίγραφο
όλων των εκθέσεων ελέγχων που έγιναν στο εργαστήριο του κατασκευαστή ή σε άλλο
αναγνωρισµένο εργαστήριο.

5.3

Εκτέλεση εργασιών
Ο χάλυβας, πριν τοποθετηθεί στα έργα, πρέπει να καθαρίζεται από τυχόν συστατικά που πιθανόν
να βλάψουν τη συνάφεια µε το σκυρόδεµα όπως π.χ. ακαθαρσίες, λίπη και χαλαρές σκουριές.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της µορφής και της θέσης του οπλισµού, όπως
προβλέπεται στα σχέδια της µελέτης καθώς και στην καλή σύνδεση µε σύρµα των συνεχών
εφελκυόµενων ή θλιβόµενων χαλύβδινων ράβδων (κύριοι οπλισµοί) µε τον οπλισµό διανοµής και
τους συνδετήρες. Οι σχετικές εργασίες, τα µήκη επικάλυψης και αγκύρωσης καθώς και ελάχιστες
ακτίνες καµπυλότητας του οπλισµού θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ε.Κ.Ω.Σ. 2000.
Όλες οι διασταυρώσεις των ράβδων οπλισµού θα είναι γερά δεµένες µε γαλβανισµένο σύρµα. Τα
άκρα του σύρµατος θα είναι γυρισµένα προς το κύριο σώµα του σκυροδέµατος και δεν θα έρχονται
σε επαφή µε το καλούπι. Η συγκόλληση χαλύβδινου οπλισµού θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το
DIN 4099 και επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του Εργοδότη.
Θα πρέπει να τηρηθεί µε προσοχή η απαιτούµενη, από τα σχέδια της µελέτης, επικάλυψη όλων
των οπλισµών µε σκυρόδεµα. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση
λεπτοµέρειες του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πλευρική επικάλυψη συνδετήρων, ενώ ο πάνω οπλισµός
των πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από την βύθιση µέσα στο σκυρόδεµα.
Οι οπλισµοί πρέπει να περιβάλλονται πυκνά από την µάζα του σκυροδέµατος. Κατά την
σκυροδέτηση δεν θα πρέπει να διαταραχθεί ο οπλισµός. Σε περίπτωση µετακίνησης του οπλισµού,
ο οπλισµός θα επαναφερθεί στην θέση του από ειδικευµένο τεχνίτη. Εάν βρεθεί ότι έχει µετακινηθεί
ο οπλισµός, αφού σκληρυνθεί το σκυρόδεµα, και κατά την άποψη της Υπηρεσίας η σταθερότητα ή
η αντοχή της κατασκευής είναι δυνατό να διαταραχθεί, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να καθαιρέσει το
ελαττωµατικό τµήµα και να το ανακατασκευάσει στην σωστή του µορφή.
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6.

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

6.1

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους ξυλότυπους και µεταλλότυπους που
απαιτούνται για την κατασκευή των κατασκευών από σκυρόδεµα καθώς επίσης και στις εργασίες
τελειωµάτων των επιφανειών του σκυροδέµατος.

6.2

Υλικά
Γενικά, για την κατασκευή µεταλλοτύπων και ξυλοτύπων πρέπει να εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα
στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ 1997.

6.3

Εκτέλεση Εργασιών

6.3.1

Γενικά
Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι στερεοί και συµπαγείς για να αποφεύγεται η απώλεια κονιάµατος
από το σκυρόδεµα και να διατηρηθεί η σωστή θέση και οι διαστάσεις της κατασκευής. Οι ξυλότυποι
πρέπει να αφαιρούνται από το διαστρωµένο σκυρόδεµα χωρίς να δηµιουργούνται κρούσεις ή
δονήσεις στην κατασκευή. Θα πρέπει να προβλεφθούν ανοίγµατα στα καλούπια για να είναι δυνατή
η πρόσβαση των δονητών σε όλες τις περιοχές. Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι κατάλληλα
διαταγµένοι ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση για την προετοιµασία των επιφανειών των αρµών
πριν σκληρυνθεί το σκυρόδεµα.
∆εν επιτρέπεται να γίνεται σκυροδέτηση απ' ευθείας επάνω σε επιφάνειες εκσκαφής, εκτός εάν
προηγηθεί σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Ο χρόνος αφαίρεσης των τύπων θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και γενικά θα είναι σύµφωνος µε
τα καθοριζόµενα στον ΚΤΣ 1997. Οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί από την πρόωρη αφαίρεση των
καλουπιών και ακόµη οποιαδήποτε µη αποδεκτή παρέκκλιση, λόγω συστολών και ερπυσµού, θα
επιδιορθωθεί από τον Ανάδοχο µε δική του επιβάρυνση.
Κατά την προετοιµασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να εγκαταστήσει
κιβωτοειδή ανοίγµατα ή τεµάχια σωλήνων στα τοιχεία κτλ. των τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης, για την σύνδεση των δεξαµενών µε τα δίκτυα και την προσαρµογή του
εξοπλισµού.
Μετά την σκυροδέτηση πρέπει να προβεί στις σχετικές εργασίες σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
σχετική Τεχνική Προδιαγραφή για την τοποθέτηση των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων. Τα κενά θα
συµπληρωθούν µε δευτερογενές σκυρόδεµα δηµιουργώντας οµαλό φινίρισµα. Ιδιαίτερη προσοχή
θα δοθεί για την διασφάλιση της υδατοστεγανότητας των κατασκευών.
Σε περιπτώσεις οπών µικρότερων από 150 mm x 150 mm σε πλάκες και τοιχία, ο οπλισµός µπορεί
να µετατοπιστεί τοπικά γύρω από το άνοιγµα. Σε περιπτώσεις µεγαλύτερων οπών θα πρέπει να
τοποθετηθούν πρόσθετες ράβδοι οπλισµού, ίσες µε τις ράβδους που κόπηκαν, επιπροσθέτως δε
θα πρέπει να τοποθετηθούν και διαγώνιες ράβδοι της ίδιας διαµέτρου περιβάλλοντας το άνοιγµα.

6.3.2

Μόρφωση επιφανειών
Τα επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος διακρίνονται σε :
•

Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των τύπων

•

Τελειώµατα ελεύθερων επιφανειών σκυροδέµατος τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που
δεν βρίσκονται σε επαφή µε ξυλότυπους και στις οποίες η επεξεργασία που τυχόν γίνεται
εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεµα είναι ακόµη "πλαστικό".
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(1)

Μόρφωση επιφανειών από ξυλότυπο ή µεταλλότυπο
Γενικά όλες οι τελειωµένες επιφάνειες πρέπει να είναι καλής ποιότητας χωρίς φωλιές, κενά ή
οπές. Μεγάλες ατέλειες µπορούν να προκαλέσουν την απόρριψη της κατασκευής του
σκυροδέµατος.
Σε βάθος µικρότερο από 40 mm από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος
απαγορεύεται να υπάρχουν µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν
ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια.
Καµία επιδιόρθωση τελειωµένων επιφανειών δεν θα γίνεται εάν πρώτα οι επιφάνειες δεν
επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει τις περιοχές που
παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες, ή
δοµικά ελαττώµατα. Τα τελευταία πρέπει να επιδιορθώνονται σύµφωνα µε τις µεθόδους που
προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
Οι κοιλότητες πρέπει να καθαρίζονται µε επιµέλεια και να προετοιµάζονται µε ακµές περίπου
κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, να τρίβονται οι επιφάνειες για επιδιόρθωση µε
τσιµεντοπολτό, και να γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές
του σκυροδέµατος που επιδιορθώνεται. Το κονίαµα πρέπει να συµπιεστεί καλά ώστε να
γεµίσει τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωµα ώστε να παρουσιάζει υφή ίδια µε
αυτή των γειτονικών επιφανειών.
Οι οπές µετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων πρέπει να καθαριστούν µε επιµέλεια, να
διαποτιστούν µε νερό και να γεµίσουν µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Πριν από την εφαρµογή της
τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά.
Το τελείωµα των επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των
τύπων θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις. Στην περίπτωση που δεν
ικανοποιηθεί η Υπηρεσία για την ποιότητα της επιτευχθείσης µόρφωσης των επιφανειών,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα παρακάτω, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη
αποζηµίωση να προβεί σε διάστρωση της επιφάνειας µε τσιµεντοκονίαµα, σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
Η κατηγορία µόρφωσης επιφανειών σκυροδέµατος προσδιορίζεται µονοσήµαντα στα σχέδια
της Μελέτης και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
i.

Ξυλότυπος F1
Οι επιφάνειες σκυροδέµατος επί των οποίων θα τοποθετηθεί και άλλο σκυρόδεµα ή θα
επιχωθούν δεν πρέπει να έχουν εµφανείς ατέλειες. Μπορεί να εµφανίζονται επίσης
µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η
επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες
ατέλειες.
Το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τµήµα κανόνα (ευθύγραµµου ή καµπύλου κατά
περίπτωση), που τοποθετείται για τον έλεγχο µετά την κατασκευή και τις τυχόν
επιδιορθώσεις δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 10 mm.

ii.

Ξυλότυπος F2
Σε επιφάνειες επί των οποίων προβλέπονται προστατευτικές στρώσεις (π.χ. σοβάς) ή
που µόνιµα ή περιοδικά θα βρίσκονται σε επαφή µε αποθηκευόµενα ή µεταφερόµενα
υγρά δεν θα παρουσιάζουν προεξοχές.
Οι προεξοχές που δηµιουργούνται θα αφαιρούνται όσο το σκυρόδεµα είναι νωπό και οι
ατέλειες στην επιφάνεια θα διορθώνονται µε κονίαµα µε λευκό τσιµέντο, ώστε το τελικό
χρώµα του επιδιορθωµένου τµήµατος να είναι το ίδιο µε αυτό της υπόλοιπης
επιφάνειας.
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Το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τµήµα κανόνα (ευθύγραµµου ή καµπύλου κατά
περίπτωση), που τοποθετείται για τον έλεγχο µετά την κατασκευή και τις τυχόν
επιδιορθώσεις δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 5 mm.
iii.

Ξυλότυπος F3
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά οι επιφάνειες που είναι εκτεθειµένες σε κοινή θέα
(εµφανές σκυρόδεµα) πρέπει να είναι λείες µε ακριβείς και καθαρές ακµές.
∆εν γίνονται αποδεκτά κοιλώµατα από παγίδευση αέρα ή νερού κηλίδες και αλλοίωση
του χρώµατος. Προεξοχές και επιφανειακές ατέλειες που υπάρχουν πρέπει να
αφαιρούνται όπως περιγράφηκε στον ξυλότυπο F2.
Πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατάλληλα µορφωµένος ξυλότυπος µε σκληρή και λεία
επιφάνεια και το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τµήµα κανόνα δοκιµής δεν πρέπει να
είναι µεγαλύτερο από 5 mm.
Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για την επίτευξη ενιαίου χρώµατος στην
επιφάνεια σκυροδέµατος. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκλογή του
διευκολυντικού αφαίρεσης των ξυλοτύπων για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια θα είναι
απαλλαγµένη από κηλίδες ή χρωµατικές αλλοιώσεις.

(2)

Μόρφωση ελεύθερων επιφανειών
Η ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να είναι καλά αλφαδιασµένη και
συµπυκνωµένη.
Στους πυθµένες των δεξαµενών και γενικά όπου δεν πρόκειται να επακολουθήσει πρόσθετη
στρώση από σκυρόδεµα ή από άλλο υλικό, η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι οµαλή.
Η διάστρωση θα γίνεται µε µυστρί ή µε µηχανή και κατά περίπτωση µε επίπαση τσιµέντου.
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας το διάκενο κάτω από κανόνα δοκιµής δεν πρέπει να
είναι µεγαλύτερο από 5 mm.

6.3.3

Επιδιόρθωση επιφανειών σκυροδέµατος
Στην περίπτωση που παρουσιαστούν ατέλειες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος ο Ανάδοχος
οφείλει να προβεί µε δαπάνες του σε επιδιορθώσεις. Για τον σκοπό αυτό θα προτείνει για έγκριση
όλα τα υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, µε τις ειδικές προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ατέλειες
επιδιορθώνονται µε τους παρακάτω τρόπους :
α.

β.

ή

ζηµιές

στην

µόρφωση

του

σκυροδέµατος

επιφανειακές κυψελωτές ατέλειες :

-

αφαίρεση του χαλαρού υλικού, µέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του σκυροδέµατος

-

καθαρισµός της επιφάνειας µε βούρτσα ή πεπιεσµένο αέρα

-

τοποθέτηση µε χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση µε µυστρί κονιάµατος από µίγµα
αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώµατος νερού

-

εξοµάλυνση της επιφάνειας µε στοκάρισµα µε το ίδιο υλικό

σπασίµατα από το ξεκαλούπωµα :

-

αφαίρεση του χαλαρού υλικού, µέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του σκυροδέµατος

-

καθαρισµός της επιφάνειας µε βούρτσα ή πεπιεσµένο αέρα

-

τοποθέτηση µε χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση µε µυστρί κονιάµατος από µίγµα
εποξειδικής ρητίνης χαλαζιακής άµµου

-

εξοµάλυνση της επιφάνειας µε στοκάρισµα µε το ίδιο υλικό
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γ.

6.3.4

φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια :

-

καθαρισµός της επιφάνειας µε βούρτσα ή πεπιεσµένο αέρα

-

τοποθέτηση µε χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση µε µυστρί κονιάµατος από µίγµα
αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώµατος - νερού

-

εξοµάλυνση της επιφάνειας µε στοκάρισµα µε το ίδιο υλικό

Στέψη δεξαµενών
Η στέψη των δεξαµενών στις οποίες κινούνται παλινδροµικές ή περιστρεφόµενες γέφυρες θα
πρέπει να κατασκευαστούν και διαµορφωθούν σύµφωνα µε οριζόµενα στον ΚΤΣ σχετικά µε την
συντήρηση του σκυροδέµατος, τις υποδείξεις του προµηθευτή του εξοπλισµού και της Υπηρεσίας.
Λόγω της µεγάλης µηχανικής καταπόνησης στον οποία υπόκειται η στέψη των δεξαµενών από τις
κινούµενες γέφυρες θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κονιαµάτων µε µεγάλη περιεκτικότητα σε
νερό.
Γενικά η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται σε ψηλότερη στάθµη από αυτή που καθορίζεται στην
Μελέτη (τουλάχιστον 1 cm ψηλότερα από προκαθορισµένη στάθµη µετά την συµπύκνωση. Το
σκυρόδεµα, ενώ είναι ακόµη αρκετά πλαστικό, επαναδονείται σε βάθος περίπου 50 cm και το
πλούσιο σε κονίαµα υλικό κόβεται στην επιθυµητή στάθµη, λειαίνεται χωρίς περαιτέρω ύγρανση και
αν είναι απαραίτητο γίνεται ένα τελικό φινίρισµα της επιφάνειας µε βούρτσα.
Εναλλακτικά µπορεί η στέψη των δεξαµενών να διαµορφωθεί από προκατασκευασµένα στοιχεία.
Στην περίπτωση αυτή η σκυροδέτηση του τοιχείου γίνεται µέχρι ύψους 30 cm χαµηλότερα της
στάθµης στέψης, ενώ θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την στεγάνωση.
Η τραχύτητα στην στέψη µπορεί να αυξηθεί µε την διασπορά σκληρών σωµατιδίων στο υγρό
σκυρόδεµα.
Εάν η συντήρηση γίνει µε µεµβράνη που σχηµατίζεται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει
να εξασφαλίζεται ικανοποιητική σύνδεση ακόµη και σε υγρό σκυρόδεµα.

6.3.5

Εσοχές και ανοίγµατα για ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
Κατά την προετοιµασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να εγκαταστήσει
κιβωτοειδή ανοίγµατα ή τεµάχια σωλήνων στα τοιχώµατα κτλ. των τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τα
σχέδια της Μελέτης Εφαρµογής, για την σύνδεση των δεξαµενών µε τα δίκτυα και την προσαρµογή
του εξοπλισµού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί για την διασφάλιση της υδατοστεγανότητας των
κατασκευών.
Σε περιπτώσεις οπών µικρότερων από 150 mm x 150 mm σε πλάκες και τοιχώµατα, ο οπλισµός
µπορεί να µετατοπιστεί τοπικά γύρω από το άνοιγµα. Σε περιπτώσεις µεγαλύτερων οπών θα
πρέπει να τοποθετηθούν πρόσθετες ράβδοι οπλισµού, ίσες µε τις ράβδους που κόπηκαν,
επιπροσθέτως δε θα πρέπει να τοποθετηθούν και διαγώνιες ράβδοι της ίδιας διαµέτρου
περιβάλλοντας το άνοιγµα.
Οι βάσεις και τα µπουλόνια στήριξης των µηχανηµάτων θα πρέπει να πληρωθούν µε
τσιµεντοκονίαµα µε κατάλληλο προσθετικό διαστολής. Στις περιπτώσεις, που ενσωµατώνονται στο
σκυρόδεµα ανοµοιογενή µέταλλα σε κοντινή απόσταση το ένα µε το άλλο, θα πρέπει να ληφθούν
µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρουσιαστεί ηλεκτρολυτική διάβρωση.
Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών και υλικών περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές των επιµέρους
Άρθρων του Τιµολογίου.

6.3.6

∆οκιµές στεγανότητας
Όλες οι κατασκευές των οποίων οι εσωτερικές επιφάνειες µπορεί να έρχονται σε επαφή µε
αποθηκευµένα ή µεταφερόµενα υγρά θα δοκιµάζονται για τη στεγανότητά τους µε δαπάνες του
Αναδόχου. Οι δοκιµές στεγανότητας µε νερό θα γίνονται πριν γίνει η τυχόν επιχωµάτωση των
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εξωτερικών τοιχωµάτων και πριν τοποθετηθούν οι τυχόν υδατοστεγανές µεµβράνες στις εξωτερικές
επιφάνειες. Όλες οι σωληνώσεις σύνδεσης και τα άλλα εξαρτήµατα που περνούν δια µέσου των
κατασκευών που δοκιµάζονται, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί πριν γίνουν οι δοκιµές.
Οι κατασκευές θα γεµίσουν µε νερό και αφού περάσει µία περίοδος επτά ηµερών για απορρόφηση,
θα µετρηθεί η στάθµη του νερού µε ένα όργανο µέτρησης στάθµης σε συνδυασµό µε ένα βερνιέρο
ή µε άλλο εγκεκριµένο µέσο. Το νερό θα αφεθεί να παραµείνει επί επτά ηµέρες και η συνολικά
επιτρεπόµενη πτώση της στάθµης της περιόδου αυτής, λαµβάνοντας υπόψη την εξάτµιση, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 1‰ του µέσου βάθους της γεµάτης δεξαµενής και σε κάθε περίπτωση όχι
άνω των 10 mm.
Εάν η κατασκευή δεν ικανοποιήσει τις συνθήκες της δοκιµής αλλά η ηµερήσια πτώση της στάθµης
µειώνεται, δύναται η περίοδος της δοκιµής να επεκταθεί για άλλες επτά ηµέρες και εφ' όσον κατά
την περίοδο αυτή δεν ξεπεραστεί το καθορισµένο όριο, η κατασκευή µπορεί να θεωρηθεί ως
ικανοποιητική.
Παρά την ικανοποιητική διαδικασία της παραπάνω δοκιµής, οτιδήποτε εµφανείς διαρροές στην
επιφάνεια της κατασκευής θα πρέπει να σταµατήσουν. Τυχόν καλαφατίσµατα ή επιδιορθώσεις
ρωγµών θα γίνονται, όπου είναι εφικτό, από την εσωτερική πλευρά.
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7.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕ∆ΙΟΥ

7.1

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και τις δοκιµές
στεγανότητας των δικτύων σωληνώσεων πεδίου διακίνησης λυµάτων, στραγγιδίων, οµβρίων, ιλύος
και νερού, περιλαµβανοµένων και των φρεατίων συγκράτησης υγρών (δίκτυο στραγγιδίων, οµβρίων
κτλ.) και των ξηρών φρεατίων (φρεάτια δικλείδων). Οι σωληνογραµµές εντός αντλιοστασίων και
κτιριακών έργων καλύπτονται από την Προδιαγραφή «5.2.1: Σωληνώσεις και εξαρτήµατα δικτύων».
Το υλικό των αγωγών θα είναι για τα δίκτυα που λειτουργούν υπό πίεση προσδιορίζεται στις Ειδικές
Προδιαγραφές και µπορεί να είναι:
•

uPVC 6 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά

•

HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης εφ΄ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά

•

Χυτοσίδηρος (Χυτοσίδηρο µε σφαιροειδή γραφίτη)

•

Χαλύβδινοι ελικοειδούς ραφής

Τα δίκτυα βαρύτητας κατασκευάζονται από:
•

uPVC σειράς 41

•

σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος από HDPE

•

Ελικοειδείς σωλήνες SPIRAL από uPVC-HDPE

•

Τσιµεντοσωλήνες για δίκτυα όµβριων και όπου αλλού ρητά προβλέπεται από την Μελέτη και
τις Ειδικές Προδιαγραφές.

7.2

Υλικά

7.2.1

Σωλήνες από uPVC 6 atm ή ανώτερης
Οι σωλήνες από PVC/6 atm ή ανώτερης θα είναι σύµφωνοι µε ΕΛΟΤ 9 και DIN 8061, 8062. Όπου
απαιτείται οι σωλήνες uPVC να συνδεθούν µε φλάντζα, θα χρησιµοποιηθούν τεµάχια χυτοσιδηρά
(φλάντζα µε ευθύ άκρο ή φλάντζα µε µούφα) σύµφωνα µε την ΕΝ 1514-1. Οι κοχλίες/περικόχλια
που απαιτούνται από την σύνδεση θα είναι εν θερµώ γαλβανισµένα σύµφωνα µε την ΕΝ 1515.
Η σύνδεση των ειδικών τεµαχίων από uPVC θα γίνεται µε κόλληση, σύµφωνα µε το DIN 8063.
Όπου απαιτείται θα χρησιµοποιηθούν ειδικά τεµάχια από χυτοσίδηρο. Οι συνδέσεις σωλήνων από
PVC/6 atm και χαλυβδοσωλήνων εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα γίνεται µε ειδικά
χυτοσιδηρά τεµάχια (ζιµπώ).
Για µικρές διαµέτρου σωλήνες (µέχρι 2”), που χρησιµοποιούνται για την διακίνηση πόσιµου βιοµηχανικού νερού και µόνο, είναι δυνατή η χρήση uPVC σωλήνων 16 atm µε σπείρωµα. Η
σύνδεση των σωλήνων µε σπείρωµα θα γίνεται σύµφωνα µε το κατά DIN 2999. Όπου απαιτείται θα
χρησιµοποιηθούν ειδικά τεµάχια από uPVC µε υδραυλικό σπείρωµα.

7.2.2

Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης
Οι σωλήνες από HDPE, ονοµαστικής πίεσης 10 atm., θα είναι τρίτης γενεάς θα κατασκευάζονται
σύµφωνα µε την ΕΝ 12201. Οι συνδέσεις θα γίνονται :
(1)

Πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο
Mε µετωπική συγκόλληση (butt fusion), για διαµέτρους σωλήνων µεγαλύτερες από Φ110. Για
µικρότερες από Φ110 διαµέτρους σωληνώσεων, είναι επιτρεπτή η σύνδεση των
σωληνώσεων µε :

-

ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion Welding). Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση
γίνεται µέσω ειδικού εξαρτήµατος (ηλεκτροµούφα), κατάλληλων διαστάσεων

K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΠ_ΠΜ.doc

- 25 -

N5600/5156/B10

ανάλογα µε τις διαµέτρους των σωληνώσεων και σύµφωνα µε τα σχέδια της
Μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές.

-

(2)

µηχανικό τρόπο. Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνεται µε συνδέσµους και
ρακόρ από πολυπροπυλένιο. Ειδικά για την διακίνηση πόσιµου και βιοµηχανικού
νερού και για διαµέτρους µέχρι και DN 32, η σύνδεση µπορεί να γίνει και µε
ορειχάλκινους συνδέσµους και ρακόρ.

Πολυαιθυλένιο - PVC ή µε µεταλλικούς σωλήνες
Η σύνδεση θα γίνεται µε χαλύβδινες φλάντζες. O υποδοχέας φλάντζας θα είναι από
πολυαιθυλένιο. Η σύνδεση µε τον σωλήνα πολυαιθυλενίου θα γίνεται µε µετωπική
συγκόλληση ή µε ηλεκτροσυγκόλληση (βλέπε παραπάνω προδιαγραφή “Σύνδεση
πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο”). Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν ειδικά
χυτοσιδηρά τεµάχια ζιµπώ.

7.2.3

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι σωλήνες από ελατoχυτοσίδηρο θα είναι σύµφωνοι µε την
ΕΝ 545, κατηγορία Κ9 µε εσωτερική επένδυση από αλουµινούχο τσιµέντο και εξωτερική προστασία
από στρώµα µεταλλικού ψευδαργύρου µε τελική επίστρωση από ασφαλτικό υλικό ή ρητίνη συµβατή
µε τον ψευδάργυρο. Τα ειδικά τεµάχια των αγωγών από χυτοσίδηρο µε σφαιρικό γραφίτη θα
κατασκευάζονται σύµφωνα µε την EN 545 µε εξωτερική και εσωτερική επάλειψη µε βαφή από βάση
ασφαλτικού ή συνθετικής ρητίνης εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά.

7.2.4

Σωλήνες από χάλυβα
Οι σωληνώσεις από χάλυβα θα είναι ελικοειδούς ραφής, σπειροειδούς συγκόλλησης, σύµφωνα µε
το DIN 1626. Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, το ελάχιστο πάχος των χαλυβδοσωλήνων θα
πρέπει να είναι σύµφωνο µε τον επόµενο πίνακα :
Εσωτερική ∆ιάµετρος [mm]

Πάχος Τοιχώµατος [mm]

80

2,9

100

3,2

125

3,6

150

4,0

200

4,5

250

5,0

300

5,6

350

5,6

400

6,3

500

6,3

600

6,3

700

7,1

800

8,0

900

10,0

1000

10,0

1200

12,5

1400

14,2
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Οι φλάντζες, θα είναι γενικά σύµφωνες µε την ΕΝ 1514. Όλα τα εξαρτήµατα (καµπύλες, ταυ,
συστολές κτλ) θα είναι τύπου µεταλλικής συγκόλλησης (σύµφωνα µε την ΕΝ 10253, κατηγορίας 3).
Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα σε θερµό γαλβάνισµα,
σύµφωνα µε την ΕΝ 10253.
Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούµενα λοξοτόµιση
°
°
(φρεζάρισµα) υπό γωνία 30 έως 35 . Όλες οι εγκάρσιες ραφές, θα συγκολληθούν εξωτερικά και
εσωτερικά, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Οι χαλυβδοσωλήνες θα φέρουν πλήρη εξωτερική και εσωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση
σύµφωνα µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:
i.

Προετοιµασία επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών, στιγµάτων
συγκόλλησης κτλ.

ii.

Αµµοβολή κατά BS 4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3

iii.

Εσωτερική προστασία:

iv.

-

µία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών
(ΠΞΣ 75 µm),

-

µια στρώση µε εποξειδική βαφή δύο συστατικών µε λιθανθρακόπισα (ΠΞΣ 200 µm)

Εξωτερική προστασία:

-

µια στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 µm)

-

δύο στρώσεις µε εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 µm)

Εναλλακτικά και εφ’ όσον προδιαγράφεται στις Ειδικές Προδιαγραφές επένδυση µε πολυαιθυλένιο,
αυτή θα γίνει σύµφωνα µε το DIN 30670, δηλαδή :
1η στρώση:

στρώση βάσης (primer) από θερµοσυγκολητική εποξειδική σκόνη ελαχίστου
πάχους 60 µικρών

2η στρώση:

στρώση υλικού συγκόλλησης (adhesive coat) ελαχίστου πάχους 250 µικρών

3η στρώση:

εξωτερική στρώση από εκβαλλόµενο (extruded) πολυαιθυλένιο. Ο αριθµός των
περιελήξεων και επικαλύψεων πρέπει να είναι τέτοιος που το ελάχιστο πάχος της
στρώσης πολυαιθυλενίου να είναι 3 mm.

Στα σηµεία των συγκολλήσεων ο αγωγός θα επικαλύπτεται µε ταινία πολυαιθυλενίου 3 στρωµάτων
συνολικού πάχους τουλάχιστον 3,2 mm. Η ταινία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι κατασκευασµένη
σύµφωνα µε το DIN 30672, το πάχος της θα είναι 0,75 mm έως 0,80 mm και το πλάτος της
100 mm, ενώ η επικάλυψη 50 mm.
Στα άκρα των σωλήνων στα οποία πιθανόν να έχει παρουσιασθεί οξείδωση, θα πρέπει να
προηγηθεί καθάρισµα µε βούρτσα.

7.2.5

Σωλήνες από u PVC σειράς 41 ή ανώτερης
Οι σωλήνες βαρύτητας υπογείων δικτύων θα είναι από uPVC σειράς 41, κατασκευασµένοι
σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ 476 και DIN 19534 µε ενσωµατωµένο σύνδεσµο (µούφα) και ελαστικό
δακτύλιο στεγανότητας.

7.2.6

Σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος από HDPE
Οι αγωγοί θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο ΕΝ 13476, τύπος Β. Σε περιπτώσεις αλλαγής
κατεύθυνσης, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις αλλαγής διατοµών καθώς και διακλαδώσεων θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα κατασκευασµένα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 13476, για
να εξασφαλίζεται η οµαλή ροή καθώς και η στεγανότητα του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
αποφεύγεται η χρήση εξαρτηµάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές πρώτες ύλες από αυτές
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των ευθύγραµµων σωλήνων. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνεται µε µούφα και ελαστικό
δακτύλιο.

7.2.7

Ελικοειδής σωλήνες SPIRAL από uPVC ή HDPE
Για σωλήνες µεγάλων διαµέτρων (πάνω από Φ600) σε δίκτυο βαρύτητας θα χρησιµοποιηθούν
σωλήνες ελικοειδείς (SPIRAL) από uPVC ή HDPE σύµφωνα µε DIN 16961, ΕΛΟΤ 1169.
Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από uPVC γίνεται µέσω συνδέσµου (µούφα) όπως και για τους
σωλήνες από uPVC µε συµπαγή τοιχώµατα. Η στεγανότητα εξασφαλίζεται από τον ενσωµατωµένο
ελαστικό δακτύλιο. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση ελαστικός δακτύλιος
(στεγανωτικό) ο οποίος συσφίγγει πάνω στον σωλήνα µέσω µεταλλικού στεφανιού. Το µεταλλικό
στεφάνι όπως και οι βίδες που το σφίγγουν είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από HDPE, εκτός από το ανοξείδωτο µεταλλικό στεφάνι µε τον
ελαστικό δακτύλιο (στεγανωτικό), µπορεί να επιτευχθεί και µε την µέθοδο της αυτογενούς
συγκόλλησης.

7.2.8

Τσιµεντοσωλήνες
Οι τσιµεντοσωλήνες θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων οµβρίων και µόνο µετά από
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Θα προέρχονται από το εµπόριο και θα ανταποκρίνονται πλήρως
µε την Υπουργική Απόφαση Ε∆2α/02/44/Φ.1.1 του ΦΕΚ 253/Β/84 χωρίς εσωτερική επένδυση. Η
κατηγορία σωλήνων, ο τύπος τοιχωµάτων των σωλήνων, η διάµετρος και ο τρόπος έδρασής τους
θα καθορίζονται στην Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές.
Σε κάθε περίπτωση για τον καθορισµό των παραπάνω παραµέτρων και τελικά την επιλογή των
τσιµεντοσωλήνων θα λαµβάνεται κινητό φορτίο κατηγορίας SLW60 κατά DIN 1072

7.2.9

Φρεάτια
Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα. Εναλλακτικά µπορεί να εγκατασταθούν
προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο µεσαίας πυκνότητας, ή υψηλής πυκνότητας
ανάλογα µε τα βάθη τοποθέτησης και την ύπαρξη ή όχι υδροφόρου ορίζοντα.

7.3

Εκτέλεση Εργασιών

7.3.1

∆ιακίνηση και αποθήκευση σωλήνων
Οι σωλήνες θα µεταφέρονται, αποθηκεύονται και θα διακινούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Οι σωλήνες πρέπει να µεταφέρονται διατεταγµένοι για να µην προκαλούνται ζηµιές
κατά την µεταφορά τους στο εργοτάξιο.
Οι χειρισµοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται µε µεγάλη προσοχή και ανάλογα µε το
βάρος των σωλήνων µε τα χέρια, µε σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από µαδέρια) ή ανυψωτικό
µηχάνηµα. Όταν χρησιµοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση τα άκρα τους θα καλύπτονται µε
λάστιχο, για να µην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων.
Οι αγωγοί θα αποθηκεύονται σε οµαλές και επίπεδες επιφάνειες απαλλαγµένες από διαβρωτικά
υλικά, χωριστά ανά υλικό κατασκευής. Σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων επίσης πρέπει να
αποθηκεύονται χωριστά, ή εάν αυτό είναι αδύνατο οι µεγαλύτερες διάµετροι πρέπει να
τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις.
Οι σωλήνες από PVC και HDPE πρέπει να προστατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή τους στον
ο
ήλιο. Επίσης καλό είναι όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη των 0 C να
αποφεύγονται τα απότοµα κτυπήµατα στους σωλήνες.
Οι σωλήνες από PVC και HDPE θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού άκρου και µε
τις κεφαλές προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται µεταξύ τους κατά το µήκος µίας γενέτειρας.
Εναλλακτικά, οι σωλήνες µπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή
γωνία σε σχέση µε την προηγούµενη, η δε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωµένη
ώστε να είναι αδύνατη η κύλιση των σωλήνων.. Εάν αυτοί οι τρόποι είναι αδύνατο, τότε µπορούν να
τοποθετηθούν κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί, πλάτους τουλάχιστον 50 mm και σε
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απόσταση όχι µεγαλύτερη από 2 m µεταξύ τους. Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 1,50 m.
Οι χυτοσιδηροί σωλήνες στοιβάζονται µε ανάλογους τρόπους αυτών των σωλήνων PVC και HDPE.
O µέγιστος αριθµός των στρώσεων καθορίζεται από τον τρόπο στοίβαξης τους, τον συντελεστή
κατηγορίας πάχους και την διάµετρο.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό µέρος, µακριά από την ηλιακή
ακτινοβολία και να παραµένουν µέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας µέχρι την
χρησιµοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά εξαρτήµατα από uPVC και HDPE.

7.3.2

Εγκιβωτισµός σωλήνων
Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.
Η ζώνη του αγωγού περιλαµβάνει το χώρο µεταξύ του πυθµένα και των τοιχωµάτων της τάφρου και
µέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Στη ζώνη του αγωγού πρέπει οι
απαιτήσεις κατασκευής του υλικού πληρώσεως που θα χρησιµοποιηθεί και ιδιαίτερα της
συµπυκνώσεως να είναι αυξηµένες, δεδοµένου ότι αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση στην παραδοχή
της στατικής και δυναµικής καταπονήσεως του αγωγού.
Το υλικό πλήρωσης που θα χρησιµοποιηθεί για τον εγκιβωτισµό των σωλήνων πρέπει να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.
Μετά την ισοπέδωση και την συµπίεση του πυθµένα του ορύγµατος θα τοποθετηθεί το υλικό
εγκιβωτισµού κάτω από τον σωλήνα (υπόστρωµα σωλήνα), σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. H
επιφάνεια θα ελεγχθεί στην συνέχεια ως προς την στάθµη και την οµοιοµορφία και εάν χρειασθεί θα
γίνουν οι τελικές διορθώσεις για την σωστή στάθµη.
∆εν θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των σωλήνων εάν δεν γίνει ο έλεγχος και η παραλαβή του
υποστρώµατος του σωλήνα. Σε περίπτωση που το υπόστρωµα έχει υποστεί βλάβη από νερά, ή
άλλη αιτία, ο Ανάδοχος πρέπει να το αφαιρέσει και να το κατασκευάσει εκ νέου µε νέα υλικά.
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει ο πλευρικός εγκιβωτισµός µε τύπανση ώστε να
αποφεύγονται κενά στην περιοχή κάτω από τον σωλήνα. Η ολοκλήρωση του εγκιβωτισµού θα γίνει
µε τύπανση και από τις δύο πλευρές του σωλήνα για να αποφευχθεί η εγκάρσια µετακίνησή του και
η υπερύψωση του. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που
µπορούν να παραµορφωθούν. Το ύψος του εγκιβωτισµού θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης.
Οι προστατευτικές επενδύσεις των αγωγών δεν επιτρέπεται να υποστούν βλάβη κατά την
διαδικασία εγκιβωτισµού των σωλήνων.
Για αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να
πληρωθεί και να συµπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας.
Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dεξ
µεγαλύτερη από 1,00 m, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να
κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, µε ελάχιστο πάχος tmin=0,15 m.
Κατά την τοποθέτηση του υλικού υποστρώµατος και εγκιβωτισµού θα αφαιρούνται προοδευτικά οι
προσωρινές αντιστηρίξεις.
Η όλη εργασία του εγκιβωτισµού των σωλήνων µε άµµο πρέπει να γίνει εν ξηρώ και ο Ανάδοχος
οφείλει να προστατεύσει το σκάµµα από επιφανειακά νερά µε την κατασκευή πρόχειρων
αναχωµάτων και τάφρων κατά µήκος του σκάµµατος και να αποχετεύει τα υπεδάφια νερά µε
άντληση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο.
Οι θέσεις συνδέσεων δεν θα καλυφθούν στην αρχή µε άµµο και θα καλυφθούν µετά την εκτέλεση
των αντίστοιχων δοκιµών.
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στις σωληνογραµµές από uPVC και HDPE, θα γίνεται
εγκιβωτισµός µε σκυρόδεµα. Κατά τον εγκιβωτισµό (αγκύρωση) σε σκυρόδεµα πρέπει να µην
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καλύπτονται οι συνδέσεις (µούφα – ευθύ άκρο) εκτός και ορίζεται αλλιώς από την µελέτη. Το
σκυρόδεµα θα δονηθεί και δουλευτεί καλά από κάτω και γύρω από τον σωλήνα και θα είναι σε
πλήρη επαφή µε την κάτω επιφάνεια του σωλήνα. Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέµατος θα έχει
εξοµαλυνθεί µε φτυάρι και θα φθάνει οµαλά µέχρι τις πλευρές του ορύγµατος.
Ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι σωλήνες
δεν θα µετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και, όπου είναι δυνατόν, η σκυροδέτηση θα γίνει σε µία
φάση.

7.3.3

Τοποθέτηση σωλήνων
Οι σωλήνες θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη Μελέτη.
Οι σωλήνες κατ' αρχάς πρέπει να τοποθετηθούν κατά µήκος του χείλους των τάφρων για
επιθεώρηση. Σωλήνες οι οποίοι έχουν υποστεί βλάβη, θα απορρίπτονται.
Το εσωτερικό των σωλήνων πρέπει να διατηρείται καθαρό από χώµατα, ξένα σώµατα και νερά.
Έτσι στη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόµιο του τελευταίου σωλήνα
που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα.
Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις. Η υψοµετρική
τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται µε κατάλληλη διαµόρφωση του υποστρώµατος και δεν
επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται.
Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επακριβώς οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά στις θέσεις που
φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Μεταξύ φρεατίων (προκειµένου για αγωγούς βαρύτητας) ο
αγωγός πρέπει να είναι σε οριζοντιογραφία και µηκοτοµή απόλυτα ευθύγραµµος.
Προκειµένου για αγωγούς πιέσεως τα τµήµατα των αγωγών που σε οριζοντιογραφία ή µηκοτοµή
προβλέπονται σε καµπύλη θα κατασκευασθούν από σωλήνες κανονικού ή µικρότερου µήκους σε
συνδυασµό µε την επιτρεπόµενη απόκλιση των συνδέσµων ή από ειδικά τεµάχια (καµπύλες).
Πάντως σε καµία περίπτωση η απόκλιση των αξόνων δύο συνδεόµενων σωλήνων δεν µπορεί να
υπερβαίνει την επιτρεπόµενη για το είδος του. Για να αποφεύγεται η απόκλιση και τυχόν
αποσύνδεση του αγωγού στις θέσεις όπου τοποθετούνται τα ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταυ,
πώµατα) λόγω των δηµιουργούµενων εκεί ωθήσεων είναι απαραίτητη η αγκύρωσή τους.
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και εφ' όσον παραστεί η ανάγκη να κοπούν σε µήκος
µικρότερο του ονοµαστικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων, οι
σχετικές εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, µε ειδικό εξοπλισµό. Σε
κάθε περίπτωση τα κοµµένα άκρα θα πρέπει να λοξοτοµούνται (φρεζάρισµα). Οι ελαστικοί
δακτύλιοι στεγανότητας, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε λίπη, γράσα και έλαια.
∆εν επιτρέπεται η κάµψη των σωλήνων από PVC για την δηµιουργία αλλαγών στην διεύθυνση,
ο
µεγαλύτερη από 3 . Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι σωλήνες να κάµπτονται συγχρόνως κατά την
οριζόντια και την κατακόρυφη έννοια για την δηµιουργία καµπύλης παρά µόνο οριζόντια ή
κατακόρυφη.
Η ακτίνα καµπυλότητας των σωλήνων από HDPE πρέπει να είναι τουλάχιστον 30D, όπου D η
εξωτερική διάµετρος του σωλήνα εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά.
Το σκάµµα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πρέπει να έχει το ελάχιστο πλάτος που
καθορίζεται στα σχέδια της µελέτης, η δε απόσταση της εξωτερικής παρειάς του σωλήνα σε καµία
θέση του αγωγού δεν πρέπει να είναι µικρότερη από εκείνη που καθορίζεται ως ελάχιστη στα
σχέδια της µελέτης.
Η σύνδεση των ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων µε φλάντζες, από χυτοσίδηρο µε σφαιροειδή
γραφίτη θα γίνεται µε παρένθεση µεταξύ των φλαντζών ελαστοµερούς δακτυλίου στεγανότητας. Οι
κοχλιοφόροι ήλοι θα συσφίγγονται επαρκώς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του αρµού,
χωρίς όµως να δηµιουργούνται εφελκυστικές τάσεις στα συνδεόµενα µέρη.
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7.3.4

Φρεάτια

7.3.4.1

Φρεάτια από σκυρόδεµα
Ο πυθµένας, η οροφή και τα τοιχώµατα των φρεατίων που συγκρατούν υγρά θα κατασκευαστούν
από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης και τύπου II ή ΙV (Sulfate Resisting),
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές. Εάν δεν προδιαγράφεται
διαφορετικά τα ξηρά φρεάτια κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25,
τύπου ΙΙ, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. Στο σκυρόδεµα των φρεατίων τα οποία θα
κατασκευασθούν κάτω από τη στάθµη του υπόγειου ορίζοντα θα γίνει πρόσµιξη στεγανωτικού
µάζας, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.
Για την κατασκευή των τοιχωµάτων των φρεατίων θα χρησιµοποιηθεί εξωτερικός ξυλότυπος, ενώ
απαγορεύεται η χρησιµοποίηση της παρειάς της εκσκαφής ως ξυλοτύπου.
Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα
σχέδια της µελέτης και τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
Σε όλα τα φρεάτια τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθµίδες ή βαθµίδες από GRP, σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης. Τα καλύµµατα οι εσχάρες και τα στόµια υδροσυλλογής των φρεατίων θα είναι
από χυτοσίδηρο, χαλύβδινα ή από GRP, σύµφωνα µε τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
σχέδια της µελέτης.
Στην Μελέτη και στις Ειδικές Προδιαγραφές προσδιορίζονται οι προστατευτικές επενδύσεις των
φρεατίων των δικτύων.
(1)

Επίχρισµα µε πατητή τσιµεντοκονία
Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων συγκράτησης υγρών (εσωτερικές παρειές των
πλευρικών τοίχων, δάπεδο, κάτω επιφάνεια πλάκας οροφής), καθώς επίσης και όπου αλλού
ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επιχρισθούν µε πατητή τσιµεντοκονία. Η τσιµεντοκονία θα γίνει
σε τρεις στρώσεις.
Ως υλικά κατασκευής θα χρησιµοποιηθούν, τσιµέντο τύπου ΙΙ και άµµος σε αναλογία 650 kg
3
τσιµέντου σε 1,0 m άµµου για την πρώτη και δεύτερη στρώση και 900 kg τσιµέντου σε
3
0,8 m άµµου για την τρίτη στρώση.
Η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκος και τελείως απαλλαγµένη γαιωδών και οργανικών
προσµίξεων. Η µέτρηση της άµµου πρέπει απαραίτητα να γίνεται µε κιβώτιο ορισµένου
όγκου και το τσιµέντο να προστίθεται σε βάρος. Η ανάµιξη των υλικών και η παρασκευή των
µιγµάτων πρέπει να γίνεται επί επιπέδων λαµαρινών ή µε ειδικούς αναµικτήρες.
Η πρώτη στρώση της τσιµεντοκονίας θα είναι πεταχτή, η δεύτερη στρώση στρωτή και η τρίτη
πατητή, θα συµπιέζεται δε και λειαίνεται µε το µυστρί. Το τελικό συµπιεστό πάχος της
τσιµεντοκονίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm.
Στις γωνίες θα διαµορφώνονται καµπύλες µε ειδικά εργαλεία. Κάθε στρώση θα καταβρέχεται
επανειληµµένα µετά το πήξιµο του τσιµέντου. Πριν από τη διάστρωση κάθε στρώσης η
επιφάνεια θα καθαρίζεται και θα πλένεται και τέλος θα διαβρέχεται µε γαλάκτωµα τσιµέντου
(αριάνι).

(2)

Μόνωση µε ασφαλτική επάλειψη
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των φρεατίων, καθώς
επίσης και όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επαλειφθούν µε διπλή ασφαλτική
στρώση.
Το υλικό θα διαστρωθεί σε δύο στρώσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοστασίου
παραγωγής. Στην Υπηρεσία θα δοθούν από τον Ανάδοχο όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
υλικού, καθώς επίσης και οι οδηγίες για τον τρόπο εφαρµογής του, προς έγκριση.
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Πριν από την οποιαδήποτε επίστρωση υλικού, οι επιφάνειες εφαρµογής θα πρέπει να
καθαριστούν σχολαστικά από σκόνες, λάδια κτλ. και αφού γίνει επίστρωση µε το αστάρι, θα
εφαρµοστεί το ασφαλτογαλάκτωµα σε δύο στρώσεις σταυρωτά.
(3)

Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτοπάνου
Όπου ζητηθεί από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί στην µόνωση των εξωτερικών
επιφανειών από σκυρόδεµα, µε διπλή στρώση ασφαλτοπάνου, πάχους 2 mm και βάρους
2
2
2,20 kg/m µέχρι 2,50 kg/m . Η προστασία της µόνωσης θα γίνει µε τσιµεντοκονία πάχους
3
2 cm και αναλογία 650 kg/m τσιµέντου, όπως ορίζεται στην παρ. 9.23.2 της ΠΤΠ Τ110.

7.3.4.2

Προκατασκευασµένα φρεάτια
Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιµασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των
φρεατίων που καθορίζεται στα σχέδια της µελέτης θα συµφωνούν πλήρως µε τα προδιαγραφόµενα
στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13598.
Τα φρεάτια θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), κυλινδρικού σχήµατος, τυποποιηµένης εσωτερικής
διαµέτρου DΝ 1000mm, σύµφωνα µε την µελέτη και θα απαρτίζονται από 3 τµήµατα:
•

την βάση,

•

τον ενδιάµεσο ανυψωτικό δακτύλιο και τον

•

έκκεντρο ή οµόκεντρο κώνο.

Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν προδιαµορφωµένες εισόδους και εξόδους τυποποιηµένης
διατοµής ή, εναλλακτικά, οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγµένες από το εργοστάσιο ούτως
ώστε ο εγκαταστάτης να πραγµατοποιεί την ανάλογη διαµόρφωση της οπής. Εξάλλου, πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος.
Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται µέσω του έκκεντρου ή οµόκεντρου κώνου, ο
οποίος θα κόβεται στο απαιτούµενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόµενης τελικής στάθµης.
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές και θα
εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωµένων σε πλάκα από σκυρόδεµα κατάλληλων
διαστάσεων.
Τα βασικά τµήµατα των φρεατίων πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους είτε µε την χρήση ελαστικών
δακτυλίων είτε µε αυτογεννή συγκόλληση
H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα σχέδια
λεπτοµερειών της µελέτης. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιµεντοκονίας και µονωτικών υλικών
στο εσωτερικό του φρεατίου. Η επίχωση του εναποµένοντος διακένου θα γίνεται µε κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.
Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη θα γίνεται επί
υποστρώµατος συνολικού πάχους 40cm, αποτελούµενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30cm) και
επιφανειακή στρώση άµµου (πάχους 10cm).
Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής πρέπει να είναι κατάλληλες για σύνδεση µε αγωγούς PVC,
πολυαιθυλενίου συµπαγούς τοιχώµατος, ή πολυαιθυλενίου δοµηµένου τοιχώµατος.

7.3.5

∆οκιµή έτοιµων σωληνώσεων
Όλες οι δαπάνες για την δοκιµή των αγωγών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω,
περιλαµβανοµένης και της προµήθειας των απαραίτητων για τη δοκιµή οργάνων, βαρύνουν τον
Ανάδοχο. Οι προσωρινές αγκυρώσεις, που τυχόν απαιτηθούν, δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η
σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στην τιµή κατασκευής της σωληνογραµµής.
Μετά το τέλος κάθε δοκιµής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την Υπηρεσία
και από τον Ανάδοχο. Κανένα τµήµα αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν έχει γίνει η
δοκιµή στεγανότητας σ' αυτό. Επίσης απαγορεύεται κάθε επίχωση ορύγµατος στο οποίο υπάρχει
αγωγός που δεν έχει δοκιµαστεί.
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(1)

∆ίκτυα πίεσης
Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων ειδικών τεµαχίων
και εξαρτηµάτων θα εκτελείται δοκιµή στεγανότητας και αντοχής των σωληνώσεων και των
συνδέσµων σε εσωτερική υδραυλική πίεση. Η δοκιµή θα γίνεται κατά τµήµατα, µετά από
πρόταση του Αναδόχου και σχετική έγκριση του Εργοδότη.
Πριν από την δοκιµή σε πίεση, η σωληνογραµµή θα επιχωθεί κατά τµήµατα, εκτός των
συνδέσεων, των διακλαδώσεων και των καµπυλών, που θα µείνουν ακάλυπτες, θα
στερεωθεί και θα αγκυρωθεί, ώστε να µην µετακινηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιµής. Για το
σφράγισµα των άκρων της σωληνογραµµής δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται δικλείδες, αλλά
τυφλές φλάντζες ή πώµατα.
Η υδραυλική πίεση στο τµήµα δοκιµής εξασκείται µε τη βοήθεια κατάλληλης αντλίας. Η
δεξαµενή της αντλίας πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα µέτρησης που θα επιτρέπει
την µέτρηση του προστιθέµενου όγκου, για την διατήρηση της πίεσης µε ακρίβεια ±1%. Ένα
καταγραφικό µανόµετρο ελεγµένης και κατάλληλης ακριβείας εγκαθίσταται στην
σωληνογραµµή, κατά το δυνατόν στο χαµηλότερο σηµείο.
Κατά την διάρκεια της δοκιµασίας καµιά εργασία δεν επιτρέπεται µέσα στα ορύγµατα όσο το
τµήµα βρίσκεται σε δοκιµασία.
i.

Προδοκιµασία
Η σωληνογραµµή θα γεµίσει µε νερό, προσεκτικά και αργά, από το χαµηλότερο σηµείο
ώστε να βγει τελείως ο αέρας. Μεταξύ πλήρωσης και δοκιµής πρέπει να µεσολαβήσει
αρκετό διάστηµα (περίπου 24 ώρες), ώστε να δοθεί καιρός σε αέρα που έχει µείνει
µέσα στη σωληνογραµµή να αποµακρυνθεί βαθµιαία. Η αντλία θα τοποθετηθεί στο
χαµηλότερο σηµείο της σωληνογραµµής.

ii.

Κυρίως δοκιµασία πιέσεως
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την προηγούµενη φάση µετατοπίσεις των
σωλήνων, ή διαφυγές νερού, η διαδικασία δοκιµών θα σταµατήσει προκειµένου να
αποκατασταθούν οι βλάβες. Μετά τις επιδιορθώσεις η διαδικασία θα αρχίσει από την
αρχή.
Η πίεση δοκιµής θα είναι ίση µε την ονοµαστική πίεση και θα διατηρείται για µισή ώρα
ανά 100 m δοκιµαζόµενου τµήµατος, αλλά ποτέ η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν
θα είναι µικρότερη των δύο (2) ωρών.
Η ποσότητα του νερού που αντλείται κατά την περίοδο αυτή θα µετράται και δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 0,1 λίτρα ανά mm εξωτερικής διαµέτρου και χιλιόµετρο µήκος
αγωγού για κάθε 24 ώρες.
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ανωτέρου ορίου, ελέγχεται οπτικά η
σωληνογραµµή για αναζήτηση ενδεχόµενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές, αυτές
επισκευάζονται και η δοκιµασία επαναλαµβάνεται εξαρχής.
Εάν δεν βρεθούν διαρροές νερού, παρά το γεγονός ότι προσετέθησαν σηµαντικές
ποσότητες νερού για την διατήρηση της πιέσεως, πρέπει εκ νέου να επιχειρηθεί
εκκένωση του αέρα στο δίκτυο πριν εκτελεσθεί νέα δοκιµή.

(2)

∆ίκτυα βαρύτητας
i.

Αρχική δοκιµή στεγανότητας
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιµή στεγανότητας του
δικτύου. Σαν µήκος δοκιµής λαµβάνεται το µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τµήµα του
αγωγού. Ο κορµός του σωλήνα εγκιβωτίζεται µε άµµο ή σκυρόδεµα αλλά οι σύνδεσµοι
µένουν ακάλυπτοι για τον έλεγχο κατά την δοκιµή.
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Πριν από την έναρξη της δοκιµής θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή µε την παροχέτευση
ποσότητας νερού στο ανάντη φρεάτιο και θα παρατηρηθεί η διέλευση του προς το
κατάντη. Στην συνέχεια τα δύο άκρα του αγωγού κλείνονται µε στεγανά πώµατα που
να επιτρέπουν το γέµισµα της γραµµής µε νερό, καθώς επίσης και την εξαέρωση. Το
γέµισµα γίνεται αργά ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό µπαίνει από
το χαµηλότερο σηµείο. Η εξαέρωση γίνεται στο ψηλότερο άκρο.
Όταν γεµίσει ο αγωγός µε νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση αυξάνει η πίεση στις
0,4 atm (4 m ύψος νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή διατηρείται
30' στη διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να εµφανιστούν διαρροές στους συνδέσµους.
Όλα τα απαραίτητα όργανα για την διεξαγωγή των δοκιµών οφείλει να τα προµηθεύσει
και µεταφέρει στον χώρο του έργου ο Ανάδοχος.
Εφ' όσον κατά τη δοκιµή εµφανιστούν σηµεία µη στεγανά, είτε στα τοιχώµατα των
σωλήνων, είτε τις συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει βαθµιαία ο
αγωγός, να γίνει η επισκευή των ελαττωµάτων και µετά να ξαναρχίσει η όλη
διαδικασία.
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.
Μετά την επίχωση των σκαµµάτων, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει επανάληψη της
δοκιµής κατά τα ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε κατά τρόπο που θα ήταν
δυνατό να προκαλέσει ζηµιές στους αγωγούς.
ii.

Τελική δοκιµή στεγανότητας
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής δοκιµής στεγανότητας, θα ακολουθήσουν δοκιµές
µεγαλύτερων τµηµάτων του δικτύου και ανά τµήµατα δικτύου µήκους µέχρι 300-500m
τα οποία θα επιλεγούν από την Υπηρεσία, ώστε να µην παρουσιάζουν σοβαρές
υψοµετρικές διαφορές του εδάφους για να διενεργηθεί η τελική δοκιµή στεγανότητας.
Πριν από την έναρξη της δοκιµής θα παροχετευθεί η ποσότητα νερού σε καθένα
ανάντη φρεάτιο χωριστά και θα παρατηρηθεί η απρόσκοπτη ροή του προς τα κατάντη
φρεάτια.
Στην συνέχεια θα πληρωθεί ο αγωγός και τα φρεάτια επισκέψεως µέχρι το έδαφος µε
νερό, θα σφραγισθούν τα φρεάτια και θα µετρηθούν οι απώλειες του νερού µετά από
24ώρες. Οι απώλειες νερού δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερες από 3% του συνολικού
περιεχοµένου όγκου νερού.

iii.

Ειδικές δοκιµές
Όπου ο αγωγός βρίσκεται µέσα σε υδροπερατά εδάφη και κυρίως µέσα σε υδροφόρο
ορίζοντα ή / και σε όποιες και όσες θέσεις επιλέξει η Υπηρεσία, ελέγχεται η
στεγανότητα του αγωγού σε εισροές από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, αφού
προηγουµένως αφαιρεθεί το νερό από το εσωτερικό και τα φρεάτια.

K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΠ_ΠΜ.doc

- 34 -

N5600/5156/B10

8.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

8.1

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Η παρούσα Προδιαγραφή Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση
βοηθητικών κατασκευών και ειδικότερα στα:

8.2

•

καλύµµατα φρεατίων και εσχάρες οµβρίων

•

κιγκλιδώµατα

•

κλίµακες και στα

•

δάπεδα διαδρόµων (από εσχάρες και αντιολισθηρές επιφάνειες).

Υλικά
Στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη καθορίζονται τα χρησιµοποιούµενα κατά περίπτωση
υλικά:
Τα καλύµµατα, οι εσχάρες και τα στόµια υδροσυλλογής θα είναι κατασκευασµένα από:
•

ελατό χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την ΕΝ 1563

•

φαιό χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την ΕΝ 1561

•

ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304)

•

χάλυβα, γαλβανισµένο εν θερµώ µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 µm (350 kg/m ), στην
2
περίπτωση πάχους χάλυβα µικρότερου από 5 mm ή 65 µm (450 kg/m ) στη περίπτωση
χάλυβα πάχους µεγαλύτερου από 5mm.

•

Πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες υάλου και κατάλληλη προστασία από την υπεριώδη
ακτινοβολίακαι (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες, χωρίς
διακύµανση της πυκνότητας.

2

Οι βαθµίδες φρεατίων θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από:
•

φαιό χυτοσίδηρο σύµφωνα µε την ΕΝ 1561

•

χάλυβα µε επικάλυψη από πλαστικό, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές BS 3412 ή BS 5139. Οι
διαστάσεις θα είναι σύµφωνες µε το ΕΝ 10301.

Τα κιγκλιδώµατα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από:
•

σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισµένους εν θερµώ, ονοµαστικής διαµέτρου DN 40,
σύµφωνα µε το DIN 2440. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης των σωλήνων και στερέωσης των
ορθοστατών θα είναι χυτοσιδηρά γαλβανισµένα εν θερµώ. Η στερέωση των ορθοστατών
γίνεται µε µεταλλικά βύσµατα εκτονώσεως 10 mm σε δάπεδο από σκυρόδεµα, ή µε
φρεζαριστούς κοχλίες Μ10 σε µεταλλικό δάπεδο.

•

oρθογωνικά, κυκλικά και γραµµικά προφίλ από πολυεστερική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες
υάλου. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης των προφίλ θα είναι από πλαστικό ανθεκτικό στη διάβρωση
ή ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν την ΕΝ 13706.

Οι κλίµακες και τα καλύµµατα δαπέδων (εσχαρωτά δάπεδα ή αντιολισθηρές επιφάνειες) πρέπει να
είναι κατασκευασµένες από:
•

ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) ή

•

χάλυβα, γαλβανισµένο εν θερµώ µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 µm (350 kg/m ), στην
2
περίπτωση πάχους χάλυβα µικρότερου από 5 mm ή 65 µm (450 kg/m ) στη περίπτωση
χάλυβα πάχους µεγαλύτερου από 5 mm.
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•

Πολυεστερική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες υάλου (GRP) και κατάλληλη προστασία από την
υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες,
χωρίς διακύµανση της πυκνότητας.

Σε κάθε περίπτωση και εφ’όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην Μελέτη και τις Ειδικές
Προδιαγραφές ο γαλβανισµένος χάλυβας θα πρέπει να έχει την παρακάτω τουλάχιστον
αντιδιαβρωτική προστασία:
•

Προετοιµασία επιφανείας:
Καθαρισµός γαλβανισµένης επιφάνειας µε συρµατό-βουρτσα για να αφαιρεθούν τα οξείδια
και λείανση µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο)

•

Αστάρωµα:
Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό
σκληρυντή και αντισκωρικές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µm)

•

Τελική βαφή:
Κάτω επιφάνεια καλύµµατος υγρού φρεατίου ή διαδρόµου, κάτω από τον οποίο διακινούνται
υγρά:

-

Μία στρώση µε εποξειδική βαφή δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες,
πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 300 µm).

Επιφάνειες µη εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία:

-

∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες
και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µm)

Επιφάνειες εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία:

8.3

-

Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες
και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µm)

-

Μία στρώση µε πολυουρεθανικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση ακρυλικές
ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 µm).

Εκτέλεση εργασιών
Η τοποθέτηση πρέπει να είναι επιµεληµένη, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης, το εξωτερικό
φινίρισµα θα πρέπει να είναι επιµεληµένο έτσι ώστε η επιφάνεια να έχει οµοιόµορφο χρώµα και
υφή, να είναι λεία χωρίς προεξοχές και απαλλαγµένη από ξένα σώµατα, αγώγιµα τεµάχια, οπές,
κτυπήµατα, κενά , ξέσµατα, ρυτιδώσεις ή φυσαλίδες.

8.3.1

Καλύµµατα φρεατίων και εσχάρες
Το καθαρό πλάτος των καλυµµάτων φρεατίων σε οδούς µε κυκλοφορία πρέπει να είναι µεγαλύτερο
από 600mm, ενώ σε περιοχές εκτός κυκλοφορίας µεγαλύτερο από 800mm, σύµφωνα µε την
EN 124.
Τα καλύµµατα των φρεατίων πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε να εµποδίζεται η ακούσια
µετατόπιση τους. Τα ανακλινόµενα καλύµµατα πρέπει να ασφαλίζουν στην ανοιχτή θέση, ενώ τα
βαριά καλύµµατα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε αντίβαρα, υδραυλικούς ή πνευµατικούς
µηχανισµούς ανύψωσης.
Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΝ 124:
Περιοχή έργου
Κατηγορία ΕΝ 124
Οδοστρώµατα
D400
Πεζοδρόµια – χώροι στάθµευσης
C250
Χώροι πρασίνου
A15
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Τα στεγανά καλύµµατα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασµένο από GRP µε αγκύρια
πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich µε εξωτερικά φύλλα
κατασκευασµένα από ισοφθαλική ρητίνη µε UV inhibitor, ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού και πυρήνα
από κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.).
Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες
γυαλιού. Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να εξασφαλίζεται
καθαρή επιφάνεια απορροής 70%.

8.3.2

Κιγκλιδώµατα
Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψοµετρική διαφορά µεγαλύτερη από 0,50m
θα εγκατασταθούν κιγκλιδώµατα. Τα κιγκλιδώµατα θα έχουν ενιαία µορφή σε όλη την εγκατάσταση
και θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. Τα κιγκλιδώµατα θα έχουν ύψος 1.100mm και η
απόσταση των ορθοστατών θα είναι µικρότερη από 1.200mm.
Το οριζόντιο συνεχές φορτίο θα λαµβάνεται τουλάχιστον ίσο µε 1.000 N/m, σύµφωνα µε την
ΕΝ 12255-10, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10m, η µέγιστη επιτρεπτή
απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας ανέρχεται σε 0,50m.
Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπέτο, τότε η απόσταση του πρώτου οριζόντιου
στοιχείου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m.
Τα κιγκλιδώµατα από GRP αποτελούνται από σωληνωτά προφίλ διαµέτρου 50mm από
πολυεστερική ρητίνη, ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού. Οι ορθοστάτες, πάχους 6mm προβλέπονται σε
αποστάσεις του 1,0m, ενώ οι οριζόντιοι ράβδοι (τρεις σειρές) θα έχουν πάχος 4mm. Σε περίπτωση
που το ύψος της ανεµόσκαλας ξεπερνά τα 2,0 m προβλέπεται κλωβός ασφαλείας, διαµέτρου
800mm, ο οποίος προσαρµόζεται στην κατακόρυφη κλίµακα.

8.3.3

Κλίµακες
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή
επιθεώρηση σε επίπεδο µε διαφορά µεγαλύτερη από 50cm από το επίπεδο εργασίας πρέπει να
προβλεφθούν κλίµακες πρόσβασης. Οι µεταλλικές κλίµακες κατασκευάζονται από χάλυβα
γαλβανισµένο εν θερµώ, ή από ανοξείδωτο χάλυβα και διακρίνονται σε οικοδοµικές κλίµακες,
ανεµόσκαλες και κατακόρυφες κλίµακες.
Οι µεταλλικές κλίµακες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα σχέδια της Μελέτης. Πρέπει να
0
0
αποφεύγονται κλίµακες µε κλίση ανόδου µεταξύ 50 και 65 .
(1)

Οικοδοµικές κλίµακες.
0

0

Χρησιµοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυµαίνεται µεταξύ 30 και 45 και υπολογίζονται για
2
οµοιόµορφο φορτίο 5 kΝ/m και έχουν ελάχιστο πλάτος 600 mm. Η αλληλοεπικάλυψη των
βαθµίδων πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 10 mm.
Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της
κλίµακας πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 1.100 mm.
Οικοδοµικές κλίµακες µε περισσότερα από πέντε βαθµίδες πρέπει να συνοδεύονται µε
κιγκλίδωµα από την µία τουλάχιστον πλευρά και σε περιπτώσεις πλάτους βαθµίδων
µεγαλύτερου των 1.000 mm και από τις δύο πλευρές. Τα κιγκλιδώµατα θα είναι σύµφωνα µε
τις σχετικές Προδιαγραφές.
Οι βαθµίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασµένες από αντιολισθητική επιφάνεια
(π.χ. µπακλαβαδωτή λαµαρίνα), ή εσχάρα, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.
(2)

Ανεµόσκαλες
0

0

Οι ανεµόσκαλες χρησιµοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυµαίνεται µεταξύ 65 και 75 ,
πλάτους 500mm έως 600mm. Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να
είναι τουλάχιστον 650mm, για να εξασφαλίζεται ελεύθερο άνοιγµα 200mm από το πέρας της
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βαθµίδας µέχρι το τοιχίο της δεξαµενής. Η αλληλοεπικάλυψη των βαθµίδων πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 10mm και η κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της
ανεµόσκαλας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3.500 mm.
Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της
κλίµακας πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 1.100mm.
Οι ανεµόσκαλες πρέπει να συνοδεύονται µε κιγκλίδωµα ύψους περί τα 200mm και από τις
δύο πλευρές. Τα κιγκλιδώµατα θα είναι σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.
Οι βαθµίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασµένες από µπακλαβαδωτή
λαµαρίνα, ή εσχάρα, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.
(3)

Κατακόρυφες κλίµακες
0

Κατακόρυφες κλίµακες χρησιµοποιούνται όταν η κλίση ανόδου είναι µεγαλύτερη από 75 , και
έχουν πλάτος 400mm έως 500mm. Σε περίπτωση κατακόρυφου ύψους µεγαλύτερου από
3.000mm πρέπει να συνοδεύονται µε κλωβό ασφαλείας. Η κατακόρυφη απόσταση
(πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της κατακόρυφης κλίµακας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6.000mm.
Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της
κλίµακας πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 650mm
Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 150mm. Η
κατακόρυφη κλίµακα θα πρέπει να συνοδεύεται από χειρολισθήρα ύψους περί τα 1.000 mm,
σαν προέκταση του σκελετού της κλίµακας.
Οι βαθµίδες, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα πρέπει να διαµορφώνονται από
συµπαγή χάλυβα ελάχιστης διαµέτρου 20 mm.

8.3.4

∆άπεδα διαδρόµων
2

Η φέρουσα ικανότητα των µεταλλικών διαδρόµων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3,5 kN/m και το
βέλος κάµψης µικρότερο από 10 mm ή L/200 (όπου L το άνοιγµα του διαδρόµου), σύµφωνα µε
ΕΝ 12255-1.
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά στις περιοχές, όπου είναι αναγκαία η οπτική παρακολούθηση
κάτω από το δάπεδο εργασίας θα τοποθετούνται εσχαρωτά δάπεδα από πλέγµα (εσχάρες). Σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις τα δάπεδα θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια (µπακλαβαδωτή
λαµαρίνα).
Γενικά τα εσχαρωτά δάπεδα καθώς και τα δάπεδα µε αντιολισθητική επιφάνεια πρέπει να έχουν
ενιαία µορφή σε όλο το έργο και θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.
Τα εσχαρωτά δάπεδα πρέπει να είναι αντιολισθητικά, ηλεκτροπρεσσαριστά ή πρεσσαριστά
σύµφωνα µε DIN 24537 ή περαστά, κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα
γαλβανισµένα εν θερµώ.
Τα δάπεδα από λαµαρίνα θα πρέπει να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Η µπακλαβαδωτή
λαµαρίνα θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισµένα εν
θερµώ.
Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες
γυαλιού. Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να εξασφαλίζεται
καθαρή επιφάνεια απορροής 70%.
Τα αντιολισθηρά καλύµµατα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασµένο από GRP µε αγκύρια
πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich µε εξωτερικά φύλλα
κατασκευασµένα από ισοφθαλική ρητίνη µε UV inhibitor, ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού και πυρήνα
από κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.).
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9.

EPΓA ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

9.1

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα έργα διαµόρφωσης χώρου των Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυµάτων και ειδικότερα στις οδοστρωσίες και πεζοδροµήσεις. Γενικά ισχύουν οι
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠTΠ) του Υπουργείου ΠEXΩ∆E.

9.2

Υλικά
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για την κατασκευή των έργων οδοποιίας, πεζοδροµίων και
περφράξεων πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις επιµέρους Προδιαγραφές.
Οι τσιµεντόπλακες θα είναι διαστάσεων 50cm x 50cm σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές του
τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΠΤΠ ∆Τ 625.88/1959) πάχους 5cm, από το οποίο η επάνω στρώση πάχους
τουλάχιστον 1cm θα είναι µε λευκό τσιµέντο.

9.3

Εκτέλεση εργασιών

9.3.1

Γενικά

9.3.2

Οδοστρώµατα
Οι εκσκαφές και τα επιχώµατα για την κατασκευή των οδοστρωµάτων θα γίνουν σύµφωνα µε τις
σχετικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης.
H σκάφη πρέπει να διαµορφωθεί και να συµπυκνωθεί στις διαστάσεις, που αναγράφονται στα
σχέδια της µελέτης. Κάθε ανωµαλία ή κοίλωµα που δηµιουργείται στην επιφάνεια της σκάφης κατά
την διάρκεια της συµπύκνωσης θα διορθώνεται µε αναµόχλευση της επιφάνειας και µε προσθήκη,
αφαίρεση ή αντικατάσταση του υλικού και στην συνέχεια νέα συµπύκνωση, έτσι ώστε να προκύψει
λεία και οµοιόµορφη επιφάνεια.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια της σκάφης χαλαρώσει ή υποστεί άλλου είδους φθορά, πριν
αρχίσει η επόµενη εργασία, πρέπει να επισκευάζεται ή να ανακατασκευάζεται. Μετά την
αποπεράτωση της συµπυκνώσεως και πριν αρχίσει η επόµενη εργασία, η επιφάνεια της σκάφης
πρέπει να έχει τις ανοχές που έχουν προδιαγραφεί.
Εάν, λόγω συνθηκών εδάφους, είναι αδύνατη η συµπύκνωση της σκάφης, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, το ακατάλληλο υλικό θα αφαιρείται και θα αντικαθίσταται µε υπόβαση από κοκκώδες
υλικό.
Όλες οι εργασίες στρώσης υπόβασης και βάσης θα γίνουν σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις
ΠTΠ 0150 και 0155 του YΠEXΩ∆E.
Όλη η εσωτερική οδοποιία στην εγκατάσταση θα επιστρωθεί µε ασφαλτικό τάπητα, σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης. Ειδικότερα προβλέπονται οι στρώσεις:

9.3.3

•

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m κατά την Π.Τ.Π. Α-265.

•

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά την Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και Α-201.

•

Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m κατά την Π.Τ.Π. Α-260.

•

Ασφαλτική προεπάλειψη κατά την Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201.

Κρασπεδόρειθρα και στερεά εγκιβωτισµού
Στερεά εγκιβωτισµού θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραµµή των περιφερειακών δρόµων
στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα τοποθετηθούν
κρασπεδόρειθρα. Σε καµπύλες ακτίνας µικρότερης των 5m θα χρησιµοποιούνται ειδικά καµπύλα
προκατασκευασµένα τεµάχια.
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Τα ρείθρα και στερεά εγκιβωτισµού θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα
τοποθετούνται στις σωστές τους ευθυγραµµίες και στάθµες. Όποια τµήµατα βρεθούν µε σφάλµα
ευθυγραµµίας ή στάθµης µεγαλύτερο από 3 mm θα καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται.

9.3.4

Πεζοδρόµια
Η πλακόστρωση των πεζοδροµίων, νησίδων, πλατειών κλπ. θα γίνει µε αντιολισθητικές τσιµεντένιες
πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι), σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.
Η βάση έδρασης της πλακόστρωσης θα γίνει µε κοκκώδες υλικό της ΠΤΠ-0150, διαβάθµισης ∆ ή Ε,
το οποίο θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφανείας της στρώσης έδρασης και της έδρασης των
πλακών πεζοδροµίου, ελαχίστου ύψους 58 cm. Η βάση έδρασης θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90%
της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο PROCTOR.
Η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών θα γίνει πάνω σε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα πάχους 2,5 έως
3
3,0 cm, το οποίο αποτελείται από ένα µέρος ασβέστη και πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 kg/m
τσιµέντου. Η αρµολόγηση των πλακών θα γίνει µε τσιµεντοµαρµαροκονία από λευκό τσιµέντο
3
αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m µαρµαροκονίας.
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10.

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

10.1

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τις οικοδοµικές εργασίες των κτιρίων του έργου. Γενικά τα
κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα φέρουν τοιχοποιία
πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµές, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Εναλλακτικά τα κτίρια
µπορούν να κατασκευαστούν από χαλύβδινο σκελετό µε επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από
θερµοµονωτικά panels.

10.2

Υλικά
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για τις οικοδοµικές εργασίες θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις
επιµέρους Προδιαγραφές και των αναφεροµένων παρακάτω.
Όλα τα υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται από προµηθευτές
εγκεκριµένους από την Υπηρεσία. Τα πάσης φύσεως υλικά συνοδεύονται από τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα
υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία συνοδεύονται από
τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιµες τεχνικές πληροφορίες του
κατασκευαστή τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη παρ.7.8.4(2). Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται
επιπλέον αποζηµίωση για την προσκόµιση δειγµάτων και δοκιµίων.

10.3

Κτίρια από χαλύβδινο σκελετό
Όπου προβλέπεται από τις Ειδικές Προδιαγραφές, τα κτίρια θα κατασκευασθούν µε µεταλλικά
στοιχεία από µορφοχάλυβα κατάλληλων διατοµών που θα προκύψουν από την Μελέτη Εφαρµογής
του Αναδόχου.
Ο χάλυβας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι καινούργιος χωρίς ίχνη σκουριάς, απαλλαγµένος από
λεπίσµατα, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, εγγυηµένος για την χηµική σύνθεση, το κατεργάσιµο, την
ευαισθησία έναντι ψαθυρής θραύσης, την καταλληλότητα για συγκόλληση και γενικά θα πληροί τις
σχετικές Γερµανικές Πρότυπες Προδιαγραφές (DIΝ 17100, DIN 1000).
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για όλα τα µεταλλικά στοιχεία προβλέπεται η παρακάτω
αντιδιαβρωτική προστασία:
Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και οξείδωση θα γίνει ως εξής:
1/2

i.

Αµµοβολή κατά Sa 2

ii.

Θερµό γαλβάνισµα πάχους ξηράς στρώσης 120 µm

iii.

Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mµ

iv.

Βαφή µε εποξικό χρώµα ΠΞΣ 160 µm

v.

Τελική στρώση µε αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 µm

Η οροφή και οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών έργων, που θα κατασκευαστούν από
µορφοχάλυβα, θα επικαλυφθούν µε θερµοµονωτικά πάνελ. Τα πάνελ θα είναι σύνθετα –
αυτοφερόµενα δοµικά στοιχεία από δύο διαµορφωµένα ελασµατόφυλλα µεταξύ των οποίων θα
υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 4cm, ή µεγαλύτερου, σύµφωνα µε την
µελέτη θερµοµόνωσης. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάσµατα θα είναι χαλύβδινα,
2
ελάχιστου πάχους 0,5mm, γαλβανισµένα εν θερµώ Ζ275 (275 gr/m ), σύµφωνα µε το ΕΝ 10147,
µε εποξειδικό υπόστρωµα πάχους 10µm και οργανική επίστρωση πάχους 25µm.
Όπου απαιτείται, τα πάνελ θα είναι πυράντοχα µε πετροβάµβακα, ελάχιστου πάχους 5cm
Η µορφή των ελασµάτων και η χρωµατική απόχρωση θα καθοριστεί στην αρχιτεκτονική και θα είναι
της έγκρισης της Υπηρεσίας.
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10.4

Τοιχοποιίες
Οι εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από διάτρητους οπτόπλινθους. Τα
υλικά και οι εργασίες κονιαµάτων τοιχοποιίας θα είναι σύµφωνα µε το ΕΝ 998. Οι αναλογίες για τα
3
3
κονιάµατα τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 350 kg - 450 kg τσιµέντο ανά m κονιάµατος και 0,08 m
ασβέστη.
Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ., όπου το πάχος του κονιάµατος είναι
µεγαλύτερο από 15 mm χρησιµοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του
αρµού ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιµοποιείται µεσόκοκκη άµµος (0/3). Στην περίπτωση
πάχους µικρότερου από 8 mm η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1).
Οι τοιχοποιίες δεν θα κατασκευάζονται πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδοµάδες από την
αφαίρεση του ξυλοτύπου της φέρουσας κατασκευής. Ο Ανάδοχος ακολουθεί τα κατασκευαστικά
σχέδια για την ανέγερση της τοιχοποιίας ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που τα
κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες.
Όλες οι τοιχοποιίες πρέπει να είναι αλφαδιασµένες, κατακόρυφες, και οµαλές, σε ορθές γωνίες µε
πλήρεις στρώσεις κονιάµατος. Η εµπλοκή των πλίνθων πρέπει να επιτυγχάνεται µε όσο το δυνατόν
λιγότερες τεµαχισµένες πλίνθους. Ο τεµαχισµός των πλίνθων γίνεται µε την κοπή τους µε το
ξυλουργικό ή άλλο ειδικό πριόνι, πριονοκορδέλα ή δισκοπρίονο. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε
άλλος τρόπος κοπής.
Το ύψος των σενάζ θα είναι τουλάχιστον 10 cm και ο ελάχιστος οπλισµός είναι 2Φ10 άνω και 2Φ10
κάτω (S400) και συνδετήρες Φ8/25 (S220) στην περίπτωση τοιχοποιίας µέχρι πάχος µιας πλίνθου
είτε µε 3Φ10 άνω και 3Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ 8/20 (S220) στην περίπτωση
τοιχοποιίας µεγαλύτερου πάχους. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει,
κατά την κρίση της, την αύξηση του πλήθους ή / και της διατοµής και του οπλισµού των σενάζ και
πρεκιών.
Οι επιφάνειες επαφής µεταξύ τοιχοποιίας και κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα θα
πληρούνται µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:3 κατά βάρος τσιµέντου και άµµου. Οι επιφάνειες
επαφής πρέπει να έχουν επιχρισθεί µε πεταχτή τσιµεντοκονία περιεκτικότητας 400kg τσιµέντου
τουλάχιστον 24h πριν την κατασκευή της τοιχοποιίας.
Πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης η επιφάνεια έδρασης καθαρίζεται από
οποιαδήποτε ξένα υλικά και σκουπίζεται για την αφαίρεση σκόνης κτλ. Αν υπάρχουν εξογκώµατα
στην επιφάνεια έδρασης, αφαιρούνται για να µην προκαλέσουν στρέβλωση της στρώσης. Εφόσον
είναι κεκλιµένη ή ανώµαλη, η βάση της τοιχοποιίας εξοµαλύνεται µε τη διάστρωση εξισωτικής
στρώσης σκυροδέµατος 300 kg τσιµέντου, µε σκοπό την εξασφάλιση της οριζοντιότητας των
αρµών. Η πρώτη στρώση των πλίνθων πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντια, γιατί αποτελεί
προϋπόθεση για τη σωστή διάστρωση των παραπάνω σειρών.
Οι πλίνθοι θα τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην υπάρχουν σε δύο διαδοχικές στρώσεις
αρµοί στην ίδια κατακόρυφο. Οι τοίχοι θα κτίζονται στις ακριβείς περασιές που προκύπτουν από τις
διαστάσεις των κατόψεων σε κατακόρυφο επίπεδο και θα σφηνώνονται στο άνω µέρος µε την
πλάκα ή τη δοκό. Όλες οι περασιές και γωνίες θα είναι καλά ζυγισµένες και σε λαµπάδες κανονικά
διαµορφωµένοι.
Οι διασταυρούµενοι τοίχοι θα έχουν σωστά συµπλέγµατα και εξασφάλιση της διασταύρωσης. Οι
αρµοί των τοίχων δεν πρέπει να έχουν πάχος µεγαλύτερο από 10mm. ∆ιασταυρούµενοι τοίχοι
πρέπει να χτίζονται συγχρόνως ώστε να συνδέονται σε κάθε στρώση µε αµοιβαίες εισδοχές του
ενός µέσα στον άλλον. ∆εν επιτρέπεται το µονοµερές χτίσιµο ακόµα και αν προβλεφθούν αναµονές
ή υποδοχές. Οι πλινθοδοµές θα τελειώνουν 15cm κάτω από την ψηλότερη στάθµη τους, η τέλεια δε
αποπεράτωση (σφήνωµα µε λοξά τούβλα στην οροφή) θα γίνεται αφού περάσουν δύο τουλάχιστον
µέρες.

10.5

Εσωτερικά και Εξωτερικά Επιχρίσµατα
Τα επιχρίσµατα θα είναι τριών στρώσεων. Γενικά, όσον αφορά την σύνθεση των επιχρισµάτων
ισχύουν τα αντίστοιχα άρθρα του ΑΤΟΕ. Τα υλικά που θα χρησιµοποιούνται για τις δύο πρώτες
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στρώσεις θα είναι ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 450kg τσιµέντου µε άµµο λατοµείου µεσόκοκκη σε
αναλογία 1:3, ενώ η τρίτη στρώση µαρµαροασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150kg τσιµέντου µε
λεπτόκοκκη άµµο λευκού µαρµάρου (µαρµαρόσκονη).
Η µαρµαρόσκονη πρέπει να προέρχεται από καθαρό µάρµαρο, να είναι λευκή, καλά λειοτριµµένη,
κονιοποιηµένη και απαλλαγµένη από ξένες ουσίες. Επιλέγεται σε δύο κατηγορίες: την µερτιόκοκκη
(κανονική) και τη λεπτή (πούδρα). Απαγορεύεται αυστηρά για την κατασκευή οποιουδήποτε
επιχρίσµατος η χρησιµοποίηση πούδρας.
Οι χρωστικές ουσίες που µπορεί να προσθέτονται στα κονιάµατα πρέπει να:
•

είναι λειοτριµµένες.

•

µην διαλύονται στο νερό.

•

µην επηρεάζονται από τα αλκάλια.

•

µην επιδρούν στις συνδετικές ουσίες του κονιάµατος.

Εφόσον το κονίαµα προέρχεται έτοιµο από βιοµηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει
τις οδηγίες χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιµέντου και νερού που πρέπει να
προστεθεί στο εργοτάξιο, του πρόσµικτου που ενδεχοµένως πρέπει να προστεθεί σύµφωνα πάντα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προοριζόµενη χρήση κτλ.).
Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιµεντοκονιαµάτων, τα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται αµέσως
µετά την παρασκευή τους, γι’ αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να
µην ξηραίνονται πριν από τη χρήση τους. Κονίαµα που έχει σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην µπορεί
να επανέλθει στην κανονική του κατάσταση, µόνο µε κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού,
απορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας των µερικώς σκληρυµένων µιγµάτων για την απόκτηση της
επιθυµητής πλαστικότητας καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι µέγιστοι χρόνοι µεταξύ παρασκευής
και χρήσης ανάλογα µε το είδος του κονιάµατος για εσωτερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία:
•

για ασβεστοκονίαµα µε πολτό ασβέστη 3,5h

•

για ασβεστοκονίαµα µε υδράσβεστο 5h

•

για κονιάµατα µε τσιµέντο 2,5h.

Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις
οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι συνήθεις αναλογίες κονιαµάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:
Είδος Κονιάµατος
Ασβεστοκονίαµα 1:2
Ασβεστοκονίαµα 1:2,5
Ασβεστοκονίαµα 1:3
Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2
Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5
Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:3
Τσιµεντοκονίαµα 350
Τσιµεντοκονίαµα 400
Τσιµεντοκονίαµα 600

3

Τσιµέντο [kg/m ]
150
300
450
350
450
600

Ασβέστης (κ.ο.)
0,42
0,36
0,32
0,42
0,36
0,32
0,10
0,10
0,10

Άµµος (κ.ο.)
0,84
0,90
0,96
0,84
0,90
0,96
1,12
1,06
1,00

Το κονίαµα που χρησιµοποιείται στη δόµηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσµατα είναι τουλάχιστον
3
350kg - 400kg ανά m κονιάµατος. Για τις εξωτερικές αρµολογήσεις χρησιµοποιούνται
3
ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα που περιέχουν τουλάχιστον 450kg τσιµέντου ανά m κονιάµατος.
Το κονίαµα θα παρασκευάζεται µε µηχανικό αναµικτήρα ανάλογα µε την απαιτούµενη ποσότητα. Η
ανάµιξη θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε το µίγµα που προκύπτει κάθε φορά, να έχει
οµοιογένεια σε όλη του τη µάζα.
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Σε κάθε επιφάνεια τα επιχρίσµατα εκτελούνται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. Ανάλογα µε το
πάχος των επιχρισµάτων, µετά το λάσπωµα πρέπει να περάσουν 7-10 µέρες ενώ στις άλλες
στρώσεις περίπου 3 µέρες.
Πριν από την έναρξη κατασκευής των επιχρισµάτων:
•

καθαρίζεται η επιφάνεια µε σάρωθρο, συρµάτινη βούρτσα κτλ. από κάθε ξένη ουσία, όπως
αιθάλη, ίχνη λιπαρών ουσιών, εξανθίσεις.

•

όπου έχει τοποθετηθεί υλικό µε διαφορετικό συντελεστή διαστολής (ξύλο, σίδηρος κτλ.), τότε
αυτό καλύπτεται µε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα ή λεπτό νεβροµετάλ.

•

οι εξωτερικές επιφάνειες λίγο πριν τη διάστρωση κάθε στρώσης (ειδικά της πρώτης)
διαβρέχονται καλά.

Το µέσο πάχος του πιτσιλιστού κυµαίνεται µεταξύ 6mm - 15mm, ενώ στις οροφές 5mm-6mm. Τα
κονιάµατα για το πιτσιλιστό παρασκευάζονται ρευστότερα από τα άλλα. Το πιτσιλιστό
Μετά την αποξήρανση της πρώτης στρώσης, διαστρώνεται η δεύτερη (λάσπωµα). Το µέσο πάχος
του λασπώµατος εξαρτάται από τις ανωµαλίες, της προς επίχριση, επιφάνειας. ∆εν πρέπει όµως να
είναι µικρότερο των 0,8cm, ούτε µεγαλύτερο των 2cm. Ειδικά για τα επιχρίσµατα οροφών το ολικό
πάχος µαζί µε τη δεύτερη στρώση ορίζεται σε 12mm.
Η τελική στρώση πρέπει να εφαρµόζεται µετά την πάροδο 7-10 ηµερών από την εφαρµογή της
δεύτερης στρώσης και το πάχος της δεν υπερβαίνει τα 5mm - 7mm.Η τελευταία στρώση πρέπει να
έχει παντού την ίδια υφή και να είναι το ίδιο πορώδης ώστε ο χρωµατισµός της επιφάνειας να
απορροφηθεί οµοιόµορφα. Απαγορεύεται η διόρθωση πιθανών ανωµαλιών του λασπώµατος κατά
την εκτέλεση της τελευταίας στρώσης. Αν διαπιστωθεί κάποια τοπική ανωµαλία στο λάσπωµα, αυτή
διορθώνεται µε την αφαίρεση µέρους του λασπώµατος και την ανακατασκευή του, σύµφωνα µε την
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις εντολές της Υπηρεσίας.

10.5.1

Επιχρίσµατα Σαγρέ
Εάν προδιαγράφεται σχετικά, επιχρίσµατα σαγρέ διαστρώνονται σε εξωτερικές επιφάνειες, κατά
προτίµηση δηµιουργώντας αρµούς, ώστε ο λόγος µήκους προς ύψος να µην υπερβαίνει το 1,5 :1.
Ο τύπος και το σχέδιο των αρµών πρέπει να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Όλες οι επιφάνειες σκυροδέµατος και οπτοπλινθοδοµών θα ψεκάζονται µε τσιµεντοκονίαµα 450kg
τσιµέντου µε µεσόκοκκη άµµο (πεταχτό), το οποίο δεν θα απλώνεται µε το µυστρί. Η δεύτερη
στρώση (λάσπωµα) επίσης αποτελείται επίσης από τσιµεντοκονίαµα 450kg τσιµέντου µε
µεσόκοκκη άµµο, ενώ η τρίτη στρώση θα εκτελείται σε δύο φάσεις από άµµο σπυρωτή, µεσόκοκκη,
ραντιστή (ριπτή) µε «θυµαράκι» ή ειδικό «µηχανάκι σαγρέ».
Ενισχύσεις στα σαγρέ επιχρίσµατα τοποθετούνται σε εξωτερικές επιχρίσεις επί σκυροδέµατος. Ως
ενίσχυση χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα συρµάτινα πλέγµατα διαστάσεων οπής 25mm x 16mm
2
που στερεώνονται µε 8 προσδέσεις ανά m . Το πλέγµα θα απέχει 6mm από την επιφάνεια. ∆εν θα
καλύπτονται οι αρµοί διαστολής. Η Υπηρεσία µπορεί να υποδείξει εναλλακτικές µεθόδους
στερέωσης του πλέγµατος.

10.5.2

Εσωτερικά Επιχρίσµατα Μαρµαροκονίας Τριπτά
Εάν προδιαγράφεται σχετικά, τα εσωτερικά επιχρίσµατα θα είναι επιχρίσµατα µαρµαροκονίας,
3
τριπτά. Για την τρίτη στρώση (ψιλό) χρησιµοποιείται ασβεστοκονίαµα 150 kg τσιµέντου ανά m
κονιάµατος µε αναλογία κατ’ όγκο, 1 µέρους πολτού ασβέστη ανά 2 µέρη µαρµαρόσκονη. Η τελική
επιφάνεια του επιχρίσµατος επεξεργάζεται µε τριβίδι. Το πάχος της τρίτης στρώσεως είναι περίπου
6 mm. Η τρίτη στρώση των τριπτών επιχρισµάτων εκτελείται σε δύο φάσεις.
Κατά την πρώτη φάση (αστάρωµα) διαστρώνεται το κονίαµα σε λεπτό πάχος στο λάσπωµα. Το
αστάρι δεν διαστρώνεται, αν η προηγούµενη στρώση δεν έχει «τραβήξει» αρκετά και δεν έχει
διαβραχεί. Τοποθετείται «τραβηχτό» µε συνηθισµένο ξύλινο τριβίδι και σχηµατίζει µία αδρή
επιφάνεια.
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Στη συνέχεια, καθώς συνδέεται µε την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η εξώτατη µεµβράνη
(ψιλό) της τελευταίας στρώσης, µε ξύλινο τριβίδι επενδεδυµένο µε ελαστικό. Κατά το τριβίδισµα η
επιφάνεια διαβρέχεται µε τη χρήση πινέλου, µε ασβεστόνερο (απαγορεύεται γαλάκτωµα άσβεστου).
Η διαβροχή δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική ούτε ανεπαρκής. Η επεξεργασία της επιφάνειας µε
µαλακό υλικό (αφρολέξ κτλ) χωρίς προηγούµενο τριβίδισµα µε ξύλινη σανίδα, δεν γίνεται αποδεκτή.
Το τριβίδισµα συνεχίζεται µέχρι να γίνει η επιφάνεια λεία και επίπεδη, η δε συστολή του κονιάµατος
µε την αποξήρανση δεν πρέπει να δηµιουργεί τριχιάσµατα.

10.5.3

Εξωτερικά Πατητά Επιχρίσµατα Τσιµεντοµαρµαροκονίας
Όπου προδιαγράφεται, θα εφαρµόζονται πατητά επιχρίσµατα τσιµεντοµαρµαροκονίας.
3

Για τη δεύτερη στρώση (λάσπωµα) χρησιµοποιείται κονίαµα 450 kg κοινού τσιµέντου, 1,05 m
3
άµµου και όχι περισσότερο από 0,07 m πολτού ασβέστη. Το πάχος της δεύτερης στρώσης είναι
περίπου 15 mm. Η επιφάνεια του λασπώµατος χαράσσεται µε το µυστρί, ώστε να σχηµατίζονται
πυκνά διασταυρούµενες γραµµές.
Η τρίτη στρώση θα ολοκληρωθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις και αποτελείται από κονίαµα µε
αναλογία κατ΄ όγκο 1 µέρος λευκού τσιµέντου ανά 2,5 - 3 µέρη µαρµαρόσκονης µε ή χωρίς
προσθήκη ορυκτού χρώµατος. Η τελική επιφάνεια θα επεξεργαστεί αρχικά µε το τριβίδι και κατόπιν
θα πατηθεί µε το µυστρί.

10.5.4

Έτοιµα Επιχρίσµατα
Η εφαρµογή των έτοιµων επιχρισµάτων γίνεται αµέσως µετά την ανάµιξη τους µε τη χρήση σωλήνα
εκτόξευσης. Η απαιτούµενη ποσότητα εκτοξεύεται στην επιφάνεια του τοίχου, όπου έχουν
τοποθετηθεί γαλβανισµένοι µεταλλικοί οδηγοί. Στη συνέχεια διαστρώνεται το επίχρισµα. Η επόµενη
στρώση µπορεί να εφαρµοστεί λίγες ώρες αργότερα ή την επόµενη µέρα. Γενικά για την ανάµιξη και
την εφαρµογή των έτοιµων κονιαµάτων ως επιχρίσµατα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί
πιστά τις οδηγίες εφαρµογής των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Η προσθήκη χηµικών
βελτιωτικών πρόσµικτων, χωρίς σχετική οδηγία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού
απαγορεύεται.
Τα επιχρίσµατα από ακρυλικά κονιάµατα εφαρµόζονται επί όλων των σταθερών επιφανειών µε
κατάλληλη µέθοδο ανάλογα µε την υφή της προς επίχριση επιφάνειας, σε 2 στρώσεις πεταχτού και
τελικής στρώσης πάχους 12mm – 15mm αναλόγως των οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής.
Στην περίπτωση που οι προς επίχριση επιφάνειες έχουν µεγάλες ανωµαλίες, θα προηγείται η
διάστρωση πρώτης και δεύτερης στρώσης µε ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ικανού πάχους και
κατόπιν θα διαστρώνεται το ακρυλικό κονίαµα µε πάχος 5mm – 6mm.

10.6

Επιστρώσεις - Επενδύσεις

10.6.1

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου
Για τις επιστρώσεις των δωµάτων, θα χρησιµοποιηθούν λευκές ή έγχρωµες πλάκες τσιµέντου,
σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις εντολές της Υπηρεσίας. Οι πλάκες
τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν για την επίστρωση δαπέδων, πρέπει να είναι Α΄ διαλογής,
αρίστης ποιότητας, ευθύγραµµες, δίχως ρωγµές και µε οµοιόµορφες τις διαστάσεις τους.
Το κονίαµα συγκολλήσεως των πλακών τσιµέντου προς επίστρωση των δωµάτων πρέπει να είναι
περιεκτικότητας των 450kg τσιµέντου. Σε ότι αφορά στην παρασκευή του κονιάµατος, τις αναλογίες
των αδρανών και των υλικών συγκόλλησης ισχύουν τα περί κονιαµάτων του ΑΤΟΕ.
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγµένη από κάθε άχρηστο υλικό και
σωστά αλφαδιασµένη. Η τοποθέτηση των πλακών τσιµέντου ως τελική επίστρωση δώµατος γίνεται
επί του γεωϋφάσµατος προστασίας. Το κονίαµα της επίστρωσης των πλακών τσιµέντου
(τσιµεντοκονία των 450 kg) είναι πάχους 2cm – 3cm περίπου. Κατά την τοποθέτηση των πλακών
τσιµέντου θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ευθυγράµµιση των αρµών (πάχους 2mm).
Η πλήρωση των αρµών θα γίνει µε τσιµεντοπολτό των 600kg τσιµέντου.

K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΠ_ΠΜ.doc

- 45 -

N5600/5156/B10

10.6.2

Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια
Τα πλακίδια δαπέδου θα είναι µη εφυαλωµένα, σύµφωνα µε το ΕΝ 176, µε χαµηλή υδατοαπορροφητικότητα (<3%). Όσον αφορά την αντιολισθηρότητα, τα πλακίδια στους χώρους υγιεινής
θα είναι Κατηγορίας Β σύµφωνα µε το DIN 51097, ενώ στις αίθουσες κτιρίων εξυπηρέτησης και το
εργαστήριο θα είναι κατηγορίας R11, σύµφωνα µε το DIN 51130. Όπου διακινούνται χηµικά
(εργαστήριο, χώροι προετοιµασίας χηµικών κτλ.) τα πλακίδια πρέπει να είναι οξύµαχα.
Τα πλακίδια τοίχου θα είναι εφυαλωµένα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 177, µε µέτρια υδατοαπορροφητικότητα (3% ÷ 6%).
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγµένη από κάθε άχρηστο υλικό και
σωστά αλφαδιασµένη.
Η εργασία πλήρωσης των αρµών διαστολής των δαπέδων και τοίχων (πάχους 3mm στα δάπεδα
και 2mm στους τοίχους) επιτρέπεται µετά το πρώτο 24ωρο µε τα ειδικά υλικά αρµολόγησης. Για
επιφάνειες που απαιτείται χηµική ή µηχανική αντοχή των αρµών, αυτοί πληρούνται µε κατάλληλο
εποξειδικό υλικό.
Εκτός των αρµών διαστολής των πλακιδίων, στις µεγάλες επιφάνειες των δαπέδων είναι
απαραίτητοι και οι κατασκευαστικοί αρµοί διαστολής του δαπέδου, οι οποίοι κατασκευάζονται ανά
2
2
20m έως 25m .

10.6.3

Βιοµηχανικό δάπεδο
Τα δάπεδα επιστρώνονται µε χηµικό σκληρυντικό αποτελούµενο από ειδικά πρόσµικτα και
βελτιωτικά, χαλαζιακά αδρανή και τσιµέντο. Το σκληρυντικό υλικό θα πρέπει να έχει τις παρακάτω
ιδιότητες:
2

•

αντοχή σε θλίψη µεγαλύτερη των 800 kg/cm

•

αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm

•

µεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05cm σε διαδροµή 660m µε ταχύτητα 0,5 m/sec
2
και φόρτιση 0,5 kg/cm (5000 kg/m2)

•

αντοχή σε κρούση (µετά 2000 κύκλους) 30% απώλεια βάρους

•

µέτρο ελαστικότητας 28000 Ν/m (28 ηµερών)

2

2

Το σκληρυντικό υλικό µπορεί, εκτός των χρωστικών υλών, να δεχθεί και χηµικά πρόσθετα ώστε να
µειωθεί η ποσότητα του νερού, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η επιφανειακή στεγανοποίηση και η
αντοχή του υλικού σε φθορά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία έγγραφα που
περιέχουν πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρµογή, τη δοσολογία και λοιπά
στοιχεία του προτεινόµενου σκληρυντικού.
Όλα τα αδρανή, οι προσµίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα είναι εγκεκριµένης ποιότητας και θα
συνοδεύονται από επίσηµα πιστοποιητικά. Οι οδηγίες του κατασκευαστή κάθε υλικού θα τηρούνται
αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή
που θα χρησιµοποιηθούν. Η χρήση προσµίξεων δεν πρέπει να προκαλεί οσµές ή οποιεσδήποτε
άλλες ενοχλήσεις στο τελειωµένο κτίριο.
Το υπόστρωµα επί του οποίου διαστρώνεται το βιοµηχανικό δάπεδο πρέπει να έχει σκληρυνθεί και
εκτραχυνθεί πριν τη διάστρωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
•

Τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος τουλάχιστον Τ131 και διάστρωση τσιµεντοκονίας των 300kg
τσιµέντου, µε χονδρόκοκκη άµµο (0/7), συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης (η άµµος θα
περιέχει όλα τα µεγέθη κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις
κοκκοµετρικές καµπύλες). Το συνολικό πάχος της στρώσης δεν θα είναι µεγαλύτερο από
80mm. Λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την εξασφάλιση των απαραίτητων ρήσεων και της
ενσωµάτωσης του εξοπλισµού.
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•

Κατά το χρόνο που η τσιµεντοκονία είναι νωπή αλλά έχει αποκτήσει ικανή αντοχή (πρέπει να
έχει κάθιση περίπου 4cm – 6cm και να ρευστοποιείται µε ρευστοποιητή) διασπείρεται το
σκληρυντικό σε 2 δόσεις. Ο ρευστοποιητής είναι απαραίτητος για την εξάλειψη της
εξίδρωσης, λόγω της οποίας προκαλούνται επιφανειακές ρηγµατώσεις και µείωση της
επιφανειακής µηχανικής αντοχής. Μετά κάθε διασπορά του σκληρυντικού υλικού στη
τσιµεντοκονία, εφαρµόζεται συµπίεση µε µηχανικούς λειαντήρες, αποτέλεσµα της οποίας
είναι η ενσωµάτωση του υλικού και η δηµιουργία µονολιθικού δαπέδου χωρίς κίνδυνο
αποκόλλησης.
Συνοπτικά τα στάδια εφαρµογής είναι τα ακόλουθα:
i.

διαµόρφωση µε δονητικό πήχη της επιφάνειας της τσιµεντοκονίας

ii.

διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας), κατά το πρώτο στάδιο της
πήξης της τσιµεντοκονίας

iii.

επεξεργασία της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα

iv.

διασπορά του υπόλοιπου σκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας)

v.

φινίρισµα της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα προς κατασκευή λείας και
αντιολισθηρής επίστρωσης

vi.

χάραξη και κοπή των ψευδοαρµών, διατοµής 5 mm x 10 mm (η βάθους ίσου µε το
2
2
1/4 του συνολικού πάχους της τσιµεντοκονίας), σε φάτνωµα περίπου 20 m - 25 m

Οι ψευδοαρµοί πληρούνται µε ασφαλτικό υλικό. Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης του
βιοµηχανικού δαπέδου, θα πρέπει να προστατεύεται η διαστρωθείσα επιφάνεια προς αποφυγή
ρηγµατώσεων:
i.

µε βρεγµένες λινάτσες επί 7 ηµέρες,

ii.

από την ελαφρά κυκλοφορία πεζών για άλλες 36 h - 48 h

iii.

και από την κυκλοφορία οχηµάτων για άλλες 5 ηµέρες.

Η στάθµη των καλυµµάτων και εσχάρων φρεατίων και σιφωνιών δαπέδου θα είναι κατά 5mm
χαµηλότερη από την στάθµη του γύρω δαπέδου και σε καµία περίπτωση ίση ή υψηλότερη.

10.7

Κουφώµατα

10.7.1

Ψευτόκασες
Οι ψευδόκασσες των σιδηρών κουφωµάτων και των κουφωµάτων από αλουµίνιο θα είναι από
στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 2 mm διατοµής ορθογωνικής ή Π. Τα σιδηρά πλαίσια των
κουφωµάτων σε εξωτερικούς χώρους θα είναι γαλβανισµένα, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση.
Η στερέωση των ψευδοκασσών στα δοµικά στοιχεία θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει την
απόλυτη ενσωµάτωση τους σε αυτά. Χρησιµοποιούνται συνήθως ελάσµατα 40mm x 5 mm και
τσιµεντοκονίαµα ή κοχλίες UPAT ή HILTI. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης σιδηρών τµηµάτων
τζινετιών, βιδών κτλ, αυτά θα πρέπει να είναι επικαδµιωµένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωµένα. Η
στερέωση των προφίλ αλουµινίου στις ψευδόκασσες θα γίνει µε ανοξείδωτους χρωµονικελιούχους
κοχλίες.
Τα σηµεία ηλεκτροκόλλησης θα καθαρίζονται και θα προστατεύονται µετά την ηλεκτροκόλληση µε
δύο στρώµατα αντισκωριακού ή µε ψυχρό γαλβάνισµα, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Η εξωτερική επιφάνεια της ψευδόκασσας βάφεται σε δύο στρώσεις (η µία στο σιδηρουργείο και η
άλλη στο εργοτάξιο) µε έτοιµο αντισκωριακό χρώµα µε βάση το χρωµικό ψευδάργυρο. Τέλος πριν
από τη συναρµολόγηση η ψευδόκασσα βάφεται µε 2 στρώσεις χρώµατος αλκαλικής βάσεως.
Επιτρέπεται η χρήση ψευδόκασσων αλουµινίου, εφ’ όσον προσαρµόζονται στις χρησιµοποιούµενες
κάσσες.

K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΠ_ΠΜ.doc

- 47 -

N5600/5156/B10

10.7.2

Σιδηρά κουφώµατα
Τα υλικά για την κατασκευή των σιδηρών κουφωµάτων, θα είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα
από ελαττώµατα και ατέλειες και θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων της
Μελέτης Εφαρµογής του Αναδόχου και τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.
Στα εξωτερικά σιδηρά κουφώµατα, η κάτω τραβέρσα του πλαισίου του ανοιγόµενου φύλλου, θα
φέρει νεροχύτη από λαµαρίνα µε προεξοχή πλάτους µεγαλύτερου της κάσσας, ώστε να την
καλύπτει, για την αποµάκρυνση των νερών της βροχής.
Στα κατωκάσια των εξωτερικών σιδηρών κουφωµάτων, θα υπάρχει κατάλληλα διαµορφωµένη
διατοµή από στραντζαριστή λαµαρίνα ή προφίλ, ανάλογου πάχους µε την κάσσα του κουφώµατος.
Στο κατωκάσι θα συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής τα οποία θα αποµακρύνονται µέσω
προβλεποµένων οπών, εάν προηγούµενα δεν έχουν αποµακρυνθεί απο το νεροχύτη του
κουφώµατος.
Κατά την κατασκευή των σιδηρών κουφωµάτων (υαλοστασίων, φεγγιτών και θυρών), θα
τοποθετηθούν πλαστικοελαστικά παρεµβύσµατα ή πλαστική µαστίχα για την στεγανότητα των
κουφωµάτων από τα νερά της βροχής και από τον αέρα.
Το κενό µεταξύ των δοµικών στοιχείων και κασσών θα πληρούται µε λεπτόρρευστη τσιµεντοκονία
των 600 kg τσιµέντου.

10.7.3

Κουφώµατα αλουµινίου
Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα των κατασκευών από προφίλ αλουµινίου του έργου, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να χρησιµοποιεί προϊόντα εταιρειών αλουµινίου, εγκεκριµένες και αναγνωρισµένες
από την Υπηρεσία που έχουν πιστοποιητικά ποιότητας και αντίστοιχο ενδεικτικό σήµα, τόσο για τα
προϊόντα διέλασης όσο και για τα προϊόντα ανοδίωσης.
Οι διατοµές αλουµινίου που χρησιµοποιούνται είναι κλειστές ανοδιωµένες, κατάλληλου κράµατος,
από ολοκληρωµένο σύστηµα (σειρά) αναγνωρισµένου εργοστασίου παραγωγής. Η εξωτερική
εµφάνιση της επιφάνειας των διατοµών αλουµινίου θα είναι λεία, χωρίς φυσαλίδες, αποφλοιώσεις,
ρωγµές, στίγµατα ή ίχνη διάβρωσης και χωρίς τοπικές ή ολικές µεταβολές του χρωµατισµού.
Τα προφίλ των αλουµινίων πριν από την τελική τοποθέτησή τους θα υποβάλλονται στη διαδικασία
της επιφανειακής επεξεργασίας, µε ανοδική οξείδωση ή µε ηλεκτροστατική βαφή.
Η ανοδίωση εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373 ή τους κανονισµούς EURASEWAA του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Ανοδιωτών ή κατά την Qualanod. Ο βαθµός ανοδίωσης θα
είναι τουλάχιστον 25µm.
Η ηλεκτροστατική βαφή εκτελείται µε πούδρα µεταλλοξειδίου πολυεστερική για τις εξωτερικές ή
εσωτερικές επιφάνειες µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής απόθεσης και πολυµερισµένα µε θερµική
κατεργασία, πάχους στρώσης 60µm.
Ο τρόπος στερέωσης των κουφωµάτων θα συµµορφώνεται µε τα κατασκευαστικά σχέδια ή/και τις
οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Ο αριθµός των πακτώσεων εξαρτάται από τις
διαστάσεις του κουφώµατος, από τον τρόπο λειτουργίας του, από τα υλικά από τα οποία
αποτελείται το πλαίσιο, από το άνοιγµα και τον τρόπο στερέωσης του. Όλες οι συνδέσεις
επιτυγχάνονται µε τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, ώστε
να εξασφαλίζεται το απαραµόρφωτο και η στεγανότητα των πλαισίων. Τα κινούµενα τµήµατα
διατοµών αλουµινίου δεν εφάπτονται απ’ ευθείας µεταξύ τους, αλλά πάντοτε µέσω ειδικών
παρεµβυσµάτων.
Το κουφώµατα κατασκευάζονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ανοίγµατα µε επαρκείς ανοχές
(αέρας διαστάσεων) και όπου απαιτείται, µε αρµούς διαστολής στις συνδέσεις, ώστε να παρέχεται η
ελευθερία µετακινήσεων λόγω θερµικών συστολοδιαστολών (λόγω καιρικών συνθηκών, εποχιακών
και ηµερήσιων µεταβολών των θερµοκρασιών) χωρίς να προκαλούνται λυγισµοί, παραµορφώσεις
αρµών κτλ.
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10.8

Στεγανώσεις

10.8.1

Στεγάνωση δώµατος
Στο άβατο δώµα θα ακολουθήσει η εξής σειρά εργασιών :

10.8.2

•

Προσεκτικός καθαρισµός της φέρουσας πλάκας από σκόνες και ξένα αντικείµενα και στη
συνέχεια κατασκευή περιµετρικού περιθωρίου (λούκι) από τσιµεντοκονία για άµβλυνση της
γωνίας µεταξύ δώµατος και στηθαίου.

•

Επάλειψη (αστάρωµα) της φέρουσας πλάκας του δώµατος µε ρευστό ασφαλτικό γαλάκτωµα
για την δηµιουργία φράγµατος υδρατµών.

•

Τοποθέτηση της θερµοµόνωσης µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη, κατάλληλου
πάχους, σύµφωνα µε την µελέτη θερµοµόνωσης.

•

Κατασκευή στρώσης ρύσεων από ελαφροσκυρόδεµα (π.χ. περλοπµπετόν) ελάχιστου
πάχους 4cm.

•

Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέµατος γίνεται επάλειψη της επιφανείας και των
στηθαίων µε ασφαλτικό βερνίκι και ακολουθεί διάστρωση χωρίς κόλληση της εξαεριστικής
µεµβράνης.

•

Επικόλληση στεγανοποιητικής ελαστοεµερούς ασφαλτικής µεµβράνης σε όλη την επιφάνεια
του δώµατος και µέχρι 15cm έως 20cm επί των κατακορύφων επιφανειών. Τα ασφαλτόπανα
θα αλληλοεπικαλύπτονται σε όλο τους το µήκος κατά 10cm και θα κολληθούν µε φλόγιστρο.

•

∆ιάστρωση της τελικής επιφάνειας µε βότσαλα ή ταρατσόπλακες, αφού προηγηθεί ειδικό
προστατευτικό γεωϋφασµα πάνω από την στεγανωτική στρώση.

Στεγάνωση στέγης
Για την στεγάνωση και θερµοµόνωση της στέγης προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες

10.8.3

•

Επάνω από πέτσωµα (σανίδωµα) της στέγης τοποθετείται το φράγµα υδρατµών παράλληλη
προς τις απολήξεις της στέγης (δηλ. κάθετα προς τις ρύσεις), ξεκινώντας πάντα από το
χαµηλότερο σηµείο. Η µεµβράνη στερεώνεται µε ξύλινους πήχεις επάνω στο πέτσωµα, ανά
60cm περίπου. Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων της µεµβράνης πρέπει να είναι τουλάχιστον
10cm.

•

Στη συνέχεια τοποθετείται το θερµοµονωτικό υλικό, ανάµεσα στο κενό που αφήνουν τα
πηχάκια µεταξύ τους. Το πάχος της θερµοµόνωσης θα προκύπτει από την σχετική µελέτη.
Το ύψος των πήχεων πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το πάχος του θερµοµονωτικού υλικού,
ώστε να παρεµβάλλεται στρώµα αέρα µεταξύ της θερµοµόνωσης και της επόµενης στρώσης.

•

Ακολουθεί η τοποθέτηση θερµοανακλαστικής, που στερεώνεται µε µια δεύτερη σειρά ξύλινων
πήχεων, οι οποίοι καρφώνονται στα ίδια σηµεία µε την πρώτη σειρά πήχεων.

•

Ακολουθεί η τοποθέτηση µιας τρίτης σειράς ξύλινων πήχεων, κάθετα προς τη δεύτερη σειρά
πήχεων, ανά 30cm περίπου, επάνω στην οποία πατάνε τα κεραµίδια.

Στεγάνωση επιφανειών σε επαφή µε το έδαφος
Οι περιµετρικές επιφάνειες οπλισµένου σκυροδέµατος που βρίσκονται σε επαφή µε το έδαφος πριν
τις επιχώσεις στεγανοποιούνται ως εξής:
•

Σφράγιση τυχόν οπών, αρµών κτλ. µε ταχύπυκτο τσιµέντο, καθαρισµός της επιφανείας και
διαβροχή της µέχρι κορεσµού

•

∆ιάστρωση της επιφανείας σε δύο στρώσεις µε επαλειφόµενο στεγανωτικό τσιµεντοειδές

•

∆ιαµόρφωση στραγγιστηρίου περιµετρικά του κτιρίου για την συλλογή και διάθεση των
οµβρίων υδάτων
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•

Τοποθέτηση γεωφάσµατος για την προστασίου στου στραγγιστήρίου και προσεκτική
επίχωση

10.9

Χρωµατισµοί

10.9.1

Υλικά
Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο χρωµάτων
που περιέχει τους χρωµατισµούς για όλα τα τελειώµατα και τις επιφάνειες στα πλαίσια της
εγκεκριµένης µελέτης. Στον κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής στοιχεία για κάθε επιφάνεια:
•

η απαιτούµενη προετοιµασία

•

η ονοµασία και ο τύπος του χρώµατος

•

ο απαιτούµενος αριθµός στρώσεων.

Τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα προέρχονται από τον
ίδιο, αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή.
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία και συµβατά µε τις επιφάνειες, στις
οποίες πρόκειται να εφαρµοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των χρωµατισµών
ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την υποβολή προς έγκριση στην Υπηρεσία δειγµάτων χρωµάτων
σε µικρές επιφάνειες σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κάθε υλικό. Ο
έλεγχος των δειγµάτων αφορά στο χρώµα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά
επιβεβαιώνουν ότι τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού
επιλέξει τις αποχρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην
περαιτέρω εργασία των χρωµατισµών.

10.9.2

Εκτέλεση εργασιών
Οι χρωµατισµοί θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου
παραγωγής, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών χρωµατισµών. Τα υλικά χρωµατισµών θα πρέπει
να αναµιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν µία οµαλή συνοχή και πυκνότητα προτού
χρησιµοποιηθούν, εκτός αν το εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από την
ανάµιξη γίνεται ακριβής υπολογισµός της ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι
πολλές αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η οµοιοχρωµία.
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι εργασίες χρωµατισµών θα γίνονται, εφόσον οι
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος είναι από 10°C - 40°C. Εργασίες χρωµατισµού µεταλλικών
επιφανειών δεν θα διεξάγονται, εάν η επιφανειακή θερµοκρασία του µετάλλου είναι µικρότερη από
3°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος υγροποίησης των υδρατµών επί της µεταλλικής επιφάνειας,
επιτρέπεται η διεξαγωγή χρωµατισµών µέχρι θερµοκρασία 3°C µεγαλύτερης από το σηµείο
υγροποίησης.
Οι στρώσεις των χρωµατισµών εφαρµόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές
ατµοσφαιρικές συνθήκες και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση
εφαρµόζεται µόνο αφού ξηραθούν οι προηγούµενες στρώσεις.
Το ψιλοστοκάρισµα εκτελείται µε πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και για τις
σπατουλαριστές επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται µε πλαστικό αστάρωµα, ώστε
η επιφάνεια εφαρµογής των πλαστικών χρωµάτων να µην έχει ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισµα
παραλειφθεί για την απλούστευση της εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της δεύτερης
στρώσης σπατουλαρίσµατος να έχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου.
Αν µετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές πριν τη
δεύτερη στρώση να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει µετά την πλήρη
ξήρανση της πρώτης και τον καθαρισµό από σκόνες και άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν
διαπιστωθεί η παρουσία µυκήτων, λόγω κλιµατολογικών συνθηκών, µετά την πρώτη στρώση
χρώµατος οι επιφάνειες πλένονται µε ειδικά µυκητοκτόνα διαλύµατα.
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Το επιθυµητό τελικό πάχος του χρώµατος πρέπει να επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πολλών
στρώσεων του υλικού και όχι µε την εφαρµογή µιας παχιάς στρώσης.
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει µε άλλο χρωµατισµό µια ήδη
χρωµατισµένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο χρωµατισµό να εφαρµόσει
στρώσεις στερεωτικής ουσίας.
Τα χρώµατα δεν εφαρµόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα:
•

µαλακό, φθαρµένο επίχρισµα

•

υγρό επίχρισµα

•

υγρή ξυλεία

•

λιπαρότητα ή σκουριά

10.9.2.1 Προετοιµασία
Ο Ανάδοχος προετοιµάζει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής
των χρωµάτων. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωµατισµών αφαιρούνται από τις προς
χρωµατισµό επιφάνειες τα διάφορα εξαρτήµατα που δεν πρόκειται να χρωµατιστούν (εξαρτήµατα
παραθύρων, θυρών, πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κτλ), τα οποία θα
επανατοποθετούνται µετά το πέρας των εργασιών. Όλες οι οπές, ρωγµές, αρµοί που είναι
ελαττωµατικοί και άλλα ελαττώµατα των προς χρωµατισµό επιφανειών επιδιορθώνονται πριν την
έναρξη της εργασίας.
Αµέσως πριν από το χρωµατισµό καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται η σκόνη,
τυχόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις επαναχρωµατισµού θα πρέπει να
αποµακρύνονται τα υπολείµµατα προηγούµενων χρωµάτων από την επιφάνεια µε σκληρή
µεταλλική βούρτσα ή µε έκπλυση νερού ή ατµού υπό πίεση ή µε αµµοβολή. Ο καθαρισµός των
επιφανειών από αέριους ή αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως µε νερό από
κάτω προς τα πάνω. Σε δύσκολες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί νερό υπό πίεση καθώς
και κατάλληλα απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί µύκητες στην επιφάνεια,
επιβάλλεται πλύσιµο µε µυκητοκτόνο.
Η αποµάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται µε σφυρί (µατσακόνι), ενώ
σε ξύλινες επιφάνειες επιτυγχάνεται µε φλόγα καµινέτου, η οποία έχει το πλεονέκτηµα ότι ξηραίνει
την επιφάνεια. Στις µεταλλικές επιφάνειες πρέπει συγχρόνως να γίνεται εκτράχυνση της επιφάνειας
µε υαλόχαρτο, σµυριδόπανο ή αµµοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης.
Η προετοιµασία µεταλλικών επιφανειών για το χρωµατισµό τους ακολουθεί τα πρότυπα ΕΝ ISO
8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Το σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό
για την επεξεργασία των επιφανειών των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών
κατασκευών των κτιρίων, ώστε η οποιαδήποτε σκουριά να µετατρέπεται σε συµπαγές και σταθερό
φιλµ, επαλείφεται στις επιφάνειες των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών
πριν από το χρωµατισµό τους, εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, σύµφωνα τις προδιαγραφές του
παρόντος, του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Η εφαρµογή του
2
2
σταθεροποιητικού υλικού γίνεται µε ρολό ή πινέλο (15 m /kg - 20 m /kg), αφού προηγουµένως
αποµακρυνθεί η σαθρή σκουριά. Η σταθεροποίηση της σκουριάς µετά την εφαρµογή του υλικού,
χαρακτηρίζεται από την αλλαγή του χρώµατος της σκουριασµένης επιφάνειας από καφεκόκκινο σε
µπλε-µαύρο και ολοκληρώνεται σε 2 h - 3 h, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου
παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η σταθεροποιηµένη επιφάνεια επαλείφεται
µε µίνιο και τον τελικό χρωµατισµό της. Σε περίπτωση που και µετά την κατεργασία η σκουριά
παραµένει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη µεταλλική κατασκευή µε µηχανικό τρόπο
σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
10.9.2.2

Χρωµατισµός Εξωτερικών Επιφανειών
Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών, θα είναι υδατικής
διασποράς, µικροπολυµερισµένο ελαστοµερές σε συνδυασµό µε ρητίνη, σε µορφή µαλακής πάστας
και θα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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•

ανθεκτικό στους ατµούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα επιτρέπει
την διείσδυση του νερού

•

αντοχή σε έντονες κλιµατολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και υπεριωδών
ακτινοβολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον –
κατά ΕΛΟΤ 824) και στην ηλιακή ακτινοβολία

•

εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες µε αυξηµένη αλκαλικότητα (τσιµέντο,
αµιαντοτσιµέντο, τσιµεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856

•

αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιµή) και ΕΛΟΤ 788

•

µη εύφλεκτο και µη τοξικό

•

θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της µούχλας

•

θα έχει µόνιµη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλο-διαστέλλεται χωρίς να
ρηγµατώνεται

•

θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατµούς του υποστρώµατος να το διαπεράσουν και να
εξέλθουν

•

δεν θα εµφανίζει ρωγµές, φουσκώµατα ή ξεφλουδίσµατα µε την πάροδο του χρόνου.

Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις µε πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι, αραιωµένο ή
όχι ανάλογα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία κατανάλωσης του
2
χρώµατος ανά m δίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη:
•

Καθαρισµός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα
σκυροδέµατος και κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εµφάνισης µούχλας ή ανιούσας
υγρασίας ή υγρασίας λόγω συµπύκνωσης των υδρατµών εφαρµόζεται ειδικό µυκητοκτόνο
πλαστικό χρώµα.

•

Αστάρωµα της επιφάνειας µε ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου παραγωγής),εφόσον
κριθεί απαραίτητο ανάλογα µε το είδος του χρωµατισµού και της επιφάνειας.

•

Εφαρµογή του χρώµατος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται αφού έχει
στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερο των 7 ηµερών.

•

Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών έναντι
βροχής, εφαρµόζεται πάνω από την τελική στρώση χρωµατισµού, µια τελική στρώση
διαφανούς, στεγανωτικού, σιλικονούχου υλικού.
Πλαστικοί Χρωµατισµοί

10.9.2.3

Η σειρά των εργασιών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη:
•

λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα

•

ελαφρό τρίψιµο µε υαλόχαρτο, καθαρισµός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και
στοκάρισµα

•

αστάρωµα µε ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις µε τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας

•

ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισµένων επιφανειών µε
ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα)

•

εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά
διαστήµατα µεταξύ της εφαρµογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώµατος.

10.9.2.4 Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωµατισµοί
Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη:
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•

Ξύσιµο της επιφάνειας µε σπάτουλα.

•

Καθαρισµός από τη σκόνη.

•

Χρωµατισµός µε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (σπατουλάρισµα) µε ηµίρρευστο µίγµα
«αντουί».

•

Εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής
του και σε δύο τουλάχιστον στρώσεις.
Πλαστικά Τσιµεντοχρώµατα

10.9.2.5

Τα τσιµεντοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό εµφανών σκυροδεµάτων. Οι επιφάνειες
που χρωµατίζονται µε τσιµεντοχρώµατα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος θα δίνει ιδιαίτερη
προσοχή στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ξεκαλουπώµατος της επιφάνειας από σκυρόδεµα και του
χρωµατισµού, ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι µέσα στα επιτρεπόµενα από το
εργοστάσιο παραγωγής του χρώµατος όρια.
Το χρώµα θα είναι υδατοδιαλυτό µε ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών
τσιµεντοχρωµάτων είναι η ακόλουθη:
•

ψιλοστοκάρισµα, για να εξαλειφθούν τυχόν µικροφωλιές ή άλλη ατέλεια

•

καθαρισµός από σκόνες, ξένα σώµατα και τυχόν λίπη και λάδια

•

εφαρµογή της πρώτης στρώσης µε αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής

•

η επόµενη στρώση µε αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής.
Ελαιοχρωµατισµοί Σιδηρών Επιφανειών

10.9.2.6

Προβλέπεται η ακόλουθη σειρά εργασιών:
•

τρίψιµο της επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και καθαρισµός της από
σκουριές, σκόνες, λάδια

•

δύο στρώσεις µίνιο

•

σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις µε µίγµα αντουί και ψιλοστοκάρισµα (και τα δύο µόνο για
τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς)

•

χρωµατισµός µε ελαιόχρωµα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα µε την επιφάνεια,
τρίψιµο κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας, µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο.

Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωµατίζονται µε ριπολίνη, η εφαρµογή των στρώσεων µίνιου, γίνεται
µετά τον καθαρισµό τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται σπατουλάρισµα, όπως παραπάνω, και
επίτριψη µε υαλόχαρτο. Η λοιπή διαδικασία είναι όµοια µε αυτή της εκτέλεσης χρωµατισµών
ριπολίνης σε ξύλινες επιφάνειες.
Στις περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµών επιφανειών που δέχονται υψηλές θερµοκρασίες,
χρησιµοποιούνται µόνο χρώµατα φωτιάς. Μετά το τρίψιµο των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα ή
σµυριδόπανο ακολουθεί αστάρωµα µε χρώµα φωτιάς, στοκάρισµα και τελική βαφή των επιφανειών
µε ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώσεις.
Βερνικώµατα Σιδηρών Επιφανειών

10.9.2.7

Προβλέπεται η ακόλουθη σειρά εργασιών:
•

καθαρισµός των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα και σµυριδόχαρτο ή σµυριδόπανο από
σκουριές, σκόνες, λάδια

•

µία στρώση µίνιο µε υλικό ελαιοχρώµατος µίνιου
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•

επίστρωση µε αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώµατα), µετά την
ξήρανση της στρώσης του µίνιου ή εναλλακτικά µια στρώση βελατούρας, ώστε το πλαστικό
χρώµα να µην εφαρµοστεί σε ελαιώδες υπόστρωµα

•

δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος ή πλαστικού χρώµατος, µε πιστόλι ή / και πινέλο

•

εφαρµογή του βερνικοχρώµατος σε µια στρώση.

Στους χρωµατισµούς σιδηρών επιφανειών εντάσσονται και οι εκτελούµενοι µε βερνικοχρώµατα
αλουµινίου, που εφαρµόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες ύδρευσης ή αερισµού ή χυτοσιδήρους
σωλήνες αποχέτευσης ή σε εξωτερικά τοιχώµατα σιδηρών δεξαµενών και σε καπνοσυλλέκτες. Πριν
την εφαρµογή του βερνικοχρώµατος αλουµινίου εκτελείται όπως περιγράφεται παραπάνω στρώση
µίνιου, εκτός αν η επιφάνεια είναι γαλβανισµένη.
Οι κοινοί χρωµατισµοί µε ντουκοχρώµατα εφαρµόζονται σε προετοιµασµένη επιφάνεια κατά τα
προαναφερόµενα (κοινοί ελαιοχρωµατισµοί). Εφαρµόζεται µία στρώση ελαιοχρώµατος µίνιου και
στη συνέχεια σε δύο στρώσεις ντουκοχρώµατος. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα
επακολουθεί τρίψιµο µε λεπτόκοκκο υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισµα.
10.9.2.8

Ασβεστοχρωµατισµοί
Τα ασβεστοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό οροφών και τοίχων βοηθητικών
χώρων, αποθηκών κτλ. ∆εν χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρµόζονται σε τραχείες
επιφάνειες και αφού αυτές έχουν τριφτεί µε χόρτινη βούρτσα σε πολλές, λεπτές στρώσεις µε
βούρτσα ή πινέλο.

10.9.2.9

Ανάγλυφοι Χρωµατισµοί (ρελιέφ)
Ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) χρησιµοποιούνται κυρίως στις εξωτερικές επιφάνειες. Ο
χρωµατισµός αυτός εφαρµόζεται απευθείας επί του επιχρίσµατος χωρίς την παρεµβολή άλλου
υποστρώµατος. Για τα ρελιέφ ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 924
Αντί για τη χρήση ασταριού, εφαρµόζεται ως πρώτη στρώση στην επιφάνεια µε χοντρό πινέλο ή
κοινό ρολό το ίδιο το χρώµα, αραιωµένο µε νερό κατά τις προδιαγραφές του εργοστασίου
παραγωγής του.
Η δεύτερη στρώση είναι αυτή που δίνει την ανάγλυφη όψη στην επιφάνεια και εφαρµόζεται χωρίς
αραίωση του χρώµατος (ώστε να δηµιουργηθεί χονδρό «µπιµπίκι») µε ειδικό ρολό για ρελιέφ
(αφρώδες ή σφουγγάρι), πάντα από πάνω προς τα κάτω, µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης
στρώσης.
Αν χρειάζονται επιδιορθώσεις, γίνονται πάντα µε το ίδιο υλικό (π.χ. στην περίπτωση
αποκολλήσεων) και στη συνέχεια η επιφάνεια χρωµατίζεται µε ακρυλικό ή αντιµουχλικό
τσιµεντόχρωµα.

10.9.3

Προστασία
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους χρωµατισµούς µέχρι την οριστική παραλαβή του
έργου, εκτός εάν οι παρουσιαζόµενες φθορές, κτλ. δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που
αφορούν τα υλικά, τον τρόπο προετοιµασίας της επιφάνειας, και την εφαρµογή των χρωµάτων,
αλλά σε συνηθισµένη χρήση των χώρων.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείµενων επιφανειών και άλλων
οικοδοµικών στοιχείων στις χρωµατιζόµενες επιφάνειες (από χτυπήµατα, πιτσιλίσµατα κτλ). Είναι
επίσης υπεύθυνος για την προστασία υαλοπινάκων µε γραµµώσεις, υαλοπινάκων µε επεξεργασία
αµµοβολής και αδιαφανών (τριµµένων) υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των χρωµατισµών.
Τα µέτρα προστασίας ισχύουν µέχρι την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη
κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών λαµβανοµένων
υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής κατάστασης των οικοδοµικών
εργασιών. Θα τοποθετούνται σήµατα «Προσοχή Χρώµατα» στο χώρο και εφόσον κριθεί
απαραίτητο τοποθετούνται και προστατευτικά εµπόδια.
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Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωµατισµού προστατεύεται από τη σκόνη οποθενδήποτε και
αν προέρχεται αυτή.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών µέτρων ασφαλείας που
απαιτούνται για τη χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασµού) και για τον καθαρισµό µε αµµοβολή.
Οι απαιτήσεις ασφαλείας για τη χρήση των ψεκαστήρων και των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το
πρότυπο ΕΝ ISO 1953.

10.9.4

•

Το προσωπικό που χρησιµοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά προσωπεία
κατά τη διάρκεια του ψεκασµού.

•

Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισµός των κλειστών χώρων κατά τη
διάρκεια του ψεκασµού.

•

Στην περίπτωση ψεκασµού του εσωτερικού
δεξαµενών, και άλλων παρόµοιων
περιορισµένων χώρων ζητείται η γνώµη µηχανικού ασφαλείας για τον προσδιορισµό του
απαιτούµενου αερισµού. Η εργασία εκτελείται υπό τη συνεχή παρουσία εντεταλµένου
ατόµου, το οποίο είναι εκτός του κλειστού χώρου και έχει συνεχή οπτική επαφή µε τα
τεκταινόµενα µέσα στο χώρο.

•

Ο αερισµός ελέγχεται µετά τον ψεκασµό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι χώροι έχουν
αεριστεί πλήρως, πριν επιτραπεί το κάπνισµα, η φωτιά ή η χρήση εξοπλισµού που µπορεί να
προκαλέσει σπινθήρες.

•

Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των επιφανειών µε αµµοβολή, το προσωπικό πρέπει να
είναι εφοδιασµένο µε τον απαιτούµενο προστατευτικό εξοπλισµό.

Έλεγχοι
Πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον Ανάδοχο και από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας η
κατάσταση του χρώµατος µέσα στο δοχείο, ακόµα και αν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί προηγουµένως.
Το υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•

Αν έχει δηµιουργηθεί παχιά µεµβράνη από στερεοποιηµένο χρώµα, στην επιφάνεια του
υλικού µέσα στο δοχείο (πέτσιασµα).

•

Αν έχει επέλθει χηµική αντίδραση των χρωστικών ουσιών µε άλλα συστατικά του χρώµατος
που δηµιουργούν ηµι-σκληρυµένους σβώλους, οι οποίοι δεν µπορούν να εξουδετερωθούν
και να επαναµιχθούν µε το υπόλοιπο υλικό (ζελατινοποίηση ή πήξιµο).

•

Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χηµικές αντιδράσεις µεταξύ συστατικών του
υλικού. Σχετικές ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια του υλικού και πιθανά
ασυνήθης οσµή. Στα πλαστικά χρώµατα η έκλυση αερίων µπορεί να είναι ένδειξη ότι το υλικό
υπέστη αρκετές εναλλαγές ψύχους - θέρµανσης.

•

Αν υπάρχει εκτεταµένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθµένα του
δοχείου, σε σηµείο που το στερεοποιηµένο χρώµα να µην διαλύεται µε τις συνήθεις
αναδευτικές διαδικασίες. Μικρής έκτασης καθιζήσεις είναι αναµενόµενες στα περισσότερα
χρώµατα, αλλά η χρωστική που έχει καθιζάνει, πρέπει κανονικά να διαλύεται αµέσως µε
ανάδευση ή ανατάραξη.

Οι τελειωµένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν
διαστρώθηκε ή / και απορροφήθηκε οµοιόµορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώµα, στην υφή και στην
τελική εµφάνιση. Οι χρωµατισµοί κρίνονται απορριπτέοι όταν:
•

οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αµυδρά

•

η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώµα, όταν δηλαδή το χρώµα είναι διαφανές
(«φάγκρισµα»).

•

το χρώµα της χρωµατισµένης επιφάνειας δεν είναι τελείως οµοιόµορφο
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•

παρουσιάζει έστω και µικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγµές, αποκόλληση, παρουσία
φυσαλίδων κτλ)

•

διακρίνονται οι «µατίσεις» των τµηµάτων του χρώµατος µιας επιφάνειας

•

διακρίνονται οι διαδροµές του πινέλου που χρησιµοποιήθηκε για τη διάστρωση

•

οι γραµµές συνάντησης των χρωµατισµών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως
ευθύγραµµες

•

η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη µελέτη ή / και την Υπηρεσία

•

το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι οµοιόµορφα

•

τα κενά, οι πόροι και οι ρωγµές των προς χρωµατισµό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί

•

η εργασία στις γωνίες, στις ακµές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγµές κτλ δεν
είναι ίδιας ποιότητας µε την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες

•

τα σφραγιστικά υλικά των αρµών έχουν χρωµατιστεί

Ο Ανάδοχος οφείλει να επιδιορθώσει τις ατέλειες και τις επιφάνειες, χωρίς επιπλέον αποζηµίωση
και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας.

10.10

Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων
Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία τις υδραυλικές εγκαταστάσεις των
κτιριακών έργων, δηλαδή:
•

πλήρη δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, εξαερισµού, απορροής οµβρίων µε τους υδραυλικούς
υποδοχείς και τα εξαρτήµατά τους (νιπτήρες, λεκάνες ασιατικού ή ευρωπαϊκού τύπου,
καζανάκια πλύσεως, ουρητήρια, νεροχύτες, νιπτήρες εργαστηρίων, υδροπίδακες,
ποδόλουτρα, SINK, µπαταρίες, κάνουλες, σιφώνια, βαλβίδες, καθίσµατα λεκανών, εταζέρες,
καθρέπτες, σαπουνοθήκες, αντλίες κτλ.)

•

τις απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικοί σωλήνες πίεσης 6atm, γαλβανισµένοι
σιδηροσωλήνες υπερβαρέως τύπου - πράσινη ετικέτα, τσιµεντοσωλήνες, µολυβδοσωλήνες
κτλ.),

•

τα διάφορα εξαρτήµατα και µέσα σύνδεσης (φρεάτια µε χυτοσιδηρά διπλά καλύµµατα,
γωνίες, ταυ, µούφες, καπέλλα εξαερισµού, µπαταρίες νιπτήρων και καταιωνιστήρων,
διακόπτες, βάννες σιφώνια, οχετοί, κανάλια, εσχάρες καναλιών, εσχάρες οµβρίων,
ταρατσοµόλυβα κτλ.)

•

τους χρωµατισµούς (τελικό χρώµα δικτύου ύδρευσης µπλέ)

•

και κάθε άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται.

Όπου απαιτείται, ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία την κεντρική
θέρµανση των κτιριακών έργων, δηλαδή:
•

πλήρης κατασκευή λεβητοστασίου (λέβητες, καυστήρες, µονάδα αντλίας θερµότητας, µονάδα
επεξεργασίας αέρα, κυκλοφορητές, καπναγωγοί,

•

καπνοδόχος,

•

δεξαµενές DIESEL,

•

όργανα αυτοµατισµού και ασφαλείας,

•

συλλέκτες, βάνες, σωληνώσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτλ.

•

σωληνώσεις υπέρ βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα),

•

θερµαντικά σώµατα µε τα στηρίγµατα, τις βάννες,
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•

εξαρτήµατα συνδέσεων και διακλαδώσεων, δοχεία διαστολής κτλ.),

•

καθώς και τις σωληνώσεις µε τα εξαρτήµατά τους για την διανοµή καύσιµου.

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των
κτιριακών εγκαταστάσεων, δηλαδή σωληνώσεις, καλώδια, αγωγοί κουτιά διακλαδώσεων,
εξαρτήµατα σύνδεσης, φωτιστικά πυρακτώσεως µε τους λαµπτήρες και τα καλύµµατα, φωτιστικά
φθορισµού µε τους λαµπτήρες, τους εκκινητές, τους πυκνωτές, φωτιστικά για τον εξωτερικό
φωτισµό µε τους λαµπτήρες, εξαεριστήρες, θερµοσίφωνες, ρευµατοδότες ασφαλείας για τα
γραφεία, τις αίθουσες και τα εργαστήρια, ηλεκτρικοί πίνακες τύπου STAB ή παρεµφερείς (µετά των
απαραιτήτων διακοπτών, ασφαλείας, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής, θυρών, ενδεικτικών
λυχνιών), ηλεκτρικοί διακόπτες, ηλεκτρικά κουδούνια, τηλεφωνικό δίκτυο, τρίγωνο γείωσης,
φωτισµό ασφαλείας, πυροσβεστήρες, πίνακες συναγερµού (όπου απαιτούνται), καθώς και κάθε
άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά, που απαιτούνται.
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