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Πρόλογος
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«Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
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(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2

33732
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00:2009

Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στους όρους εκτέλεσης των
εκσκαφών οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή τάφρων και διωρύγων καθώς και για την διαπλάτυνση
τάφρων αποχέτευσης - αποστράγγισης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00

Top soil removal -- Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Requirements in case utilities are encountered during excavation -Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 General excavations -- Road and hydraulic works
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Surplus excavation materials and dump sites management -- Διαχείριση
προϊόντων εκσκαφών - αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Work-site water pumping -- Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Wastewater and sludge pumping -- Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 Dewatering with well points -- Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα
με well points

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Χαρακτηρισμός εκσκαφών
3.1.1

Ως προς τον τρόπο εκσκαφής

Τα προς εκσκαφή εδάφη σύμφωνα και με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 διακρίνονται γενικά στις πιο κάτω
κατηγορίες:
x

«Χαλαρά εδάφη»

3
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«Γαιώδη - ημιβραχώδη εδάφη» κατά την εκσκαφή των οποίων δεν απαιτείται η χρήση
κρουστικού εξοπλισμού (αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες) ή εκρηκτικών.

«Βραχώδη εδάφη» κατά την εκσκαφή των οποίων απαιτείται η χρήση κρουστικού εξοπλισμού
ή/και εκρηκτικών.
Οπότε με βάση τα ανωτέρω οι εκσκαφές, ως προς την σύσταση του εδάφους, διακρίνονται σε:
x

x

εκσκαφές σε Χαλαρά εδάφη

x

εκσκαφές γαιώδεις – ημιβραχώδεις

x

εκσκαφές βραχώδεις με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών και

x

εκσκαφές βραχώδεις χωρίς δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών.

3.1.2

Ως προς την διαχείριση των προϊόντων

Οι τρεις ως άνω κατηγορίες εκσκαφών διακρίνονται και ως προς την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών:

4

x

με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου προς μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης.

x

με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών (χωρίς φόρτωση).

Απαιτήσεις

Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν από τον καθαρισμό, την εκρίζωση, την κοπή δένδρων,
κορμών κ.λπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών και παλαιών οδοστρωμάτων, θα
απομακρύνονται από την περιοχή του έργου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην αντίστοιχη περιβαλλοντική
μελέτη, στις σχετικές προδιαγραφές και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα λαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.
Μετά την εκχέρσωση - εκρίζωση και αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος της φυτικής γης της ζώνης
κατάληψης του έργου θα επακολουθήσουν οι κυρίως εκσκαφές. Οι εκσκαφές θα γίνουν με κατάλληλα μέσα
της επιλογής του Αναδόχου, κατά τρόπο ώστε οι τελικές διαστάσεις μετά την μόρφωσή τους να
ανταποκρίνονται στις εγκεκριμένες γραμμές της διατομής.
Τα προϊόντα της απομάκρυνσης του επιφανειακού στρώματος φυτικής γης θα μεταφερθούν εκτός της ζώνης
κατάληψης έργων και θα αποτεθούν για περαιτέρω διάθεση. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για την
κατασκευή αναχωμάτων ή επιχωμάτων.
Όταν απαιτείται η εκτέλεση εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος, για τις οποίες επιβάλλεται η χρήση εκρηκτικών,
θα εξασφαλιστούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και οι απαραίτητες άδειες όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις
(βλέπε και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00).
Εάν οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στο βράχο ή σε υφιστάμενες κατασκευές, να
διαταράξουν υφιστάμενες κατασκευές, να δημιουργήσουν υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια
του εδάφους, η Υπηρεσία μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να τροποποιήσει τις προτάσεις του.
Γενικά θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να μην προκληθούν βλάβες σε παρακείμενες κατασκευές.
Δεν επιτρέπεται να εκτελούνται επί πλέον εκσκαφές, ιδιαίτερα σε θέσεις όπου προβλέπεται επένδυση
επιφανειών με σκυρόδεμα. Υπερεκσκαφές, που πραγματοποιούνται χωρίς να έχει δοθεί σχετική εντολή ή
4
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έγκριση της Υπηρεσίας, θα πληρούνται με σκυρόδεμα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ορίσει η Υπηρεσία,
που θα εκδώσει και την σχετική με το θέμα αυτό εντολή.
Σε κάθε περίπτωση θα αποφευχθεί η χαλάρωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αδικαιολόγητη μείωση της
αντοχής του εδάφους.

5

Εκτέλεση εκσκαφών

5.1 Προκαταρκτικές εργασίες
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα θα υλοποιηθούν μετά από την εκτέλεση των
προπαρασκευαστικών - προκαταρκτικών εργασιών όπως:
x

Αποτύπωση του εδάφους, οριοθέτηση του χώρου κατάληψης, χάραξη του έργου, έλεγχος
συμφωνίας με την οριζοντιογραφία και την υψομετρία της εγκεκριμένης μελέτης.

x

Έρευνα για τυχόν ύπαρξη δικτύων Ο.Κ.Ω. στην ζώνη εκτέλεσης των εκσκαφών ή δίπλα σε αυτές
και σχετικές ενέργειες σύμφωνα με την μελέτη και με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0208-00-00.

x

Κοπή και εκρίζωση κάθε είδους δένδρων ή θάμνων και διαχείριση προϊόντων, σύμφωνα με την
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00.

x

Αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος της φυτικής γης και διαχείριση προϊόντων σύμφωνα με την
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00.

x

Κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισμάτων ή λοιπών κατασκευών σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 150102-01-01-00.

x

Καθαίρεση ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων εφόσον είναι στο εύρος κατάληψης των έργων.

x

Έλεγχος επιφανειακών υδάτων, υποβιβασμός υπογείου ορίζοντα εφ’ όσον απαιτείται για λόγους
ασφαλείας και δυνατότητας έναρξης εκσκαφών.

5.2 Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών
Η επιφάνεια του πυθμένα και των πρανών της εκσκαφής των τάφρων και των διωρύγων θα διαμορφώνεται
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο πάχος εξομαλυντικών στρώσεων ή στρώσεων
έδρασης πορώδους σκυροδέματος ή σκυροδέματος επενδύσεων, που προβλέπεται στα σχέδια της μελέτης.
Εάν κατά την εκσκαφή τάφρων παρουσιαστεί συμπαγής βράχος, τότε ο βράχος αυτός θα εκσκάπτεται κατά
τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των συμβατικών σχεδίων. Τυχόν υπερεκσαφές, που δεν
μπορούν να αποφευχθούν, θα επανεπιχώνονται με ισχνό σκυρόδεμα ή με θραυστό υλικό (λατομείου ή
αμμοχάλικο από ποταμό) σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Όταν απαιτείται η αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος, οι επιφάνειες επαφής των πρανών της εκσκαφής
με την επιφάνεια αντιστήριξης θα μορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλή επαφή αυτών.
Η μόρφωση των επιφανειών τάφρων θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες
μεγαλύτερες από r 0,02 m σε γαιώδη - ημιβραχώδη εδάφη και r 0,05 m σε βραχώδη εδάφη.
Όταν προβλέπεται η θεμελίωση διωρύγων σε γαιώδες έδαφος, θα διαστρώνεται υποχρεωτικά εξομαλυντική
στρώση καθαριότητας από σκυρόδεμα C 8/12 (ελαχίστου πάχους 0,10 m).
5
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Οι επιφάνειες του πυθμένα και των πρανών επενδυομένων διωρύγων θα έχουν ομαλή μόρφωση με ανοχές,
ως προς την κάθετο προς τις γραμμές της διατομής, που δεν θα υπερβαίνουν το ± 0,01 m για διώρυγες
πλάτους μέχρι 3,00 m στην στέψη τους, και το ± 0,02 m για μεγαλύτερες διώρυγες. Παρέκκλιση από το όριο
αυτό επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος μέχρι ± 0,04 m.
Δεν γίνονται δεκτές τυχόν προεξοχές βράχου μέσα στις εξωτερικές γραμμές των κατασκευών, όπως αυτές
ορίζονται στα συμβατικά σχέδια.

5.3 Ελεγχος των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Οι εργασίες εκσκαφών εκτελούνται είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ εκτός και εάν υπάρξει συγκεκριμένη εντολή της
Υπηρεσίας για εκτέλεση αυτών μόνον εν ξηρώ.
Οι εντός των σκαμμάτων κατασκευές γίνονται πάντοτε εν ξηρώ.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την κατάλληλη καθοδήγηση των
επιφανειακών νερών, ώστε να μην εισέρχονται εντός του ορύγματος και για την κατάλληλη διευθέτηση της
ροής των υπογείων νερών ώστε να καθοδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες.
Τέτοια μέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
x Αναχαίτιση ή/και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών.
x Προφύλαξη γειτονικών ιδιοκτησιών και ορύγματος με προσωρινά έργα καθοδήγησης των

επιφανειακών νερών στον πλησιέστερο αποδέκτη (π.χ. τάφρους, αναχώματα εκτροπής) έτσι ώστε
να μην δημιουργείται πρόβλημα απορροής ομβρίων της εγγύτερης ζώνης και να μην θίγεται η
ασφάλεια και η προσπέλαση των ιδιοκτησιών).
x Αποστράγγιση της επιφάνειας εκσκαφής ώστε να εξασφαλίζεται η εν ξηρώ εργασία και να

αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους.
x Ιδιαίτερα μέτρα θα λαμβάνονται για την αποφυγή του διαποτισμού του ορύγματος από υπόγεια

νερά.
Ο προγραμματισμός της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται έτσι ώστε τα επιφανειακά νερά να
καθοδηγούνται με φυσική ροή στους αποδέκτες για να αποφευχθούν οι αντλήσεις (οι εκσκαφές τάφρων θα
γίνονται από τα κατάντη - αποδέκτης - προς τα ανάντη).
Σε ειδικές περιπτώσεις, για εκσκαφές διωρύγων ή τμημάτων αυτών, όπου δεν είναι δυνατή η, κατά τον χρόνο
εκτέλεσης των έργων, καθοδήγηση των νερών μέχρι τον φυσικό αποδέκτη, τα υπόγεια νερά θα αντλούνται
και θα παροχετεύονται με προσωρινό σύστημα σε φυσικό αποδέκτη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα
στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου και σχετική έγκριση της
Υπηρεσίας.
Οι εκτελούμενες αντλήσεις θα γίνονται κατά τρόπο τέτοιο που να αποκλείει τον κίνδυνο διασωλήνωσης
(“piping”) και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείμενα εδαφικά στρώματα ιδιαίτερα μάλιστα όταν
υπάρχουν και άλλες κατασκευές.
Η διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα είναι τέτοια ώστε να επιτραπεί η κατασκευή του τμήματος αυτού των
έργων σε ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες και να γίνουν και οι σχετικοί έλεγχοι ποιότητας από την
Υπηρεσία.
Η παροχέτευση σε φυσικό αποδέκτη θα μπορεί να γίνεται μόνον έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας μετά και
από την σχετική αδειοδότηση των τυχόν Αρμοδίων Αρχών.
6
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Ο πλημμελής έλεγχος των υδάτων και η εξ’ αυτού πρόκληση ζημιάς σε τμήμα του έργου θεωρείται
κακοτεχνία.

5.4 Αναπετάσεις
Οι αναπετάσεις γίνονται με μηχανικά μέσα, με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση. Κατά την αναπέταση των
προϊόντων εκσκαφής θα αφήνεται κατάλληλος χώρος, τουλάχιστον 0,60 m από το χείλος της τάφρου για την
κυκλοφορία των εργατοτεχνιτών και την ασφάλειά τους.
Τα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιμοποιούνται για την επανεπίχωση ορυγμάτων (πλεονάζοντα
προϊόντα εκσκαφής ή ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής), θα μεταφέρονται άμεσα σε άλλες θέσεις σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που θα χρησιμοποιηθούν για
επανεπίχωση, μπορεί να αποτεθούν προσωρινά εντός της ζώνης κατάληψης του έργου.

5.5 Επιλογή - Διάθεση - Μετακίνηση προϊόντων εκσκαφής
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα διαχωρίζονται κατά φορτία κατά την διάρκεια της εκσκαφής και είτε θα
προωθούνται στις οριστικές θέσεις απόθεσης ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, από
όπου θα μεταφέρονται σε άλλες οριστικές θέσεις προς ενσωμάτωση στο έργο (αυτό ισχύει και για
περιπτώσεις διάνοιξης και επανεπίχωσης σκαμμάτων κατά τμήματα).
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής διακρίνονται ως εξής:
α.

Υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις και αναχώματα.

β.

Βραχώδη υλικά, κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για επίχωση με βραχώδη υλικά ή λιθοσύντριμμα και
λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται.

γ.

Υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν μετά από επεξεργασία για αδρανή σκυροδέματος

Κατά την προσωρινή εναπόθεση, επαναφόρτωση και μεταφορά των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, όταν
δεν θα είναι δυνατή η άμεση χρησιμοποίησή τους, θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης των
βραχωδών με τα λοιπά υλικά.
Ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή προϊόντα εκσκαφής που δεν θα ενσωματωθούν σε μόνιμες κατασκευές
του έργου θα απομακρύνονται προς απόθεση και διάστρωση σε θέσεις που ορίζει η περιβαλλοντική μελέτη
του έργου και σε περίπτωση μη πρόβλεψης σε προορισμούς που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Στην τελευταία
περίπτωση οι επιλεγόμενες θέσεις για απόρριψη προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να δημιουργούν
δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον του έργου. Η προσωρινή απόθεση των προϊόντων εκσκαφής θα
γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει ευσταθή και ομοιόμορφα πρανή με καλαίσθητη εμφάνιση ενώ θα
εξομαλύνονται και θα διαμορφώνονται ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη αποστράγγιση. Η διάστρωση των
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες θέσεις απόρριψης θα γίνεται σε στρώσεις πάχους
μικρότερου ή ίσου του ενός και ήμισυ μέτρου (1,50 m) χωρίς καμία άλλη συμπύκνωση, εκτός από εκείνη που
επιτυγχάνεται από τα μηχανήματα μεταφοράς και διάστρωσης.

5.6 Αντιστηρίξεις
Σκάμματα με κατακόρυφα πρανή και βάθος μεγαλύτερο από 1,25 m, μέσα στα οποία προβλέπεται στην
συνέχεια να εκτελούνται εργασίες από προσωπικό, θα αντιστηρίζονται και σε κάθε περίπτωση θα
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας των εργαζομένων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις
ασφάλειας.
7
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Γενικά σε θέσεις ασταθών εδαφών (σύμφωνα με την γεωτεχνική έρευνα και την εδαφοτεχνική μελέτη) θα
γίνεται η επιβαλλόμενη από τις συνθήκες, κατάλληλη και ασφαλής αντιστήριξη των παρειών του σκάμματος,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης μελέτης, τις τυπικές διατομές και τις σχετικές προδιαγραφές
των ειδικών αυτών εργασιών ή και τις οδηγίες του κατασκευαστή (σε περίπτωση χρήσης ειδικής μορφής
μεταλλοτύπων).

6

Δοκιμές - Έλεγχοι

Για να γίνει αποδεκτή ως περαιωμένη σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή μια εργασία θα
ικανοποιούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:


Ο έλεγχος κλίσης και στάθμης πυθμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη δεν θα
καταλήγει σε ανοχές μεγαλύτερες των καθοριζομένων στην § 5.2 της παρούσας.



Οι τελικές διαστάσεις διατομών εκσκαφής θα είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά
τεύχη. Εργασία με εκσκαφές μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην μελέτη δεν θεωρείται
περαιωμένη και οι διαστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές.



Θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος μόρφωσης πυθμένα και παρειών ανάλογα με την κατηγορία
εκσκαφής. Ανοχές μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στην § 5.2 δεν γίνονται αποδεκτές.



Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων θα έχουν γίνει
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 5.3.



Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προκαταρκτικές εργασίες – όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα
και θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά και διάστρωση ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σύμφωνα με
τα όσα αναφέρονται στην § 5.5 της προδιαγραφής αυτής, στην εγκεκριμένη μελέτη, στα συμβατικά
τεύχη καθώς και στους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών



Ολισθήσεις ασταθών πρανών.



Εισροή υδάτων.



Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος



Κατάρρευση παρακείμενων κατασκευών.



Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα εν λειτουργία
υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.



Ολισθήσεις - πτώσεις ατόμων.



Ανατροπή μηχανημάτων έργων κατά τη λειτουργία και διακίνησή τους σε έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο.



Τραυματισμοί λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισμού εντός του σκάμματος ή κυκλοφορίας
προσώπων στην ζώνη ελιγμού των μηχανημάτων ή κατά την χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων κατά την
εκσκαφή και την εφαρμογή των απαιτούμενων αντιστηρίξεων κ.λπ.



Αποθήκευση εκρηκτικών.



Χρήση εκρηκτικών.

8
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.
Για τα εκρηκτικά, τους πυροκροτητές και τα φυτίλια θα προβλέπονται διαχωρισμένοι χώροι αποθήκευσης, με
μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 30 m χωρίς εμπόδιο ανάμεσά τους και τουλάχιστον 15 m με εμπόδιο
ανάμεσά τους.
Η περιοχή γύρω από τις αποθήκες των εκρηκτικών θα διατηρείται καθαρή.
Σε περιοχή όπου υπάρχουν οπές με γόμωση δεν θα επιτρέπεται να πλησιάζει προσωπικό ή μηχάνημα που
δεν θα έχει σχέση με την διαδικασία της γόμωσης.
Προειδοποιητικό σήμα θα ηχεί πάντα πριν από κάθε πυροδότηση.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

9
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Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και πέραν των όσων προβλέπονται με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο θα λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης των διαταραχών και οχλήσεων στο
περιβάλλον. Τέτοια μέτρα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να είναι τα εξής:
x

Μέτρα αντιμετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.

x

Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από τους χώρους
εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στους αποδέκτες.

x

Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων
κ.λπ.)

x

Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.

x

Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών όταν οι εργασίες εκτελούνται πλησίον κατοικημένων περιοχών.

x

Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από τα
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και εξοπλισμούς σε γυμνό έδαφος ιδιαίτερα μάλιστα σε
περιπτώσεις γειτνίασης με περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

8.1 Εκσκαφές
Η επιμέτρηση γίνεται σε m3 όγκου εκσκαφής όπως ορίζεται από την εφαρμογή των ΓΡΑΜΜΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.) της τυπικής διατομής της εγκεκριμένης μελέτης, με βάση την
χωροστάθμηση ή/και την ταχυμετρική αποτύπωση του εδάφους, ανεξάρτητα εάν τα πραγματικά όρια
εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραμμές αυτές.
α. Πυθμένας σκάμματος
Τα υψόμετρα του πυθμένα του σκάμματος είναι τα οριζόμενα στα σχέδια μηκοτομών της εγκεκριμένης
μελέτης και ορίζονται ανάλογα με τον τύπο σκάμματος και την τυπική διατομή αυτού με αφετηρία την
στάθμη ροής της τάφρου, από την οποία αφαιρείται το πάχος τυχούσας εξυγίανσης, που
πραγματοποιήθηκε με την έγκριση ή εντολή της Υπηρεσίας, το πάχος της εξισωτικής στρώσης από
σκυρόδεμα και το πάχος του φορέα οχετού ή τάφρου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας σχεδίου μηκοτομής
και τυπικής διατομής υπερισχύει η τυπική διατομή.
β. Άνω επιφάνεια σκάμματος
Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιμέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθμη του
εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (π.χ. τελική
στάθμη έργων οδοποιίας, εργασιών γενικών εκσκαφών που αποζημιώνεται με τα οικεία άρθρα κ.λπ.).
γ.
10
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Η διαμόρφωση των παρειών του σκάμματος γίνεται όπως προβλέπεται στην Μελέτη ή κατόπιν εντολής
της Υπηρεσίας. Η τυπική διατομή ορίζεται για την επιμέτρηση συμβατικά, ανάλογα με το είδος του
σκάμματος.
Η επιμέτρηση γίνεται με μέτρηση διατομών μετά την εκσκαφή. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρότερες
από τις επιβαλλόμενες με βάση την μελέτη και τα συμβατικά τεύχη διατομές, τότε με βάση την απόφαση της
Υπηρεσίας είτε υπολογίζονται ως έχουν, είτε υποχρεώνεται ο Ανάδοχος στην διαπλάτυνσή τους. Οι
ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται με βάση την μέθοδο «ημιάθροισμα διατομών επί την αντίστοιχη
απόσταση μεταξύ τους», με αναλυτικό υπολογισμό ή με οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μέθοδο που θα
εγκρίνεται από την Υπηρεσία.
Δεν προσμετρώνται οι εργασίες για υπερβάσεις σε διαστάσεις ή ανοχές των εκσκαφών, οι εργασίες για τις
αστοχίες που οφείλονται σε αμέλεια, κακοτεχνία, πλημμελή μέτρα ασφαλείας και προστασίας όπως αυτές
εξειδικεύονται στην παρούσα προδιαγραφή είτε αναλύονται σε γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους.
8.2 Μόρφωση επιφανειών για επένδυση
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας εκσκαφής η οποία επενδύθηκε με σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη.
8.3

Περιεχόμενο των επιμετρουμένων μονάδων εργασιών

Οι επιμετρούμενες μονάδες περιλαμβάνουν::
x

Την εκσκαφή, αναλόγως της φύσεως του εδάφους (γαιώδες - ημιβραχώδες, βραχώδες),
περιλαμβανομένων και πετρωμάτων με δυσχέρειες εκσκαφής, κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών,
σε οποιοδήποτε βάθος με οποιαδήποτε κλiση πρανών, με οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό μέσο με
ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση, χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή με χρήση (κανονική ή περιορισμένη)
εκρηκτικών, μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας εν ξηρώ ή μέσα στο νερό.

x

Την μόρφωση των πρανών και πυθμένα (εκτός των περιπτώσεων επενδυόμενων διωρύγων η οποία
αμείβεται ιδιαίτερα).

x

Την κατασκευή των προσωρινών οδών προσπέλασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι
προβλεπόμενες εργασίες.

x

Την τυχόν διαμόρφωση δαπέδων εργασίας για την αναπέταση και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών.

x

Την διαλογή των προϊόντων εκσκαφής.

x

Την απόθεση κοντά στο σκάμμα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του
απομένοντος υπολειπομένου όγκου του, μετά την κατασκευή του έργου.

x

Την λήψη των απαιτουμένων αποστραγγιστικών μέτρων και όλων τα καταλλήλων μέτρων για την
αντιμετώπιση των κάθε είδους επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν
αντλήσεων, εκτός εάν καθορίζεται άλλο τι στη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου.

x

Τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις, ήτοι έως 2,00 m2 ανά 20 m2 παρειάς ορύγματος.
(ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου) όταν από την εγκεκριμένη μελέτη δεν προβλέπεται συστηματική
αντιστήριξη.

x

Την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση
υπερεκσκαφών (σκυροδέματα, επιχώσεις κ.λπ.), καθώς και των τυχόν αντλήσεων όταν αυτές
απαιτηθούν λόγω ελλιπών ή πλημμελών μέτρων ελέγχου υδάτων.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
11
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Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..

Στις επιμετρούμενες μονάδες δεν περιλαμβάνονται:
-

Οι συστηματικές αντλήσεις για τον υποβιβασμό του υπόγειου ορίζοντα, όταν προβλέπονται από την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

-

Οι αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη. Δεδομένου
ότι οι αντιστηρίξεις παρειών ορυγμάτων τάφρων και διωρύγων μέχρι ποσοστού 10% επί της συνολικής
επιφάνειας αυτών θεωρούνται ανοιγμένες στις επιμετρούμενες μονάδες των εκσκαφών, στην περίπτωση
αυτή θα επιμετρώνται το 90% των επιφανειών που κατά τη μελέτη προβλέπεται να αντιστηριχτούν.

-

Οι δυσχέρειες εκσκαφών λόγω συνάντησης αγωγών Ο.Κ.Ω. Εν προκειμένω έχει εφαρμογή η
προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-08-00-00: Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις
εκσκαφές.

8.4 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

12
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ΕΛΟΤ EN 3450

Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines Systems and performance requirements and test procedures -- Χωματουργικά
μηχανήματα - Συστήματα πέδησης ελαστικοφόρων μηχανών - Συστήματα και
απαιτήσεις απόδοσης και διαδικασίες δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 3457

Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements-Χωματουργικά μηχανήματα - Προστατευτικά καλύμματα - Ορισμοί και
απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 3471

Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests
and performance requirements --Χωματουργικά μηχανήματα - Προστατευτικές
κατασκευές έναντι ανατροπής - Εργαστηριακές δοκιμές και απαιτήσεις
επίδοσης.

ΕΛΟΤ EN 474-1

Earth - Moving machinery - Safety - Part 1: General requirements -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 474-4

Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders - Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Απαιτήσεις για φορτωτές
με εκσκαφέα.

ΕΛΟΤ EN 474-10

Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers
Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 10: Απαιτήσεις για εκσκαφείς
τάφρων.

ΕΛΟΤ EN 474-5

Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic
excavators -- Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Απαιτήσεις
για υδραυλικούς εκσκαφείς.

ΕΛΟΤ EN 474-6

Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 6: Απαιτήσεις για
ανατρεπόμενα φορτηγά.
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-02-00
«Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων
και αποχετευτικών τάφρων» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και
αποχετευτικών τάφρων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες καθαρισμού ή/και
εκβάθυνσης, διαπλάτυνσης ποταμών - ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων με πλάτος μεγαλύτερο των 5,00
m, καθώς και στη διάθεση των προκυπτόντων προϊόντων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

3.1 Εργα καθαρισμού και εκβάθυνσης
Στα έργα καθαρισμού και εκβάθυνσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες συντήρησης (όσον αφορά στην
διαχείριση των φερτών υλών), οι εργασίες καθαρισμού από κορμούς δένδρων και άλλων απορριμμάτων που
παρεμποδίζουν την ροή ή αλλοιώνουν τις συνθήκες στερεοπαροχής, και οι εργασίες καθαρισμού ή/και
εκσκαφών που απαιτούνται για την εφαρμογή έργων προστασίας ή διευθέτησης υφιστάμενης διατομής.
Οι εργασίες αυτές διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
x

Εργασίες καθαρισμού διατομής από κορμούς δένδρων, ξύλων και λοιπών απορριμμάτων

x

Εργασίες καθαρισμού για έργα μικρής κλίμακας και κυρίως τοπικές επεμβάσεις

x

Εργασίες καθαρισμού και ελέγχου της παρόχθιας βλάστησης.

x

Εργασίες συντήρησης ή/και διευθέτησης.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: η απομάκρυνση ιζημάτων και φερτών υλών από φυσικές
κοπές ή ανάντι έργων συγκράτησης φερτών (αναβαθμών κ.λπ.), η εκβάθυνση κοίτης και η διεύρυνση
ή τροποποίηση της υδραυλικής διατομής.

4

Απαιτήσεις

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν κατά περίπτωση θα περιορίζονται αυστηρά στις
αναφερόμενες στην μελέτη ζώνες, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος πέραν της
απολύτως απαραίτητης, ή η δημιουργία προβλημάτων ροής, στερεομεταφοράς και μεταφοράς αιωρημάτων.
Οι εργασίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης, μπορεί να περιλαμβάνουν την εκχέρσωση ή και
εκρίζωση των δένδρων της περιοχής κατάληψης των έργων, την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού διατομής
3
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και παρόχθιας βλάστησης, εκβάθυνσης ή /και διαπλάτυνσης της διατομής του υδατορεύματος, και την
απομάκρυνση και κατάλληλη διάθεση όλων των ακατάλληλων υλικών καθαρισμού ή εκσκαφών. Επίσης
περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες για την προσέγγιση εξοπλισμού και προσωπικού.
Κάθε καθαρισμός ή εκσκαφή που γίνεται για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να
εκτελεσθούν οι απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης ακατάλληλων προϊόντων ή για οποιονδήποτε
άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία όρια.
Οι εργασίες καθαρισμού και εκχέρσωσης ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και το μέγεθος των
επεμβάσεων μπορεί να εκτελούνται είτε με ελαφρύ χειροκίνητο εξοπλισμό (αλυσοπρίονα, τροχούς,
χειροκίνητο ανυψωτικό εξοπλισμό κ.λπ.) είτε με βαρύ εξοπλισμό (εκσκαφείς, προωθητές και λοιπά
μηχανήματα, με κατάλληλα για τις συγκεκριμένες εργασίες παρελκυόμενα).
Ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και των μηχανημάτων, ανάλογα
με το είδος των προς εκτέλεση εργασιών και με την τοπογραφία της περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
αρνητικές επιπτώσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

5

Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού - Eκβάθυνσης

5.1 Αναγνώριση εδάφους, Χαράξεις - Χωροσταθμίσεις
5.1.1

Αναγνώριση εδάφους

Πριν την κατάληψη της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται αναγνώριση του εδάφους, και θα
καταγράφονται:


Τα έργα συμβολών στο υδατόρευμα ώστε να ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας τους.



Τα δέντρα τα οποία πρέπει να προστατευθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στην σχετική
περιβαλλοντική μελέτη. Επίσης, ανάλογα με την πανίδα της περιοχής και όταν δεν κρίνεται
απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, θα επισημανθούν και διατηρηθούν
τυχόν κοιλότητες του εδάφους ή κορμοί δένδρων για την μείωση της όχλησης της άγριας πανίδας.



Τα δένδρα που πρέπει απαραιτήτως να κοπούν για την εκτέλεση των εργασιών.



Η μορφή της κοίτης σε υπάρχουσες κατασκευές γεφυρών - οχετών.

5.1.2

Χαράξεις –Χωροσταθμίσεις


Ίδρυση τοπογραφικών σημείων οριζόντιου και κατακόρυφου ελέγχου (ρεπέρ).



Καθορισμός των ορίων υλοποίησης του Έργου και των χώρων ανάπτυξης του εργοταξίου.



Έλεγχος και υλοποίηση των αξόνων χάραξης του έργου σύμφωνα με την οριζοντιογραφία και την
υψομετρία της μελέτης.



Λήψη διατομών της υφιστάμενης κατάστασης πλάτους ανάλογου των επεμβάσεων, με
χωροσταθμικές ή ταχυμετρικές μεθόδους.

5.2 Προετοιμασία περιοχής επεμβάσεων-Προσβάσεις
Πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει η οριοθέτηση των περιοχών κατάληψης των έργων καθώς
και των περιοχών πρόσβασης και δημιουργίας χώρων εργασίας.
4
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Οι εργασίες πρέπει κατά το δυνατόν να εκτελούνται μόνο από την μία πλευρά του υδατορεύματος, εκτός εάν
η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος επιτρέπει να εκτελούνται εργασίες και από τις δύο όχθες. Για την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, οι ζώνες ανάπτυξης των εργοταξίων
θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό.
Μόνο μετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση από την Υπηρεσία των επί τόπου
χαράξεων επιτρέπεται να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα
κατασκευής του έργου.

5.3 Εργασίες καθαρισμού διατομής και ελέγχου βλάστησης
5.3.1

Απομάκρυνση κορμών δένδρων και ξύλων

Οι κορμοί και τα ξύλα που βρίσκονται εντός της διατομής θα κόβονται, θα μετακινούνται και θα μεταφέρονται
για αποθήκευση ή απόθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. Η απόθεση των κορμών θα γίνεται
εκτός της πλημμυρικής κοίτης ή τυχόν υφιστάμενων υγροτόπων και θα στοιβάζονται και θα προσδένονται σε
ασφαλείς περιοχές, με ελάχιστη όχληση στην υπάρχουσα βλάστηση.
Απομονωμένοι ή μεμονωμένοι κορμοί σφηνωμένοι ή ριζωμένοι στο υδατόρευμα, εφ’ όσον δεν δημιουργούν
εμπόδιο στην ροή, δεν απαιτείται να απομακρύνονται, εκτός εάν συνδυάζονται ή βρίσκονται σε άμεση
γειτνίαση με άλλα εμπόδια εντός της διατομής του υδατορεύματος.
Δένδρα που έχουν υποστεί τραυματισμούς ή κλίνουν επικίνδυνα προς το υδατόρευμα θα απομακρύνονται,
αν υπάρχει κίνδυνος με την πτώση τους να δημιουργήσουν πρόσθετο εμπόδιο στη ροή.
Οι εναπομένοντες κορμοί και το ριζικό σύστημα δεν θα αφαιρούνται, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά
στην μελέτη.
Η εργασία ολοκληρώνεται με την απομάκρυνση όλων των κορμών, ξύλων ή άλλων απορριμμάτων τα οποία
δημιουργούν εμπόδιο στην ροή.
5.3.2

Καθαρισμός και έλεγχος της παρόχθιας βλάστησης

Στην εργασία περιλαμβάνονται η εκθάμνωση, κοπή και εκρίζωση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, και η
απομάκρυνσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη.
Για την προστασία των δέντρων που πρέπει να διασωθούν θα γίνει κατάλληλη σήμανση και τοποθέτηση
φράκτη γύρω από τις συστάδες ή τα μεμονωμένα δένδρα ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση βλαβών από
προσέγγιση του μηχανικού εξοπλισμού.
Στην περιφραγμένη περιοχή γύρω από τα προστατευόμενα δένδρα, δεν επιτρέπεται να αποκόπτονται ρίζες
δένδρων, να αποθηκεύονται ή να στοιβάζονται υλικά κατασκευής, υλικά εκσκαφής, εξοπλισμός εργοταξίου
και κάθε είδους ακατάλληλα προϊόντα τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβες στο ριζικό τους
σύστημα.
Η κοπή των δένδρων και θάμνων θα γίνεται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο έδαφος, ανάλογα και με το
ανάγλυφο του εδάφους. Στις περιπτώσεις που εκτελείται μόνον εκχέρσωση και δεν απαιτείται εκρίζωση, θα
λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη για την αποφυγή της επαναβλάστησης του
εναπομένοντος τμήματος των δένδρων (π.χ. επικάλυψη με μη βιοαποδομούμενα υλικά).
Τα προϊόντα κοπής της ξυλώδους βλάστησης, τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν, μπορεί να καίγονται επί
τόπου, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη μετά από σχετική έγκριση της
5
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Υπηρεσίας και των λοιπών αρμόδιων Αρχών. Τα λοιπά ακατάλληλα υλικά θα απομακρύνονται και θα
διατίθενται στους εγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην μελέτη.

5.4 Εργασίες εκβάθυνσης ή και διεύρυνσης διατομής
Για την εκτέλεση των εργασιών και την δημιουργία χώρων ασφαλούς εργασίας θα γίνεται εκχέρσωση της
περιοχής που οριοθετήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 5.1.1 και 5.1.2 της
παρούσας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους περιβαλλοντικούς όρους ή στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Η εργασία περιλαμβάνει την απομάκρυνση (ή εκσκαφή και απομάκρυνση) φερτών υλών, ιλύος, άμμου,
αργίλου, παλαιών λιθορριπών, αμμοχαλίκου και φυσικών ογκολίθων ανεξαρτήτως μεγέθους.
Πριν την έναρξη των εργασιών εντός του υδατορεύματος θα γίνεται, όταν απαιτείται, η εκτροπή των έργων
εξόδου αγωγών ή συγκεντρωμένων επιφανειακών απορροών από ανοικτές τάφρους προς τα κατάντη του
τμήματος επέμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. Τα έργα αυτά θα
αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκβάθυνσης / διεύρυνσης.
Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις γραμμές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που
απεικονίζονται στα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας.
Θα διατίθεται ο κατάλληλος, σε κάθε περίπτωση, μηχανικός εξοπλισμός καθώς και τα εργαλεία που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Εάν απαιτείται σημαντική σε έκταση επέμβαση επί της κοίτης και προβλέπεται η εκτροπή της ροής ή η
διαμόρφωση εκτόνωσης, είναι πιθανόν να απαιτηθεί η εκτέλεση αντλήσεων για τον υποβιβασμό του
υδροφόρου ορίζοντα ή η απομάκρυνση των υδάτων για την διευκόλυνση των εργασιών. Στην περίπτωση
αυτή οι αντλήσεις θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και με ρυθμό τέτοιο ώστε να αποφευχθούν οι
καταπτώσεις των πρανών.
Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες (σταθερότητα εδάφους, κατάσταση του πυθμένα της κοίτης κ.λπ.) θα
χρησιμοποιούνται κατάλληλα μηχανήματα περιλαμβανομένης και της χρήσης ειδικών μηχανημάτων όπως
εκσκαφέων συρόμενου κάδου (drag-line) ή αχιβάδας (clamshell) σε περίπτωση που απαιτείται εργασία στο
νερό.
Θα λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφεύγεται η επέκταση των εργασιών πέραν των προβλεπομένων
στην μελέτη, τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος όσο και για την αποφυγή δημιουργίας
προβλημάτων διαβρώσεων ή αποθέσεων.
Τυχόν υπερεκσκαφές θα αντιμετωπίζονται με διάστρωση κατάλληλων προϊόντων σύμφωνα με την μελέτη και
σε περίπτωση μη ειδικής αναφοράς ως κατωτέρω:


Για τμήμα υπερεκσκαφής εντός της κανονικής κοίτης ρέματος με αδρομερή υλικά ή αμμοχάλικο
λατομείου ή λιθορριπή διαμέτρου D50 τέτοιας που να είναι κατάλληλη για ταχύτητες νερού έως 3,0
m/sec.
(D50: το άνοιγμα του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το 50 % του υλικού κατά βάρος).
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Για τμήμα υπερεκσκαφής επί των πρανών της κανονικής κοίτης του ρέματος με λιθορριπή ανάλογης
διαμέτρου με εκείνη που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο αλλά για ταχύτητα 4,0 m/sec.



Για τμήμα υπερεκσκαφής εκτός κανονικής κοίτης (εντός ευρύτερης κοίτης πλημμυρών) με
επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών ή αδρομερή υλικά για την κοίτη και επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών
για τα πρανή.
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Το μέγεθος D50 του υλικού θα καθορίζεται με υπολογισμό της συρτικής δύναμης που αντιστοιχεί στην
ταχύτητα ροής.
Γενικά οι εργασίες αυτές έχουν κατεύθυνση από τα κατάντη προς τα ανάντη τμήματα του έργου, ώστε να
διευκολύνεται η απορροή πλημμυρικών όγκων σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.

5.5 Απόθεση προϊόντων
Η διάθεση των προϊόντων καθαρισμού και εκβάθυνσης κοίτης, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη
ή στα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα γίνεται σε παρακείμενη με την εκσκαφή περιοχή σε απόσταση πέραν των
2,00 m από την προσφάτως εκσκαφείσα όχθη και εκτός πλημμυρικής κοίτης ή τυχόν υφιστάμενων
υγροτόπων.
Οι αποθέσεις των προϊόντων θα γίνονται με κλίσεις 5:1 (οριζοντίως : κατακορύφως) ώστε να μην
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας έναντι διάβρωσης και να επιτυγχάνεται καλύτερη ένταξη στο
ανάγλυφο της παρακείμενης της όχθης περιοχής.
Για την προστασία των αποθέσεων από την διάβρωση λόγω βροχοπτώσεων, μπορεί να γίνεται σπορά ή να
επικαλύπτονται με κατάλληλα υλικά τα οποία θα προστατεύουν προσωρινά την εδαφική επιφάνεια από την
διάβρωση, μέχρι να αναπτυχθεί φυσική βλάστηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην σχετική μελέτη.
Προϊόντα καθαρισμού διατομής και μη τοξικά απορρίμματα, μετά την απόθεσή τους θα καλύπτονται με
στρώμα εδαφικών υλικών ελαχίστου πάχους 60 cm ή όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική μελέτη.
Οι εργασίες απόθεσης όλων των ακατάλληλων οργανικών προϊόντων θα γίνονται σύμφωνα με τις
προβλέψεις της περιβαλλοντικής μελέτης.

6

Δοκιμές - Έλεγχοι

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εργασίας με τα κατωτέρω συνεπάγεται άμεση υποχρέωση του
Αναδόχου να λάβει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις εντολές της
Υπηρεσίας.
Για να είναι αποδεκτές οι εργασίες καθαρισμού από την Υπηρεσία, ώστε να παραληφθούν ως περαιωμένες
είναι δυνατόν να εκτελεστούν οι παρακάτω έλεγχοι:
x

Ελεγχος κλίσης και τελικής στάθμης πυθμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη
μελέτη. Αποκλίσεις σταθμών πέραν των ± 0,10 m των προβλεπόμενων στην μελέτη δεν γίνονται
αποδεκτές.

x

Έλεγχος συμμόρφωσης διατομών εκσκαφής με τις προβλεπόμενες στην εγκεκριμένη μελέτη.

x

Έλεγχος μόρφωσης πυθμένα και παρειών

x

Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής

x

Έλεγχος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη καθώς και στους σχετικούς περιβαλλοντικούς
όρους.

x

Ελεγχος διατηρούμενης βλάστησης για την διαπίστωση τυχόν ζημιών.

7

33752

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00:2009

©

ΕΛΟΤ

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Εκτιμώμενοι πιθανοί κίνδυνοι τραυματισμού κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού και εκβάθυνσης
και κατά την μεταφορά και απόθεση των προϊόντων καθαρισμού ή εκσκαφής μπορεί να προκληθούν από:

7.2

x

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους (κορμών δένδρων κ.λπ.).

x

Χρήση εργαλείων χειρός για τον καθαρισμό και την κοπή δένδρων.

x

Πτώση κορμών ή τμημάτων δένδρων.

x

Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την διαμόρφωσή τους.

x

Πτώση διακινουμένου προσωπικού λόγω ολισθηρότητας του εδάφους.

x

Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά τις εκσκαφές και γενικώς τα έργα διευθέτησης.

x

Πλημμυρικά φαινόμενα κατά την εκτέλεση εργασιών.

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του μηχανικού εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από χειριστές -κατόχους της
προβλεπόμενης άδειας.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
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ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς όπως αυτοί αναφέρονται στην
εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται:
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Μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.



Μέτρα μείωσης των αιωρημάτων κατά τον καθαρισμό και την εκβάθυνση της κοίτης.



Μέτρα μείωσης των οχλήσεων στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.



Προστασία ειδών χλωρίδας στους χώρους εκτέλεσης των έργων.



Μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης των αποθέσεων ακατάλληλων υλικών εκσκαφής.



Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και εξοπλισμό στο έδαφος.

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι εργασίες ταξινομούνται για την επιμέτρηση στις παρακάτω δύο κατηγορίες:
α. Εργασίες καθαρισμού - εκβαθύνσεως με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων.
β. Εργασίες καθαρισμού - εκβαθύνσεως με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου προς
μεταφορά και οριστική απόθεση.
Η επιμέτρηση των εργασιών καθαρισμού - εκβαθύνσεως κοίτης ποταμών ή ρεμάτων θα γίνεται με
ογκομέτρηση των εργασιών σε κυβικά μέτρα, με βάση τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ), με
λήψη διατομών πρό και μετά την εκτέλεση των εργασιών..
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται με βάση την μέθοδο «ημιάθροισμα διατομών επί την
αντίστοιχη απόσταση μεταξύ τους», με αναλυτικό υπολογισμό ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Για τις ανάγκες επιμέτρησης μπορεί να απαιτηθεί η λήψη βυθομετρικών στοιχείων σε διατομές και σημεία
τόσο πριν αρχίσουν οι εργασίες όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.
Εναλλακτικά: Η επιμέτρηση των εργασιών συντήρησης και διευθέτησης μπορεί να γίνεται σε m3 όγκου
υλικών απόθεσης με βάση διατομές πριν και μετά την απόθεση.
Οι επιμετρούμενες μονάδες εργασιών συμπεριλαμβάνουν:
x

Τις χαράξεις και χωροσταθμήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας.
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x

Την εισκόμιση και αποκομιδή όλων των μηχανημάτων και μέσων κοπής, καθαρισμού, εκσκαφής και
μεταφοράς των προϊόντων.

x

Την εκσκαφή και απομάκρυνση των φερτών υλών, ιλύος, άμμου, αργίλου, παλαιών λιθορριπών,
αμμοχαλίκου, φυσικών ογκολίθων ανεξαρτήτως μεγέθους, εντός ή εκτός ύδατος.

x

Την μόρφωση του πυθμένα και των πρανών, εντός ή εκτός ύδατος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη.

x

Την εξασφάλιση των απαιτουμένων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές, όπως επίσης και την τοποθέτηση
των κατάλληλων σημάνσεων.

x

Την κοπή και εκρίζωση θάμνων και δένδρων, την συλλογή των κομμένων ή εκριζωμένων δέντρων, τον
αποκλωνισμό τους και το στοίβαγμα των κορμών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η
Υπηρεσία, όπως επίσης και την λήψη ειδικών μέτρων που θα απαιτηθούν για την προστασία και
διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την
μελέτη.

x

Τον διαχωρισμό και την διαλογή των προϊόντων.

x

Τις προσωρινές ή οριστικές αποθέσεις στην περιοχή του έργου των προϊόντων εκσκαφής ή των
προϊόντων καθαρισμού και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις των προϊόντων καθαρισμού, προς
οριστική εναπόθεση και προστασία τους.

x

Την διάστρωση και διαμόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων.

x

Την εργασία διαμόρφωσης προσωρινών φραγμάτων και εκτροπών (μαζί με τις συναφείς χωματουργικές
εργασίες) που θεωρείται ότι εντάσσεται ανηγμένη στην δαπάνη ανά κυβικό ή τετραγωνικό μέτρο (κατά
περίπτωση) εργασιών της παρούσας Προδιαγραφής.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 3450

Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines - Systems and
performance requirements and test procedures -- Χωματουργικά μηχανήματα -Συστήματα πέδησης ελαστικοφόρων μηχανών - Συστήματα και απαιτήσεις απόδοσης
και διαδικασίες δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 3457

Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements -- Χωματουργικά
μηχανήματα - Προστατευτικά καλύμματα - Ορισμοί και απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 3471

Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests and
performance requirements -- Χωματουργικά μηχανήματα - Προστατευτικές κατασκευές
έναντι ανατροπής - Εργαστηριακές δοκιμές και απαιτήσεις επίδοσης.

ΕΛΟΤ EN 474-1

Earth - Moving machinery - Safety - Part 1: General requirements -- Χωματουργικά
μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 474-4

Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Απαιτήσεις για φορτωτές με
εκσκαφέα.

ΕΛΟΤ EN 474-10

Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 10: Απαιτήσεις για εκσκαφείς τάφρων.

ΕΛΟΤ EN 474-5

Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Απαιτήσεις για υδραυλικούς
εκσκαφείς.

ΕΛΟΤ EN 474-6

Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ανατρεπόμενα
φορτηγά.
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Πρόλογος
H παρούσα Ποδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-03-01
«Εκσκαφές ορυγμάτων υπογίων δικτύων» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-03-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-03-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στον καθορισμό των ελαχίστων
κατασκευαστικών απαιτήσεων για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής ορυγμάτων υποδοχής
υπογείων δικτύων.
Ως “εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων" νοούνται οι ανοικτές εκσκαφές για την τοποθέτηση,
εγκατάσταση ή κατασκευή υπογείων δικτύων κάθε είδους:
x

Εκσκαφές ορυγμάτων τοποθέτησης προκατασκευασμένων σωλήνων αποστράγγισης, ομβρίων,
ακαθάρτων, αγωγών μεταφοράς νερού, δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αερίου, υπογείων γραμμών
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καλωδίων φωτοσήμανσης κ.λπ. με πλάτος ορύγματος μέχρι και
5,00 m.

x

Εκσκαφές ορυγμάτων κατασκευής χυτών επί τόπου (αγωγών διατομής κυκλικής, ορθογωνικής,
ωοειδούς, σκουφοειδούς κ.λπ.) για πλάτος ορύγματος μέχρι και 5,0 m.

x

Διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή και άλλων υπογείων κατασκευών
πλάτους εκσκαφής μέχρι και 5,0 m.

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως εκσκαφές ανεξαρτήτως
διαστάσεων και επιφανείας ορύγματος, που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εντός του εύρους κατάληψης των έργων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Top soil removal -- Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Requirements in case utilities are encountered during excavation -Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 General excavations. Road and hydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Surplus excavation materials and dump sites management -- Διαχείριση
προϊόντων εκσκαφών - αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Work-site water pumping ---Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Wastewater and sludge pumping-Αντλήσεις Βορβόρου -- Λυμάτων.

3
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 Dewatering with well points ---Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα
με well points

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Χαρακτηρισμός εκσκαφών
3.1.1

Ως προς τη μέθοδο εκσκαφής

Τα προς εκσκαφή εδάφη σύμφωνα και με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 διακρίνονται γενικά στις πιο κάτω
κατηγορίες:
x

«Χαλαρά -ασταθή εδάφη»: φυτικές γαίες, ιλύς, τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά, μη συνεκτική άμμος και αμμοχάλικα διαμέτρου μέχρι 70 mm,
τα οποία λόγω πολύ μικρής περιεκτικότητας σε άργιλο (ποσοστό λεπτόκοκκου εδάφους), είναι
χαλαρά ή δεν παρουσιάζουν καμία συνοχή.

x

«Γαιώδη - ημιβραχώδη εδάφη»: κατά την εκσκαφή των οποίων δεν απαιτείται η χρήση
κρουστικού εξοπλισμού (αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες) ή εκρηκτικών. Είναι δυνατόν να γίνει η
εκσκαφή αποτελεσματικά με υδραυλικό εκσκαφέα (τσάπα) ισχύος έως 120 Hp χωρίς την χρήση
κρουστικού εξοπλισμού όπως αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες.

x

«Βραχώδη εδάφη»: όλα τα μη αποσαθρωμένα συμπαγή πετρώματα, τα οποία δεν μπορούν να
εκσκαφθούν αν δεν χαλαρωθούν με κρουστικό εξοπλισμό όπως αερόσφυρες και υδραυλικές
σφύρες ή με την χρήση εκρηκτικών υλών.

x

Εξαιρετικά σκληρά κροκαλοπαγή και γρανιτικά εδάφη: μη αποσαθρωμένα συμπαγή ισχυρώς
τσιμεντωμένα κροκαλοπαγή πετρώματα και γρανιτικά πετρώματα και γενικά ιδιαιτέρως σκληρά
πετρώματα η εκσκαφή των οποίων είναι δυσχερής και μικρής αποδόσεως και απαιτεί κρουστικό
εξοπλισμό ή χρήση εκρηκτικών.

3.1.2

Ως προς τη σύσταση του εδάφους

Οι εκσκαφές διακρίνονται, ως προς την σύσταση του εδάφους, σε:
x

Εκσκαφές σε Χαλαρά εδάφη

x

Εκσκαφές γαιώδεις – ημιβραχώδεις

x

Εκσκαφές βραχώδεις και

x

Εκσκαφές γρανιτικών ή κροκαλοπαγών πετρωμάτων

3.1.3

Ως προς τον χώρο εκτέλεσης

Οι ως άνω κατηγορίες εκσκαφών διακρίνονται και ως προς τον χώρο εκτέλεσης των εκσκαφών σε :

4

x

Εκτός κατοικημένων περιοχών (συμπεριλαμβάνονται και οι εκσκαφές που εκτελούνται εντός του
εύρους κατάληψης οδικών έργων χωρίς διερχόμενη κυκλοφορία).

x

Εντός κατοικημένων περιοχών και στο εύρος κατάληψης οδικών αξόνων υπό κυκλοφορία.
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Υπό συνθήκες στενότητας χώρου όπου για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ειδικός
μηχανικός εξοπλισμός (μικρών διαστάσεων).

3.1.4

Ως προς το βάθος του ορύγματος

3.1.5

Ως προς το πλάτος του ορύγματος

3.1.6

Ως προς τον τρόπο διαχείρισης των προϊόντων

Οι εκσκαφές εντός κατοικημένων περιοχών διακρίνονται και με βάση την πλευρική απόθεση των προϊόντων
ή την απ’ ευθείας φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου προς μεταφορά.

4

Απαιτήσεις

4.1 Στάθμες και κλίσεις πυθμένα
Οι στάθμες και κλίσεις του πυθμένα θα είναι οι προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη μελέτη.
x

Για τις εκσκαφές τοποθέτησης αγωγών δικτύων βαρύτητας θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης στάθμης και κλίσης του πυθμένα του αγωγού.

x

Για τις εκσκαφές τοποθέτησης καλωδιώσεων ή δικτύων υπό πίεση θα εξασφαλίζεται το ελάχιστο
προδιαγραφόμενο βάθος (επικάλυψη) από την στάθμη του εδάφους.

4.2 Πλάτος ορύγματος
Για εκσκαφές ορυγμάτων εντός κατοικημένων περιοχών τα πρανή θα είναι γενικώς κατακόρυφα, εκτός εάν η
μελέτη προβλέπει διαφορετική διαμόρφωση.
Το πλάτος του ορύγματος θα είναι το ελάχιστο απαιτούμενο για την έντεχνη εγκατάσταση του δικτύου και την
συμπύκνωση των υλικών επίχωσης, σύμφωνα με την διάμετρο του υπό κατασκευή αγωγού και το βάθος
τοποθέτησής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική αναφορά στην μελέτη και στα τυπικά σχέδια, το
πλάτος διαμορφώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.
Πίνακας 1 - Ελάχιστο πλάτος ορυγμάτων σε συνάρτηση με την διάμετρο του αγωγού και το βάθος
εκσκαφής

Εξωτερική διάμετρος
αγωγού σε mm De

Βάθος εκσκαφής σε m
<1,25

> 1,25y1,75

> 1,75y4,00

> 4,00

250

600

600

700

900

300

700

700

800

900

350

750

800

900

1000

400

800

900

1000

1100

450

950

1050

1050

1150

500

1000

1100

1100

1200

600

1100

1200

1200

1300

700

1200

1300

1300

1400
5
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Βάθος εκσκαφής σε m

Εξωτερική διάμετρος
αγωγού σε mm De

<1,25

> 1,25y1,75

> 1,75y4,00

> 4,00

800

1400

1400

1500

1600

900

1600

1700

1700

1800

1000

1700

1800

1800

1900

≥1500

De+1000

De+1000

De+1100

De+1200

Το ελάχιστο καθαρό πλάτος του ορύγματος, για βάθος μέχρι 1,25 m μετράται μεταξύ των παρειών του εδάφους, και για
βάθος μεγαλύτερο του 1.25 m μεταξύ των εσωτερικών επιφανειών των πετασμάτων αντιστήριξης, όπως φαίνεται και στο
παρακάτω σχ. 1.

Ανεξάρτητα της διαμέτρου του υπό τοποθέτηση δικτύου, το ελεύθερο πλάτος ορύγματος με κατακόρυφες
παρειές όταν προβλέπεται η εργασία προσωπικού εντός αυτού, θα είναι κατ’ ελάχιστον σύμφωνο με τα
οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα 2 μετρούμενο μεταξύ των παρειών του εδάφους ή των επιφανειών
αντιστήριξης, για εκσκαφές χωρίς ή με αντιστήριξη αντίστοιχα.

Πίνακας 2 - Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος εκσκαφής με χώρο εργασίας

Βάθος εκσκαφής σε m

Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος ορύγματος σε
mm

<1,75

600

> 1,75y4,00

700

> 4,00

900

B

0,15

B

0,15

B

≤1,25

>1.25
>1.25

6
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Β

b

b

Σχήμα 1 - Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος ορύγματος με χώρο εργασίας [b], επιμετρούμενο
πλάτος ορύγματος [Β] σε περίπτωση ύπαρξης μέτρων αντιστήριξης

Το ελάχιστο πλάτος ορυγμάτων βάθους μέχρι 1,25 m τα οποία είναι μεν προσπελάσιμα αλλά δεν απαιτείται
η ύπαρξη χώρου εργασίας για την τοποθέτηση ή τον έλεγχο του δικτύου θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα 2.
Πίνακας 3 - Ελάχιστο πλάτος εκσκαφής χωρίς χώρο εργασίας

Βάθος ορύγματος σε m

<0,70

> 0,70y0,90

> 0,90y1,00

> 1,00y1,25

Πλάτος ορύγματος σε m

0,30

0,40

0,50

0,60

Εκσκαφή με πλάτος μικρότερο από τα κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και για
περιορισμένα μήκη σε εξαιρετικά δύσκολες τοπικές συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές θα λαμβάνονται
ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας.
Το βάθος εκσκαφής καθορίζεται από το υψόμετρο του δικτύου (κατά μήκος της τομής των έργων)
λαμβανομένου υπόψη και του πάχους του αγωγού και των υποκειμένων στρώσεων έδρασης ή/και
εξυγίανσης.
Εκσκαφές βάθους μικρότερου του προβλεπόμενου από την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δεν
γίνονται αποδεκτές.

5

Εκτέλεση εκσκαφών

5.1 Προκαταρκτικές εργασίες
Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής θα γίνει πασσάλωση της όδευσης του δικτύου επί του εδάφους και
έρευνα (προς επαλήθευση των στοιχείων της μελέτης) σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σχετικά με
την ύπαρξη ή/και τις θέσεις αγωγών.
Αν αγωγοί κοινής ωφέλειας, οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία, καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο με τον υπό
κατασκευή αγωγό, πρέπει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και τον οικείο Ο.Κ.Ω. να προταθεί ο τρόπος
εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασμό και με την τυχόν ύπαρξη άλλων εμποδίων (βλ. σχετική ΕΛΟΤ ΤΠ –
Ο.Κ.Ω.).
Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών καθώς και κατά την εκτέλεσή τους θα λαμβάνονται τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, όπως σήμανση και σηματοδότηση του τμήματος
του δρόμου στον οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα λαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.
7
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5.2 Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών -ανοχές
Ο πυθμένας των τάφρων θα διαμορφώνεται με ομαλή επιφάνεια ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη έδραση
των αγωγών καθ’ όλο το μήκος τους.
Συνεκτικές στρώσεις που τυχόν χαλαρώθηκαν κατά την εκσκαφή θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται με
κοκκώδες υλικό κατάλληλα συμπυκνούμενο.
Τυχόν υπερεκσκαφή θα επανεπιχώνεται με επιλεγμένο υλικό έδρασης σωλήνα, που θα υγραίνεται και θα
συμπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15 cm.
Όταν προβλέπεται αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος, οι επιφάνειες επαφής των πρανών της
εκσκαφής με την επιφάνεια αντιστήριξης θα μορφώνονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή αυτών.
Η μόρφωση των επιφανειών γενικά θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες
μεγαλύτερες από 0,03 m σε γαιώδη - ημιβραχώδη εδάφη και 0,05 m σε βραχώδη εδάφη.

5.3 Ελεγχος των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Οι εργασίες εκσκαφών μπορούν να εκτελούνται είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ.
Η κατασκευή ή τοποθέτηση των αγωγών και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται μέτρα διευθέτησης της ροής των ομβρίων και
καθοδήγησής τους εκτός της ζώνης του ορύγματος, για την αποφυγή εισροών εντός αυτού.
Τέτοια μέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
x

Συλλογή και καθοδήγηση των επιφανειακών απορροών εκτός ζώνης ορύγματος.

x

Λήψη μέτρων αποστράγγισης της περιοχής γύρω από το όρυγμα, ώστε να μην δημιουργούνται
λιμνάζοντα ύδατα (π.χ. μεταξύ των σειραδίων των προϊόντων εκσκαφών και ορίων παρακείμενων
κατασκευών) και να μην δυσχεραίνεται η προσπέλαση προς τις γειτονικές ιδιοκτησίες.

x

Απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών.

x

Αποστράγγιση του εκάστοτε πυθμένα του ορύγματος (κατά την πρόοδο των εκσκαφών) ώστε να
εξασφαλίζεται η εν ξηρώ εργασία και να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους.

x

Αντλήσεις υδάτων και παροχέτευσή τους με σωληνώσεις σε κατάλληλο αποδέκτη πλησίον του
έργου.

x

Η διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η κατασκευή των έργων ή
τμημάτων αυτών υπό ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες και η διενέργεια των προβλεπομένων
έλεγχων ποιότητας από την Υπηρεσία (ανάλογα με το είδος του δικτύου που εγκαθίσταται).

x

Αποφυγή διαποτισμού συνεκτικών εδαφών με νερό.

x

Οι αντλίες που θα χρησιμοποιούνται για την άντληση των υδάτων θα είναι επαρκούς ισχύος για την
κάλυψη των αναγκών, αλλά όχι υπερβολικής προκειμένου να αποκλείονται φαινόμενα
διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείμενα εδαφικά στρώματα. Η
λειτουργία των αντλιών θα καθορίζεται μετά από δοκιμαστικές αντλήσεις.

Ο αποδέκτης (ή οι αποδέκτες) θα πρέπει να μπορεί να δεχθεί τις αντλούμενες ή καθοδηγούμενες με την
βαρύτητα ποσότητες νερού, τα δε νερά θα είναι απαλλαγμένα φερτών υλών. Για τον σκοπό αυτό θα
υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση μεθοδολογίας αντλήσεων αναφορικά με
8
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τις απαιτούμενες αντλίες (παροχή, ισχύς, διάταξη) και τους αποδέκτες. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση
θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες για τον σκοπό αυτό εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.
Αν δεν υπάρχουν φυσικοί ή τεχνητοί αποδέκτες και εφόσον τούτο είναι εφικτό, είτε θα κατασκευάζονται
κατάλληλες απορροφητικές τάφροι (σε έργα εκτός οικισμών), λαμβανομένων υπ' όψη των όσων αναφέρονται
στις προηγούμενες παραγράφους για μέτρα ασφάλειας όμορων ιδιοκτησιών ή κατασκευών, είτε θα αυξάνεται
ανάλογα η ικανότητα των αντλητικών διατάξεων για την μεταφορά των απορροών σε μεγαλύτερη απόσταση.
Η απ' ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα μπορεί να γίνεται μόνον έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας
και μετά από την σχετική αδειοδότηση τυχόν αρμοδίων υπηρεσιών.

5.4 Αναπετάσεις
Οι αναπετάσεις των προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται από οποιοδήποτε βάθος, είτε με μηχανικά μέσα είτε με
χειρωνακτική υποβοήθηση με ή χωρίς δημιουργία ενδιάμεσων δαπέδων εργασίας, ανάλογα με το βάθος και
τις συνθήκες εκσκαφής (μεγάλα βάθη ή χώροι εντός πόλης με δυσκολίες προσέγγισης μηχανημάτων). Κατά
την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής θα αφήνεται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 0,60 m στο χείλος του
σκάμματος για την κυκλοφορία των εργατοτεχνιτών και την ασφάλειά τους.
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που θα χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση του σκάμματος μπορεί να
αποτίθενται προσωρινά στην περιοχή του έργου, στο τμήμα του αγωγού που έχει ήδη τοποθετηθεί, μετά
από σχετική άδεια των αρμόδιων Αρχών.

5.5 Αντιστηρίξεις
Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, θα εφαρμόζεται η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος,
όπως αυτή επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας και σύμφωνα με την σχετική μελέτη ή/ και τις οδηγίες
και εντολές της Υπηρεσίας.
Ορύγματα με κατακόρυφα πρανή και βάθος μεγαλύτερο από 1,25 m θα εξασφαλίζονται γενικώς με
κατάλληλη αντιστήριξη, εκτός των περιπτώσεων ευσταθούς βράχου ή εδαφών με επαρκή ευστάθεια.
Κατακόρυφες παρειές βάθους μέχρι 1,25 m μπορεί να επιτραπούν γενικά χωρίς ειδικότερα μέτρα
αντιστήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι η κλίση του φυσικού εδάφους δεν είναι μεγαλύτερη από 1:10 για μη
συνεκτικά εδάφη ή 1:2 για συνεκτικά εδάφη. Σε σκληρά ή συνεκτικά εδάφη καθώς και βράχο μπορεί να
επιτραπεί η εκσκαφή μέχρι βάθους 1,75 m όταν το τμήμα της παρειάς άνω του 1,25 m από τον πυθμένα
εκσκαφής γίνεται υπό κλίση (σχήμα 2), ή εξασφαλίζεται με αντιστήριξη (σχήμα 3α) και με την προϋπόθεση
ότι η κλίση του φυσικού εδάφους δεν είναι μεγαλύτερη από 1:10.
Για εκσκαφές σε οδούς με στρώσεις σταθεροποιημένου τύπου, μπορεί να επιτραπεί επίσης εκσκαφή με
εξασφάλιση μέσω αντιστήριξης σε 20 cm του άνω τμήματος της παρειάς του ορύγματος (σχήμα 3β).

α

β
9
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Σχήμα 2 - Εκσκαφή με κεκλιμένο άνω τμήμα

©
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Σχήμα 3 - Εκσκαφή με αντιστήριξη άνω τμήματος

Το είδος της εφαρμοζόμενης αντιστήριξης εάν δεν καθορίζεται από την Μελέτη θα επιλέγεται σε συνάρτηση
με τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις τοπικές συνθήκες (επιβαρύνσεις από κτίσματα και λοιπές
κατασκευές, στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα κ.λπ.). Στην εφαρμογή της αντιστήριξης θα λαμβάνονται
επίσης υπόψη οι καιρικές συνθήκες, η διάρκεια παραμονής του ορύγματος ανοιχτού, το είδος και ο τρόπος
εκτέλεσης των εργασιών. Τα μέτρα αντιστήριξης θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
ασφαλείας.
Τύποι αντιστηρίξεων
Για την αντιστήριξη των παρειών των ορυγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά :
x

Αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα (με οριζόντιο ή κατακόρυφο σανίδωμα).

x

Ειδικές αντιστηρίξεις με προκατασκευασμένα στοιχεία.

x

Σύστημα αντιστήριξης τύπου “Βερολίνου“.

x

Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες.

x

Αντιστήριξη με ηλώσεις η με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο αντιστήριξης

Ο τύπος αντιστήριξης που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και η απαιτούμενη φέρουσα ικανότητά της αποτελούν
αντικείμενο ειδικής μελέτης.
Η πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιστήριξης των εκσκαφών θα είναι ανάλογη της προόδου των εκσκαφών.
Η φέρουσα ικανότητα της αντιστήριξης θα ανταποκρίνεται προς όλες τις κατασκευαστικές φορτίσεις μέχρι την
επανεπίχωση του ορύγματος.
Κατά την εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης των παρειών των σκαμμάτων, η επένδυση (σανίδωμα,
προκατασκευασμένα στοιχεία κ.λπ.) θα δημιουργεί ενιαία επιφάνεια ώστε να μην εισχωρεί εδαφικό υλικό
από αρμούς ή συνδέσεις και θα εφαρμόζει πλήρως στα πρανή.
Η επένδυση (πέτσωμα) επίσης θα εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους κατά 15 cm ώστε να
παρεμποδίζεται η πτώση λίθων, χωμάτων ή άλλων αντικειμένων εντός του σκάμματος.

5.6 Υποστηρίξεις αγωγών οργανισμών Κοινής Οφελείας
Μετά από προηγoύμενη προσεκτική αναγνώριση του εδάφους θα λαμβάνονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών τα κατάλληλα μέτρα υποστήριξης ή ανάρτησης των αγωγών που συναντώvται μέσα στο
όρυγμα και κάθε μέτρο για την προστασία των αγωγών αυτών.
Οι παραπάνω εργασίες υπoστήριξης ή/ και ανάρτησης θα εκτελούνται σύμφωνα με τις υπoδεiξεις των
αρμοδίων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τα οριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.
Επίσης θα λαμβάνονται τα εκάστοτε απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού ή/ και τρίτων από
πιθανούς κινδύνους λόγω της αποκάλυψης των αγωγών κατά την διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών.
Ενδεικτικός τρόπος στήριξης αγωγών:
Όταν εvτoπισθεί αγωγός εγκάρσια προς την τάφρο που πρέπει να υπoστηριχθεί, διακόπτεται η εκσκαφή
στην θέση εκείνη σε πλάτος 0,50 m από κάθε πλευρά της σωλήνωσης και σε βάθος μέχρι τον πυθμένα της
10
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τάφρου. Το τμήμα αυτό θα εκσκάπτεται με προσοχή ακόμη και χειρωνακτικά, αφού προηγουμένως στηριχθεί
ασφαλώς η σωλήνωση και αποκαλυφθεί μέχρι τη στάθμη έδρασής της.
Γενικά η στήριξη θα γίνεται με ανάρτηση της σωλήνωσης. Προς τούτο θα τοποθετούνται εγκάρσια στην
τάφρο και πάνω από την σωλήνωση δύο δοκοί (ξυλοδοκοί, σιδηροδοκοί ή σιδηροσωλήνες) κατάλληλης
διατομής, με επαρκή αντοχή για την ανάληψη του βάρους της σωλήνωσης και του βάρους ενός εργάτη που
πιθανόν να στηριχθεί σε αυτές κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, χωρίς κίνδυνο θραύσης ή αισθητή κάμψη
αυτών.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η επιφόρτιση αναρτημένων ή υποστηριγμένων δικτύων ή η πρόσβαση σε
αυτά.
Μετά την τοποθέτηση των δοκών ανάρτησης διατάσσονται κάτω από την σωλήνωση και σε επαφή μ’ αυτήν
εγκάρσια υποθέματα τα οποία δένονται στις δοκούς (στο μέσο και από ένα στα άκρα του ανοίγματος της
τάφρου).
Εάν η σωλήνωση που πρόκειται να στηριχθεί αποτελείται από πηλοσωλήνες ή τσιμεντοσωλήνες μικρού
μήκους, τότε θα αναρτηθούν όλοι οι επί μέρους σωλήνες με τοποθέτηση υποθέματος σε όλο το μήκος της
σωλήνωσης.
Δεν επιτρέπεται να γίνεται απ' ευθείας πρόσδεση της σωλήνωσης, χωρίς τοποθέτηση των υποθεμάτων
προστασίας της σωλήνωσης κατά την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών (εκσκαφών, τοποθέτησης
σωλήνων κ.λπ.). Η ανάρτηση και πρόσδεση θα είναι ισχυρή, ομοιόμορφης τάνυσης αλλά όχι υπερβολική,
ώστε να αποφευχθεί η καταπόνηση των στηριζόμενων σωλήνων. Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την
επίχωση της τάφρου θα αφαιρεθούν τα μέτρα ανάρτησης και θα συνεχιστεί η επίχωση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα λαμβάνεται κατά την επίχωση, προκειμένoυ να αποφευχθούν υποχωρήσεις του
εδάφους.

5.7 Περιφράγματα – Φράγματα ασφάλειας
Τα ορύγματα σε οδούς θα περιφράσσονται για την προστασία των περαστικών.
Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών διάρκειας μικρότερης της μίας εβδομάδας η περίφραξη αποσκοπεί
κυρίως στην οριοθέτηση του ορύγματος για την ασφάλεια των πεζών και μπορεί να αποτελείται από
μεταλλικά σωληνωτά πλαίσια ύψους 1y1,20 m από το έδαφος και μήκους έως 2,5 m, με κατάλληλο
σύστημα για την μεταξύ τους σύνδεση.
Σε περιπτώσεις ανοιχτών ορυγμάτων επί διάστημα μεγαλύτερο από επτά ημερολογιακές ημέρες θα
τοποθετούνται σταθερά πετάσματα ύψους τουλάχιστον ενός 1 m, μορφής και τρόπου στήριξης αυτών της
έγκρισης της Υπηρεσίας. Επί πλέον θα τοποθετούνται στα άκρα των σκαμμάτων και σε άλλα επίκαιρα
σημεία κατάλληλα σήματα και αναλάμποντες φανοί για την πρόληψη ατυχημάτων.
Εάν δεν προβλέπεται επένδυση των παρειών του ορύγματος και κατ’ επέκταση υπερύψωση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.6. της παρούσας, θα δημιουργούνται ξύλινα φράγματα μικρού ύψους,
ικανά να συγκρατήσουν σκύρα, λίθoυς ή χώματα που παρασύρονται ως εκεί, ώστε να μην πέφτουν στο
σκάμμα.
Στα ορύγματα στα οποία εισέρχεται προσωπικό θα εξασφαλίζεται πρόσβαση με κλίμακες κατά διαστήματα
όχι μεγαλύτερα των 25,0 m.
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Για την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών του ορύγματος θα τοποθετούνται σε θέσεις,
οι οποίες θα ορίζονται από την Υπηρεσία, πεζογέφυρες ασφαλείας με κιγκλιδώματα ή γεφυρώσεις διέλευσης
τροχοφόρων με λαμαρίνα.

6

Δοκιμές-Έλεγχοι

Για να γίνει αποδεκτή ως περαιωμένη σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή μια εργασία θα
ικανοποιούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
x

Έλεγχος κατά μήκους κλίσης και στάθμης πυθμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
εγκεκριμένη μελέτη. Υψομετρικές ανοχές μεγαλύτερες από ± 0,03 m δεν γίνονται αποδεκτές.

x

Έλεγχος διαστάσεων διατομών εκσκαφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη.
Εκσκαφές μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην μελέτη δεν γίνονται αποδεκτές.

x

Έλεγχος μόρφωσης πυθμένα και παρειών σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην παρούσα. Η
ομαλότητα της επιφάνειας των στρώσεων θα ελέγχεται με κανόνα τριών μέτρων.

x

Έλεγχος αντιμετώπισης επιφανειακών και υπογείων υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.

x

Διαλογή και επαναχρησιμοποίηση ή προσωρινή αποθήκευση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής.

x

Απομάκρυνση ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη
καθώς και στους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών



Ολισθήσεις ασταθών πρανών.



Εισροή υδάτων.



Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.



Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα εν λειτουργία
υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.



Πτώση ατόμων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.



Τραυματισμός λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισμού εντός του σκάμματος, ή
κυκλοφορίας προσώπων στην ζώνη ελιγμού των μηχανημάτων ή κατά την χρήση οποιωνδήποτε
εργαλείων κατά την εκσκαφή και την εφαρμογή των απαιτούμενων αντιστηρίξεων κ.λπ.



Τραυματισμός περαστικών από πλημμελή μέτρα περίφραξης.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.)και τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) του έργου.
12
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Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
•

Κατά μήκος των εκσκαφών θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, σήμανση για τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, επισήμανση των κινδύνων, επικέντρωση της προσοχής των ατόμων και οχημάτων που
διέρχονται πλησίον καθώς και αναλάμποντες περιοδικά φανοί.

•

Αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 5.5 της παρούσας.

•

Πριν την έναρξη των εργασιών εντοπισμός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανομής
και σήμανσή τους.

•

Διαμόρφωση διαδρόμων ή/ και γεφυρών με πλευρικά κιγκλιδώματα όπου το προσωπικό ή το κοινό
χρειάζεται να διέρχεται πάνω από σκάμματα (βλέπε § 5.7).

•

Διάταξη κλιμάκων καθ οδόν του προσωπικού εντός των ορυγμάτων

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών
(πίνακας 4).

Πίνακας 4 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

13
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Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην
εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη και σε τυχόν συμπληρωματικές εγκριτικές αποφάσεις της Διοίκησης και
της Υπηρεσίας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβάνονται :

8

x

Μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.

x

Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από τους χώρους
εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην επιβαρύνονται οι σχετικοί αποδέκτες.

x

Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά
ηχοπετάσματα, προγραμματισμός κατάλληλων μεθόδων κατασκευής).

x

Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων
κ.λπ.).

x

Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός
πόλεων.

x

Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών όταν οι εκσκαφές εκτελούνται εντός κατοικημένων περιοχών.

x

Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από τα
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και εξοπλισμούς στο έδαφος.

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι εκσκαφές ταξινομούνται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.1.1 της παρούσας στις
παρακάτω κατηγορίες:
α. Ως προς την κατηγορία του εδάφους.
x Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
x Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες, συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών

και των ισχυρώς τσιμεντωμένων κροκαλοπαγών σχηματισμών .
β. Ως προς τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών
x Εκσκαφές ορυγμάτων σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία
x Εκσκαφές

χανδάκων για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, εξωτερικών
υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών,
με την επαναπλήρωση του χάνδακα

γ.

Ως προς το βάθος του ορύγματος.

δ. Ως προς το πλάτος του ορύγματος.
14
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Ως προς την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών
x πλευρική απόθεση των προϊόντων
x απ’ ευθείας φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου προς μεταφορά.

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε m3 όγκου ορύγματος, όπως προκύπτει από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.)..
Σε περίπτωση που απαιτηθούν έργα εξυγίανσης του εδάφους ή έργα αποστράγγισης στον πυθμένα της
εκσκαφής, υπολογίζονται και οι πέραν των Γ.Θ.Ε. ποσότητες εκσκαφής που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις
προς τούτο εντολές της Υπηρεσίας.
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται με βάση την μέθοδο «ημιάθροισμα διατομών επί την
αντίστοιχη απόσταση μεταξύ τους», με αναλυτικό υπολογισμό ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη
εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της
διαχείρισης των προϊόντων.
Οι Γ.Θ.Ε. καθορίζονται ως ακολούθως:
α. Πυθμένας ορύγματος
Τα υψόμετρα του πυθμένα του ορύγματος προκύπτουν από τα υδραυλικά στοιχεία των δικτύων
(υψόμετρα ροής και κατά μήκος κλίση), αφού συνυπολογισθεί το πάχος του τοιχώματος του αγωγού, η
στρώση έδρασης από σκυροδέμα, ή /και άλλες προβλεπόμενες στρώσεις.
Όταν προβλέπεται παράλληλη τοποθέτηση αγωγών με διαφορετική στάθμη ροής εντός του αυτού
σκάμματος, ο πυθμένας θα λαμβάνεται (για την επιμέτρηση) με βαθμίδες πλάτους αναλόγου του κάθε
αγωγού και με κατακόρυφο σκαλοπάτι μεταξύ τους.
β. Πλάτος ορύγματος
Οι παρειές του ορύγματος θα καθορίζονται σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της εγκεκριμένης μελέτης
και θα λογίζονται πάντοτε για την επιμέτρηση ως κατακόρυφες, ανεξάρτητα από την πραγματική τους
κλίση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη.
Για την κατασκευή χυτών επί τόπου αγωγών αποχέτευσης ομβρίων ή ακαθάρτων οποιασδήποτε
διατομής (ωοειδούς, στοματοειδούς, σκουφοειδούς, ορθογωνικής κ.λπ.), το συμβατικό πλάτος του
σκάμματος καθορίζεται από την προβολή του στερεού του οχετού με προσαύξηση εκατέρωθεν όπως
ορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη.
Για τις διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών Ο.Κ.Ω. το πλάτος ορίζεται συμβατικά σε 0,70 m, εκτός
αν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη.
γ.

Άνω επιφάνεια ορύγματος
Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για την επιμέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθμη
του εδάφους όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την εκτέλεση τυχόν γενικών εκσκαφών που επιμετρώνται
ιδιαιτέρως
Δεν προσμετρώνται εκσκαφές εκτός των ως άνω Γ.Θ.Ε..

Οι ως άνω επιμετρούμενες μονάδας των εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες εργασίες:
x

Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος μικρότερο των 5,0 m, με
οποιαδήποτε κλiση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς χειρωνακτική
15
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υποβοήθηση, με ή χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή με περιορισμένη μόνον χρήση εκρηκτικών (εφ’ όσον η
χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές), εν ξηρώ ή μέσα στο νερό.
x

Την εξασφάλιση των απαιτουμένων αδειών για τομές οδοστρωμάτων από τις αρμόδιες Αρχές.

x

Την αποξήλωση λιθοδομών στην ζώνη του ορύγματος και πάσης φύσεως εμποδίων (μικροκατασκευών,
φρεατίων οπλισμένων μέχρι 1,00 m3 συμπαγούς όγκου και αόπλων σκυροδεμάτων). Φρεάτια και λοιπές
κατασκευές συμπαγούς όγκου μεγαλύτερου του 1,00 m3 ανά τεμάχιο επιμετρώνται ιδιαίτερα.

x

Την λήψη μέτρων για την προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων στις παρειές του
ορύγματος.

x

Την μόρφωση του πυθμένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παρούσα.

x

Την διαμόρφωση αν απαιτούνται προσωρινών δαπέδων εργασίας για την αναπέταση και αποκομιδή των
προϊόντων εκσκαφών.

x

Την διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής.

x

Την απόθεση κοντά στο σκάμμα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του
απομένοντος υπολειπομένου όγκου του, μετά την τοποθέτηση / εγκατάσταση του υπογείου δικτύου.

x

Την διάστρωση και διαμόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων.

x

Την λήψη των απαιτουμένων μέτρων αποστράγγισης και προστασίας από την εισροή επιφανειακών
υδάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 3.4 της παρούσας.

x

Την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση
υπερεκσκαφών για την αποκατάστασή τους (σκυροδέματα, επιχώσεις κ.λπ.).

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Στις επιμετρούμενες μονάδες δεν περιλαμβάνονται:
x

Οι συστηματικές αντλήσεις για τον υποβιβασμό του υπόγειου ορίζοντα, όταν προβλέπονται από την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

x

Οι αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη. Δεδομένου
ότι οι αντιστηρίξεις παρειών ορυγμάτων τάφρων και διωρύγων μέχρι ποσοστού 10% επί της συνολικής
επιφάνειας αυτών θεωρούνται ανηγμένες στις επιμετρούμενες μονάδεςτων εκσκαφών, στην περίπτωση
αυτή θα επιμετρώνται το 90% των επιφανειών που κατά τη μελέτη προβλέπεται να αντιστηριχτούν.

16
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x

Οι δυσχέρειες εκσκαφών λόγω συνάντησης αγωγών Ο.Κ.Ω. Εν προκειμένω έχει εφαρμογή η
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00: Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις
εκσκαφές.

x

Οι εργοταξιακές περιφράξεις εντός κατοικημένων περιοχών ή κατά μήκος οδών υπό κυκλοφορία

x

Οι προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών και
τροχοφόρων.

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

17
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 3450

Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines Systems and performance requirements and test procedures-Χωματουργικά
μηχανήματα -- Συστήματα πέδησης ελαστικοφόρων μηχανών - Συστήματα και
απαιτήσεις απόδοσης και διαδικασίες δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 3457

Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements -Χωματουργικά μηχανήματα - Προστατευτικά καλύμματα - Ορισμοί και
απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 3471

Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests
and performance requirements -- Χωματουργικά μηχανήματα Προστατευτικές κατασκευές έναντι ανατροπής - Εργαστηριακές δοκιμές και
απαιτήσεις επίδοσης.

ΕΛΟΤ EN 474-1

Earth - Moving machinery - Safety - Part 1: General requirements -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 474-4

Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders - Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Απαιτήσεις για φορτωτές
με εκσκαφέα.

ΕΛΟΤ EN 474-10

Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 10: Απαιτήσεις για εκσκαφείς
τάφρων.

ΕΛΟΤ EN 474-5

Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic
excavators -- Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Απαιτήσεις
για υδραυλικούς εκσκαφείς.

ΕΛΟΤ EN 474-6

Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 6: Απαιτήσεις για
ανατρεπόμενα φορτηγά.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
Underground utilities trench backfilling

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-03-02
«Επανεπίχωση
ορυγμάτων
υπογείων
δικτύων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-03-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-03-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις επανεπιχώσεις ορυγμάτων,
μετά την τοποθέτηση των πάσης φύσεως αγωγών και εξαρτημάτων των υπογείων δικτύων,
συμπεριλαμβανομένης και της στρώσης έδρασής τους, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη,
και ειδικότερα αφορούν:


Επιχώματα από κοκκώδη υλικά "ζώνης αγωγών και οχετών".



Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια.



Επιχώματα πάνω από την "ζώνη αγωγού" με κατάλληλα προϊόντα.

Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων,
υπογείων καλωδιώσεων και παντός τύπου υπογείων δικτύων.
Οι εργασίες που καλύπτονται από την προδιαγραφή αυτή προϋποθέτουν την ολοκλήρωση σε πρώτη φάση
των εργασιών διάνοιξης ορύγματος και τοποθέτησης δικτύου, που εκτελούνται με βάση τα συμβατικά τεύχη
και σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη.
Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων
αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις,
τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα
ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη
χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00

Work-site water pumping - Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00

Wastewater and sludge pumping - Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00

Dewatering with well points - Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου
ορίζοντα με well points

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00

Ditch and channel excavations-Εκσκαφές Τάφρων και Διωρύγων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01

Trench excavations for utility networks - Εκσκαφές Ορυγμάτων
Υπογείων Δικτύων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

General excavations. Road and hydraulic works - Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων

DIN 18196:2000-12

Contract procedures for building works - Part C: General technical
specifications for building works - Pipe drilling works

3
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Συμβατικές διαδικασίες δομικών έργων - Μέρος Γ: Γενικές τεχνικές
προδιαγραφές κατασκευών - Εργασίες διάτρησης για τοποθέτηση
σωληνώσεων.
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Tests for geometrical of aggregates - Part 2:Determination of particle
size distribution - Test sieves, nominal size of apertures
Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
αδρανών - Μέρος 2:.Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων

Επίσης ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν κατά περίπτωση εγκαθισταμένου δικτύου (ανάλογα
με το υλικό των σωλήνων).

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
Με τον όρο αυτό εννοείται η επίχωση με κατάλληλα, ως προς την σύσταση και σύνθεση υλικά (προϊόντα
εκσκαφών, λατομείων ή και δάνεια), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.
3.2 Ζώνη έδρασης
Με τον όρο αυτό εννοείται η στρώση έδρασης του αγωγού, ανάλογα με τον τύπο του δικτύου και τις
προδιαγραφές εγκατάστασής του (αντικείμενα ιδιαίτερων Τεχνικών Προδιαγραφών, κατά περίπτωση).
3.3 Ζώνη αγωγού
Με τον όρο αυτό εννοείται η περιοχή μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων της τάφρου και μέχρι ύψος
0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, που αποτελείται από τα τμήματα "έδρασης", "πλευρικής
πλήρωσης" και "επικάλυψης".
3.4 Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγού
Με τον όρο αυτό εννοείται το τμήμα από την άνω επιφάνεια της "ζώνης αγωγών και οχετών" μέχρι την
στάθμη των στρώσεων οδοστρωσίας ή του φυσικού εδάφους (στις περιπτώσεις δικτύων εκτός ζώνης οδού).

4
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Σχ.1 - Σχηματική απεικόνιση ζωνών πλήρωσης

4

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα εδαφικά υλικά επανεπίχωσης θα λαμβάνονται κατ’ αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων, και
μόνο όταν αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας ή δεν επαρκούν ή δεν είναι διαθέσιμα (λόγω
εκτέλεσης των εκσκαφών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα
εργασιών) θα γίνεται δανειοληψία, μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Γενικώς η εκτέλεση των πάσης φύσεως προβλεπομένων εκσκαφών θα προγραμματίζεται από τον Ανάδοχο
με τρόπο τέτοιο ώστε τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
επανεπίχωση των ορυγμάτων ή σε άλλες κατασκευές του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη.

4.2 Εδαφικά υλικά
Η καταλληλότητα των εδαφικών υλικών για την επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων εξαρτάται από
τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συμπύκνωσής τους.
Η ταξινόμηση των καταλλήλων για την επανασυμπλήρωση σκαμμάτων υλικών με βάση τις εδαφοτεχνικές
ιδιότητες και την ικανότητα συμπύκνωσής τους, σύμφωνα με το DIN 18196 δίδεται στον ακόλουθο πίνακα:

5
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Πίνακας 1 - Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών
Κατηγορία
συμπυκνωσιμότητας

Συνοπτική περιγραφή

Κατάταξη κατά
DIN 18196

V1

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά,
χονδρόκοκκα και μικτόκοκκα εδάφη

GW, GI, GE, SW, SI, SE,
GU, GT, SU, ST

V2

Συνεκτικά, μικτόκοκκα εδάφη

CGU, C GT, C SU, C ST

V3

Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

UL, TL

Η ικανότητα συμπύκνωσης των ανωτέρω κατηγοριών εδάφους εξαρτάται από την διαβάθμιση, την μορφή
των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα:


Για τα υλικά της κατηγορίας V1, βαρύνουσα σημασία στην ικανότητα συμπύκνωσης έχει η
διαβάθμιση, η μορφή των υλικών τους και μικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό (και κατά συνέπεια
η επίδραση των καιρικών συνθηκών).



Για τα υλικά των κατηγοριών V2 και V3 βαρύνουσα σημασία έχει η περιεκτικότητα σε νερό.



Γενικά, η συμπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της μικρής ευπάθειάς τους στο νερό
και σε φαινόμενα αποσάθρωσης, είναι ευχερέστερη έναντι εδαφών των κατηγοριών V2 και V3.

Για την επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση υλικού θα λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα:


Σε πολύ υγρά, συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός
συμπύκνωσης.



Σε ξηρά συνεκτικά εδάφη, η απαιτούμενη κατά στρώσεις συμπύκνωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο
μετά από έργο συμπύκνωσης σημαντικώς μεγαλύτερο έναντι αυτού που αντιστοιχεί σε συνθήκες
βέλτιστης υγρασίας.

Επισημαίνεται ότι για την αποφυγή των συνιζήσεων της επανεπίχωσης, και ιδιαίτερα εντός πόλεων ή εντός
του καταστρώματος οδών, θα χρησιμοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων κατά πρώτο λόγο μη
συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων
προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3.

4.3 Υλικά επανεπίχωσης ζώνης αγωγών
4.3.1

Υλικά πλήρωσης

Η διαμόρφωση της ζώνης αυτής αποσκοπεί στην ομοιόμορφη κατανομή των κινητών και μόνιμων φορτίων
επί του αγωγού. Ως εκ τούτου θα χρησιμοποιούνται αμμοχάλικα (κοκκώδη υλικά), κατάλληλης κοκκομετρικής
διαβάθμισης, ανάλογα με το υλικό κατασκευής του αγωγού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.
Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη, το υλικό της ζώνης αγωγών θα έχει την
ακόλουθη διαβάθμιση:
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Πίνακας 2 - Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικών επανεπίχωσης ζώνης αγωγών

Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2
[mm]

Διερχόμενα κατά βάρος
[%]

40

100

31.5

85 ÷ 100

16

50 ÷ 87

8

35 ÷ 80

4

25 ÷ 70

0.063

<10

Το υλικό θα είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης και θα ισχύει:
D60 / D10 t 5
όπου:
D60: Η διάμετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού
D10:

Η διάμετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού

Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόμενου από το κόσκινο 0,063mm είναι 10%>Ρ>5%, τότε το
λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ d 10%.
4.3.2

Αμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων

Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι
απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες, και η κοκκομετρική της διαβάθμιση θα βρίσκεται
εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Κοκκομετρική διαβάθμιση άμμου εγκιβωτισμού
Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2
[mm]
10

Διερχόμενα κατά βάρος
[%]
100

4

90÷100

2

55 ÷ 85

0.063

<5

Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων υδάτων στην ζώνη του αγωγού το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού
(κόσκινο 0, 063 mm) δεν θα υπερβαίνει το 3%.

4.4 Υλικά επανεπίχωσης υπό τα πεζοδρόμια
Θα χρησιμοποιούνται κοκκώδη υλικά με κοκκομετρική διαβάθμιση εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα 4.
7
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Πίνακας 4 - Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικού επανεπιχώσεων υπό πεζοδρόμια
Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2
[mm]
31.5

5
5.1

Διερχόμενα κατά βάρος
[%]
90 ÷ 99

16

55 ÷ 85

8

35 ÷ 68

4

22 ÷ 60

2

16 ÷ 47

1

9 ÷ 40

0.5

5 ÷ 35

0.063

0 ÷-10

Μέθοδος κατασκευής
Γενικά

Ο καθορισμός της μεθόδου συμπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον
χρησιμοποιούμενο μηχανικό εξοπλισμό και από την κατηγορία των χρησιμοποιουμένων εδαφικών υλικών.
Στον παρακάτω πίνακα 5 παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία για τις διαδικασίες των στρώσεων επίχωσης σε
συνάρτηση με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και την κατηγορία του υλικού επίχωσης.
Πίνακας 5 - Συνιστώμενες διαδικασίες συμπύκνωσης

Είδος μηχανήματος
Υπηρεσιακό βάρος[kg]

Κατηγορία Ικανότητας Συμπύκνωσης Εδάφους
V1
V2
V3
Πάχος
Πάχος
Πάχος
Καταλληλό
Καταλληλότ στρώσης Καταλληλό
στρώσης
στρώσης(c
τητα
τητα
ητα
(cm)
m)
(cm)

Ελαφρά μηχανήματα συμπύκνωσης (κυρίως για τη ζώνη του αγωγού)

Δονητικός
συμπιεστής

Ελαφ
ρός
Μέσο

8

έως
25
25-60

+

έως 15

+

έως 15

+

έως 10

+

20-40

+

15-30

+

10-30
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ς
Δονητής

Ελαφ

έως

εκρήξεων

ρός

100

Ελαφ

έως

ρές

ο

20-30

+

15-20

100

+

έως 20

ο

έως 15

Μέσε

100-

+

20-30

ο

15-20

ς

300

Δονητικός

Ελαφ

έως

κύλινδρος

ρός

600

+

20-30

ο

15-20

Δονητικές
πλάκες

+

20-30

Μέσα και βαριά μηχανήματα συμπύκνωσης (πάνω από την ζώνη αγωγού)

Δονητικός
συμπιεστής

Δονητής
εκρήξεων

Δονητικές
πλάκες

Δονητικοί
κύλινδροι

Μέσος
Βαρύς

Μέσος
Βαρύς

Μέσες
Βαριές

25-60
60200
100500
500

300750
750
6008000

+

20-40

+

15-30

+

10-30

+

40-50

+

20-40

+

20-30

ο

20-40

+

25-35

+

20-30

ο

30-50

+

30-50

+

30-40

+

30-50

ο

20-40

+

40-70

ο

30-50

+

20-50

+

20-40

+ = Συνίσταται
0 = Ως επί το πλείστον κατάλληλο
Η εργασία της επανεπίχωσης θα γίνεται στο σύνολό της εν ξηρώ. Με ευθύνη του Αναδόχου το όρυγμα θα
προστατεύεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0801-03-01.
Η υγρασία του υλικού πλήρωσης θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη συμπύκνωση.
Υλικά που εμφανίζουν αυξημένη υγρασία δεν θα χρησιμοποιούνται για επαναπλήρωση και θα αφήνονται να
στεγνώσουν.
Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης του υλικού πλήρωσης έναντι της βέλτιστης εργαστηριακής
συμπύκνωσης κατά Proctor καθορίζεται κατά περίπτωση στα επόμενα εδάφια.
Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών συμπύκνωσης δεν θα είναι μικρότερος από μία δοκιμή ανά 100 m μήκους
ορύγματος και για κάθε διακεκριμένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή μικρότερος από μία δοκιμή ανά 500 m3
διαστρωνόμενου υλικού.
9
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Αν οι τιμές του βαθμού συμπύκνωσης που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους είναι μικρότερες από
τις προδιαγραφόμενες θα μεταβάλλεται ο τρόπος εργασίας ώστε να καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις,
σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια της παρούσας.
Σε περίπτωση ομοιόμορφου υλικού πλήρωσης, και αν οι έλεγχοι βαθμού συμπύκνωσης που εκτελούνται
όπως ορίζεται παραπάνω αποδείξουν ικανοποιητική ομοιομορφία, τότε η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα,
μετά από αίτηση του Αναδόχου, να εγκρίνει τον περιορισμό των εκτελούμενων δοκιμών συμπύκνωσης, με
την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτομερής παρακολούθηση του πάχους των στρώσεων που
συμπυκνώνονται και του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας (χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και κατηγορίες
ενσωματούμενων υλικών).

5.2
5.2.1

Περιοχή ζώνης αγωγών
Γενικά

Η χαλάρωση του τελικού πυθμένα της τάφρου σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται κατά την εκσκαφή. Τυχόν
χαλαρά υλικά θα αφαιρούνται πριν από την τοποθέτηση του αγωγού ή την κατασκευή του υποστρώματος
έδρασης αυτού και θα αντικαθίστανται με μη συνεκτικό υλικό (κοκκώδες), το οποίο θα συμπυκνώνεται με
μηχανικά μέσα.
Η επίχωση στην ζώνη αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση ομοιόμορφης κατανομής των κινητών και μονίμων
φορτίων στον αγωγό και στην αποφυγή γραμμικής σημειακής στήριξής τους.
Σχετικά ισχύουν οι προδιαγραφές των διαφόρων τύπων σωληνώσεων κατασκευής δικτύων.
Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχονται επισταμένως τυχόν αλλαγές συνθηκών έδρασης κατά μήκος του
ορύγματος, ιδιαιτέρως όταν οι αγωγοί είναι άκαμπτοι.
Μέτρα που μπορούν να ληφθούν στις περιπτώσεις αυτές είναι η έδραση του αγωγού σε αμμώδες
υπόστρωμα, η χρήση μη άκαμπτων συνδέσμων και η χρησιμοποίηση μικρών αγωγών για το συγκεκριμένο
τμήμα.
Μετά την αποπεράτωση της διάνοιξης του ορύγματος και την μόρφωση και τον έλεγχο του πυθμένα θα
ακολουθεί η έδραση του αγωγού και η επίχωσή του με το προβλεπόμενο από την μελέτη υλικό στο ύψος
πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, το οποίο ορίζεται στα αντίστοιχα σχέδια τυπικών διατομών.
Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη, η έδραση του αγωγού θα γίνεται σε
υπόστρωμα πάχους 100 mm σε εδάφη γαιώδη και 150 mm σε βραχώδη ή σκληρά εδάφη, και η επικάλυψή
του θα εκτείνεται κατά 30 cm πάνω από το εξωρράχιο.
Οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε όλο το πλάτος του σκάμματος. Το πάχος για την έδραση και την επικάλυψη
των σωλήνων θα είναι τουλάχιστον όσο αναγράφεται στα σχέδια της μελέτης.
Το υλικό εγκιβωτισμού θα διαστρώνεται, θα διαβρέχεται και θα συμπυκνώνεται κατά ομοιόμορφες στρώσεις
με ιδιαίτερη φροντίδα, με χρήση ελαφρού εξοπλισμού συμπύκνωσης, ώστε να μην προκληθεί φθορά στους
σωλήνες και στην εξωτερική τους προστασία.
Στο στάδιο αυτό της επίχωσης οι περιοχές συνδέσεων των σωλήνων θα μένουν ελεύθερες για την εκτέλεση
των δοκιμών στεγανότητας των σωληνώσεων. Οι περιοχές των συνδέσεων θα καλύπτονται μετά την
εκτέλεση των προβλεπομένων κατά περίπτωση δοκιμών.
5.2.2

Συμπύκνωση

Οι απαιτητοί βαθμοί συμπύκνωσης των στρώσεων καθορίζονται ως εξής:
10
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x

100% της Standard Proctor σε μη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor
σε υλικό κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196.

x

97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3.

Κάθε στρώση πλήρωσης θα συμπυκνώνεται ιδιαιτέρως.
Η συμπύκνωση θα γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η
συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα γίνονται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού για την
αποφυγή μετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό θα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες
που μπορούν να παραμορφωθούν (π.χ. πλαστικοί σωλήνες μεγάλων διατομών).
Για τους αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m η ζώνη του αγωγού θα επιχώνεται και θα
συμπυκνώνεται σε τουλάχιστον δύο φάσεις (δύο στρώσεις).

5.3
5.3.1

Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών
Διάστρωση

Το πάχος των μεμονωμένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το μηχάνημα συμπύκνωσης
που χρησιμοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συμπύκνωση της κάθε μιας στρώσης με τον
αναγκαίο αριθμό διελεύσεων.
5.3.2

Συμπύκνωση

Σε περίπτωση αγωγού υπό το οδόστρωμα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη
επιφάνεια της οδοστρωσίας θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό:
- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor

σε υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196.
- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3.

Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την προηγούμενη και μέχρι την ζώνη του αγωγού θα συμπυκνώνεται σε
ποσοστό:
- 95% της Standard Proctor για μη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της Standard
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196).
- 95% της Standard Proctor προκειμένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2 και V3.
Σε περίπτωση αγωγού εκτός οδοστρώματος το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφάνεια του εδάφους
(μετά την τυχόν προβλεπόμενη διαμόρφωση) μέχρι την ζώνη του αγωγού θα συμπυκνώνεται όπως ορίζεται
στο παραπάνω εδάφιο.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή φορτίσεων επί του αγωγού κατά την διάρκεια των εργασιών
κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχημάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό), πριν την ολοκλήρωση της
επίχωσης.

5.4

Περιοχή κάτω από τα πεζοδρόμια

Το υλικό θα τοποθετηθεί μεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώματος» (όπως αυτή ορίζεται
στα σχέδια των διατομών οδοποιίας της εγκεκριμένης μελέτης) και της στρώσης έδρασης των
τσιμεντοπλακών πεζοδρομίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων).

11
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Η περιοχή αυτή θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που λαμβάνεται
κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor.

5.5

Τάφροι αγωγών με αντιστήριξη

Η τοποθέτηση και συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα με το είδος της αντιστήριξης
που χρησιμοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρωση μέχρι τις παρειές της
τάφρου.
Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιων αντιστηρίξεων (μπουντέλια) οι εγκάρσιοι σύνδεσμοι θα
απομακρύνονται σταδιακά έτσι ώστε να ελευθερώνεται κατά τμήματα η διατομή της τάφρου για την πλήρωση
και συμπύκνωση του υλικού επίχωσης.
Όμοια, σε περίπτωση κατακόρυφων αντιστηρίξεων τα στοιχεία αυτής (πετάσματα τύπου Krings,
πασσαλοσανίδες κ.λπ.) θα ανασύρονται σταδιακά σε τέτοιο ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε
στρώσεις του υλικού πλήρωσης και η συμπύκνωση αυτού.
Σε καμία περίπτωση δεν θα αφαιρούνται όλες οι αντιστηρίξεις καθ’ ύψος. Η αφαίρεση θα περιορίζεται κάθε
φορά στο ύψος της συγκεκριμένης στρώσης.

5.6

Τοποθέτηση αγωγού κάτω από υφιστάμενη οδό

Αμέσως μετά την τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος θα επαναπληρώνεται και το υλικό πλήρωσης θα
συμπυκνώνεται. Η αποκατάσταση της συνέχειας με το υφιστάμενο οδόστρωμα θα γίνεται κατά ευθύγραμμη
ακμή, ομαλή και μη αποσαθρωμένη (προϋποτίθεται τομή με αρμοκόφτη).
Τυχόν χαλαρά τμήματα του οδοστρώματος στις παρειές της θα απομακρύνονται επιμελώς με νέα κοπή. Η
αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνεται με εφαρμογή του συνόλου των στρώσεων οδοστρωσίας και
ασφαλτικών που περιλαμβάνει η εκσκαφθείσα οδός.
Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώματος δεν μπορεί να γίνει ευθύς αμέσως μετά την
επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, θα εφαρμόζεται προσωρινή στρώση ασφαλτομίγματος. Αν
εμφανιστούν βλάβες της προσωρινής αυτής επικάλυψης θα αποκαθίστανται άμεσα.

6

Δοκιμές

Για να είναι αποδεκτή η εργασία επανεπίχωσης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγψχοι:
x

Ελεγχος αποτελεσμάτων κοκκομετρικής ανάλυσης υλικών επίχωσης

x

Ελεγχος αποτελεσμάτων διοκιμών συμπύκνωσης

x

Ελεγχος περαιωμένης εργασίας

x

Ελεγχος απαιτήσεων της ΤΠ

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ για τα υλικά και την
συμπύκνωση συνεπάγεται την απόρριψη της κατασκευής.

12
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7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

7.2



Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την φάση της επίχωσης.



Εισροή υδάτων.



Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.



Πτώσεις προσώπων (εργαζομένων και περαστικών) εντός του ορύγματος.



Τραυματισμός προσωπικού εργαζομένου εντός του ορύγματος λόγω κακής ορατότητας του
χειριστή του εξοπλισμού.



Τραυματισμός προσώπων κινούμενων στην ζώνη ελιγμών των μηχανημάτων.



Χρήση μηχανικού εξοπλισμού συμπύκνωσης εντός του ορύγματος.



Εκφόρτωση με ανατροπή.



Καταπτώσεις/ ολισθήσεις πρανών ορύγματος κατά την συμπύκνωση των στρώσεων του υλικού
επίχωσης εντός του ορύγματος λόγω των δημιουργούμενων δονήσεων.

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
x

Κατά μήκος του ορύγματος θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη και η κατάλληλη σήμανση.

x

Στις θέσεις που απαιτείται θα τοποθετούνται διαβάθρες με πλευρικά κιγκλιδώματα τυποποιημένες
ή κατασκευασμένες επί τόπου, επαρκούς αντοχής.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 6 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

13
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Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Οι εργασίες συμπύκνωσης των υλικών επανεπίχωσης είναι υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
αντιστηριζόμενων ορυγμάτων, δεδομένου ότι οι αντιστηρίξεις πρέπει να αφαιρούνται σταδιακά προκειμένου
να εξασφαλισθεί ο απιατούμενος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών.
Η χρήση τηλεκατευθυνόμενου από την επιφάνεια εξοπλισμού συμπύκνωσης χανδάκων (trench rollers,
remotely controlled) μειώνει σημαντικά τους κινδύνους για τον χειριστή και συνιστάται.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Για την επιμέτρηση έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα για τις εκσκαφές του ορύγματος (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-03-01-00). Επιχώσεις που αντιστοιχούν σε εκσκαφές ορυγμάτων σε μεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθμένα
ή κλίσεις πρανών κ.λπ., έναντι των προβλεπομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, δεν λαμβάνονται υπόψη
στην επιμέτρηση.
Οι εργασίες επανεπίχωσης των ορυγμάτων διακρίνονται ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα προς τούτο
υλικά..
α. Επίχωση από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγού»
Η επίχωση της ζώνης του αγωγού επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m³) , με βάση τις γραμμές θεωρητικής
εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθμένα και παρειών (βλπ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00). Ως άνω
επιφάνεια λαμβάνεται η στάθμη της ζώνης του αγωγού, αφαιρείται δε ο όγκος του αγωγού και του
σκυροδέματος έδρασης αυτού (εάν προβλέπεται).
Στην περίπτωση παραλλήλων οχετών ή αγωγών εντός του αυτού ορύγματος ως άνω επιφάνεια του
υλικού της ζώνης αγωγού λαμβάνεται στάθμη σε ύψος 0.30 m από την κοινή εφαπτόμενη των δύο
αγωγών. Η μέγιστη κλίση της επιφάνειας αυτής δεν θα υπερβαίνει τις 45ο
β. Επίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών πάνω από την «ζώνη αγωγού»
Η επίχωση της περιοχής πάνω από την "ζώνη αγωγού" επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m³) με βάση τις
γραμμές θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθμένα και παρειών (βλπ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0814
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03-01-00). Ως άνω επιφάνεια λαμβάνεται η σκάφη της οδού (στάθμη έδρασης οδοστρώματος ή στάθμη
εφαρμογής φυτικών γαιών, κατά περίπτωση).
γ.

Επανεπιχώσεις με κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε m³ με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής.

Στις ως άνω επιμετρούμενες μονάδες εργασιών, περιλαμβάνονται:
x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση, διάστρωση και συμπύκνωση στον προβλεπόμενο
βαθμό των προβλεπομένων, κατά περίπτωση, υλικών επανεπίχωσης του υπογείου δικτύου

x

Τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εργασίας μηχανικά μέσα, υλικά, εργαλεία και εργατοτεχνικό
προσωπικό

x

Η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των διερχομένων αγωγών, οχετών ή καλωδίων σε
που έχουν αποκαλυφθεί και ευρίσκονται εντός του ορύγματος.

x

Η λήψη όλων των μέτρων προστασίας πεζών και οχημάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διανοιξη ορύγματος με
εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εκτέλεση εργασιών
εγκατάστασης υπογείων δικτύων πάσης φύσεως χωρίς ανοικτή εκσκαφή, και ειδικότερα διάνοιξης υπογείου
ορύγματος με την μέθοδο μετατόπισης - συμπίεσης του εδάφους.
Η τοποθέτηση δικτύων με υπόγεια εκσκαφή υπαγορεύεται από τις δυσχέρειες εκτέλεσης εργασιών ανοικτών
εκσκαφών όπως σε αστικές οδούς με αυξημένη κίνηση, σε διασταυρώσεις δικτύων με τροχιοδρόμους ή
αυτοκινητοδρόμους, από περιβαλλοντικούς λόγους κ.λπ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00

Work-site water pumping - Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00

Wastewater and sludge pumping - Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00

Dewatering with well points - Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου
ορίζοντα με well points

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00

Ditch and channel excavations - Εκσκαφές Τάφρων και Διωρύγων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01

Trench excavations for utility networks - Εκσκαφές Ορυγμάτων
Υπογείων Δικτύων.

DIN 18319:2000-12

Contract procedures for building works - Part C: General technical
specifications for building works - Pipe drilling works -- Συμβατικές
διαδικασίες δομικών έργων -- Μέρος Γ: Γενικές τεχνικές προδιαγραφές
κατασκευών - Εργασίες διάτρησης για τοποθέτηση σωληνώσεων.

Επίσης ισχύουν οι προδιαγραφές υλικού δικτύου. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η παρούσα.
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Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Συστήματα διάτρησης
Η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά συστήματος διάνοιξης υπογείου ορύγματος γίνεται σε συνδυασμό με
την απαιτούμενη διάμετρο, τον χρόνο αυτοστήριξης του εδάφους και την ύπαρξη ή μη υπογείων υδάτων.



Μη κατευθυνόμενα και περιορισμένα κατευθυνόμενα συστήματα διάτρησης.



Τηλεχειριζόμενο σύστημα διάτρησης “Συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης”:

3.1.1

Σύστημα συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης –Τηλεχειριζόμενο σύστημα

Ως σύστημα “συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης” νοείται το σύστημα το οποίο έχει την δυνατότητα
συνεχούς εξακρίβωσης της θέσης του μετώπου προσβολής και αλλαγής της χάραξης κατά την διάρκεια της
όρυξης.
3.1.2

Μη κατευθυνόμενα και περιορισμένα κατευθυνόμενα συστήματα διάτρησης

Πεδίο εφαρμογής: Εφαρμόζονται μόνο για ευθύγραμμα τμήματα δικτύων. Η θέση διάτρησης και η
κατεύθυνση ρυθμίζονται πριν την έναρξη των εργασιών, από το φρέαρ εκκίνησης. Ανάλογα με το
εφαρμοζόμενο σύστημα απαιτείται και ο κατάλληλος βοηθητικός εξοπλισμός.
Για την εφαρμογή των μη καθοδηγούμενων μεθόδων απαιτείται λεπτομερής έρευνα τόσο για την ακριβή
θέση των υφιστάμενων υπόγειων δικτύων, όσο και για τα χαρακτηριστικά και την σύσταση του εδάφους
ώστε να είναι δυνατόν να καθορισθεί η ακριβής πορεία του ορύγματος πριν την έναρξη των εργασιών.
3.2 Εδάφη
Η κατηγοριοποίηση των εδαφών σύμφωνα με το DIN 18319 έχει ως εξής:

4

x

Μη συνεκτικά χαλαρά εδάφη (κύρια συστατικά αμμοχάλικα):
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση την κοκκομετρική διαβάθμιση (στενή διαβάθμιση U=d60:d10<6 και
μεσαία ως ευρεία διαβάθμιση) και τον βαθμό πυκνότητας (χαλαρά, μεσαία, πυκνά).

x

Συνεκτικά χαλαρά εδάφη (κύρια συστατικά ιλύς, άργιλος ή άμμος και χαλίκια με μεγάλο ποσοστό
ιλύος και αργίλου):
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση την συνοχή (μαλακά, μέσης σκληρότητας, σκληρά) και την
σύστασή τους (ανόργανα, οργανικά).

x

Χαλαρά εδάφη με λίθους μεγέθους μεγαλύτερου των 63 mm:
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση το μέγεθος (<300 mm, και <600 mm) και το ποσοστό των λίθων
(<30% και > 30%).

x

Βραχώδη εδάφη με βάση την θλιπτική αντοχή τους.
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3.3 Μέθοδοι των συστημάτων μετατόπισης
Οι μέθοδοι και ο τρόπος λειτουργίας των εφαρμοζόμενων συνήθως συστημάτων μετατόπισης εδάφους είναι:
3.3.1

Κρουστική διάνοιξη οπής «σφύρας μετατόπισης εδάφους» (Impact moling)

Πεδίο εφαρμογής: Το σύστημα της σφύρας μετατόπισης εδάφους (Soil displacement hammer ή Impact
moling) εφαρμόζεται συνήθως ως μη καθοδηγούμενο σύστημα. Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε
διάφορες συνθήκες εδάφους και ειδικότερα σε εδάφη μέσης συμπίεσης και περιεκτικότητας σε νερό.
Η διάνοιξη του υπογείου ορύγματος με μετατόπιση εδάφους γίνεται με χρήση εξοπλισμού αποτελούμενου
από πνευματικό έμβολο εντός κατάλληλου κυλινδρικού μεταλλικού περιβλήματος συνήθως κωνικής μορφής.
Με την λειτουργία του εμβόλου (επαναλαμβανόμενες κρούσεις) προχωρά η κεφαλή μέσω του εδάφους και
διανοίγεται οπή με πλευρική μετατόπιση και συμπίεση του εδάφους. Ο εξοπλισμός δεν απαιτεί άκαμπτη
σύνδεση με το φρέαρ εκκίνησης.
Η τοποθέτηση του δικτύου γίνεται συνήθως μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης. Μπορεί όμως να
τοποθετείται και συγχρόνως με την διάνοιξη με έλξη ιδιαίτερα σε χαλαρά, μη αυτοστηριζόμενα εδάφη.

Σχήμα 1 – Σχηματική απεικόνιση συστήματος «σφύρας μετατόπισης εδάφους»
3.3.2

Δυναμική διείσδυση κλειστού σωλήνα (Pipe ramming).

Πεδίο εφαρμογής: Το σύστημα της σφύρας μετατόπισης εδάφους (Soil displacement hammer ή Impact
moling) εφαρμόζεται συνήθως ως μη καθοδηγούμενο σύστημα.
Η διάνοιξη του ορύγματος γίνεται μέσω διείσδυσης κλειστού χαλυβδοσωλήνα και επιτυγχάνεται με πλευρική
μετατόπιση και συμπίεση του εδάφους, με χρήση σφύρας (πνευματικής ή υδραυλικής) ή υδραυλικών
εμβόλων.

Σχήμα 2 – Σχηματική απεικόνιση συστήματος «δυναμικής διείσδυσης κλειστού σωλήνα»
5
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Διάτρηση πιλοτικής οπής (Thrust Boring).

Πεδίο εφαρμογής: Το σύστημα εφαρμόζεται είτε ως μη καθοδηγούμενο (Thrust Boring) είτε ως
καθοδηγούμενο (Pilot boring).
Αφορά υδραυλική προώθηση πιλοτικής ράβδου εντός του εδάφους. Κατά την αφαίρεση της πιλοτικής
ράβδου, έλκεται συγχρόνως ο αγωγός του δικτύου από το φρέαρ εξόδου προς το φρέαρ εκκίνησης, με
ταυτόχρονη διεύρυνση της οπής με κατάλληλη κεφαλή προσαρμοσμένη στο άκρο του αγωγού.

Σχήμα 3 – Σχηματική απεικόνιση συστήματος «διάτρησης πιλοτικής οπής»

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται κατά την τοποθέτηση δικτύων χωρίς ανοιχτή εκσκαφή είναι:
α.
Σωλήνες επένδυσης
β.

Αγωγοί δικτύου, καλωδιώσεις κ.λπ.

γ.

Τεμάχια σύνδεσης σωλήνων

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των δικτύων θα έχουν την απαιτούμενη, σύμφωνα
με την μελέτη του συγκεκριμένου δικτύου και καθοριζόμενη από τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές,
ποιότητα.
4.1.1

Υλικά σωλήνων επένδυσης.

Η επιλογή του υλικού γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης και το χρησιμοποιούμενο σύστημα.
Γενικά οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν ως επένδυση της διατομής του ορύγματος θα έχουν κυκλική
διατομή, λεία εξωτερική επιφάνεια και συνδέσμους που θα επιτρέπουν εύκολη σύνδεση μεταξύ τους και
εύκολη εγκατάσταση.
6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

33801

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01:2009

Ο προστατευτικός σωλήνας θα έχει την ικανότητα να παραλάβει όλα τα φορτία που αναπτύσσονται κατά την
διαδικασία της εγκατάστασης. Στα σχέδια της μελέτης ή της έκθεσης μεθοδολογίας του κατασκευαστή θα
προσδιορίζεται το υλικό και το ελάχιστο πάχος του σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εφαρμογή του
συγκεκριμένου συστήματος, ώστε να επιτυγχάνεται η έντεχνη και άρτια εγκατάσταση του δικτύου.
Τα άκρα του σωλήνα και οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι θα προστατεύονται από φθορές σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων.
Οι σωλήνες επένδυσης που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν κατασκευαστεί από παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

4.2 Εξοπλισμός
Γενικώς θα παρέχεται σύστημα διάνοιξης ορύγματος και τοποθέτησης δικτύου σύμφωνα με τα
προδιαγραφόμενα από τα λοιπά συμβατικά τεύχη ή την πρόταση του κατασκευαστή.
Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλος για την διάνοιξη του ορύγματος στις εδαφικές συνθήκες που καθορίζονται
στα συμβατικά τεύχη, και θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συστήματα υποστήριξης της επιλεγείσας
διαδικασίας για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισμός αυτός θα είναι σε άριστη
κατάσταση λειτουργίας και θα συντηρείται κανονικά.
Η ισχύς του εξοπλισμού θα είναι μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο μέγιστο φορτίο που θα απαιτηθεί για το
συνολικό μήκος διάνοιξης του ορύγματος από ένα φρέαρ εκκίνησης .

4.3 Παραδοτέα
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση μεθοδολογίας, η οποία θα
συμπεριλαμβάνει:


Τεχνική περιγραφή (από τον οίκο κατασκευής) του συγκεκριμένου συστήματος. Ανάλυση των
λειτουργικών χαρακτηριστικών του.



Περιγραφή της αλληλουχίας όλων των φάσεων εκτέλεσης των εργασιών και περιγραφή
λειτουργίας του εξοπλισμού.



Κατάλογος έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς το σύστημα αυτό (μήκος, διάμετρος,
υλικό σωλήνα κ.λπ.), καθώς και διευθύνσεις εκπροσώπων των φορέων κατασκευής των
συγκεκριμένων έργων.



Προτεινόμενες θέσεις και διαστάσεις φρεάτων, βάθος, μέθοδος εκσκαφής τους, σχεδιασμός
αντιστηρίξεων, μέτρα ελέγχου υπογείων υδάτων, διαμόρφωση δαπέδου εργασίας και υποδοχής
του εξοπλισμού.



Μέτρα αντιμετώπισης των συγκλίσεων του εδάφους (καθορισμός απαιτούμενης διαμέτρου σφύρας
μετατόπισης κ.λπ.).



Τεχνικά στοιχεία των κατασκευαστών των σωλήνων που προβλέπεται να τοποθετηθούν
συνοδευόμενα από πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από τα οποία θα προκύπτει ότι
οι σωλήνες είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές του έργου και κατάλληλοι προς τοποθέτηση με
την προτεινόμενη τεχνική.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα, κατ’ ελάχιστον, σχέδια:
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Διάταξη διάνοιξης ορύγματος και εγκατάστασης δικτύου με τον βοηθητικό εξοπλισμό σε κάθε
φρέαρ.



Διαμόρφωση άκρου διείσδυσης του σωλήνα (κοπτικό εδάφους ή κεφαλή διείσδυσης) και διάταξη
υπερεκσκαφής (αν απαιτείται).



Λεπτομέρειες συστήματος οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου.

Εκτέλεση διάτρησης

5.1 Γενικά
Η μέθοδος μετατόπισης εδάφους είναι γενικά κατάλληλη για εδάφη που μπορούν να συμπιεστούν ή
μετατοπιστούν και για μικρές διαμέτρους δικτύων.
Η διαδικασία κατασκευής δικτύων χωρίς ανοικτή εκσκαφή περιλαμβάνει την κατασκευή φρεάτων εκκίνησης
και εξόδου. Στη συνέχεια, ανάλογα με την μέθοδο που θα επιλεγεί, είτε θα γίνει διάνοιξη υπογείου ορύγματος
και εγκατάσταση του δικτύου, είτε έμπηξη σωλήνωσης η οποία θα αποτελέσει τον αγωγό του δικτύου ή θα
χρησιμοποιηθεί ως σωλήνας επένδυσης του ορύγματος για την διέλευση του αγωγού του δικτύου.
Για την εφαρμογή των μεθόδων υπόγειας διάνοιξης απαιτείται λεπτομερής αναγνώριση των υπογείων
δικτύων και ακριβής προσδιορισμός και καταγραφή του βάθους και της θέσης τους.
Η εργασία περιλαμβάνει τον έλεγχο κυκλοφορίας, την εκσκαφή των φρεάτων εκκίνησης και εξόδου, τον
έλεγχο των υδάτων, την διάνοιξη υπογείου ορύγματος με ή χωρίς προστατευτική επένδυση, την τοποθέτηση
και σύνδεση των σωλήνων του δικτύου, την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου εκσκαφής των φρεάτων,
την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και την διάθεσή τους στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης
ή οριστικής απόρριψης όπως αυτοί προβλέπονται στην μελέτη και την αποκατάσταση της περιοχής των
φρεάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των σχετικών ελέγχων.
Η κατασκευή τμήματος αγωγού βαρύτητας με τις μεθόδους της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα έχει ολοκληρωθεί
πριν από την κατασκευή των ανάντη και κατάντη τμημάτων του αγωγού ώστε να είναι δυνατόν να γίνουν
τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές (εξισορρόπηση αποκλίσεων) για την σύνδεσή τους.
Πριν την έναρξη κατασκευής σε οποιαδήποτε θέση θα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
των υπαρχουσών κατασκευών κοντά στο έργο, καθώς και τα μέτρα προστασίας των λοιπών δικτύων Ο.Κ.Ω.,
εάν προβλέπεται να διατηρηθούν.

5.2 Φρέατα εκκίνησης και εξόδου
Για την διείσδυση των σωλήνων στο έδαφος απαιτείται η εκσκαφή τουλάχιστον ενός φρέατος εκκίνησης, εάν
δε η στάθμη του δικτύου στο τέλος του τμήματος προώθησης βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους, απαιτείται επιπρόσθετη εκσκαφή κατάλληλου σκάμματος (φρέατος εξόδου) ή τάφρου για τις
συνδέσεις.
Οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των φρεάτων υπαγορεύονται από τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και το
μήκος των σωλήνων. Τα φρέατα εκκίνησης θα έχουν επαρκείς διαστάσεις για την υποδοχή του εξοπλισμού
διάνοιξης, τις καθοδηγητικές τροχιές, το τεμάχιο του σωλήνα διείσδυσης καθώς και ανάλογο χώρο για την
ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.
Το δάπεδο του φρέατος εκκίνησης, όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός έμπηξης σωλήνα με άκαμπτη σύνδεση
με το φρέαρ, θα διαμορφώνεται με την κατάλληλη κλίση και στάθμη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη
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μηκοτομή του δικτύου. Όταν η διείσδυση του σωλήνα γίνεται με χρήση υδραυλικού συστήματος απαιτείται
διαμόρφωση διάταξης σχεδιασμένης έτσι ώστε να παραλαμβάνει την μέγιστη αναπτυσσόμενη δύναμη των
υδραυλικών εμβόλων.
Τα φρέατα θα αερίζονται κατάλληλα. H παρακολούθηση του αέρα θα γίνεται σε συνεχή βάση, σύμφωνα με
τα σχέδια ασφαλείας και υγείας του έργου.
Παράλληλα θα λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την αναχαίτιση, εκτροπή και αποστράγγιση των επιφανειακών
απορροών κατά την περίοδο των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση θα διατίθεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός
(αντλητικά συγκροτήματα, σωληνώσεις) για την αποστράγγιση των φρεάτων.
Οι παρειές του ορύγματος θα προστατεύονται για να προλαμβάνονται οι καταπτώσεις και να δημιουργείται
σταθερός και ασφαλής χώρος εργασίας. Τα φρέατα γενικά μπορεί να είναι είτε επενδεδυμένα με οπλισμένο
σκυρόδεμα (μόνιμη κατασκευή), είτε επενδεδυμένα με ανακτήσιμα στοιχεία, είτε ανεπένδυτα με ή χωρίς
αντιστήριξη.
Τα σκάμματα και οι τάφροι που θα διανοιχτούν για την διευκόλυνση της κατασκευής θα επανεπιχώνονται
άμεσα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης του δικτύου.

5.3 Διαδικασία διάτρησης
Η τεχνική διάτρησης με μετατόπιση – συμπύκνωση του εδάφους εφαρμόζεται είτε για διάνοιξη οπής σε
αυτοστηριζόμενα εδάφη και τοποθέτηση του αγωγού στη συνέχεια, είτε για την κατ’ ευθείαν διείσδυση της
σωλήνωσης (κατά την διάτρηση).
Η κάθε μέθοδος διάτρησης με μετατόπιση - συμπίεση του εδάφους έχει ένα βέλτιστο πεδίο εφαρμογής.
Ενδεικτικά για μη καθοδηγούμενο σύστημα, αναφέρονται τα ακόλουθα:
x

D=250 mm L=30m: σφύρα μετατόπισης,

x

D=150 mm L=20m: δυναμική διείσδυση κλειστού σωλήνα και

x

D=100 mm L=15m: διάτρηση πιλοτικής οπής.

Το καθοδηγούμενο σύστημα διάτρησης πιλοτικής οπής εφαρμόζεται συνήθως για εξωτερική διάμετρο
αγωγού μέχρι 200 mm και μήκος μέχρι 100 m.
Το ελάχιστο βάθος επικάλυψης για την αποφυγή επιφανειακών βλαβών λόγω της μετατόπισης του εδάφους
ανέρχεται σε 10xDe του σωλήνα, ή 1÷1,30 m (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο). Ειδικότερα για το
σύστημα δυναμικής διείσδυσης η επικάλυψη ανέρχεται σε 12xDe (όπου De η εξωτερική διάμετρος του
σωλήνα).
Η ελάχιστη απόσταση από τα παρακείμενα δίκτυα θα καθορίζεται σε σχέση με την ακρίβεια του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, το υλικό του παρακείμενου δικτύου και τις ανοχές τοποθέτησής του. Σε
κάθε περίπτωση η εν λόγω απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,50 m.
Επειδή η ακρίβεια διάνοιξης ορύγματος με μη καθοδηγούμενα συστήματα επιτυγχάνεται μόνο με την σωστή
έναρξη της διάνοιξης, απαιτείται η ακριβής τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του εξοπλισμού στο φρέαρ
εκκίνησης. Η διείσδυση θα αρχίζει με αργό ρυθμό και θα γίνεται επιβεβαίωση της ακρίβειας της πορείας,
ώστε αν απαιτηθεί να γίνει σχετική διόρθωση πριν την συνέχιση της εργασίας.
Κατά την χρήση κρουστικού εξοπλισμού θα διασφαλίζεται ότι οι προκαλούμενες δονήσεις στο έδαφος δεν θα
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παρακείμενων δικτύων.
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Για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης με σύστημα σφύρας μετατόπισης συγχρόνως με την διάνοιξη, θα
λαμβάνονται μέτρα για να μην ρυπαίνεται εσωτερικά ο σωλήνας από το λιπαντικό της σφύρας (π.χ. με
απαγωγή αέρα μέσω εύκαμπτου σωλήνα).
Η εργασία διάνοιξης θα γίνεται κατά το δυνατόν χωρίς διακοπές ώστε να αποφευχθεί η ακινητοποίηση του
σωλήνα ή η παραμονή του σε ακινησία επί μακρόν.
Δεν θα γίνεται υπέρβαση των φορτίων σχεδιασμού που δίδονται από τον κατασκευαστή του σωλήνα κατά
την διάρκεια της διαδικασίας προώθησης.
Οι οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αποκλίσεις της τοποθετούμενης σωλήνωσης δεν θα υπερβαίνουν τις
προβλεπόμενες από την μελέτη. Προκειμένου περί δικτύων βαρύτητας θα εξασφαλίζεται ότι η κλίση θα είναι
ομαλή και προς μία μόνον κατεύθυνση.
Ο αγωγός του δικτύου θα εξέχει από τα άκρα του υπόγειου ορύγματος ή του σωλήνα επένδυσης κατά το
προβλεπόμενο από την μελέτη μήκος ώστε να είναι εφικτή η σύνδεσή του με το υπόλοιπο δίκτυο.
Ο σωλήνας επένδυσης ή ο σωλήνας δικτύου θα καθαρίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
τοποθέτησής τους.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την τοποθέτηση των σωλήνων των αγωγών ή καλωδίων μέσα στον
σωλήνα επένδυσης, για να μην προκαλούνται φθορές και να επιτυγχάνεται η σωστή σύνδεσή τους,
σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στις σχετικές ΕΛΟΤ ΤΠ και τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και των σχετικών ελέγχων, ο αγωγός επένδυσης θα
σφραγίζεται κατάλληλα μέχρι τις θέσεις της σύνδεσης με τα εξωτερικά τμήματα του δικτύου.
Στο κατώτερο άκρο του αγωγού επένδυσης, εφόσον παραμένει διάκενο μεταξύ αυτού και του κυρίως
αγωγού, θα διαμορφώνονται κατάλληλες οπές αποστράγγισης.
Για τις εργασίες εκσκαφής των φρεάτων και επανεπίχωσης του απομένοντος όγκου εκσκαφής, τις
φορτοεκφορτώσεις και γενικά όλες τις εργασίες διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής ισχύουν τα
προβλεπόμενα στις σχετικές ΕΛΟΤ ΤΠ.

6

Δοκιμές-Έλεγχοι

Για να γίνει αποδεκτή η εργασία της διάτρησης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι:


Έλεγχος πιστοποιητικών των ενσωματωμένων υλικών (σωλήνων και ειδικών τεμαχίων).



Έλεγχος οριζοντιογραφικής και μηκοτομικής διάταξης του υπογείου δικτύου κατασκευής, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη και τις προβλέψεις της παρούσας.



Έλεγχος συνδέσεων σωλήνωσης με τα υφιστάμενα δίκτυα ανάντη και κατάντη.



Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής.



Έλεγχος αποκατάστασης περιοχής φρεάτων.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται υποχρέωση του Αναδόχου
να λάβει διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με τις εντολές / οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
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Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών



Ολισθήσεις/ καταπτώσεις πρανών φρεάτων προσπέλασης.



Διακίνηση μηχανικών μέσων και αντικειμένων μεγάλου βάρους υπό συνθήκες στενότητας χώρου.



Χρήση εργαλείων και μέσων συγκόλλησης, κοπής, καθαρισμού ή βαφής σωλήνων.



Λειτουργία ειδικού μηχανικού εξοπλισμού με υδραυλικές διατάξεις ή συστήματα υπό υψηλή πίεση.



Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα
υπό λειτουργία.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής μέτρα:
x

Στις θέσεις των φρεάτων θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, σήμανση για τις απαιτούμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επισήμανση για την επικέντρωση της προσοχής των ατόμων και
οχημάτων που διέρχονται πλησίον καθώς και νυχτερινή φωτεινή σήμανση ασφαλείας με
αναλάμποντες φανούς.

x

Αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ σχετικά με
την εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

x

Εντοπισμός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανομής πριν την έναρξη των
εργασιών και επισήμανσή τους.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

11
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Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Έχουν εφαρμογή γενικώς τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Επισημαίνεται το θέμα των δονήσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών σε περίπτωση χρήσης κρουστικού
εξοπλισμού (impact moling), καθώς και το ενδεχόμενο πρόκλησης παραμορφώσεων στην επιφάνεια του
εδάφους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την αποφυγή ζημιών σε αγωγούς ακαθάρτων, καλώδια
ηλεκτρικού, ή αγωγούς φυσικού αερίου σε λειτουργία στην περιοχή της υπόγειας διέλευσης του νέου
δικτύου.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών προώθησης του δικτύου χωρίς ανοικτό όρυγμα (pipe jacking) θα γίνεται σε
μέτρα μήκους πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας, με τις μεθόδους της παρούσας και ανάλογα με την
απαιτούμενη διάμετρο του αγωγού του δικτύου.
Η επιμέτρηση των σωληνώσεων του δικτύου ή της καλωδίωσης θα γίνεται σε μέτρα μήκους πλήρως
εγκατεστημένου δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές Προδιαγραφές.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

13
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-04-02
«Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διανοιξη
ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του
εδαφικού υλικού»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-04-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-04-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2
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Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διανοιξη ορύγματος με
εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εκτέλεση εργασιών
εγκατάστασης υπογείων δικτύων πάσης φύσεως χωρίς ανοικτή εκσκαφή με την μέθοδο αφαίρεσης του
εδάφους.
Ειδικότερα, καθορίζονται οι απαιτήσεις για τις τεχνικές αφαίρεσης του εδάφους:
- αρχικά διείσδυση του σωλήνα επένδυσης ή του παραγωγικού σωλήνα (δυναμική ή υδραυλική) και
στην συνέχεια εκσκαφή του ορύγματος
-

2

αρχικά εκσκαφή του ορύγματος και στην συνέχεια διείσδυση του σωλήνα

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Work-site water pumping -- Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Wastewater and sludge pumping -- Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-10-03-00 Dewatering with well points -- Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα
με well points
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 Ditch and channel excavations -- Εκσκαφές Τάφρων και Διωρύγων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-01-03-01 Trench excavations for utility networks -- Εκσκαφές Ορυγμάτων Υπογείων
Δικτύων.
DIN 18319

Contract procedures for building works - Part C: General technical
specifications for building works - Pipe drilling works
Συμβατικές διαδικασίες δομικών έργων - Μέρος Γ: Γενικές τεχνικές
προδιαγραφές κατασκευών - Εργασίες διάτρησης για τοποθέτηση
σωληνώσεων.

3

Όροι και ορισμοί

Η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά συστήματος διάνοιξης υπογείου ορύγματος γίνεται σε συνδυασμό με
την απαιτούμενη διάμετρο, τον χρόνο αυτοστήριξης του εδάφους και την ύπαρξη ή μη υπογείων υδάτων.
Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3
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3.1 Συστήματα διάτρησης


Περιορισμένα κατευθυνόμενα ή μη κατευθυνόμενα συστήματα διάνοιξης υπογείου ορύγματος.



Τηλεχειριζόμενα συστήματα διάνοιξης ορύγματος συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης.



Τηλεχειριζόμενα συστήματα διάνοιξης ορύγματος συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης με υποστήριξη
του μετώπου εκσκαφής.

3.1.1

Σύστημα συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης –Τηλεχειριζόμενο σύστημα

Ως σύστημα “συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης” νοείται το σύστημα το οποίο έχει την δυνατότητα
συνεχούς εξακρίβωσης της θέσης του μετώπου προσβολής και αλλαγής της χάραξης κατά την διάρκεια της
όρυξης.
3.1.2

Μη κατευθυνόμενα και περιορισμένα κατευθυνόμενα συστήματα διάτρησης

Πεδίο εφαρμογής: Εφαρμόζονται μόνο για ευθύγραμμα τμήματα δικτύων. Η θέση διάτρησης και η
κατεύθυνση ρυθμίζονται πριν την έναρξη των εργασιών, από το φρέαρ εκκίνησης. Ανάλογα με το
εφαρμοζόμενο σύστημα απαιτείται και ο κατάλληλος βοηθητικός εξοπλισμός.
Για την εφαρμογή των μη καθοδηγούμενων μεθόδων απαιτείται λεπτομερής έρευνα τόσο για την ακριβή
θέση των υφιστάμενων υπόγειων δικτύων, όσο και για τα χαρακτηριστικά και την σύσταση του εδάφους
ώστε να είναι δυνατόν να καθορισθεί η ακριβής πορεία του ορύγματος πριν την έναρξη των εργασιών.
3.2 Εδάφη
Η κατηγοριοποίηση των εδαφών σύμφωνα με το DIN 18319 έχει ως εξής:
x

Μη συνεκτικά χαλαρά εδάφη (κύρια συστατικά αμμοχάλικα):
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση την κοκκομετρική διαβάθμιση (στενή διαβάθμιση U=d60:d10<6 και
μεσαία ως ευρεία διαβάθμιση) και τον βαθμό πυκνότητας (χαλαρά, μεσαία, πυκνά).

x

Συνεκτικά χαλαρά εδάφη (κύρια συστατικά ιλύς, άργιλος ή άμμος και χαλίκια με μεγάλο ποσοστό
ιλύος και αργίλου):
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση την συνοχή (μαλακά, μέσης σκληρότητας, σκληρά) και την
σύστασή τους (ανόργανα, οργανικά).

x

Χαλαρά εδάφη με λίθους μεγέθους μεγαλύτερου των 63 mm:
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση το μέγεθος (<300 mm, και <600 mm) και το ποσοστό των λίθων
(<30% και > 30%).

x

Βραχώδη εδάφη με βάση την θλιπτική αντοχή τους.

3.3 Μέθοδοι των συστημάτων μετατόπισης
Οι μέθοδοι και ο τρόπος λειτουργίας των εφαρμοζόμενων συνήθως συστημάτων αφαίρεσης εδάφους είναι:
3.3.1

4

Έμπηξη ανοικτού σωλήνα με σφύρα (Pipe ramming)
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Η μέθοδος συνίσταται στην διάνοιξη υπογείου ορύγματος με έμπηξη χαλυβδοσωλήνα επένδυσης ή
παραγωγικού (δικτύου) με ανοικτό άκρο μέσω εξωτερικής κρουστικής σφύρας και αφαίρεση του εδάφους,
είτε συγχρόνως με την διείσδυση του σωλήνα είτε σε επόμενη φάση.
Ο εξοπλισμός έμπηξης (σφύρα) προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του σωλήνα και τον οδηγεί εντός του
εδάφους με επαναλαμβανόμενες κρούσεις.
Η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής από το εσωτερικό του σωλήνα γίνεται είτε μηχανικά, όπως με
πεπιεσμένο αέρα, εκτόξευση νερού ή με μεταφορικό κοχλία, είτε χειρωνακτικά σε περιπτώσεις μεγάλης
εσωτερικής διαμέτρου του σωλήνα επένδυσης.
Το σύστημα χρησιμοποιείται συνήθως για διάβαση δικτύου κάτω από οδούς, τροχιοδρόμους και γενικώς
επιχώματα συγκοινωνιακών έργων.

Σχήμα 1 – Σχηματική απεικόνιση συστήματος έμπηξης ανοικτού σωλήνα με σφύρα

3.3.2

Υδραυλική προώθηση Σωλήνα (Pipe Jacking)

Η μέθοδος συνίσταται στην διάνοιξη υπογείου ορύγματος με την προώθηση των σωλήνων επένδυσης ή
δικτύου μέσω υδραυλικών εμβόλων (γρύλων) από φρέαρ εκκίνησης. Τα υδραυλικά έμβολα στηρίζονται σε
ειδικά διαμορφωμένο σώμα έδρασης για την μεταφορά των φορτίων ώθησης στο έδαφος.
Η εκσκαφή και αποκομιδή των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε χειρωνακτικά είτε με μηχανικά μέσα.
Το σύστημα συνδυάζεται συνήθως με ταυτόχρονη μηχανική εκσκαφή του μετώπου και μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής με μεταφορικό κοχλία (ξηρή μεταφορά) ή με ρεύμα νερού ή με μηχάνημα ολομέτωπης
κοπής.
Για την κατανομή των φορτίων προώθησης κατά μήκος του σωλήνα ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των
φορτίων σχεδιασμού του ή για την ολοκλήρωση της εργασίας όταν η ισχύς του εξοπλισμού προώθησης δεν
επαρκεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδιάμεσοι σταθμοί προώθησης (Intermediate Jacking Station).
3.3.3

Διάνοιξη με κοχλία (Auger Boring)

Διακρίνεται σε μη κατευθυνόμενη διάνοιξη (Auger Boring) και κατευθυνόμενη διάνοιξη (Guided Auger
Boring).
Μη κατευθυνόμενη διάνοιξη κοχλία (Auger Boring)
Η μέθοδος συνίσταται στην υδραυλική προώθηση του σωλήνα επένδυσης ή του παραγωγικού, με
ταυτόχρονη εκσκαφή του μετώπου μέσω περιστρεφόμενης διατρητικής κεφαλής και συνεχή μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής με μεταφορικό κοχλία.
5
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Σχήμα 2 – Σχηματική απεικόνιση μη καθοδηγούμενου συστήματος διάνοιξης κοχλία (Auger Boring)

Κατευθυνόμενη διάνοιξη κοχλία (Guided Auger Boring)
Η μέθοδος της κατευθυνόμενης διάνοιξης κοχλία είναι παρόμοια της μεθόδου “τεχνικής μικροσηράγγων” με
την διαφορά ότι o μηχανισμός ενεργοποίησης του συστήματος καθοδήγησης βρίσκεται στον άξονα
μετάδοσης της κίνησης.
Ο όρος “κατευθυνόμενη διάνοιξη κοχλία” χρησιμοποιείται επίσης για το σύστημα διάνοιξης κοχλία όταν
υπάρχει άρθρωση του προωθούμενου σωλήνα κοντά στην κοπτική κεφαλή η οποία ενεργοποιείται μέσω
μοχλών από το φρέαρ εκκίνησης.
3.3.4

Κατευθυνόμενη διάτρηση (Directional Drilling ή Guilded Boring)

Διακρίνεται σε κατευθυνόμενη διάτρηση ή οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση (Horizontal Directional Drilling).
Η μέθοδος συνίσταται σε κατευθυνόμενη διάνοιξη πιλοτικής οπής και στην συνέχεια διεύρυνσή της στην
τελική διάμετρο, με κεφαλή διεύρυνσης (σε μία ή περισσότερες διελεύσεις) ή με κοπτική κεφαλή και
μεταφορικό κοχλία, τα οποία συνδέονται πίσω από τα στελέχη της πιλοτικής οπής όταν ο εξοπλισμός
διάτρησης φθάσει στο φρέαρ εξόδου.
Η κατευθυνόμενη διάτρηση μπορεί να εφαρμοστεί είτε μεταξύ φρεάτων εκκίνησης και εξόδου (οριζόντια), είτε
από την επιφάνεια του εδάφους με τοποθέτηση του εξοπλισμού έτσι ώστε η διάτρηση του εδάφους να γίνεται
υπό γωνία προς την οριζόντια (χάραξη αβαθούς τόξου).
Ο εξοπλισμός της κατευθυνόμενης διάτρησης λειτουργεί συνήθως με υγρό διάτρησης για την λίπανση της
διατρητικής κεφαλής, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής στο σημείο εκκίνησης και την σταθεροποίηση
της οπής πριν την διεύρυνση, ή με πεπιεσμένο αέρα χωρίς υγρό.

3.3.5

Τεχνική μικροσηράγγων (Microtunneling)

Η μέθοδος συνίσταται σε διάνοιξη μικροσήραγγας, υδραυλική προώθηση σωλήνα και συνεχή υποστήριξη
του μετώπου εκσκαφής με χρήση εξοπλισμού κατευθυνόμενου με τηλεχειρισμό.
Η διάνοιξη του υπογείου ορύγματος γίνεται με χρήση τηλεχειριζόμενου MTBM (Micro Tunneling Boring
Machine: Διατρητικός εξοπλισμός μικροσήραγγας) με αρθρωτή κεφαλή, ταυτόχρονη εγκατάσταση σωλήνα,
ταυτόχρονη αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής και συνεχή υποστήριξη του μετώπου εκσκαφής.
Ο εξοπλισμός, ανάλογα με τον τρόπο αντιστάθμισης των εδαφικών και υδροστατικών πιέσεων του μετώπου
(αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ των πιέσεων του μετώπου και της πίεσης που ασκείται από την κεφαλή
στο μέτωπο), διακρίνεται σε:
x

6

Εξοπλισμό “αντιστάθμισης πιέσεων με υλικό εκσκαφής” ή “αντιστάθμισης πιέσεων με επιβολή
θετικής δύναμης”` (Earth Pressure Balance). Με αυτό τον τύπο ΜΤΒΜ η συνεχής υποστήριξη του
μετώπου εκσκαφής γίνεται μέσω της πίεσης που ασκείται επ’ αυτού με υλικά εκσκαφής στο
“θάλαμο κεφαλής”.
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x

Εξοπλισμός “αντιστάθμισης πιέσεων με πολφό” (Slurry). Με αυτό τον τύπο ΜΤΒΜ η αντιστάθμιση
των πιέσεων του μετώπου εκσκαφής και των υπογείων υδάτων γίνεται μέσω της πίεσης που
ασκείται επ’ αυτού με διάλυμα μπεντονίτη ή μίγμα νερού με υλικά εκσκαφής στο “θάλαμο
κεφαλής”.

x

Εξοπλισμός “αντιστάθμισης πιέσεων με πεπιεσμένο αέρα” (Compressed Air). Με αυτό τον τύπο
ΜΤΒΜ η αντιστάθμιση των πιέσεων του μετώπου εκσκαφής και των υπογείων υδάτων
επιτυγχάνεται με πιεσμένο αέρα στο “θάλαμο κεφαλής”.

Υπάρχει και εξοπλισμός “μικτού τύπου” που λειτουργεί με συνδυασμό των παραπάνω τεχνικών (π.χ.
συστήματα ΜΤΒΜ πολφού και πεπιεσμένου αέρα).
Η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής γίνεται είτε υδραυλικά είτε μηχανικά, ανάλογα και με την
χρησιμοποιούμενη μέθοδο αντιστήριξης του μετώπου.

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται κατά την τοποθέτηση δικτύων χωρίς ανοικτή εκσκαφή είναι:
α.

Σωλήνες επένδυσης με κατάλληλες συνδέσεις σε περίπτωση κατασκευής τoυ δικτύου σε δύο
φάσεις.

β.

Αγωγός δικτύου.

γ.

Συνδέσεις δικτύου.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση δικτύων χωρίς ανοιχτή εκσκαφή θα διαθέτουν τα
απαιτούμενα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη του δικτύου και θα είναι κατάλληλα προς
εφαρμογή σε τεχνικές εγκαταστάσεις χωρίς ανοικτό όρυγμα.
Σε κάθε περίπτωση θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών αναγνωρισμένων εργαστηρίων,
βεβαιώσεις του κατασκευαστή για την καταλληλότητά τους και κατάλογο επιτυχών εφαρμογών με χρήση των
συγκεκριμένων μεθόδων τοποθέτησης.

4.1.1

Υλικά σωλήνων επένδυσης.

Οι σωλήνες που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι χαλυβδοσωλήνες, τσιμεντοσωλήνες οπλισμένοι υψηλής
αντοχής, σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου, εφυαλωμένοι πηλοσωλήνες, πλαστικοί σωλήνες (PVC),
ινοπλισμένοι πλαστικοί σωλήνες (Glass fibre reinforced Plastic – GRP) και σωλήνες από ινοτσιμέντο. Η
επιλογή τους θα γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης, την διάμετρο του αγωγού, το μήκος
τοποθέτησης και το χρησιμοποιούμενο σύστημα διάνοιξης του ορύγματος.
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ειδικά κατασκευασμένοι για εγκατάστασή τους με μεθόδους
υπόγειας διάνοιξης ορύγματος, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Γενικά οι σωλήνες που θα
χρησιμοποιηθούν για την επένδυση του ορύγματος θα έχουν κυκλική διατομή, λεία εξωτερική επιφάνεια και
κάθετα και λεία άκρα ώστε τα φορτία προώθησης να κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την σύνδεση του
σωλήνα. Οι σύνδεσμοί τους θα επιτρέπουν την εύκολη μηχανική σύνδεση των τεμαχίων του σωλήνα μεταξύ
τους.
7
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Η διατομή του σωλήνα θα έχει την ικανότητα να παραλάβει όλα τα φορτία που αναπτύσσονται κατά την
διαδικασία της εγκατάστασης καθώς και όλα τα φορτία του εγκαταστημένου σωλήνα (φάση λειτουργίας). Η
τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής.
Οι σωλήνες επένδυσης που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν κατασκευαστεί από παραγωγική διαδικασία.
πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

4.2 Εξοπλισμός
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών διείσδυσης του σωλήνα, αποκομιδής και διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής και εγκατάστασης και
ελέγχου του αγωγού του δικτύου.
Ο εξοπλισμός θα συνίσταται κατ’ ελάχιστον από τα εξής:
x Σύστημα εκσκαφής και υποστήριξης του ορύγματος.
x Σύστημα διείσδυσης σωλήνων.
x Σύστημα αποκομιδής και διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής.
x Σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης.
x Σύστημα λίπανσης σωλήνων (αν απαιτηθεί).

Ανάλογα με την διάμετρο του προστατευτικού σωλήνα, το μήκος εφαρμογής (φρέατα εκκίνησης και εξόδου)
και τις εδαφικές συνθήκες, προκύπτει η ονομαστική ισχύς του εξοπλισμού η οποία σε κάθε περίπτωση θα
υπερκαλύπτει το προβλεπόμενο μέγιστο φορτίο για την διείσδυση των σωλήνων.
Ο εξοπλισμός αυτός θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και θα συντηρείται κανονικά.
Τα μη κατευθυνόμενα ή ημι-κατευθυνόμενα (περιορισμένων δυνατοτήτων ελέγχου κατεύθυνσης) συστήματα
θα εφαρμόζονται μόνο σε ευθύγραμμα τμήματα δικτύων. Για τα συστήματα αυτά η θέση διάτρησης και η
κατεύθυνση ρυθμίζονται στο φρέαρ εκκίνησης.
Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη η επιλογή του συστήματος διάνοιξης του
ορύγματος θα γίνεται από τον Ανάδοχο ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη:

8

x

Τις ειδικότερες απαιτήσεις της μελέτης.

x

Τα χαρακτηριστικά του εδάφους (ποσοστό αμμοχάλικου, λίθων και ογκόλιθων).

x

Την παρουσία υπογείων υδάτων.

x

Την εγγύτητα της χάραξης του νέου δικτύου με υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα.

x

Την απαιτούμενη από την μελέτη ακρίβεια ευθυγράμμισης και κλίσης.

x

Το τύπο και το μέγεθος του σωλήνα του αγωγού ή του σωλήνα επένδυσης καθώς και το μήκος του
υπόγειου ορύγματος.

x

Την πιθανότητα συνάντησης εμποδίων που δεν έχουν προβλεφθεί κατά μήκος της χάραξης.

x

Την διαθεσιμότητα χώρων ανάπτυξης εργοταξιακών εγκαταστάσεων σε συνδυασμό και με τις
κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής.

x

Τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που τίθενται στα συμβατικά τεύχη.
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4.3 Παραδοτέα
Ανάλογα και με τις απαιτήσεις της Μελέτης θα υποβληθεί στην Υπηρεσία το παρακάτω έντυπο υλικό:
x

Χαρακτηριστικά σωλήνων, υλικό, διάμετρος, πάχος τοιχώματος, μήκος τμημάτων εφαρμογής και
υπολογισμοί διαστασιολόγησης με βάση τα φορτία καθ’ όλες τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας
(συμπεριλαμβανομένων και των αναπτυσσόμενων φορτίων λόγω αποκλίσεων κατά τη διείσδυση
των σωλήνων).

x

Πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων από τα οποία θα προκύπτει ότι οι σωλήνες είναι
σύμφωνοι με τις προδιαγραφές του έργου, φύλλα τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών
του σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και πίνακες επιτρεπομένων φορτίων ασφαλούς
κατασκευής και λειτουργίας.

x

Τεχνικό φυλλάδιο για το λιπαντικό σωλήνων που θα χρησιμοποιηθεί και λεπτομέρειες τρόπου
εφαρμογής.

x

Σχέδια γενικής διάταξης και λεπτομερειών φρεάτων προσπέλασης (βάθος, μέθοδος εκσκαφής τους,
σχεδιασμός αντιστηρίξεων, μέτρα ελέγχου επιφανειακών και υπογείων υδάτων, διαμόρφωση
δαπέδου εργασίας και υποδοχής του εξοπλισμού και σχεδιασμός σώματος αντίδρασης εμβόλων).

x

Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου κατασκευής και της αλληλουχίας των εργασιών
κατασκευής.

x

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου επιφανειακών παραμορφώσεων κατά την εκτέλεση των
εργασιών διάνοιξης του υπόγειου ορύγματος (π.χ. έλεγχος διόγκωσης εδάφους).

x

Λεπτομερή τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί (τεχνικά φυλλάδια του
κατασκευαστή με σύντομη τεχνική μετάφραση στα Ελληνικά).

Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν:
x

Διάταξη εξοπλισμού στα φρέατα εκκίνησης (εξοπλισμός καθοδήγησης σωλήνων, θέση πιεστηρίων,
κεφαλή προώθησης, πλαίσιο υδραυλικών κυλίνδρων ή πλάκας αντίδρασης κ.λπ.).

x

Λεπτομέρειες διαμόρφωσης του άκρου διείσδυσης του σωλήνα.

x

Λεπτομέρειες συστήματος οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου του τοποθετούμενου
αγωγού.

x

Σχέδιο ελέγχου επιφανειακών και υπογείων υδάτων.

4.3.1

Υδραυλική προώθηση σωλήνα (Pipe Jacking)-Εμπηξη ανοικτού σωλήνα με σφύρα (Pipe
ramming)

Θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Περιγραφή μεθόδου εκσκαφής, μεταφοράς και τρόπου διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής και
λοιπών υλικών που θα προκύψουν κατά την κατασκευή.

x

Μέγιστη εκτιμώμενη δύναμη ώθησης / κρούσης με σχετικούς υπολογισμούς. Ισχύς και αριθμός
υδραυλικών εμβόλων / ισχύς σφύρας.

x

Λεπτομέρειες δακτυλίου μεταφοράς των δυνάμεων προώθησης στον σωλήνα / λεπτομέρειες
τεμαχίου σύνδεσης / προσαρμογής της σφύρας στον σωλήνα.
9
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x

Περιγραφή μεθόδου αντιμετώπισης υπογείων υδάτων.

x

Περιγραφή εξοπλισμού ελέγχου ευθυγράμμισης και κλίσης.

x

Περιγραφή εξοπλισμού λίπανσης και εισπίεσης ρευστοκονιάματος πλήρωσης κενών (με σχετικό
σχέδιο).

x

Σχέδιο αντιμετώπισης απροόπτων καταστάσεων όπως:

x

Βλάβη της σωλήνωσης και επισκευή της.

x

Αποκλίσεις οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης πέραν των επιτρεπομένων ορίων.

x

Αυξημένες μετακινήσεις της επιφάνειας του εδάφους.

4.3.2

Κατευθυνόμενη Διάτρηση(Directional Drilling ή Guided Boring)

Θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Ενημερωτικό υλικό από τον οίκο κατασκευής με λεπτομερή περιγραφή του συστήματος
κατευθυνόμενης διάτρησης που θα χρησιμοποιηθεί.

x

Περιγραφή παρόμοιων έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς το σύστημα αυτό (μήκος,
διάμετρος, υλικό σωλήνα κ.λπ.), καθώς και στοιχεία αναζήτησης / επικοινωνίας με εκπροσώπους
για τα συγκεκριμένα έργα.

x

Περιγραφή της μεθόδου χρήσης υγρού διάτρησης και διαχωρισμού - απόθεσης των προϊόντων
εκσκαφής.

x

Μέγιστη εκτιμώμενη ελκτική δύναμη ή δύναμη προώθησης (με σχετικούς υπολογισμούς).

x

Διαστασιολόγηση σωλήνων λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνάμεις λόγω καμπυλότητας και έλξης
/προώθησης που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή.

x

Έλεγχος ευθυγράμμισης και κλίσης.

x

Σχεδιασμός αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων όπως:

4.3.3

-

Αδυναμία ολοκλήρωσης της πιλοτικής οπής.

-

Υπερβολική απώλεια διατρητικού υγρού, υδραυλική θραύση.

-

Αδυναμία έλξης του σωλήνα
Τεχνική Μικροσηράγγων (Microtunneling)-Διάνοιξη με κοχλία (Auger Boring)

Θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:

10

x

Ενημερωτικό υλικό από τον οίκο κατασκευής με λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιηθεί.

x

Περιγραφή παρόμοιων έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς το σύστημα αυτό (μήκος,
διάμετρος, υλικό σωλήνα κ.λπ.) καθώς και στοιχεία αναζήτησης/ επικοινωνίας με εκπροσώπους για
τα συγκεκριμένα έργα.

x

Τρόπος αντιμετώπισης υπογείων υδάτων.
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x

Περιγραφή του συστήματος ελέγχου ευθυγράμμισης και κλίσης, των τοπογραφικών μεθόδων
καθορισμού των σημείων αναφοράς και των διαδικασιών ελέγχου του συστήματος κατά την
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

x

Μέγιστη εκτιμώμενη δύναμη προώθησης με σχετικούς υπολογισμούς.

x

Ικανότητα, αριθμός και διάταξη των κύριων υδραυλικών εμβόλων και λεπτομέρειες του δακτυλίου
προώθησης, ελέγχου εμβόλων και μετρητών πίεσης.

x

Μέγεθος κοπτικής κεφαλής σε συνδυασμό με προβλεπόμενη υπερεκσκαφή βασισμένη σε
σχετικούς υπολογισμούς.

x

Σχέδιο εισπίεσης κονιάματος πλήρωσης κενών (όπου απαιτηθεί).

x

Σχέδιο αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων όπως:
-

Βλάβη της σωλήνωσης και επισκευή της.

-

Απόκλιση και επαναφορά στην ευθυγράμμιση και κλίση.

-

Απώλεια εδαφικού υλικού.

Εκτέλεση διάτρησης

5.1 Γενικά
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με κατάλληλο εξοπλισμό επιλογής του Αναδόχου ο οποίος θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
Στο αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνεται ο έλεγχος της κυκλοφορίας, η εκσκαφή φρεάτων εκκίνησης και
εξόδου, ο έλεγχος των υδάτων, η τοποθέτηση του σωλήνα προστασίας, η πλήρωση των κενών μεταξύ
εδάφους και σωλήνα (όπου απαιτηθεί), η σύνδεση και τοποθέτηση του σωλήνα του δικτύου ή της
καλωδίωσης, η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου εκσκαφής των φρεάτων, η απομάκρυνση των
προϊόντων εκσκαφής και λοιπών υλικών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και η διάθεσή
τους στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης ή οριστικής απόρριψης όπως αυτοί προβλέπονται στην
μελέτη και η αποκατάσταση της περιοχής των φρεάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των
σχετικών ελέγχων.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών διάτρησης θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή καθιζήσεων
της επιφάνειας του εδάφους, ιδιαίτερα σε περιοχές διέλευσης τροχιοδρόμων.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας υπαρχουσών κατασκευών
κοντά στο υπό κατασκευή δίκτυο καθώς και διατήρησης τυχόν υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω. Σε περίπτωση
που η διατήρηση υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω. είναι ανέφικτη το θέμα θα αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με
τον αρμόδιο Ο.Κ.Ω. (λήψη αποφάσεων για κατάργηση / αχρήστευση ή ανακατασκευή).
Τα άκρα του σωλήνα και οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι θα προστατεύονται από φθορές σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01.

5.2 Φρέατα εκκίνησης και εξόδου
Η θέση των φρεάτων θα καθορίζεται στη μελέτη εφαρμογής, όπως αυτή θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Τα υλικά εκσκαφής θα απομακρύνονται από την περιοχή του έργου και θα μεταφέρονται προς απόρριψη.
11
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Τα φρέατα εκκίνησης θα έχουν επαρκείς διαστάσεις για τον εξοπλισμό διάνοιξης, τις καθοδηγητικές τροχιές,
το τεμάχιο του σωλήνα διείσδυσης, το σύστημα μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής και ανάλογο χώρο για
την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.
Οι διαστάσεις του φρέατος εκκίνησης θα καθορίζονται με βάση το εφαρμοζόμενο σύστημα και το μήκος των
τμημάτων των σωλήνων επένδυσης του ορύγματος (ή των σωλήνων του δικτύου) που θα χρησιμοποιηθούν.
Τα φρέατα γενικά μπορεί να είναι είτε επενδυμένα είτε ανεπένδυτα και με ή χωρίς αντιστήριξη. Για μήκη
αγωγών άνω των 30 m και διάμετρο αγωγού μεγαλύτερη από 1000 mm τα φρέατα συνιστάται να είναι
επενδεδυμένα.
Αν ο πυθμένας της τάφρου προσέγγισης είναι ασταθής ή υπερβολικά υγρός, θα κατασκευάζεται πλάκα από
σκυρόδεμα.
Για την υδραυλική διείσδυση του σωλήνα (επένδυσης ή δικτύου) απαιτείται η κατασκευή στοιχείου έδρασης
στο φρέαρ εκκίνησης, ικανού να παραλαμβάνει την μέγιστη αναπτυσσόμενη δύναμη των υδραυλικών
εμβόλων, κάθετου ως προς την κατεύθυνση των εμβόλων και επαρκώς αγκυρωμένου στο έδαφος.
Για την αποφυγή εισροής υδάτων εντός των φρεάτων εκκίνησης απαιτείται η λήψη προστατευτικών μέτρων
στα σημεία εισόδου και εξόδου του εξοπλισμού στα φρέατα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01.

5.3 Διαδικασία διάτρησης
5.3.1

Υδραυλική προώθηση σωλήνα, έμπηξη ανοικτού σωλήνα με σφύρα

Τα συστήματα υδραυλικής προώθησης σωλήνα και δυναμικής έμπηξης με σφύρα, με ταυτόχρονη ή
περιοδική αφαίρεση εδάφους, ενδείκνυνται γενικά για την εγκατάσταση δικτύων μεγάλης διαμέτρου.
α.
Υδραυλική προώθηση σωλήνα
Το μήκος των τμημάτων του προωθούμενου με υδραυλικά έμβολα σωλήνα εξαρτάται από τις διαστάσεις των
υδραυλικών κυλίνδρων. Όταν ολοκληρωθεί ή επέκταση (ωφέλιμο μήκος) των υδραυλικών κυλίνδρων
ανασύρονται, επιστρέφουν στην αρχική τους θέση και συνδέεται το επόμενο τμήμα του σωλήνα στο ήδη
εγκατεστημένο. Η μελέτη, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο σωλήνων, θα καθορίζει το ελάχιστο
μήκος σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί, και ιδιαίτερα όταν ο προστατευτικός σωλήνας αποτελεί συγχρόνως
τον αγωγό του δικτύου.
Η εφαρμογή της υδραυλικής προώθησης θα γίνεται μέσω μεταλλικού δακτυλίου (κεφαλή προώθησης) ούτως
ώστε η εφαρμοζόμενη πίεση να κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την διατομή του σωλήνα. Η κεφαλή του
συστήματος προώθησης θα έχει διαστάσεις τέτοιες, ώστε να μην λυγίζει ή αποκλίνει κατά την εφαρμογή της
μέγιστης δύναμης προώθησης, και θα διαθέτει άνοιγμα για την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.
Για την ομοιόμορφη μεταβίβαση των πιέσεων σε όλη την διατομή του άκρου διείσδυσης του σωλήνα μπορεί
να προσαρμόζεται στην περίμετρό του ειδικά διαμορφωμένο εξάρτημα κοπής.
Κατά την προώθηση του σωλήνα (Pipe Jacking) και την εκσκαφή δια χειρός απαιτείται η τοποθέτηση
μεταλλικής ασπίδας μπροστά από το μέτωπο του σωλήνα, σε τόξο κατ’ ελάχιστο ίσο με το 1/3 της
περιφέρειας του σωλήνα μήκους κατ΄ ελάχιστον 0,60 m. Η τοποθέτηση της ασπίδας αποσκοπεί στην
δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και στην ευστάθεια του ορύγματος μέχρι την
διείσδυση του σωλήνα. Η σύνδεση της ασπίδας με το σωλήνα θα είναι αρθρωτή ώστε να παρέχεται
δυνατότητα μικρορρυθμίσεων της κατεύθυνσης. Η προώθηση του μετώπου εξαρτάται από την φύση του
εδάφους, δεν επιτρέπεται όμως να υπερβαίνει το μήκος της ασπίδας.
12
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Η εκσκαφή κατά την κάτω παρειά του σωλήνα και κατ’ ελάχιστο στο 1/3 της περιφέρειάς του θα ακολουθεί το
περίγραμμα και την κλίση του σωλήνα. Η εκσκαφή κατά το άνω ήμισυ της περιμέτρου του σωλήνα θα γίνεται
κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιείται η υπερεκσκαφή.
Ενδιάμεσοι σταθμοί προώθησης (Intermediate Jacking Stations) θα προβλέπονται όταν το σύνολο της
δύναμης προώθησης που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εργασία υπερβαίνει τις επιτρεπόμενες για τον
σωλήνα τιμές ή το 80% της ικανότητας του συστήματος προώθησης.
Κατά την διείσδυση του σωλήνα θα αποφεύγονται οι διακοπές προώθησης ή αν αυτό είναι ανέφικτο θα είναι
μικρής διάρκειας (απαγορεύεται η παρατεταμένη ακινητοποίηση του σωλήνα).
Ιδιαίτερα κατά την υδραυλική προώθηση τσιμεντοσωλήνα η διείσδυση θα ολοκληρώνεται χωρίς διακοπή των
εργασιών.
β.
Έμπηξη ανοικτού σωλήνα με σφύρα
Η σύνδεση της σφύρας με τον σωλήνα μπορεί να γίνει είτε απ’ ευθείας είτε μέσω κωνικής διάταξης
προσαρμογής ανάλογα με το μέγεθος της σφύρας. Σε κάθε περίπτωση το φορτίο θα κατανέμεται σε όλη την
διατομή του σωλήνα είτε με χρήση μεταλλικής πλάκας είτε ειδικής διάταξης προσαρμογής.
Ανάλογα με το μέγεθος του σωλήνα και τις συνθήκες του εδάφους, το άκρο διείσδυσης του σωλήνα μπορεί
να φέρει και κοπτικό δακτύλιο εφαρμοσμένο εξωτερικά ούτως ώστε να δημιουργείται μικρή υπερεκσκαφή
που να οδηγεί στην μείωση της συνολικής τριβής σωλήνα - εδάφους.
Ο εξοπλισμός έμπηξης και ο σωλήνας τοποθετούνται στο φρέαρ εκκίνησης στην προβλεπόμενη στάθμη και
κλίση. Όταν η διείσδυση σχεδιάζεται να ξεκινήσει από πλευρά πρανούς, η δυναμική έμπηξη σωλήνα μπορεί
να γίνει και χωρίς την διαμόρφωση φρέατος εκκίνησης.
Ο εξοπλισμός και ο αγωγός θα προσαρμόζονται στους οδηγούς προώθησης (σιδηροτροχιές ή ειδικό για το
σκοπό αυτό εξάρτημα). Οι οδηγοί θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους έτσι ώστε να στηρίζουν επαρκώς το
τεμάχιο του σωλήνα.
Η διείσδυση θα αρχίζει με αργό ρυθμό για τον έλεγχο της πορείας και στην συνέχεια θα επιταχύνεται
προοδευτικά.
Κατά την διείσδυση του σωλήνα θα αποφεύγονται οι διακοπές προώθησης ή αν αυτό είναι ανέφικτο θα είναι
μικρής διάρκειας (απαγορεύεται η παρατεταμένη ακινητοποίηση του σωλήνα).
Ο Ανάδοχος μπορεί να εφαρμόζει σύστημα λίπανσης των σωλήνων όταν οι προβλεπόμενες για την
διείσδυση του σωλήνα δυνάμεις αναμένεται να υπερβούν την ικανότητα του συστήματος ή την επιτρεπόμενη
φόρτιση του σωλήνα. Οι σωλήνες παροχής του λιπαντικού θα τοποθετούνται στον προστατευτικό σωλήνα
πριν την έναρξη των εργασιών έμπηξης - προώθησης. Η ικανότητα του συστήματος λίπανσης θα εκτιμάται
συναρτήσει της διαμέτρου διάνοιξης, της ταχύτητας διείσδυσης, του υλικού του σωλήνα και των συνθηκών
του εδάφους. Για την λίπανση μπορεί να γίνει χρήση νερού με πρόσμικτα αργιλικής βάσης ή πολυμερή (π.χ.
μπεντονίτη).
Η διάτρηση πιλοτικής οπής για την ευθυγράμμιση του σωλήνα πριν την τοποθέτησή του δεν αποτελεί
προαπαιτούμενο, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητη για την τήρηση της κλίσης. Η διάτρηση πιλοτικής οπής
θεωρείται ότι εντάσσεται στις προκαταρτικές εργασίες της διάνοιξης του ορύγματος.
Η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής μπορεί να γίνεται είτε με μεταφορικό κοχλία είτε με εισπίεση νερού.
Σε περίπτωση χρήσης νερού πρέπει να γίνεται διαχωρισμός του μεταφερόμενου μίγματος νερού προϊόντων
- εκσκαφής σε δεξαμενές καθίζησης.
Ο σωλήνας γενικά θα προωθείται με ρυθμό ανάλογο της προχώρησης της διάνοιξης. Δεν επιτρέπεται
διάνοιξη χωρίς παράλληλη προώθηση του σωλήνα.
Η διάνοιξη του ορύγματος θα εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απόκλιση από την
προδιαγεγραμμένη πορεία και η πρόκληση βλαβών στα παρακείμενα δίκτυα. Κατά την χρήση κρουστικού
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εξοπλισμού θα διασφαλίζεται ότι οι προκαλούμενες δονήσεις στο έδαφος δεν προκαλούν ζημιές στα
παρακείμενα δίκτυα.
Οι οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αποκλίσεις της χάραξης του σωλήνα ως προς την θεωρητική δεν θα
υπερβαίνουν τα 25 mm ανά 3,00 m μήκους, και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι μόνο προς μία κατεύθυνση
και ότι θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη φορά της κλίσης του δικτύου.
Η εργασία θα εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται καθιζήσεις στην επιφάνεια.
Όταν το σύνολο της προβλεπόμενης δύναμης διείσδυσης που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εργασία
υπερβαίνει την μέγιστη αντοχή σχεδιασμού του σωλήνα ή το 80% της ικανότητας του εξοπλισμού, θα
διαμορφώνονται ενδιάμεσοι σταθμοί προώθησης.
5.3.2

Κατευθυνόμενη διάτρηση (Directional drilling ή guided boring)

Ο εξοπλισμός για την διάτρηση της πιλοτικής οπής, την διεύρυνσή της και την τοποθέτηση του αγωγού του
δικτύου θα έχει το κατάλληλο μέγεθος και θα είναι συμβατός με τις εδαφικές συνθήκες. Ο εξοπλισμός θα
παρέχει την δυνατότητα ακριβούς διάνοιξης της πιλοτικής οπής στην προβλεπόμενη χάραξη,
παρακολούθησης και ελέγχου της παροχής και πίεσης του διατρητικού υγρού καθώς και μέτρησης των
ασκούμενων στον αγωγό δυνάμεων.
Ο εξοπλισμός θα έχει την ικανότητα αλλαγής πορείας με χρήση μηχανικών και/ή υδραυλικών μέσων. Θα
συνοδεύεται από διάταξη διαχωρισμού του διατρητικού υγρού και των διατρημάτων και ανακυκλοφορίας του
διατρητικού υγρού.
Κατά την διάρκεια των εργασιών απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της πορείας του διατρητικού, των
πιέσεων και των ελκτικών δυνάμεων που ασκούνται στον σωλήνα.
Όταν η διάτρηση γίνεται με την βοήθεια διατρητικού υγρού θα ελέγχεται η εισπίεσή του και θα εφαρμόζεται η
ελάχιστη δυνατή πίεση και παροχή.
Όταν η εγκατάσταση του σωλήνα γίνεται με έλξη συγχρόνως με την διεύρυνση της οπής, δεν επιτρέπεται η
υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής του σωλήνα, η δε σύνδεση του αγωγού με τον εξοπλισμό διεύρυνσης
πρέπει να ελαχιστοποιεί την ανάπτυξη δυνάμεων στρέψης στο σωλήνα.
Η εγκατάσταση του αγωγού θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγονται βλάβες ή φθορές του.
Σε εγκατάσταση δικτύου παρουσία υπογείου νερού θα παρακολουθείται συνεχώς η τυχόν απώλεια
διατρητικού υγρού (drill fluid).
Οι εργασίες διάτρησης θα διακόπτονται σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε αγωγό ή ρηγμάτωσης της
επιφάνειας του εδάφους.

5.3.3

Μέθοδος Kοχλία

Ο εξοπλισμός θα έχει ισχύ στρέψης και ώθησης επαρκή για το μέγεθός του προς εγκατάσταση σωλήνα, σε
συνδυασμό και με τις αναμενόμενες εδαφικές και γεωτεχνικές συνθήκες. Για την προχώρηση της κοπτικής
κεφαλής και του σωλήνα θα χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα υδραυλικά έμβολα.
Η διάμετρος του σωλήνα επένδυσης θα επιλέγεται σε συνδυασμό με την διάμετρο της κοπτικής κεφαλής,
έτσι ώστε το δημιουργούμενο κενό μεταξύ σωλήνα και ορύγματος να μην υπερβαίνει τα 25 mm.
Ο κοχλίας θα έχει ικανότητα μεταβίβασης της απαιτούμενης ροπής στρέψης και ώθησης στην κοπτική
κεφαλή και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής πίσω στο φρέαρ εκκίνησης. Για την εκτέλεση των εργασιών
παρουσία υπογείων υδάτων, ο εξοπλισμός θα έχει την δυνατότητα ρυθμίσεων ώστε να επιτυγχάνεται η
σταθερότητα του μετώπου και η πρόληψη μη ελεγχόμενης εισροής υδάτων ή απώλειας εδαφικού υλικού.
Η κοπτική κεφαλή θα επιλέγεται με βάση τις αναμενόμενες συνθήκες εδάφους, θα έχει την ικανότητα
στήριξης όλου του μετώπου εκσκαφής και θα φέρει θραυστήρα για να απομακρύνει από το μέτωπο
14
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κροκάλες και λίθους. Η κοπτική κεφαλή θα έχει την δυνατότητα ρυθμίσεων πορείας ώστε να εξασφαλίζεται η
διατήρηση της ευθυγράμμισης και κλίσης του τοποθετούμενου αγωγού.
Έλεγχος εκσκαφής
Όλες οι λειτουργίες του εξοπλισμού θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται από κεντρικό σημείο είτε από το
φρέαρ μέσω του άξονα του κοχλία είτε με τηλεχειρισμό από την επιφάνεια. Ο εξοπλισμός ελέγχου θα
συντονίζει την εκσκαφή, την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και την προώθηση του σωλήνα.
Εξοπλισμός παρακολούθησης
Θα παρέχεται σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της δύναμης ώθησης και ροπής του κοχλία, της δύναμης
προώθησης του σωλήνα και του ρυθμού προχώρησης και καταγραφής των εν λόγω παραμέτρων. Συνεχής
παρακολούθηση θα γίνεται επίσης στην ευθυγράμμιση και κλίση του σωλήνα. Αν δεν είναι δυνατή η συνεχής
αναφορά λόγω σχεδιαστικών περιορισμών του εξοπλισμού, η ευθυγράμμιση και η κλίση πρέπει να
επαληθεύονται με άλλα πρόσφορα μέσα ανά 10 ÷ 15 m προχώρηση.
Για την δημιουργία ενδιάμεσων φρεάτων απαιτείται η έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η σχετική αίτηση του
Αναδόχου θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες μελέτες, άδειες και εγκρίσεις.
5.3.4

Τεχνική Μικροσηράγγων (Microtunneling)

Μηχάνημα διάνοιξης μικροσήραγγας (ΜΤΒΜ) :Το ΜΤΒΜ θα έχει την δυνατότητα ελέγχου κατεύθυνσης στην
κοπτική κεφαλή η οποία θα είναι αρθρωτή.
Ο εξοπλισμός θα έχει την ικανότητα συνεχούς υποστήριξης του μετώπου, χωρίς να απαιτούνται μέτρα
σταθεροποίησης του εδάφους και θα έχει την δυνατότητα μέτρησης των εδαφικών πιέσεων του μετώπου.
Επίσης θα έχει την δυνατότητα μετρήσεων και παρακολούθησης της σχέσης προϊόντων εκσκαφής και
προχώρησης της διάνοιξης. Το ΜΤΒΜ θα ελέγχει τις υδροστατικές πιέσεις κατά την διάνοιξη, χωρίς την
χρήση εξωτερικού εξοπλισμού απομάκρυνσής τους.
Στον πίνακα ελέγχου πορείας θα είναι διαθέσιμη στον χειριστή η ακριβής θέση της κεφαλής σε σχέση με τις
προβλέψεις σχεδιασμού, μαζί με πληροφορίες όπως πίεση μετώπου, κλίση, αποκλίσεις κατεύθυνσης κ.λπ.
Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο θραυστήρα ώστε να απομακρύνει από το μέτωπο
κροκάλες και ογκόλιθους.
Υδραυλικό σύστημα προώθησης σωλήνων: Ο κύριος εξοπλισμός προώθησης (υδραυλικά έμβολα) θα έχει
ισχύ μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο φορτίο προώθησης. Ο ρυθμός επέκτασης του υδραυλικού
κυλίνδρου θα συγχρονίζεται με τον ρυθμό εκσκαφής του ΜΤΒΜ (ο οποίος εξαρτάται από τις συνθήκες
εδάφους).
Τα κύρια υδραυλικά έμβολα θα συνδέονται με πλαίσιο προώθησης που τοποθετείται στο φρέαρ εκκίνησης. Η
ικανότητα προώθησης του συστήματος θα είναι επαρκής για να ωθήσει το ΜΤΒΜ και τους σωλήνες δια
μέσω του εδάφους.
Ενδιάμεσοι σταθμοί προώθησης (Intermediate Jacking Station) θα διαμορφώνονται όταν το σύνολο της
εκτιμώμενης δύναμης προώθησης που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εργασία υπερβαίνει τη μέγιστη
δύναμη προώθησης σχεδιασμού του σωλήνα ή το 80% της ικανότητας των κύριων προωθητών.
Για την ομοιόμορφη κατανομή των δυνάμεων προώθησης στον σωλήνα θα χρησιμοποιείται δακτύλιος
μετάδοσης φορτίου και προστασίας (“κεφαλή προώθησης”).
15
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Αυτόματο σύστημα μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής:Το αυτόματο σύστημα μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής
θα εναρμονίζει τον ρυθμό διάνοιξης (εκσκαφής) με τον ρυθμό μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής
διατηρώντας καθιζήσεις και διογκώσεις στα καθοριζόμενα από την μελέτη όρια.
Η εξισορρόπηση των πιέσεων των υπογείων υδάτων μπορεί να επιτυγχάνεται με χρήση πολφού υπό πίεση
ή με σύστημα αντιστάθμισης της πίεσης με υλικά εκσκαφής με χρήση κοχλία.
Το σύστημα μεταφοράς με πολφό θα έχει την δυνατότητα μέτρησης των πιέσεων του εδάφους και των
υδροστατικών πιέσεων καθώς και δυνατότητες ρυθμίσεων για την εξισορρόπηση των πιέσεων αυτών, ώστε
να μην υπάρχουν απώλειες πολφού ή μη ελεγχόμενη είσοδος εδαφικού υλικού και υπόγειου νερού. Η πίεση
του πολφού στο μέτωπο εκσκαφής θα ρυθμίζεται μέσω αντλιών πολφού μεταβαλλόμενης ταχύτητας. Για να
είναι δυνατή η αλλαγή διεύθυνσης και η απομόνωση της ροής, θα περιλαμβάνεται και σύστημα παράκαμψης
του πολφού.
Το σύστημα μεταφοράς με πολφό θα διαθέτει επίσης σύστημα διαχωρισμού υλικών εκσκαφής και πολφού
κατάλληλης απόδοσης για το συγκεκριμένο υπόγειο όρυγμα, τον τύπο των εδαφών και τον διαθέσιμο
εργοταξιακό χώρο, καθώς και διάταξη επανακυκλοφορίας του πολφού (drilling fluid).
Η σύνθεση του πολφού θα παρακολουθείται για την διατήρηση της πυκνότητας και του ιξώδους εντός των
προβλεπομένων από την μελέτη ορίων.
Σε εδάφη αυξημένης υδροφορίας η χρήση συστήματος εξισορρόπησης με υλικά εκσκαφής (σύστημα με
κοχλία) προϋποθέτει ότι ο εξοπλισμός θα διαθέτει χαρακτηριστικά που θα εξασφαλίσουν την αντιστάθμιση
των πιέσεων νερού και εδάφους στο μέτωπο και την σταθερότητας των εδαφών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει
στην Υπηρεσία προς έγκριση σχετική περιγραφή – τεκμηρίωση του συστήματος.
Σύστημα τηλεχειρισμού: Ο εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα τηλεχειρισμού που θα επιτρέπει
τους χειρισμούς, χωρίς να απαιτείται η είσοδος του προσωπικού στην μικροσήραγγα.
Η είσοδος προσωπικού εντός του σωλήνα θα επιτρέπεται μόνο για συντήρηση (κατά την διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών) και για την απομάκρυνση του εξοπλισμού (μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τοποθέτησης
του σωλήνα), υπό την προϋπόθεση ότι η διατομή θα είναι τουλάχιστον Φ800 mm.
Κατά την φάση προώθησης των τμημάτων του σωλήνα το σύστημα ελέγχου θα συγχρονίζει τις ταχύτητες
εκσκαφής και προώθησης και θα εξασφαλίζει επαρκή υποστήριξη του εδάφους.
Έλεγχος ενεργού κατεύθυνσης: Στον πίνακα ελέγχου λειτουργίας θα απεικονίζονται κατ’ ελάχιστον στοιχεία
για την κίνηση, κλίση, ρυθμό προχώρησης, εγκατεστημένο μήκος, δύναμη ώθησης και ροπή στρέψης της
κοπτικής κεφαλής.
Τυχόν αποκλίσεις πορείας σε σχέση με την θεωρητική κλίση θα ελέγχονται συνεχώς από το σύστημα
καθοδήγησης (π.χ. μέσω ακτίνας Laser η οποία θα εκπέμπεται από το φρέαρ προώθησης υπό την
θεωρητική γωνία και κλίση και θα σκοπεύει προς στόχο αναρτημένο στην ασπίδα).
Σύστημα λίπανσης σωλήνων: Σύστημα λίπανσης σωλήνων θα προβλέπεται όταν οι αναμενόμενες δυνάμεις
προώθησης υπερβαίνουν την ικανότητα του συστήματος των κύριων προωθητών ή την φέρουσα ικανότητα
του σωλήνα (με τον απαιτούμενο συντελεστή ασφάλειας).
Το λιπαντικό θα εισάγεται με πίεση δια μέσω βαλβίδων διατεταγμένων στην περιφέρεια του σωλήνα.
Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και τις εδαφικές συνθήκες το λιπαντικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως μέσον υποστήριξης του ορύγματος (π.χ. περιπτώσεις εφαρμογής μπεντονίτη).
Εκτέλεση εργασιώνQ: ελάχιστη επικάλυψη του σωλήνα που θα τοποθετηθεί με την τεχνική μικροσηράγγων
θα είναι 1,80 m ή 1,5 x Dεξ σωλήνα (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο). Το ελάχιστο βάθος του αγωγού
μπορεί να μειωθεί εφ’ όσον ληφθούν ειδικές προφυλάξεις και μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
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Η εργασία κατασκευής της μικροσήραγγας θα οργανωθεί και θα εκτελεστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
καθιζήσεις. Η υπερεκσκαφή γενικώς δεν θα υπερβαίνει τα 2,5 cm στην ακτίνα του υπό τοποθέτηση σωλήνα.
Ο δακτύλιος που δημιουργείται με την υπερεκσκαφή μπορεί να πληρωθεί είτε με το λιπαντικό υλικό που
χρησιμοποιείται για να μειώσει την αντίσταση τριβής του εδάφους, είτε με τσιμεντένεμα μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών προώθησης.
Σε ασταθείς σχηματισμούς εδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί διάλυμα μπεντονίτη ή νερού που περιέχει
κολλοειδή υλικά (slurry), για σταθεροποίηση της εκσκαφής και λίπανση.
Η προώθηση του σωλήνα θα ακολουθεί το ρυθμό εκσκαφής και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής.
Χρήση νερού ή άλλων υγρών κατά την διάτρηση επιτρέπεται μόνον για την λίπανση (σε περιορισμένες,
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ποσότητες).
Για κάθε χρησιμοποιημένο τύπο σωλήνων θα υποβάλλεται έκθεση του Αναδόχου στην οποία θα αναλύεται η
μέθοδος που προτείνεται για την απορρόφηση των κραδασμών και την κατανομή των δυνάμεων
προώθησης στα τοιχώματα του σωλήνα.
Τα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται από το όρυγμα και θα μεταφέρονται προς απόρριψη. Δεν
επιτρέπεται η δημιουργία σωρών προϊόντων εκσκαφής στην περιοχή των φρεάτων προσπέλασης.
Σωλήνες που εμφανίζουν σημάδια αστοχίας ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά μπορεί να απαιτηθεί να
προωθηθούν μέχρι το φρέαρ εξόδου και να απομακρυνθούν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες
μέθοδοι επισκευής αγωγών που έχουν υποστεί βλάβες, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των
σωλήνων, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Οι οριζόντιες και κατακόρυφες αποκλίσεις του άξονα του σωλήνα ως προς τις θεωρητικές γραμμές, αν δεν
καθορίζονται διαφορετικά στη μελέτη, δεν θα υπερβαίνουν τα 25 mm ανά 3,00 m μήκους. Για τα δίκτυα
βαρύτητας θα εξασφαλίζεται ότι οι αποκλίσεις θα είναι περιορισμένες και μόνο προς την μία κατεύθυνση, ενώ
η τελική κλίση της γραμμής ροής θα είναι σε κάθε περίπτωση προς την προβλεπόμενη κατεύθυνση.
Ο σωλήνας επένδυσης ή ο σωλήνας δικτύου θα καθαρίζεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής
του.

5.4 Τοποθέτηση σωλήνων δικτύου
Σε περίπτωση κατασκευής του αγωγού του δικτύου σε δύο φάσεις και παραμονής του σωλήνα επένδυσης
και μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης, ο αγωγός του δικτύου θα εξέχει από τα άκρα του υπογείου
ορύγματος ή του σωλήνα επένδυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ώστε να είναι εφικτή η
σύνδεσή του με το υπόλοιπο δίκτυο.
Πριν την τοποθέτηση των σωλήνων του δικτύου εντός του σωλήνα επένδυσης ορύγματος θα γίνονται οι
συνδέσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι εκτός ορύγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές ΕΛΟΤ
ΤΠ (κατά κατηγορία σωλήνων).
Ο αγωγός του δικτύου θα στερεώνεται μέσα στον σωλήνα επένδυσης έτσι ώστε να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο επίπλευσής του λόγω εισροής νερού στο διάκενο. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθούν δοκοί από σκληρό ξύλο, οι οποίοι θα στηρίζουν τον σωλήνα του δικτύου σε όλο του το
μήκος. Οι δοκοί θα στερεώνονται στον σωλήνα με μεταλλικούς ιμάντες, ώστε να επιτυγχάνεται η τοποθέτησή
του στην προδιαγραφόμενη στάθμη και κατεύθυνση. Αντί των ξυλοδοκών στήριξης μπορεί να
χρησιμοποιηθούν αποστάτες από κατάλληλο υλικό, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου κατασκευής, κατά αποστάσεις ανάλογες της διαμέτρου και του υλικού κατασκευής του σωλήνα.
Τα εξαρτήματα αυτά και ο τρόπος χρησιμοποίησής τους θα τυγχάνουν της έγκρισης της Υπηρεσίας.
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Μετά την οριστική τοποθέτηση του αγωγού μέσα στον σωλήνα επένδυσης, το υπάρχον δακτυλιοειδές κενό,
αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, θα πληρούται με άμμο ή ισχνό σκυρόδεμα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην
διαταράσσεται η κατεύθυνση και η κλίση του εσωτερικού σωλήνα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στον τρόπο τοποθέτησης των σωλήνων του δικτύου μέσα στον σωλήνα
επένδυσης, για να μην προκαλούνται φθορές και να επιτυγχάνεται η σωστή και στεγανή σύνδεσή τους,
σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στις σχετικές ΕΛΟΤ ΤΠ και τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του αγωγού μεταφοράς, πλήρωσης του κενού μεταξύ
των σωλήνων και ολοκλήρωσης των σχετικών ελέγχων ο αγωγός επένδυσης θα σφραγίζεται κατάλληλα. Στο
κατώτερο άκρο του πώματος σφράγισης θα προβλέπονται κατάλληλες οπές αποστράγγισης.

6

Δοκιμές-Έλεγχοι

Για να γίνει αποδεκτή η εργασία της διάτρησης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι:
x

Έλεγχος Πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματωμένων υλικών (σωληνώσεων πάσης φύσεως).

x

Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποιητικών ενσωματουμένων υλικών.

x

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και
τις προβλέψεις της παρούσας.

x

Έλεγχος εγκατάστασης δικτύου και συνδέσεων αυτού σύμφωνα με την μελέτη και τα εγκεκριμένα
κατασκευαστικά σχέδια.

x

Έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

x

Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής.

x

Έλεγχος αποκατάστασης περιοχής φρεάτων.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης των εργασιών με τα ανωτέρω συνεπάγεται υποχρέωση του Αναδόχου να
προβεί στα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες / εντολές της Υπηρεσίας χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση.

7

Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Ολισθήσεις ασταθών πρανών, είτε κατά την διαμόρφωσή τους, είτε κατά την φάση κατασκευής των
έργων.

18



Εισροή υδάτων.



Εργασία σε συνθήκες περιορισμένου χώρου.



Τραυματισμός κατά την εργασία πλησίον αγωγών υπό πίεση.



Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.



Χρήση εργαλείων συγκόλλησης καθαρισμού ή βαφής σωλήνων.



Χρήση εξοπλισμού διάτρησης – διείσδυσης σωλήνων.



Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων.
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Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα εν
λειτουργία υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.



Κατά την χρήση οποιονδήποτε εργαλείων κατά την εκσκαφή και την εφαρμογή των απαιτούμενων
αντιστηρίξεων κ.λπ.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής μέτρα:
x

Στις θέσεις των φρεάτων θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη και σήμανση για τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, την επισήμανση των κινδύνων, την επικέντρωση της προσοχής των ατόμων και
οχημάτων που διέρχονται πλησίον καθώς και επαρκής φωτεινή σήμανση με αναλάμποντες
φανούς.

x

Αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ σχετικά με
την εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

x

Πριν την έναρξη των εργασιών, εντοπισμός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων
διανομής, και σήμανσή τους.

x

Κατάλληλος φωτισμός και αερισμός φρεάτων.

x

Ανίχνευση επικίνδυνων αερίων.

x

Εξοπλισμός άντλησης υδάτων και εφεδρικές αντλίες για χρήση σε περιπτώσεις κινδύνου.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισημαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

8

x

Λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.

x

Λήψη μέτρων κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αντλούνται από τους
χώρους εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην επιβαρύνονται οι σχετικοί αποδέκτες.

x

Λήψη μέτρων μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά
ηχοπετάσματα, προγραμματισμός κατάλληλων μεθόδων κατασκευής).

x

Λήψη μέτρων περιορισμού σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής, συστηματικός
καθαρισμός οδοστρωμάτων κ.λπ.).

x

Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από τα
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και εξοπλισμούς στο έδαφος.

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών διάνοιξης του υπόγειου ορύγματος και τοποθέτησης των σωληνώσεων
επένδυσης θα γίνεται σε μέτρα μήκους πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας, ανάλογα με την διάμετρο της
οπής και την κατηγορία του εδάφους.
Η επιμέτρηση των σωληνώσεων του δικτύου ή της καλωδίωσης θα γίνεται σε μέτρα μήκους πλήρως
εγκατεστημένου δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές Προδιαγραφές.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

20

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

33830
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x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

21
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 14457

General requirements for components specifically designed for use in
trenchless construction of drains and sewers. - Γενικές απαιτήσεις στοιχείων
σχεδιασμένων προς χρήση σε εφαρμογές τοποθέτησης χωρίς όρυγμα για
δίκτυα αποστράγγισης και ακαθάρτων.

ΕΛΟΤ EN 295-7

Vitrified clay pipes and fitting and pipe joints for drains and sewers. - Part 7:
Requirements for vitrified clay pipes and joints for pipe jacking. - Εφυαλωμένοι
πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και σύνδεσμοί τους για αποχετεύσεις και
υπονόμους. - Μέρος 7: Απαιτήσεις εφυαλωμένων πήλινων σωλήνων και
συνδέσμων τους για άρμοση με ώθηση.

22
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)
Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment protection

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 150108-02-01-00 «Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-02-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων
(Serasanetti)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή
συρματοκιβωτίων, στρωμνών και συρματοκυλίνδρων, καθώς και στην πλήρωσή τους με αργούς λίθους,
στην θέση τοποθέτησής τους,.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10218-1

Steel wire and wire products. - General. - Part 1: Test methods. -- Χαλύβδινα
σύρματα και συρμάτινα προϊόντα - Γενικότητες - Μέρος 1: Μέθοδοι δοκιμών.

ΕΛΟΤ EN 10223-3

Steel wire and wire products for fences. - Part 3: Hexagonal steel wire netting for
engineering purposes. -- Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα σύρματος για φράκτες. Μέρος 3: Εξαγωνικά χαλύβδινα συρματοπλέγματα για οικοδομικές κατασκευές.

ΕΛΟΤ EN 10244-2

Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. - Part 2:
Zinc or zinc alloy coatings. -- Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων.
Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα. - Μέρος 2:
Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων ψευδαργύρου.

ΕΛΟΤ EN 12371

Natural stone test methods. - Determination of frost resistance. - Μέθοδοι δοκιμής
φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό.

ΕΛΟΤ EN 1925

Natural stone test methods. - Determination of water absorption coefficient by
capillarity. - Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους. - Προσδιορισμός του συντελεστή
απορρόφησης νερού δια τριχοειδών.

ΕΛΟΤ EN 772-11

Methods of test for masonry units. - Part 11: Determination of water absorption of
aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to
capillary action and the initial rate of water absorption of clay masonry units. Μέθοδοι δοκιμής στοιχείων τοιχοποιίας. - Μέρος 11: Προσδιορισμός
υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από σκυρόδεμα με αδρανή, από λίθους
τεχνητούς ή φυσικούς, λόγω τριχοειδούς δράσεως και της αρχικής ταχύτητας
υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από άργιλο.
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Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 συρματοκιβώτια
εννοούνται όλοι οι τύποι φατνών από συρματόπλεγμα εξαγωνικής διπλής πλέξης. Διακρίνονται τα εξής είδη,
ως προς το σχήμα και τη γενικότερη μορφή των κιβωτίων:
3.1.1
Συνήθη συρματοκιβώτια (gabions)
Πεδίο εφαρμογής:


επενδύσεις πρανών χειμάρρων, ποταμών και άλλων έργων (αντιμετώπιση υψηλών ταχυτήτων,
στερεομεταφοράς, δυσμενών γεωλογικών συνθηκών κ.λπ.)



κατασκευή εγκαρσίων οδών, αναβαθμών και προβόλων.



κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως

Τα συνήθη συρματοκιβώτια διαμορφώνονται με εξαγωνικό χαλύβδινο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης ως
παραλληλεπίπεδα ενδεικτικού πλάτους 1,00-2,00 m και ύψους 0,50-1,00 m. Ενίοτε φέρουν και εγκάρσια
διαφράγματα (συνήθως ανά 1,00 m).
Οι ακμές τους ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από την διάμετρο του σύρματος του πλέγματος.

Σχήμα 1 - Συρματοκιβώτιο με διαφράγματα

Σχήμα 2 - Συρματοκιβώτιο χωρίς διαφράγματα

3.1.2
Στρώμνες (συρματοκιβώτια μικρού πάχους, τύπου Reno)
Εφαρμόζονται σε επενδύσεις πρανών για την προστασία ποδός και σε κοιτοστρώσεις, σε ηπιότερες γενικά
συνθήκες (ροής, γεωλογικές) από ό,τι τα συρματοβώτια. Είναι όμοιες με τα απλά συρματοκιβώτια, αλλά πιο
ελαφρές και εύκαμπτες.
Οι στρωμνές κατασκευάζονται από εξαγωνικό χαλύβδινο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης. Έχουν συνήθως
μορφή παραλληλεπιπέδου, πλάτους 2,00 m, ύψους 0,17 - 0,30 m με εγκάρσια διαφράγματα (ανά 1,00 m). Οι
ακμές των συρματοκιβωτίων ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από την διάμετρο του σύρματος
του πλέγματος.
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Σχήμα 3 - Στρώμνη τύπου RENO με διαφράγματα
3.1.3
Συρματοκύλινδροι (sack gabions)
Εφαρμόζονται σε επενδύσεις πρανών για προστασία ποδός πρανών και σε κοιτοστρώσεις χειμάρρων,
ποταμών και άλλων έργων καθώς επίσης και για την υποθεμελίωση κατασκευών από άλλου είδους
συρματοκιβώτια, καθόσον η ευκαμψία και το σχήμα τους επιτρέπει την ευχερέστερη προσαρμογή στο
έδαφος.
Οι συρματοκύλινδροι κατασκευάζονται από εξαγωνικό χαλύβδινο συρματόπλεγμα διπλής συνήθως πλέξης,
είναι διαμέτρου 0,65 - 0,95 m και ύψους 2,00 m (οι διαστάσεις καθορίζονται κατά περίπτωση από την μελέτη
των έργων προστασίας). Οι κύλινδροι ενισχύονται καθ’ ύψος με σύρμα ενίσχυσης.

Σχήμα 4 -Συρματοκύλινδρος
3.1.4
Συρματοκιβώτια με προεκτάσεις συρματοπλέγματος για τον οπλισμό των αναχωμάτων
(τύπου Terramesh)
Χαρακτηριστικό τους είναι η ύπαρξη ελεύθερης προέκτασης φύλλου συρματοπλέγματος. Μετά την
λιθοπλήρωση του συρματοκιβωτίου επιχώνεται και εγκιβωτίζεται στο διαμορφούμενο πρανές η προέκταση
του συρματοπλέγματος (λειτουργία οπλισμένης γης).
Όπως και τα απλά συρματοκιβώτια, έχουν μορφή παραλληλεπιπέδου, μήκους συνήθως 1,00 - 2,00 m,
ύψους 0,50 -1,00 m, με διαφράγματα.
Το μήκος της προέκτασης συρματοπλέγματος κυμαίνεται από 3,00 έως και 7,00 m σύμφωνα με τα εκάστοτε
καθορισμένα από την μελέτη.
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Οι ακμές των συρματοκιβωτίων ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από την διάμετρο του
σύρματος του πλέγματος. Το τμήμα της προέκτασης θα είναι ενιαίο με το συρματόπλεγμα του κιβωτίου.
Το σύρμα του πλέγματος θα είναι κράμα Ζn95ΑΙ5 (95% Ψευδάργυρος, 5% Αλουμίνιο) με επικάλυψη ΧΡΕ
(αυτοσβεννύμενο τροποποιημένο πολυαιθυλένιο), κατά EΛΟΤ ΕΝ 10245-3. Πάχος επικάλυψης: 0,50 mm.

Σχήμα 5 - Συρματοκιβώτια με προέκταση συρματοπλέγματος τύπου TERRAMESH
3.1.5
Κρίσιμη ταχύτητα
Η μέγιστη ταχύτητα ροής κατά την οποία η κατασκευή παραμένει ευσταθής, χωρίς μετακίνηση των λίθων
πληρώσεως.
3.1.6
Οριακή ταχύτητα
Η μέγιστη ταχύτητα ροής κατά την οποία η κατασκευή παραμένει ευσταθής, με αποδοχή και σχετικών
μετακινήσεων των λίθων.

4

Απαιτήσεις

4.1

Συρματόπλεγμα
Οι διαστάσεις των βρόχων πλέξης του
συρματοπλέγματος και το πάχος του σύρματος σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, δίνονται στον
ακόλουθο πίνακα

D = η απόσταση μεταξύ δύο συστροφών στον
βρόχο του πλέγματος
Πίνακας 1 - Διαστάσεις βρόχων και διάμετρος σύρματος συρματοπλέγματος
Πεδίο εφαρμογής
Συρματοκιβώτια

D (mm)

Διάμετρος
σύρματος (mm)

Ανοχές

100 (100 x120)

2,70 ή 3,00

80 (80x100)

2,70 ή 3,00

60 (60x80)

2,70

+16%

60 (60x80)

2,20

-4%

50 (50x70)

2,00

Συρματοκύλινδροι

80 (80x100)

3,00

Συρματοκιβώτια με προεκτάσεις

80 (80x100)

2,70 ή 3,70

Στρωμνές

8
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Πίνακας 2 - Ονομαστικό βάρος του συρματοπλέγματος
Άνοιγμα βρόχου (mm)

Διάμετρος σύρματος

Βάρος

(mm)

(kg/m2)

2,00

1,40

2,20

1,40

50
60

80

2,70

2,00

2,70/3,70 PVC

2,30

2,70

1,60

2,70/3,70 PVC

1,90

3,00

2,00

2,70

1,40

3,00

1,80

100

Η επιμήκυνση θραύσεως του σύρματος θα μεγαλύτερη ή ίση του 10% (ΕΛΟΤ EN 10223-3).
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη των έργων προστασίας έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
Πίνακας 3 - Διατομή σύρματος βρόχων (ΕΛΟΤ ΕΝ 10222-3)
Βρόγχος

Πεδίο εφαρμογής

D (mm)

Διάμετρος
σύρματος (mm)

Ανοχές

Συρματοκιβώτια ύψους 0,50 έως
1,00 m

80 (80x100)

3,00

± 0,07 mm

Συρματοκιβώτια ύψους 0,17 έως
0,30 m

60 (60x80)

2,20

± 0,06 mm

Συρματοκιβώτια με προεκτάσεις
ύψους 0,50 έως 1,00 m

80 (80x100)

2,70 ελαχ.

± 0,06 mm

Πίνακας 4 - Διατομή συρμάτων ενίσχυσης ακμών
Διάμετρος σύρματος συρματοπλέγματος (mm)

2,00

2,20

2,70

3,00

Διάμετρος σύρματος ενίσχυσης (mm)

2,40

2,70

3,40

3,90

Το σύρμα του πλέγματος και το σύρμα ραφής θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, ομοιογενούς σύστασης και
σταθερής κυκλικής διατομής χωρίς σχισμές ή αυλακώσεις. Το γαλβάνισμα θα είναι ισοπαχές, ομόκεντρο, θα
παρουσιάζει λεία επιφάνεια και θα καλύπτει πλήρως την επιφάνεια του σύρματος χωρίς να αφήνει κενά. Η
επικάλυψη για την αντιδιαβρωτική προστασία των συρμάτων θα είναι ενός εκ των ακολούθων τύπων:
Επικάλυψη ψευδαργύρου
Γαλβάνισμα με ψευδάργυρο καθαρότητας τουλάχιστον 99%. Η πρόσφυση της επίστρωσης μπορεί να
ελεγχθεί εμπειρικά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10218-1 με τύλιξη έξι σπειρών σύρματος σε άξονα
τετραπλάσιας διαμέτρου από την διατομή του: η επίστρωση δεν πρέπει να ρηγματώνεται ή να
αποφλοιώνεται όταν υποβληθεί σε τριβή με γυμνό χέρι.
Πίνακας 5 - ελάχιστες ποσότητες επίστρωσης ψευδαργύρου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10281-1
Φ Σύρματος (mm)
2

Ποσότητα Ζn (g/m )

2,00

2,20

2,40

2,70

3,00

3,40

3,90

240

240

260

260

275

275

290
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Επικάλυψη κράματος ψευδαργύρου /αλουμινίου τύπου GALFAN (Ζn95AI5-MM)
Γαλβάνισμα με κράμα ψευδαργύρου 95% - αλουμινίου 5% (Zn95Al5 Class A), κατά ΕΛΟΤ EN 10244-2. Η
πρόσφυση της επικάλυψης στο σύρμα ελέγχεται (ως ανωτέρω) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10218-1.
Πίνακας 6 - Ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες επίστρωσης Zn95Al5
Φ Σύρματος (mm)
2

Ποσότητα κράματος Ζn (g/m )

2,00

2,20

2,40

2,70

3,00

3,40

3,90

215

230

230

245

255

265

275

Επικάλυψη με ΧΡΕ (αυτοσβεννύμενο τροποποιημένο πολυαιθυλένιο)
Για περαιτέρω προστασία το γαλβανισμένο σύρμα μπορεί να είναι πλαστικοποιημένο με ΧΡΕ
(αυτοσβεννύμενο τροποποιημένο πολυαιθυλένιο). Ο εφαρμοστέος τύπος συρματοπλέγματος
συρματοκιβωτίων θα καθορίζεται από την μελέτη του έργου.

4.2

Σύρμα ραφής

Τα συρματοκιβώτια των έργων προστασίας θα συρράπτονται μεταξύ τους σε όλες τις επιφάνειες επαφής
ώστε να αποτελούν ένα συνεχές σύνολο.
Η ραφή των συρματοκιβωτίων θα γίνεται με δακτυλίους από γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 3 mm
τουλάχιστον και εφελκυστικής αντοχής 1.700 Ν/mm2. Για την σύνδεση συρματοκιβωτίων με
πλαστικοποιημένο σύρμα θα χρησιμοποιούνται ανοξείδωτα δαχτυλίδια.
Η σύσφιξη των δακτυλίων στερέωσης θα γίνεται με ειδικό εργαλείο, μηχανικό ή πνευματικό. Οι δακτύλιοι
σύσφιξης θα εφαρμόζονται σε αναλογία περίπου 25 τεμ. ανά m3 όγκου συρματοκιβωτίων
Μπορεί να γίνει αποδεκτή άλλη μέθοδος συρραφής των συρματοκιβωτίων, η οποία θα εξασφαλίζει επαρκή
μονολιθικότητα και αντοχή της κατασκευής. Κάθε εναλλακτική πρόταση του Αναδόχου, προκειμένου να γίνει
αποδεκτή από την Υπηρεσία, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς σε ό,τι αφορά στο υλικό, στον τρόπο
χρήσης και εφαρμογής και στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος (π.χ. με φυλλάδια και αποτελέσματα
εργαστηριακών δοκιμών επώνυμων κατασκευαστών ή προμηθευτών).

4.3

Λίθοι πλήρωσης φατνών

Η εφαρμοστέα διαβάθμιση των λίθων πλήρωσης αποτελεί συνάρτηση των αναμενόμενων ταχυτήτων ροής.
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
Πίνακας 7 - Διαβάθμιση λίθων πλήρωσης συρματοκιβωτίων
Εφαρμογή

Ύψος
συρματοκιβωτίου

Διάμετρος

d50

Κρίσιμη
ταχύτητα

Οριακή
ταχύτητα

(m)

(mm)

(mm)

(m/sec)

(m/sec)

70-100

85

3,5

4,2

70-150

110

4,2

4,5

70-100

85

3,6

5,5

70-150

120

4,5

6,1

70-120

100

4,2

5,5

100-150

125

5,0

6,4

0,17
Στρώμνη (τύπου
Reno)

0,23
0,30

Συρματοκιβώτια

10

0,50 και 1,00

Διάσταση λίθου

100-200

150

5,8

7,6

120-250

190

6,4

8,0
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Το υλικό λιθοπλήρωσης των φατνών θα είναι ασβεστολιθικής προέλευσης ή από υγιές πέτρωμα,
απαλλαγμένο από αργιλικές προσμίξεις, εύθριπτα και σαθρά υλικά.
Η απώλεια βάρους κατά την δοκιμή Los Angeles (σε κρούση και τριβή) δεν θα υπερβαίνει το 30%, η δε
απορροφητικότητα σε νερό θα είναι μικρότερη του 2%.

5

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1

Γενικά

(α) Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο
απόθεσης σε στοιβασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Το συρματόπλεγμα θα παραδίδεται συσκευασμένο σε ρολά.
Tα βιομηχανοποιημένα συρματοκιβώτια (εφ’ όσον προβλέπονται) θα παραδίδονται συσκευασμένα σε
δέματα, κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να εξασφαλίζεται το απαραμόρφωτο κατά την μεταφορά τους.
Το σύρμα ραφής θα παραδίδεται συσκευασμένο σε ρολά βάρους μέχρι 25 kg.
Όλα τα πακέτα θα φέρουν ετικέτες του εργοστασίου παραγωγής.
Γίνονται αποδεκτοί όλοι οι τρόποι συσκευασίας που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3.
(β) Κατά την παραλαβή των υλικών στο εργοτάξιο, θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η
ακεραιότητά τους. Ο εντεταλμένος υπεύθυνος παραλαβής του υλικού, θα συντάσσει Πρωτόκολλο
Παραλαβής, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία των ετικετών του εργοστασίου κατασκευής
(παρτίδα, βάρος, τύπος κ.λπ.).
Υλικά που παρουσιάζουν κακώσεις ή στρεβλώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απομακρύνονται
αμέσως από το εργοτάξιο.
(γ) Τα γαλβανισμένα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από το
οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10218-1 και ΕΛΟΤ
ΕΝ 10223-2.
Το γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, το γαλβανισμένο σύρμα ενίσχυσης και οι δακτύλιοι στερέωσης θα
φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για συρματόπλεγμα με άλλο τρόπο αντιδιαβρωτικής προστασίας, πέραν του συμβατικού
γαλβανίσματος, θα πρέπει να προσκομίζονται πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής
προερχόμενα από αναγνωρισμένα εργαστήρια, από τα οποία να προκύπτουν τα χαρακτηριστικά και οι
ιδιότητες του συστήματος προστασίας.

5.2

Κατασκευή συρματοκιβωτίων και στρωμνών

Το απαιτούμενο για την κατασκευή του κιβωτίου συρματόπλεγμα απλώνεται σε ομαλή επιφάνεια, κόβεται,
και αφού υψωθούν οι τέσσερις έδρες γύρω από τη βάση, συρράπτονται ισχυρά οι αντίστοιχες τέσσερις
κατακόρυφες ακμές. Η έδρα που θα αποτελέσει το κάλυμμα του κιβωτίου παραμένει ανοικτή.
Μετά την συρραφή των τεσσάρων ακμών ή την ανάπτυξη του έτοιμου (βιομηχανοποιημένου)
συρματοκιβωτίου, το κενό κιβώτιο τοποθετείται στην προβλεπόμενη θέση στο σώμα του έργου, έτσι ώστε η
έδρα αυτού, η οποία αποτελεί προέκταση του μη συρραφέντος ακόμη καλύμματος, να έλθει σε επαφή με την
έδρα του προηγούμενου πληρωθέντος ήδη κιβωτίου.
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Οι ακμές των εφαπτομένων εδρών του νέου κιβωτίου και του υποκειμένου του θα συρράπτονται ισχυρά κατά
την παρ. 4.2.
Η επιφάνεια τοποθέτησης των κιβωτίων βάσεων του έργου προστασίας θα είναι καθαρισμένη ισοπεδωμένη
και συμπυκνωμένη.

5.3

Λιθοπλήρωση συρματοκιβωτίων και στρωμνών

Αφού συρραφεί το κιβώτιο επακολουθεί επιμελημένη λιθοπλήρωση με χάλικες, κροκάλες ή λίθους,
διαστάσεων σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο ή με τα καθοριζόμενα από την Μελέτη.
Κατά την πλήρωση οι ακμές του κιβωτίου θα παραμένουν ευθύγραμμες, χωρίς παραμορφώσεις, με χρήση
σιδηρών ράβδων, στήριξη των ακμών και τάνυση των αντίστοιχων εδρών. Οι ράβδοι αυτές αφαιρούνται μετά
την πλήρωση του κιβωτίου.
Επιπροσθέτως το απαραμόρφωτο των κιβωτίων κατά την λιθοπλήρωση θα εξασφαλίζεται και με
ελκυστήρες, οι οποίοι θα συνδέουν δύο απέναντι έδρες. Οι ελκυστήρες θα προσδένονται στην εφαπτόμενη
του ήδη γεμάτου κιβωτίου. Θα τανύονται και θα προσδένονται στην απέναντι έδρα του νέου κιβωτίου. Το
σύρμα των ελκυστήρων θα είναι της ίδιας αντοχής με το σύρμα ενίσχυσης των ακμών του κιβωτίου.
Σύρματα θα δένονται επίσης στις διαγώνιες ακμές για την εξασφάλιση της κανονικότητας των γωνιών του
κιβωτίου. Οι ελκυστήρες που θα συνδέουν δύο αντίθετες παράλληλες έδρες των κιβωτίων θα τοποθετούνται
σε δύο σειρές αν το ύψος της έδρας είναι 1,00 m και σε μια σειρά αν το ύψος είναι 0,50 m ή μικρότερο.
Όταν γεμίσει το κιβώτιο θα κλείνει το κάλυμμα και θα συρράπτεται με τις αντίστοιχες ακμές του κιβωτίου,
τανυζόμενο με μοχλούς.
Οι συρραφές θα εφαρμόζονται σε τρόπο ώστε το κάθε κιβώτιο να αποτελεί ένα στερεό πρίσμα, αλλά και
ολόκληρο το σώμα των συρματοκιβωτίων να αποτελεί ένα συνεκτικό και ενιαίο σύνολο.
Κατ' ανάλογο τρόπο θα γίνεται η κατασκευή και πλήρωση των συρματοκυλίνδρων και των συρματοκιβωτίων
με προεκτάσεις συρματοπλέγματος. Μετά την πλήρωση των τελευταίων ακολουθεί η διάστρωση του
προβλεπόμενου υλικού και η συμπύκνωση αυτού (οπλισμένη γη).

5.4

Ανοχές

-

Δειγματοληπτικός έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής συρματοκιβωτίων, σύμφωνα με τα σχέδια
της εγκεκριμένης μελέτης. Ανοχές μεγαλύτερες των r 10 cm δεν είναι αποδεκτές.

-

Έλεγχος συρραφών συρματοκιβωτίων/ συρματοκυλίνδρων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν
Πρότυπο. Κατασκευές με ανεπαρκείς συρραφές στοιχείων δεν γίνονται αποδεκτές.

6

Δοκιμές

Εάν κατά τις παρακάτω δοκιμές παρουσιασθεί αστοχία τα υλικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.

6.1

Επί τόπου δοκιμές γαλβανισμένων συρμάτων (συρματοκιβωτίων ή ενίσχυσης).

Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την εκτέλεση των ακολούθων δοκιμών στο εργοταξιακό
εργαστήριο (ανά 1.500 m2 συρματοπλέγματος και αντίστοιχου μήκους σύρματος ραφής και σύρματος
ενισχύσεων).
Δοκιμή στρέψεως
Κομμάτι σύρματος μήκους 200 mm δεν πρέπει να παρουσιάσει ρωγμές ή να κοπεί μετά από 30 πλήρεις
στροφές του ενός άκρου ως προς το άλλο.
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Δοκιμή ευκαμψίας
Κομμάτι σύρματος μήκους 200 mm πρέπει να αντέχει σε 10 συνεχείς κάμψεις κατά 180° χωρίς το επίστρωμα
ψευδαργύρου να σπάει και να παρουσιάζει ρωγμές ή αποφλοίωση.
Δοκιμή πάχους γαλβανίσματος
Καθαρίζεται το σύρμα επιμελώς με οινόπνευμα, παρασκευάζεται διάλυμα 1:5 κατά βάρος θειικού χαλκού σε
αποσταγμένο νερό. Στο διάλυμα εμβαπτίζονται: το σύρμα του συρματοπλέγματος επί ένα λεπτό, το σύρμα
των δακτυλίων ραφής πέντε φορές, το σύρμα πλέγματος έξι και το σύρμα ενίσχυσης επτά φορές. Μετά από
κάθε εμβάπτιση, το σύρμα καθαρίζεται με νερό και μαλακή βούρτσα, ώστε να αφαιρείται η στρώση των
παραχθέντων αλάτων χωρίς απόξεση του γαλβανίσματος.
Το σύρμα κρίνεται αποδεκτό όταν, μετά την ολοκλήρωση των εμβαπτίσεων στο διάλυμα, δεν εμφανίζονται
σε κανένα σημείο απογυμνώσεις του χάλυβα, ούτε εναποθέσεις θειικού χαλκού.

6.2

Δοκιμές υλικού πλήρωσης φατνών.

Για την αποδοχή του υλικού πλήρωσης των φατνών απαιτείται εκτέλεση ελέγχων υγείας πετρώματος και
υδατοαπορροφητικότητας ανά θέση (πηγή) λήψεως υλικού (Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12371, ΕΛΟΤ ΕΝ 1925,
ΕΛΟΤ ΕΝ 772-11).

7

Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Φορτοεκφορτώσεις βαρέων αντικειμένων (ρολών πλέγματος).

x

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

x

Χρήση εργαλείων κοπής ή ραφής σύρματος.

x

Ολισθήσεις ασταθών πρανών, είτε κατά την διαμόρφωσή τους, είτε κατά την φάση της επένδυσής τους.

x

Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την πλήρωση των φατνών με λίθους.

7.2

Μέτρα υγιεινής - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
x Προστασία χεριών και βραχιόνων (ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 388)
x Προστασία κεφαλιού

(ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 397)

x Προστασία ποδιών

(ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 20345)

x Προστατευτική ενδυμασία

(ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 863)
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Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετρώνται τα εξής δύο αντικείμενα εργασιών:
α.

Η προμήθεια του συρματοπλέγματος (ή των προκατασκευασμένων συρματοκιβωτίων), του σύρματος ή
των δακτυλίων ραφής (σε τεμάχια) και του σύρματος ενίσχυσης των ρόλων, η κοπή του σύρματος, η
κατασκευή των φατνών, (ή η ανάπτυξη των προκατασκευασμένων φατνών), η τοποθέτησή τους στις
προβλεπόμενες θέσεις, η συμπληρωματική ραφή μετά την πλήρωσή τους και η συρραφή με τα
γειτονικά συρματοκιβώτια:
Επιμετρώνται σε χιλιόγραμμα αναπτύγματος κιβωτίου βάσει θεωρητικών διαστάσεων μελέτης και
πινάκων ονομαστικού βάρους στοιχείων.

β.

Η πλήρωση των φατνών με λίθους λατομείου, διακρίνεται ανάλογα με την προέλευση των υλικών
(λατομείου ή συλλεκτά)

Επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m3) πληρωθέντος κιβωτίου ή κυλίνδρου.Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι
ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η
εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη
για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,
δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές όλων των
ενσωματούμενων υλικών.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών κατασκευής, συρραφής και ενίσχυσης των φατνών, καθώς και
των λιθωδών υλικών πλήρωσης αυτών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Για την επιμέτρηση της μεταφοράς των λιθορριπών πληρώσεως έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στα
συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 10244-1

Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. - Part 1:
General principles -- Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις
χαλύβδινων συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα. - Μέρος 1: Γενικές αρχές.

15

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

33847
ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών.
Rip-rap on geotextile for slope and river bed protection

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-02-02-00
«Λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία
κοίτης και πρανών» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-02-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-02-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

33851

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009

Λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και
πρανών.
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση των λίθων για την κατασκευή λιθορριπών προστασίας εδραζομένων επί γεωϋφασμάτων σε
υδραυλικά έργα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of water permeability
characteristics normal to the plane, without load - Γεωϋφάσματα και συναφή
προϊόντα. Προσδιορισμός υδροπερατότητας καθέτως προς την επιφάνεια (άνευ
φορτίου).
ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Armourstone - Part 1: Specification - Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Λιθορριπές (rip-rap)
Ως «λιθορριπές» εννούνται όλα τα υλικά σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 .

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά λιθορριπής
Τα υλικά λιθορριπής που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προϊόντα λατομείου από καθαρά, υγιή, σκληρά
πετρώματα, γωνιώδη κατά την θραύση, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, στην επίδραση του
ατμοσφαιρικού αέρα και σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών.
Το ειδικό βάρος των λίθων θα είναι τουλάχιστον 2,3 t/m3 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13383.
Το υλικό της λιθορριπής θα είναι κατάλληλα διαβαθμισμένο (σύμφωνα με την μελέτη) ώστε να παρουσιάζει
μετά την τοποθέτησή του κατά το δυνατόν ελάχιστα κενά.
Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει τα όρια και τους περιορισμούς του υλικού και
των επιμέρους κλασμάτων του για διάφορες συνήθεις διαβαθμίσεις.

3
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Πίνακας 1 – Ορια και περιορισμοί για υλικά λιθορριπής

α/
α

Κοκκομετρική
Διαβάθμιση
(Ποσοστά λίθων
διαφόρων
ατομικών βαρών)

Τύπος
και Πάχη στρώσεων λιθορριπής (m)
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
A
Β
Γ
Δ
Ε
0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

α

Μέγιστο βάρος λίθων
(kg)

450

680

1.100

2.000

3.000

β

Ελάχιστο βάρος
τουλάχιστον 25% των
λίθων (kg)

140

270

450

800

1.300

γ

Ποσοστό 45% έως 75%
των λίθων πρέπει να
έχουν βάρος μεταξύ
(kg)

5 - 140

15-270

20-450

40-800

60-1.300

δ

Ελάχιστο βάρος του
75% των λίθων (kg)

5

15

20

40

60

ε

Ελάχιστο βάρος
τουλάχιστον 50% των
λίθων (kg)

100

150

250

450

700

στ

Ελάχιστη διάσταση του
50% των λίθων (m)

0,35

0,40

0,45

0,55

0,65

ζ

Ποσοστό του
λιθοσυντρίμματος και
λεπτού υλικού (άμμου)
σε ποσοστό (κατά
βάρος) του συνολικού
υλικού

d 5%

d 5%

d 5%

d 5%

d 5%

Πίνακας 2 – Τυπικές διαβαθμίσεις υλικού σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13383
Χονδρόκοκκο υλικό
[Coarse particles (CP)]

Ελαφροί ογκόλιθοι
[Light Mass (LM)]

Βαρείς ογκόλιθοι
[Heavy Mass (HM)]

45-125 mm

5-40 kg

300-1000 kg

63-180 mm

10-60 kg

1000-3000 kg

90-250 mm

40-200 kg

3000-6000 kg

45 –180 mm

60-300 kg

6000-10000 kg

90 –180 mm

15-300 kg

10000-15000 kg

π.χ. η κατηγορία 45-125
συμβολίζεται CP45-125
4

π.χ. η κατηγορία 5-40
συμβολίζεται LM5/40

π.χ. η κατηγορία 300-1000
συμβολίζεται HM300/1000
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Η διαβάθμιση θα ελέγχεται με τυπικά φορτία υλικού λιθορριπής βάρους 5-15 ton (αναλόγως της
διαβάθμισης) με μετρήσεις ή / και οπτικά.
Για διευκόλυνση της αξιολόγησης του προσκομιζομένου υλικού (τόσο από την Επίβλεψη όσο και από τον
Ανάδοχο) επί τόπου της θέσης φόρτωσης ή του έργου θα διαμορφωθεί και θα παραμένει δείγμα βάρους 515 ton ανάλογα με την διαβάθμιση (φορτίο αναφοράς), το οποίο κατόπιν προηγούμενης μέτρησης έχει
βρεθεί ότι ανταποκρίνεται προς την προδιαγραφόμενη διαβάθμιση της λιθορριπής.
Η συχνότητα των δειγματοληπτικών ελέγχων θα προσδιορίζεται με βάση τις οπτικά διαπιστούμενες αλλαγές
της διαβάθμισης σε σχέση προς το φορτίο αναφοράς.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εξόρυξη του υλικού στο λατομείο τόσο στην τεχνική
των εκρήξεων όσο και στην όλη διαδικασία της εξόρυξης για να επιτευχθεί η απαιτούμενη διαβάθμιση του
υλικού.
Στην περίπτωση κατά την οποία το υλικό που προκύπτει είναι διαστάσεων μεγαλυτέρων των απαιτούμενων,
θα διενεργούνται μεταθραύσεις των ογκωδών τεμαχίων για εξασφάλιση της απαιτούμενης διαβάθμισης. Σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται χρήση υλικού που προέκυψε κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών
εξορύξεων εφ’ όσον αυτό δεν είναι σύμφωνο προς την προδιαγραφόμενη διαβάθμιση.
Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε τα υλικά λιθορριπής θα είναι απαλλαγμένα από λείες ή
αλλοιωμένες (λόγω της επιδράσεως των καιρικών συνθηκών) επιφάνειες, ανοικτές oπές, ρήγματα ή ρωγμές
που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων
πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της μεταφοράς και
τοποθέτησης και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα ή
μέσα στο νερό.
Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανεύρει μετά από επιτόπου εξέταση και εργαστηριακές έρευνες
κατάλληλο λατομείο με υγιή και ανθεκτικά πετρώματα, που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας
παραγράφου.

4.2 Γεωϋφάσματα
Το γεωΰφασμα που θα ενσωματωθεί στα έργα προστασίας θα καλύπτει τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στην Μελέτη.
Τα γεωϋφάσματα που θα χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό της λιθορριπής (στρώση επιδομής) και της
επιφάνειας έδρασης (στρώση υποδομής) θα είναι μη υφαντού τύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ και όσα καθορίζονται στην μελέτη.
Τα γεωϋφάσματα κατά την μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση στο έργο και επικάλυψη θα προστατεύονται
από τυχόν μηχανικές ή χημικές επιδράσεις.

5

Συναρμολόγηση και τοποθέτηση

5.1 Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης και τοποθέτηση του γεωϋφάσματος
Η επιφάνεια επί της οποίας θα τοποθετηθεί το γεωΰφασμα θα μορφωθεί, θα εξομαλυνθεί, θα καθαριστεί και
δεν θα έχει προεξοχές ή εξογκώματα με οξείες ακμές ή γωνίες που μπορεί να προκαλέσουν αποσχίσεις στο
γεωύφασμα κατά την διάρκεια των εργασιών εναπόθεσης του υλικού λιθορριπής.
Η τοποθέτηση του γεωυφάσματος θα γίνεται έτσι ώστε να ακολουθεί πλήρως το ανάγλυφο της επιφάνειας
έδρασης. Αμέσως μετά την τοποθέτηση θα ακολουθεί η σταθεροποίησή του με εφαρμογή στρώσης υλικού
λιθορριπής, τόσο στις θέσεις αγκύρωσης στο φρύδι και στον πόδα του πρανούς, όσο και σποραδικά στην
επιφάνεια.
5
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Στις ενώσεις των φύλλων του γεωϋφάσματος άνευ συρραφής θα υπάρχει επικάλυψη τουλάχιστον 1000 mm.
Στην περίπτωση συρραφής του γεωϋφάσματος η επικάλυψη περιορίζεται στα 300 mm.

Σχήμα 1 – Ενδεικτικές διατάξεις αγκύρωσης γεωϋφάσματος
α) στο φρύδι του πρανούς

Σχήμα 2 - Επικάλυψη γεωϋφάσματος

β) στον πόδα του πρανούς

Σχήμα 3 - Στρώση προστασίας για τοποθέτηση
μεγάλων ογκολίθων

Σχήμα 4 - Ενδεικτική διάταξη επένδυσης πρανών αναχώματος με λιθορριπή στην χαμηλή ζώνη και
φυτικές γαίες στην υψηλή ζώνη

5.2 Τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής
Η τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπο ώστε οι λίθοι μεγαλύτερου βάρους να είναι
κατανεμημένοι ομοιόμορφα επί της επιφάνειας διάστρωσης και οι λίθοι μικρότερου βάρους να γεμίζουν τα
κενά μεταξύ των μεγάλων λίθων. Η επιφάνεια της λιθορριπής θα είναι ανώμαλη και οι λίθοι καλά σφηνωμένοι
μεταξύ τους.Η εργασία τοποθέτησης των υλικών λιθορριπής θα αρχίζει από τον πόδα του πρανούς και θα
συνεχίζει προς την στέψη.

6
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Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή μετατόπισης του γεωϋφάσματος κατά την τοποθέτηση
των λίθων. Με εξαίρεση τους λίθους πληρώσεως (λίθοι μικρότερων διαστάσεων), οι υπόλοιποι λίθοι θα
τοποθετηθούν έτσι ώστε η μεγαλύτερη έδρα τους να εφάπτεται στην επιφάνεια του πρανούς ή του πυθμένα.
Η τοποθέτηση της λιθορριπής επί πρανών γίνεται σε ζώνες με μέγιστο ύψος 5,00 m.
Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση της λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η θραύση ή η
μικρορηγμάτωση των λίθων (επηρεάζουν σημαντικότατα την συμπεριφορά της λιθορριπής προστασίας).
Απαγορεύεται η ρίψη του υλικού των λιθορριπών εκ των άνω και η προώθησή τους προς τα κατώτερα
τμήματα των πρανών. Το υλικό θα αποτίθεται εξ’ αρχής στην θέση της χρησιμοποίησής του με κατάλληλο
εξοπλισμό (π.χ. υδραυλικές αρπάγες).

6

Δοκιμές-Έλεγχοι

Για να γίνει αποδεκτή η εργασία ετοποθέτησης των υλικών λιθορριπής θα πρέπει να γίνει :
x

Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών ενσωματούμενων υλικών και αποτελεσμάτων εργαστηριακών
δοκιμών.

x

Έλεγχος πάχους λιθορριπής: πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον ίσο με το ονομαστικό πάχος
στρώσης που προβλέπεται από τη μελέτη.Το πάχος της στρώσης της λιθορριπής (εάν δεν
καθορίζεται από την μελέτη) θα ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια :
¾ Δεν θα είναι μικρότερο από την διάμετρο D100 ή την 1,5 . D50 της λιθορριπής (για όποια τιμή
είναι μεγαλύτερη).
¾ Δεν θα είναι μικρότερο των 30 cm.
¾ Για τοποθέτηση της λιθρορριπής κάτω από το νερό, το πάχος που προκύπτει από τις ανωτέρω
σχέσεις θα αυξάνεται κατά 50%.
x

Έλεγχος επικαλύψεων και συρραφών γεωϋφασμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα
ΕΛΟΤ ΤΠ (ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του
γεωϋφάσματος).

x

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.

x

Έλεγχος διαβάθμισης υλικών λιθορριπής.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Διακίνηση βαρέων αντικειμένων με μηχανικά μέσα.

x

Πιθανώς ροή νερού στον πόδα του υπό διαμόρφωση πρανούς.

x

Εργασία σε κεκλιμένες επιφάνειες.

x

Χρήση κοπτικών - συρραπτικών εργαλείων.

7
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι εργασίες προστασίας κοίτης και πρανών με λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων επιμερίζονται στα ακόλουθα
αντικείμενα:
α.

Καθαρισμός, μόρφωση και εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανείας
εφαρμογής.

β.

Προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση και συρραφή γεωϋφάσματος σε m2 επιφανείας εφαρμογής, χωρίς τις
επικαλύψεις. Το γεωΰφασμα κατατάσσεται με βάση το βάρος του ανά m2 (g/m2).

γ.

Προμήθεια και τοποθέτηση της λιθορριπής σε (m3) κυβικά μέτρα πλήρως περαιωμένης λιθορριπής.
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Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω
x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές όλων των
ενσωματούμενων υλικών.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών κατασκευής, συρραφής και ενίσχυσης των φατνών, καθώς και
των λιθωδών υλικών πλήρωσης αυτών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Για την επιμέτρηση της μεταφοράς των λιθορριπών πληρώσεως έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στα
συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1097-1

Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - Part 1: Determination of
the resistance to wear (micro-Deval). - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών
και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε
φθορά.

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - Part 2: Methods for the
determination of resistance to fragmentation. - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των
μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού
της αντίστασης σε απότριψη.

ΕΛΟΤ EN 1097-5

Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - Part 5: Determination of
the water content by drying in a ventilated oven. - Δοκιμή μηχανικών και φυσικών
ιδιοτήτων των αδρανών. - Μέρος 5: Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας με
ξήρανση σε κλίβανο εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα.

ΕΛΟΤ EN 1367-5

Tests for thermal and weathering properties of aggregates. - Part 5: Determination of
resistance to thermal shock. - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των
αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές. - Μέρος 5: Προσδιορισμός της αντοχής
σε θερμικό πλήγμα.

ΕΛΟΤ EN 12370

Natural stone test methods. - Determination of resistance to salt crystallization. Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους. - Προσδιορισμός της αντίστασης σε
κρυσταλλοποίηση αλάτων.

ΕΛΟΤ EN 12371

Natural stone test methods. - Determination of frost resistance. - Μέθοδοι δοκιμής
φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό.

ΕΛΟΤ EN 12407

Natural stone test methods. - Petrographic examination. - Μέθοδοι δοκιμής φυσικών
λίθων. - Πετρογραφική εξέταση.

ΕΛΟΤ EN 13755

Natural stone test methods. - Determination of water absorption at atmospheric
pressure.
Μέθοδοι
ελέγχου
φυσικών
λίθων.
-Προσδιορισμός
της
υδατοαπορροφητικότητας υπό ατμοσφαιρική πίεση.

ΕΛΟΤ EN 13919

Natural stone test methods. - Determination of resistance to ageing by SO2 action in
the presence of humidity. - Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της
αντίστασης σε γήρανση υπό την επίδραση SO2 παρουσία υγρασίας.

ΕΛΟΤ EN 1926

Natural stone test methods. - Determination of compressive strength. - Μέθοδοι
δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1936

Natural stone test method. - Determination of real density and apparent density, and
of total and open porosity. - Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της
πραγματικής και φαινόμενης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους.

ΕΛΟΤ EN 13251

Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in
earthworks, foundations and retaining structures Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά
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με γεωυφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε χωματουργικά έργα,
θεμελιώσεις και κατασκευές αντιστήριξης
ΕΛΟΤ EN ISO 12956 Geotextiles and geotextile products - Determination of the characteristics opening size
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του
χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος
ΕΛΟΤ EN 12447

Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining
the resistance to hydrolysis in water Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωυφάσματα - Μέθοδοι επιλεκτικής δοκιμής για το προσδιορισμό της υδρόλυσης
μέσα στο νερό

ΕΛΟΤ EN 13253

Geotextiles and geotextile-related products. - Characteristics required for use in
erosion control works (coastal protection, bank revetments). - Γεωϋφάσματα και
προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα. - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα
ελέγχου επιφανειακής διάβρωσης (προστασία ακτοπρανών, επενδύσεις όχθων).

ΕΛΟΤ EN 918

Geotextiles and geotextile-related products. - Dynamic perforation test (cone drop
test). - Δοκιμή δυναμικής διάτρησης (δοκιμή πτώσεως κώνου).

ΕΛΟΤ ΕΝ 12224

Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of the resistance to
weathering. - Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα. - Προσδιορισμός
της αντοχής σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών.

ΕΛΟΤ EN ISO 10319 Geotextiles. - Wide-width tensile test - Γεωϋφάσματα. - Δοκιμή εφελκυσμού κατά
πλάτος των ταινιών (ευρείας λωρίδας).
ΕΛΟΤ EN ISO 12236 Geotextiles and geotextile-related products. - Static puncture test (CBR-Test)
Γεωϋφάσματα και συναφή προϊόντα. - Δοκιμή διάτρησης υπό στατικό φορτίο.
ΕΛΟΤ EN ISO 13431 Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of tensile creep and creep
rupture behaviour - Γεωϋφάσματα και συναφή προϊόντα. - Προσδιορισμός αντοχής
απόσχισης υπό εφελκυστικό ερπυσμό.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
Underdrain filters with grated aggregates

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-03-02-00
«Φίλτρα
στραγγιστηρίων
από
διαβαθμισμένα αδρανή»
βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-03-02-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή φίλτρων
αποστράγγισης από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1097-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό. - Tests for
mechanical and physical proprties of aggregates - Part 2: Methods for the
determination of resistance to fragmentation.

ΕΛΟΤ EN 1367-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές
μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή Θειικού μαγνησίου. - Tests for thermal and weathering
properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Φίλτρα αποστράγγισης
Φίλτρα αποστράγγισης προβλέπονται τόσο στα γραμμικά στραγγιστήρια (περιβολή διάτρητων σωλήνων,
πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) όσο και στις επιφανειακές αποστραγγίσεις (φίλτρα πρανών, στρώσεις
στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.).
Αναλόγως της διάταξης και της διαβάθμισής τους τα φίλτρα διακρίνονται σε μονοβάθμια ή διβάθμια.
3.2 Θραυστό υλικό
Το θραυστό υλικό προέρχεται από σκληρά και ανθεκτικά πετρώματα και θα είναι απαλλαγμένο από
προσμίξεις αργίλου. Μπορεί να είναι λατομικής προέλευσης ή να προέρχεται από φυσικούς συλλεκτούς
λίθους ή/και συνδυασμός.

4

Απαιτήσεις

4.1 Κοκκομετρική διαβάθμιση φίλτρου
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, θα βρίσκεται εντός των κατωτέρω ορίων:
Πίνακας 1 – Κοκκομετρική διαβάθμιση χονδρόκοκκου υλικού φίλτρου
3
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Ποσοστό διερχόμενο κατά βάρος
[%]

25,4

100

19,10

80 - 100

9,52

10 - 40

4,76

0-4

0,074(No. 200)

0 – 2(μη πλαστικά)

Πίνακας 2 – Κοκκομετρική διαβάθμιση λεπτόκοκκου υλικού φίλτρου

Άνοιγμα οπής κοσκίνου
[mm]

Ποσοστό διερχόμενο κατά βάρος
[%]

12,70

90 - 100

6,35

65 - 100

2,00

40 - 100

0,30

3 - 30

0,15

0-4

0,074 (No. 200)

0 – 3 (non plastic)

4.2 Σχέση διαβάθμισης φίλτρου – εδαφικού υλικού
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του φίλτρου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος
αποστραγγιζομένου εδάφους.
Γενικώς το υλικό του φίλτρου θα είναι πιο χονδρόκοκκο από το περιβάλλον εδαφικό υλικό, αλλά επαρκώς
διαβαθμισμένο ούτως ώστε τα λεπτομερή εδαφικά υλικά να μην εισχωρούν εντός της ζώνης του φίλτρου και
προκαλούν έμφραξη αλλά και φαινόμενα διασωλήνωσης (απόπλυση λεπτοκόκκων του εδαφικού υλικού).
Οι στρώσεις φίλτρου είναι αποτελεσματικές όταν το διερχόμενο νερό είναι απαλλαγμένο λεπτών σωματιδίων.
Προς τούτο ο συντελεστής διαπερατότητας μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων φίλτρου θα πρέπει να
εμφανίζει διαφορές έως και 1/100 (λεπτόκοκκα/χονδρόκοκκα).
Οι σχέσεις διαβάθμισης φίλτρου – εδαφικού υλικού, εάν δεν προβλέπονται διαφορετικά από την μελέτη, θα
έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις:

D15 υλικού φίλτρου / D85 εδαφικού υλικού:

d5

D15 υλικού φίλτρου / D15 εδαφικού υλικού:

!5

D50 υλικού φίλτρου / D50 εδαφικού υλικού:

d25

D60 υλικού φίλτρου / D10 υλικού φίλτρου

20

Όπου Dxx: η διάμετρος της οπής του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το xx% του υλικού κατά βάρος.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις ισχύουν για μονοβάθμια φίλτρα. Σε περίπτωση διβάθμιων φίλτρων οι σχέσεις μεταξύ
διερχομένων εδάφους-φίλτρου θα εφαρμόζονται και μεταξύ των δύο διαβαθμίσεων του φίλτρου.
4
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Οι προαναφερθείσες απαιτήσεις της κοκκομετρικής διαβάθμισης/ σχέσεων διερχομένων θα ελέγχονται
εργαστηριακά ανά θέση κατασκευής/ εφαρμογής φίλτρων.
Στις περιπτώσεις κατασκευής γραμμικών στραγγιστηρίων με επένδυση γεωϋφάσματος (λειτουργεί ως φίλτρο
διαχωρισμού) το υλικό του φίλτρου μπορεί να είναι χονδρόκοκκο και μονοβάθμιο (κοκκομετρική διαβάθμιση
εντός των ορίων που καθορίζονται στον Πίνακα 1).

4.3 Θραυστό υλικό
Ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής και υγείας πετρώματος:
-

Απομείωση κατά Los Angeles (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2)

-

Απώλεια βάρους κατά την δοκιμή υγείας με θειικό μαγνήσιο (Μg SO4) έως 10% μετά από 5 κύκλους.
(ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2)

5

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Γενικά
Η προσωρινή απόθεση των προσκομιζομένων υλικών επί τόπου του έργου πριν από την ενσωμάτωσή τους
θα γίνεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες (αμμοχαλικώδεις, επίπεδες, προστατευμένες από
όμβρια και ελαφρώς συμπυκνωμένες).
Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη υλικών φίλτρου κατά την αποθήκευση. Για τον λόγο αυτό, όταν προβλέπονται
διβάθμια φίλτρα, οι σωροί θα χωρίζονται με κενό διάδρομο ή κατάλληλα διαχωριστικά πετάσματα.
Οι εργασίες κατασκευής των στρώσεων στράγγισης θα πρέπει να διακόπτονται κατά τη διάρκεια
βροχόπτωσης όταν η έντασή της μπορεί να έχει δυσμενή αποτελέσματα στην ποιότητα της κατασκευής, αν
κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το τέλος της βροχόπτωσης,
ώστε να στεγνώσει η επιφάνεια εργασίας.
Οι εργασίες διάστρωσης θα διακόπτονται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 0ο C.
Δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση υλικών όταν τα υλικά ή η επιφάνεια επί της οποίας θα γίνει η διάστρωση
είναι παγωμένα.
Η διακίνηση των υλικών θα γίνεται με εξοπλισμό που θα έχει καθαρά ελαστικά ή ερπύστριες, χωρίς
προσκολλημένες λάσπες ή αργιλικά υλικά.
Οι πάσης φύσεως απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις του υλικού φίλτρων θα γίνονται με προσοχή ώστε να
μην προκληθεί απόμιξη.
Κατά την διάστρωση του υλικού στις προβλεπόμενες θέσεις θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας από τυχόν
υπάρχοντα επιφανειακά ή όμβρια ύδατα, η ανεξέλεγκτη ροή των οποίων μπορεί να οδηγήσει στην
συγκέντρωση λεπτοκόκκων εδαφικών υλικών στην μάζα των στραγγιστικών στρώσεων.

5.2 Εγκιβωτισμός γραμμικών στραγγιστηρίων
Ο εγκιβωτισμός με υλικό φίλτρου θα γίνεται μετά την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση των διάτρητων
σωλήνων.
Εάν προβλέπεται διβάθμιο φίλτρο (γραμμικά στραγγιστήρια χωρίς γεωΰφασμα), θα διαστρώνεται κατ’ αρχήν
το χονδρόκοκκο κλάσμα μέχρι την πλήρη επικάλυψη του σωλήνα και θα ακολουθεί το λεπτόκοκκο.
Όταν προβλέπεται γεωΰφασμα στραγγιστηρίων, οι διάτρητοι σωλήνες θα τοποθετούνται μετά την διάστρωση
του γεωϋφάσματος (επ΄αυτού) και θα ακολουθεί ο εγκιβωτισμός με μονοβάθμιο υλικό φίλτρου.
5
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Τελικώς, αφού θα έχει διαστρωθεί το φίλτρο στην προβλεπόμενη από την μελέτη διατομή (πλάτος – ύψος
στερεού) θα συνδέονται τα προεξέχοντα άκρα του γεωϋφάσματος με επικάλυψη ή συρραφή και θα
ολοκληρώνεται η επανεπίχωση της αποστραγγιστικής τάφρου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Το υλικό φίλτρου θα συμπυκνώνεται με ελαφρό δονητικό εξοπλισμό (αφού έχει ολοκληρωθεί η διάστρωσή
του και έχει εξασφαλισθεί το προβλεπόμενο πάχος επικάλυψης του σωλήνα). Η συμπύκνωση θα εκτελείται
με προσοχή για την αποφυγή ζημιών στους σωλήνες.

5.3 Κατασκευή στρώσεων στράγγισης
Οι στρώσεις στράγγισης μπορεί να είναι μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες και θα διαμορφώνονται με μία ή
περισσότερες διαστρώσεις υλικού, ανάλογα με το συνολικό πάχος και τις προβλεπόμενες διαβαθμίσεις.
Κατά την διάστρωση του υλικού φίλτρου θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ανάμιξής του
με το υποκείμενο εδαφικό υλικό.
Οι στραγγιστικές στρώσεις θα συμπυκνώνονται στον προβλεπόμενο από την μελέτη βαθμό με χρήση
κατάλληλων οδοστρωτήρων.

6

Δοκιμές

-

Έλεγχος αποτελεσμάτων κοκκομετρικής ανάλυσης υλικών φίλτρου και εδαφικού υλικού για την
διαπίστωση τήρησης των σχέσεων διαβάθμισης που καθορίζονται στην Προδιαγραφή και των σχετικών
απαιτήσεων της μελέτης.

-

Έλεγχος αποτελεσμάτων δοκιμών συμπύκνωσης.

-

Έλεγχος τελικών σταθμών εγκιβωτισμού/ πλήρωσης γραμμικών στραγγιστηρίων ή επιφανειών
αποστραγγιστικών στρώσεων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

-

Έλεγχος λοιπών γεωμετρικών στοιχείων εφαρμογής των υλικών φίλτρου (πλάτος εγκιβωτισμού στην
περίπτωση γραμμικών στραγγιστηρίων, έκτασης στην περίπτωση αποστραγγιστικών στρώσεων).

-

Έλεγχος μέτρων προστασίας από εισροή επιφανειακών υδάτων και ομβρίων (απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιτυχή λειτουργία των έργων στράγγισης, κρίσιμος παράγων μέχρι το στάδιο επικάλυψης των
αποστραγγιστικών στρώσεων και των στερεών εγκιβωτισμού στραγγιστηρίων).

-

Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει δοκιμαστική συμπύκνωση υπό εργοταξιακές συνθήκες για την
διαπίστωση της καταλληλότητας του εξοπλισμού και του απαιτουμένου αριθμού διελεύσεων. Η
συμπύκνωση θα ελέγχεται ανά 1000 m2 στρώσης με την μέθοδο άμμου-κώνου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η χρήση μηχανικού εξοπλισμού διάστρωσης - συμπύκνωσης
(αποστραγγιστικές στρώσεις).
Ο εγκιβωτισμός στραγγιστηρίων απαιτεί εργασία εντός χανδάκος υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Το εργαζόμενο προσωπικό θα συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)
του έργου και θα είναι εφοδιασμένο με κράνος και προστατευτικά υποδήματα.
Εφίσταται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγισης παρουσία εργαζομένων
εντός του ορύγματος.

6
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Τυχόν πλεονάζοντα υλικά θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις, (πρόκειται για
χρήσιμα υλικά, κατάλληλα για επιχώσεις πάσης φύσεως).
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η κατασκευή στρώσεων στράγγισης και οι εργασίες εγκιβωτισμού σωλήνων στραγγιστηρίων ή πλήρωσης
τάφρων αποστράγγισης επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πάχη ή διατομές
στην μελέτη και στους όρους της παρούσας.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
7
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Στην περίπτωση πλήρωσης τάφρων στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του σωλήνα.
Mεγαλύτερο πάχος ή διαστάσεις διατομής από ό,τι προβλέπονται στην μελέτη δεν θα λαμβάνονται υπόψη
κατά την επιμέτρηση.
Οι τοποθετούμενοι διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων καθώς και τα γεωϋφάσματα θα επιμετρώνται
ιδιαιτέρως σύμφωνα με τις οικείες Προδιαγραφές.

8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων
Geotextiles for underdrains

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-03-03-00
«Γεωϋφάσματα
στραγγιστηρίων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-03-03-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση
γεωϋφασμάτων διαχωρισμού στα γραμμικά στραγγιστήρια.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 13252

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης. - Geotextiles and
geotextile-related products - Required characteristics for use in drainage
systems.

ΕΛΟΤ EN 12224

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Προσδιορισμός της
αντοχής σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών. - Geotextiles and geotextilerelated products - Determination of the resistance to weathering.

ΕΛΟΤ EN 12447

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Μέθοδοι επιλεκτικής
δοκιμής για το προσδιορισμό της υδρόλυσης μέσα στο νερό. - Geotextiles and
geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance
to hydrolysis in water.

ΕΛΟΤ EN 12225

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γευφάσματα - Μέθοδος προσδιορισμού
της αντίστασης στη δράση μικροβίων με ταφή. - Geotextiles and geotextilerelated products - Methodd for determinining the microbiological resistance by a
soil burial test.

ΕΛΟΤ EN 12226

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Γενικές δοκιμές για
αξιολόγηση μετά από δοκιμές ανθεκτικότητας. - Geotextiles and geotextile-related
products - General tests for evaluation following durability testing.

ΕΛΟΤ EN ISO 9862

Γεωσυνθετικά - Δειγματοληψία και προετοιμασία δοκιμίων - Geosynthetics Sampling and preparation of test speciments.

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων. - General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.
ΕΛΟΤ EN ISO 9864

Γεωσυνθετικά - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της μάζας ανά μονάδα
επιφάνειας γεωυφασμάτων και προϊόντων σχετικών με γεωυφάσματα. Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of
geotextiles and geotextile-related products.
3
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ΕΛΟΤ EN ISO 12236

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR). - Geosynthetics Static puncture test (CBR test).

ΕΛΟΤ EN ISO 13433

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσης κώνου). Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test)..

ΕΛΟΤ EN ISO 12956

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του
χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - Geotextiles and geotextile products Determination of the characteristics opening size.

ΕΛΟΤ EN ISO 12958

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός
ικανότητας ροής νερού στην επιφάνειά τους. - Geotextiles and geotextile
products - Determination of water flow capacity in their plane.

ΕΛΟΤ EN ISO 10319

Γεωϋφάσματα - Δοκιμή
width tensile test

ΕΛΟΤ EN ISO 11058

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός των
χαρακτηριστικών της διείσδυσης νερού κανονικά στην επιφάνεια, χωρίς μηχανικό
εξαναγκασμό. - Geotextiles and geotextile-related products - Determination of
water permeability characteristics normal to the plane, without load.

ΕΛΟΤ EN ISO 10318

Γεωσυνθετικά - Οροι και ορισμοί. - Geosynthetics - Terms and definitions

ΕΛΟΤ ΤΠ 08-03-01-00

Στραγγιστήρια με δάτρητους σωλήνες.-- Underdrains with perforated pipes

ΕΛΟΤ ΤΠ 08-03-02-00

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή. - Underdrain filters with
graded aggregates

3

εφελκυσμού πλαταιών ταινιών - Geotextiles - Wide-

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων
Τα γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων λειτουργούν ως φίλτρο (filtration) και διαχωρίζουν (separation) τα
διαβαθμισμένα υλικά του στραγγιστηρίου από τα παρακείμενα και υπερκείμενα εδαφικά υλικά επίχωσης.
Με την τοποθέτηση γεωϋφάσματος μπορούν να αντικατασταθούν τα πολυβάθμια φίλτρα στραγγιστηρίων με
μονοβάθμια.
3.2 Χαρακτηριστικά
Βασικό κριτήριο επιλογής του γεωϋφάσματος αποτελεί η ανθεκτικότητα (durability).
Η ανθεκτικότητα του γεωϋφάσματος στο χρόνο και στις περιβαλλοντικές και χημικές επιδράσεις
προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
x

Αντίσταση σε μικροβιακές δράσεις.

x

Αντίσταση σε υδρόλυση.

x

Αντίσταση στην χημική αποδιοργάνωση παρουσία υγρών.

x

Αντίσταση στην οξείδωση.

x

Αντίσταση στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες (weathering).

4
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Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του γεωϋφάσματος ως φίλτρου και ως μέσου διαχωρισμού είναι η
διαπερατότητα κάθετα και παράλληλα προς την επιφάνειά του και το χαρακτηριστικό μέγεθος πόρων 090
(characteristic opening size).
Ως προς την αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών κατά την τοποθέτηση) τα
γεωϋφάσματα χαρακτηρίζονται από:
x

Την αντοχή σε εφελκυσμό ευρείας λωρίδας (wide width tensile strength).

x

Την αντοχή στατικής διείσδυσης κάθετα στην επιφάνεια.

4

Απαιτήσεις

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από την μελέτη, τα γεωϋφάσματα των στραγγιστηρίων θα έχουν τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκύπτουν από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων
(ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025).
Πίνακας 1 – Χαρκτηριστικά γεωϋφάσματων στραγγιστηρίων

Μονάδες

Αποδεκτές Τιμές
(ονομαστική
αντοχή)

Μέγιστη
ανοχή
(%)

Πρότυπα δοκιμής

Βάρος ανά μονάδα
επιφανείας

gr/m2

Σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην
μελέτη

-

ΕΛΟΤ EN ISO 9864

Εφελκυστική αντοχή
α.για
θερμοκολλήματα

κΝ/m

15

10%

ΕΛΟΤ EN ISO
10319

Εφελκυστική αντοχή
α.για βελονωτά

κΝ/m

12

10%

ΕΛΟΤEN ISO 10319

Επιμήκυνση στο
μέγιστο φορτίο

%

MD 100
CD 40

30%

ΕΛΟΤ EN ISO
10319

Στατική διείσδυση
κάθετα στην
επιφάνεια (CBR test)

N

2000

10%

ΕΛΟΤ EN ISO
12236

Πτώση κώνου,
δυναμική εισχώρηση
κάθετα στην
επιφάνεια

mm

25

15%

ΕΛΟΤ EN ISO
13433

Χαρακτηριστικό
μέγεθος πόρων Ο90

μm

100

30%

ΕΛΟΤ EN ISO
12956

Διαμήκης
διαπερατότητα

m2/s

5x10-6

30%

ΕΛΟΤ EN ISO
12958

Εγκάρσια
διαπερατότητα

l/(m2s)

90

30%

ΕΛΟΤ EN ISO
11058

Ιδιότητα

5
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ΕΛΟΤ

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Γενικά
α. Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης των γεωϋφασμάτων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία
έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών, η οποία θα περιλαμβάνει σκαρίφημα κοπής-επικαλύψεων
(κατά μήκος και κατά πλάτος). Στην έκθεση θα αναφέρονται οι διαστάσεις των ρολών του γεωϋφάσματος,
η προβλεπόμενη μέθοδος συρραφής και προσωρινής επιφόρτισης, τα εργαλεία κ.λπ. μέσα που
προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.
β. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση γεωϋφάσματα θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Οδηγία 89/106 ΕΟΚ) και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων. Η
Υπηρεσία θα ελέγχει την καταλληλότητα των γεωϋφασμάτων συγκρίνοντας τα αναγραφόμενα στα
πιστοποιητικά χαρακτηριστικά με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή τα καθοριζόμενα στην παρούσα
Προδιαγραφή ως ελάχιστες απαιτήσεις.
γ. Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή του διαστρωθέντος γεωϋφάσματος είναι η εξακρίβωση ότι
τοποθετήθηκε το προβλεπόμενο από την μελέτη υλικό ή αυτό που εγκρίθηκε προς τοποθέτηση από την
Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
Τα ρολά των γεωϋφασμάτων θα φέρουν αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται:
x

Ο κατασκευαστής/ προμηθευτής.

x

Το εμπορικό όνομα του προϊόντος.

x

Ο τύπος του προϊόντος.

x

Το βάρους του ρολού σε kg.

x

Οι διαστάσεις του ρολού (πλάτος, μήκος) και η επιφάνειά του σε m2.

x

Το βάρος ανά μονάδα επιφανείας.

x

Το βασικό υλικό κατασκευής (λ.χ. πολυμερές).

x

Η περιγραφή του προϊόντος σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318

x

Τα στοιχεία παραγωγής του ρολού υπό μορφή κωδικού (lot number).

Επίσης επιβάλλεται σύμφωνα με το πρότυπο αυτό ανεξίτηλη σήμανση στις άκρες του ρολού, εύκολα
αναγνώσιμη ανά διαστήματα έως 5,00 m με την εμπορική ονομασία του τύπου του γεωϋφάσματος.
Η τήρηση των ανωτέρω (απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του υλικού προς ενσωμάτωση)
επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του τοποθετηθέντος γεωϋφάσματος.
Κατά τα λοιπά για την αποδοχή των εκτελεσθεισών εργασιών διάστρωσης/ τοποθέτησης του γεωϋφάσματος
θα εξετάζονται τα εμφανή σημεία των στρώσεων ή περιβλημάτων για την διαπίστωση της εφαρμογής των
όρων και απαιτήσεων της παρούσας Προδιαγραφής.

5.2 Τοποθέτηση
Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί το γεωΰφασμα θα είναι ομαλή, χωρίς βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ.
Απαγορεύεται να σύρεται το γεωΰφασμα κατά την προσέγγισή του στις θέσεις τοποθέτησης, εκτός εάν το
έδαφος είναι λείο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως εξάρσεις.
Κατά την εφαρμογή του το γεωΰφασμα θα διατηρείται στρωτό και χαλαρό αλλά χωρίς μεγάλες
αναδιπλώσεις.
6
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Μέχρι την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης επικάλυψης δεν επιτρέπεται η διέλευση πάνω από το
γεωΰφασμα οποιουδήποτε μηχανήματος ή οχήματος για την αποφυγή φθορών.
Η επικάλυψη των γεωϋφασμάτων με εδαφικά υλικά με χρήση μηχανικών μέσων θα γίνεται κατά τρόπο ώστε
ο μηχανικός εξοπλισμός να κινείται πάντοτε επί ήδη διαστρωθέντος υλικού ελαχίστου πάχους 20 cm. Η
αρχική επικάλυψη (πρώτη στρώση) συνιστάται να γίνεται με ερπυστριοφόρα μηχανήματα, τα οποία θα
κινούνται επ’ ευθείας (χωρίς ελιγμούς).
Σε περίπτωση που το γεωΰφασμα σχιστεί ή τρυπήσει κατά την επίχωσή του θα καθαρίζεται τοπικά η
επικάλυψη γύρω από την περιοχή η οποία έχει υποστεί βλάβη και θα προστίθεται νέο τεμάχιο
γεωϋφάσματος το οποίο θα συρράβεται με το υποκείμενο.
Οι επικαλύψεις του γεωϋφάσματος θα είναι κατ’ ελάχιστον 300 mm και κατά μήκος και κατά πλάτος.

5.3 Επένδυση γραμμικών στραγγιστηρίων
x

Το φίλτρο του στραγγιστηρίου (από διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό) θα περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από
το γεωΰφασμα ώστε να αποκλείεται η έκπλυση των λεπτοκόκκων του εδαφικού υλικού προς το
εσωτερικό του στραγγιστηρίου (οδηγεί στην ταχεία έμφραξη των οπών των σωλήνων και στην
αχρήστευση της αποστραγγιστικής διάταξης). Τα πρανή της τάφρου του στραγγιστηρίου θα είναι ομαλά
και χωρίς βραχώδεις εξάρσεις.

x

Το γεωΰφασμα θα τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει καλή επαφή με το έδαφος χωρίς κενά ή πτυχές.

x

Οι ενώσεις του γεωϋφάσματος θα γίνονται είτε με επικάλυψη των φύλλων κατά 300 mm τουλάχιστον
(κατά μήκος και κατά πλάτος), είτε με συρραφή. Στις περιπτώσεις που το πλάτος της τάφρου είναι
μικρότερο από 300 mm η ελάχιστη επικάλυψη κατά μήκος θα είναι ίση με το πλάτος της τάφρου.

5.4 Αποστραγγιστικές στρώσεις
x

Τα γεωϋφάσματα διαχωρισμού των αποστραγγιστικών στρώσεων θα ενώνονται με επικάλυψη 500 mm
τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος.

x

Το ελάχιστο πάχος της αρχικής επικάλυψης του γεωϋφάσματος με εδαφικά υλικά (πρώτη στρώση) θα
είναι τουλάχιστον 20 cm.

x

Οι ματίσεις (ενώσεις) θα γίνονται κατά τρόπο ώστε το ανάντη φύλλο να επικαλύπτει το αμέσως κατάντη
κατά τουλάχιστον 300 mm.
Τα προς χρήση γεωϋφάσματα για την κάλυψη και εγκλεισμό των γραμμικών στραγγιστηρίων θα είναι μη
υφαντά, από συνεχείς ίνες συνθετικών υλικών με θερμική ή χημική σύνδεση ή βελονωτό.

5.5 Ανοχές
x

Όταν το γεωΰφασμα εμφανίζει παραμένουσα αντοχή μετά την εκτέλεση των δοκιμών αντοχής σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες (ΕΛΟΤ ΕΝ 12224) τουλάχιστον ίση προς το 20% της ονομαστικής
αντοχής ο επιτρεπόμενος χρόνος έκθεσης στην ύπαιθρο (έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, UV) μπορεί
να φθάσει μέχρι και τον 1 μήνα (παραμένουσα αντοχή 80%).

x

Εάν τα πιστοποιητικά δοκιμών που συνοδεύουν το γεωΰφασμα δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τέτοιων
δοκιμών, το γεωΰφασμα δεν θα παραμένει εκτεθειμένο πέραν της μιας ημέρας μετά την αφαίρεση της
συσκευασίας του.

6

Δοκιμές

Η Επίβλεψη δύναται να ζητήσει την εκτέλεση πρόσθετων εργαστηριακών δοκιμών σε πιστοποιημένο
εργαστήριο. Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13252 οι δοκιμές για την επιβεβαίωση των μηχανικών
7
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χαρακτηριστικών του γεωϋφάσματος θα γίνονται επί δύο δειγμάτων (Α και Β) που θα λαμβάνονται από δύο
διαφορετικά ρολά. Η δειγματοληψία θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9862.
Για τις δοκιμές ανθεκτικότητας στον χρόνο και τις περιβαλλοντικές και χημικές επιδράσεις ισχύουν τα
ακόλουθα ΕΛΟΤ EN 12224, ΕΛΟΤ EN 12447, ΕΛΟΤ EN 12225 και ΕΛΟΤ EN 12226.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Διακίνηση ρολών με ανυψωτικά μηχανήματα (ογκώδη αντικείμενα, αρκετά βαρειά)

x

Εκτύλιξη ρολών γεωϋφάσματος με μηχανικά μέσα (λ.χ. με ειδική εξάρτηση επί φορτωτού)

x

Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωϋφάσματος.

x
Εκτέλεση εργασιών εντός χανδάκων (περίπτωση επένδυσης γραμμικών στραγγιστηρίων).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Το εργαζόμενο προσωπικό θα συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)
του έργου και θα είναι εφοδιασμένο με κράνος και προστατευτικά υποδήματα.
Εφιστάται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγισης παρουσία εργαζομένων
εντός του ορύγματος.
Τυχόν πλεονάζοντα τεμάχια γεωϋφάσματος (ρετάλια) και υλικών συσκευασίας/ προστασίας των ρολών θα
συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις.
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση, στερέωση, επικάλυψη ή ραφή των γεωϋφασμάτων
στραγγιστηρίων και αποστραγγιστικών στρώσεων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) περιβλήματος
στραγγιστηρίων ή καλυπτόμενης επιφάνειας (κατά περίπτωση), χωρίς να συνυπολογίζονται οι πάσης
φύσεως επικαλύψεις.
Οι εργασίες διακρίνονται ως προς το βάρος του γεωϋφάσματος ανά μονάδα επιφάνειας (πχ. gr/m2).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και τις πλάγιες
μεταφορές των γεωϋφασμάτων και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα
Drain relief valves (vents) in concrete lined channels

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-03-04-00 «Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων
διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-03-04-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων
επενδεδυμένων με σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση
βαλβίδων αντεπιστροφής για την εκτόνωση στραγγιστηρίων στον πυθμένα επενδεδυμένων διωρύγων ή
δεξαμενών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές -Hand welded gully tops

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Βαλβίδες εκτόνωσης
Η εφαρμογή βαλβίδων εκτόνωσης – αντεπιστροφής αποσκοπεί στην μείωση της υδροστατικής πίεσης στην
επένδυση των διωρύγων ή στα τοιχώματα των δεξαμενών, που ενδεχομένως αναπτύσσεται σε περιπτώσεις
χαμηλής εσωτερικής στάθμης νερού.
Οι βαλβίδες εκτόνωσης - αντεπιστροφής επιτρέπουν την εκροή υπό συνθήκες ελάχιστης διαφοράς πίεσης
μεταξύ εσωτερικού - εξωτερικού της επένδυσης.
Οι βαλβίδες εκτόνωσης - αντεπιστροφής αποτελούνται από τα εξής μέρη:
- Τμήμα σωλήνα (χυτοσιδηρό ή ανοξείδωτο) του οποίου το ένα άκρο συνδέεται με τον σωλήνα του
στραγγιστηρίου και το άλλο άκρο είναι λοξοτμημένο.
- Ελλειπτικός δίσκος από ορείχαλκο, ο οποίος περιστρέφεται περί ορειχάλκινο βλήτρο στερεωμένο στο
προεξέχον άκρο του σωλήνα με επίσης ορειχάλκινα εξαρτήματα (γενικώς τα εξαρτήματα είναι ανοξείδωτα).

3

33886

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Σχήμα 1 – Βαλβίδα εκτόνωσης στραγγιστηρίου

3.2 Φύλλα στεγάνωσης
Η στεγανότητα της βαλβίδας από διαρροές προς το στραγγιστήριο θα εξασφαλίζεται με ελαστικό φύλλο
στεγάνωσης πάχους τουλάχιστον 3 mm, το οποίο στερεώνεται με ορειχάλκινο δακτύλιο στην κάτω παρειά
του στρεφόμενου δίσκου. Τα χείλη του σωλήνα και οι επιφάνειες της ορειχάλκινης πλάκας θα είναι λεία για
την εξασφάλιση καλής επαφής.

4

Απαιτήσεις

4.1 Φύλλα στεγάνωσης
Η ποιότητα του ελαστικού στεγάνωσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
- ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό
250 gr/cm2

4

-

ελάχιστη επιμήκυνση κατά την θραύση

450%

-

σκληρότητα κατά SHORE

60~70

-

ειδικό βάρος

1,15 ±0, 03 gr/cm3

-

μέγιστη μόνιμη παραμόρφωση

30%

-

Αντοχή ελκυσμού μετά τεχνητή γήρανση με οξυγόνο

≥ 80%. της αρχικής αντοχής
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Συναρμολόγηση, τοποθέτηση ρύθμιση

5.1 Γενικά
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Στοιχεία κατασκευαστή.

x

Σχέδια λεπτομερειών των βαλβίδων, με αναφορά των υλικών κατασκευής και των λειτουργικών
χαρακτηριστικών (όρια πίεσης).

x

Οδηγίες εγκατάστασης κατασκευαστή.

x

Πιστοποιητικά ποιότητας των ενσωματούμενων υλικών.

x

Βεβαίωση κατασκευαστή ότι οι βαλβίδες κατασκευάστηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας.

x

Κατάλογος έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκαν και λειτουργούν ικανοποιητικά οι προτεινόμενες
βαλβίδες.

x

Όλες οι βαλβίδες θα φέρουν εγχάρακτο (ή σε πινακίδα) το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή, το έτος
κατασκευής, τον τύπο και την πίεση λειτουργίας της βαλβίδας.

Οι βαλβίδες εκτόνωσης - αντεπιστροφής που τοποθετούνται στον πυθμένα δεξαμενών από σκυρόδεμα
φέρουν και εσχάρα προστασίας.

5.2 Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση των βαλβίδων θα γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις οδηγίες του
εργοστασίου κατασκευής.
Οι συσκευές εγκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων από σκυρόδεμα σε προδιαμορφωμένες
υποδοχές ή εντορμίες κατάλληλων διαστάσεων.
Η σταθεροποίηση των συσκευών στην προβλεπόμενη θέση θα γίνεται με διάστρωση σκυροδέματος
δευτέρου σταδίου, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
τη μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

5.3 Ρύθμιση
Η ρύθμιση των συσκευών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

6

Έλεγχοι

α. Θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητά τους και η κινητικότητα του ελλειπτικού
δίσκου. Ελαττωματικά, φθαρμένα, διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται.
β. Κατασκευές με ανεπαρκείς ελλιπείς ελέγχους των στοιχείων αυτών δεν θα γίνονται αποδεκτές.
- Έλεγχος πιστοποιητικών συσκευών.
- Έλεγχος φακέλου τεκμηρίωσης των συσκευών (σχέδια, χαρακτηριστικά, οδηγίες τοποθέτησης και
ρύθμισης).
- Έλεγχος ότι οι βαλβίδες τοποθετήθηκαν και στερεώθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη
και στις οδηγίες του κατασκευαστή.

5
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- Έλεγχος υλικών, τοποθέτησης και ρύθμισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα
Προδιαγραφή.
γ. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόσθηκαν τα καθοριζόμενα στις οδηγίες
ή στις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου ή αν διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώματα, μπορεί
κατά την κρίση της Υπηρεσίας να διαταχθεί η αφαίρεση, η επανατοποθέτηση ή και η αντικατάσταση των
βαλβίδων.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Το εργαζόμενο προσωπικό θα συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)
του έργου και θα είναι εφοδιασμένο με κράνος και προστατευτικά υποδήματα.
Εφίσταται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις διώρυγες ή δεξαμενές στην παρουσία εργαζομένων
εντός αυτών.
Τυχόν πλεονάζοντα υλικά θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις.
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετρώνται τα τεμάχια τοποθετημένων βαλβίδων εκτόνωσης - αντεπιστροφής που έγιναν αποδεκτά από
την Υπηρεσία (ενιαία τιμή για τις βαλβίδες της υπόψη κατηγορίας).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των προς εγκατάσταση
βαλβίδων και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Οι εσχάρες προστασίας των βαλβίδων που τοποθετούνται στον πυθμένα δεξαμενών θα κατασκευάζονται,
θα τοποθετούνται και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0807-01-02.

7

33890

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS:59.080.70; 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
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Surface drainage with geosynthetics
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-03-06-00 «Αποστραγγίσεις Επιφανειών με
Γεωσυνθετικά Φύλλα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-03-06-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις που πρέπει να
πληρούν τα γεωσυνθετικά φύλλα αποστράγγισης και οι διαδικασίες τοποθέτησης αυτών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 12956 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του
χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - Geotextiles and geotextile products Determination of the characteristics opening size.
ΕΛΟΤ EN ISO.11058 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός των
χαρακτηριστικών της διείσδυσης νερού κανονικά στην επιφάνεια, χωρίς μηχανικό
εξαναγκασμό. - Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water
permeability characteristics normal to the plane, without load.
ΕΛΟΤ EN ISO 12958 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός ικανότητας
ροής νερού στην επιφάνειά τους. - Geotextiles and geotextile products - Determination
of water flow capacity in their plane.
ΕΛΟΤ EN ISO 10319 Γεωυφάσματα - Δοκιμή εφελκυσμού πλατιών ταινιών. - Geotextiles - Wide-width
tensile test.
ΕΛΟΤ EN ISO 12236 Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR). - Geosynthetics - Static
puncture test (CBR test).
ΕΛΟΤ EN ISO 13433 Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσης κώνου).
Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test).

-

ΕΛΟΤ EN 12224

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Προσδιορισμός της αντοχής σε
μεταβολές των καιρικών συνθηκών. - Geotextiles and geotextile-related products Determination of the resistance to weathering.

ΕΛΟΤ EN 13252

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης. - Geotextiles and geotextile-related products
- Characteristics required for use in drainage systems.

ΕΛΟΤ EN 29073-1

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Μέθοδοι δοκιμών για μη υφαντά Μέρος 1:
Προσδιορισμός της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας. - Textiles - Test methods for
nonwoven - Part 1: Determination of mass per unit area.

3
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ΕΛΟΤ EN 1897
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Γεωυφάσματα και σχετικά προϊόντα με γεωϋφάσματα - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων
ερπυσμού μετά από συμπίεση. - Geotextiles and geotextile-related products Determination of the compressive creep properties.

ΕΛΟΤ EN ISO 10722 Γεωσυνθετικά - Μεθοδολογία δοκιμής εκτίμησης της μηχανικής φθοράς υπό
επαναλαμβανόμενη φόρτιση - Φθορά από κοκκώδη υλικά. - Geosynthetics - Index test
procedure for the evaluation of mechanical damage under repeated loading - Damage
caused by granular material.
ΕΛΟΤ EN ISO 9001

3

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις - Quality Management Systems –
Requirements

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Σύστημα αποστράγγισης
Το σύστημα αποστράγγισης αποτελείται από εξωτερικές στιβάδες (μία ή δύο) από γεωΰφασμα (συνήθως μη
υφαντό) κατάλληλης διαπερατότητας και πυρήνα διαμορφωμένο με πλέγμα ή κυψέλες πλαστικού υλικού με
επαρκή παροχετευτική ικανότητα.
3.2 Φύλλα αποστράγγισης
Τα φύλλα αποστράγγισης λειτουργούν ως επίπεδα στραγγιστήρια και εφαρμόζονται τόσο σε οριζόντιες όσο
και σε κάθετες επιφάνειες υπόγειων δομικών έργων, για την αποστράγγιση αυτών αλλά και για την
προστασία των στρώσεων στεγανοποίησής τους.
Τα φύλλα αποτελούνται από διαπερατό συνθετικό πυρήνα, μορφής πλέγματος συνήθως από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (HDPE) και μονόπλευρη ή αμφίπλευρη επένδυση με γεωΰφασμα.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γεωϋφάσματα
Τα γεωϋφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση του σύνθετου φύλλου αποστράγγισης ή τα
ήδη συγκολλημένα επί του πλέγματος του πυρήνα στο εργοστάσιο θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
-

Θα αποτρέπουν την εισροή σωματιδίων του εδάφους στο πλέγμα (θα έχουν μέγεθος πόρων
ανταποκρινόμενο προς τα χαρακτηριστικά των λεπτόκοκκων κλασμάτων του εδαφικού υλικού).

-

Θα έχουν διαπερατότητα μεγαλύτερη του περιβάλλοντος εδάφους.

-

Θα διαθέτουν επαρκή ανθεκτικότητα σε οξέα, αλκάλια, βακτηρίδια κ.λπ.

-

Η αντοχή τους σε εφελκυσμό κατά την θραύση θα είναι μεγαλύτερη από 10 kN/m.

-

Η επιμήκυνσή τους στην θραύση θα είναι μεγαλύτερη από 50%.

-

Η αντοχή τους σε διάτρηση θα είναι μεγαλύτερη του 1,2 kN.

-

Η αντίστασή τους σε σχίσιμο θα είναι μεγαλύτερη από 0,2 kN

4.2 Συνθετικό φύλλο στράγγισης
Το συνθετικό φύλλο στράγγισης θα έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις παραμορφώσεις του εδάφους
χωρίς να λυγίζει ή να τσακίζει ο πυρήνας του και θα διαθέτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:
4
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-

Επαρκή παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο του φύλλου (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη).

-

Επαρκή αντοχή σε σύνθλιψη, για την παραλαβή των επιβαλλόμενων φορτίων.

-

Επαρκή αντοχή σε αποκόλληση υπό την επενέργεια φορτίων παράλληλων προς το επίπεδό του.

5

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, έλεγχοι

5.1 Γενικά
α. Ο τύπος και τα χαρακτηριστικά των γεωσυνθετικών φύλλων θα καθορίζονται από την μελέτη με βάση τα
απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά (διαπερατότητα, χαρακτηριστικά εδάφους) και τις αναμενόμενες
καταπονήσεις κατά την τοποθέτηση του υλικού.
β. Πριν από την προσκόμιση των γεωσυνθετικών φύλλων αποστράγγισης στο εργοτάξιο ο Ανάδοχος θα
υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο τεχνικών στοιχείων του υλικού που θα περιλαμβάνει:
-

-

-

-

-

Λεπτομερή περιγραφή του τύπου και των χαρακτηριστικών του στραγγιστικού φύλλου που θα
χρησιμοποιηθεί και ενημερωτικό υλικό του εργοστασίου κατασκευής.
Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου από το οποίο να προκύπτει ότι το στραγγιστικό υλικό
διαθέτει τα προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου χαρακτηριστικά.
Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επιτυχής εφαρμογή του υλικού σε παρεμφερή έργα.
Οδηγίες του κατασκευαστή για την αποθήκευση, την κοπή, τις ενώσεις, την τοποθέτηση και την
στερέωση του υλικού.
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες τοποθέτησης του υλικού.
Πίνακας του κατασκευαστή με τα όρια εφαρμογής του υλικού (επιτρεπόμενο ύψος επίχωσης, απαιτήσεις
κοκκομετρικής διαβάθμισης υλικού επικάλυψης κ.λπ.), τα οποία μπορούν να ελεγχθούν με αντίστοιχες
εργαστηριακές δοκιμές και υπολογισμούς.
- Αντίγραφο του πιστοποιητικού του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

γ. Τα ρολά των συνθετικών στραγγιστηρίων θα αποθηκεύονται τυλιγμένα με αδιαφανή υδατοστεγανή
μεμβράνη ώστε να προστατεύονται από την υγρασία και την έκθεσή τους σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η
αποθήκευση και μεταφορά τους θα γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υποστούν κακώσεις.
δ. Τα γεωσυνθετικά φύλλα αποστράγγισης θα μεταφέρονται επί τόπου προς τοποθέτηση σε ρολά
περιτυλιγμένα με αδιαφανή μεμβράνη, η απομάκρυνση της οποίας θα γίνεται ακριβώς πριν την τοποθέτησή
τους.
Η μεταφορά των ρολών από την μία θέση στην άλλη δεν επιτρέπεται να γίνεται με ώθησή τους και σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να σύρονται πάνω σε ιλυώδες έδαφος ή βραχώδεις επιφάνειες με προεξέχοντες
λίθους.
Τα τοποθετούμενα στραγγιστικά φύλλα θα καλύπτονται κατά το δυνατόν αυθημερόν. Γενικώς δεν
επιτρέπεται η έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία για περισσότερες από δύο ημέρες, εκτός εάν
αποδεικνύεται από τα εργαστηριακά πιστοποιητικά του υλικού ότι μπορεί να εκτεθεί στον ήλιο για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της κατασκευής θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε τα
στραγγιστήρια να μην δέχονται επιφανειακά ύδατα για να αποφευχθεί η πλήρωση αυτών με λεπτόκοκκο
εδαφικό υλικό.
5
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5.2 Αποστραγγίσεις εδαφικών στρώσεων (οριζόντιες – επικλινές)
Η επιφάνεια επί της οποίας προβλέπεται τοποθέτηση στραγγιστικών φύλλων θα έχει εξομαλυνθεί και θα
είναι ελεύθερη από προεξέχοντα αντικείμενα όπως ρίζες, βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ.
Κατά την εφαρμογή τους σε επικλινείς επιφάνειες, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η τριβή μεταξύ εδάφους
και γεωϋφάσματος για την αποφυγή φαινομένων ολίσθησης των υπερκείμενων στρώσεων.
Η επικάλυψη των γεωσυνθετικών φύλλων αποστράγγισης θα γίνεται αμέσως μετά την τοποθέτησή τους. Το
υλικό επικάλυψης θα τοποθετείται σταδιακά έτσι ώστε οι τροχοί του μηχανήματος διάστρωσης να πατούν επί
του διαστρωθέντος υλικού και όχι απ’ ευθείας επί του γεωσυνθετικού.
Το πάχος της επικάλυψης του φύλλου, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, θα είναι
τουλάχιστον 30 cm.
Πριν από την επικάλυψή του, το γεωσυνθετικό φύλλο θα στερεώνεται σύμφωνα με τις προτεινόμενες από
τον κατασκευαστή μεθόδους και θα γίνεται έλεγχος των ενώσεων και τυχόν βλαβών (αποκόλληση
γεωϋφάσματος από το γεωδίκτυο ή τραυματισμός του γεωϋφάσματος), οι οποίες θα αποκαθίστανται (π.χ. με
συρραφή προσθέτου τεμαχίου γεωϋφάσματος με χρήση μεταλλικών συνδετήρων) για να αποφευχθεί η
είσοδος εδαφικού υλικού στον πυρήνα του φύλλου.
Οι συνδέσεις των στραγγιστικών φύλλων θα γίνονται με επικάλυψη του γεωϋφάσματος στο απαιτούμενο
πλάτος. Στις περιπτώσεις επικλινών επιφανειών το γεωΰφασμα του ανάντη γεωσυνθετικού φύλλου θα
επικαλύπτει το αμέσως κατάντη γεωσυνθετικό φύλλο.
Σε περίπτωση που το γεωΰφασμα επικάλυψης σχιστεί ή τρυπήσει, θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται
στην απαιτούμενη έκταση. Η επισκευή θα γίνεται με κομμάτι από τον ίδιο τύπο γεωϋφάσματος, το οποίο θα
τοποθετείται στην επιφάνεια που έχει υποστεί τη βλάβη και θα επεκτείνεται πέρα από τις παρυφές της
βλαβείσας περιοχής, κατά το ελάχιστο πλάτος που απαιτείται για την ένωση του γεωϋφάσματος με
επικάλυψη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Η τοποθέτηση του στραγγιστικού φύλλου θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη εκτός αν δεν το
επιτρέπουν οι εδαφικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση όμως η στρώση επικάλυψης με το εδαφικό υλικό θα
αρχίζει από κατάντη.

5.3 Αποστραγγίσεις κάθετων επιφανειών δομικών στοιχείων
Το προδιαμορφωμένο φύλλο θα τοποθετείται σε πλήρη επαφή με το δομικό στοιχείο έτσι ώστε να υπάρχει
καλή επαφή με την τυχόν υπάρχουσα στρώση στεγάνωσης.
Για την διατήρηση της κατακόρυφης θέσης του στραγγιστηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά
ξύλινα ή μεταλλικά υποστηρίγματα ή κατάλληλα καρφιά σε περίπτωση μη ύπαρξης στεγανωτικής
μεμβράνης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου κατασκευής. Τα προσωρινά στηρίγματα θα
αφαιρούνται σταδιακά με την άνοδο της στάθμης επίχωσης.
Η πλήρωση του ορύγματος θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, κατά προτίμηση κοκκώδη,
αποκλειομένων των υλικών υψηλής συνεκτικότητας (ιλύς, άργιλος). Η συμπύκνωση θα γίνεται με χρήση
τυπάδων ή ελαφρού δονητικού εξοπλισμού συμπύκνωσης με την δέουσα προσοχή για την αποφυγή ζημιών
στο εξωτερικό γεωΰφασμα..

5.4 Έλεγχοι
-

6

Έλεγχος τοποθέτησης, σύνδεσης στραγγιστικών φύλλων και επικάλυψης ή επανεπίχωσης σύμφωνα με
την μελέτη, τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής. Ο
έλεγχος αυτός θα γίνεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
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-

Έλεγχος τυχόν ύπαρξης επιφανειακών υδάτων (η ύπαρξή τους υποδηλώνει ανεπάρκεια του συστήματος
στράγγισης).

-

Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής: τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα έχουν απομακρυνθεί
από τον χώρο εγκατάστασης των στραγγιστηρίων.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση των εργασιών με τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εφαρμόσει τα διορθωτικά μέτρα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, χωρίς ουδεμία ιδιαίτερη
αποζημίωση.

6

Δοκιμές

Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να ζητήσει την εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων εκ των δοκιμών σε
πιστοποιημένο εργαστήριο επί δειγμάτων των προσκομιζομένων υλικών σε περίπτωση αμφισβήτησης των
ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.

6.1 Γεωϋφάσματα
-

Ενεργό πλάτος ανοιγμάτων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12956)

-

Υδατοπερατότητα κάθετα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11058)

-

Παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO12958)

-

Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό / επιμήκυνση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319)

-

Αντοχή σε διάτρηση (CBR) (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12236)

-

Διείσδυση κώνου (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13433)

-

Ανθεκτικότητα σε επίδραση κλιματολογικών συνθηκών (ΕΛΟΤ ΕΝ 12224)

-

Αντοχή στο χρόνο (ΕΛΟΤ ΕΝ 13252)

-

Βάρος ανά μονάδα επιφανείας (ΕΛΟΤ ΕΝ 29073)

6.2 Συνθετικό υλικό
-

Παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12958).

-

Υδατοπερατότητα κάθετα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11058).

-

Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319).

-

επιμήκυνση θραύσης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319).

-

Αντοχή στο χρόνο ΕΛΟΤ ΕΝ 13252).

-

Eρπυσμός μετά από συμπίεση (ΕΛΟΤ ΕΝ 1897).

-

Προσομοίωση βλάβης κατά την τοποθέτηση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10722).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
7
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x

Διακίνηση δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους ή/και μεγάλου όγκου.

x

Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωϋφάσματος.

x

Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την εκτέλεση εργασιών εντός ορύγματος (περίπτωση κάθετων
επιφανειών δομικού στοιχείου).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/57/EE, που
αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία
στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99 κ.λπ. ).
Το προσωπικό θα διαθέτει και θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των εργασιών τα ακόλουθα
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κοπή, στερέωση, σύνδεση και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες θέσεις των
γεωσυνθετικών στραγγιστικών φύλλων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας εδάφους ή δομικού
στοιχείου που έχει καλυφθεί με γεωσυνθετικά φύλλα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη και στην
παρούσα.
Τα γεωσυνθετικά φύλλα διακρίνονται σε μονόπλευρης και αμφίπλευρης επικάλυψης με γεωΰφασμα.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
8
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Οι χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις
οικείες Προδιαγραφές (κατασκευή επιχωμάτων, επανεπιχώσεις ορυγμάτων κ.λπ.).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών
Channels and reservoirs concrete lining. Porous concrete substrate

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

33902

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-04-01-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-04-01-00 «Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής
επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-04-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με
τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων
και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και
δεξαμενών

1

Αντικείμενο

Το αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η κατασκευή στρώσεων έδρασης επενδύσεων διωρύγων
και δεξαμενών από πορώδες σκυρόδεμα.
Τα πορώδη σκυροδέματα είναι κατά κανόνα ισχνά σκυροδέματα με υψηλό δείκτη κενών επιτυγχανόμενο με
κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

Aggregates for concrete -- Αδρανή για σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability
of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete -- Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία,
έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί:

4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

α.

Τσιμέντο: θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.

β.

Αδρανή: Τα χρησιμοποιούμενα αδρανή θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.
Τυπική διαβάθμιση αδρανών πορώδους σκυροδέματος:
-

μέγιστος κόκκος 20 mm

5
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-

ποσοστό κατά βάρος συγκρατουμένων από κόσκινο ανοίγματος 20 mm έως 15%.

-

ποσοστό κατά βάρος διερχομένων από κόσκινο ανοίγματος 10 mm έως 10%

©

ΕΛΟΤ

γ. Το νερό ανάμιξης θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008.

4.2

Σύνθεση σκυροδέματος

Ο λόγος αδρανών προς τσιμέντο κατά βάρος θα είναι κατ’ ελάχιστο 10, αλλά δεν θα υπερβαίνει το 15.
Η περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι τέτοια ώστε τα αδρανή να καλύπτονται πλήρως από το συνδετικό
υλικό, αλλά το συμπυκνωμένο σκυρόδεμα να διατηρεί ανοιχτή δομή η οποία να επιτρέπει τη ροή του νερού
μέσω του σκληρυμένου σκυροδέματος.
Οι αναλογίες του πορώδους σκυροδέματος θα προσδιορίζονται μετά από μελέτη συνθέσεως. Αν δεν
προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι 120 kg/m3 και η ελάχιστη
αντοχή κύβου 28 ημερών, 6 MPa.

4.3

Χαρακτηριστικά πορώδους σκυροδέματος

Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη, η διαπερατότητα θα είναι τουλάχιστον Κ=10-1 cm/sec.
Το πάχος του πορώδους σκυροδέματος θα είναι το προδιαγραφόμενο στην μελέτη και κατ’ ελάχιστο 12 cm.
Η στρώση του πορώδους σκυροδέματος μπορεί να συνιστά και εξομαλυντική στρώση μεταβλητού πάχους
(εάν προβλέπεται από τη μελέτη).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Οι επιφάνειες επί των οποίων προβλέπεται διάστρωση πορώδους σκυροδέματος θα διαμορφώνονται έτσι
ώστε να είναι ομαλές, χωρίς εξάρσεις και χαλαρά υλικά.
Πριν από την έναρξη της διάστρωσης οι επιφάνειες υποδοχής του πορώδους σκυροδέματος θα
διαβρέχονται (χωρίς όμως να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά).
Η διάστρωση θα γίνεται εκ των κάτω προς τα άνω υποχρεωτικώς, με χρήση οδηγών επαρκούς ακαμψίας
(μοδίνες) για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη γεωμετρίας της διατομής.
Η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας θα γίνεται με ελαφρά τύπανση με πήχυ κατά την οριζόντια διεύθυνση
μεταξύ δύο διαδοχικών εγκάρσιων οδηγών. Το πορώδες σκυρόδεμα θα εκφορτώνεται απ’ ευθείας στην θέση
διάστρωσης για την αποφυγή απόμειξής του.
Εναλλακτικά το πορώδες σκυρόδεμα μπορεί να διαστρωθεί με ειδικό αυτοκινούμενο μηχάνημα συνεχούς
διαστρώσεως με σύστημα αυτόματης οριζοντιογραφικής και υψομετρικής προσαρμογής (slip form paver). Η
μέθοδος έχει εφαρμογή κυρίως σε διαστρώσεις επί των πρανών επενδεδυμένων διωρύγων.
Η τελική επιφάνεια θα είναι λεία και δεν θα εμφανίζει εξάρσεις ή κοιλότητες μεγαλύτερες των 2 cm,
ελεγχόμενη με 4-μετρο κανόνα (πήχυ) σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Η επιφάνεια του πορώδους σκυροδέματος θα προστατεύεται μέχρι την διάστρωση της προβλεπόμενης
στρώσης επένδυσης. Απαγορεύεται η επιφόρτιση με μεγάλα βάρη, η αποθήκευση υλικών, η διέλευση
τροχοφόρων μηχανημάτων κ.λπ. πριν από την διάστρωση της επένδυσης λόγω της περιορισμένης
φέρουσας ικανότητας του πορώδους σκυροδέματος
Οι εργασίες κατασκευής της επένδυσης θα προχωρούν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 24 ωρών από την
διάστρωση του υποστρώματος πορώδους σκυροδέματος.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η εργασία θα παραλαμβάνεται πριν από την διάστρωση της προβλεπόμενης επένδυσης.
Θα ελέγχεται η γεωμετρική ακρίβεια της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, και η
ομαλότητα της επιφάνειας με 4-μετρο κανόνα (αποδεκτές ανοχές ±2 cm).
Θα συγκρίνεται επίσης η υφή του διαστρωθέντος πορώδους σκυροδέματος με δείγμα παρασκευασθέν
σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της τελειωμένης κατασκευής με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη μέρους
ή του συνόλου της. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να επανακατασκευάσει τα μη αποδεκτά
τμήματα της στρώσης σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνεται αποδεκτή η
πλήρωση διαπιστουμένων κοιλοτήτων με υστερόχυτο πορώδες σκυρόδεμα.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Η εκτέλεση των εργασιών διάστρωσης του πορώδους σκυροδέματος επί κεκλιμένων επιφανειών (πρανών
διωρύγων) με χειρωνακτικές μεθόδους (οδηγούς - μοδίνες και πηχάρισμα) εκθέτει το προσωπικό σε
κινδύνους ολίσθησης / πτώσης, ιδιαίτερα σε διώρυγες μεγάλης διατομής.
Γενικώς ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 305/96 περί «Ελαχίστων Απαιτήσεων Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων», σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57 ΕΟΚ (όπως ενσωματώθηκε
στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα ακόλουθα μέσα ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Ολόσωμη εξάρτυση με ζώνη
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
361

Μέσα ατομικής
προστασίας έναντι
πτώσεων από ύψος –
Ολόσωμες εξαρτύσεις

Personal protective equipment
against falls from a height - Full
body harnesses

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Ιμάντας ασφαλείας για
συγκράτηση στη θέση
εργασίας

ΕΛΟΤ ΕΝ
354

Μέσα ατομικής
προστασίας έναντι
πτώσεων από ύψος αναδέτες

Personal protective equipment
against falls from a height Lanyards

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

©

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τυχόν πλεονάζουσες ποσότητες προσκομιζομένου πορώδους σκυροδέματος θα διατίθενται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα στρώσεων πορώδους σκυροδέματος με βάση τις θεωρητικές
γραμμές πληρωμής της μελέτης. Η διάστρωση σε μεγαλύτερα των προβλεπομένων πάχη δεν θα
επιμετράται.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x Η προμήθεια των υλικών παραγωγής του πορώδους σκυροδέματος, η παρασκευή του μίγματος
και η μεταφορά του στις θέσεις διάστρωσης.
x Η απομάκρυνση και απόρριψη τυχόν πλεονασμάτων πορώδους σκυροδέματος.
x Η εκπόνηση της μελέτης συνθέσεως του πορώδους σκυροδέματος καθώς και οι δειγματοληψίες
και εργαστηριακοί ελέγχων.
x Η αποκατάσταση (υλικά και εργασία) σε περίπτωση διαπίστωσης ακαταλληλότητας τμήματος της
κατασκευής κατά τον έλεγχο.
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x

Η αποξήλωση και απομάκρυνση του τυχόν υπερβάλλοντος πάχους πορώδους σκυροδέματος,
όταν εκ του λόγου αυτού επέρχεται μείωση του πάχους της τελικής επένδυσης (όταν η άνω
εξωτερική επιφάνεια του πορώδους σκυροδέματος εισχωρεί εντός των θεωρητικών γραμμών της
τελικής επένδυσης).

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού
Concrete casting using slipform pavers
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βασίζεται
στην
Προσωρινή
Εθνική
Τεχνική
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εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
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του
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επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00

Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού
εξοπλισμού

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις σκυροδετήσεων γραμμικών στοιχείων με χρήση
ειδικού μηχανικού εξοπλισμού (διαστρωτές σκυροδέματος – slip form pavers).
Η μέθοδος αυτή σκυροδέτησης εφαρμόζεται στις επενδεδυμένες τριγωνικές ή τραπεζοειδείς τάφρους, στα
στηθαία ασφαλείας τύπου New Jersey, στις ορθογωνικές αρδευτικές διώρυγες μικρής διατομής, στα
κρασπεδόρειθρα, στους χαμηλούς τοίχους ποδός και σε συναφείς κατασκευές.
Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται γενικά ως "τρισδιάστατα", σε αντιδιαστολή με τα πάσης φύσεως δάπεδα
από σκυρόδεμα (οδοστρώματα, στέψεις κρηπιδωμάτων, πλάκες επί εδάφους), τα οποία επίσης μπορούν να
διαστρωθούν με την χρήση μηχανικού εξοπλισμού (διαστρωτές - finishers σκυροδέματος).
Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός και τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος διαφοροποιούνται μεταξύ
των δύο ως άνω κατηγοριών κατασκευών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος – Concrete production and
transportation

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01

Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος – Saw cutting joints in concrete
slabs

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί:

4

Απαιτήσεις

Η διάστρωση του σκυροδέματος με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, στις περιπτώσεις στοιχείων με
κατακόρυφες ή έντονα επικλινείς παρειές, απαιτεί την χρήση μιγμάτων μειωμένης κάθισης, προκειμένου να
διατηρείται η μορφή των παρειών αμετάβλητη μετά την μετακίνηση του μηχανήματος, αλλά συγχρόνως και
επαρκούς πλαστικότητας, ούτως ώστε οι τελικές επιφάνειες να είναι λείες και η συμπύκνωση ικανοποιητική.

5

33914

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Ως προς την χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις περί σκυροδέματος
(βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1-01-01-00).
Γενικώς η κάθιση (μέτρηση με την μέθοδο του προτύπου κώνου κάθισης) θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40
και 75 mm.
Μίγματα με κάθιση μεγαλύτερη των 75 mm οδηγούν σε υποχώρηση των επιφανειών των σκυροδετούμενων
στοιχείων μετά την απομάκρυνση του μηχανήματος, ενώ όταν η κάθιση είναι μικρότερη των 40 mm η
επιφάνεια του σκυροδέματος προκύπτει τραχιά ή με φωλιές και απαιτούνται χειρωνακτικές επεμβάσεις εκ
των υστέρων για την αποκατάστασή τους.
Η περιεκτικότητα σε νερό του σκυροδέματος που προβλέπεται να διαστρωθεί με τον υπόψη εξοπλισμό θα
είναι η ελάχιστη δυνατή για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χαρακτηριστικής αντοχής (fck).
Εάν προβλέπεται από την μελέτη του έργου, στο σκυρόδεμα θα προστίθεται στεγανοποιητικό μάζης
(περιπτώσεις διωρύγων) ή ινών πολυπροπυλενίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της συστολής
ξήρανσης (το οποίο στις περιπτώσεις σκυροδεμάτων μειωμένης κάθισης και χαμηλής περιεκτικότητας σε
νερό είναι συνήθως εντονότερο).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Χαρακτηριστικά μηχανικού εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος θα είναι ερπυστριοφόρος, αυτοκινούμενος, με
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πορείας και δυνατότητα αυτόματης αποκατάστασης οριζοντιογραφικών και
υψομετρικών παρεκτροπών με υδραυλικά συστήματα.
Το σύστημα καθοδήγησης θα είναι τύπου νήματος ή γεωδαιτικό.
Το νήμα θα τοποθετείται με κατάλληλους μεταλλικούς ορθοστάτες από τοπογραφικό συνεργείο, εκτός ζώνης
διέλευσης του μηχανήματος, σε απόσταση από το προς σκυροδέτηση στοιχείο και στάθμη πάνω από το
έδαφος εντός του εύρους λειτουργίας των αισθητήρων του μηχανήματος (οριακοί διακόπτες κτενωτού τύπου,
ο ένας με οριζόντιες απολήξεις ενεργοποιούμενος κατά τις κατακόρυφες αποκλίσεις και ο άλλος με
κατακόρυφες απολήξεις, ενεργοποιούμενος κατά τις οριζοντιογραφικές αποκλίσεις από την πορεία).
Η οδήγηση με γεωδαιτικό σύστημα (GPS) ή ακτίνες laser αποτελεί σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη στα
μηχανήματα διάστρωσης και έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Ο εξοπλισμός αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία:
x

χοάνη εκφόρτωσης σκυροδέματος (τροφοδοσία από το αυτοκίνητο μεταφοράς).

x

σύστημα κοχλιών διανομής και προσυμπύκνωσης του σκυροδέματος.

x

λυόμενο/ ρυθμιζόμενο σύστημα
σκυροδέτηση στοιχείου.

x

δονητές επιφανείας προσαρμοσμένους επί του σιδηροτύπου.

σιδηροτύπων,

προσαρμοζόμενο

στην

γεωμετρία

του

προς

Το μέγεθος του μηχανήματος και η διαμόρφωσή του θα είναι κατάλληλα για το προς σκυροδέτηση στοιχείο
(π.χ. για την σκυροδέτηση επενδύσεων διωρύγων μεγάλης διατομής απαιτούνται μηχανήματα με κεκλιμένο
φορέα στηριζόμενο επί ερπυστριών στην στέψη και στον πυθμένα της διώρυγας).
Πριν από την έναρξη των σκυροδετήσεων ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία έκθεση επί της
μεθοδολογίας μηχανικής σκυροδέτησης την οποία προτίθεται να εφαρμόσει. Θα αναφέρεται ο τύπος και τα
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, η διαδικασία οδήγησης και σκυροδέτησης και θα παρουσιάζονται έργα στα
οποία έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς η συγκεκριμένη μεθοδολογία.
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Προεργασίες

Η βάση έδρασης του προς σκυροδέτηση στοιχείου θα είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη
μελέτη (π.χ. υπόστρωμα πορώδους σκυροδέματος στις επενδύσεις διωρύγων).
Εάν προβλέπεται απ’ ευθείας έδραση επί του εδάφους ή επί στρώσεων αμμοχάλικου (π.χ. κρασπεδόρειθρα)
η επιφάνεια θα έχει ισοπεδωθεί και συμπυκνωθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (στην περίπτωση
αυτή έχουν εφαρμογή οι οικείες Προδιαγραφές).
Επισημαίνεται ότι η ζώνη κίνησης του μηχανήματος πρέπει να είναι επαρκώς συμπυκνωμένη προκειμένου
να αποφεύγονται τοπικές βυθίσεις των ερπυστριών, που μπορεί να οδηγήσουν (παρά τους αυτοματισμούς
διόρθωσης στάθμης - θέσης σιδηροτύπου του μηχανήματος) σε αποκλίσεις από τις θεωρητικές γραμμές.
Ενδεχομένως η ζώνη αυτή θα πρέπει να αναμοχλευθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εάν
προβλέπονται λ.χ. φυτεύσεις.
Εάν η διάστρωση προβλέπεται να γίνει επί στρώσης έδρασης από σκυρόδεμα (κοιτόστρωση) η επιφάνεια θα
καθαρίζεται (π.χ. με πεπιεσμένο αέρα) και θα υγραίνεται με ψεκασμό.

5.3

Διαδικασία σκυροδέτησης

Ο εξοπλισμός της υπόψη κατηγορίας προσυμπυκνώνει το σκυρόδεμα, το οδηγεί προς τον ενσωματωμένο
σιδηρότυπο και το εξωθεί κατά την κίνησή του εφαρμόζοντας ισχυρή δόνηση.
Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή συνεχή χύτευση του στοιχείου είναι η ομαλή τροφοδοσία με
σκυρόδεμα και η τήρηση σταθερής ταχύτητας πορείας (σε συνδυασμό με την κατάλληλη σύνθεση του
σκυροδέματος).
Αυξομειώσεις της ταχύτητας κατά την πορεία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από την
προβλεπόμενη γεωμετρία του κατασκευαζόμενου γραμμικού στοιχείου.
Επίσης κίνηση με αυξημένη ταχύτητα (δυσανάλογη προς το ρυθμό τροφοδοσίας με σκυρόδεμα) ή
ανεπαρκής ή μη συνεχής τροφοδοσία μπορούν να οδηγήσουν σε ασυνέχειες της διατομής ή στην δημιουργία
φωλεών.
Για τον λόγο αυτό ενδείκνυται η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος για τον καθορισμό της κατάλληλης
ταχύτητας κίνησης του μηχανήματος και για τον έλεγχο τόσο της καταλληλότητας της μελέτης συνθέσεως του
σκυροδέματος όσο και της ικανότητας του χειριστή και του συνεργείου υποστήριξης για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

5.4

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Οι τελικές επιφάνειες των σκυροδετούμενων στοιχείων θα είναι ομαλές, λείες, χωρίς φωλιές, εμφανείς
κατασκευαστικούς αρμούς και εκτεταμένες ρηγματώσεις. Οι ανοχές των γεωμετρικών διαστάσεων των
στοιχείων θα είναι οι προβλεπόμενες από τη μελέτη και γενικά δεν θα υπερβαίνουν το ± 1,0 cm.
Στοιχεία που εμφανίζουν βυθίσεις στην στέψη (τοιχία ορθογωνικών διωρύγων, στέψεις στηθαίων τύπου New
Jersey, κράσπεδα) μεγαλύτερες των αποδεκτών ως άνω ανοχών δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
ανακατασκευάζονται ή θα επισκευάζονται σύμφωνα με τις σχετικές εντολές της Υπηρεσίας.
Οι βυθίσεις των στέψεων αποτελούν ένδειξη κάθισης του σκυροδέματος μεγαλύτερης της επιβαλλόμενης για
την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου σκυροδέτησης. Σχετικοί έλεγχοι θα γίνονται σε συνεχή βάση κατά
την σκυροδέτηση προκειμένου να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα (π.χ. μείωση της ποσότητας νερού
στο σκυρόδεμα ή ελάττωση της ταχύτητας σκυροδέτησης).
Ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος θα γίνεται όπως και στις συμβατικές σκυροδετήσεις, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στον ΚΤΣ.
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Κατά την παραλαβή των κατασκευών θα ελέγχονται και οι αρμοί και ψευδαρμοί, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην μελέτη και τις οικείες Προδιαγραφές.

6

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Η εργασία είναι μεγάλου βαθμού εκμηχάνισης. Ο εξοπλισμός κινείται με μικρή ταχύτητα και ως εκ τούτου οι
κίνδυνοι ατυχήματος είναι περιορισμένοι.
Το προσωπικό που ασχολείται με τον έλεγχο και τις μικροεπισκευές του σκυροδετούμενου στοιχείου
(εργάζεται πίσω από τον εξοπλισμό) θα είναι εφοδιασμένο με τα συνήθη μέσα ατομικής προστασίας
(κράνος, υποδήματα εργασίας, γάντια).
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Εφιστάται η προσοχή κατά την διακίνηση του εξοπλισμού διάστρωσης δια μέσου οδών υπό κυκλοφορία
λόγω του μεγέθους του και των μικρών ταχυτήτων που αναπτύσσει.
Κατά την φόρτωση επί πλατφόρμας (νταλίκας) θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις για την διακίνηση/
μεταφορά βαρέως εξοπλισμού.
Πλεονάζοντα σκυροδέματα ή προϊόντα αποξήλωσης ελαττωματικών στοιχείων θα αποτίθενται στους
προβλεπόμενους χώρους από την μελέτη ή / και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα επιτυχώς σκυροδετηθέντων γραμμικών στοιχείων σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας, με βάση τις θεωρητικές διαστάσεις που προβλέπονται από την μελέτη.
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Οι εργασίες διαφοροποιούνται μόνον ως προς την κατηγορία του σκυροδέματος. Τυχόν πρόσθετα του
σκυροδέματος που απαιτούνται για την επίτευξη του καταλλήλου εργασίμου και κάθισης για σκυροδέτηση με
μηχάνημα δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
Κατ’ εξαίρεση επιμετράται τυχόν ενσωματούμενο στεγανοποιητικό μάζης σκυροδέματος (σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως) καθώς και οι προστιθέμενες ίνες πολυπροπυλενίου.
Ουδεμία επιμέτρηση ξυλοτύπου αναγνωρίζεται στις περιπτώσεις μηχανικής σκυροδέτησης.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του σκυροδέματος (της προβλεπόμενης από τη μελέτη
κατηγορίας) με τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα (ως ανωτέρω).

x

Η διάθεση και απασχόληση του μηχανικού εξοπλισμού συνεχούς διάστρωσης και του πάσης
φύσεως απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού.

x

Η τοποθέτηση του σύρματος καθοδήγησης (απασχόληση τοπογραφικού συνεργείου) ή, εναλλακτικά,
η ρύθμιση ή ο προγραμματισμός των συστημάτων ελέγχου μέσω GPS (γεωδαιτικά) ή με ακτίνες
laser.

x

Η καθυστέρηση του αυτοκινήτου μεταφοράς σκυροδέματος.

x

Οι εργασίες τοπικής αποκατάστασης ατελειών ή ελαττωμάτων με επεμβάσεις επί του ακόμη νωπού
σκυροδέματος.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
Οι εργασίες διαμόρφωσης αρμών και ψευδαρμών (σύμφωνα με την μελέτη) αποτελούν αντικείμενο την
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 και επιμετρώνται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σ’
αυτήν.
Επισήμανση: Στην μελέτη ή/και στα λοιπά συμβατικά τεύχη ενδεχομένως θα καθορίζεται η υποχρεωτική
εφαρμογή μηχανικής σκυροδέτησης άνευ ξυλοτύπου ορισμένων κατασκευών. Στις
περιπτώσεις αυτές, έστω και εάν ο Ανάδοχος έχει χρησιμοποιήσει ξυλοτύπους μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, οι ξυλότυποι αυτοί δεν θα επιμετρώνται και η κατασκευή θα
επιμετράται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές
Hydraulic concrete structures with special waterproofing, abrasion and chemical attack
resistance requirements
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-04-03-00
«Κατασκευές υσραυλικών έργων
από
σκυρόδεμα
με
αυξημένες
απαιτήσεις
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή
φθορά και χημικές προσβολές»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-04-03-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με
τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων
και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες
απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή
φθορά και χημικές προσβολές

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στα σκυροδέματα με τα οποία κατασκευάζονται οι τελικές επιφάνειες
υδραυλικών έργων όταν υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις αντοχής έναντι διάβρωσης.
Οι αυξημένες απαιτήσεις αντοχής έναντι διάβρωσης ισχύουν συνήθως σε κατασκευές δεξαμενών,
αντλιοστασίων, υπερχειλιστών, φρεατίων πτώσης, λεκανών καταστροφής ενέργειας κ.λπ.
Για το σκυρόδεμα έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (όπως
κάθε φορά ισχύει) και στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 «Παραγωγή και Μεταφορά
Σκυροδέματος» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 «Διάστρωση και Συμπύκνωση» με τις όποιες
τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

Aggregates for concrete - Αδρανή για σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-1

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1:
Determination of the resistance to wear (micro-Deval). -- Δοκιμές για τον
προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1:
Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά.

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος -ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Concrete casting -- Διάστρωση σκυροδέματος

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί:
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4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή σκυροδέματος ανθεκτικού έναντι διάβρωσης θα είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΤΣ και στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 με τις όποιες
διορθώσεις ή/και συμπληρώσεις γίνονται με την παρούσα Προδιαγραφή
4.1.1

Τσιμέντο

Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 197-1, καθώς και το Π.Δ.
244/80 στις περιπτώσεις σκυροδεμάτων ανθεκτικών έναντι χημικής διάβρωσης.
Σε όλες τις κατασκευές όπου μόνιμα ή προσωρινά αποθηκεύονται ή διακινούνται υγρά θα χρησιμοποιείται
σκυρόδεμα με τσιμέντο ανθεκτικό στα θειικά.
Για κατασκευές μεγάλου όγκου θα επιλέγεται κατάλληλη σύνθεση σκυροδέματος με πρόσθετα που
εξασφαλίζουν χαμηλή έκλυση θερμότητας.
4.1.2

Αδρανή

Τα χρησιμοποιούμενα αδρανή θα βρίσκονται στην υποζώνη Δ, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στον ΚΤΣ
και θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620
Το σχήμα των κόκκων του λεπτόκοκκου αδρανούς θα είναι ως επί το πλείστον σφαιροειδές ή κυβικό. Δεν θα
περιέχονται λεπτά πεπλατυσμένα επιμήκη τεμάχια.
Για σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι επιφανειακής φθοράς τα αδρανή θα είναι σκληρά και υγιή από σκληρό
πέτρωμα, ανθεκτικό σε απότριψη. Οι ιδιότητες αυτές θα διαπιστώνονται με τις δοκιμές κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10971. Τα αδρανή μεγέθους μέχρι 4 mm κατά το πλείστον θα αποτελούνται από χαλαζιακή άμμο ή άλλο υλικό
τουλάχιστον της ίδιας σκληρότητας.
Για ιδιαίτερα μεγάλες καταπονήσεις σε επιφανειακή φθορά ενδείκνυται η χρήση ειδικών σκληρών υλικών
όπως κόκκων χυτοσιδήρου που θα αντικαθιστούν μέρος των φυσικών αδρανών.
Η χρήση σκυροδέματος με σκληρά υλικά μπορεί να γίνεται και μόνον στην επιφανειακή στρώση σύμφωνα
και με τις προβλέψεις της μελέτης.

4.2

Σύνθεση σκυροδέματος

Θα καθορίζεται από την μελέτη σύνθεσης η οποία θα γίνεται με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο,
λαμβάνοντας υπόψη και την μέθοδο διάστρωσης του σκυροδέματος.
Η περιεκτικότητα σε νερό θα είναι η ελάχιστη που είναι απαραίτητη για την παραγωγή εργάσιμου μίγματος.
Ο λόγος νερού/ τσιμέντου δεν θα υπερβαίνει το 0,55.
x

Σκυρόδεμα για δεξαμενές νερού και γενικά υδατοστεγανές κατασκευές
Εκτός και εάν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο σκυροδεμάτων για
δεξαμενές νερού και υδατοστεγείς κατασκευές δεν θα υπερβαίνει τα 400 ÷ 450 kg/m3.

x

Σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι επιφανειακής φθοράς
Το μίγμα των αδρανών για σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι επιφανειακής φθοράς θα είναι κατά το δυνατόν
χονδρόκοκκο, και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο όχι υψηλή. Ο λόγος νερού / τσιμέντου θα είναι
μικρότερος από 0,50 και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο όχι μεγαλύτερη από 350 ÷ 400 kg/m3.

x

Σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι χημικών προσβολών
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Ο λόγος νερού προς τσιμέντο θα ανέρχεται το πολύ σε 0,55 σε ήπιας χημικής δριμύτητας περιβάλλον,
και το πολύ σε 0,45 σε υψηλής δριμύτητας περιβάλλον.
Το σκυρόδεμα θα έχει κάθιση κατάλληλη για τις συγκεκριμένες συνθήκες σκυροδέτησης του έργου. Αν
δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, η κάθιση δεν θα υπερβαίνει τα 100 mm όταν διαστρώνεται
με αντλία σκυροδέματος και τα 75mm όταν διαστρώνεται με άλλα μέσα.

4.3

Πρόσθετα (πρόσμικτα) σκυροδέματος

Η εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως θα καθορίζει την δοσομετρία τυχόν απαιτουμένων πρόσθετων όπως:
 Πλαστικοποιητές σκυροδέματος.
 Ρευστοποιητές.
 Αερακτικά.
 Επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος.
 Ίνες, μεταλλικές ή πλαστικές για την βελτίωση των ιδιοτήτων του σκυροδέματος είτε κατά την ωρίμανσή
του (μείωση δημιουργίας ρωγμών συστολής), είτε όσον αφορά στην αντοχή του.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία για τα
πρόσθετα/πρόσμικτα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει:
 Ενημερωτικό δελτίο του εργοστασίου κατασκευής με περιγραφή των υλικών και με λεπτομέρειες σχετικά
με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν
 Πιστοποιητικό εργαστηρίου από το οποίο θα προκύπτει ότι τα πρόσθετα υλικά και ίνες πληρούν τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στην μελέτη του έργου

4.4

Υλικά επάλειψης τύπων

Τα υλικά επάλειψης των τύπων, για την διευκόλυνση της αφαίρεσής τους, θα είναι βιοδιασπάσιμα και δεν θα
έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην επιφάνεια του σκυροδέματος ή στα συστήματα προστασίας που θα
χρησιμοποιηθούν. Η εφαρμογή των υλικών θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του οπλισμού.
Τα υλικά επάλειψης των τύπων, που χρησιμοποιούνται για δεξαμενές νερού θα είναι μη τοξικά. Ο Ανάδοχος
θα προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά καταλληλότητας για πόσιμο νερό (potability certificate)
προκειμένου να επιτραπεί η χρήση τους.

4.5

Υλικό συντήρησης – προστασίας σκυροδέματος

Το υλικό συντήρησης – προστασίας σκυροδέματος θα διαθέτει (όπως θα προκύπτει από τα πιστοποιητικά
που θα το συνοδεύουν) τον συντελεστή αποτελεσματικότητος που προδιαγράφεται από την μελέτη, και κατ’
ελάχιστο δε 80%.
Το υλικό θα σταθεροποιείται και θα εξασφαλίζει την καθορισμένη (από την μελέτη) αντίσταση εξάτμισης του
νερού από την επιφάνεια του σκυροδέματος εντός 60 λεπτών από την εφαρμογή του. Το υλικό που θα
χρησιμοποιηθεί δεν θα αντιδρά χημικά με το προς συντήρηση σκυρόδεμα, δεν θα παρουσιάζει ρωγμές ή
αποφλοιώσεις και δεν θα αποσυντίθεται εντός του ελάχιστου προδιαγραφόμενου χρόνου συντήρησης, θα
αποσυντίθεται δε πλήρως εντός 20 ημερών από την εφαρμογή του.
Υλικά συντήρησης σκυροδέματος δεξαμενών νερού θα είναι μη τοξικά και κατάλληλα για πόσιμο νερό.

4.6

Παραλαβή – αποθήκευση προσθέτων σκυροδέματος

Επί της συσκευασίας ή επί των δελτίων παραλαβής των πρόσθετων σκυροδέματος, υλικών επάλειψης
(διαχωρισμού) των τύπων και συντήρησης σκυροδέματος θα υπάρχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες
επισημάνσεις:
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 όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή.
 ακριβής χαρακτηρισμός του προϊόντος.
 οδηγία για τις συνθήκες αποθήκευσης.
 σήμανση επικίνδυνων συστατικών.
 αριθμός παρτίδας παραγωγής (LOT).
 ημερομηνία λήξης ή ημερομηνία παραγωγής μαζί με την επιτρεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης.
 παραπομπές σε ειδικές διατάξεις επεξεργασίας.
 παραπομπές σε τεχνικά υπομνήματα.
Τα υλικά θα αποθηκεύονται πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

4.7

Έλεγχοι καταλληλότητας νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος – Εργαστηριακές
δοκιμές

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών έργου θα αποδεικνύεται με δοκιμές καταλληλότητας ότι
επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες ιδιότητες του σκυροδέματος με τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες, την
προβλεπόμενη σύνθεση και τις συνθήκες εργοταξίου.
Δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν την έναρξη των δοκιμών καταλληλότητας θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία
προς έγκριση τα παρακάτω στοιχεία:
 Σχέδιο παραγωγής σκυροδέματος (εργοταξιακό ή έτοιμο σκυρόδεμα).
 Στοιχεία για την εγκατάσταση παραγωγής του έτοιμου σκυροδέματος, εφόσον η χρήση του προταθεί, και
για τον απαιτούμενο χρόνο μεταφοράς του από την θέση παραγωγής στο εργοτάξιο.
 Στοιχεία για την προέλευση, την διαθεσιμότητα και τις ιδιότητες των πρώτων υλών παρασκευής
σκυροδέματος.
 Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος.
Για κάθε κατηγορία σκυροδέματος θα πραγματοποιούνται έλεγχοι νωπού σκυροδέματος πριν και μετά την
προσθήκη των προσθέτων. Ο έλεγχος της συμβατότητας σε περίπτωση χρήσης περισσοτέρων προσθέτων
θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες και την θερμοκρασία του σκυροδέματος.
Το νωπό σκυρόδεμα θα έχει τις ιδιότητες που καθορίζονται στην μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος, και το
σκληρυμένο σκυρόδεμα τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.
Η σταθερότητα των πόρων, όταν έχει προστεθεί αερακτικό, θα ελέγχεται πριν από την διάστρωση του
σκυροδέματος.
Η δοκιμή καταλληλότητας σκυροδέματος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τους παρακάτω ελέγχους και
μετρήσεις:
 θερμοκρασία νωπού σκυροδέματος.
 συνεκτικότητα νωπού σκυροδέματος.
 θλιπτική αντοχή, ανάπτυξη αντοχής.
 εφελκυστική αντοχή.
 λόγος νερού/ τσιμέντου.
Για σκυροδέματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις θα γίνονται οι παρακάτω πρόσθετοι εργαστηριακοί έλεγχοι:
 περιεκτικότητας σε αέρα, εφόσον προβλέπονται ελάχιστες απαιτήσεις.
 αδιαβατικής αύξησης θερμοκρασίας για σκυροδέματα ογκωδών κατασκευών (mass concrete).
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Γενικά
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Για τα τμήματα των έργων που κατασκευάζονται με τους πρόσθετους όρους της παρούσας Προδιαγραφής,
απαιτείται ιδιαίτερα επιμελημένη συμπύκνωση και συντήρηση - προστασία του σκυροδέματος.
Ανεξάρτητα των ιδιαίτερων απαιτήσεων ανθεκτικότητας του σκυροδέματος, το βάθος διείσδυσης νερού δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 30 mm.
Ενσωματούμενα στοιχεία όπως αγωγοί, κοχλίες κλπ. πρέπει να στερεώνονται στην καθορισμένη από την
μελέτη θέση και να λαμβάνονται μέτρα για την επαρκή στεγανοποίηση του ξυλοτύπου στην περιοχή
διέλευσής τους (προεξοχές) καθώς και έναντι βλαβών της αντιδιαβρωτικής προστασίας των στοιχείων
αυτών.
Η πλήρωση των εσοχών για τα ενσωματούμενα υλικά θα γίνεται με σκυρόδεμα δεύτερης φάσης με στεγανό
σύνδεσμο (π.χ. ταινίες αρμών τύπου waterstop) μεταξύ σκυροδέματος πρώτης και δεύτερης φάσης.

5.2

Ξυλότυποι

Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα γίνεται επιμελής έλεγχος των ξυλοτύπων. Επισημαίνεται ότι το
μέγιστο υπολογιστικό βέλος κάμψης των τύπων και της στήριξής τους δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα
5 mm.
Ανοίγματα που προκαλούνται από συρρίκνωση της ξυλείας και δεν κλείνουν με την διαβροχή της θα
σφραγίζονται κατάλληλα στο ίδιο επίπεδο με την υπόλοιπη επιφάνεια (χωρίς υποχωρήσεις ή προεξοχές).
Στα υδραυλικά έργα υπό πίεση δεν επιτρέπεται η χρήση συνδέσμων οι οποίοι δημιουργούν συνεχείς
κοιλότητες στο σκυρόδεμα.
Οι οπές των συνδέσμων θα σφραγίζονται πλήρως με τσιμεντοκονία, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά των
τμημάτων αυτών να πληρούν τις απαιτήσεις της συνολικής κατασκευής. Χρήση αγκυρώσεων με
παραμένοντα μέρη εντός του σκυροδέματος επιτρέπεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης, και υπό
την προϋπόθεση ότι τα άκρα των παραμενόντων στοιχείων θα απέχουν τουλάχιστον 5 cm από την
επιφάνεια του σκυροδέματος.
Οι ακμές των κατασκευών θα διαμορφώνονται με πήχεις τριγωνικής διατομής, με διαστάσεις σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα κατασκευαστικά σχέδια.

5.3

Οπλισμός σκυροδέματος

Η ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού ανέρχεται σε 5 cm με ονομαστική τιμή επικάλυψης 6 cm.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στον αριθμό και τη διάταξη των στοιχείων τήρησης απόστασης (spacers,
αναβολείς). Επιτρέπεται η χρήση μόνο προκατασκευασμένων τεμαχίων τήρησης απόστασης, κατάλληλης
ευστάθειας, αντοχής, και με καλή στερέωση του οπλισμού. Το υλικό τους θα είναι ανθεκτικό έναντι αλκαλίων
και οι ιδιότητές του θα αντιστοιχούν σε αυτές του περιβάλλοντος σκυροδέματος.
Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, θα χρησιμοποιούνται τέσσερα στοιχεία απόστασης ανά
τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας.
Ο σιγμοειδής οπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τα στοιχεία απόστασης.
Μετά την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του οπλισμού, η διάβασή του επιτρέπεται μόνο πάνω σε σανίδες οι
οποίες στηρίζονται σε κατάλληλο σύστημα στήριξης.
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Ελάχιστος κατασκευαστικός οπλισμός

Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, ο ελάχιστος κατασκευαστικός οπλισμός που πρέπει να
τοποθετείται σε επιφανειακούς φορείς και πλάκες, για έλεγχο της ρηγμάτωσης, ανέρχεται:
 γενικά σε 0,06% της διατομής του σκυροδέματος ανά πλευρά και κατεύθυνση.
 για δομικά στοιχεία με απαιτήσεις υδατοστεγανότητας, σε 0,1% της διατομής του σκυροδέματος ανά
πλευρά και κατεύθυνση.
Σε κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος κατασκευαστικός οπλισμός ανέρχεται σε Φ10mm με απόσταση μεταξύ των
ράβδων μικρότερη των 15 cm ανά πλευρά και κατεύθυνση.

5.5

Σκυροδέτηση

Πριν από την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης θα υποβάλλεται προς έγκριση πρόγραμμα σκυροδέτησης
για όλα τα δομικά στοιχεία, στο οποίο θα περιλαμβάνονται, κατάλογος σκυροδεμάτων και ιδιότητές τους ανά
δομικό στοιχείο, πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων, μέτρα αντιμετώπισης των καιρικών επιδράσεων.
Η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 30 °C, και για ογκώδη δομικά
στοιχεία τους 25 °C .
Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε η μέγιστη εσωτερική θερμοκρασία κατά την πήξη να μην
υπερβεί τους 55 °C
Η διάστρωση του σκυροδέματος θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός των συστατικών του ή
η μετακίνηση του οπλισμού. Το ύψος πτώσεως του σκυροδέματος κατά την έγχυσή του στους τύπους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το όριο έναρξης της απόμιξης των υλικών.
Η τροφοδοσία και διανομή του σκυροδέματος θα γίνεται κατ’ ευθείαν στη θέση διάστρωσης. Δεν επιτρέπεται
η έγχυση μεγάλης ποσότητας σκυροδέματος σε ένα σημείο και η μετακίνησή του στην συνέχεια με τους
δονητές.
Εκτός και προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, η συμπύκνωση του σκυροδέματος θα γίνει με
εσωτερικούς δονητές υψηλής συχνότητας.
Οριζόντιες ή ελαφρώς κεκλιμένες επιφάνειες κατασκευών θα συμπυκνώνονται και όπου είναι δυνατόν να
γίνεται ομαλοποίηση της επιφάνειάς τους με δονητικούς πήχεις.
Πριν την επεξεργασία της επιφάνειας, μπορεί να απαιτηθεί επανασυμπύκνωση του σκυροδέματος, ή
απομάκρυνση περίσσειας τσιμεντοκονίας ή διαλύματος τσιμέντου.
Η επεξεργασία της επιφάνειας πρέπει να ολοκληρώνεται αμέσως μετά την σκυροδέτηση.
Κατά τη συμπύκνωση του σκυροδέματος δεν πρέπει να προκαλείται μετακίνηση των ενσωματωμένων σ’
αυτό υλικών ή υπερβολική φόρτισή τους.

5.6

Αρμοί κατασκευής

Οι κατασκευαστικοί αρμοί θα είναι κατακόρυφοι ή οριζόντιοι και θα αποφεύγονται σε ζώνες μεταβαλλόμενης
στάθμης νερού.
Πριν την συνέχιση της σκυροδέτησης σε αρμό διακοπής (κατασκευαστικό αρμό), οι ανώμαλες επιφάνειες θα
καθαρίζονται και θα ξεπλένονται από τα χαλαρά υλικά, εάν δε είναι ξηρές θα πρέπει να υγρανθούν. Θα δοθεί
προσοχή ώστε να μην έχει απομείνει νερό σε οριζόντιες επιφάνειες αμέσως πριν από τη διάστρωση του
νέου σκυροδέματος.
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Για δεξαμενές ή υδατοστεγείς κατασκευές στους κατασκευαστικούς αρμούς πρέπει να προβλέπεται η
τοποθέτηση ελαστικών ταινιών στεγάνωσης αρμών.
Οι αρμοί διαστολής - συστολής και οι ψευδαρμοί θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501. Οι
συνδετικές ράβδοι (dowel bars) μειωμένης συνάφειας θα διατάσσονται στις αποστάσεις που καθορίζονται
στα σχέδια.

5.7
5.7.1

Συντήρηση – προστασία σκυροδέματος
Γενικά

Η συντήρηση του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-01-01-02-00.
Η συντήρηση του σκυροδέματος θα αρχίζει αμέσως μετά την διάστρωση και συμπύκνωσή του για τις
ελεύθερες επιφάνειες, και μετά τον προβλεπόμενο χρόνο αφαίρεσης των τύπων για τις λοιπές επιφάνειες.
Γενικώς θα αποφεύγεται η συντήρηση του σκυροδέματος με κρύο νερό, (διαφορά θερμοκρασίας <15 ºC )
λόγω των μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών που μπορεί να δημιουργηθούν μεταξύ του εσωτερικού του
σκυροδέματος και της επιφάνειάς του.
Η ελάχιστη διάρκεια συντήρησης του σκυροδέματος εξαρτάται από τις απαιτήσεις λειτουργίας του έργου και
από την ανάπτυξη της αντοχής του:
5.7.2

Σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι επιφανειακής φθοράς

Η συντήρηση σκυροδεμάτων ανθεκτικών έναντι διάβρωσης θα διαρκεί κατ΄ ελάχιστο 14 μέρες και έως 30
μέρες για περιπτώσεις βραδείας ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέματος.
5.7.3

Σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι χημικών προσβολών

Η συντήρηση θα διαρκεί κατ΄ ελάχιστο 7 μέρες και έως 20 μέρες.

6

Ανοχές

Οι επιτρεπόμενες γεωμετρικές αποκλίσεις των επιφανειών του σκυροδέματος καθορίζονται ως εξής:

6.1

6.2

7

Εξωτερική επιφάνεια οχετών, διωρύγων και δεξαμενών
“Απότομες” ανωμαλίες

< 5 mm

“Βαθμιαίες” ανωμαλίες

< 10 mm σε μήκος 2 m

Εσωτερική επιφάνεια οχετών, διωρύγων και δεξαμενών
“Απότομες” ανωμαλίες

< 3 mm

“Βαθμιαίες” ανωμαλίες

< 5 mm σε μήκος 2 m

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
 Έλεγχος δελτίων αποστολής σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00).
 Έλεγχος συμμόρφωσης σκυροδέματος προς τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής
(αποτελέσματα θραύσεως δοκιμίων νωπού σκυροδέματος και πυρήνων σκληρυνμένου σκυροδέματος)

12
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 Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας της κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις
απαιτήσεις της παρούσας.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιάιτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

8

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
 Διακίνηση σε επιφάνειες ξυλοτύπων ή επί σιδηροπλισμού.
 Χειρισμός ελαστικού σωλήνα αντλίας σκυροδέματος.
 Χρήση μηχανικού εξοπλισμού.
Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ
159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
 Μέτρα αντιμετώπισης ρύπανσης του εδάφους από υπερχειλίσεις σκυροδέματος.

13
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 Ελεγχόμενη διάθεση πλεονασμάτων προσκομιζομένων σκυροδεμάτων.
 Καθαρισμός εξοπλισμού σκυροδέτησης σε ελεγχόμενους χώρους.

9

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα σκυροδετούμενων στοιχείων, σύμφωνα με τις διαστάσεις που
προβλέπονται από την μελέτη και ανάλογα με την κατηγορία σκυροδέματος, τσιμέντου και αδρανών που
εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

14

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis -Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
1: Χημική ανάλυση.

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of
particle size distribution - Sieving method -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων
των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας Μέθοδος με κόσκινα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-3

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των
αδρανών. Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης
πλακοειδούς.

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-4

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of
particle shape - Shape index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 4: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων - Δείκτης μορφής

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Δοκιμή ισοδυνάμου
άμμου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines Methylene blue test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου
κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-10

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of fines Grading of fillers (air jet sieving) -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 10: Αξιολόγηση
λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Κοκκομετρική διαβάθμιση των φίλλερ
(κοσκίνισμα με ρεύμα αέρα)

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods
for the determination of resistance to fragmentation. -- Δοκιμές για τον
προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2:
Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-3

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3:
Determination of loose bulk density and voids -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό
των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3:
Προσδιορισμός φαινομένου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-4

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4:
Determination of the voids of dry compacted filler -- Δοκιμές των μηχανικών
και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 4: Προσδιορισμός των κενών
ξηρού συμπυκνωμένου φίλλερ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- Έλεγχοι μηχανικών
και φυσικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισμός πυκνότητας του
φίλλερ και απορρόφησης νερού.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-7

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7:
Determination of the particle density of filler - Pyknometer method -- Δοκιμές
των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7 :
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνομέτρου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-8

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8:
Determination of the polished stone value -- Δοκιμές των μηχανικών και
φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Προσδιορισμός ης τιμής
επιταχυνόμενης στίλβωσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-9

Tests for mechanical and physical properties of aggregate - Part 9:
Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres Nordic test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 9: Προσδιορισμός της αντίστασης σε
απότριψη οφειλόμενη σε ελαστικά αυτοκινήτων με καρφιά - Σκανδιναβική
δοκιμή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-10

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10:
Determination of water suction height -- Δοκιμή των μηχανικών και φυσικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 10: Προσδιορισμός του ύψους αναρρόφησης
νερού

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-1

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1:
Determination of resistance to freezing and thawing -- Δοκιμές για τον
προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές
- Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντοχής σε ψύξη και απόψυξη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των
αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού
μαγνησίου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-3

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 3 : Boiling
test for "Sonnenbrand basalt" -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων
των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 3: Δοκιμή βρασμού
''Sonnenbrand basalt''

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-4:

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4:
Determination of drying shrinkage -- Δοκιμές ιδιοτήτων κονιαμάτων σε θερμική
καταπόνηση και έκθεση σε περιβαλλοντικές συνθήκες - Μέρος 4:
Προσδιορισμός συστολής ξήρανσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-5

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 5:
Determination of resistance to thermal shock -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό
των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 5:
Προσδιορισμός της αντοχής σε θερμικό πλήγμα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1

Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength -- Μέθοδοι
δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 1: Προσδιορισμός αντοχών.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2

Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement -- Μέθοδοι
δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 2: Χημική ανάλυση τσιμέντου.

ΕΛΟΤ EN 196-3

Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and
soundness -- Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 3 : Προσδιορισμός χρόνου
πήξης και σταθερότητας όγκου.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 196-4

Methods of testing cement - Part 4: Quantitative determination of constituents
-Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 4: Ποσοτικός προσδιορισμός
συστατικών.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-5

Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement -Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 5: Δοκιμή ποζολανικότητας για
ποζολανικά τσιμέντα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-6

Methods of testing cement - Determination of fineness -- Μέθοδοι δοκιμής
τσιμέντου - Μέρος 6 : Προσδιορισμός της λεπτότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-7

Methods of testing cement - Methods of taking and preparing samples of
cement -- Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 7 : Μέθοδοι λήψης και
παρασκευής δειγμάτων τσιμέντου

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-8

Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method -Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου - Μέρος 8: Θερμότητα ενυδάτωσης - Μέθοδος
διαλύσεως.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-9

Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method
-- Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου - Μέρος 9: Θερμότητα ενυδάτωσης Ημιαδιαβατική μέθοδος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-21

Methods of Testing Cement: Determination of the Chloride, Carbon Dioxide
and Alkali Content of Cement -- Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 21 :
Προσδιορισμός χλωριόντων, διοξειδίου του άνθρακος και αλκαλίων που
περιέχονται στο τσιμέντο

ΕΛΟΤ EN 197-2

Cement - Part 2: Conformity evaluation -- Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση
συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 450-1

Fly ash for concrete - Definitions, specifications and conformity criteria-Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμός, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης

ΕΛΟΤ EN 451-2

Method of testing fly ash - Part 2: Determination of fineness by wet sieving -Μέθοδος δοκιμής ιπτάμενης τέφρας - Μέρος 2: Προσδιορισμός λεπτότητας με
υγρό κοσκίνισμα

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάμιξης
σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της
καταλληλότητας του νερού.

ΕΛΟΤ EN 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση.

ΕΛΟΤ EN 934-6

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, conformity
control and evaluation of conformity -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων
και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση
της συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 206-1

Concrete - Part 1 : Specification, performance production and conformity -Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση.
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ΕΛΟΤ EN 12350-1

Testing fresh concrete - Part 1: Sampling - Δοκιμές νωπού σκυροδέματος Μέρος 1: Δειγματοληψία.

ΕΛΟΤ EN 12350-2

Testing fresh concrete - Part 2: Slump test -- Δοκιμές νωπού σκυροδέματος Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης.

ΕΛΟΤ EN 12350-3

Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test -- Δοκιμές νωπού σκυροδέματος.
Μέρος 3: Δοκιμή Vebe (καθορισμός της συνοχής του σκυροδέματος).

ΕΛΟΤ EN 12350-4

Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability -- Δοκιμές νωπού
σκυροδέματος - Μέρος 4: Βαθμός συμπιεστότητας

ΕΛΟΤ EN 12350-5

Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test -- Δοκιμές νωπού
σκυροδέματος - Μέρος 5: Δοκιμή σε τράπεζα εξαπλώσεως

ΕΛΟΤ EN 12350-6

Testing fresh concrete - Part 6: Density -- Δοκιμές νωπού σκυροδέματος Μέρος 6: Πυκνότητα

ΕΛΟΤ EN 12350-7

Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods -- Δοκιμές
νωπού σκυροδέματος - Μέρος 7: Περιεκτικότητα σε αέρα - Μέθοδοι πίεσης

ΕΛΟΤ EN 12390-1

Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other
requirements for specimens and moulds -- Δοκιμές σκληρυμένου
σκυροδέματος. Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για δοκίμια
και καλούπια.

ΕΛΟΤ EN 12390-2

Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength
tests -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 2: Παρασκευή και
συντήρηση δοκιμίων για δοκιμές αντοχής

ΕΛΟΤ EN 12390-3

Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens - Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων

ΕΛΟΤ EN 12390-4

Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for
testing machines -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 4: Αντοχή
σε θλίψη - Προδιαγραφή για μηχανές δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 12390-5

Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens -Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 5: Αντοχή σε κάμψη δοκιμίων.

ΕΛΟΤ EN 12390-6

Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test
specimens -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 6: Εφελκυστική
αντοχή δοκιμίων σε διάρρηξη δοκιμίων

ΕΛΟΤ EN 12390-7

Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete -- Δοκιμές
σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 7: Πυκνότητα σκληρυμένου
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ EN 12390-8

Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under
pressure -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 8: Βάθος διείσδυσής
νερού υπό πίεση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες
Waterproofing of concrete structures with asphaltic membranes
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-01-02:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-01-02 «Στεγανοποίηση κατασκευών
από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες»
βασίζεται
στην
Προσωρινή
Εθνική
Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 150108-05-01-02, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E
της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων»,
την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης
του
Ελληνικού
Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

33938
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 5

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 5

4.1

Ασφαλτική προεπάλειψη ........................................................................................................... 5

4.2

Ασφαλτικό συνδετικό υλικό (ασφαλτική κόλλα) ..................................................................... 6

4.3

Ασφαλτική μεμβράνη ................................................................................................................. 6

4.4

Τσιμεντοκονία προστασίας ....................................................................................................... 7

4.5

Παραλαβή και αποθήκευση υλικών .......................................................................................... 7

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών ........................................................................................... 7

5.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 7

5.2

Τοποθέτηση επικολλουμένων ασφαλτικών μεμβρανών ....................................................... 8

5.3

Τοποθέτηση αυτοκoλλήτων ασφαλτικών μεμβρανών ........................................................... 8

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ........................................................................... 9

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος .................................................... 9

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 10

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 12

3

33939

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές
μεμβράνες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις εργασίες στεγάνωσης με χρήση διπλής ασφαλτικής μεμβράνης και
τσιμεντοκονίας προστασίας, επιφανειών σκυροδεμάτων όπως οχετών, φρεατίων και γενικότερα υπογείων
έργων που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον έδαφος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων
- General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί:

4

Απαιτήσεις

Οι επιμέρους στρώσεις του συστήματος στεγανοποίησης θα είναι συμβατές μεταξύ τους και θα παράγονται
με διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Τα πιστοποιητικά των υλικών θα προέρχονται από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

4.1

Ασφαλτική προεπάλειψη

Χαρακτηριστικά ασφαλτικού υλικού προεπάλειψης (ελάχιστες απαιτήσεις):
 Ιξώδες: Χρόνος εκροής:

10 sec

 Περιεκτικότητα σε άσφαλτο:

30 %

 Σημείο μάλθωσης της ανακτώμενης ασφάλτου:

80 °C

Το υλικό θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5
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Ασφαλτικό συνδετικό υλικό (ασφαλτική κόλλα)

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλτικής βάσης και μπορεί να είναι βελτιωμένο με πολυμερή ή
άλλα πρόσθετα όπως άσφαλτο τροποποιημένη με πολυμερή θερμής ή ψυχρής εφαρμογής ή ασφαλτικά
γαλακτώματα τροποποιημένα με πολυμερή.
Χαρακτηριστικά ασφαλτικού συνδετικού υλικού (ελάχιστες απαιτήσεις):
 Περιεκτικότητα σε τέφρα

5%

 Σημείο μάλθωσης

100 ºC

 Ευκαμψία στο ψύχος

Χωρίς ρωγμές

 Αντοχή σε διάτμηση στους 50°C

8,0 N/cm²

 Απώλεια βάρους

2,5%

Το υλικό θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

4.3

Ασφαλτική μεμβράνη

Οι ασφαλτικές μεμβράνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πολυμερισμένης ασφάλτου, με ελαστομερή ή
πλαστομερή. Ως ένθετα μπορεί να χρησιμοποιηθούν υφάσματα, συνθετικά υφάσματα ή υαλοπλέγματα κ.λπ.
Πίνακας 1 - Ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλτικών μεμβρανών

Εξωτερική υφή

Ομοιόμορφη επιφάνεια χωρίς
ρωγμές, καλή σύνδεση των
μεμονωμένων στρώσεων

Ευκαμψία στο ψύχος

Χωρίς ρωγμές στους - 5οC

Επιμήκυνση στο όριο θραύσης κατά μήκος και εγκαρσίως
- με ένθετο συνθετικό ύφασμα

35 % έως 70 %

- με ένθετο υαλόπλεγμα

2,0%

Αντοχή σε εφελκυσμό (φορτίο θραύσης)
ο

Αντοχή σε διάτμηση στους 50 C

>700N
8,0 N/cm2

Πάχος
- για εφαρμογή με χύτευση

3,0 mm

- για κατεργασία με φλόγα

4,0 mm

Πάχος της στρώσης ασφαλτικής κόλλας σε ταινίες
κατεργασμένες με φλόγα (κάτω στρώση)

3,0 mm

Πίνακας 2 - Ελάχιστες απαιτήσεις του τοποθετημένου συστήματος στεγανοποίησης

6

Αντοχή σε εφελκυσμό στους 0°C της ταινίας που
προβλέπεται για το κάτω στρώμα - μέση τιμή

0,7 N/mm2

Αντοχή σε διάτμηση στους 50οC

8,0 N/cm2

Εξάρτηση από τον χρόνο

Να δοθεί
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Συμβατότητα υλικών

Πλήρης

Φυσαλίδες στην χυτή άσφαλτο

Να μην υπάρχει καμία φυσαλίδα

Διόγκωση της ασφαλτικής κόλλας

Να μην παρατηρείται

Τσιμεντοκονία προστασίας

Η τυπική σύνθεση της τσιμεντοκονίας προστασίας είναι περιεκτικότητας τσιμέντου 600 kg/m3 εφαρμοζόμενη
σε στρώση πάχους 2 cm, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην μελέτη.

4.5

Παραλαβή και αποθήκευση υλικών

Επί της συσκευασίας ή επί των δελτίων αποστολής του υλικού ασφαλτικής προεπάλειψης, της ασφαλτικής
κόλλας και των ασφαλτικών μεμβρανών θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή
 Πλήρης ονοματολογία και χαρακτηριστικά του προϊόντος
 Οδηγία για τις συνθήκες αποθήκευσης
 Σήμανση επικινδυνότητας υλικού
 Αριθμός παρτίδας (LOT)
 Ημερομηνία λήξης ή ημερομηνία παραγωγής μαζί με την επιτρεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης
Τα υλικά θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Οι επιφάνειες τεχνικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα στεγανοποιηθούν με ασφαλτικές
μεμβράνες καθορίζονται από την Μελέτη.
Οι προς στεγανοποίηση επιφάνειες θα είναι επίπεδες, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, τέφρες, λάδια,
παραφίνες ή άλλες ξένες ουσίες και χαλαρά υλικά.
Τυχόν ατέλειες των επιφανειών ή ανωμαλίες θα αποκαθίστανται με τοπική απόξεση/απότμηση ή στοκάρισμα
με ισχυρή τσιμεντοκονία.
Οι ασφαλτικές μεμβράνες της δεύτερης στρώσης θα τοποθετούνται έτσι ώστε οι ματίσεις τους να απέχουν
από τις ματίσεις της κάτω στρώσης (μετακίνηση κατά περίπου το ήμισυ πλάτος του ρολού της μεμβράνης).
Στα άκρα της μεμβράνης ή όπου αυτή διαπερνάται από αγωγούς κ.λπ. θα γίνεται επιμελής σφράγιση με
ασφαλτική κόλλα για την πλήρη διασφάλιση έναντι διείσδυσης του νερού.
Για την εκτέλεση των εργασιών στεγανοποίησης η θερμοκρασία της επιφάνειας του σκυροδέματος θα είναι
τουλάχιστον + 5 οC.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (ανομβρία, ήπιες θερμοκρασίες).
Η εργασία θα εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε στην τελική επιφάνεια να μην εμφανίζονται φυσαλίδες, πόροι
και κοιλότητες.
Κατά την κατεργασία με φλόγα η ασφαλτική κόλλα που εκκρίνεται θα απλώνεται όσο είναι ακόμα καυτή.

7
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Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό που θα έχει εκπαιδευτεί στην εφαρμογή των
υλικών με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Κατά την εφαρμογή του συστήματος στεγανοποίησης θα τηρούνται στοιχεία σχετικά με τις θερμοκρασίες
περιβάλλοντος, την κατάσταση της επιφάνειας του σκυροδέματος, την υγρασία, τον τρόπο εφαρμογής σε
περίπτωση δυσχερών διαμορφώσεων της διατομής, τις θερμοκρασίες εφαρμογής, την μετατόπιση ενώσεων
επαλλήλων στρώσεων και τους ελέγχους των ενώσεων. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την τελική
παραλαβή της εργασίας.

5.2

Τοποθέτηση επικολλουμένων ασφαλτικών μεμβρανών

Το ασφαλτικό συνδετικό υλικό θα αναδεύεται συχνά σε θερμοκρασίες 150 - 180°C. Για την θέρμανση του
ασφαλτικού υλικού θα χρησιμοποιούνται λέβητες με μηχανισμό ανάδευσης και ένδειξη θερμοκρασίας, ώστε
να αποκλείεται η υπερθέρμανσή του.
Η εφαρμογή υλικού προεπάλειψης ή θερμής ασφαλτικής κόλλας θα αρχίζει από το άκρο της επιφάνειας,
ώστε σε κάθε περίπτωση το ασφαλτόπανο που βρίσκεται ανάντη να επικαλύπτει το αμέσως κατάντη
(συνήθως η εφαρμογή γίνεται κατά μήκος της επιφάνειας). Η εφαρμογή της θερμής ασφαλτικής κόλλας θα
γίνεται μόνο μετά την ξήρανση της προεπάλειψης. Η έγχυση της ασφάλτου στην επιφάνεια θα γίνεται σε
συγχρονισμό με την εκτύλιξη της μεμβράνης, η οποία θα ακολουθεί αμέσως πριν ψυχθεί η ασφαλτόκολλα.
Η σειρά των εργασιών στεγανοποίησης έχει ως εξής:
 Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης (αστάρωμα) της επιφάνειας.
 Εφαρμογή θερμού μείγματος ασφαλτικής κόλλας επί της επιφάνειας σκυροδέματος, σε ζώνη πλάτους
λίγο μεγαλύτερου του μισού πλάτους της ασφαλτικής μεμβράνης.
 Άμεση επικόλληση στην θερμή ασφαλτική κόλλα της ασφαλτικής μεμβράνης με επαρκή συμπίεση ώστε
να μην εγκλωβιστούν φυσαλίδες αέρα και να εφαρμόσει καλά στην επιφάνεια.
 Εφαρμογή θερμού ασφαλτικού μείγματος πάνω από την πρώτη μεμβράνη και σε παρακείμενο τμήμα της
δεύτερης ώστε να δημιουργείται λωρίδα ασφάλτου, πλάτους λίγο μεγαλύτερου της μάτισης.
 Άμεση επικόλληση στην θερμή ασφαλτόκολλα πλήρους λωρίδας μεμβράνης με άσκηση πίεσης όπως
προαναφέρθηκε.
 Επάλειψη καυτής ασφάλτου πάνω από την τελευταία μεμβράνη και σε παρακείμενη λωρίδα, πλάτους
λίγο μεγαλύτερου της μάτισης.
 Άμεση επικόλληση στην θερμή λωρίδα ασφαλτόκολλας νέας μεμβράνης με επικάλυψη της
προηγούμενης κατά 10 cm (μάτιση).
Η εργασίες συνεχίζονται έως ότου καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια. Οι ματίσεις των μεμβρανών θα είναι
τουλάχιστον 10 cm κατά πλάτος και 15 cm κατά μήκος.
Οι ασφαλτικές στρώσεις που περιγράφονται παραπάνω θα εξασφαλίζουν ότι κανένα τμήμα της μεμβράνης
δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με άλλη μεμβράνη ή επιφάνεια σκυροδέματος χωρίς να παρεμβάλλεται
ασφαλτόκολλα.

5.3

Τοποθέτηση αυτοκoλλήτων ασφαλτικών μεμβρανών

Μετά το αστάρωμα της στεγνής και καθαρής επιφάνειας του σκυροδέματος και την ξήρανσή του γίνεται η
επικόλληση της μεμβράνης.
Οι εργασία αρχίζει από το άκρο της επιφάνειας ώστε η ανάντη μεμβράνη να επικαλύπτει την κατάντη.
Κατά την κατεργασία με φλόγα η θερμότητα θα επιδρά ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος του ρολού. Η
μεμβράνη θα θερμαίνεται έως ότου λειώσει από το υπόστρωμά της τόση κόλλα ώστε κατά την εκτύλιξή της
να προηγείται του ρολού περίσσεια κόλλας καθ’ όλο το πλάτος της μεμβράνης. Αμέσως μετά την τήξη της
κόλλας θα ακολουθεί συμπίεση της μεμβράνης μηχανικά ή με κατάλληλο εργαλείο.

8
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Για την κατεργασία με φλόγα θα χρησιμοποιείται πηγή θερμότητας που θα επιδρά ομοιόμορφα σε όλο το
πλάτος του ρολού (σειρά φλόγιστρων), ειδικότερα κατά την εγκατάσταση του κάτω στρώματος. Η χρήση
μεμονωμένων καυστήρων αερίου επιτρέπεται για μικρές επιφάνειες (< 200 m²), για συνδέσεις και για τοπικές
εργασίες επισκευής, καθώς και για ειδικές περιπτώσεις π.χ. σε υπερυψωμένα σημεία.
Οι επικαλύψεις των μεμβρανών θα είναι τουλάχιστον 10 cm κατά πλάτος και 15 cm κατά μήκος (ματίσεις).
Το σύστημα στεγανοποίησης προστατεύεται με πατητό τσιμεντοκονίαμα πάχους 2 cm, αναλογίας 600 kg
τσιμέντου ανά m3.
Η προστατευτική στρώση θα εφαρμόζεται όταν το σύστημα στεγανοποίησης αποκτήσει θερμοκρασία
περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η διάστρωση τσιμεντοκονίας επί θερμής μεμβράνης.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
 Έλεγχος τηρηθέντων στοιχείων κατά την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5.1 της
παρούσας.
 Έλεγχος τοποθέτησης της επικάλυψης σύμφωνα με την μελέτη, τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια
και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
 Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
 Αναθυμιάσεις.
 Χειρισμός θερμού υλικού.
 Χρήση φλογίστρου.
Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ
159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Personal eye protection Specifications

9
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σταγόνες λυομένου
μετάλλου

Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
 Περισυλλογή και μεταφορά προς απόθεση όλων των άχρηστων υλικών συσκευασίας των
ενσωματούμενων υλικών.
 Απαγόρευση έγχυσης ασφαλτικών υλικών στο έδαφος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανείας σκυροδέματος, επί της οποίας εφαρμόσθηκε το
σύστημα στεγανοποίησης σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή. Οι επικαλύψεις μεμβρανών δεν
επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω στεγανοποίηση της
επιφανείας σκυροδέματος. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:

10

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
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x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

.

11

33947

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009

©

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1107-1

Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of dimensional stability - Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες Προσδιορισμός διαστασιολογικής σταθερότητας - Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες
στεγάνωσης δωμάτων.

ΕΛΟΤ EN 1108

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of form stability under cyclical temperature changes -- Εύκαμπτες
στεγανωτικές μεμβράνες - Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων Προσδιορισμός σταθερότητας του σχήματος υπό την επίδραση κύκλου
θερμοκρασιακών μεταβολών.

ΕΛΟΤ EN 1109

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of flexibility at low temperature -- Εύκαμπτες στεγανωτικές
μεμβράνες - Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός
ευκαμψίας σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΕΛΟΤ EN 1110

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of flow resistance at elevated temperature -- Εύκαμπτες
στεγανωτικές μεμβράνες - Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων Προσδιορισμός της αντίστασης ροής σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΕΛΟΤ EN 12310-1

Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for waterproofing Determination of resistance to tearing (nail shank) -- Εύκαμπτες στεγανωτικές
μεμβράνες - Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων Προσδιορισμός της αντίστασης στο σχίσιμο (με καρφί).

ΕΛΟΤ EN 12311-1

Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of tensile properties -- Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες - Μέρος
1: Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός ιδιοτήτων
εφελκυσμού.

ΕΛΟΤ EN 12316-1

Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of peel resistance of joints -- Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός της
αντοχής αποκόλλησης των συνδέσεων.

ΕΛΟΤ EN 12317-1

Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of shear resistance of joints -- Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός των
διατμητικών αντοχών των αρμών επικάλυψης.

ΕΛΟΤ EN 12691

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Determination of resistance to impact -- Εύκαμπτα φύλλα
στεγάνωσης - Ασφαλτικά πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων Προσδιορισμός αντίστασης σε κρούση.

ΕΛΟΤ EN 12730

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Determination of resistance to static loading -- Εύκαμπτα φύλλα
στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων Προσδιορισμός της αντίστασης στη στατική φόρτιση.

ΕΛΟΤ EN 1848-1

Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width and straightness Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing -- Εύκαμπτες στεγανωτικές
μεμβράνες - Προσδιορισμός μήκους, πλάτους και ευθύτητας - Μέρος 1: Ασφαλτικές
μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων.
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ΕΛΟΤ EN 1849-1

Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit
area - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing -- Εύκαμπτα φύλλα
στεγάνωσης- Προσδιορισμός του πάχους και της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας Μέρος 1: Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωμάτων.

ΕΛΟΤ EN 1850-1

Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 1:
Bitumen sheets for roof waterproofing -- Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες.
Προσδιορισμός ορατών ατελειών - Μέρος 1Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης
δωμάτων.

ΕΛΟΤ EN 1296

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing Method of artificial ageing by long term exposure to elevated temperature -Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά πλαστικά και ελαστομερή φύλλα
στεγάνωσης - Μέθοδος τεχνητής γήρανσης με μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές
θερμοκρασίες.

ΕΛΟΤ EN 13416

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Rules for sampling -- Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά,
πλαστικά και ελαστομερή φύλλα για στεγάνωση δωμάτων - Κανόνες
δειγματοληψίας.

ΕΛΟΤ EN 1928

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Determination of watertightness -- Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων Προσδιορισμός υδατοπερατότητας.

ΕΛΟΤ EN 1931

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Determination of water vapour transmission properties -- Εύκαμπτα
φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστικά φύλλα στεγάνωσης Προσδιορισμός ιδιοτήτων υδρατμοπερατότητας.

ΕΛΟΤ EN 1431

Bitumen and bituminous binders - Determination of recovered binder and oil
distillate from bitumen emulsions by distillation -- Ασφαλτικά και συνδετικά
ασφαλτικών - Προσδιορισμός της ανακτηθείσης ασφάλτου και του ελαιώδους
αποστάγματος σε ασφαλτικά γαλακτώματα, δι' αποστάξεως.

ΕΛΟΤ EN 12970

Mastic asphalt for waterproofing - Definitions, requirements and test methods -Ασφαλτική μαστίχη στεγάνωσης - Ορισμός, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 12592

Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility -- Ασφαλτικά και
συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός διαλυτότητας.

ΕΛΟΤ EN 12594

Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples -- Ασφαλτικά και
συνδετικά ασφαλτικών - Προετοιμασία δειγμάτων .

ΕΛΟΤ EN 12846

Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time of bitumen
emulsions by the efflux viscometer -- Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά Προσδιορισμός του χρόνου εκροής των ασφαλτικών γαλακτωμάτων με ιξωδόμετρο
εκροής.

ΕΛΟΤ EN 12849

Bitumen and bituminous binders - Determination of penetration power of bitumen
emulsions -- Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισμός της ικανότητας
διείσδυσης των ασφαλτικών γαλακτωμάτων.

ΕΛΟΤ EN 13304

Bitumen and bituminous binders - Framework for specification of oxidised bitumens
-- Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών οξειδωμένων
ασφάλτων.
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ΕΛΟΤ EN 1426

Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration -Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός της διείσδυσης με βελόνα.

ΕΛΟΤ EN 1427

Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point - Ring and Ball
method -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός της μαλάκυνσηςΜέθοδος δακτυλίου.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα
Protective coatings of hydraulic concrete structures with in-situ or ready-mixed cement
mortars

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-01-04
«Θωράκιση
επιφανειών
υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα
κονιάματα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-0805-01-04, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή
έτοιμα κονιάματα

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι εργασίες θωράκισης με τσιμεντοκονίαμα ή έτοιμα
κονιάματα, επιφανειών κατασκευών από σκυρόδεμα (οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων και γενικότερα
υπογείων έργων).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 480-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 2: Determination of
setting time -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων. Μέρος 2:
Προσδιορισμός χρόνου πήξης.

ΕΛΟΤ EN 13139

Aggregates for mortar (Incorporating corrigendum May 2004) -- Αδρανή κονιαμάτων
(περιλαμβάνεται η διόρθωση του Μαίου 2004)

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size
distribution - Sieving method -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry,
as mixing water for concrete -- Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για
δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-1

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of
the resistance to wear (micro-Deval). -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών
και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών -- Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε
φθορά (micro-Deval).

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-1

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of
resistance to freezing and thawing -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των
αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντοχής
σε ψύξη και απόψυξη.

ΕΛΟΤ EN 13395-1

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of workability - Part 1: Test for flow of thixotropic mortars -Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα
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- Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός εργασιμότητας. Μέρος 1: Δοκιμή ρευστότητας
θιξοτροπικών κονιαμάτων.
ΕΛΟΤ EN 13412

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of modulus of elasticity in compression -- Προϊόντα και
συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι
δοκιμής - Προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας σε θλίψη.

ΕΛΟΤ EN 13294

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of stiffening time -- Προϊόντα και συστήματα για την
προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής Προσδιορισμός χρόνου σκλήρυνσης.

ΕΛΟΤ EN 1367-4

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of
drying shrinkage -- Δοκιμές για τον προσδιoρισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε
θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 4: Προσδιορισμός συστολής ξηράνσεως.

ΕΛΟΤ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria of common
cements. -- Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης
κοινών τσιμέντων.

ΕΛΟΤ EN 197-2

Cement - Part 2: Conformity evaluation. -- Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση
συμμόρφωσης.

EΛΟΤ EN 1015-2

Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of mortars and
preparation of test mortars -- Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - Μέρος 1:
Δειγματοληψία κονιαμάτων και παρασκευή των κονιαμάτων δοκιμής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-6

Methods of test for mortar for masonry - Part 6: Determination of bulk density of fresh
mortar -- Μέθοδοι δοκιμών κονιαμάτων τοιχοποιίας. - Μέρος 6: Προσδιορισμός της
φαινόμενης πυκνότητας του νωπού κονιάματος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-9

Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of workable life and
correction time of fresh mortar -- Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 9:
Προσδιορισμός του εργάσιμου χρόνου και του χρόνου διορθωτικών επεμβάσεων
νωπού κονιάματος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10

Methods of test for mortar for masonry - Part 10: Determination of dry bulk density of
hardened mortar -- Μέθοδοι δοκιμών κονιαμάτων τοιχοποιίας. - Μέρος 10:
Προσδιορισμός της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας του σκληρυμένου κονιάματος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11

Methods of test for mortar for masonary - Part 11: Determination of flexural and
compressive strength of hardened mortar -- Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων τοιχοποιίας
- Μέρος 11: Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη και θλίψη σκληρυμένου κονιάματος

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί:

4

Απαιτήσεις

Για την θωράκιση των εξωτερικών επιφανειών κατασκευών από σκυρόδεμα μπορούν να εφαρμοσθούν κοινά
τσιμεντοκονιάματα ή ειδικά στεγανωτικά κονιάματα που περιέχουν συνθετικές ύλες, (συνήθως από
πολυμερή). Τα ειδικά αυτά κονιάματα παρασκευάζονται με την ανάμιξη υλικών που συνήθως παραδίδονται
σε εργοστασιακές συσκευασίες.
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ΕΛΟΤ

4.1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04

Τσιμέντο

Για το τσιμέντο έχουν εφαρμογή τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 197-1 και ΕΛΟΤ EN 197-2.
Η χρήση τσιμέντου χύμα επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει αποδεκτές
μεθόδους φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και μέτρησης, διαφορετικά θα χρησιμοποιείται μόνο
τσιμέντο σε χάρτινους σάκους.

4.2

Αδρανή υλικά

Για τα αδρανή κονιαμάτων έχει εφαρμογή το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13139, στο οποίο καθορίζονται οι
απαιτούμενες δοκιμές και η διαδικασία πιστοποίησης για την εφαρμογή σήμανσης CE.
Ο προσδιορισμός των γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικά της άμμου προσδιορίζονται με βάση τα
πρότυπα έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-1.
Τα αδρανή υλικά των κονιαμάτων μπορεί να είναι φυσικής προέλευσης (χαλαζιακή άμμος) ή θραυστά
(ασβεστολιθικής προέλευσης). Θα πληρούν τις παρακάτω ποιοτικές απαιτήσεις:


Θα είναι σκληρά, υγιή, ανθεκτικά, καθαρά και απαλλαγμένα από προσμίξεις αργίλου, αλκαλίων,
οργανικών ή άλλων επιβλαβών ουσιών.



Το σύνολο των σωματιδίων ειδικού βάρους μικρότερου από 1,95 gr/cm3 δεν θα υπερβαίνει το 1%
κατά βάρος.



Θα είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης.

Η κοκκομετρία των αδρανών θα κυμαίνεται εντός των ακόλουθων ορίων:
Πίνακας 1 - Προτεινόμενες ζώνες κοκκομετρικής διαβάθμισης άμμου κονιαμάτων
Διάμετρος κόσκινου [mm]

Διερχόμενα κατά βάρος [%]

2,4

100

0,30

15÷40

0,15

0÷10

0,074

0÷5

Επιθυμητό είναι να μην χρησιμοποιούνται αδρανή με μικρότερη διαβάθμιση από την παρακάτω:
Πίνακας 2 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης άμμου κονιαμάτων

4.3

Διάμετρος κόσκινου [mm]

Διερχόμενο ποσοστό [%]

2,36

95

1,18

80

0,60

60

0,30

25

0,075

2,5

Νερό

Εάν το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάμιξη και την συντήρηση των τσιμεντοκονιαμάτων δεν είναι
πόσιμο, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN
1008.
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Γενικώς το νερό θα είναι καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει ιλύ, οργανικές ουσίες, άλατα ή άλλες ξένες
προσμίξεις. Η Επίβλεψη σε περίπτωση χρησιμοποίησης μη πόσιμου νερού μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση
εργαστηριακού ελέγχου για την διαπίστωση της καταλληλότητάς του.
Για το νερό ανάμιξης ισχύει το πρότυπο:
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θαλασσινού νερού για την παρασκευή κονιαμάτων.

4.4

Πρόσθετα

Τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι του αυτού εργοστασίου και θα έχουν την ίδια εμπορική
ονομασία με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την μελέτη συνθέσεως του κονιάματος και θα προστίθενται
στην αναλογία που προβλέπεται σε αυτήν.
Τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι συμβατά με τον τύπο του τσιμέντου που χρησιμοποιείται. Ο
Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία φάκελο τεχνικών στοιχείων και χαρακτηριστικών των προσθέτων
που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων. Θα
παρέχονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:


Χημική ονοματολογία των κυρίως ενεργών συστατικών των προσθέτων.



Περιεκτικότητα των προσθέτων σε χλώριο εκφρασμένη σε άνυδρο CaCl2 ως ποσοστό κατά βάρος
του προσθέτου.



Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.



Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιμοποίησης μεγαλύτερης δόσης.



Αν το πρόσθετο δημιουργεί φυσαλίδες αέρα.



Επιτρεπόμενος χρόνος και απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης.



Συμβατότητα των προσθέτων σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ή
περισσότερα από αυτά.



Αν τα πρόσθετα είναι απαλλαγμένα από θειικές ρίζες (δεν γίνονται αποδεκτά).



Αν τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις στον χρόνο πήξεως, στις
αντοχές και στο τελικό χρώμα του κονιάματος.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση προσθέτων που δημιουργούν ιόντα χλωρίου.

4.5
4.5.1

Απαιτήσεις για τα κονιάματα
Επί τόπου παρασκευαζόμενο τσιμεντοκονίαμα

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, για την κατασκευή του τσιμεντοκονιάματος θα χρησιμοποιείται
τσιμέντο και άμμος σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο για την πρώτη και δεύτερη στρώση και
900 kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο άμμου για την τρίτη στρώση ή όπως προκύψει από την μελέτη σύνθεσης
βάσει των διατιθέμενων υλικών και των απαιτήσεων της μελέτης.
Για τα τσιμεντοκονιάματα που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο θα συντάσσεται μελέτη σύνθεσης σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της μελέτης και της παρούσας Προδιαγραφής.
Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος.
Η χρήση φυσικών ή συνθετικών προσθέτων για την αύξηση της στεγανότητας ή της εργασιμότητας των
τσιμεντοκονιαμάτων επιτρέπεται μόνο όταν έχει ληφθεί υπόψη στην μελέτη σύνθεσης του κονιάματος, και
μετά από έγκριση από την Επίβλεψη.
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Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη τα κονιάματα θα έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες (οι οποίες θα
ληφθούν υπόψη κατά την μελέτη συνθέσεως). Η δειγματοληψία του νωπού κονιάματος θα εκτελείται
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1015-2.
Πίνακας 3 - Ιδιότητες τσιμεντοκονιαμάτων
Φαινόμενη πυκνότητα

ΕΝ 1015-10

Πυκνότητα νωπού κονιάματος

ΕΝ 1015-6

Αντοχή σε θλίψη

≥ 40Ν/mm2 (ΕΝ 1015-11)

Αντοχή στην κάμψη από εφελκυσμό

≥ 7,5 Ν/mm2 (ΕΝ 1015-11)

Μέτρο ελαστικότητας θλίψης

≥ 30000 Ν/mm2 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13412)

Συστολή

<1,2mm/m (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-4)

Προσδιορισμός χρόνου πήξης

ΕΛΟΤ ΕΝ 480-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 13395-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 13294

Προσδιορισμός χρόνου εργασιμότητας

ΕΝ 1015-9

Αντοχή προσκόλλησης σε εφελκυσμό

≥ 1,5 Ν/mm2

4.5.2

Βιομηχανικώς παρασκευαζόμενα έτοιμα προς μίξη κονιάματα

Τα βιομηχανικά κονιάματα με συνθετικές συνδετικές ύλες θα παραδίδονται στο εργοτάξιο σε ξηρή μορφή και
η ανάμιξη θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίζει πιστοποιητικά του εργοστασίου, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες
στον παραπάνω πίνακα ιδιότητες.
Το εργοστάσιο κατασκευής θα εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001.
Επί της συσκευασίας των υλικών θα υπάρχουν, στο βαθμό που ισχύουν, τουλάχιστον οι ακόλουθες
επισημάνσεις:


Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή.



Ακριβής χαρακτηρισμός του προϊόντος.



Απαιτήσεις για την αποθήκευση.



Αριθμός παρτίδας.



Επισήμανση περιεχομένων επικίνδυνων υλικών.



Ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης.



Παραπομπή σε ειδικές διατάξεις επεξεργασίας.

Τα υλικά θα αποθηκεύονται στην εργοστασιακή τους συσκευασία σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστή σε στεγνό και αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και τους
εργοταξιακούς ρύπους.
Οι σάκοι των διαφόρων συνδετικών υλών σε μορφή σκόνης θα αποθηκεύονται χωριστά πάνω σε ξύλινες
παλέτες και θα καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους (ανακύκλωση αποθέματος).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Παρασκευή κονιάματος

Η ανάμιξη των υλικών και η παρασκευή των μιγμάτων θα γίνεται με αναμικτήρες κονιαμάτων. Θα προηγείται
η ανάμειξη των αδρανών και της συνδετικής ύλης και στην συνέχεια θα προστίθεται το νερό στην
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προβλεπόμενη από τη μελέτη σύνθεσης ποσότητα, και η ανάμειξη θα συνεχίζεται μέχρι να προκύψει
ομοιογενές μείγμα.
Η παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων (ανάμειξη) με το χέρι επιτρέπεται μόνο για πολύ μικρές ποσότητες
κονιάματος και ακολουθείται η παραπάνω σειρά εργασιών.
Για την παρασκευή του κονιάματος με συνθετικές συνδετικές ύλες στο εργοτάξιο θα εφαρμόζονται
επακριβώς οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.
Για την προσθήκη μέρους του περιεχομένου συσκευασίας υγρού συστατικού θα χρησιμοποιείται κατάλληλη
δοσομετρική διάταξη.

5.2

Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες όπου θα εφαρμοστεί η τσιμεντοκονία θα είναι απαλλαγμένες από σκόνες, άργιλο και χαλαρά
υλικά.
Ο καθαρισμός της επιφάνειας θα γίνεται με εκτόξευση νερού υπό πίεση ή με πεπιεσμένο αέρα.
Τυχόν ρωγμές και οπές θα σφραγίζονται με εισπίεση σφραγιστικού υλικού. Οι αρμοί εργασίας του προς
επικάλυψη σκυροδέματος θα διευρύνονται σε μορφή V και θα εφαρμόζεται σφραγιστικό υλικό, συμβατό με το
υλικό του κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις βιομηχανοποιημένων έτοιμων κονιαμάτων). Τα υλικά αυτά,
εάν δεν προκαθορίζονται από τη μελέτη, θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από σχετική
πρόταση του Αναδόχου.

5.3

Εφαρμογή κονιάματος

Τα κονιάματα με συνθετικές ύλες ως συνδετικό, θα προετοιμάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής, τα δε συμβατικά τσιμεντοκονιάματα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως. Δεν επιτρέπεται η αύξηση της ποσότητας νερού για βελτίωση της εργασιμότητας του
κονιάματος.
Η θερμοκρασία εφαρμογής των εργοστασιακών κονιαμάτων θα είναι η προβλεπόμενη από τον
κατασκευαστή. Γενικώς τα κονιάματα θα εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ των 5°C και
30°C. Σε συνθήκες παγετού (θ ≤ 4°C) ή καύσωνα (θ ≥ 38°C) δεν θα εκτελούνται εργασίες θωράκισης
επιφανειών.
Η πρώτη στρώση της τσιμεντοκονίας θα είναι πεταχτή, ενώ η δεύτερη και η τρίτη θα είναι πατητές, θα
συμπιέζονται και θα λειαίνονται με το μυστρί. Το συνολικό πάχος της τσιμεντοκονίας θα είναι το οριζόμενο
στην μελέτη, τουλάχιστον δε 1,50 cm για εξωτερικές επιφάνειες και 2,00 cm για εσωτερικές επιφάνειες
(φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.). Το πάχος του κονιάματος σε καμία θέση δεν θα είναι μικρότερο από 1,00 cm.
Οι γωνίες θα διαμορφώνονται σε καμπύλη με ειδικά εργαλεία χειρός.
Πριv από την διάστρωση κάθε στρώσης τσιμεντοκονίας η επιφάνεια θα καθαρίζεται από τυχόν σαθρά και
χαλαρά υλικά και θα διαβρέχεται με γαλάκτωμα τσιμέντου.
Το τσιμεντοκονίαμα θα διατηρείται σε υγρό περιβάλλον μετά την πήξη του τσιμέντου (επανειλημμένη
διαβροχή με νερό).
Θα παρασκευάζεται τόσο κονίαμα όσο έχει την δυνατότητα το συνεργείο να διαστρώνει πριν αρχίσει η πήξη
του.
Κονιάματα που έχουν στεγνώσει ή έχει αρχίσει η πήξη τους (περίπου δύο ώρες από την προσθήκη
τσιμέντου στο μείγμα) δεν θα χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση των κονιαμάτων
αυτών με την προσθήκη νερού ή συνδετικής ύλης (π.χ. τσιμέντο).
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Ποσότητες κονιάματος που έχουν πέσει στο δάπεδο θα συλλέγονται πριν από την στερεοποίησή τους και θα
απομακρύνονται.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας


Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών και εργαστηριακών δοκιμών του εργοστασίου παραγωγής (στην
περίπτωση των ετοίμων κονιαμάτων) και εργαστηριακών δοκιμών στην περίπτωση συμβατικών
τσιμεντοκονιαμάτων.



Έλεγχος πλήρους επικάλυψης των προβλεπόμενων από την μελέτη επιφανειών.



Οπτικός έλεγχος επιφανειακής υφής κονιαμάτων θωράκισης.



Δειγματοληπτικός έλεγχος πάχους επίστρωσης.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιάιτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
 Εκφόρτωση και διακίνηση ενσακισμένων υλικών με γερανοβραχίονα.
 Εργασία σε ανοιχτά ορύγματα ή στο εσωτερικό φρεατίων.
 Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την φάση εκτέλεσης εργασιών εντός ορύγματος.
Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών έχουν εφαρμογή, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:


Συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).



Συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).



Λήψη μέτρων προστασίας για την εκτέλεση εργασιών εντός ορυγμάτων ή φρεατίων σύμφωνα με το
Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.



Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες
απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 4 – ΜΑΠ

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear



Διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων προς τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών (κλίμακες
καθόδου).



Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού κατά την εκτέλεση εργασιών εντός φρεατίου.

Για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, έχουν εφαρμογή, τουλάχιστον, τα εξής:

8



Τα υπολείμματα υλικών κατασκευής και συσκευασίας προσκομιζομένων
περισυλλέγονται και θα απομακρύνονται από το έργο, προς οριστική απόθεση.

υλικών

θα



Κατά τους καθαρισμούς των επιφανειών από ξένα υλικά θα λαμβάνονται μέτρα αποφυγής σκόνης
(διαβροχή επιφανειών κ.λπ.).



Τα απόνερα απόπλυσης των επιφανειών δεν επιτρέπεται να καταλήγουν σε δίκτυα αποχέτευσης.

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. Οι εργασίες
διακρίνονται ως προς το προβλεπόμενο από την μελέτη πάχος στρώσης και την θέση εφαρμογής
(εξωτερικές - εσωτερικές στρώσεις).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

H προετοιμασία του υποστρώματος.

x

H συντήρηση των κονιαμάτων.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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παρούσα
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-01 «Αρμοκοπές σε πλάκες
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Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-01,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Στην παρούσα Προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις για την διαμόρφωση αρμών και ψευδαρμών σε
κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) -Waterstops for concrete joints

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1 Κατασκευαστικοί αρμοί (αρμοί διακοπής εργασίας)
Οι αρμοί εργασίας διαμορφώνονται εκεί όπου για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Η θέση
τους καθορίζεται από την μελέτη. Δεν επιτρέπονται πρόσθετοι αρμοί διακοπής εργασίας χωρίς έγκριση από
τον κύριο του έργου χωρίς πλήρως τεκμηριωμένης σχετικής πρότασης του αναδόχου.
Όταν προβλέπεται η ανάπτυξη υδροστατικής πίεσης κατά το στάδιο λειτουργίας, ο αρμός διακοπής θα
διαμορφώνεται με στεγανωτική ταινία από φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή από PVC, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02.
3.2 Αρμοί διαστολής
Οι αρμοί διαστολής διατάσσονται σε συνδυασμό με τους αρμούς πλήρους και μερικής συστολής για την
αντιμετώπιση σχετικών μετακινήσεων και ειδικότερα διαστολών μεταξύ τμημάτων μίας κατασκευής.
Οι αρμοί διαστολής διακρίνονται σε επίπεδους και οδοντωτούς. Σε περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται
έντονη διαφοροποίηση των συνθηκών έδρασης ή φόρτισης των παρακειμένων τμημάτων, εφαρμόζονται
κατά κανόνα οδοντωτοί αρμοί με διαμόρφωση διατμητικού συνδέσμου (τόρμος - εντορμία).
Η διαμόρφωση των αρμών διαστολής γίνεται κατά κανόνα κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης και μόνο σε
περίπτωση που κριθεί εντελώς απαραίτητο γίνεται μετά την σκυροδέτηση.

5
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3.3 Αρμοί συστολής - ελέγχου
Οι αρμοί συστολής - ελέγχου θα κατασκευάζονται στις θέσεις και με τις διαστάσεις που προβλέπονται από τη
μελέτη.
Οι αρμοί συστολής διαμορφώνονται είτε σε όλο το πάχος του σκυροδέματος (πλήρης αρμός) είτε σε μέρος
αυτού (αρμός ελέγχου, ψευδαρμός). Με την διάταξη των ψευδαρμών προκαθορίζεται η θέση της ρωγμής
(εντοπίζεται η θέση εκτόνωσης συστολοδιαστολών του στοιχείου από σκυρόδεμα).
Οι αρμοί συστολής (πλήρεις αρμοί) κατά κανόνα διαμορφώνονται κατά την φάση της σκυροδέτησης, με την
ενσωμάτωση στο πλαστικό ακόμη σκυρόδεμα κατάλληλα προδιαμορφωμένου υλικού πλήρωσης ή με χρήση
πλευρικού ξυλοτύπου. Αν απαιτείται μπορεί να γίνει και κοπή του αρμού μετά την σκυροδέτηση, με μηχανικά
μέσα.
Οι αρμοί μερικής συστολής ή πλήρους συστολής αποσκοπούν στον έλεγχο της συστολής λόγω ξήρανσης
του σκυροδέματος ή θερμοκρασιακών μεταβολών.
Στους αρμούς μερικής συστολής θα διακόπτεται το 50% του οπλισμού, ενώ στους αρμούς πλήρους
συστολής το σύνολο του οπλισμού. Εάν απαιτείται η μεταφορά διατμητικών τάσεων εκατέρωθεν του αρμού
και η πλήρης αποφυγή διαφορικών παραμορφώσεων θα χρησιμοποιούνται συνδετήριες ράβδοι (βλήτρα),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

6

33970
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01:2009

Σχήμα 1 – Τυπική διάταξη αρμών σε κατασκευές σκυροδέματος υδραυλικών έργων
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Απαιτήσεις

4.1 Εξοπλισμός
Η κοπή των αρμών θα γίνεται με αρμοκόφτη κινούμενο επί τροχών ή οδηγών κύλισης.
Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι της εγκρίσεως του κυρίου του έργου. Ο χειριστής θα είναι
αποδεδειγμένης εμπειρίας σε κοπές με αρμοκόφτη (ο ανάδοχος θα καταθέσει τα σχετικά πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις).
Αναφορικά με τον εξοπλισμό κοπής και την λειτουργία του επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Όταν η κοπή του αρμού γίνεται σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης του σκυροδέματος παρατηρείται συνήθως
"ξέφτισμα" των παρειών. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και λόγω μη ορθής επιλογής κοπτικού δίσκου. Ο δίσκος
κοπής θα επιλέγεται ανάλογα με την ισχύ του δισκοπρίονου και την ποιότητα του σκυροδέματος. Ένας
ακατάλληλος δίσκος θα "στομώσει" γρήγορα και θα αρχίσει να αποκολλά τους κόκκους των αδρανών ενώ
προσπαθεί να τους κόψει.
Η έμφραξη ή απόφραξη των σωλήνων νερού ψύξεως ενός αδαμαντοφόρου κοπτικού οδηγεί επίσης σε
"ξέφτισμα" παρειών κοπής.
Κατά συνέπεια ο χειριστής του κοπτικού θα παρακολουθεί συνεχώς την κοπή και θα ελέγχει εάν άρχισε να
δημιουργείται τομή με ανώμαλες παρειές, οπότε θα ρυθμίσει κατάλληλα την συσκευή.

5

Διαδικασίες κοπής

5.1 Κοπή αρμών συστολής
Η κοπή μπορεί να γίνει σε μία ή δυο φάσεις.
5.1.1

Κοπή αρμού σε δύο φάσεις

Η πρώτη φάση θα αρχίζει αφού το σκυρόδεμα έχει σκληρυνθεί αρκετά ώστε να μην προκαλείται χαλάρωση
του χονδρόκοκκου υλικού ή απολέπιση των ακμών. Πάντως η κοπή του αρμού θα γίνεται έγκαιρα ώστε να
προληφθεί η δημιουργία μη ελεγχόμενων ρωγμών συστολής του σκυροδέματος.
Το πλάτος της εγκοπής κατά την πρώτη φάση θα είναι μικρότερο του τελικώς προβλεπόμενου, και το βάθος
της θα βρίσκεται μεταξύ του 1/4 και του 1/3 του πάχους του σκυροδέματος. Η πρώτη φάση αρχίζει συνήθως
μέσα στο πρώτο 24ωρο από την σκυροδέτηση.
Η κοπή των αρμών θα γίνεται πάντα κατά την αλληλουχία των σκυροδετήσεων διαδοχικά. Δεν επιτρέπεται
να παραλείπονται ενδιάμεσοι αρμοί και η κοπή τους να αφήνεται για μετέπειτα.
Εάν έχουν τοποθετηθεί βλήτρα συνεχείας, η τομή θα προχωρήσει τόσο ώστε να παραμένει πάχος
επικάλυψης των βλήτρων τουλάχιστον 25 mm.
Σε δεύτερη φάση θα ολοκληρώνεται η κοπή του αρμού στις τελικές του διαστάσεις και θα διαμορφώνονται οι
ακμές είτε με γωνιοτροχό είτε με εργαλείο κοπής.
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5.1.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01:2009

Κοπή αρμού σε μια φάση

Όταν η κοπή του αρμού προβλέπεται να γίνει σε μία φάση, οι διαστάσεις του αρμού (πλάτος και βάθος) θα
είναι οι τελικές που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη. Η κοπή των αρμών θα γίνεται το ταχύτερο
δυνατό μετά την αρχική σκλήρυνση του σκυροδέματος (μόλις καταστεί πρακτικά εφικτή η κοπή), για να
επιτευχθεί άμεσος έλεγχος των ρωγμών συστολής.
Οι αρμοί θα καθαρίζονται επιμελώς από τα υλικά κοπής μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

5.2 Κοπή αρμών διαστολής
Τα χείλη των αρμών θα διαμορφώνονται τριγωνικά με ελάχιστη διάσταση 3 mm ή όπως προβλέπεται στην
μελέτη.
Η κοπή των αρμών διαστολής θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους αρμούς συστολής, σε δύο
φάσεις.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
x Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας της θέσης και διατομής των αρμών, σύμφωνα με τα σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης. Οι κοπτόμενοι αρμοί δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από ± 2 cm από τις
θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται από την μελέτη.
x Έλεγχος παρειών αρμού για την διαπίστωση τυχόν χαλάρωσης χονδρόκοκκων υλικών ή απολέπισης των
επιφανειών.
x Έλεγχος του καννάβου των αρμών και των διασταυρώσεων εγκαρσίων και διαμήκων αρμών στις
περιπτώσεις επένδυσης διωρύγων από σκυρόδεμα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
x Σκόνη κατά την κοπή του σκυροδέματος.
x Εκτέλεση εργασιών σε επικλινείς επιφάνειες.
x Χειρισμός κοπτικού εξοπλισμού.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των συσκευών θα γίνεται μόνον από εξειδικευμένο προσωπικό. Κανένα
άτομο χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα
εξουσιοδοτείται προς τούτο.
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της σκόνης (διαβροχή επιφανειών
επί των οποίων εκτελούνται εργασίες κοπής).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυομένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Personal eye protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστασίας ακοής

ΕΛΟΤ ΕΝ
458

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Μέσα ατομικής προστασίας
ακοής – Συστάσεις για την
επιλογή, τη χρήση τη
φροντίδα και την συντήρηση
– Έγγραφο καθοδήγησης
Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Hearing protectors Recommendations for
selection use care and
maintenance - Guidance
document
Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες κοπής αρμών με αρμοκόφτη θα επιμετρώνται, εφόσον προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη, σε
μέτρα μήκους διαμορφωμένου αρμού ανεξαρτήτως των διαστάσεων αυτού (πλάτος-βάθος). Άλλως η
εργασία κοπής θα θεωρείται ανοιγμένη στις επιμετρούμενες κατασκευές από σκυρόδεμα.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

H προσκόμιση και λειτουργία του εξοπλισμού κοπής (ηλεκτροκίνητου ή μηχανοκίνητου).

x

H χάραξη των αρμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.

x

Οι φθορές κοπτικών, την προμήθεια νερού ψύξης και την λήψη μέτρων αντιμετώπισης σκόνης.

x

Οι βοηθητικές κατασκευές για την εκτέλεση εργασιών κοπής σε κεκλιμένες επιφάνειες.

x

Η συλλογή και απόρριψη των προκυπτόντων κατά την κοπή προϊόντων αποξήλωσης
σκυροδέματος.

x

Ο καθαρισμός του εσωτερικού των αρμών με χρήση πεπιεσμένου αέρα.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Οι εργασίες πλήρωσης / σφράγισης των αρμών με υλικά ασφαλτικής βάσης ή ελαστομερή συνιστούν
ιδιαίτερα αντικείμενα, η εκτέλεση και η επιμέτρηση των οποίων θα γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στις οικείες Προδιαγραφές.
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops)
Waterstops for concrete joints

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-02 «Ταινίες στεγάνωσης αρμών
κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops)» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-02,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
(Waterstops)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταινιών στεγάνωσης αρμών
(Waterstops) σε κατασκευές από σκυρόδεμα υδραυλικών έργων.
Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν περιλαμβάνονται οι μεταλλικές ταινίες στεγάνωσης αρμών οι οποίες
χρησιμοποιούνται σε φράγματα και βαριές υδραυλικές κατασκευές από σκυρόδεμα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1 Ταινίες στεγάνωσης αρμών
Οι ταινίες είναι κατασκευασμένες από φυσικό ελαστικό (καουτσούκ), συνθετικό ελαστικό (λ.χ. neoprene) ή
από χλωριούχο πολυβινύλιο (P.V.C.) και διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων και ειδικών τεμαχίων για
την διαμόρφωση απολήξεων και συνδέσεων.
Οι ταινίες στεγάνωσης αρμών τοποθετούνται για την διασφάλιση της στεγανότητας των αρμών διαστολής /
συστολής στοιχείων από σκυρόδεμα. Τοποθετούνται επίσης στους αρμούς διακοπής εργασίας.

4

Απαιτήσεις

Η αποδοχή χρησιμοποίησης οποιουδήποτε είδους στεγανωτικής ταινίας θα γίνει ύστερα από έλεγχο των
προδιαγραφόμενων από την μελέτη απαιτήσεων, και με έγγραφη έγκριση του κυρίου του έργου.
Τα παρακάτω στοιχεία θα υποβληθούν προς έλεγχο και έγκριση:
x Όνομα κατασκευαστή και πηγή της προμήθειας των ταινιών.
x Λεπτομερής περιγραφή της στεγανωτικής ταινίας που θα χρησιμοποιηθεί και ενημερωτικό υλικό του
εργοστασίου κατασκευής. Το πλάτος και η μορφή θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μελέτης.
x Πιστοποιητικό εργοστασίου κατασκευής για την συμμόρφωση του προϊόντος προς τις ισχύουσες
προδιαγραφές (αναλόγως του υλικού κατασκευής των ταινιών). Οι στεγανωτικές ταινίες που θα
χρησιμοποιηθούν θα φέρουν σήμανση CE.

5
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x Οδηγίες κατασκευαστή για την αποθήκευση.
x Περιγραφή μεθόδων τοποθέτησης, στερέωσης και διάταξης/ χρήσης ειδικών τεμαχίων. Οι διασταυρώσεις
τύπου Τ, Γ ή σταυρού θα είναι προκατασκευασμένες στο εργοστάσιο (ειδικά τεμάχια). Μόνον οι εν σειρά
συνδέσεις μεταξύ ομοίων ταινιών θα γίνονται επί τόπου, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
κατασκευής.
Οι στεγανωτικές ταινίες θα είναι από φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή από χλωριούχο πολυβινύλιο (Polyvinyl
Chloride), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

4.1 Κατηγορίες ταινιών στεγάνωσης
Οι βασικές κατηγορίες ταινιών είναι οι ακόλουθες:
x Επίπεδες ταινίες με ραβδώσεις κατά μήκος για την βελτίωση της πάκτωσης στο σκυρόδεμα.
x Ταινίες μορφής αλτήρα με συμπαγή βολβό στις δύο άκρες, για την καλύτερη σύνδεσή τους με το
σκυρόδεμα. Οι ακραίοι βολβοί όταν ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα λειτουργούν ως μηχανική σφράγιση
και παρεμποδίζουν την ροή του νερού ή των υλικών έκπλυσης. Οι ταινίες αυτές διατίθενται επίσης με
σχισμή ώστε να μην απαιτείται ειδικό άνοιγμα (εγκοπή) στους ξυλοτύπους για την διέλευση των ταινιών
κατά την πρώτη φάση σκυροδέτησης.
x Ταινίες τύπου κεντρικού βολβού, με ραβδώσεις ή/και πλευρικούς βολβούς. Ο κεντρικός βολβός φέρει
διάκενο για την παραλαβή μεγαλύτερου εύρους πλευρικών, εγκαρσίων και διατμητικών μετακινήσεων.
x Ταινίες τύπου λαβύρινθου που ενσωματώνονται εντός του αρμού (δεν στερεώνονται εντός του
σκυροδέματος).
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Σχήμα 1 – Διάφοροι χαρακτηριστικοί τύποι ταινιών στεγάνωσης αρμών
Οι επίπεδες ταινίες στεγάνωσης είναι κατάλληλες για αρμούς με μικρές πλευρικές μετακινήσεις.
Οι ταινίες μορφής αλτήρα είναι κατάλληλες για αρμούς με περιορισμένες πλευρικές μετακινήσεις.
Οι ταινίες τύπου κεντρικού βολβού είναι κατάλληλες τόσο για αρμούς συστολής όσο και για αρμούς
διαστολής με σημαντικές πλευρικές, εγκάρσιες και διατμητικές μετακινήσεις.
Οι ταινίες τύπου λαβυρίνθου είναι κατάλληλες μόνον για μικρές διαφορικές μετακινήσεις του αρμού, και υπό
περιορισμένη υδροστατική πίεση.
Πίνακας 1 – Ενδεικτικές διαστάσεις προκατασκευασμένων στεγανωτικών ταινιών αρμών
Μορφή

Πάχος ταινίας

Συνολικό πλάτος

Διάμετρος βολβού

ταινίας

σε [mm]

σε [mm]

επίπεδη

3,2 y 12,5

100 y 225

τύπου αλτήρα

4,7 y 9,5

100 y 300

9,5 y 25

100 y 300

6 y 70

τύπου κεντρικού βολβού 3,2 y 12,5
τύπου λαβύρινθου

4,7 y 6,3

σε [mm]

82 y 156

7
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4.2 Στεγανωτικές ταινίες από ελαστικό
Θα προέρχονται από υλικό με βασικό πολυμερές φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή συνδυασμό των δύο, με τις
εξής ιδιότητες :
x Αντοχή σε εφελκυσμό

t 20 N/mm2

x Επιμήκυνση θραύσης

t 450%.

x Σκληρότητα

60 y 70 βαθμοί

`

x Συμπίεση κατά την μέθοδο σταθεράς παραμόρφωσης έως 30% της αρχικής (max τιμή)
x Αντοχή εφελκυσμού μετά τεχνητή γήρανση σε οξυγόνο t75% αρχικής

4.3 Στεγανωτικές ταινίες από PVC
Θα συνίστανται από ελαστομερές πλαστικό υλικό, πυκνό και ομοιογενές, απαλλαγμένο από πορώδεις
περιοχές, μικρορωγμές ή άλλες ατέλειες.
Θα είναι ανθεκτικές σε χημικές προσβολές προερχόμενες από τσιμέντο και αλκάλια, δεν θα επηρεάζονται
από μύκητες και δεν θα εμφανίζουν καμία μεταβολή μετά από δεκαήμερη συνεχή εμβάπτιση σε διάλυμα 10%
θειικού ή υδροχλωρικού οξέος ή σε κορεσμένο διάλυμα ασβέστου ή σε αλατούχο νερό.
Τα ελάχιστα απαιτούμενα μηχανικά χαρακτηριστικά τους θα είναι τα εξής:
x Εφελκυστική αντοχή

t 140 N/mm2

x Μήκυνση θραύσης t 280%
x Συμπίεση έως 30% της αρχικής
x Εφελκυστική αντοχή μετά από ταχεία ξήρανση t 80% της αρχικής
x Σκληρότητα (Shore A) 70 y 90 βαθμοί

5

Μέθοδος τοποθέτησης

Οι θέσεις διαμόρφωσης αρμών θα είναι οι προβλεπόμενες στα εγκεκριμένα σχέδια.
Εάν η μελέτη δεν παρέχει σχέδια λεπτομερειών, ο ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στον κύριο του
έργου πλήρη στοιχεία για την διαμόρφωση των αρμών, την διάταξη του οπλισμού στις παρειές των αρμών,
την τοποθέτηση των ταινιών και των λοιπών υλικών πλήρωσης και σφράγισης και τους τρόπους εκτέλεσης
εν γένει της εργασίας.
Στις περιπτώσεις ευθύγραμμων αρμών η ταινία στεγάνωσης θα τοποθετείται στο μέσο του αρμού και όχι
κοντά στην επιφάνεια του σκυροδέματος που βρίσκεται σε επαφή με το νερό.
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Η ταινία θα πακτωθεί στο αρχικά σκυροδετούμενο τμήμα του αρμού στο μισό του πλάτους της. Στις
περιπτώσεις οδοντωτού αρμού η ταινία θα τοποθετείται εκτός οδόντωσης του αρμού προς το μέρος της
επιφάνειας του σκυροδέματος που βρίσκεται σε επαφή με το νερό.

5.1 Αποθήκευση υλικών
Η αποθήκευση των στεγανωτικών ταινιών θα γίνεται σε χώρο προφυλαγμένο από άμεση έκθεση στον ήλιο,
λάδια, χημικά κ.λπ.
Δύο τουλάχιστον μέρες πριν την τοποθέτησή τους θα εκτυλίσσονται από τα ρολά συσκευασίας και θα
διαστρώνονται σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.

5.2 Τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών
Για την εφαρμογή των στεγανωτικών ταινιών απαιτείται κατάλληλα διαμορφωμένη εγκοπή στον ξυλότυπο για
να υποδεχθεί την πλευρά της στεγανωτικής ταινίας. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στεγανωτικές ταινίες με σχισμή.

Σχήμα 2 – Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας για την οποία απαιτείται σχισμή στον ξυλότυπο

Σχήμα 3 – Στεγανωτική ταινία με σχισμή στην μία πλευρά για την τοποθέτηση της οποίας δεν
απαιτείται ιδιαίτερη διαμόρφωση του ξυλότυπου. Μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου γίνεται
σύνδεση των δύο πτερυγίων μεταξύ τους και ακολουθεί η επόμενη φάση σκυροδέτησης.
Η εργασία τοποθέτησης των ταινιών θα εκτελείται με επιμέλεια ώστε να μην προξενείτε φθορά ή / και
αλλοίωση και να προφυλάσσονται κατά την πρόοδο των εργασιών μέχρι την τελική κάλυψή τους και
σφράγιση των αρμών.
Σε περίπτωση που η μία πλευρά της ταινίας σκυροδετηθεί ενώ η άλλη πρόκειται να παραμείνει χωρίς
σκυροδέτηση για περισσότερο από 2 ημέρες, η ελεύθερη πλευρά της ταινίας θα προστατεύεται από τις
ηλιακές ακτίνες.
Οι ταινίες στεγάνωσης θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα στερεώνονται
επαρκώς στην προβλεπόμενη θέση και κατά την σκυροδέτηση το σκυρόδεμα να συμπυκνώνεται καλά στις
παρειές του αρμού.
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Όπου υπάρχει οπλισμός, θα αφεθεί η κατάλληλη απόσταση μεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης ώστε
να είναι δυνατή η καλή συμπύκνωση του σκυροδέματος. Μεταξύ του οπλισμού του σκυροδέματος και της
ταινίας στεγάνωσης θα υπάρχει απόσταση μεγαλύτερη από την μέγιστη διάσταση αδρανούς που
χρησιμοποιείται για το σκυρόδεμα.
Δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται τρύπες στο εργοτάξιο επί των ελαστικών ταινιών για την
πρόσδεση/στερέωσή τους.
Οι συνδέσεις των ελαστικών στεγανωτικών ταινιών θα γίνονται μόνον με κατάλληλες θερμοσυγκολλητικές
μεθόδους ή μεθόδους χιτωνίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι συνδέσεις των ταινιών από PVC θα γίνονται με την τεχνική συγκόλλησης θερμής λεπίδας (hot knife
welding technique) ή ισοδύναμη, σύμφωνα επίσης με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι συγκολλήσεις των ταινιών θα γίνονται με ιδιαίτερη επιμέλεια για την εξασφάλιση της συνέχειας των
νευρώσεων και της διατομής του κεντρικού σωληνωτού βολβού και της στεγανότητας στις συνδέσεις και για
την αποφυγή της εγκάρσιας απόκλισης.
Οι συνδέσεις κατά διαφορετικές κατευθύνσεις θα γίνονται με προκατασκευασμένα ειδικά τεμάχια. Επί τόπου
θα γίνονται μόνον οι διαμήκεις ευθύγραμμες συνδέσεις, εκτός αν επιτραπεί διαφορετικά σε ειδικές
περιπτώσεις από τον κύριο του έργου. Οι συγκολλήσεις στο εργοτάξιο θα γίνονται από πεπειραμένους
τεχνίτες, με τήρηση των λεπτομερών γραπτών οδηγιών του κατασκευαστή.
Εάν διαπιστωθούν ελαττωματικές συγκολλήσεις θα αποκόπτεται το προβληματικό τμήμα και θα συγκολλάται
νέο.
Ειδική μέριμνα απαιτείται για την σκυροδέτηση στην περιοχή του αρμού. Οι ταινίες θα στερεώνονται στις
θέσεις τους, κατά τρόπο που να μην μετακινούνται κατά την σκυροδέτηση. Ο διαμήκης άξονας της ταινίας θα
παραμένει στο επίπεδο του αρμού.
Δεν επιτρέπεται τρύπημα των ταινιών, ούτε κάμψη τους κατά απότομη γωνία (τσάκισμα) κατά την
τοποθέτησή τους επί των ξυλοτύπων.
Εφιστάται η προσοχή στην επιμελημένη συμπύκνωση και δόνηση γύρω από την ταινία και τους οπλισμούς
στη θέση του αρμού.
Η διαπίστωση μη επαρκούς συμπύκνωσης του σκυροδέματος στην περιοχή του αρμού συνεπάγεται την μη
παραλαβή της ταινίας (δεν θα επιμετρηθεί προς πληρωμή). Επισημαίνονται οι ειδικές απαιτήσεις συνέχειας
των στεγανωτικών ταινιών που τοποθετούνται στους αρμούς μεταξύ τοιχωμάτων και πυθμένα δεξαμενών. Οι
αρμοί στις πλάκες του πυθμένα μπορεί να απαιτηθεί να έχουν στεγανωτικές ταινίες διατεταγμένες στην κάτω
παρειά τους πριν την σκυροδέτηση.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι συγκολλήσεων
Απαιτείται αυστηρός έλεγχος κατά την κατασκευή όλων των συγκολλήσεων των στεγανωτικών ταινιών που
εκτελούνται στο εργοτάξιο, ως προς τις εξής ενδεχόμενες ατέλειες και ελαττώματα:
x απόκλιση από την ευθυγραμμία των συγκολλούμενων τμημάτων,
x παρουσία φυσαλίδων αέρα,
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x ανεπαρκής πρόσφυση στην συγκόλληση,
x πορώδεις περιοχές,
x ρωγμές έστω τριχοειδείς,
x μη αντιστοιχία των δύο τεμαχίων στην συγκόλληση (εγκάρσια απόκλιση)
καθώς και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα που θα μπορούσε να μειώσει την αποτελεσματικότητα της
στεγανωτικής ταινίας.

6.2 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
x Έλεγχος πιστοποιητικών κατασκευαστή και φακέλου εργαστηριακών δοκιμών (εάν ο κύριος του έργου
απαιτήσει την εκτέλεση δοκιμών επί δειγμάτων της ταινίας).
x Έλεγχος συμπύκνωσης σκυροδέματος στην περιοχή του αρμού.
x Έλεγχος τοποθέτησης και συγκόλλησης σύμφωνα με την μελέτη, τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια
και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
x

Σκόνη κατά την κοπή του σκυροδέματος.

x

Εκτέλεση εργασιών σε επικλινείς επιφάνειες.

x

Χειρισμός κοπτικού εξοπλισμού.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των συσκευών θα γίνεται μόνον από εξειδικευμένο προσωπικό. Κανένα
άτομο χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα
εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

11
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Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας και τα άχρηστα κομμάτια ταινιών (ρετάλια) θα περισυλλέγονται και θα μεταφέρονται
προς απόρριψη στις προβλεπόμενες για τα άχρηστα υλικά θέσεις. Επισημαίνεται ότι τα υλικά αυτά είναι μη
βιοαποσυνθέσιμα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους τοποθετηθείσας στεγανωτικής ταινίας σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προδιαγραφής. Οι ταινίες διακρίνονται ως προς το πλάτος σε mm και ως προς το υλικό
κατασκευής.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

H προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των ταινιών και των ειδικών τεμαχίων τους

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©
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x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

13
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
Concrete structures joint gap filling

Κλάση τιμολόγησης: 3
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-03 «Πλήρωση διάκενου αρμών
κατασκευών από σκυρόδεμα» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-03,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4
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Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση προδιαμορφωμένων υλικών
πλήρωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα, ως υπόθεμα των υλικών εξωτερικής σφράγισης.
Για την πλήρωση των αρμών χρησιμοποιούνται υλικά αποτελούμενα από φυτικές ίνες εμποτισμένες με
άσφαλτο, προσχηματισμένα στοιχεία αφρώδη ή μη με βάση φυσικό ή συνθετικό ελαστικό, αφρώδεις ταινίες
κλειστών κυψελών, κορδόνια ελαστικά ή πλαστικά κ.λπ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 14188-3

3

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 3: Προδιαγραφές για
προδιαμορφώμενα υλικά σφράγισης.
Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for preformed joint seals.

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Υλικό πλήρωσης αρμών από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό υλικό
Το υλικό πλήρωσης θα έχει την μορφή συμπαγών πλακών πάχους έως 20mm, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην μελέτη. Οι πλάκες θα αποτελούνται από ίνες ξύλου εμποτισμένες σε ασφαλτική
συνδετική ύλη ή άλλα παρεμφερή υλικά και θα είναι ελαστικές, ανθεκτικές, ομοιογενείς και χωρίς τοπικά
ελαττώματα.
Η επιφάνεια των πλακών θα είναι τραχεία, ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια πρόσφυση με το νωπό σκυρόδεμα.
Οι πλάκες θα μπορούν να συμπιεσθούν κατά την σύγκλιση των παρειών του αρμού χωρίς εξώθηση του
υλικού από τα χείλη του αρμού, ενώ όταν το άνοιγμα του αρμού μεγαλώνει θα εκτείνονται χωρίς αποκόλληση
από το σκυρόδεμα, υπό το μέγιστο αναμενόμενο άνοιγμα του αρμού.

3.1 Προδιαμορφωμένα υλικά πλήρωσης αρμών από ελαστικό ή πλαστικό
Στην κατηγορία αυτή των υλικών περιλαμβάνονται ταινίες πλήρωσης με κυψελωτή δομή, φύλλα διογκωμένης
πολυστερίνης ή κορδόνια ελαστικά ή πλαστικά.
Διακρίνονται σε υλικά εφαρμοζόμενα με συμπίεση στο διάκενο του αρμού και σε υλικά τα οποία υφίστανται
διόγκωση όταν υγρανθούν.

5
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Μορφή V

©

Μορφή w

ΕΛΟΤ

Μορφή κυματιστή

Σχήμα 1 – Προδιαμορφωμένα υλικά πλήρωσης αρμών κυψελωτής δομής
Οι διατομές του σχήματος 1 αποτελούνται από λεπτές μεμβράνες εξηλασμένες και βουλκανισμένες, από
ελαστικό νεοπρένιο, πολυχλωροπροπένιο ή πολυουρεθάνη. Τα ελαστομερή αυτά υλικά είναι ανθεκτικά σε
προσβολή όζοντος και εμφανίζουν ταχεία επαναφορά τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες και
διαθέτουν σημαντική ελαστικότητα.
Για την τοποθέτησή τους στον αρμό απαιτείται συνήθως η χρήση λιπαντικού το οποίο δρα επίσης ως
συγκολλητικό του υλικού πλήρωσης στις παρειές του αρμού.
Επισημαίνεται ότι οι λύσεις αυτές είναι κατάλληλες μόνον για μικρές υδροστατικές πιέσεις.

4

Απαιτήσεις

Τα προδιαμορφωμένα υλικά πλήρωσης αρμών θα έχουν τις παρακάτω βασικές ιδιότητες:
x επαρκώς μικρή διαπερατότητα,
x θα είναι ελαστικά σε παραμόρφωση για να δεχθούν το εύρος των προβλεπομένων μετακινήσεων του
αρμού,
x θα είναι ικανά να επανέλθουν στο αρχικό τους σχήμα διατηρώντας τις ιδιότητές τους,
x θα παραμένουν συνεχώς σε επαφή με τις επιφάνειες του αρμού,
x θα διατηρούνται στέρεα και σταθερά σε μεγάλες θερμοκρασίες,
x θα παραμένουν ελαστικά και μαλακά σε χαμηλές θερμοκρασίες,
x θα είναι ανθεκτικά στη φθορά από γήρανση, καιρικές συνθήκες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες,
x δεν θα είναι απορροφητικά και θα μπορούν να υποστούν συμπίεση (ανάλογα και με τις απαιτήσεις της
μελέτης) μέχρι 50% του αρχικού τους πάχους και θα έχουν ικανότητα επαναφοράς στο 80% με 90% του
αρχικού πλάτους (προ της αρχικής συμπίεσης για την τοποθέτηση).

6
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Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τις απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-3 και θα
συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
Η ενσωμάτωση των υλικών υπόκειται στην έγκριση του κυρίου του έργου. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος
θα υποβάλλει:
x λεπτομερή περιγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και ενημερωτικό υλικό του εργοστασίου
κατασκευής,
x πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών από τα οποία θα προκύπτει η καταλληλότητα των υλικών και η
συμβατότητά τους με τις απαιτήσεις της μελέτης,
x οδηγίες του κατασκευαστή για την αποθήκευση, την κοπή, την συγκόλληση και τοποθέτηση,
x στοιχεία του κατασκευαστή ως προς την συμβατότητα των υλικών πλήρωσης του αρμού με τα διάφορα
υλικά σφράγισης.

5

Μέθοδος κατασκευής

Για την διαμόρφωση του αρχικού διακένου του αρμού είναι δυνατόν να εφαρμόζεται το προκατασκευασμένο
υλικό πλήρωσης ως παραμένων ξυλότυπος (π.χ. περίπτωση εμποτισμένων ινοπετασμάτων).
Τα υλικά τύπου παρεμβύσματος σφηνώνονται στο διάκενο του αρμού εκ των υστέρων.
Για τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης αρμών, εφαρμογής των υλικών πλήρωσης και των
λοιπών υλικών και τους τρόπους εκτέλεσης της εργασίας θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στην μελέτη και οι
σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.

5.1 Αποθήκευση υλικών
Η αποθήκευση των υλικών επί τόπου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου
παραγωγής, εντός της συσκευασίας παράδοσης αυτών.

5.2 Τοποθέτηση αρμών
Όταν το προδιαμορφωμένο υλικό πλήρωσης χρησιμοποιείται ως παραμένων ξυλότυπος, θα κόβεται και θα
τοποθετείται εντός του ξυλοτύπου σύμφωνα με τις διαστάσεις που προβλέπονται στην μελέτη και θα
συγκρατείται σταθερά στην θέση του ώστε να μην μετακινηθεί κατά την σκυροδέτηση.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται πολύ καλή εφαρμογή του υλικού πλήρωσης και στις δύο παρειές του ξυλοτύπου
για την αποφυγή έμφραξης του διακένου του αρμού με τσιμεντοπολτό.
Το υλικό θα τοποθετείται σε εσοχή από την επιφάνεια του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλισθεί η
απαιτούμενη διατομή για την εφαρμογή του υλικού σφράγισης.
Τα ενσφηνούμενα υλικά πλήρωσης ή κορδόνια υπόβασης θα τοποθετούνται αφού απομακρυνθεί τελείως η
διογκωμένη πολυστερίνη ή όποιο άλλο υλικό προσωρινής πλήρωσης χρησιμοποιήθηκε κατά την σκυρόδεση
για την διαμόρφωση διακένου του αρμού και θα καθαρίζονται καλά και οι δύο επιφάνειες του αρμού με
πεπιεσμένο αέρα ή ψήκτρες. Στην συνέχεια, εάν προβλέπεται από τον κατασκευαστή του υλικού θα
εφαρμόζεται επί των παρειών του αρμού ειδικό λιπαντικό ή συνδετικό υλικό, για την εξασφάλιση πλήρους
πρόσφυσης του υλικού στο σκυρόδεμα.
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Η τοποθέτηση των υλικών πλήρωσης θα γίνεται με κατάλληλα εργαλεία αμβλέων άκρων για την αποφυγή
του τραυματισμού τους, στο απαιτούμενο βάθος για την εφαρμογή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση
σφραγιστικού υλικού.

Σχήμα 2 – Απεικόνιση αρχικής κατάστασης υλικού πλήρωσης σε σχέση με αντίστοιχο
τοποθετημένο και πλήρως συμπιεσμένο

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Οι εργασίες πλήρωσης του διακένου των αρμών θα ελέγχονται από τον κύριο του έργου προς παραλαβή
πριν από την εκτέλεση των εργασιών σφράγισης.
Θα ελέγχεται το βάθος του υλικού πλήρωσης από την επιφάνεια του σκυροδέματος προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν υπάρχει το απαιτούμενο διάκενο για την εφαρμογή του προβλεπόμενου υλικού σφράγισης.
Επίσης, θα ελέγχεται η τοποθέτηση του υλικού σύμφωνα με την μελέτη, τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά
σχέδια, τις οδηγίες των κατασκευαστών και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω συνεπάγεται την μη παραλαβή των εργασιών και ο
ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου
του έργου (π.χ. αφαίρεση και επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση του υλικού πλήρωσης).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Η εκτέλεση των υπόψη εργασιών δεν συνεπάγεται ιδιαίτερους κινδύνους ή δημιουργία ρύπων.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8
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Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες πλήρωσης αρμών με προδιαμορφωμένα υλικά επιμετρώνται ως εξής:
α. Εμποτισμένα ινώδη ελαστικά φύλλα
Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετημένων φύλλων πάχους 12 mm (το σύνηθες ελάχιστο πάχος
φύλλων). Φύλλα μεγαλύτερου πάχους d ανάγονται σε φύλλα d = 12 mm σύμφωνα με την σχέση Εισοδ = Ε *
d/d12.
β. Ενσφηνούμενα κυψελωτά ή αφρώδη παρεμβύσματα
Επιμέτρηση σε τρέχοντα μέτρα τοποθετηθέντος παρεμβύσματος, αδιακρίτως του υλικού κατασκευής.
Διακρίνονται με βάση το ονομαστικό άνοιγμα του αρμού σε mm.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η κοπή, στερέωση και τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,

x

Τα μικροϋλικά σύνδεσης-στερέωσης, οι κόλλες ή τα λιπαντικά (κατά περίπτωση),

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

9
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x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501–08–05–02–04 «Σφράγιση αρμών κατασκευών από
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-04,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές
μαστίχες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο την σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με χρήση
μαστιχών ασφαλτικής βάσεως.
Η σφράγιση των αρμών μπορεί να συνδυάζεται και με λοιπές εργασίες διαμόρφωσης αυτών, σύμφωνα με τα
εκάστοτε προβλεπόμενα στην μελέτη.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 17025

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων.
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03

Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα.
Concrete structures joint gap filling

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Η σφράγιση των αρμών προϋποθέτει την πλήρωση του διακένου με υλικά επαρκούς ελαστικότητας
(συμπιεστά) μορφής φύλλων ή παρεμβυσμάτων (κορδονιών).
Τα ασφαλτικής βάσεως υλικά σφράγισης αρμών αποτελούνται από ασφαλτικό καουτσούκ ή μίγματα
λιθανθρακόπισσας και συνθετικών ρητινών.
Εφαρμόζονται συνήθως εν θερμώ και κυρίως σε οριζόντιους ή επικλινείς αρμούς (δεν ενδείκνυνται για
εφαρμογές σε κατακόρυφους αρμούς).
Τα ασφαλτικής βάσεως υλικά σφράγισης αρμών διακρίνονται:
x ως προς την καταλληλότητα για εφαρμογή σε δίκτυα πόσιμου νερού,

5
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x ως προς την καταλληλότητα για εφαρμογές εντός του νερού,
x ως προς την αντοχή σε οξέα, βάσεις και έλαια,
x ως προς την αντοχή σε βιολογικούς παράγοντες,
x ως προς την μέγιστη θερμοκρασία έκθεσης κατά την λειτουργία (service temperature).
Επισημαίνεται ότι οι ασφαλτικές μαστίχες που χαρακτηρίζονται από μέγιστη θερμοκρασία έκθεσης έως + 50
ο
C δεν είναι κατάλληλες για εφαρμογές σε θερμά κλίματα, ιδίως για την περίπτωση υπαίθριων κατασκευών
(διώρυγες, δεξαμενές).

4.1 Πεδίο εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής των υλικών σφράγισης αρμών υδραυλικών έργων καθορίζεται ενδεικτικά στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1 – Πεδίο εφαρμογής σφραγιστικών υλικών υδραυλικών έργων
Κατηγορία έργου
Έργα αποχέτευσης

Υδραυλικά έργα (εκτός
αποχετευτικών)

Τύπος αρμού

Τύπος υλικού σφράγισης

Όλοι οι τύποι αρμών

Υλικά με βάση την πολυουρεθάνη

Αρμοί διαστολής

Υλικά με βάση τα πολυσουλφίδια

Οριζόντιοι ή κεκλιμένοι
αρμοί (εκτός των αρμών
διαστολής)

Ασφαλτικά ή ελαστικά θερμής
εφαρμογής

Κατακόρυφοι και
κεκλιμένοι αρμοί (εκτός
των αρμών διαστολής)

Υλικά με βάση τα πολυσουλφίδια
ή ασφαλτικά ψυχρής εφαρμογής

4.2 Χαρακτηριστικά υλικών
Τα ασφαλτικά υλικά σφράγισης αρμών, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη, θα
ανταποκρίνονται στις εξής ελάχιστες απαιτήσεις:
Πίνακας 2 – Απαιτήσεις σφραγιστικών υλικών υδραυλικών έργων
α. Πυκνότητα

Μεταξύ 1.2 και 1.80 kg/l

β. Ικανότητα μετακίνησης του αρμού

15% κατ’ ελάχιστο (και σύμφωνα με την Μελέτη)

γ. Θερμοκρασίες εφαρμογής και
λειτουργίας
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x Θερμοκρασίες εφαρμογής

Άνω των 60 ºC

x Θερμοκρασίες λειτουργίας

-20 ÷ +70 ºC (ή ανώτερη εφόσον απαιτείται για
την συγκεκριμένη εφαρμογή)

x Θερμοκρασίες ανάφλεξης

Άνω των 200 ºC

δ. Δοκιμή σε υδροστατική πίεση

Για εφαρμογές σε υδραυλικά έργα θα δίδονται
αποτελέσματα δοκιμών που θα πιστοποιούν την
ικανότητα σφράγισης και την υδατοστεγανότητα
(συνήθως για πιέσεις από 1 έως 3 bar)

ε. Ελάχιστο πλάτος αρμού στο οποίο είναι
δυνατή η τοποθέτηση του υλικού

10 mm
(θα παρέχονται στοιχεία από τον κατασκευαστή)

στ. Μέγιστο πλάτος αρμού στο οποίο είναι
δυνατή η τοποθέτηση του υλικού

>30 mm
(θα παρέχονται στοιχεία από τον κατασκευαστή)

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου
πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 17025.
Το υλικό ασταρώματος (primer) και το υλικό διακοπής συνάφειας (bond breaker) θα είναι τα συνιστώμενα
από τον κατασκευαστή των βασικών υλικών σφράγισης.

5

Μέθοδος κατασκευής

Η σφράγιση των αρμών θα εκτελείται αφού παρέλθουν τουλάχιστον επτά μέρες από την σκυροδέτηση, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη.
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιμαστική σφράγιση αρμού μήκους τουλάχιστον 5,0 m ώστε αφενός μεν να
ελεγχθεί η διαδικασία κατασκευής αφετέρου δε το επιτυχές δείγμα να αποτελέσει πρότυπο και μέτρο
σύγκρισης για την εκτέλεση όλης της εργασίας.
Για την εκτέλεση των εργασιών σφράγισης των αρμών το υλικό θα προετοιμάζεται στην προδιαγραφόμενη
από τον κατασκευαστή θερμοκρασία.
Εργασίες στεγάνωσης στο ύπαιθρο δεν θα γίνονται κατά την διάρκεια βροχερών ημερών.
Κατά την εκτέλεση εργασιών σε κλειστούς χώρους (π.χ. στο εσωτερικό δεξαμενών) θα εξασφαλίζεται
κατάλληλος αερισμός.
Γενικώς το βάθος της σφράγισης δεν θα είναι μικρότερο από το ήμισυ του πλάτους του αρμού, οπωσδήποτε
δε θα είναι τουλάχιστον 10 mm.
Οι σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με τον τύπο του εφαρμοζόμενου υλικού θα καθορίζονται από την μελέτη ή /
και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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5.1 Αποθήκευση υλικών
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων και τεχνικά
φυλλάδια του κατασκευαστή (στην ελληνική ή την αγγλική). Ολόκληρη η παρτίδα των σφραγιστικών υλικών
κάθε έργου ή αυτοτελούς τμήματός του θα προέρχεται από τον ίδιο κατασκευαστή.
Τα υλικά θα παραδίδονται στην εργοστασιακή τους συσκευασία, σφραγισμένα, και θα φέρουν ευδιάκριτα
γραμμένες ετικέτες με το όνομα του κατασκευαστή, το είδος του προϊόντος και το περιεχόμενο σε kg, την
ημερομηνία παραγωγής, την μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης και τυχόν ημερομηνία λήξης του υλικού.
Επί της συσκευασίας ή επί των δελτίων αποστολής θα αναγράφονται ακόμα τα εξής:
x ο ακριβής χαρακτηρισμός του προϊόντος (χημική βάση),
x υπόδειξη για τις συνθήκες αποθήκευσης,
x η θερμοκρασία εφαρμογής,
x η θερμοκρασία λειτουργίας,
x ο χρόνος εφαρμογής.

5.2 Τυπικές διατάξεις αρμών – Πάχη – Αποστάσεις
Όταν η διάταξη των αρμών (μεταξύ αποστάσεις), το βάθος και το πλάτος δεν αναφέρονται στην εγκεκριμένη
μελέτη, θα συντάσσεται από τον ανάδοχο σχέδιο διάταξης των αρμών ανάλογα με την φύση της κατασκευής
και την ακολουθία της σκυροδέτησης.
Στον παρακάτω πίνακα δίδονται ενδεικτικά οι τυπικές αποστάσεις, τα πλάτη και τα πάχη αρμών για δάπεδα
από σκυρόδεμα, για μεταβολές θερμοκρασίας μέχρι 40 οC.
Πίνακας 3 – Πάχος & πλάτος αρμού για δάπεδα από σκυρόδέμα
Απόσταση αρμών (m)

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Ελάχιστο πλάτος αρμών
(mm)

10

10

10

15

20

Πάχος σφράγισης αρμών
(mm)

10

10

10

12

15

Διακρίνονται δύο βασικές τυπικές διατάξεις αρμών:
α) Εφαρμογή υλικού διακοπής συνάφειας μεταξύ σφραγιστικού υλικού και υλικού πλήρωσης αρμών. Το
υλικό διακοπής της συνάφειας αποσκοπεί στην αποφυγή δημιουργίας τάσεων συνάφειας μεταξύ του
υλικού σφράγισης και του υλικού πλήρωσης.
β) Χρησιμοποίηση κορδονιού από αφρώδες εξηλασμένο
θερμοκρασίες για τον καθορισμό του βάθους σφράγισης
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Υλικό σφράγισης αρμών
Υλικό σφράγισης αρμών

Υλικό διακοπής
συνάφειας
Υλικό πλήρωσης
αρμού

Κορδόνι
πολυαιθυλενίου
Υλικό πλήρωσης
αρμού

Σχήμα 1 – Τυπικές διατάξεις αρμών

5.3 Εφαρμογή σφραγιστικών υλικών
Μετά από επιμελή καθαρισμό των παρειών του αρμού με πεπιεσμένο αέρα ή συρματόβουρτσα θα
εφαρμόζεται με επάλειψη το προτεινόμενο από τον κατασκευαστή αστάρι (primer). Κατά την εφαρμογή των
υλικών σφράγισης ο αρμός θα διατηρείται καθαρός και στεγνός.
Τα συστατικά του υλικού σφράγισης ασφαλτικής βάσης θα αναμειγνύονται και θα ομογενοποιούνται με
θέρμανση στην κατάλληλη κατά περίπτωση θερμοκρασία και θα χυτεύονται στο διάκενο του αρμού σε
ρευστή κατάσταση. Απαγορεύεται η άμεση θέρμανση του υλικού με φλόγα εν επαφή.
Το υλικό εφόσον θερμανθεί και ρευστοποιηθεί θα αναλυθεί. Δεν επιτρέπεται να αφεθεί να κρυώσει και να
επαναθερμανθεί.
Η θερμοκρασία θέρμανσης γενικώς δεν θα υπερβεί τους 120 οC - 140 οC για να αποφευχθεί η σκλήρυνση
του υλικού λόγω απώλειας πηκτικών.
Η τελική εξωτερική επιφάνεια θα διαμορφώνεται με σπάτουλα ή άλλο ειδικό εργαλείο χειρός και θα
απομακρύνονται τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού εκτός των παρειών του αρμού.
Κατά κανόνα το υλικό σφράγισης δεν απαιτείται να εκτείνεται μέχρι τον πυθμένα του αρμού. Αυτό
επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση υλικού στήριξης - διακοπής της συνάφειας σε όλο το μήκος και πλάτος του
αρμού, στην απαιτούμενη στάθμη υπό την επιφάνεια (ανάλογα με το προβλεπόμενο πάχος του υλικού
σφράγισης). Σχετικά με το υλικό πλήρωσης αρμών έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 08-0502-03.
Η εφαρμογή του υλικού σφράγισης θα ολοκληρώνεται εντός του χρόνου ξήρανσης του υλικού πρόσφυσης,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Το σφραγιστικό υλικό θα εφαρμόζεται στον αρμό κατά το δυνατόν γρηγορότερα μετά την μείξη, και σε κάθε
περίπτωση εντός του συνιστώμενου από τον κατασκευαστή χρόνου.
Μετά την εργασία τα εργαλεία θα καθαρίζονται από τα υπολείμματα του σφραγιστικού υλικού με κατάλληλο
διαλύτη (συμβατό με τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα).
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Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
x Δειγματοληπτικός έλεγχος πρόσφυσης υλικού σφράγισης.
x Έλεγχος τελικής επιφάνειας (εξωτερικής) της ασφαλτικής μαστίχης.
x Έλεγχος διαμόρφωσης των χειλών του αρμού και καθαρισμού υπολειμμάτων / υπερχειλίσεων
σφραγιστικού υλικού.
x Δειγματοληπτικός έλεγχος πάχους σφραγιστικού υλικού σύμφωνα με την μελέτη, τα εγκεκριμένα
κατασκευαστικά σχέδια, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εργασίας με τα ανωτέρω συνεπάγεται άμεση λήψη διορθωτικών
μέτρων από τον ανάδοχο (λ.χ. αφαίρεση υλικού σφράγισης και επανασφράγιση του αρμού) χωρίς ουδεμία
πρόσθετη αποζημίωση.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Χρήση θερμαντήρων και εξοπλισμού εφαρμογής υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες.
x Τοξικότητα υλικών για τα μάτια και το δέρμα.
x Τοξικότητα των αναθυμιάσεων υπό μη επαρκή εξαερισμό.
x Ευφλεκτότητα υλικών (Primer).
x Χρήση ασφαλτικών υλικών σε ρευστή μορφή και σε υψηλή θερμοκρασία.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού των υλικών και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρους τεχνίτες, υπό
την επίβλεψη εργοδηγού. Προσωπικό χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς του να
χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,ι
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 4 – ΜΑΠ
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Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυωμένου
μετάλλου
Φιλτρόμασκες για
προστασία έναντι
σωματιδίων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
149

Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Μέσα προστασίας της
αναπνοής – Φιλτρόμασκες
για προστασία έναντι
σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση
Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Respiratory protective
devices - Filtering half
masks to protect against
particles - Requirements,
testing, marking
Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Τα προϊόντα συσκευασίας και τα μη χρησιμοποιηθέντα υλικά θα συγκεντρώνονται και θα μεταφέρονται προς
απόρριψη στους προβλεπόμενους από την μελέτη χώρους. Απαγορεύεται η διάχυση επί του εδάφους
οποιωνδήποτε εκ των χρησιμοποιούμενων υλικών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους σφραγισθέντος αρμού με ασφαλτικής βάσεως υλικά, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Ο καθαρισμός των διακένων των αρμών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

©

ΕΛΟΤ

x Η προετοιμασία, κατεργασία και τοποθέτηση των υλικών.
x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τα υλικά πλήρωσης των αρμών όπως φύλλα μοριοσανίδας
εμποτισμένα με άσφαλτο, Waterstop, κορδόνια πολυαιθυλενίου κ.λπ.

12
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN ISO 7389

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός της ελαστικής
επαναφοράς των σφραγιστικών.
Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery
of sealants.

ΕΛΟΤ EN ISO 8339

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού
(όριο θραύσης).
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties
(Extension to break).

ΕΛΟΤ EN ISO 9046

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων
συγκόλλησης / συνεκτικότητας των σφραγιστικών σε σταθερή θερμοκρασία.
Building construction - Jointing products - Determination of
adhesion/cohesion properties of sealants at constant temperature.

ΕΛΟΤ EN ISO 10590

Κτιριακές κατασκευές – Σφραγιστικά - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων
εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό.
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of
sealants at maintained extension after immersion in water.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή
υλικά

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο την σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με
ελαστομερή υλικά.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 10563

ΕΛΟΤ EN ISO 17025

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά αρμών - Προσδιορισμός των αποκλίσεων
μάζας και όγκου.
Building construction - Sealants for joints - Determination of change in mass and
volume.
Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Τα προς εφαρμογή ελαστομερή υλικά σφράγισης αρμών υπόκεινται στην έγκριση του κυρίου του έργου. Για
τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα υποβάλλει φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου υλικού
προς ενσωμάτωση (αναλόγως της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας υλικών), τις οδηγίες
εφαρμογής του κατασκευαστή και πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025
δοκιμών καταλληλότητας του υλικού σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα στην χώρα προέλευσης του υλικού.
Τα υλικά σφράγισης των αρμών που κατατάσσονται στην κατηγορία των ελαστομερών διακρίνονται σε
πολυουρεθανικά - πολυσουλφιδικά και ακρυλικά.
Τα πολυουρεθανικά και πολυσουλφιδικής βάσεως υλικά είναι δύο συστατικών, ενώ τα ακρυλικά είναι
συνήθως ενός συστατικού.
Τα ελαστομερή σφραγιστικά υλικά αρμών εφαρμόζονται εν ψυχρώ και είναι κατάλληλα τόσο για οριζόντιους
όσο και για κεκλιμένους και κατακόρυφους.
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Τα πολυουρεθανικής και πολυσουλφιδικής βάσεως υλικά απαιτούν επάλειψη (αστάρωμα) των παρειών του
αρμού με κατάλληλο (συμβατό) αστάρι. Αστάρωμα απαιτείται και για τα ακρυλικής βάσεως υλικά και
εφαρμόζεται συνήθως το ίδιο υλικό αραιωμένο με νερό ως αστάρι.
Τα υπάρχοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα σφραγιστικά αφορούν σε κτιριακά έργα.
Για τον λόγο αυτό παρατίθενται κατά κατηγορία υλικών τα πρότυπα που εφαρμόζονται στην πράξη και οι
συνήθεις απαιτήσεις των υλικών:

4.1 Υλικά πολυουρεθανικής βάσεως
Ελάχιστες απαιτήσεις:
x διείσδυση: t 75%.
x πρόσφυση: 3 κύκλοι σε F: καμία αποκόλληση.
x αντίσταση σε φλόγα 260 ο C για 2min: μη ανάφλεξη.
x αποδόμηση μετά από παραμονή 24h σε μείγμα διαλυτών ή 8 ημερών σε νερό: καμιά.
x γήρανση 6 μηνών: διείσδυση: t 75%, αποδόμηση ουδεμία.

4.2 Υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως
Ελάχιστες απαιτήσεις:
x Τάση για επιμήκυνση 100%: 3 kg/cm2.
x Αποκόλληση ή ρηγμάτωση σε επιμήκυνση 150%: καμία.
x Επαναφορά μετά από έκταση 100% διάρκειας 24h: t90%.
x Μείωση όγκου: d 0,5%.
x Σκληρότητα shore Α στους 25 οC μετά από πλήρη σκλήρυνση: 25 ο.

4.3 Υλικά ακρυλικής βάσης
Ελάχιστες απαιτήσεις:
x Εύρος θερμοκρασίας χρήσης: - 20 οC έως + 90 οC
x Μέγιστη αλλαγή όγκου σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 10563: 25%
x Σκληρότητα κατά Shore Α : 25 ο – 35 ο
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4.4 Πεδίο εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής των υλικών σφράγισης αρμών υδραυλικών έργων καθορίζεται ενδεικτικά στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1 – Πεδίο εφαρμογής σφραγιστικών υλικών υδραυλικών έργων
Κατηγορία έργου
Έργα αποχέτευσης

Υδραυλικά έργα (εκτός
αποχετευτικών)

5

Τύπος αρμού

Τύπος υλικού σφράγισης

Όλοι οι τύποι αρμών

Υλικά με βάση την πολυουρεθάνη

Αρμοί διαστολής

Υλικά με βάση τα πολυσουλφίδια

Οριζόντιοι ή κεκλιμένοι
αρμοί (εκτός των αρμών
διαστολής)

Ασφαλτικά ή ελαστικά θερμής
εφαρμογής

Κατακόρυφοι και
κεκλιμένοι αρμοί (εκτός
των αρμών διαστολής)

Υλικά με βάση τα πολυσουλφίδια
ή ασφαλτικά ψυχρής εφαρμογής

Μέθοδος κατασκευής

Το σφραγιστικό αρμών θα εφαρμόζεται τουλάχιστον επτά μέρες μετά την σκυροδέτηση εκτός εάν
προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος αναμονής από την μελέτη.
Ο κύριος του έργου μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να εκτελέσει δοκιμαστική σφράγιση αρμού σε μήκος
τουλάχιστον 5,0 m ώστε αφενός μεν να ελεγχθεί η διαδικασία κατασκευής, αφετέρου δε το επιτυχές δείγμα
να αποτελέσει πρότυπο και μέτρο σύγκρισης για την εκτέλεση όλης της εργασίας.
Οι εργασίες στεγάνωσης αρμών θα εκτελούνται εντός των ορίων θερμοκρασίας περιβάλλοντος που
προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο υλικό. Δεν θα εκτελούνται εργασίες
στεγάνωσης αρμών στο ύπαιθρο κατά την διάρκεια βροχερών ημερών.
Όταν εφαρμόζονται αστάρια (primers) σε κλειστούς χώρους θα εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός.
Τα στεγανωτικά με βάση πολυσουλφίδια δεν θα τοποθετούνται απ’ ευθείας επάνω σε υλικά πλήρωσης
αρμών ασφαλτικής βάσεως. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η παρεμβολή ειδικού υλικού για την διακοπή
της συνάφειας υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (bond breaker).

5.1 Αποθήκευση υλικών
Τα υλικά θα παραδίδονται σφραγισμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία, που θα φέρει ευδιάκριτα
γραμμένες ετικέτες με το όνομα του κατασκευαστή, το είδος του προϊόντος, το περιεχόμενο, την ημερομηνία
παραγωγής και την ημερομηνία λήξης.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση των υλικών δεν θα υπερβαίνει τους
12-15 μήνες.
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Επί της συσκευασίας ή επί των δελτίων αναγράφονται επίσης όσα εκ των ακολούθων στοιχείων έχουν
εφαρμογή κατά περίπτωση:
x Ο ακριβής χημικός χαρακτηρισμός του προϊόντος.
x Η αναλογία ανάμιξης των συστατικών Α και Β.
x Ο αριθμός παρτίδας του υλικού (LOT).
x Υπόδειξη για τις συνθήκες αποθήκευσης.
x Θερμοκρασίες εφαρμογής.
x Θερμοκρασίες λειτουργίας.
x Χρόνος εφαρμογής.
x Ιδιότητες ροής.
x Διεισδυτικότητα.

5.2 Τυπικές διατάξεις αρμών – Πάχη – Αποστάσεις
Ανάλογα με την φύση της κατασκευής και την ακολουθία της σκυροδέτησης έχουν εφαρμογή τα στοιχεία του
ακόλουθου πίνακα, εάν δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη στοιχεία λεπτομερειών των αρμών.
(κυρίως για δάπεδα από σκυρόδεμα και για μεταβολές θερμοκρασίας μέχρι 40 οC).
Πίνακας 2 – Πάχος & πλάτος αρμού για δάπεδα από σκυρόδέμα
Απόσταση αρμών (m)

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Ελάχιστο πλάτος αρμών
(mm)

10

10

10

15

20

Πάχος σφράγισης αρμών
(mm)

10

10

10

12

15

Διακρίνονται δύο βασικές τυπικές διαμορφώσεις αρμών:
α) Εφαρμογή υλικού διακοπής συνάφειας μεταξύ σφραγιστικού υλικού και υλικού πλήρωσης αρμών. Το
υλικό διακοπής της συνάφειας αποσκοπεί στην αποφυγή δημιουργίας τάσεων συνάφειας μεταξύ του
υλικού σφράγισης και του υλικού πλήρωσης.
β) Χρησιμοποίηση κορδονιού από αφρώδες εξηλασμένο
θερμοκρασίες για τον καθορισμό του βάθους σφράγισης
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Υλικό σφράγισης αρμών

Υλικό σφράγισης αρμών

Υλικό διακοπής
συνάφειας
Υλικό πλήρωσης
αρμού

Κορδόνι
πολυαιθυλενίου
Υλικό πλήρωσης
αρμού

Σχήμα 1 – Τυπικές διατάξεις αρμών
Για την ορθή διαμόρφωση και λειτουργία αρμών μεγάλου πλάτους συνιστάται η τοποθέτηση ελαστικού
κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 70-80% του πλάτους του αρμού και όχι μεγαλύτερο από
10mm.
Σε περιπτώσεις πλήρωσης του διακένου του αρμού με εμποτισμένες ινοσανίδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ταινία διακοπής συνάφειας μεταξύ σφραγιστικού υλικού και υλικού πλήρωσης αρμών.

5.3 Εφαρμογή σφραγιστικών υλικών
Αρχικά θα γίνεται επιμελής καθαρισμός του αρμού με πεπιεσμένο αέρα ή ψύκτρα για την απομάκρυνση
σκόνης και τυχόν χαλαρών υλικών. Ο αρμός θα είναι απόλυτα καθαρός και στεγνός.
Μετά την προετοιμασία εφαρμόζεται με επάλειψη ή ψεκασμό το προτεινόμενο από τον κατασκευαστή αστάρι
(primer).
Η εφαρμογή του ασταριού θα προηγείται της έναρξης των εργασιών σφράγισης τουλάχιστον κατά μία ώρα
για την επίτευξη ικανοποιητικής πρόσφυσης. Πάντως το αστάρι δεν θα παραμένει εκτεθειμένο περισσότερο
από 4 ώρες γιατί αρχίζει η στερεοποίησή του.
Στις περιπτώσεις εφαρμογής υλικών δύο συστατικών θα γίνεται ανάμειξη και ομογενοποίηση του
ελαστομερούς υλικού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή αναλογίες. Η εφαρμογή του
ομογενοποιημένου υλικού γίνεται με ειδικό πιστόλι ή σπάτουλα. Σε περιπτώσεις εφαρμογών μεγάλης
κλίμακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός αυτοκινούμενος εξοπλισμός τροφοδοσίας - εισπίεσης του
μίγματος με ρομποτικό βραχίονα. Η τελική εξωτερική επιφάνεια θα διαμορφωθεί κατάλληλα με σπάτουλα ή
άλλο ειδικό εργαλείο χειρός. Όλες οι επιμέρους εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής των υλικών.
Τα συστατικά θα αναδεύονται δραστικά με μηχανισμό αναδευτήρα (μίξερ) κατά μία μόνον φορά ώστε να
αποφεύγεται η δημιουργία φυσαλίδων. Συνιστάται η παράταση της ανάδευσης επί 2-3 λεπτά μετά την
ομογενοποίηση.
Επισημαίνεται πάντως ότι ο χρόνος μεταξύ της ανάμειξης και της σφράγισης του αρμού δεν θα υπερβαίνει τα
30 λεπτά.
Ο χρόνος πολυμερισμού εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Η σκλήρυνση
αρχίζει να γίνεται εμφανής σε δύο ώρες περίπου και απαιτούνται 24 ώρες για την πλήρη σκλήρυνση των
πολυουρεθανικής βάσεως υλικών, και μέχρι 5 ημέρες για τα πολυσουλφίδια. Τα ακρυλικής βάσεως υλικά
σκληραίνουν από την επιφάνεια προς το εσωτερικό με ρυθμό περίπου 1 mm ανά ημέρα.
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Εάν προβλέπεται κορδόνι πλήρωσης ή ταινία διαχωρισμού, θα τοποθετούνται μετά την εφαρμογή του
ασταριού και θα ελέγχονται από εκπρόσωπο του κυρίου του έργου πριν από την έναρξη εισπίεσης του
ελαστομερούς μίγματος.
Το σφραγιστικό υλικό θα εφαρμοστεί στον αρμό κατά το δυνατόν γρηγορότερα μετά την μείξη, και σε κάθε
περίπτωση εντός του συνιστώμενου από τον κατασκευαστή χρόνου.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Για να θεωρηθεί η εργασία σφράγισης των αρμών επιτυχής και ολοκληρωμένη θα καλύπτονται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
x Η σφράγιση του αρμού θα είναι συνεχής, χωρίς διάρκεια (οπτικός έλεγχος σφράγισης).
x Η επιφάνεια του ελαστομερούς θα είναι λεία, ελαφρώς κοίλη προς το εσωτερικό του διακένου του αρμού,
χωρίς ίχνη φυσαλίδων.
x Δεν θα υπάρχουν εμφανή ίχνη ελαστομερούς εκτός του ανοίγματος του αρμού.
x Η τελική επιφάνεια και μορφή της σφράγισης θα είναι πανομοιότυπη με το κατασκευασθέν και γενόμενο
αποδεκτό δείγμα.
x Το ελαστομερές θα εμφανίζει ικανοποιητική πρόσφυση στις παρειές του αρμού (σποραδική δοκιμασία
αποκόλλησης με χρήση αιχμηρού εργαλείου).
x Όλα τα υλικά συσκευασίας και πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά αναμείξεων θα έχουν συγκεντρωθεί και
απομακρυνθεί από τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της εργασίας με τα παραπάνω, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει
τα μέτρα αποκατάστασης που θα αποδείξει ο κύριος του έργου με δική του επιβάρυνση.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Τα ελαστομερή υλικά σφράγισης αρμών είναι μη τοξικά και δεν περιέχουν διαλύτες. Σε κάθε περίπτωση
όμως θα αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή τους με το δέρμα.
x Τα υλικά ασταρώματος (primers) περιέχουν πηκτικά τα οποία είναι επιβλαβή όταν εισπνέονται και,
επιπρόσθετα, είναι εν γένει εύφλεκτα.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,ι
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
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Η εισπνοή των ατμών των ασταριών θα αποφεύγεται. Κατά την εφαρμογή σε κλειστούς χώρους επιβάλλεται
ο καλός εξαερισμός. Όταν το αστάρι εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής
μάσκας. Η εφαρμογή και αποθήκευση των ασταριών δεν θα γίνεται κοντά σε γυμνή φλόγα.
Γενικώς συνιστάται η αποφυγή παρατεταμένης επαφής ασταριών και ελαστομερών με το δέρμα και το άμεσο
πλύσιμο με άφθονο νερό και σαπούνι. Το προσωπικό που χειρίζεται τα υλικά θα είναι υποχρεωτικά
εφοδιασμένο με γάντια και προστατευτικά γυαλιά.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυωμένου
μετάλλου
Φιλτρόμασκες για
προστασία έναντι
σωματιδίων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
149

Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Μέσα προστασίας της
αναπνοής – Φιλτρόμασκες
για προστασία έναντι
σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση
Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Respiratory protective
devices - Filtering half
masks to protect against
particles - Requirements,
testing, marking
Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear
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Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Τα πάσης φύσεως υλικά συσκευασίας και πλεονάσματα αναμειγμάτων υλικών θα συγκεντρώνονται και θα
φορτώνονται προς μεταφορά και οριστική απόθεση στους προβλεπόμενους από την μελέτη χώρους για τα
στερεά απόβλητα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους σφραγισθέντος αρμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου υλικού: πολυουρεθανικής, ακρυλικής ή σουλφιδικής βάσεως.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για την
σφράγιση των αρμών: σφραγιστικά ενός ή δύο συστατικών, υλικά ασταρώματος και ελαστικό
κορδόνι κλειστών κυψελών.

x

Ο επιμελής καθαρισμός των παρειών του αρμού.

x

Η προετοιμασία και ανάμειξη του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x Η προετοιμασία, κατεργασία και τοποθέτηση των υλικών.
x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την πλήρωση των αρμών με φύλλα μοριοσανίδας εμποτισμένα με
άσφαλτο και ή τοποθέτηση ελαστικών ταινιών σφράγισης αρμών τύπου Waterstop Τα αντικείμενα αυτά
επιμετρώνται ιδιαίτερα, όπως καθορίζεται στις οικείες Προδιαγραφές.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 26927

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Σφραγιστικά - Λεξιλόγιο.
Building construction - Jointing products - Sealants – Vocabulary.

ΕΛΟΤ EN ISO 7389

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός της ελαστικής
επαναφοράς των σφραγιστικών.
Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery of
sealants.

ΕΛΟΤ EN ISO 7390

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός της αντίστασης στην
ροή των σφραγιστικών
Building construction - Jointing products - Determination of resistance to flow of
sealants.

ΕΛΟΤ EN ISO 8339

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού (όριο
θραύσης).
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties (Extension to
break).

ΕΛΟΤ EN ISO 8340

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων εφελκυσμού
σε διατηρούμενη τάση
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties at maintained
extension.

ΕΛΟΤ EN 28394

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός της διελαστικότητας
των σφραγιστικών ενός συστατικού.
Building construction - Jointing products - Determination of extrudability of onecomponent sealants.

ΕΛΟΤ EN ISO 9046

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων
συγκόλλησης / συνεκτικότητας των σφραγιστικών σε σταθερή θερμοκρασία.
Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion
properties of sealants at constant temperature.

ΕΛΟΤ EN 29048

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - προσδιορισμός της διελαστικότητας
των σφραγιστικών με χρήση τυποποιημένου εξοπλισμού.
Building construction - Jointing products - Determination of extrudability of sealants
using standardized apparatus.

ΕΛΟΤ EN ISO 10590

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων εφελκυσμού
σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό.
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of sealants at
maintained extension after immersion in water.

ΕΛΟΤ EN ISO 10591

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκόλλησης /
συνεκτικότητας μετά από εμβάπτιση σε νερό.
Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties
after immersion in water.

ΕΛΟΤ EN ISO 11431

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα σύνδεσης - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων
συγκόλλησης / συνεκτικότητας των σφραγιστικών μετά από έκθεση σε θερμότητα,
νερό και τεχνητό φωτισμό διαμέσου υαλοστασίου.
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Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion
properties of sealants after exposure to heat, water and artificial light through glass.
ΕΛΟΤ EN ISO 11432

14

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη.
Building construction - Sealants - Determination of resistance to compression
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά
Clay barrier liners for ponds and landfills

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-03-01
«Υπόστρωμα
στεγανοποίησης
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-03-01,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από
αργιλικά υλικά
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στον καθορισμό των απαιτήσεων
για την κατασκευή στεγανοποιητικής στρώσης από αργιλικά υλικά των φυσικών ή τεχνητών (δι’ εκσκαφής)
κοιλωμάτων που προβλέπονται να διαμορφωθούν ως λιμνοδεξαμενές ή χώροι υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του
διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
αδρανών - Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων - Κόσκινα
δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων. -- Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution Test sieves, nominal size of apertures.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-5

Δοκιμή μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέρος 5:
Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας με ξήρανση σε κλίβανο
εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα -- Tests for mechanical and physical
properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by
drying in a ventilated oven

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής
πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση
Proctor. -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods
for the determination of the laboratory reference density and water content Proctor compaction.

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-8

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 8:
Τριαξονική δοκιμή χωρίς στερεοποίηση και αποστράγγιση -- Geotechnical
investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 8 : Unconsolidated
undrained triaxial test

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος
12: Προσδιορισμός ορίων Atterberg. -- Geotechnical investigation and
testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of Atterberg limits.
3
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ASTM D5084

Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της υδροπερατότητας κορεσμένων
πορωδών υλικών με χρήση διαπερατομέτρου ευκάμπτου τοιχώματος -Standard Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of
Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter

ASTM D1556

Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού πυκνότητας και ειδικού βάρους
εδαφικών υλικών με την μέθοδο κώνου και άμμου. - Standard Test Method
for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Αργιλικά υλικά
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, τα ενσωματούμενα υλικά θα έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες /
χαρακτηριστικά.
Πίνακας 1 – Ιδιότητες Αργιλικών υλικών
Παράμετροι - Ιδιότητες

Αποδεκτή Τιμή

Όριο Υδαρότητας (LL)

LL < 40%, κατά προτίμηση 25%-30%

Δείκτης Πλαστικότητας (ΡΙ)

10% < ΡΙ< 25%

Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος,
διάμετρος κόκκων <2 μm)

> 20%, κατά μάζα

Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού

32 mm
(κόκκοι μεγαλύτερου μεγέθους θα
αφαιρούνται προ της διάστρωσης)

Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκα

< 40% επί του ολικού όγκου

Περιεκτικότητα οργανικών υλικών

< 5%

4.2 Μπετονίτης
Εάν τα διαθέσιμα υλικά (προϊόντα δανειοθαλάμων) δεν εξασφαλίζουν τις παραπάνω απαιτήσεις θα
αναμειγνύονται με κατάλληλη ποσότητα μπεντονίτη, η οποία θα προσδιορίζεται εργαστηριακά
Η προσθήκη μπεντονίτη, (προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλή διαπερατότητα) κυμαίνεται συνήθως σε
ποσοστό 2% κατά βάρος.
Η ακριβής αναλογία του μπεντονίτη θα καθορισθεί με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών και θα
επανελεγχθεί με εξέταση δειγμάτων που θα ληφθούν από το δοκιμαστικό επίχωμα.
Ο μπεντονίτης θα προσκομίζεται σε ξηρά μορφή με σιλοφόρο όχημα ή σε συσκευασία σε σάκους (big-bags,
είτε χάρτινους σάκους)
Πίνακας 2 – Ιδιότητες Μπετονίτη
Παράμετροι - Ιδιότητες
Υγρασία (%)
Ειδικό βάρος (gr/cm3)
4
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Φαινόμενο ειδικό βάρος (gr/cm3)
Ανάλυση λεπτότητας (ξηρή κοσκίνιση)
Διερχόμενα από το κόσκινο Νο 100 (% min)
Διερχόμενα από το κόσκινο Νο 200 (% min)
Απορρόφηση κυανού του μεθυλενίου (mg/g)
Ιονοεναλλακτική ικανότητα (meg/100g)
Ικανότητα απορρόφησης νερού (%)
Βαθμός διογκώσεως (ml/g)
Όριο υδαρότητας (%)
Όριο πλαστικότητας (%)
Δείκτης πλαστικότητας (%)

5
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800
8%
5%
360 - 390
80 -90
500
22 min
450
45
405

Κατασκευή

5.1 Δοκιμαστικό επίχωμα
Εντός του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α. ή της λιμνοδεξαμενής θα κατασκευασθεί δοκιμαστικό επίχωμα διαστάσεων
τουλάχιστον 30 x 30 x 0,50 m, για τον έλεγχο της καταλληλότητας της μεθόδου συμπύκνωσης που
εφαρμόζει ο Ανάδοχος (τύπος εξοπλισμού, αριθμός διελεύσεων, ικανότητα χειριστών) και την επίτευξη της
προβλεπόμενης στεγανότητας (εξασφάλιση του συντελεστή διαπερατότητας που προβλέπει η Μελέτη).
Εάν οι εργαστηριακοί έλεγχοι δείξουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, το δοκιμαστικό επίχωμα μπορεί να
ενταχθεί στην κατασκευή. Στην περίπτωση αυτή, οι οπές των δειγματοληψιών θα πληρωθούν με μίγμα
αργίλου μπεντονίτη, ή άλλη αποδεκτή από την Υπηρεσία μέθοδο.
Εάν από τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις με τους όρους της παρούσας
Προδιαγραφή, το δοκιμαστικό επίχωμα θα αποξηλώνεται και θα επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία με
βελτιωμένα υλικά ή / και διαφορετικό τύπο εξοπλισμού.
Η συγκεκριμένη κατασκευή θα γίνεται σε περιπτώσεις εκτεταμένης εφαρμογής.

5.2 Αργιλική στεγανωτική στρώση (αργιλικό υπόστρωμα)
Για την κατασκευή της στεγανωτικής στρώσης θα χρησιμοποιούνται αργιλικά υλικά υψηλής πλαστικότητας
και χαμηλής διαπερατότητας, στα οποία θα προστίθεται ως βελτιωτικό μπεντονίτης σε ξηρή μορφή. Εάν δεν
καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, ο συντελεστής διαπερατότητας της στεγανοποιητικής στρώσης (k) θα
είναι το πολύ 1x10-9 m/sec.
Το αργιλικό υπόστρωμα θα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του πυθμένα και των πρανών του χώρου, έως
το εσωτερικό όριο της περιμετρικής τάφρου αγκύρωσης, σε ομοιόμορφο πάχος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην Μελέτη. Το υλικό θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί σε δύο ή περισσότερες στρώσεις
συμπυκνωμένου πάχους έως 25 cm.
Οι υποκείμενες στρώσεις (μία ή περισσότερες), μετά την συμπύκνωσή τους θα φέρουν τα αποτυπώματα του
«κατσικοπόδαρου» (tamper roller), για την καλύτερη αγκύρωση της υποκείμενης στρώσης.
Η τελική επιφάνεια μετά την διέλευση του οδοντοφόρου συμπυκνωτή θα συμπυκνωθεί με εξοπλισμό λείου
τυμπάνου ώστε να είναι απόλυτα ομαλή (συνήθως επί της αργιλικής στρώσης προβλέπεται η εφαρμογή
στεγανοποιητικής μεμβράνης).
Η συμπύκνωση της αργιλικής στρώσης στα πρανή του χώρου (των οποίων η κλίση μπορεί να είναι έως
1:2½) θα γίνεται κατά την φορά της κλίσεως (πάνω - κάτω) με συμπυκνωτικό εξοπλισμό αναρτημένο με
συρματόσχοινα από φορτωμένο φορτηγό ή βαρύ χωματουργικό μηχάνημα ευρισκόμενο επί της στέψης της
κοιλότητας.
5
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Η επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης θα είναι ομοιογενής και ομοιόμορφη. Οι αποκλίσεις/ ανωμαλίες στην
επιφάνεια αυτή δεν θα ξεπερνούν τα r 5 cm μετρούμενες με 4-μετρο κανόνα (πήχη).
Η συμπύκνωση του υλικού θα πραγματοποιείται υπό περιεκτικότητα σε υγρασία, ελαφρώς μεγαλύτερη (23%) της βέλτιστης εργαστηριακής πυκνότητας, με βάση την πρότυπη δοκιμή Proctor. Ο βαθμός
συμπύκνωσης θα είναι τουλάχιστον 95% της πυκνότητας κατά Proctor. Γενικώς ως επαρκής αριθμός
διελεύσεων των συμπυκνωτών θεωρείται αυτός κατά τον οποίο η επιφάνεια στρώσης δεν παρουσιάζει
πρόσθετη υποχώρηση μεγαλύτερη του 1,0 cm.
Εφιστάται η προσοχή ώστε κατά την κατασκευή της στεγανοποιητικής στρώσης να μην αναμοχλεύει η
υποκείμενη υπόβαση (εάν προβλέπεται από την Μελέτη).
Οι εργασίες κατασκευής της αργιλικής στρώσης θα διακόπτονται όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (έντονη βροχόπτωση, παγετός) ή υπό συνθήκες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ρηγματώσεις,
αποπλύσεις ή ασυνέχειες στην γεωλογική στρώση. Εφιστάται η προσοχή στον προγραμματισμό των
εργασιών κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση της διαμορφωθείσας συμπυκνωμένης
επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία. Μέχρι την επικάλυψή της, η διαμορφωθείσα επιφάνεια θα διαβρέχεται
περιοδικά για την αποφυγή ρηγματώσεων.
Ο μπεντονίτης (εάν προβλέπεται ενσωμάτωσή του) θα διασκορπίζεται ομοιόμορφα επί της μη
συμπυκνωμένης στρώσης αργίλου και θα ακολουθεί ανάμιξη με φρέζα, για την εξασφάλιση ομογενούς
μίγματος. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τρόπο ώστε η φρέζα να μην αναμοχλεύει την υποκείμενη
συμπυκνωμένη στρώση.

5.3 Έλεγχοι κατασκευής
α. Κατά την διάρκεια της διάστρωσης/συμπύκνωσης θα γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι κατά στρώση,
είδους και συχνότητας σύμφωνα με τον Πίνακα 3 (εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη):
Πίνακας 3 – έλεγχοι κατά την διάρκεια της διάστρωσης
Συχνότητα ελέγχου
Δοκιμή

6

Δοκιμαστικό
Επίχωμα

Αργιλική
Στρώση

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας
αδρανών με την μέθοδο ξήρανσης σε
κλίβανο

ΕΛΟΤ EN 1097-5

Τέσσερις (4)
ανά στρώση

Μία (1) ανά
4.000 m2

Κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Δύο (2) ανά
στρώση

Μία (1) ανά
4.000 m2

Δύο (2) σε όλο
το δοκιμαστικό
επίχωμα

Μία (1) ανά
4.000 m2

Δύο (2) ανά
στρώση

Μία (1) ανά
1.000 m2 για
κάθε στρώση

Προσδιορισμός της εργαστηριακής
πυκνότητας αναφοράς και της
περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση
Proctor

β.

Μέθοδος ελέγχου

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών
επί τόπου με τη μέθοδο κώνου - άμμου

ASTM D1556

Πάχος και επιφανειακές κλίσεις

Έλεγχος με 4-μετρο κανόνα

Μία (1) σε
κάναβο 20 m,
ανά στρώση

Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης/συμπύκνωσης του αργιλικού υποστρώματος θα ελέγχεται το
συνολικό πάχος του και οι κλίσεις των επιφανειών. Η συχνότητα των ελέγχων αυτών, εάν δεν
καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
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Πίνακας 4 – έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης
Δοκιμή / Έλεγχος

Απαιτήσεις

Επιτόπου έλεγχος ομαλότητας επιφανειών

Συχνότητα Ελέγχου

Δειγματοληπτικός έλεγχος σε
± 5 cm ανά 4,0 m
κάνναβο 4,0 x 4,0 m ανά 1000 m2

Επιτόπου έλεγχος των κλίσεων

Σε κάνναβο των 20 x 20 m

Πάχος στρώσης

Σε κάνναβο 20 x 20 m

5.4 Ανοχές
- Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Υψομετρικές ανοχές μεγαλύτερες των r 25 cm δεν γίνονται αποδεκτές.
- Έλεγχος ομαλότητας τελικής επιφανείας με 4-μετρο κανόνα. Αποκλίσεις μεγαλύτερες των r 5 cm δεν θα
γίνονται αποδεκτές.

6

Δοκιμές

6.1 Εργαστηριακοί έλεγχοι αποδοχής υλικών
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών προς διάστρωση θα εκτελούνται οι ακόλουθοι
εργαστηριακοί έλεγχοι:
Πίνακας 5 – Δοκιμές καταλληλότητας υλικών
Απαιτήσεις ελέγχων

Μέθοδος ελέγχου

Συχνότητα

Κοκκομετρική ανάλυση
με κόσκινα

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

Μία δοκιμή ανά 800 m

Προσδιορισμός του ορίου
υδαρότητας

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12

Μία δοκιμή ανά 1.600 m3 (ανά
δύο κοκκομετρήσεις)

Προσδιορισμός της
εργαστηριακής πυκνότητας
αναφοράς και της
περιεκτικότητας σε νερό Συμπύκνωση Proctor

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Μία δοκιμή ανά 4.000 m3, ή
αλλαγή δανειοθαλάμου

Προσδιορισμός
σιαπερατότητος αργιλικών
υλικών

ASTM D5084

Μία δοκιμή ανά 4.000 m3, ή
αλλαγή δανειοθαλάμου

Τριαξονική δοκιμή χωρίς
στερεοποίηση και
αποστράγγιση

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-8

Μία δοκιμή σε κάθε
δανειοθάλαμο

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.

7

34034

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά την λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
x

Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από την θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).

x

Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή ήχους
ανακοίνωσης επικίνδυνων καταστάσεων.

x

Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά στα συστήματα πέδησης.

x

Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.

x

Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Στα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
x

Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών προειδοποιητικής
πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού στο να μην πλησιάζει τον χώρο ελιγμών
εξοπλισμού σε λειτουργία.

x

Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων που θα ενεργοποιείται
κατά την οπισθοπορεία.

x

Υποχρέωση των οδηγών/ χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν λειτουργεί:
εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο έδαφος, απαγόρευση
ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την καρότσα κ.ο.κ.

x

Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών πρανών ή/και
τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).

x

Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους χώρους του
εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.

x

Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την ασφαλή
διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλικοστρώσεις).

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας
και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το
Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 ,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ. ).
Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα συντηρείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου
εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την απαραίτητη
κατά νόμο άδεια / δίπλωμα.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
x

Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά ηχοπετάσματα,
προγραμματισμός καταλλήλων μεθόδων κατασκευής).

x

Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων κ.λπ.).
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x

Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.

x

Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την μείωση των ρυπογόνων εκπομπών.

8

34035

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση του αργιλικού υλικού θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3), με λήψη διατομών πριν και μετά την
διάστρωση. Ποσότητες που αντιστοιχούν σε πάχος στρώσης μεγαλύτερο του προβλεπόμενου από την
Μελέτη δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Η επιμέτρηση του ενσωματωμένου μπεντονίτη θα γίνεται σε χιλιόγραμμα, σύμφωνα με τον αποδεκτό όγκο
αργιλικής επίστρωσης και την καθοριζόμενη εργαστηριακά αναλογία ανάμιξης.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η πρόσθετη συμπύκνωση στις παρειές της λεκάνης με αυξημένες κλίσεις με χρήση αναρτημένου
εξοπλισμού συμπύκνωσης.

x

Η ενσωμάτωση μπεντονίτη στα αργιλικά υλικά (ανάμιξη, ομογενοποίηση).

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x Η προετοιμασία, κατεργασία και τοποθέτηση των υλικών.
x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών (π.χ. για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την
επανεπίχωση των φρεάτων) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

9
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-3

10

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 3: Εργαστηριακές μέθοδοι δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη
πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε νερό - Δονητική θλίψη υπό ελεγχόμενες
παραμέτρους -- Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 3: Test
methods for laboratory reference density and water content Vibrocompression with controlled parameters.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο
διαβαθμισμένο υλικό
Pond and landfill membrane lining cushion layer of fine graded granular materials

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
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Περιβάλλοντος
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και
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Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-03-02,
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Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
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Ελληνικής
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23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
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Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και
ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή εξομαλυντικών
στρώσεων από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό για την έδραση του αργιλικού υποστρώματος στεγανωτικής
μεμβράνης (γεωλογικός φραγμός, geologic barrier) ή/ και απ’ ευθείας της ίδιας της μεμβράνης σε
λιμνοδεξαμενές και Χ.Υ.Τ.Α.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-01 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 1:
Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε νερό. - Geotechnical investigation and
testing - Laboratory testing of soil - Part 1 : Determination of water content.
ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος
12: Προσδιορισμός ορίων Atterberg. - Geotechnical investigation and testing
- Laboratory testing of soil - Part 12 : Determination of Atterberg limits.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά κατασκευής του υποστρώματος, (Γαιώδη λεπτόκοκκα διαβαθμισμένα υλικά ή αμμοχαλικώδη υλικά
χειμάρρων ή λατομικής προέλευσης ή μείγματα αυτών) θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εκτός εάν
καθορίζονται διαφορετικά από την Μελέτη.
Πίνακας 1 – Απαιτούμενες ιδιότητες υλικών
Όριο Υδαρότητας (LL)

LL < 40%

Δείκτης Πλαστικότητας (PΙ)

5%<ΡΙ<15%

Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος,

> 15%, κατά μάζα
3
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διάμετρος κόκκων <2μm)

5

Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού

32 mm

Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκο

<60% επί του ολικού όγκου

Ποσοστό οργανικού υλικού

<10%

Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου

<40%

Κατασκευή έλεγχοι ανοχές

5.1 Κατασκευή
Μετά τις γενικές εκσκαφές για την διαμόρφωση των προβλεπομένων κλίσεων και σταθμών του χώρου
υγειονομικής ταφής ή της λιμνοδεξαμενής, σύμφωνα με την Μελέτη, ακολουθεί η κατασκευή του
υποστρώματος μεταβλητού πάχους, με ελάχιστο όριο 10 cm.
To πάχος της στρώσεως κατά τόπους μπορεί να είναι μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την Μελέτη
προκειμένου να αποσβεσθούν τοπικές εξάρσεις και μπαλώματα (ομαλοποίηση επιφανείας).
Το υπόστρωμα θα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του πυθμένα και των πρανών του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α ή
της λιμνοδεξαμενής εκτός αν η Μελέτη προβλέπει αλλιώς.
Η συμπύκνωση θα είναι τουλάχιστον 95% της εργαστηριακής κατά Proctor (τροποποιημένη δοκιμή,
modified), τόσο στον πυθμένα όσο και στα πρανή της κοιλότητας.
Για την συμπύκνωση των πρανών θα χρησιμοποιηθούν ρυμουλκούμενοι δονητικοί κύλινδροι
συγκρατούμενοι μέσω συρματόσχοινου από προωθητή γαιών ή φορτωμένο ανατρεπόμενο αυτοκίνητο που
θα κινείται κατά μήκος της περιμετρικής οδού προσπέλασης στην στέψη της κοιλότητας.
Ο ρυμουλκούμενος δονητικός κύλινδρος θα κάνει τον απαιτούμενο αριθμό διαδρομών (ανάσυρση- άφεση)
ώστε η λωρίδα διέλευσης να συμπυκνωθεί στον προβλεπόμενο από την Μελέτη βαθμό.

5.2 Έλεγχοι - ανοχές
x

Η επιφάνεια του υποστρώματος θα είναι λεία και ομαλή και επαρκώς συμπυκνωμένη. Έλεγχοι
συμπύκνωσης θα εκτελούνται κατ’ ελάχιστον σε κάνναβο 50 x 50m με την μέθοδο κώνου και άμμου.

x

Εάν διαπιστωθεί μέση συμπύκνωση μικρότερη του 95% κατά Proctor modified, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να επανασυμπυκνώσει το υπόστρωμα στις θέσεις που θα του υποδείξει η Επίβλεψη.

x

Η επιφάνεια του ορύγματος (σκάφη γενικής εκσκαφής) επί της οποίας θα εφαρμοσθεί το υπόστρωμα δεν
θα υφίσταται πέραν των ± 25 cm από τις προβλεπόμενες από την Μελέτη στάθμες. Ο έλεγχος θα γίνεται
δειγματοληπτικά με ηλεκτρονικό τοπογραφικό όργανο (EDM) και τα μετρούμενα υψόμετρα στα σημεία
ελέγχου θα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα θεωρητικά της Μελέτης.

x

Επισημαίνεται ότι ο ως άνω έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας θα διενεργείται πριν από την έναρξη των
εργασιών κατασκευής του υποστρώματος. Τυχόν εξάρσεις θα εξομαλύνονται, ενώ τυχόν κοιλότητες θα
καθαρίζονται από τυχόν χαλαρά ή σαθρά υλικά και θα επανεπιχώνονται.

x

Όταν προβλέπεται η απ’ ευθείας εφαρμογή της στεγανοποιητικής μεμβράνης επί του υποστρώματος, η
ομαλότητα της επιφάνειας θα ελέγχεται δειγματοληπτικά με 4μετρο κανόνα. Αποκλίσεις εκτός των ορίων
± 15 cm δεν γίνονται αποδεκτές. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τοπική συμπλήρωση ή απόξεση του
υποστρώματος και επανασυμπύκνωση ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ομαλότητα.

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

6

34043

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-02:2009

Δοκιμές

Για την εκτέλεση των δοκιμών των υλικών κατασκευής του υποστρώματος ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα:
(ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-1, ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12, ASTM D5084-03, ASTM D2216-98 και
ASTM D1556-00)

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης και συμπύκνωσης υλικού επί επιφανειών με αυξημένες κλίσεις (της
τάξης του 1:3)

x

Ρυμούλκηση εξοπλισμού μέσω συρματόσχοινου.

x

Εργασία προσωπικού (τοπικές μορφώσεις, επιβοήθηση διάστρωσης) σε εντόνως επικλινείς επιφάνειες.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.
159/99 κ.λπ.).
Επισημαίνονται οι ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας κατά την χρήση συρματόσχοινου.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η μόρφωση και εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης του υλικού του υποστρώματος επιμετράται σε
τετραγωνικά μέτρα (m2) αναπτύγματος επιφάνειας (επιμέτρηση της πραγματικής επιφάνειας και όχι της
προβολής της επί οριζοντίου επιπέδου).
Η κατασκευή του υποστρώματος (προμήθεια, διάστρωση και συμπύκνωση του λεπτόκοκκου
διαβαθμισμένου υλικού) επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m3) συμπυκνωμένου όγκου, που προκύπτουν με
λήψη διατομών πριν και μετά την κατασκευή ή με απ’ ευθείας ογκομετρήσεις επί του ψηφιακού μοντέλου
πριν και μετά την κατασκευή.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια όλων των υλικών που απαιτούνται για την σφράγιση των αρμών: σφραγιστικά ενός ή
δύο συστατικών, υλικά ασταρώματος και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών, αναλώσιμα και μη
υλικά.
x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x Η προετοιμασία, κατεργασία και τοποθέτηση των υλικών.
x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
5
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x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών (π.χ. για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την
επανεπίχωση των φρεάτων) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Η μεταφορά των υλικών κατασκευής του επιστρώματος από την θέση λήψης τους (ορυχείο, δανειοθάλαμο,
χείμαρρο ή λατομείο) επιμετράται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου

Βιβλιογραφία
ASTM D5084-03

Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της υδροπερατότητας κορεσμένων
πορωδών υλικών με χρήση διαπερατομέτρου ευκάμπτου τοιχώματος. Standard Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of
Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter.

ASTM D2216-98

Πρότυπη μέθοδος εργαστηριακού προσδιορισμού υδροπεριεκτικότητας
εδαφικών και βραχωδών υλικών. - Standard Test Method for Laboratory
Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass.

6
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ASTM D1556-00
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Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού πυκνότητας και ειδικού βάρους
εδαφικών υλικών με την μέθοδο κώνου και άμμου. - Standard Test Method
for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method.

7
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
Pond and landfill membrane lining protection/filter layer of graded granular materials

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

34047

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-03-03 «Επίστρωση προστασίας/στρώση
φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-03-03,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών
μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες
διαβαθμισμένο υλικό
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή προστατευτικών
επιστρώσεων επί συνθετικών στεγανωτικών μεμβρανών εφαρμοζόμενων σε λιμνοδεξαμενές και συνήθως σε
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).
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Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 933-1

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του
διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα. - Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00

Στραγγιστήρια με δάτρητους σωλήνες. - Underdrains with perforated pipes

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00

Γεωϋφάσματα Στραγγιστηρίων. - Geotextiles for underdrains.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Επίστρωση προστασίας
Οι επιστρώσεις προστασίας αποτελούνται από αμμοχαλικώδη υλικά κατηγορίας 8/32 mm, πάχους της τάξης
των 15 cm. Ενίοτε επί της μεμβράνης και πριν από την διάστρωση του αμμοχαλικώδους στρώματος
εφαρμόζεται γεωΰφασμα προστασίας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η αμμοχαλικώδης επίστρωση μπορεί να αντικατασταθεί από στρώση
σκυροδέματος.

3.2 Διατάξεις στεγανοποίησης
Οι διατάξεις στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ διαφοροποιούνται ως προς την διάταξη των
στραγγιστηρίων:
x

Λιμνοδεξαμενές: Τα στραγγιστήρια τοποθετούνται εντός του υποστρώματος έδρασης της μεμβράνης
(για την εκτόνωση της υδροστατικής πίεσης που ασκείται προς την μεμβράνη.
3
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ΧΥΤΑ:

©

ΕΛΟΤ

Οι διάτρητοι σωλήνες συλλογής - απαγωγής των στραγγιδίων (leachates) που
δημιουργούνται από την βιοαποσύνθεση των απορριμμάτων διατάσσονται επί της
μεμβράνης, εντός της προστατευτικής επίστρωσης, η οποία λειτουργεί και ως φίλτρο.

Απαιτήσεις

4.1 Γεωΰφασμα προστασίας της συνθετικής μεμβράνης
Το γεωΰφασμα θα είναι πυκνότητας τουλάχιστον 400 gr/m2, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την
μελέτη. Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η
συμμόρφωσή του με τα προβλεπόμενα από την μελέτη χαρακτηριστικά. (Βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00).

4.2 Αμμοχαλικώδη υλικά προστατευτικής στρώσης
Θα είναι προέλευσης λατομείου, ορυχείου ή χειμάρρου διαβάθμισης 8/32 mm, το δε ποσοστό των
διερχομένων από το κόσκινο 0,063 mm (πλησιέστερο το Νο 200 κατά ASTM) θα είναι μικρότερο από 5%.

4.3 Διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης
Οι σωλήνες θα αποτελούνται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ή PVC.
Για τους διάτρητους σωλήνες έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00).

4.4 Γαιώδη υλικά επίστρωσης
Εάν προβλέπεται από την μελέτη η διάστρωση γαιωδών υλικών πάνω από την αμμοχαλικώδη
προστατευτική στρώση τα υλικά αυτά θα έχουν την παρακάτω κοκκομετρική διαβάθμιση (εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην μελέτη).
Πίνακας 1 – Διαβάθμιση υλικών επίστρωσης
Διαβάθμιση υλικών

Διακύμανση ποσοστού %

0,001mm – 0,002 mm (άργιλος)

5 - 10

0,002 mm – 0,006 mm (ίλυς)

10 - 20

0,006 mm – 5 mm (άμμος)

45 - 55

5 mm – 16 mm (χαλίκια)

15 - 25

Η κοκκομετρία θα προσδιορίζεται με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1. Η διαπερατότητα υλικών με την κοκκομετρία
αυτή θα είναι της τάξης 1x10-4 m/sec, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 85% κατά Proctor.

5

Τοποθέτηση κατασκευή ανοχές

5.1 Γεωΰφασμα προστασίας της συνθετικής μεμβράνης
Οι συσκευασίες του γεωϋφάσματος (ρολά) θα ελέγχονται για τυχόν κακώσεις και θα επαληθεύεται ότι στην
συσκευασία αναγράφεται ο προβλεπόμενος προς παράδοση τύπος. Μαζί με το υλικό θα παραδίδονται τα
συνοδευτικά πιστοποιητικά δοκιμών της σειράς (παρτίδας) του προϊόντος.
Το γεωΰφασμα θα μεταφέρεται επί τόπου του έργου συσκευασμένο και θα εκτυλίσσεται από τα ανάντη προς
τα κατάντη με την βοήθεια φορτωτή ελαστικοφόρου που θα φέρει κατάλληλη εξάρτηση προσαρμοσμένη
στον κουβά. Η διάστρωση των φύλλων θα γίνεται με προσοχή επί της μεμβράνης, ώστε να μην
δημιουργούνται αναδιπλώσεις. Σε επιφάνειες με κλίσεις μεγαλύτερες του 10% συνιστάται διαμήκης ραφή των
λωρίδων του γεωϋφάσματος. Σε ηπιότερες κλίσεις μπορεί να γίνεται παράθεση των φύλλων κατά 50 cm (ή
4
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σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη). Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η κίνηση εξοπλισμού
διάστρωσης ή μεταφοράς του γεωϋφάσματος απ’ ευθείας επί της τοποθετημένης γεωμεμβράνης ή επί του
γεωϋφάσματος.
Το προσωπικό που θα ασχολείται με την τάνυση του γεωϋφάσματος (και ως εκ τούτου θα κινείται επί της
μεμβράνης) θα φορά ελαστικά υποδήματα για την αποφυγή χαράξεων της μεμβράνης.
Το γεωΰφασμα μαζί με την γεωμεμβράνη θα αγκυρώνονται σε περιμετρική τάφρο στην στέψη του
στεγανοποιημένου χώρου. Η τάφρος αγκύρωσης αμέσως μετά από την τοποθέτηση του γεωϋφάσματος θα
γεμίζει με αμμοχάλικο ή ισχνό σκυρόδεμα (ερματισμός).

5.2 Αμμοχαλικώδη υλικά προστατευτικής στρώσης
Οι τυχόν προσωρινά αποτιθέμενες ποσότητες στο εργοτάξιο θα προστατεύονται από ανάμιξη με γαιώδη
υλικά και από την επίδραση των ομβρίων. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη, θα διενεργείται
μια σειρά εργαστηριακών ελέγχων (κοκκομετρία, διαπερατότητα, όρια Atterberg) ανά 1000 m3 υλικού ή 5000
m2 στρώσης.
Εάν προβλέπεται από την μελέτη η διάταξη σωλήνων αποστράγγισης (περιπτώσεις ΧΥΤΑ), η τοποθέτηση
των διάτρητων σωλήνων θα γίνεται σταδιακά και συγχρόνως με την διάστρωση του αμμοχάλικου
προστασίας.
Κατά την διάστρωση του αμμοχαλικώδους στρώματος προστασίας θα αποτίθενται αρχικά ποσότητες υλικού
ικανού πάχους στα χαμηλότερα σημεία της στεγανοποιούμενης έκτασης και θα ακολουθεί προοδευτικά η
διάστρωση σε τρόπο ώστε τα μηχανήματα να κινούνται πάντοτε επί ήδη διαστρωθέντος υλικού.
Σε περίπτωση που θα προκληθεί φθορά της υποκείμενης μεμβράνης ή του γεωϋφάσματος θα εφαρμόζονται
τα προβλεπόμενα στις Προδιαγραφές περί συνθετικών μεμβρανών και γεωϋφασμάτων για την
αποκατάσταση των ζημιών.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις θέσεις διέλευσης σωλήνων αποστράγγισης για την αποφυγή έμφραξης ή
φθοράς τους.

5.3 Διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης
Για την τοποθέτηση των διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης ισχύουν τα καθοριζόμενα στην οικεία
Προδιαγραφή.
Συνήθης πρακτική είναι η διαμόρφωση κοιλωμάτων στην επιφάνεια στεγανοποίησης στις θέσεις διέλευσης
των σωλήνων. Η μεμβράνη και το άνωθεν αυτής γεωΰφασμα προστασίας ακολουθούν τα κοιλώματα, η δε
αμμοχαλικώδης προστατευτική στρώση διαμορφώνεται στις περιπτώσεις αυτές λεία και χωρίς εξάρσεις.

5.4 Περιμετρικές αγκυρώσεις
Η στεγανοποιητική μεμβράνη και τα γεωϋφάσματα προστασίας αυτής (κάτω ή /και άνω σύμφωνα με την
μελέτη) θα αγκυρώνονται σε περιμετρική τάφρο, στην στέψη της στεγανοποιούμενης λεκάνης. Η τάφρος θα
απέχει τουλάχιστον 0,50 m (η εξωτερική παρειά της) από την στέψη του πρανούς του κοιλώματος του ΧΥΤΑ
ή της λιμνοδεξαμενής και θα έχει βάθος τουλάχιστον 0,60 m.
Η τάφρος αγκύρωσης θα πληρούται με αμμοχαλικώδη υλικά επαρκώς συμπυκνωμένα ή με ισχνό
σκυρόδεμα. Οι εργασίες θα προχωρούν περιμετρικά κατά το πρόγραμμα εκτύλιξης / διάστρωσης των
γεωσυνθετικών.
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Έλεγχοι

x

Έλεγχος τήρησης του φακέλου ποιοτικών στοιχείων του έργου.
-

Πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών ενσωματούμενων υλικών.
5
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Εργαστηριακοί έλεγχοι αμμοχαλικώδους προστατευτικής επίστρωσης.

x

Τοπογραφική αποτύπωση τελικής επιφάνειας προστατευτικής επίστρωσης.
Η αποτύπωση της επιφάνειας του υποστρώματος της μεμβράνης έχει προηγηθεί των εργασιών
διάστρωσης αυτής. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται ο όγκος της αμμοχαλικώδους προστατευτικής
στρώσης.

x

Οπτικός έλεγχος πλήρους κάλυψης των γεωσυνθετικών της λεκάνης της λιμνοδεξαμενής ή του ΧΥΤΑ.

x

Δειγματοληπτικός έλεγχος πάχους προστατευτικής στρώσης (τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά 1000 m2
επιφάνειας).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Για την εκτέλεση των εργασιών διάστρωσης γεωϋφασμάτων σχετικά βαρέως τύπου (t500gr/m2) σε
εκτεταμένες επιφάνειες απαιτείται η χρήση μηχανικού εξοπλισμού, τόσο για την εκτύλιξη των ρολών όσο
και για την συρραφή των γειτονικών φύλλων.

x

Η διακίνηση επί της στεγανωτικής συνθετικής μεμβράνης ενέχει κινδύνους ολισθήσεως και πτώσεων.

x

Κατά την εκτύλιξη του γεωϋφάσματος η πνοή ανέμου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

x

Η χειρωνακτική υποβοήθηση εργασιών διάστρωσης υλικών που εκτελούνται με μηχανικά μέσα ενέχει
κινδύνους οφειλόμενους σε απροσεξία των χειριστών.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένο με τα ακόλουθα μέσα ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

6

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

34054
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, κοπή, τοποθέτηση, ραφή ή επικάλυψη και αγκύρωση του
γεωϋφάσματος προστασίας της γεωμεμβράνης επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τελικής
επιφάνειας (χωρίς να προσμετρώνται οι επικαλύψεις)
β. Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού της προστατευτικής στρώσης, με την μεταφορά του από
οποιαδήποτε απόσταση, και διάστρωση και μερική συμπύκνωση αυτού επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα
(m3) υπολογιζόμενα με λήψη διατομών
γ.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρης τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης
επιμετράται σε τρέχοντα μέτρα πλήρως τοποθετημένου δικτύου, ανάλογα με τα υλικά κατασκευής
(HDPE ή PVC) και την διάμετρο. (βλπ. σχετικά και την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00)

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρης τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης επιμετράται
σε τρέχοντα μέτρα πλήρως τοποθετημένου δικτύου, ανάλογα με τα υλικά κατασκευής (HDPE ή PVC) και την
διάμετρο. (βλπ. σχετικά και την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)
Pond and landfill lining with HDPE membranes

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες
πολυαιθυλενίου (HDPE)
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην τοποθέτηση στεγανωτικών
μεμβράνων (γεωμεμβράνες) από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) σε έργα λιμνοδεξαμενών και
χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 9863-1

Γεωσυνθετικά - Προσδιορισμός του πάχους σε καθορισμένες πιέσεις - Μέρος
1: Μονές στρώσεις -- Geosynthetics - Determination of thickness at specified
pressures - Part 1: Single layers

ΕΛΟΤ EN ISO 1133

Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και
ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών -- Plastics Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow
rate (MVR) of thermoplastics

ΕΛΟΤ EN ISO 12957-1

Γεωσυνθετικά - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τριβής - Μέρος 1:
Δοκιμή άμεσης διάτμησης -- Geosynthetics - Determination of friction
characteristics - Part 1: Direct shear test

ΕΛΟΤ ΕΝ 14576

Γεωσυνθετικά - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντίστασης
πολυμερικών γεωσυνθετικών διαφραγμάτων σε ρηγμάτωση υπό
περιβαλλοντική καταπόνηση -- Geosynthetics - Test method for determining
the resistance of polymeric geosynthetic barriers to environmental stress
cracking

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού - Μέρος 1: Γενικές αρχές. Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles.

ΕΛΟΤ EN ISO 12236

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR) - Geosynthetics Static puncture test (CBR test).

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις. - Quality Management
Systems - Requirements.

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων - General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories

3
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ΕΛΟΤ EN 14574

Γεωσυνθετικά - Προσδιορισμός της αντίστασης σε πυραμιδοειδή διάτρηση
γεωσυνθετικών επί άκαμπτης βάσης. - Geosynthetics - Determination of the
pyramid puncture resistance of supported geosynthetics.

ΕΛΟΤ EN ISO 18553

Μέθοδος προσδιορισμού της διασποράς ελευθέρου άνθρακα σε σωλήνες,
εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια από πλαστικά με βάση τις πολυολεφίνες. Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black
dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01

Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά
- Clay barrier liners for ponds and landfills

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Μεμβράνες
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά από την μελέτη, οι μεμβράνες HDPE (πολυαιθυλενίου υψηλής
πυκνότητας) θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Πίνακας 1 – Χαρακτηριστικά Μεμβράνης
Ιδιότητες

5

Μέθοδος ελέγχου

Απαιτήσεις

Εφελκυστική αντοχή θραύσης

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>26 (N/mm2)

Εφελκυστική αντοχή διαρροής

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>15 (N/mm2)

Επιμήκυνση σε θραύση

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>700 %

Επιμήκυνση σε διαρροή

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>9 %

Αντοχή σε σκίσιμο

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>130 (N/mm2)

Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN ISO 12236

>300 (N/mm2)

Όριο σκισίματος

ΕΛΟΤ EN ISO 12236

>5000 (Ν)

Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>15 %

Τοποθέτηση συγκόλληση αγκύρωση

5.1 Τοποθέτηση μεμβράνης
Οι γεωμεμβράνες θα προσκομίζονται σε ρόλους.
Συνήθεις διαστάσεις: Μήκος 150 m, Πλάτος >5 m.
Οι προσκομιζόμενοι ρόλοι γεωμεμβράνης θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την
οδηγία 93/ 68/EE και θα καλύπτονται από 50ετή εγγύηση έναντι γήρανσης.
Πριν από την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης της μεμβράνης θα γίνεται έλεγχος συμπυκνώσεως και
γεωμετρικής ακρίβειας του αργιλικού υποστρώματος (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01) ή της κοκκώδους
4
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στρώσης έδρασης της μεμβράνης (ό,τι προβλέπεται από την μελέτη). Η τοποθέτηση της γεωμεμβράνης θα
γίνεται αμέσως μετά την κατασκευή του προβλεπόμενου από την μελέτη υποστρώματος, για να
ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών επ’ αυτού από βροχόπτωση (δημιουργία
νεροφαγωμάτων).
Οι μεμβράνες θα μεταφέρονται στον τόπο του έργου σε ρόλους και θα εκφορτώνονται με γερανοβραχίονα
(παπαγαλάκι) ή με χρήση εκσκαφέα. Ο χειρισμός των ρόλων θα γίνεται υποχρεωτικά με ιμάντες,
αποκλειόμενης της χρήσης συρματόσχοινων ή αλύσεων. Απαγορεύεται η κίνηση μηχανημάτων (ακόμα και
ελαστικοφόρων) επί της μεμβράνης πριν από την κατασκευή των προβλεπομένων από την μελέτη
επιστρώσεων προστασίας.
Επισημαίνεται ότι η επένδυση του κοιλώματος της λιμνοδεξαμενής ή του ΧΥΤΑ δεν μπορεί να γίνει μόνον με
τυποποιημένου πλάτους λωρίδες μεμβράνης. Πέραν αυτών απαιτούνται τεμάχια διαφόρων σχημάτων (λ.χ.
τριγωνικά ή τραπεζοειδή).
Για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύνταξη σχεδίου κοπής/διάταξης της μεμβράνης με αριθμημένα και
διαστασιολογημένα τεμάχια και η προετοιμασία κοπής των τεμαχίων προ της συγκόλλησης. Η διαδικασία
αυτή διευκολύνεται με χρήση ειδικού λογισμικού (λ.χ. AutoCAD Civil ή αναλόγου), οι περισσότεροι δε
προμηθευτές μεμβρανών παρέχουν μαζί με το υλικό και το απαιτούμενο σχέδιο κοπής.
Οι γεωμεμβράνες σε ρόλους θα εκτυλίσσονται από την περιμετρική οδό προσπέλασης προς τον πυθμένα
και με τρόπον ώστε να αποφεύγονται πτυχώσεις (περιοχές συγκέντρωσης τάσεων που μπορούν να
οδηγήσουν σε επιφανειακές διαρρήξεις). Η ανάπτυξη των ρόλων της γεωμεμβράνης επιτυγχάνεται με έλξη
δια μηχανικού βαρούλκου ή δια βαρύτητας εφόσον είναι εφικτό.
Η τοποθέτηση της μεμβράνης θα γίνεται κατά προτίμηση υπό συνθήκες άπνοιας. Σε περίπτωση παρουσίας
ανέμου κατά την τοποθέτηση, οι εργασίες θα γίνονται στην πλευρά που δέχεται την ανεμοπίεση. Κατά την
διάστρωση και συγκόλληση των φύλλων της μεμβράνης και την τοποθέτηση του γεωϋφάσματος (εάν
προβλέπεται), θα τοποθετούνται επ’ αυτών σώματα επιφόρτισης προς εξασφάλιση του αμετάθετου των
φύλλων από τους ανέμους.

5.2 Διαδικασίες συγκόλλησης μεμβράνης
Η σύνδεση των φύλλων της μεμβράνης θα γίνεται με θερμοκόλληση διπλής ραφής. Η συγκόλληση του
τύπου αυτού είναι κατάλληλη για μεγάλου μήκους συνδέσεις και γίνεται με αυτοκινούμενο εξοπλισμό,
εφοδιασμένο με κεφαλή αυτογενούς συγκόλλησης και κυλίνδρους συμπίεσης της ζώνης σύνδεσης των
μεμβρανών. Με την αναπτυσσόμενη υψηλή θερμοκρασία τήκονται σημειακά τα προς σύνδεση
αλληλοκαλυπτόμενα φύλλα της μεμβράνης, τα οποία συγχρόνως συμπιέζονται μεταξύ τους. Η
αλληλοκάλυψη των μεμβρανών απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί και εξασφαλίζει την δυνατότητα
διεξαγωγής ελέγχων εφελκυστικής αντοχής και αποκόλλησης.
Ίχνος συγκόλλησης
κενό αέρα για δοκιμή εισπίεσης
γεωμεμβράνη

Σχήμα 1- Διπλή αυτογενής συγκόλληση
Συγκολλητικό υλικό
γεωμεμβράνη

γεωμεμβράνη

5
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Σχήμα 2 - Συγκόλληση με εναπόθεση υλικού
x

Η θερμοκρασία επαφής των προς συγκόλληση μεμβρανών θα είναι 300 - 400°C (ανάλογα με τις
παρουσιαζόμενες καιρικές συνθήκες κατά την φάση της συγκόλλησης). Στην ζώνη σύνδεσης και μεταξύ
των δύο ραφών θα δημιουργείται κατάλληλο διάκενο πλάτους 5mm για τον ποιοτικό έλεγχο της
συγκόλλησης. Στις περιοχές όπου οι ραφές είναι ευθύγραμμες και μεγάλου μήκους θα χρησιμοποιηθεί
για την συγκόλληση αυτοκινούμενος εξοπλισμός θερμοκόλλησης (ελεγχόμενης θερμοκρασίας και
πίεσης). Για τις μικρού μήκους ραφές, τις γωνίες, τις λεπτομέρειες και τις επιδιορθώσεις, η συγκόλληση
θα γίνεται μετά την προετοιμασία των επιφανειών (τρόχισμα, προθέρμανση) με εναπόθεση ρευστού
συγκολλητικού υλικού (θερμαινόμενο υλικό σε ράβδους - κορδόνι συγκόλλησης).

x

Πριν από την έναρξη και κατά την διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης θα γίνονται καθημερινά
δοκιμαστικές συγκολλήσεις, ώστε να δίδεται η δυνατότητα ρύθμισης των συσκευών. Δοκιμαστικές
συγκολλήσεις θα γίνονται και όταν παρατηρείται σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών (υγρασία,
θερμοκρασία). Για κάθε δοκιμαστική συγκόλληση θα τηρούνται στοιχεία (αρίθμηση και ταυτοποίηση του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού). Ο έλεγχος των συγκολλήσεων θα γίνεται παράλληλα με τις εργασίες
τοποθέτησης και όχι μετά την ολοκλήρωσή τους.

x

Οι περιοχές σύνδεσης με θερμοκόλληση θα είναι καθαρές και χωρίς τραυματισμούς, σημάδια κ.λπ.

x

Οι ελεύθερες άκρες των μεμβρανών εκτός ζώνης συγκόλλησης δεν θα αποκόπτονται.

x

Ενδεχόμενοι τραυματισμοί της μεμβράνης θα αποκαθίστανται άμεσα με επικόλληση ταινίας πλάτους
τουλάχιστον 20 cm. Στις επιδιορθώσεις (όπως και στις απολήξεις και στα εν γένει δυσπρόσιτα σημεία)
θα εφαρμόζεται θερμική συγκόλληση με εναπόθεση συγκολλητικού υλικού (ιδίας πρώτης ύλης με αυτή
της μεμβράνης) σε κατάλληλη θερμοκρασία (extrusion welding).

x

Στην περίπτωση των επιδιορθώσεων το πλάτος επικάλυψης των προς συγκόλληση φύλλων θα είναι
τουλάχιστον 10 cm.

x

Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές συγκόλλησης των μεμβρανών θα έχουν την δυνατότητα ρύθμισης και
ελέγχου των παραμέτρων συγκόλλησης (θερμοκρασία, επιφανειακή πίεση) ανάλογα με τις επικρατούσες
περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την διάρκεια των εργασιών. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση συγκολλήσεων
υπό βροχή ή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εκτός των επιτρεπομένων από τον κατασκευαστή
των μεμβρανών ορίων. Ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος για την συγκόλληση είναι 10 - 25 °C.

x

Δεν επιτρέπονται συγκολλήσεις με την χρήση καυσίμων αερίων ή άλλων εύφλεκτων ή πτητικών υλικών.

x

Όπου απαιτείται συναρμογή μεμβράνης HDPE με αγωγό HDPE, θα γίνεται θερμοκόλληση με
συγκολλητικό υλικό (ρευστό κορδόνι) με προσθήκη τεμαχίων μεμβράνης που θα συγκρατούνται επί του
σωλήνα με σφιγκτήρες (κολάρα).

x

Η θερμοκόλληση με ρευστό κορδόνι θα εφαρμόζεται και στις οποιεσδήποτε απαιτούμενες επισκευές.

x

Όταν απαιτείται εφαρμογή μεμβράνης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (π.χ. σε φρεάτια στραγγιστηρίων),
είναι απαραίτητη η χρήση τεμαχίων από HDPE, που θα τοποθετούνται στον ξυλότυπο προ της
σκυροδέτησης. Μετά την σκυροδέτηση η μεμβράνη θα συγκολλάται θερμικώς στα τεμάχια αυτά.
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5.3 Αγκύρωση γεωμεμβρανών
Η γεωμεμβράνη κατά κανόνα αγκυρούται σε περιμετρική τάφρο που διατρέχει την στέψη του κοιλώματος του
ΧΥΤΑ ή της λιμνοδεξαμενής.
Τα γεωσυνθετικά της στεγάνωσης (γεωμεμβράνη και γεωΰφασμα αν προβλέπεται) επεκτείνονται και εντός
της τάφρου αγκύρωσης και ακολουθεί η πλήρωση της τάφρου με κοκκώδη προϊόντα εκσκαφών. Η
διάστρωση θα γίνεται σε στρώσεις των 20-30 cm και θα ακολουθεί συμπύκνωση με την χρήση ελαφρού
εξοπλισμού (τύπου πεζού χειριστή - walk behind compactors).

6

Δοκιμές

6.1 Δοκιμές μεμβράνης
Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι των χαρακτηριστικών της μεμβράνης σε εργαστήριο που διαθέτει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό και πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 Ε2 που θα
καλύπτουν κατ’ ελάχιστο:
α. Προσδιορισμό της πυκνότητας και του δείκτη τήξης.
β. Προσδιορισμό της εφελκυστικής αντοχής και επιμήκυνσης του υλικού σε διαρροή και θραύση.
γ. Έλεγχο σε περιβαλλοντική καταπόνηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14576
Οι διαδικασίες εργαστηριακών δοκιμών για τις μεμβράνες είναι οι εξής:
Πίνακας 2 – Εργαστηριακές δοκιμές μεμβρανών
Διαδικασίες εργαστηριακών δοκιμών

Πρότυπο δοκιμών

Πάχους

ΕΛΟΤ EN ISO 9863-1

Δείκτης ροής τήγματος

ΕΛΟΤ EN ISO 1133 Ε2

Πυκνότητας

ΕΛΟΤ EN ISO 9863-1

Εφελκυστικής αντοχής στο όριο διαρροής

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Εφελκυστικής αντοχής στο όριο θραύσης

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Επιμήκυνσης στο όριο διαρροής

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Επιμήκυνσης στο όριο θραύσης

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Διατμητικής αντοχής

ΕΛΟΤ EN ISO 12957-1

Αντοχής σε γήρανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 14576

Αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 14574
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12236

Carbon Black Dispersion: διασποράς άνθρακος

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 18553

6.2 Δοκιμές συνδέσεων μεμβράνης
Δοκιμάζεται η σύνδεση με την εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα στο σχηματιζόμενο διάκενο μεταξύ των δύο
ραφών και διαπιστώνεται η στεγανότητα για χρονικό διάστημα 10 λεπτών. Η εφαρμοζόμενη πίεση του αέρα
θα είναι ανάλογη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και του πάχους της γεωμεμβράνης (π.χ. για θερμοκρασία
200 ºC η πίεση θα είναι περίπου 5-6 bar). Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν η πτώση πίεσης δεν υπερβαίνει
το 10% της εφαρμοζόμενης.
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Ο έλεγχος της συγκόλλησης με ρευστό υλικό εναπόθεσης γίνεται δειγματοληπτικά με υπερήχους, προς
διαπίστωση ενδεχόμενων ανομοιομορφιών στο πάχος συγκόλλησης.
Η διαπίστωση αστοχίας της σύνδεσης επισημαίνεται και αποκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή των μεμβρανών.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Φορτοεκφορτώσεις ρολών μεμβράνης με γερανοβραχίονα ή εκσκαφέα.

x

Χρήση εργαλείων κοπής ή εξοπλισμού συγκολλήσεων πλαστικών φύλλων που αναπτύσσουν υψηλή
θερμότητα.

x

Εκτέλεση εργασιών σε κεκλιμένες και ολισθηρές επιφάνειες.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.
159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Προστασία Περιβάλλοντος

Τεμάχια μεμβράνης μη χρησιμοποιούμενα ή προκύπτοντα από τις διάφορες φάσεις εκτέλεσης των εργασιών
θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται προς απόρριψη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου για την διαχείριση στερεών αποβλήτων.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση, συγκόλληση και αγκύρωση στις προβλεπόμενες θέσεις γεωμεμβράνης
πλήρως τοποθετημένης επιμετράτε σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τελικού αναπτύγματος επενδεδυμένης
επιφάνειας.
Η μεμβράνη κατατάσσεται σε κατηγορίες συναρτήσει του πάχους της σε mm.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και οι πλάγιες
μεταφορές των μηχανών και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x Η φθορά και απομείωση των υλικών κατασκευής, σύνδεσης δια συγκολλήσεως και ενίσχυσης των
φύλλων της γεωμεμβράνης, η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών υλικών συγκόλλησης και συσκευών που απαιτούνται για την τοποθέτηση
των γεωμεμβρανών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ

-

στερέωσης

στεγανοποιητικής

μεμβράνης

Pont and landfill lining membrane ballast cylinders

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

34067

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-05:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-03-05 «Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης –
στερέωσης
στεγανοποιητικής
μεμβράνης
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-03-05,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-05 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης
στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή και εφαρμογή
σωμάτων επιφόρτισης και σταθεροποίησης στεγανωτικών γεωμεμβρανών ή προστατευτικών
γεωϋφασμάτων, εφαρμοζόμενων σε λιμνοδεξαμενές ή ΧΥΤΑ, για την προστασία αυτών έναντι αποκόλλησης
λόγω της δράσεως του ανέμου, τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 13244-1

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπόγειων και υπέργειων δικτύων πίεσης για
παροχή νερού γενικής χρήσης, αποστράγγιση και αποχέτευση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Μέρος 1: Γενικά. - Plastics piping systems for buried and above-ground pressure
systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) Part 1: General.

ΕΛΟΤ EN 12385-10

Χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 10: Ελικοειδή συρματόσχοινα για
γενικές εφαρμογές κατασκευών - Steel wire ropes - Safety - Part 10: Spiral ropes for
general structural applications

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

α. Πλαστικοί σωλήνες από HDPE (σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 13244-1) ή PVC, διαμέτρου D200 mm ή
μεγαλύτερης (εάν προβλέπεται από την μελέτη)
β. Γαλβανισμένο συρματόσχοινο ελάχιστης
1,00 m (σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 12385-10)

διαμέτρου

5

mm

σε

τεμάχια

μήκους

τουλάχιστον

γ. Σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 υψηλού εργασίμου (σύμφωνα με Κ.Τ.Σ.)

3
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Κατασκευή, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Κατασκευή των σωμάτων επιφόρτισης επί τόπου του έργου
Τα σώματα επιφόρτισης θα έχουν ομαλές και λείες εξωτερικές επιφάνειες ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
κίνδυνοι τραυματισμού της στεγανοποιητικής μεμβράνης ή του γεωϋφάσματος κατά την τοποθέτησή τους ή
την ανάσυρσή τους.
Παράλληλα θα εξασφαλίζουν ευέλικτη και ευχερή εφαρμογή.
Η παρούσα Προδιαγραφή αναλύει την μεθοδολογία κατασκευής και χρήσης συστήματος σωμάτων
επιφόρτισης που αποτελούνται από συστοιχία τμημάτων σωλήνων D200 mm (ή μεγαλύτερων), μήκους 1 m
(ή μεγαλύτερου), τα οποία γεμίζουν με σκυρόδεμα και φέρουν διαμπερές γαλβανισμένο συρματόσχοινο για
τις προσδέσεις των στοιχείων μεταξύ τους.
Η πλήρωση με σκυρόδεμα των τεμαχίων του σωλήνα μπορεί να γίνει κατ’ ομάδες. Τα τμήματα των προς
πλήρωση σωλήνων προσδένονται μεταξύ τους με ιμάντες ή με ξύλινο πλαίσιο (τελάρωμα), τοποθετείται το
συρματόσχοινο και εμφράσσεται το κάτω άκρο των σωλήνων με ξυλότυπο διατεταγμένο κατά τρόπο τέτοιο
ώστε να συγκρατείται το συρματόσχοινο στον άξονα του σωλήνα (π.χ. με στρώση από διασταυρούμενες
τάβλες που αφήνουν μικρό διάκενο μεταξύ τους).
Το συρματόσχοινο κόβεται σε τεμάχια μήκους | 3000 mm και αναδιπλούται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να
διαμορφώνονται στα δύο άκρα του σωλήνα προεξέχοντες βρόγχοι μήκους έως 10 cm.
Τα άκρα του συρματόσχοινου προσδένονται μεταξύ τους με σφιγκτήρα, η δε σύνδεση πραγματοποιείται περί
το μέσον του σωλήνα.
Επιπρόσθετα το συρματόσχοινο δένεται με σύρμα πρόσδεσης σιδηροπλισμού κοντά στα σημεία εξόδου του
από το σωλήνα, ώστε ο βρόγχος να διατηρείται κλειστός.
Οι βρόγχοι του συρματόσχοινου διατηρούνται στην θέση τους με την εγκάρσια τοποθέτηση ξύλινων τάκων.
Οι επιφάνειες των κυλινδρικών σωμάτων επιφόρτισης θα είναι λείες και χωρίς αιχμηρά άκρα που μπορούν
να προκαλέσουν την διάτρηση των μεμβρανών. Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι απαλλαγμένοι από τα γρέζια
κοπής τους, και το σκυρόδεμα πλήρωσής τους δεν θα υπερχειλίζει των άκρων τους, δημιουργώντας
αιχμηρές ή ανομοιόμορφες επιφάνειες. Αμέσως μετά την αρχική σκλήρυνση του σκυροδέματος θα γίνεται
επιμελής απόξεση των άκρων του σωλήνα από τυχόν εξέχοντα σκυροδέματα.
Τα κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την παρέλευση τριών ημερών από
την τοποθέτησή τους.

5.2 Χρήση των κυλινδρικών σωμάτων επιφόρτισης
Τα κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης προσδένονται μεταξύ τους με συνδέσμους συρματόσχοινων (ναυτικά
κλειδιά) και δημιουργούν άλυσο. Οι αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων καθορίζονται από την μελέτη του
έργου ανάλογα με το ύψος του επενδεδυμένου πρανούς που πρέπει να προστατευθεί και τα ανεμομετρικά
στοιχεία της περιοχής του έργου. Πάντως η ελεύθερη διάσταση μεταξύ των σωμάτων επιφόρτισης δεν θα
υπερβαίνει τα 3,0 m.

4
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Η αλυσίδα “συναρμολογείται” από τα
ανάντη με την προσθήκη στοιχείων

πάσσαλος ή κρίκος
πρόσδεσης

λεπτή γραμμή
περιμετρικό χαντάκι
αγκύρωσης μεμβράνης

ΠΡΟΣΟΧΗ
το συρματόσχοινο δεν θα έρχεται σε
επαφή με την μεμβράνη στην στέψη
του πρανούς
μεμβράνη στεγανοποίησης ή
γεωΰφασμα

Σχήμα 1 - Γενική διάταξη πρόσδεσης κυλινδρικών σωμάτων επιφόρτισης

5.3 Ανοχές
Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας τοποθέτησης των στοιχείων επιφόρτισης σύμφωνα με τα σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης, τόσο ως προς τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών αλύσεων όσο
και ως προς το συνολικό βάρος των αλύσεων. Επιτρεπόμενες ανοχές r 10%.

6

Έλεγχος

Δειγματοληπτικός έλεγχος στοιχείων επιφόρτισης για την διαπίστωση ομαλότητας επιφανειών (ιδιαιτέρως
των άκρων) και χρήσεως γαλβανισμένων συρματόσχοινων. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης συνεπάγεται
απόρριψη των στοιχείων και υποχρέωση του Αναδόχου να τα αντικαταστήσει με νέα που πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων.

x

Ολισθήσεις ατόμων ή αντικειμένων μεγάλου βάρους επί των πρανών κατά την τοποθέτηση των
στοιχείων επιφόρτισης.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

5
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.
159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η κατασκευή και τοποθέτηση υπό μορφή αλύσεως των σωμάτων επιφόρτισης μεμβράνης ή γεωϋφάσματος
επιμετράτε σε τυπικά στοιχεία D200 mm/ L=1,00 m, πλήρως τοποθετημένα.
Στοιχεία διαφορετικών διατομών ή μήκους ανάγονται σε ισοδύναμα τυπικά στοιχεία με βάση τον όγκο αυτών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και οι πλάγιες
μεταφορές όλων των ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
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x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, και μηχανικών μέσων
που απαιτούνται για την κατασκευή και τοποθέτηση των κυλινδρικών σωμάτων επιφόρτισης των
υλικών και αναλωσίμων καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

7
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ
Pond and landfill membrane lining vents

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-03-06 «Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών
επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-03-06,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-06 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών
και ΧΥΤΑ
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τα εξαεριστικά στοιχεία
στεγανωτικών μεμβρανών (γεωμεμβρανών) από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). Η τοποθέτηση
των εξαεριστικών στοιχείων αποσκοπεί στην ελεγχόμενη εκτόνωση του αέρα που συγκεντρώνεται υπό την
επιφάνεια της μεμβράνης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) Pond and landfill lining with HDPE membranes

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Τεμάχια γεωμεμβράνης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), εν γένει Φ 50 mm (ή όπως προβλέπεται από την
μελέτη).
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα ανωτέρω υλικά είναι οι καθοριζόμενες στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04).

5

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Εξαεριστικά από τεμάχια γεωμεμβράνης
Τα εξαεριστικά στοιχεία διατάσσονται πλησίον της στέψης του επενδεδυμένου με μεμβράνη πρανούς, σε
αποστάσεις της τάξης των 15 m (εκτός εάν στην μελέτη του έργου προβλέπεται μικρότερη απόσταση).
Φάσεις διαμόρφωσης / κατασκευής των εξαεριστικών:
x

Αποκόπτεται από την ήδη τοποθετημένη μεμβράνη κυκλικό τμήμα διαμέτρου 50 mm.

x

Τοποθετείται συμμετρικά επί της προκύπτουσας οπής τεμάχιο φύλλου γεωμεμβράνης (HDPE) σχήματος
τετραγώνου διαστάσεων τουλάχιστον 30 x 30 cm.
3

34080

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-06:2009

©

ΕΛΟΤ

x

Το τεμάχιο αυτό συγκολλάται με συνεχή θερμική συγκόλληση επί της γεωμεμβράνης κατά τις τρεις
πλευρές του.

x

Η τέταρτη πλευρά (κατάντη πλευρά) του επιθέματος παραμένει ελεύθερη (δεν συγκολλάται) προκειμένου
να εξασφαλίζεται η εκτόνωση του αέρα.

Στις λιμνοδεξαμενές τα εξαεριστικά στοιχεία τοποθετούνται κατά κανόνα 30 έως 60 cm υψηλότερα από την
ανώτατη στάθμη ύδατος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη του έργου.

5.2 Εξαεριστικά από σωλήνες (HDPE)
Χρησιμοποιούνται σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαμέτρου 50 mm ή και μεγαλύτερης
(σύμφωνα με την μελέτη του έργου), που συγκολλούνται επί της μεμβράνης στην θέση της οπής. Η
στεγάνωση της σύνδεσης γίνεται με επίθεμα μεμβράνης HDPE ειδικού σχήματος.

λεπτομέρεια στοιχείου
στεγάνωσης προεξέχοντα
σωλήνα

συγκόλληση
από τρεις
πλευρές

οπή

γεωμεμβράνη με ή
χωρίς επίστρωμα
τάφρος αγκύρωσης
τουλάχιστον 30x40

επικολλούμενο
στοιχείο μεμβράνης

σωλήνας
εξαερισμού

Σχήμα 1 – Λεπτομέρια χάνδακος αγκύρωσης και εξαεριστικών

5.3 Μέθοδος συγκόλλησης
Η συγκόλληση των εξαεριστικών στοιχείων με την γεωμεμβράνη γίνεται με εναπόθεση ρευστού
συγκολλητικού υλικού (τύπος: extrusion welding) μεταξύ των προς σύνδεση επιφανειών. Η μέθοδος
συγκόλλησης και οι διαδικασίες ελέγχου περιγράφονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04

5.4 Ανοχές
x

Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ανοχές
μεγαλύτερες των r 25 cm ως προς την στέψη του πρανούς δεν είναι αποδεκτές.

x

Δειγματοληπτικός έλεγχος συγκολλήσεων (οπτικός).

6

Δοκιμές

Οι απαιτούμενες δοκιμές ελέγχου ποιότητας των υλικών αφορούν σε δοκιμές στο εργοτάξιο και σε δοκιμές
στο εργαστήριο σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04.
4
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7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x

Ολισθήσεις ατόμων κατά την μετακινήσή τους επί της μεμβράνης (ολισθηρότητα της επιφάνειας της
μεμβράνης).

Χρήση εργαλείων χειρός και εξοπλισμού
x

Χρήση εργαλείων κοπής ή εξοπλισμού συγκολλήσεων πλαστικών φύλλων.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό δεν
θα γίνονται αποδεκτά.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

5
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Μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο απόρριψη ή εγκατάλειψη τεμαχίων μεμβρανών ή άλλων πλαστικών
υλικών καθώς και ειδών συσκευασίας ή λοιπών αχρήστων υλικών στο έργο ή στην ευρύτερη περιοχή του,
προς αποφυγή φθορών στην μεμβράνη ή ρύπανσης του περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η διαμόρφωση, τοποθέτηση και συγκόλληση στις προβλεπόμενες θέσεις εξαεριστικών στοιχείων
γεωμεμβράνης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής, επιμετράται σε τεμάχια,
ανεξαρτήτως των κατασκευαστικών τους λεπτομερειών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και πλάγιες μεταφορές
όλων των ενσωματουμένων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, υλικών και εξοπλισμού
για την διαμόρφωση και τοποθέτηση των εξαεριστικών στοιχείων καθώς και την τελική
αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-02-01 «Δίκτυα υπό πίεση από
σωλήνες u-PVC»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-02-01,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τε
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4

34088
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01:2009

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή δικτύων
ύδρευσης και άρδευσης υπό πίεση με πλαστικούς σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολύ
(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1452-1

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 1: Γενικά.

Μη

Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U) - Part 1: General
ΕΛΟΤ EN 1452-2

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 2: Σωλήνες.

Μη

Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U) - Part 2: Pipes
ΕΛΟΤ EN 1452-3

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Μη
πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 3: Εξαρτήματα.
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U) - Part 3: Fittings

ΕΛΟΤ EN 1452-4

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Μη
πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 4: Βαλβίδες και
βοηθητικός εξοπλισμός.
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U) - Part 4: Valves and ancillary equipment

ΕΛΟΤ EN 12842

Εξαρτήματα μαλακού χυτοσιδήρου για συστήματα σωληνώσεων PVC-U ή PE
- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.
Ductile iron fitting for PVC-U or piping systems - Requirements and test
methods

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12162

Θερμοπλαστικά υλικά για σωλήνες και εξαρτήματα σε εφαρμογές υπό πίεση –
Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός – Ολικός συντελεστής λειτουργίας
(σχεδιασμού).
Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications Classification and designation - Overall service (design) coefficient

5
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ΕΛΟΤ

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Προσδιορισμός της
μακροχρόνιας υδροστατικής αντοχής σωλήνων από θερμοπλαστικά υλικά με
παρεκβολή.
Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1167-1

Θερμοπλαστικοί σωλήνες, εξαρτήματα και συστήματα για την μεταφορά
ρευστών - Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση. - Μέρος 1: Γενική
Μέθοδος.
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids Determination of the resistance to internal pressure - Part 1: General method

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1:
Βουλκανισμένο ελαστικό.
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water
and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων -- Underground utilities trench
backfilling.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Στεγανωτικοί δακτύλιοι
Οι ελαστικοί δακτύλιοi στεγανότητας που τίθενται στο κοίλωμα υποδοχής (μούφα) για την εξασφάλιση
στεγανότητας του δικτύου. Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι μπορεί είτε να είναι προτοποθετημένοι στο εργοστάσιο
παραγωγής των σωλήνων, είτε να τοποθετούνται επί τόπου.

3.2 Ειδικά εξαρτήματα
Ειδικά εξαρτήματα των δικτύων υπό πίεση ονομάζονται τα τεμάχια (καμπύλες, διακλαδώσεις κ.λπ.) που
χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των σωλήνων και τη διαμόρφωση του δικτύου. Τα εξαρτήματα αυτά
μπορούν να είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, αλουμίνιο αλλά και από ειδικά
διαμορφωμένο PVC-U (για καμπύλες και διακλαδώσεις).

3.3 SDR (Standard Dimension Ratio)
Ο λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος τοιχώματος αυτού. (Εξωτ. διάμετρος (mm) /
Πάχος τοιχώματος (mm)).

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και των εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ελληνικών
Προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές.

6

34090
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01:2009

Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα προδιαγραφή, θεωρούνται
ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής,
όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την
ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο ανάδοχος
θα υποβάλει στον κύριο του έργου προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

-

Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων.
Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα / εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα
οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων .

-

Πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων.

-

Πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων.

-

-

Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το
εργοστάσιο.
Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον θα
περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα
με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα συνοδεύονται εάν προβλέπεται από την μελέτη από πιστοποιητικό
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της
ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools).
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν από την προσκόμισή τους στο έργο προς
τοποθέτηση.

4.1 Σωλήνες PVC-U
Σωλήνες από PVC διατίθενται και σε άλλες ποιότητες που δεν καλύπτονται από την παρούσα προδιαγραφή
και το ΕΛΟΤ ΕΝ 1452, όπως διατεταγμένο PVC (PVC-O) και κραματικό PVC (PVC-A).
4.1.1

Ιδιότητες σωλήνων

Οι συνήθεις τιμές των φυσικών ιδιοτήτων του PVC-U (μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο) δίνονται
στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1 – Φυσικές ιδιότητες των σωλήνων PVC-U
Ιδιότητα
Πυκνότητα
Εφελκυστική αντοχή

Μέση Τιμή
1380-1450 kg/m2
55 MPa
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Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό

ΕΛΟΤ

2.7-3.0 GPa

Λόγος Poisson

0.4 (αδιάστατο)
6Χ10-5 / deg C (αδιάστατο)

Συντελεστής θερμικής διαστολής

Η αντοχή του πρωτογενούς μίγματος του πλαστικού καθορίζεται από τον δείκτη MRS (ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή), σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12162 και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9080, για θερμοκρασία 20 οC και για 50
έτη ζωής. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1167-1. Η συνήθης τιμή MRS για το
PVC-U είναι 25 MPa.
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, έλεγχος της σκληρότητας (με την δοκιμή
C-ring) και της αντοχής σε κρούση (σύμφωνα με την μέθοδο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1452-2).
4.1.2

Χρώμα και σήμανση των σωλήνων

Το χρώμα των σωλήνων για δίκτυα ύδρευσης θα είναι μπλε κατά RAL.
Επί των σωλήνων θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Η ονομαστική διάμετρος

x

Η ονομαστική κατηγορία πίεσης (PN)

x

Ο κατασκευαστής

x

Η προδιαγραφή η οποία εφαρμόζεται (ΕΝ 1452)

x

Η ημερομηνία παραγωγής

4.1.3

Διαστάσεις των σωλήνων

Οι σωλήνες PVC παραδίδονται σε τυποποιημένα μήκη 5,0 m ή 6,0 m. Το ελάχιστο πάχος του τοιχώματος
προδιαγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2.
Πίνακας 2 – Διαμέτρων / πάχους τοιχωμάτων σωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2
Nominal (minimum) wall thickness
Ονομαστική
εξωτερική
διάμετρος

S 20

S 16.7

S 16

S 12.5

S 10

S8

S 6.3

S5

SDR 41

SDR 34.4

SDR 33

SDR 26

SDR 21

SDR 17

SDR 13.6

SDR 11

Ονομαστική πίεση ΡΝ με βάση συντελεστή εξυπηρέτησης C=2.5
PN 6

PN 6

PN 8

PN 10

PN 12.5

PN 20
1.5

16

1.5

20

1.5

25
32
40
50

8

PN 16

12

1.5

1.9

1.5

1.9

2.3

1.5

1.6

1.9

2.4

2.9

1.5

1.6

1.9

2.4

3.0

3.7

1.6

2.0

2.4

3.0

3.7

4.6
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Nominal (minimum) wall thickness
Ονομαστική
εξωτερική
διάμετρος

S 20

S 16.7

S 16

S 12.5

S 10

S8

S 6.3

S5

SDR 41

SDR 34.4

SDR 33

SDR 26

SDR 21

SDR 17

SDR 13.6

SDR 11

Ονομαστική πίεση ΡΝ με βάση συντελεστή εξυπηρέτησης C=2.5
PN 6

PN 6

PN 8

PN 10

PN 12.5

PN 16

PN 20

63

1.9

2.0

2.5

3.0

3.8

4.7

5.8

75

2.2

2.3

2.9

3.6

4.5

5.6

6.8

90

2.7

2.8

3.5

4.3

5.4

6.7

8.2

Ονομαστική πίεση ΡΝ με βάση συντελεστή εξυπηρέτησης C=2.0
PN 6

PN 7.5

PN 8

PN 10

PN 12.5

PN 16

PN 20

PN 25

110

2.7

3.2

3.4

4.2

5.3

6.6

8.1

10.0

125

3.1

3.7

3.9

4.8

6.0

7.4

9.2

11.4

140

3.5

4.1

4.3

5.4

6.7

8.3

10.3

12.7

160

4.0

4.7

4.9

6.2

7.7

9.5

11.8

14.6

180

4.4

5.3

5.5

6.9

8.6

10.7

13.3

16.4
18.2

200

4.9

5.9

6.2

7.7

9.6

11.9

14.7

225

5.5

6.6

6.9

8.6

10.8

13.4

16.6

250

6.2

7.3

7.7

9.6

11.9

14.8

18.4

280

6.9

8.2

8.6

10.7

13.4

16.6

20.6

315

7.7

9.2

9.7

12.1

15.0

18.7

23.2

355

8.7

10.4

10.9

13.6

16.9

21.1

26.1

400

9.8

11.7

12.3

15.3

19.1

23.7

29.4

450

11.0

13.2

13.8

17.2

21.5

26.7

33.1

500

12.3

14.6

15.3

19.1

23.9

29.7

36.8

560

13.7

16.4

17.2

21.4

26.7

630

15.4

18.4

19.3

24.1

30.0

710

17.4

20.7

21.8

27.2
30.6

800

19.6

23.3

24.5

900

22.0

26.3

27.6

1000

24.5

29.2

30.6

4.2 Στεγανωτικοί δακτύλιοι
Οι ελαστικοί δακτύλιοi στεγανότητας που τίθενται στο κοίλωμα υποδοχής (μούφα) θα είναι κατασκευασμένοι
σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-3 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Υλικά κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων είναι το SBR (Styrene-Butadiene Rubber), NBR
(Acrylonitrile-butadiene rubber) ή EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) με συνηθέστερα
εφαρμοζόμενο το EPDM.
Ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των δακτυλίων στεγάνωσης με τα ως άνω
πρότυπα. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο κύριος του έργου μπορεί να απαιτήσει την εκτέλεση δοκιμών επί
δειγμάτων από τους προσκομιζόμενους στο εργοτάξιο ελαστικούς δακτυλίους.
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ΕΛΟΤ

4.3 Ειδικά εξαρτήματα
Για τα ειδικά εξαρτήματα των δικτύων υπό πίεση (καμπύλες, διακλαδώσεις κ.λπ.) έχουν εφαρμογή τα
ακόλουθα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-3 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-4.
Για τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12842.

5

Εγκατάσταση και σύνδεση

5.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών
5.1.1

Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την
αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την
καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν
να τραυματίσουν τους σωλήνες.
Οι σωλήνες θα παραδίδονται πωματισμένοι. Η αφαίρεση του πώματος θα γίνεται λίγο πριν την σύνδεσή
τους.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Μέχρι την
τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους.
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ.
διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους.
Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά.
Ορθή πρακτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 7 στρώσεις ή έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά
γενέτειρα. Το πλάτος της στοίβας δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 m.
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. σωλήνες με κώδωνα), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν και
δεν θα αποτελούν σημεία στήριξης.
Η αποθήκευση των σωλήνων θα γίνεται σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξέχοντες λίθους που μπορούν
να προκαλέσουν τραυματισμό των σωλήνων. Σε περίπτωση αποθήκευσης επάνω σε στρώμα από
αμμοχάλικο, η στρώση αμμοχάλικου θα έχει πάχος τουλάχιστον 75 mm.
Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α) Η μακρά παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των μπλε
σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.
β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή (μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση
ή λυγισμό στον σωλήνα).
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση (μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση κατά διάμετρο).
δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση).
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Όλοι οι σωλήνες θα αποθηκεύονται και θα μετακινούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μη ρυπαίνονται από
χώματα, λάσπη, βρώμικα νερά κ.λπ. Επίσης θα προφυλάσσονται από την άμεση ακτινοβολία του ηλίου και
την επαφή με έλαια, λίπη, χρώματα, βενζίνη κ.λπ. Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους
και θα διαχωρίζονται μεταξύ τους σε στρώσεις, με ξύλινα τεμάχια ή με αυλακωτά φύλλα χαρτονιού ή ψάθας.
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των υλικών θα αποφευχθούν κρούσεις και φθορές που μπορούν
να μειώσουν την μηχανική αντοχή των σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε χαμηλές θερμοκρασίες
που προσεγγίζουν την θερμοκρασία του παγετού.
5.1.2

Αποθήκευση ελαστικών δακτυλίων

Εφόσον οι ελαστικού δακτύλιοι παρέχονται χωριστά θα αποθηκεύονται κατάλληλα σε κλειστό χώρο μακριά
από μηχανήματα που παράγουν όζον (λάμπες υδραργύρου, εξοπλισμό υψηλής τάσης, ηλεκτροκινητήρες). Η
αποθήκευσή τους θα γίνεται σε χαλαρή κατάσταση, και δεν θα αναρτώνται από καρφιά ή άλλα στηρίγματα.
Θα αποφεύγεται η έκθεσή τους στον ήλιο (υπεριώδης ακτινοβολία).

5.2 Τοποθέτηση των σωλήνων
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με τα χέρια για τους σωλήνες μικρής διαμέτρου (κάτω
των 280 mm) και με την βοήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων για τους σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου. Πριν
από την τοποθέτηση νέου σωλήνα θα ελέγχεται με επιμέλεια ο προηγούμενος και θα καθαρίζονται ξένα
σώματα που θα έχουν τυχόν εισέλθει στο εσωτερικό του.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με την χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων,
καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να χαράξουν το τοίχωμα απαγορεύεται.
Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα τηρούνται επακριβώς οι μηκοτομικές κλίσεις που προβλέπονται από
την μελέτη και θα αποφεύγονται τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις του πυθμένα. Σε κάθε περίπτωση θα
επιτευχθεί απόλυτα συνεχής και ομοιόμορφη έδραση των σωλήνων σε όλο το μήκος τους. Πριν από κάθε
πλήρωση των σκαμμάτων, έστω και μερική, θα γίνεται έλεγχος των υψομέτρων των σωλήνων.
Η επίτευξη των απαιτουμένων υψομέτρων ροής μπορεί να γίνει με τοπικές αποθέσεις υλικού
υποστρώματος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λίθων για τον σκοπό αυτό.
Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο ώστε να περιβάλλουν τον
αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνας και ορύγματος (πλήρες πλευρικό
σφήνωμα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα συμπυκνώνεται επαρκώς με
χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισμού.
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-01-03-02.
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.
Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο ελεύθερο άκρο θα εμφράσσεται για
την προστασία της σωλήνωσης από την εισχώρηση ρυπαντών.

5.3 Σύνδεση των σωλήνων
Η σύνδεση με χρήση τσιμεντοειδούς υλικού συγκόλλησης (solvent cement) δεν συνιστάται όταν οι εργασίες
εκτελούνται εντός ορύγματος.
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Σωλήνες διαμέτρου έως Φ200 μπορούν να προσυναρμολογούνται εκτός ορύγματος.
Στην περίπτωση αυτή θα καταβιβάζονται με ιδιαίτερη προσοχή εντός του ορύγματος για να μην
αποσυνδεθούν και για να μην υποστούν παραμορφώσεις. Η μέθοδος αυτή δεν αναιρεί την ανάγκη για
αποστράγγιση τυχόν εισρεόντων υδάτων στο όρυγμα.
Για την σύνδεση μούφας - ελαστικού δακτυλίου μπορεί να χρησιμοποιείται λιπαντικό, το οποίο όμως θα είναι
κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό (θα συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό).
Η δύναμη που απαιτείται για την συναρμογή θα εφαρμόζεται χειρωνακτικά για μικρές διαμέτρους ή με την
βοήθεια μοχλού με κατάλληλο ξύλινο υπόθεμα. Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα χρησιμοποιείται συσκευή
συναρμολόγησης σωλήνων. Απαγορεύεται η ώθηση των σωλήνων με τον κουβά του εκσκαφέα γιατί δεν
μπορεί να διασφαλισθεί η αποφυγή ζημιών στα άκρα των σωλήνων από άσκηση υπερβολικής πίεσης.
Επισημαίνεται ότι η απόκλιση των αξόνων διαδοχικών σωλήνων δεν θα υπερβαίνει την 1º (μία μοίρα).
Κατά την σύνδεση θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά επί των σωλήνων να
βρίσκονται στο επάνω μέρος για να είναι ευδιάκριτα για την αναγνώριση των σωλήνων σε περίπτωση
αποκάλυψής τους στο μέλλον.

5.4 Κατασκευή σωμάτων αγκύρωσης
Σώματα αγκύρωσης από σκυρόδεμα θα κατασκευάζονται στις θέσεις των ειδικών τεμαχίων, τυφλών
φλαντζών, διακλαδώσεων και καμπύλων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Η εκσκαφή για την θεμελίωση των σωμάτων αγκύρωσης θα εκτελείται πριν από την τοποθέτηση των
σωλήνων.
Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέματος θα καταβάλλεται ιδιαίτερη
προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού των σωλήνων.
Οι συνδέσεις των σωλήνων δεν θα καλύπτονται από το σκυρόδεμα για να είναι δυνατός ο έλεγχος της
στεγανότητάς τους κατά την εκτέλεση των δοκιμών.
Μεταξύ των σωλήνων και του εγχυόμενου σκυροδέματος θα παρεμβάλλεται πλαστική μεμβράνη, όπως π.χ.
φύλλο πολυαιθυλενίου για την αποφυγή πλήρους εγκιβωτισμού των σωλήνων στο σκυρόδεμα που μπορεί
να οδηγήσει σε διατμητική θραύση του σωλήνα στα σημεία εισόδου - εξόδου αυτού από το στερεό
εγκιβωτισμού.

5.5 Πλύση και αποστείρωση δικτύου (για δίκτυα ύδρευσης)
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιμασίας στεγανότητας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι
ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά.
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του δικτύου. Η
εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθεί
απόλυτη διαύγεια στα ελεγχόμενα δείγματα νερού και να αποδοθεί νερό καθαρό, χωρίς κόκκους άμμου ή
άλλα αιωρούμενα συστατικά. Τα αποτελέσματα της πλύσης θα ελέγχονται δειγματοληπτικά και θα
συγκρίνονται με πρότυπα δείγματα ποσοστών θολότητας.
Μετά την επιτυχή πλύση του, το δίκτυο θα αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό πλήρωσης
κατάλληλων απολυμαντών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυμα χημικών
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προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιστον. Κατά την διάρκεια
του χρονικού διαστήματος αυτού όλες οι δικλείδες θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου θα γίνει
έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου πόλεως.
Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από 4 διαφορετικά
σημεία καθώς και από σημεία εκτός της νέας εγκατάστασης, κοντά στην θέση τροφοδοσίας της. Στα εντός
της εγκατάστασης τμήματα το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό
ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση
όλης της εγκατάστασης και νέα δειγματοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή του δικτύου
x Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματουμένων υλικών
x Έλεγχος φακέλου αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών των ενσωματωθέντων υλικών
x Έλεγχος χάραξης δικτύου και οπτικός έλεγχος των εμφανών στοιχείων του
x Έλεγχος πρακτικών δοκιμών πιέσεως
x Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
αντικαθίστανται με δαπάνες του Αναδόχου

6.2 Δοκιμές στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση
Η δοκιμή στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση θα γίνεται μετά από την κατασκευή των σωμάτων
αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και συσκευών και την μερική επαναπλήρωση του
ορύγματος.
Οι δοκιμές διακρίνονται σε:
x Προδοκιμασία,
x Κύρια δοκιμή σε πίεση,
x Γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου.
Κατά την διάρκεια των δοκιμών το ανοιχτό τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Η οποιαδήποτε
εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις.
Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι ενδεικτικώς από 500 μέχρι 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες
και σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου του έργου. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα
κλείνουν ερμητικά με τοποθέτηση (προσωρινή) φλαντζωτών ταπών.
Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του.
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη μετρήσεων (μετρητή ή
καταγραφικό όργανο), ακριβείας ± 1 lt, και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα
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όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο
εργαστήριο.
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας ο ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να επέμβει σε
περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο όρυγμα κατά την διάρκεια της
δοκιμασίας.
6.2.1

Προδοκιμασία

Αφού πληρωθεί με νερό το υπό δοκιμή τμήμα, θα παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν
διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζημία και θα
επαναληφθεί η δοκιμή.
6.2.2

Κυρίως δοκιμασία πίεσης

Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η
κυρίως δοκιμή υπό πίεση.
Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής πίεσης (ΡΝ)
των σωλήνων.
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας θυλάκων αέρα.
Η πίεση δοκιμής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, ανά 50 m δοκιμαζόμενου τμήματος, αλλά σε
καμία περίπτωση η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες.
Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής εάν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν
παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου.
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη των 0,10 atm θα ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον
εντοπισμό ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές θα επισκευάζονται και η δοκιμασία θα
επαναλαμβάνεται από την αρχή. Ο μη εντοπισμός διαρροών ύδατος, όταν προστίθενται ποσότητες ύδατος
για την διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται εκκένωσή του και επανάληψη της δοκιμής.
6.2.3

Γενική δοκιμασία

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επιχώνεται πλήρως το όρυγμα κατά τμήματα, χωρίς
όμως να καλυφθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του δικτύου.
Αρχικά εφαρμόζεται πίεση μικρότερη της ονομαστικής για την διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες.
Μετά την ολοκλήρωση της επίχωσης του ορύγματος κατά τμήματα, θα εφαρμοσθεί πίεση δοκιμής ίση προς
150 % της ονομαστικής πίεσης των σωλήνων.
Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι όση απαιτείται για τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων μεταξύ των
χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως.
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιμασίας αυτής θα πληρούνται και τα αφεθέντα μεταξύ των τμημάτων
κενά.
6.2.4
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Για την καταχώρηση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που
θα υπογράφονται από εκπρόσωπο του κυρίου του έργου και του αναδόχου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

x

Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος ή με ανατροπή.

x

Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (είναι τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος των σωληνώσεων που εγκαταστάθηκαν σε μέτρα (m),
ανά ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. Δεν θα αφαιρούνται τα μήκη των καμπυλών, ενώ δεν θα
προσμετράται το μήκος των λοιπών ειδικών τεμαχίων και των συσκευών ρύθμισης και ασφάλειας.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
και των ειδικών τεμαχίων τους, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου αναλώσιμου ή μη υλικού.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Διευκρινίζεται ότι η εκσκαφή και η επαναπλήρωση των σκαμμάτων των σωλήνων καθώς και ο εγκιβωτισμός
των σωλήνων με κοκκώδες υλικό επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τις οικείες Προδιαγραφές..
Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια των αγωγών (καμπύλες, ταυ, συστολές κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων και των
τυχόν ωτίδων που θα απαιτηθούν μαζί με τα στεγανωτικά παρεμβύσματά τους, τους κοχλίες και τα
περικόχλια, επιμετρώνται κατά βάρος (kg), σύμφωνα με τους πίνακες των κατασκευαστών.
Τα ειδικά τεμάχια από PVC θα επιμετρώνται ανά τεμάχιο (τεμ), με βάση τα χαρακτηριστικά τους (τύπος
τεμαχίου, διάμετρος, ονομαστική πίεση), εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στα Συμβατικά Τεύχη.
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Τα σώματα αγκυρώσεως επιμετρώνται ως κατασκευές από σκυρόδεμα ανά κυβικό μέτρο. Ιδιαιτέρως
επιμετρώνται και οι απαιτούμενες εκσκαφές (ως εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων), καθώς και ο τυχόν
προβλεπόμενος από την μελέτη σιδηροπλισμός.
Οι εργασίες κατασκευής των προβλεπομένων σωμάτων αγκύρωσης από σκυρόδεμα και ο εγκιβωτισμός των
σωλήνων με άμμο επιμετρώνται ιδιαίτερα και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω επιμετρούμενες
μονάδες.
Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πλύσης / απολύμανσης του δικτύου, οι οποίες επιμετρώνται
ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους) ανά km δικτύου.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1452-5

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Μη
πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 5: Καταλληλότητα
για χρήση του συστήματος.
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system

ΕΛΟΤ EN 1452-7

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Μη
πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 7: Οδηγός για την
αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity

ΕΛΟΤ EN 744

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικά κτυπήματα με τη μέθοδο του ρολογιού.
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method for
resistance to external blows by the round-the-clock method

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6259-1

Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων εφελκυσμού Μέρος 1: Γενική μέθοδος δοκιμής.
Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 1: General
test method
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
Pressurized u-PVC pipe networks for sewage

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-02-02 «Δίκτυα αποχέτευσης από
σωλήνες u-PVC»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-02-02,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τε
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες πολύ (βινυλοχλωριδίου) (PVC-U).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1401-1

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και
αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και το σύστημα.
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage
- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes,
fittings and the system

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1:
Βουλκανισμένο ελαστικό.
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water
and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων -- Underground utilities trench
backfilling.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Στεγανωτικοί δακτύλιοι
Οι ελαστικοί δακτύλιοi στεγανότητας που τίθενται στο κοίλωμα υποδοχής (μούφα) για την εξασφάλιση
στεγανότητας του δικτύου. Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι μπορεί είτε να είναι προτοποθετημένοι στο εργοστάσιο
παραγωγής των σωλήνων, είτε να τοποθετούνται επί τόπου.
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Απαιτήσεις

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και των εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ
ΕΝ και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές.
Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Προδιαγραφή, θεωρούνται
ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής,
όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την
ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο ανάδοχος
θα υποβάλει στον κύριο του έργου προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

-

παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων,
Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα/ εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα
οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων .

-

Πίνακες / στοιχεία ανάλογων εφαρμογών των προϊόντων,

-

πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων,

-

-

σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το
εργοστάσιο,
οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστο θα
περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

4.1 Χρώμα και σήμανση των σωλήνων PVC
Το χρώμα των σωλήνων θα είναι γενικώς καφέ ή πορτοκαλί. Σε περιπτώσεις σωλήνων άλλου χρώματος θα
αναγράφεται στο πάνω μέρος της άντυγας στην περιοχή των συνδέσεων η λέξη SEWER (ή άλλη ένδειξη
που θα καθορισθεί από τον κύριο του έργου).
Σε κάθε σωλήνα θα αναγράφονται τουλάχιστον τα παρακάτω:
 η ονομαστική διάμετρος,
 η κατηγορία ονομαστικής πίεσης (PN),
 ο κατασκευαστής,
 το πρότυπο αναφοράς των σωλήνων (ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 για σωλήνες συμπαγούς τοιχώματος),
 η σήμανση του φορέα πιστοποίησης,
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 η ημερομηνία παραγωγής.

4.2 Στεγανωτικοί δακτύλιοι
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας των σωλήνων θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ
EN 1401-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι μπορεί να είναι είτε τοποθετημένοι και στερεωμένοι στο εργοστάσιο παραγωγής
των σωλήνων είτε να τοποθετούνται επί τόπου.
Το υλικό κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων μπορεί να είναι SBR (Styrene -Butadiene
Rubber), NBR (Acrylonitrile - Butadiene rubber) ή EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) με
συνηθέστερα εφαρμοζόμενο το EPDM.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης που προσκομίζονται στο εργοτάξιο θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα
οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τα ως άνω πρότυπα. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μετά από
εντολή του κυρίου του έργου θα εκτελεστούν δοκιμές σε δείγματα ελαστικών δακτυλίων για την διαπίστωση
της συμμόρφωσης (η επιβάρυνση θα είναι του αναδόχου).

5

Εγκατάσταση και σύνδεση

5.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών
5.1.1

Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την
αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την
καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν
να τραυματίσουν τους σωλήνες.
Οι σωλήνες θα παραδίδονται πωματισμένοι. Η αφαίρεση του πώματος θα γίνεται λίγο πριν την σύνδεσή
τους.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Μέχρι την
τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους.
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ.
διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους.
Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά.
Ορθή πρακτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 7 στρώσεις ή έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά
γενέτειρα. Το πλάτος της στοίβας δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 m.
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα, (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες) τα άκρα αυτά θα προεξέχουν και
δεν θα αποτελούν σημεία στήριξης.
Η αποθήκευση των σωλήνων θα γίνεται σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξοχές αιχμηρών λίθων που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό των σωλήνων.
Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
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α)

Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των μπλε
σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

β)

Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει
στρέβλωση ή λυγισμό στο σωλήνα.

γ)

Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση κατά διάμετρο (ovality).

δ)

Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. υψηλές στοιβασίες).

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται και θα μετακινούνται κατά τρόπο ώστε να μη ρυπαίνονται από χώματα,
λάσπη, βρώμικα νερά κ.λπ. ρυπαντές. Επίσης θα προφυλάσσονται από την άμεση έκθεση στην ακτινοβολία
του ήλιου και την επαφή με λιπαντικά, χρώματα, καύσιμα κ.λπ. Οι σωλήνες όταν παραμένουν στο εργοτάξιο
επί μακρόν θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους ή θα επικαλύπτονται με αδιαφανή πλαστικά φύλλα.
Κατά την στοίβαση θα διαχωρίζονται ανά στρώση, με ξύλινα τεμάχια ή φύλλα χαρτονιού ή ψάθας.
Κατά τιs φορτοεκφορτώσειs και μεταφορέs των σωλήνων θα αποφευχθούν κρούσειs και φθορέs που
μπορούν να μειώσουν την μηχανική αντοχή των σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον χειρισμό
των σωλήνων από PVC σε χαμηλέs θερμοκρασίεs που προσεγγίζουν το όριο παγετού.
5.1.2

Αποθήκευση ελαστικών δακτυλίων

Εφόσον οι ελαστικού δακτύλιοι παρέχονται χωριστά θα αποθηκεύονται κατάλληλα σε κλειστό χώρο μακριά
από μηχανήματα που παράγουν όζον (λάμπες υδραργύρου, εξοπλισμός υψηλής τάσης, ηλεκτροκινητήρες).
Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε χαλαρή κατάσταση, και δεν θα αναρτώνται από καρφιά ή άλλα στηρίγματα.
Θα αποφεύγεται η άμεση έκθεσή τους στον ήλιο (γενικώς εμφανίζουν ευαισθησία στην υπεριώδη
ακτινοβολία).

5.2 Τοποθέτηση των σωλήνων
Ο πυθμένας της τάφρου στην στάθμη των χωματουργικών θα είναι ομαλός χωρίς προεξέχοντες αιχμηρούς
λίθους. Ανάλογα με την κατηγορία των σωλήνων θα διαμορφώνεται η προβλεπόμενη από την μελέτη
στρώση έδρασης από άμμο (πάχους συνήθως 10 cm) ή από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10.
Η επιφάνεια έδρασης θα ελέγχεται επιμελώς ως προς την ομαλότητά της και τα υψόμετρα τα οποία θα
πρέπει να υλοποιούν με ακρίβεια την προβλεπόμενη κλίση από την μελέτη.
Εφιστάται η προσοχή στις θέσεις των συνδέσεων όπου η διάμετρος της σωληνογραμμής αυξάνει τοπικά
λόγω της μούφας, ώστε να αποφεύγεται η στήριξη των σωλήνων σε εκείνα τα σημεία και μόνο.
Πριν από τον καταβιβασμό τους στο όρυγμα οι σωλήνες θα τοποθετούνται κατά μήκος του, θα
επιθεωρούνται με προσοχή για εξακρίβωση τυχόν βλαβών ή φθορών κατά την μεταφορά τους και θα
καθαρίζονται με επιμέλεια από τυχόν ρύπους, ιδιαίτερα στα άκρα τους.
Στην συνέχεια θα τοποθετούνται με προσοχή στο όρυγμα, ανάλογα με το βάρος τους και το βάθος του
ορύγματος, είτε με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα. Εάν το βάθος ξεπερνάει τα 2,0 m η καταβίβασή τους θα
γίνεται με την βοήθεια σχοινιών ή μηχανικών μέσων.
Η κατασκευή των αγωγών θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη της ροής.
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Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα τηρούνται επακριβώς οι κλίσεις της εγκεκριμένης μελέτης και θα
αποφεύγονται οποιεσδήποτε τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις κατά μήκος του άξονα.
Σε κάθε περίπτωση θα επιτευχθεί απόλυτα συνεχής και ομοιόμορφη έδραση των σωλήνων σε όλο το μήκος
του.
Πριν από κάθε, έστω και μερική, πλήρωση των σκαμμάτων θα γίνεται λεπτομερής έλεγχος των υψομέτρων
των σωλήνων. Συνιστάται η χρήση εξοπλισμού ελέγχου ευθυγράμμισης με ακτίνες laser (επισημαίνεται ότι η
χρήση συστημάτων ευθυγράμμισης με ακτίνες laser μπορεί να επιβάλλεται και από την μελέτη του έργου).
Η επίτευξη και εξασφάλιση των απαιτούμενων υψομέτρων ροής των σωλήνων θα γίνεται με την
διαμόρφωση τοπικών υποστρωμάτων άμμου. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λίθων για τον σκοπό αυτό.
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.
Σε κάθε διακοπή των εργασιών τοποθέτησης των σωλήνων το άκρο της σωληνογραμμής θα εμφράσσεται με
κατάλληλο πώμα για την προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.
Οι τοποθετημένοι αλλά μη συνδεδεμένοι σωλήνες στο όρυγμα δεν θα υπερβαίνουν το μήκος που αντιστοιχεί
σε εργασία 2 ημερών.

5.3 Σύνδεση των σωλήνων
5.3.1

Σύνδεση με συγκόλληση

Συνδέσεις με συγκόλληση με την χρήση ειδικών συγκολλητικών για PVC (solvent cement) θα εφαρμόζονται
μόνον όταν προβλέπονται από την μελέτη, καθόσον είναι πιο δύσκαμπτες από τις συνδέσεις με ελαστικό
δακτύλιο.
Η εφαρμογή της συγκόλλησης γενικώς επιτρέπεται μόνον για μικρές διαμέτρους σωλήνων έως Φ200, των
οποίων ο χειρισμός μπορεί να γίνεται εξ ολοκλήρου χειρωνακτικά.
Στην περίπτωση αυτή θα τηρούνται προσεκτικά τα μέτρα ασφαλείας για την χρήση του υλικού σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή (αποφυγή επαφής με το δέρμα, χρήση μάσκας, απαγόρευση καπνίσματος).
Μετά την εφαρμογή της κόλλας η σύνδεση θα παραμένει επί 30 λεπτά αδιατάραχτη, 4 ώρες χωρίς εφαρμογή
φορτίου.
Εάν προβλέπεται εκτέλεση δοκιμής πιέσεως θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 24 ώρες από την
συγκόλληση.
5.3.2

Σύνδεση τύπου μούφας – ελαστικού δακτυλίου

Για την επιτυχή σύνδεση τύπου μούφας - ελαστικού δακτυλίου (όταν οι ελαστικοί δακτύλιοι δεν είναι
ενσωματωμένοι στον σωλήνα από το εργοστάσιο) εφαρμόζονται γενικώς τα ακόλουθα:
α) Καθαρίζεται με επιμέλεια η εσωτερική επιφάνεια της μούφας και η εξωτερική επιφάνεια του ευθύγραμμου
άκρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον καθαρισμό της εγκοπής υποδοχής του δακτυλίου στεγάνωσης.
β) Τοποθετείται ο δακτύλιος στην υποδοχή και στρώνεται καλά περιμετρικά ώστε να εισχωρήσει στην
εγκοπή. Το παχύτερο άκρο του δακτυλίου τοποθετείται προς το εσωτερικό της εγκοπής. Λιπαίνεται η
επιφάνεια του λάστιχου και το ευθύγραμμο άκρο του σωλήνα με κατάλληλο ουδέτερο λιπαντικό (π.χ.
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υγρό σαπούνι). Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται λίπανση με γράσο ή ορυκτέλαιο, ούτε λίπανση της
εγκοπής υποδοχής του ελαστικού δακτυλίου.
γ) Ευθυγραμμίζονται οι δύο σωλήνες και ωθείται το ευθύγραμμο άκρο μέσα στην μούφα μέχρι να τερματίσει.
Αφού τερματίσει ο σωλήνας μέσα στη μούφα, τραβιέται πάλι πίσω, κατά 20 mm περίπου, για να
εξασφαλισθεί περιθώριο για την παραλαβή των μικρομετακινήσεων της σωλήνωσης. Στους μεγάλης
διαμέτρου σωλήνες, που δεν είναι εύκολη η απόσυρση, σημειώνεται πριν από την σύνδεση πάνω στο
ευθύγραμμο άκρο το βάθος που πρέπει να εισχωρήσει ο σωλήνας, ώστε το απαιτούμενο διάκενο (αέρας)
να εξασφαλισθεί εξ αρχής κατά την εισχώρηση.
Όταν απαιτείται, η κοπή ενός σωλήνα θα γίνεται με σιδηροπρίονο χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο, και πάντοτε
κάθετα στον άξονα με την βοήθεια οδηγού. Θα ακολουθεί φρεζάρισμα του άκρου κατά γωνία 15° με χονδρή
λίμα ή ράσπα και θα απομακρύνονται τα γρέζια με αιχμηρή λεπίδα.
Κατά την κατασκευή δικτύων εντός κατοικημένων περιοχών, όταν προβλέπονται ιδιωτικές συνδέσεις με τον
αγωγό αποχέτευσης στα σημεία σύνδεσης, θα τοποθετείται υποχρεωτικά ειδικό τεμάχιο από PVC, τύπου
«ταυ» ή «ημιταύ» γωνίας 90q ή «σαμάρι με μούφα» διαμέτρου διακλάδωσης 160 mm (ή όσο προβλέπεται
από την μελέτη). Στις περιπτώσεις διαμόρφωσης αναμονών σύνδεσης (όταν δεν έχει τοποθετηθεί ο
ιδιωτικός αγωγός) θα τοποθετείται πώμα από PVC για την προστασία της αναμονής.

5.4 Εγκιβωτισμός σωλήνων
Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων PVC σειράς 41 και 51 γίνεται με άμμο και των σωλήνων PVC σειράς 81, 127
με σκυρόδεμα.
5.4.1

Εγκιβωτισμός σε άμμο

Μετά την τοποθέτηση των αγωγών το όρυγμα πληρούται με άμμο καλής κοκκομετρικής διαβάθμισης μέχρι
ύψους D/2 περίπου. Η άμμος ωθείται με εργαλεία χειρός ούτως ώστε να περιβάλλει ικανοποιητικά το κάτω
κέλυφος του αγωγού (πλήρες πλευρικό σφήνωμα αγωγού) και στην συνέχεια συμπυκνώνεται με ελαφρούς
δονητικούς συμπυκνωτές (κοπανοφόρους) με στελέχη στρογγυλευμένα για να μην τραυματίζουν τον αγωγό.
Η διάστρωση θα γίνεται σταδιακά και από τις δυο μεριές του σωλήνα ώστε να αποφευχθεί ασύμμετρη
φόρτιση ή /και μετακινήσεις του αγωγού.
Μετά την διάστρωση αυτή επιχώνεται το όρυγμα σε ύψος 30 cm πάνω από την στέψη των σωλήνων με το
ίδιο λεπτόκοκκο υλικό.
Η στρώση αυτή κατ’ αρχήν καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του αγωγού ενώ αφήνει ελεύθερη την περιοχή
των συνδέσεων, διαστρώνεται με ιδιαίτερη προσοχή, και καταβάλλεται προσπάθεια ούτως ώστε να μην
συμπυκνωθεί η πάνω από τον σωλήνα επιφάνεια.
Μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας συμπληρώνεται ο εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο
στις θέσεις των συνδέσεων. Κατά την φάση αυτή η στρώση εγκιβωτισμού συμπυκνώνεται με χρήση
δονητικής πλάκας.
Ακολουθεί η επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών μέχρι την στάθμη του
οδοστρώματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.
5.4.2

Εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται και θα ωθείται ώστε να συμπληρώσει όλα τα κενά κάτω και γύρω από το
σωλήνα (ιδιαίτερα στην περιοχή της έδρασης). Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέματος θα εξομαλύνεται και
θα επεκτείνεται μέχρι τις πλευρές του ορύγματος.
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Ο εγκιβωτισμός αρχικά θα καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του αγωγού ενώ θα αφήνει ελεύθερη την περιοχή
όπου θα γίνονται οι συνδέσεις. Ο εγκιβωτισμός και η επίχωση των τάφρων θα εκτελούνται μετά την επιτυχή
εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας. Η επίχωση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή του δικτύου
x Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματωμένων υλικών (σωλήνων, ειδικών τεμαχίων και ελαστικών
δακτυλίων στεγάνωσης).
x Έλεγχος πιστοποιητικών εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών.
x Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής συμμόρφωσης του δικτύου με την εγκεκριμένη μελέτη και
έλεγχος συνδεσμολογίας δικτύου.
x Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως εφ’ όσον προβλέπονται από την μελέτη (για δίκτυα
αποχέτευσης, αν απαιτείται, θα εφαρμόζεται δοκιμή χαμηλής πίεσης ενός μέτρου στήλης ύδατος)
x Έλεγχος με την χρήση τηλεκατευθυνόμενων συσκευών βιντεοσκόπησης (εάν προβλέπεται).
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, την έδρασή τους,
τις κλίσεις τους, την σταθερότητά τους κ.λπ.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του αναδόχου.
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς τα προβλεπόμενα υψόμετρα και οι κλίσεις ανά τμήμα του δικτύου.
Στην περίπτωση κατασκευής δικτύων εντός κατοικημένων περιοχών και όπου γενικώς υπάρχει δυσχέρεια
ελέγχων και δοκιμών συνιστάται η επιθεώρηση του εσωτερικού δικτύου με εφαρμογή τεχνικών
βιντεοσκόπησης. Οι τεχνικές αυτές, οι οποίες θα εφαρμόζονται πριν να τεθεί το δίκτυο σε λειτουργία,
παρέχουν την δυνατότητα εντοπισμού αστοχιών, ρωγμών, κακών συνδέσεων, τυχόν εμποδίων στην ροή
των υδάτων, παρανόμων συνδέσεων κ.λπ.
Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για την εσωτερική βιντεοσκόπηση είναι δυνατόν να ελεγχθεί και η
επιτευχθείσα μηκοτομή του δικτύου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Χρήση γερανών ή γερανοβραχιόνων.
x Διακίνηση με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτικά αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

11
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x Χρήση εξοπλισμού και εργαλείων χειρός.
x Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων.
x Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).
Ο χειρισμός του ανυψωτικού εξοπλισμού θα γίνεται μόνον από αδειούχους χειριστές.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Επισημαίνονται τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για υπόγεια δίκτυα,
όπως αυτά περιγράφονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος σε μέτρα (m) του κατασκευασθέντος δικτύου, κατά
ονομαστική διάμετρο σωλήνων. Δεν θα αφαιρούνται τα μήκη των καμπυλών, θα αφαιρείται όμως το μήκος
των φρεατίων (εσωτερική διάσταση).
Τμήματα του δικτύου που έχουν διαμορφωθεί με σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου από την καθοριζόμενη
στην εγκεκριμένη μελέτη θα επιμετρώνται με βάση την προβλεφθείσα διάμετρο.
Διευκρινίζεται ότι η εκσκαφή και η επαναπλήρωση των σκαμμάτων των σωλήνων, καθώς και ο εγκιβωτισμός
των σωλήνων, δεν περιλαμβάνονται στις επιμετρούμενες μονάδες του σωληνουργικού μέρους της
κατασκευής.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων, των
ελαστικών συνδέσμων και των πάσης φύσεως ειδικών τεμαχίων.

x Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα
x Η σύνδεση των αγωγών με τα φρεάτια
x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1437

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήματα σωληνώσεων υπόγειας
αποχέτευσης και αποστράγγισης - Μέθοδος δοκιμής για αντοχή στην άσκηση
εξωτερικού φορτίου με ταυτόχρονη εναλλαγή θερμοκρασιών.
Plastics piping systems - Piping systems for underground drainage and
sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling and
external loading

ΕΛΟΤ EN 580

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μέθοδος δοκιμής της αντοχής σε
διχλωρομεθάνιο σε καθορισμένη θερμοκρασία (DCMT).
Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes Test method for the resistance to dichloromethane at a specified temperature
(DCMT)

ΕΛΟΤ EN 727

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες
και εξαρτήματα - Προσδιορισμός της θερμοκρασίας μαλθακώσεως VICAT
(VST).
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes and fittings
determination of VICAT softening temperature (VST)

ΕΛΟΤ EN 744

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικά κτυπήματα με τη μέθοδο του ρολογιού.
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method for
resistance to external blows by the round-the-clock method

ΕΛΟΤ EN 1610

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

ΕΛΟΤ EN 13508-1

Κατάσταση δικτύων αποχέτευσης εξωτερικά των κτιρίων - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις.
Conditions of drain and sewer systems outside buildings - Part 1: General
requirements
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ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του
υαλονήματος (FW-GRP)
Glass-reinforced polyester produced by filament winding (FW-GRP) pipe networks

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-06-01
«Δίκτυα
από
σωλήνες
υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με
περιέλιξη του υαλονήματος ( FW-GRP )» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-06-01,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με
τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων
και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς
κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP)

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η κατασκευή δικτύων α[‘ο σωλήνες υαλοπλισμένου
πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW - GRP: Filament Winding - Glass
Reinforced Polymers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1796 για ύδρευση και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14364 για αποχέτευση.
Οι σωληνώσεις από GRP έχουν εφαρμογή σε δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 805

Water supply - Requirements for systems and components outside buildings -Δίκτυο ύδρευσης – Απαιτήσεις για δίκτυα και στοιχεία εξωτερικά των κτιρίων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1610

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1796+Α1

Plastics piping systems for water supply with or without pressure - Glassreinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin
(UP) -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για αποστράγγιση και
αποχέτευση με ή χωρίς πίεση - Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά ενισχυμένα με
γυαλί (GRP) βασισμένα σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP)

ΕΛΟΤ EN 14364

Plastics piping systems for drainage and sewerage with or without pressure Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester
resin (UP) - Specifications for pipes, fittings and joints-- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για αποστράγγιση και αποχέτευση με ή χωρίς πίεση Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί (GRP) βασισμένα σε
ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP) - Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα
και συνδέσεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Underground utilities trench backfilling -- Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων
δικτύων

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
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Σωλήνες FW-GRP

Οι σωλήνες GRP αποτελούνται από ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες (ρητίνες PU σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN
14364), ίνες γυαλιού και χαλαζιακή άμμο. Η ανθεκτικότητα του υλικού στην θερμοκρασία και στις χημικές
δράσεις εξαρτάται από τον τύπο της ρητίνης και την επεξεργασία της.
Οι ίνες γυαλιού λειτουργούν ως οπλισμός και λόγω του ότι οι εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται κατά
την φόρτιση του σωλήνα εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στις εξωτερικές στοιβάδες του τοιχώματος του
σωλήνα, τοποθετούνται προς το εξωτερικό της διατομής (βλ. σχ. 1).
Οι εξωτερικές επιφάνειες του τοιχώματος αποτελούνται μόνο από επιστρώσεις ρητίνης για να παραμένουν
λείες (επιδερμική στρώση, "δορά" σωλήνων).

Σχήμα 1 - Δομή τοιχώματος σωλήνα FW-GRP

3.2
3.2.1

Σύνδεσμοι σωλήνων
Σύνδεσμοι τύπου REKA

Οι σύνδεσμοι τύπου REKA (βλ. σχήμα 2) είναι διπλής άρθρωσης και χρησιμοποιούνται σε σωλήνες χωρίς
κώδωνα. Είναι κατάλληλοι τόσο για αγωγούς υπό κλίση όσο και σε περιπτώσεις υπερπίεσης / υποπίεσης.
Τα ελαστομερή παρεμβύσματα πρέπει να εφαρμόζονται με μια μικρή προένταση, ώστε να μην μπορούν να
μετατοπιστούν μέσα στα αυλάκια του συνδέσμου GRP. Ο δακτύλιος στο μεσαίο αυλάκι του συνδέσμου
προστατεύει τα άκρα του σωλήνα.

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

Σχήμα 2 - Σύνδεσμος τύπου REKA
3.2.2

Σύνδεσμοι συναρμολόγησης

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

Σχήμα 3 - Σύνδεσμος συναρμολόγησης (ζιμπώ)
3.2.3

Φλαντζωτοί σύνδεσμοι

Χρησιμοποιούνται είτε ελεύθερες φλάντζες με περιλαίμια συγκόλλησης GRP, είτε επιψευδαρ-γυρωμένες
χαλύβδινες φλάντζες (βλ. σχήμα). Τα παρεμβύσματα είναι κατά κανόνα ελαστομερή με χαλύβδινο πυρήνα.

Σχήμα 4 - Φλαντζωτός σύνδεσμος
3.2.4

Ειδικά τεμάχια (συμπληρωματικά τεμάχια)
Τα συνήθη ειδικά τεμάχια (συμπληρωματικά τεμάχια) είναι τα εξής:
 Φλαντζωτά τεμάχια (εξαρτήματα F) με μονόπλευρες ή αμφίπλευρες φλάντζες (αμφιφλαντζωτά),
 Ταυ (90ο, 60ο),
 Συστολικά στοιχεία,
 Γωνίες 15ο, 30ο, 45ο, 90ο.
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Σχήμα 6 - Αμφιφλαντζωτό στοιχείο
με σύνδεση συναρμογής

Σχήμα 7 - Ταυ ευθέων άκρων

Σχήμα 8 - Ταυ φλατζωτών άκρων
(με φλάντζες ελεύθερου τύπου στο ένα ή τα δύο
άκρα)

Σχήμα 9 - Συμμετρικό συστολικό

Σχήμα 10 - Έκκεντρο συστολικό

Απαιτήσεις

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους (σύνδεσμοι, προδιαμορφωμένα στοιχεία) από FW-GRP θα προέρχονται
από βιομηχανικές μονάδες, που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001.
Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Προδιαγραφή, θεωρούνται
ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής,
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όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την
ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων FW-GRP.
Πιστοποιητικά από κοινοποιημένο (notified) εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025), από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις
των ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο τυποποητικών παραπομπών).

-

Πίνακες / στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων.

-

Πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων.

-

-

Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το
εργοστάσιο.
Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.
Σήμανση σωλήνων
Oι σωλήνες, οι συνδέσεις και τα ειδικά εξαρτήματα φέρουν σήμανση που ανταποκρίνεται στην Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 14364 ή το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1796 :
Φορέας Έργου - ΑΓΩΓΟΣ GRP/ ΦΑΑΑ PN ΧΧ
XXXX=YYYY=ZZZZ
όπου:
Φορέας Έργου
GRP
ΦΑΑΑ
PN ΧΧ
XXXX
YYYY
ZZZZ

=
=
=
=
=
=
=

προαιρετική αναγραφή τίτλου φορέα (μόνον για μεγάλες παρτίδες υλικών)
τύπος υλικού
εξωτερική διάμετρος σε mm (π.χ. Φ600)
κλάση πίεσης σε atm (π.χ. ΡΝ 12)
όνομα κατασκευαστή (οσαδήποτε ψηφία)
χρόνος παραγωγής
Πρότυπο παραγωγής και ελέγχου των σωλήνων (π.χ. EN 1796)

5

Εγκατάσταση και ανοχές

5.1

Μεταφορά και απόθεση των υλικών

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται έτσι ώστε να
αποφευχθούν τυχόν φθορές. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην
εξέχουν από την καρότσα.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματοσχοίνου, ή
αλυσίδων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με υφαντούς ιμάντες
(σαμπάνια).
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε χώρους με σταθερό δάπεδο και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη, όπως
αναφέρεται στης οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να αποφευχθούν λόγω υπερκείμενου βάρους οι κατά
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μήκος ή κατά πλάτος παραμορφώσεις. Τα ειδικά τεμάχια είναι προτιμητέο να διατηρούνται στις συσκευασίες
μεταφοράς τους.

5.2

Τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα

Η μετακίνηση, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η σύνδεση και η επίχωση των σωλήνων σε όρυγμα θα γίνεται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Τα
μηχανικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι, σε κάθε περίπτωση, τα προβλεπόμενα από την μελέτη.
Πριν την τοποθέτηση των σωλήνων θα ελέγχεται εάν τα χαρακτηριστικά του εδάφους (σύσταση, στάθμη
υπογείων υδάτων, διαστρωμάτωση κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στις σχετικές παραδοχές της μελέτης.
Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων, ο διαμοργωμένος και ισοπεδωμένος πυθμένας του ορύγματος, θα
σκάβεται ελαφρώς (θα δημιουργούνται φωλιές) για την διευκόλυνση της συναρμολόγησής τους.
Το πλάτος του ορύγματος θα είναι αρκετό για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και
σύνδεσης των σωλήνων. Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται στα προβλεπόμενα από την
εγκεκριμένη μελέτη βάθη και κλίσεις, θα είναι επίπεδος, συμπυκνωμένος και απαλλαγμένος από
προεξέχουσες πέτρες. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται επί αμμοχαλικώδους στρώσης, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων,
καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων, που μπορεί να προκαλέσουν αμοιχές και φθορές στους
σωλήνες, απαγορεύεται.
Η εκτροπή μεταξύ διαδοχικών τεμαχίων σωλήνων, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν θα
υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων συνδέσμων και σε
κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια :
διάμετρος έως 500 mm:

3,0°

διάμετρος 600 έως 900 mm:

2,0°

διάμετρος 1000 έως 1800 mm:

1,0°

διάμετρος ! 1400 mm:

0,5°

Οι ανωτέρω τιμές αναφέρονται σε τυποποιημένους συνδέσμους και σωλήνες. Για ειδικούς συνδέσμους και
συνδέσμους συναρμολόγησης ορίζεται η επιτρεπόμενη απόκλιση της κατεύθυνσης από τον κατασκευαστή ή
προμηθευτή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 805.
Τα υλικά επίχωσης του σωλήνα θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να περιβάλλουν τον αγωγό και να
συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνα και ορύγματος (πλήρης πλευρική σφήνωση αγωγού).
Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα συμπυκνώνεται επαρκώς με την χρήση ελαφρού
δονητικού εξοπλισμού.
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-01-03-02.
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στην σωλήνωσης από οποιαδήποτε αιτία. Σε κάθε διακοπή
της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων, το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για την προστασία του σωλήνα
από την τυχόν εισχώρηση ρυπαντών.
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Δοκιμές στεγανότητας - πλύση δικτύου - διαδικασίες παραλαβής

6.1

Γενικά

Οι δοκιμές στεγανότητας θα γίνεται μετά από την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα,
την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και συσκευών και την
μερική επαναπλήρωση του ορύγματος.
Οι δοκιμές διακρίνονται σε:
x προδοκιμασία,
x κύρια δοκιμή σε πίεση και
x γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου.
Κατά την διάρκεια των δοκιμών το ανοιχτό τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Η οποιαδήποτε
εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις.
Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι ενδεικτικώς από 500 μέχρι 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες
και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν
ερμητικά με την προσωρινή τοποθέτηση φλαντζωτών ταπών.
Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του.
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη μετρήσεων (όργανο ή
καταγραφικό), ακριβείας ± 1 lt, και αυτογραφικό μανόμετρο ακρίβείας 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν
πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας ο Ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευμένο προσωπικό που θα είναι σε θέση να
επέμβει σε περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο σκάμμα την ώρα που το
τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.

6.2

Προδοκιμασία

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

6.3

Κυρίως δοκιμασία πίεσης

Η δοκιμή εφαρμόζεται μόνο στα δίκτυα υπό πίεση. Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν
μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η κυρίως δοκιμή υπό πίεση.
Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής πίεσης (ΡΝ)
του υλικού. Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας
θυλάκων αέρα. Η πίεση δοκιμής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, ανά 50 m δοκιμαζόμενου
τμήματος, αλλά σε καμία περίπτωση η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες.
Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν
παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου.
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον
εντοπισμό ενδεχόμενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται
από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την
διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται η εκκένωσή του και η
επανάληψη της δοκιμής.
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Γενική δοκιμασία

Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται μετά από την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, την
κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και των συσκευών και την
μερική επαναπλήρωση του ορύγματος.
Η ονομαστική πίεση της σωληνογραμμής αντιστοιχεί σε τυποποιημένους συνδέσμους. Η πίεση δοκιμής
καθορίζεται από την μελέτη του έργου. Οι δοκιμές των δικτύων βαρύτητας (κυρίως αποχετευτικά δίκτυα)
διεξάγονται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1610, για δε τα δίκτυα υπό πίεση (αγωγοί ύδρευσης κλπ)
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 805.
Το μήκος του τμήματος δοκιμής των σωλήνων υπό πίεση είναι συνήθως 500 - 1.000 m, ανάλογα με τις
τοπικές συνθήκες. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν ερμητικά με τοποθέτηση
φλαντζωτών ταπών. Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης εξαέρωσή του.
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή καταγραφικό)
μετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt, και αυτογραφικό μανόμετρο ακριβείας 0,1 atm. Τα όργανα θα συνοδεύονται από
πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας ο Ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευμένο προσωπικό που θα είναι σε θέση να
επέμβει σε περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο σκάμμα την ώρα που το
τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.
Συνιστάται να προσδιορίζονται οι όροι της δοκιμής με ειδική αναφορά στα συμβατικά τεύχη του έργου
να καθορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής της δοκιμής ως επιτυχούς.

6.5

και

Πρωτόκολλο δοκιμασιών

Την δοκιμή θα πραγματοποιεί μόνον εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Για την καταχώρηση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών θα συντάσσεται πρωτόκολλπ
που θα υπογράφεται από εκπρόσωπο της Επίβλεψης του έργου και τον Ανάδοχο. Το πρωτόκολλο με τα
αποτελέσματα της δοκιμής είναι αποδεικτικό περί της επιτυχίας ή αποτυχίας αυτής.

6.6

Πλύση και αποστείρωση δικτύου (για δίκτυα ύδρευσης)

Η πλύση και η αποστείρωση πραγματοποιείται μετά από την επιτυχημένη δοκιμή στεγανότητας και μετά την
διασύνδεση όλων των στοιχείων της σωληνογραμμής, πριν τεθεί σε λειτουργία. Ο τρόπος πραγματοποίησης
περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 805 ή θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κυρίου του Εργου.
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις στην κεφαλή του δικτύου. Η εκκένωση
του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη
διαύγεια στα ελεγχόμενα δείγματα νερού και να αποδοθεί νερό καθαρό, χωρίς κόκκους άμμου ή άλλα
αιωρούμενα συστατικά.
Μετά την επιτυχή πλύση του, το δίκτυο αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό πλήρωσης κατάλληλων
απολυμαντών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυμα χημικών προσθέτων θα
εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιστον.
Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λ.π. θα είναι κλειστές. Μετά την
πάροδο του 3ώρου θα γίνει έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου πόλεως.
Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από 4 διαφορετικά
σημεία και από σημεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σημείο τροφοδοσίας της. Στα εντός της
εγκατάστασης το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου
του νερού πόλης.
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Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα
δειγματοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση.
Η χρήση των απολυμαντών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους από έμπειρο προς
τούτο προσωπικό.

6.7

Τελικοί έλεγχοι για την παραλαβή του δικτύου
x

Έλεγχος συνοδευτικών στοιχείων και πιστοποιητικών προσκομισθέντων σωλήνων FW-GRP και
ειδικών τεμαχίων για την διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 14364
και ΕΛΟΤ ΕΝ 14364.

x

Έλεγχος της εγκατάστασης ως προς την διάταξη, τις συνδέσεις και τα στηρίγματα (πυκνότητα
αυτών). Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή
διάβρωση, δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες
του Αναδόχου.

x

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί
επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).

7

Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x
x
x

7.2

Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος.
Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες και θα χρησιμοποιούν, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών:
Πίνακας 1 - ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets
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Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η σωληνογραμμή (αγωγός) επιμετρείται σε τρέχοντα μέτρα αξονικού μήκους δικτύου, κατά ονομαστική
διάμετρο, κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN και ονομαστικής πιέσεως σωλήνων FW-GRP.
Τα ειδικά τεμάχια από υλικό GRP επιμετρώνται ιδιαιτέρως κατά τύπο (φλάντζες, γωνίες, ταύ, κλπ),
ονομαστική διάμετρο και κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας.
Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με διατομές σωλήνων μεγαλύτερες από τις καθοριζόμενες
στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαμέτρους τεμαχίων.
Διευκρινίζεται ότι τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα μήκη των
ειδικών τεμαχίων.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των σωλήνων και των
ελαστικών δακτυλίων σύνδεσης.
x Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα.

14

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για
την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού του αγωγού, επανεπίχωσης, αποκατάστασης του
οδοστρώματος κ.λ.π. επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 761

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1120

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1225

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
- Determination of the creep factor under wet conditions and calculation of the
long-term specific ring stiffness -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων Θερμοσκληρυνόμενοι πλαστικοί σωλήνες ενισχυμένοι με υαλοΐνες (GRP) Προσδιορισμός του συντελεστή ερπυσμού σε υγρό περιβάλλον και
υπολογισμός της ειδικής ακαμψίας δακτυλίου για μεγάλα χρονικά διαστήματα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1227

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
- Determination of the long-term ultimate relative ring deflection under wet
conditions -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοσκληρυνόμενοι
πλαστικοί σωλήνες ενισχυμένοι με γυαλί (GRP) - Προσδιορισμός της οριακής
σχετικής μακροχρόνιας παραμόρφωσης δακτυλίου σε συνθήκες υγρασίας

ΕΛΟΤ ΕΝ 1228

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1229

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1393

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1394

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1862

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
- Determination of the relative flexural creep factor following exposure to a
chemical environment -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - πλαστικοί
θερμοσκληρυνόμενοι σωλήνες ενισχυμένοι με ίνες γυαλιού GRP. -
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Προσδιορισμός του σχετικού συντελεστή ερπυσμού σε κάμψη μετά από
έκθεση σε χημικό περιβάλλον.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή δικτύων
βαρύτητας από σωλήνες ινοτσιμέντου για αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 588-1

Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και αποχετεύσεις - Μέρος 1: Σωλήνες,
σύνδεσμοι και εξαρτήματα για συστήματα βαρύτητας
Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints and fittings for
gravity systems.

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

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

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements.

ΕΛΟΤ EN ISO 17025

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων.
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων -- Underground utilities trench
backfilling.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1 Σωλήνες ινοτσιμέντου
Οι σωλήνες ινοτσιμέντου αποτελούνται από τσιμέντο ή κάποιο άλλο πυριτικό άλας του ασβεστίου (προϊόν
της χημικής αντίδρασης ενός πυριτούχου και ενός ασβεστούχου υλικού) ενισχυμένο με συνθετικές (PVA,

5
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PAN κ.λπ.) ή /και ορυκτές ίνες (πλην αμιάντου). Οι ενισχυτικές πλαστικές ίνες (PVA fibres) λειτουργούν ως
οπλισμός. Το τσιμέντο θα συμμορφώνεται προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.
3.2 Σύνδεσμοι REKA
Οι σύνδεσμοι REKA είναι διπλής άρθρωσης και χρησιμοποιούνται σε σωλήνες χωρίς κώδωνα. Είναι
κατάλληλοι τόσο για αγωγούς υπό κλίση όσο και σε περιπτώσεις υπερπίεσης / υποπίεσης.
d2: εξωτερική διάμετρος σωλήνα
d4: εσωτερική διάμετρος συνδέσμου
d6: εξωτερική διάμετρος συνδέσμου

Σχήμα 1 – Σύνδεσμος REKA
3.3 Προστατευτική επένδυση σωλήνων ή συνδέσμων
Προστατευτική επένδυση σωλήνων ή συνδέσμων θεωρείται η θερμοσκληρυνόμενη ή θερμοπλαστική,
ανθεκτική στις χημικές επιδράσεις και στην διάβρωση επένδυση, η οποία μπαίνει στην εσωτερική επιφάνεια
των σωλήνων και των «ειδικών τεμαχίων» συναρμολόγησής τους.

4

Απαιτήσεις

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους (ειδικά τεμάχια) από ινοτσιμέντο θα προέρχονται από βιομηχανικές
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Τα
υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Προδιαγραφή, θεωρούνται
ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και των ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής,
όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την
ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο ανάδοχος
θα υποβάλλει στον κύριο του έργου προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
x Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων ινοτσιμέντου.
x Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα/ εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις
ΕΛΟΤ EN ISO 17025, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των
ισχυόντων προτύπων.
x Πίνακες / στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων.
x Πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων.
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x Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το
εργοστάσιο.
x Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.

4.1 Σήμανση σωλήνων
Οι σωλήνες σημαίνονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα με τις παρακάτω πληροφορίες ανά σωλήνα, που θα
έχουν την εξής ενδεικτική μορφή:
ΕΛΟΤ ΕΝ 588-1 / ΦΑΑΑ / ΧΧΧΧ / ΗΗΜΜΕΕ / ΚΒΒ / SΖΖΖΖ / ΡΡΡΡ / ΝΤ
όπου:
ΕΛΟΤ ΕΝ 588.01 =

προδιαγραφή παραγωγής των σωλήνων και του ελέγχου αυτών

ΦΑΑΑ

=

εξωτερική διάμετρος σε mm (π.χ. Φ600)

XXXX

=

όνομα κατασκευαστή (οσαδήποτε ψηφία)

ΗΗΜΜΕΕ

=

ημερομηνία παραγωγής

ΚΒΒ

=

κατηγορία (60, 90, 120)

SΖΖΖΖ

=

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

ΡΡΡΡ

=

πιστοποίηση από τρίτο, εάν υπάρχει

ΝΤ

=

για προϊόντα τύπου ΝΤ (χωρίς αμίαντο)

4.2 Προστασία σωλήνων από χημικές επιδράσεις
Σε συνήθεις χρήσεις αποχέτευσης οικιακών αποβλήτων δεν απαιτείται καμία ειδική προστατευτική επένδυση.
Σε περίπτωση που τα λύματα του δικτύου είναι ενδεχομένως όξινα (pH≤5,8) ή διαβρωτικά ή ενδεχομένως
περιέχουν θειικά (SO4>500 mg/lit), θα προστατεύονται οι σωλήνες και τα «ειδικά τεμάχια» συναρμολόγησής
τους με κατάλληλη επένδυση.
Σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες τα εδάφη είναι όξινα ή διαβρωτικά θα προβλεφθεί από τον μελετητή
εξωτερική προστασία με πισσούχο υλικό.
4.2.1

Χαρακτηριστικά επένδυσης

x Η επένδυση θα είναι πολύ ανθεκτική στα οξέα, τα οποία είτε παράγονται κατά τον κύκλο σχηματισμού και
μετατροπής του υδρόθειου μέσα στον αγωγό αποχέτευσης οικιακών λυμάτων, είτε είναι βιομηχανικά
απόβλητα.
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x Η επένδυση θα αντέχει σε διάλυμα θειικού οξέος 5% (κατά βάρος) και σε διάλυμα καυστικού νατρίου 5%
(κατά βάρος) κατά την δοκιμή που γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2.1 και 6.2.2, χωρίς να
υποβιβάζονται οι προστατευτικές ιδιότητες.
x Το υλικό της προστατευτικής επένδυσης δεν θα παρουσιάζει μεταβολή μεγαλύτερη από το 0,5% μετά
από εμβάπτιση 7 ημερών και από το 0,9% μετά από εμβάπτιση 30 ημερών σε περίπτωση που η δοκιμή
γίνεται σε αποσταγμένο νερό με διάλυμα θειικού οξέος 10% (κατά βάρος) και διάλυμα καυστικού νατρίου
5% (κατά βάρος), σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.1.
x Η επένδυση που μπαίνει με οποιοδήποτε τρόπο θα έχει ικανοποιητική πρόσφυση στα τοιχώματα του
σωλήνα κατά την δοκιμή σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.2.
x Το πάχος της πλαστικής προστατευτικής επένδυσης δεν θα είναι μικρότερο από 0,3 mm, επειδή ο
σωλήνας μπορεί να εκτεθεί σε διάβρωση. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.
4.2.1

Προστασία των συνδέσμων και των τορνιρισμένων άκρων

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

4.3 Ειδικά τεμάχια
4.3.1

Σύνδεσμοι σωλήνων REKA

Οι σύνδεσμοι REKA αποτελούνται από μία μούφα από ινοτσιμέντο που εσωτερικά φέρει τρεις εγκοπές. Στην
μεσαία εγκοπή τοποθετείται ελαστικός δακτύλιος στάσεως ειδικής διατομής που εξασφαλίζει την παραλαβή
των συστολοδιαστολών, διευκολύνει την συναρμολόγηση και προστατεύει τα άκρα του σωλήνα. Στις δύο
ακραίες εγκοπές τοποθετούνται δύο ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας που εξασφαλίζουν την στεγανότητα
από το εσωτερικό προς τα έξω και αντίστροφα. Οι δύο αυτοί ελαστικοί δακτύλιοι εφαρμόζονται με μια μικρή
προένταση, ώστε να μην μπορούν να μετατοπιστούν μέσα στα αυλάκια του συνδέσμου από ινοτσιμέντο.
4.3.1

Προδιαμορφωμένα στοιχεία

Συνήθη ειδικά τεμάχια (προσφερόμενα από τους περισσοτέρους κατασκευαστές) είναι τα εξής:
x ταυ-διακλάδωση (90ο),
x ημιταύ-διακλάδωση (45ο),
x καμπύλες (45ο , 30ο, 15ο),
x μεταβατικοί σύνδεσμοι,
x ειδικές συνδέσεις,
x τμήματα φραγής,
x συνδέσεις σε κατασκευές από σκυρόδεμα.
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Σχήμα 2 – Τυπικός σύνδεσμος

Σχήμα 4 – Διακλάδωση 45º

Σχήμα 6 – Καμπύλη 15º

Σχήμα 8 – Καμπύλη 45º

Σχήμα 3 – Σύνδεσμος μετάβασης διαφορετικών DN

Σχήμα 5 – Διακλάδωση 90º

Σχήμα 7 – Καμπύλη 30º

Σχήμα 9 – Μεταβατικός σύνδεσμος

9

34142

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02:2009

©
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Σχήμα 11 – Φυτευτή σύνδεση

Σχήμα 12 – Τμήμα φραγής

Σχήμα 13 – Σύνδεση (θηλυκό) σε κατασκευές από σκυρόδεμα

5

Εγκατάσταση και σύνδεση

5.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την
αποφυγή φθορών.
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Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την καρότσα. Η
στοίβαση των σωλήνων να γίνεται σε διαδοχικές σειρές και θα αποφεύγεται η φόρτωση σε σχήμα
πυραμίδας.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή.
Γενικά σε όλες τις μετακινήσεις των σωλήνων θα λαμβάνονται και οι εξής προφυλάξεις:
x Θα αποφεύγονται τα κτυπήματα των σωλήνων και θα δίνεται προσοχή κατά την εναπόθεσή τους
x Δεν θα αφήνονται να πέφτουν οι σωλήνες απότομα στο έδαφος ή στο αυτοκίνητο.
x Θα αποφεύγεται το κύλισμα των σωλήνων απ’ ευθείας πάνω σε πετρώδες έδαφος χωρίς την παρεμβολή
μαδεριών.
x Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλύσεων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα
γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια) εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιούνται άγκιστρα,
των οποίων τα άκρα θα είναι καλυμμένα με λάστιχο για να μην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων.
Η αποθήκευση των σωλήνων στο εργοτάξιο μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
x Οι σωλήνες, ειδικά αυτοί των μεγάλων διαμέτρων, τοποθετούνται κατά μήκος του ορύγματος.
x Εάν χρειάζεται να αποθηκευτούν οι σωλήνες σε κάποιο χώρο, τότε θα αποθηκεύονται σε έδαφος καθαρό,
επίπεδο και οριζοντιωμένο και θα τοποθετούνται σε διάταξη πυραμίδας και σε ύψος μικρότερο των 2 m,
ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους.
x Η πρώτη σειρά σωλήνων θα εδράζεται πάνω σε δύο μαδέρια και οι ακραίοι σωλήνες θα στερεώνονται με
τάκους.
x Κάθε διάμετρος εάν είναι δυνατόν θα στοιβάζεται ξεχωριστά.
x Οι σύνδεσμοι θα στοιβάζονται οριζοντιωμένοι.
x Οι ελαστικοί δακτύλιοι θα αποθηκεύονται σε χώρους που θα προστατεύονται από παγωνιά, πολλή ζέστη
και φως.

5.2 Τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα
Πριν την τοποθέτηση των σωλήνων θα ελέγχεται εάν τα χαρακτηριστικά του εδάφους (σύσταση, στάθμη
υπογείων υδάτων, διαστρωμάτωση κ.λπ.) ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους στατικούς υπολογισμούς της
μελέτης.
Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων θα διευρύνεται το όρυγμα (θα δημιουργούνται φωλιές) για την
διευκόλυνση της συναρμολόγησής τους.
Το πλάτος του ορύγματος θα είναι αρκετό ώστε να επιτρέπει την διαμόρφωση του πυθμένα καθώς και την
ευχερή σύνδεση των σωλήνων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
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Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και κλίσεις από την
εγκεκριμένη μελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από πέτρες. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί
αμμοχαλικώδους στρώσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με την χρήση ιμάντων ή αγκίστρων, των οποίων τα άκρα
θα είναι καλυμμένα με ελαστικό.
Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά, δεν θα υπερβαίνει
τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων συνδέσμων, και σε κάθε
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια :
DN < 300

30 mm/m

300 ≤ DN ≤ 600

20 mm/m

600 < DN ≤ 1000

10 mm/m

DN > 1000

10000/DN mm/m

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να περιβάλλουν
τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνα και ορύγματος (πλήρες πλευρικό
σφήνωμα αγωγού). Καλό είναι να γίνεται συμπύκνωση όλης της επίχωσης.
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.
Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για την
προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι παραλαβής δικτύου
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.
x Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών των υλικών.
x Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών στεγανότητας.
x Έλεγχος της εγκατάστασης ως προς την διάταξη, τις συνδέσεις και τα στηρίγματα (πυκνότητα αυτών).
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα
γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του αναδόχου.
x Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν
έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις
(περίπτωση δικτύων βαρύτητας).
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6.2 Χημικοί έλεγχοι της προστατευτικής επένδυσης
6.2.1

Αντοχή σε οξέα

Λαμβάνεται δοκίμιο μήκους 300mm από σωλήνα με επένδυση και κλείνεται ο πυθμένας του με οξύμαχο
υλικό. Γεμίζεται μέχρι 50mm κάτω από την κορυφή του με διάλυμα 5% (κατά βάρος) θειικού οξέος (H2SO4)
και παραμένει σκεπασμένο για 45 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου ≈24º. Μετά από 45 ημέρες
απομακρύνεται το θειικό οξύ, πλένεται το δοκίμιο, ώστε να μην υπάρχει σ’ αυτό ούτε ίχνος θειικού οξέος και
στεγνώνεται. Αν έχει εμφανιστεί οποιαδήποτε φυσαλίδα με βάθος ή διάμετρο μεγαλύτερη από 4mm, το
δοκίμιο θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δοκιμής.
6.2.2

Αντοχή σε αλκάλια

Λαμβάνεται δοκίμιο επενδυμένου σωλήνα, όπως στην παράγραφο 6.2.1., το οποίο γεμίζεται μέχρι 50mm
κάτω από την κορυφή του με διάλυμα 5% (κατά βάρος) καυστικού νατρίου (NaOH). Αυτό παραμένει
σκεπασμένο για 45 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου ≈24º. Μετά από 45 ημέρες απομακρύνεται και
εξετάζεται η επένδυση. Αν εμφανιστεί οποιαδήποτε ρωγμή, διόγκωση ή άλλο ορατό ελάττωμα εξαιτίας
προσβολής, το δοκίμιο θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δοκιμής.

6.3 Δοκιμές ποιότητας υλικού επένδυσης
6.3.1

Αντοχή σε χημικές επιδράσεις

Λαμβάνονται δοκίμια από το υλικό επένδυσης του σωλήνα διαστάσεων 25 mm x 75 mm x 3 mm. Βυθίζονται
ολόκληρα σε:
x αποσταγμένο νερό,
x διάλυμα 10% (κατά βάρος) θειικού οξέος,
x διάλυμα 5% (κατά βάρος) οξικού οξέος,
x διάλυμα 5% (κατά βάρος) καυστικού νατρίου.
Η όλη δοκιμή γίνεται σε περιόδους 7 και 30 ημερών σε θερμοκρασία δωματίου ≈24º. Προσδιορίζεται το
αρχικό και το τελικό βάρος του δοκιμίου με ακρίβεια ± 0,0005 και υπολογίζεται η εκατοστιαία απώλεια
βάρους με προσέγγιση 0,01%. Αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,5% του αρχικού βάρους σε 7 ημέρες και το
0,9% σε 30 ημέρες.
6.3.2

Δοκιμή πρόσφυσης

Οι παρακάτω τρεις δοκιμές γίνονται σε επενδυμένα δοκίμια διαστάσεων 50 mm x 150 mm.
α) Σε βρασμό για 4 ώρες : δοκίμιο 50 mm x 150 mm βαπτίζεται για ένα 4ωρο μέσα σε αποσταγμένο νερό
που βράζει. Στην συνέχεια το δοκίμιο στεγνώνεται και κατόπιν ελέγχεται.
β) Σε θερμοκρασία 65ºC για 4 ημέρες : δοκίμιο 50 mm x 150 mm βαπτίζεται για 96 ώρες μέσα σε
αποσταγμένο νερό που διατηρείται σε θερμοκρασία 65ºC. Στην συνέχεια το δοκίμιο στεγνώνεται και
κατόπιν ελέγχεται.
γ) Σε θερμοκρασία δωματίου για 90 ημέρες : βυθίζεται δοκίμιο με διαστάσεις 50 mm x 150 mm σε
αποσταγμένο νερό που διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου ≈24º για 90 ημέρες. Στην συνέχεια το
δοκίμιο στεγνώνεται και κατόπιν ελέγχεται.
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Και στους τρεις παραπάνω ελέγχους η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν το δοκίμιο δεν παρουσιάζει έστω και
ίχνη καταστροφής (αποφλοίωση ή φυσαλίδες).

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

6.5 Δοκιμές στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση
Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται μετά από την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, την
κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και συσκευών και την μερική
επαναπλήρωση του ορύγματος.
Οι δοκιμές διακρίνονται σε προδοκιμασία και κυρίως δοκιμασία.
Κατά την διάρκεια των δοκιμών το ανοιχτό τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Η οποιαδήποτε
εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις.
Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι ενδεικτικώς από 500 μέχρι 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες
και σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου του έργου. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα
κλείνουν ερμητικά με προσωρινή τοποθέτηση ταπών.
Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του.
Η εισαγωγή του νερού κατά προτίμηση θα γίνεται από το χαμηλότερο σημείο. Εξαεριστήρες προβλέπονται
στα ψηλότερα σημεία.
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή καταγραφικό)
μετρήσεων, ακριβείας ±1 lit και με αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα
φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας ο ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα είναι σε θέση να
επέμβει σε περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο σκάμμα την ώρα που το
τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.
6.5.1

Προδοκιμασία

Αφού πληρωθεί με νερό, το υπό δοκιμή τμήμα θα παραμείνει επί 24 ώρες υπό στατική πίεση (απλή
πλήρωση του δοκιμαζόμενου τμήματος). Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α
διαρροής, θα επισκευασθεί η ζημιά και θα επαναληφθεί η δοκιμή.
6.5.2

Κυρίως δοκιμασία πίεσης

Αφού γεμίσει το υπό δοκιμή τμήμα με νερό και γίνει η πλήρης εξαέρωσή του, θα εφαρμοσθεί σταδιακά πίεση
40 kPa (0,4 bar) στο ψηλότερο τμήμα του. Η πίεση αυτή θα διατηρηθεί επί 30’. Κατά την διάρκεια του χρόνου
αυτού δεν πρέπει να εμφανισθούν διαρροές στους συνδέσμους. Εάν ο έλεγχος των συνδέσεων είναι
αδύνατος, μετράτε η απορρόφηση του νερού η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 lit ανά m2 εσωτερικής
επιφάνειας του σωλήνα κατά την διάρκεια των 30’.
6.5.3
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Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων των δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που
θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο του κυρίου του έργου και τον ανάδοχο.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:
x Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος.
x Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
x Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).
x Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς την επαρκή εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον
εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks
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Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η σωληνογραμμή (αγωγός) επιμετράται σε τρέχοντα μέτρα αξονικού μήκους δικτύου, κατά ονομαστική
διάμετρο και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως σωλήνων ινοτσιμέντου.
Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με διατομές σωλήνων μεγαλύτερες από τις καθοριζόμενες
στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαμέτρους τεμαχίων.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και η προστασία των σωλήνων και
των ελαστικών δακτυλίων τους.
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα.
x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού του αγωγού, επανεπίχωσης, αποκατάστασης του
οδοστρώματος κ.λ.π. επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 512

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1:
Βουλκανισμένο ελαστικό.
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water
and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber.
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Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές
Cast iron gate valves
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–02 «Δικλείδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-07-02,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τε
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, την μεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους και τις
δοκιμές των συρταρωτών χυτοσιδηρών δικλείδων με ωτίδες και ελαστική έμφραξη, που τοποθετούνται σε
δίκτυα υπό πίεση.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 19

Βιομηχανικές βαλβίδες - Σήμανση των μεταλλικών βαλβίδων.
Industrial valves - Marking of metallic valves.

ΕΛΟΤ EN 1563

Χύτευση - Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη
Founding - Spheroidal graphite cast irons

ΕΛΟΤ EN 1561

Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος
Founding - Grey cast irons

ΕΛΟΤ EN 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and
drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber

ΕΛΟΤ EN 12266-1

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές βαλβίδων - Μέρος 1: Δοκιμές πίεσης, διαδικασίες
δοκιμής και κριτήρια αποδοχής - Υποχρεωτικές απαιτήσεις.
Industrial valves -Testing of valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and
acceptance criteria - Mandatory requirements.

ΕΛΟΤ EN 12266-2

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές βαλβίδων - Μέρος 2: Δοκιμές, διαδικασίες
δοκιμών και κριτήρια αποδοχής - Συμπληρωματικές απαιτήσεις.
Industrial valves -Testing of valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance
criteria - Supplementary requirements

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Απαιτήσεις

4.1 Δικλείδες
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιμο και
προς τις δύο πλευρές (ανάντη και κατάντη). Κατ’ εξαίρεση οι δικλείδες εκκένωσης επιτρέπεται να φέρουν
παρεμβύσματα στεγανοποίησης μόνον από την μία πλευρά.
Οι δικλείδες θα πρέπει επίσης να είναι μακρόχρονης και ομαλής λειτουργίας και να έχουν ελάχιστες
απαιτήσεις συντήρησης.
Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 ή 16 atm σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. (Συνήθως δεν
εφαρμόζονται συρταρωτές δικλείδες σε δίκτυα που λειτουργούν με υψηλότερες πιέσεις).
Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες με ελαστική έμφραξη και ωτίδες σύμφωνα με τα πρότυπα της
παραγράφου 2 της παρούσας.
Το σώμα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 19 για την
ονομαστική διάμετρο (DN και μέγεθος), την ονομαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό του σώματος, σήμα
ή επωνυμία κατασκευαστή και αριθμό παραγωγής.
Ο αριθμός παραγωγής μπορεί να είναι γραμμένος σε πρόσθετη κατάλληλη μεταλλική πινακίδα, σταθερά
στερεωμένη στο σώμα της δικλείδας, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθμός παραγγελίας.
Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα ελευθερώνουν πλήρως την διατομή που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους
διάμετρο και θα έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη από εγκοπές κ.λπ. στο κάτω μέρος,
ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθηση φερτών υλών που θα καθιστούν προβληματική την
στεγανότητα κατά το κλείσιμο της δικλείδας.
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το κυρίως μέρος
τους να μην αποσυνδέεται από την σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω τμήματος,
σύρτη, βάκτρου κ.λπ.
Το σώμα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες ανάλογης ονομαστικής πίεσης. Το μήκος των
δικλείδων, οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της παραγράφου 2 της παρούσας.
Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων για ΡΝ 10 θα είναι κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο, τύπου
τουλάχιστον GG-25 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561, ενώ για ΡΝ 16 και μεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτου τύπου τουλάχιστον GGG-40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563.
Τα σώματα και τα καλύμματα των δικλείδων μετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια,
εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιαδήποτε άλλο ελάττωμα. Απαγορεύεται η κάλυψη των
παραπάνω κοιλοτήτων με στοκάρισμα κ.λπ.
Το σώμα των δικλείδων, εσωτερικά και εξωτερικά, θα βάφεται με αντισκωριακό υπόστρωμα (rust primer)
ψευδαργυρικής βάσεως, μετά από εκτέλεση αμμοβολής κατηγορίας SA ½, πάχους τουλάχιστον 50 μm.
Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται με χρώματα υψηλής αντοχής σε διάβρωση,
όπως χρώματα εποξειδικής βάσεως.
Εξωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 300 μm και εσωτερικά τουλάχιστον 200 μm.
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Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιμο
νερό. Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με ωτίδες και κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα,
ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%.
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της δικλείδας θα
είναι κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ των ωτίδων σώματος και
καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης του καλύμματος (καμπάνας) για την
τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (protection tube).
Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι επίσης κατασκευασμένο από ανοξείδωτο
χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%.
Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα
επιτυγχάνεται με δακτυλίους Ο-RING υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε
θερμοκρασίες μέχρι 60°C, ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα
απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης.
Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης
στεγάνωσης. Η αντικατάσταση του βάκτρου και της διάταξης στεγάνωσης θα γίνεται χωρίς να απαιτείται η
αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της δικλείδας.
Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ.
φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στον σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να
παραμένει στην θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά.
Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG 25 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
ΕΝ 1561 για ΡΝ 10, ενώ για ΡΝ 16 και μεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου
ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563. Επίσης θα είναι αδιαίρετος και
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 κατάλληλο για
πόσιμο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη (Resilient sealing).
Η κίνηση του σύρτη θα γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της δικλείδας. Οι δικλείδες θα έχουν
στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήματος κόλουρου πυραμίδας, με τετράγωνες βάσεις διαστάσεων 40
x 40 mm και 50 x 50 mm και ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 50 mm, προσαρμοσμένη και στερεωμένη με
ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η
λειτουργία της δικλείδας με τα συνήθη κλειδιά χειρισμού των δικλείδων.

5

Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση δικλείδων
Γενικά η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των δικλείδων θα γίνονται με προσοχή για την αποφυγή
φθορών. Οι δικλείδες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους με την εργοστασιακή συσκευασία τους,
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές λόγω υπερκείμενου βάρους. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή.

5.2 Τοποθέτηση – Σύνδεση δικλείδων
Θα τοποθετούνται κατακόρυφα και θα συνδέονται στους σωλήνες με τις ωτίδες που έχουν στα άκρα τους.
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Η σύνδεση με ωτίδες θα γίνεται με χαλύβδινους, γαλβανισμένους εν θερμώ κοχλίες. Το σπείρωμά τους θα
ακολουθεί το διεθνές σύστημα. Οι κεφαλές και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικά.
Η στεγάνωση της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την παρεμβολή ελαστικού δακτυλίου, πάχους 3 mm (Φ60Φ350). Η εσωτερική διάμετρος των δακτυλίων αυτών θα είναι κατά 10 mm μεγαλύτερη από την εσωτερική
διάμετρο του αγωγού και η εξωτερική θα εφάπτεται σχεδόν στους κοχλίες.
Πριν από την εγκατάσταση των δικλείδων θα καθαρίζονται οι σωλήνες για να απομακρυνθούν ξένα σώματα
που έχουν τυχόν εισχωρήσει και που μπορούν να παρασυρθούν μέσα στις δικλείδες και να εμποδίσουν την
λειτουργία τους ή να μειώσουν την στεγανότητά τους. Θα αποφεύγεται με κάθε τρόπο η επαφή γαιών ή
χαλικιών με το εσωτερικό των δικλείδων.
Για την σύνδεση με ωτίδες τα τεμάχια ευθυγραμμίζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε οι οπές των ωτίδων να
βρίσκονται ακριβώς η μία απέναντι στην άλλη και αφήνεται μικρό κενό για να μπει ο ελαστικός δακτύλιος.
Εισέρχεται ο δακτύλιος και μετά τα μπουλόνια, γίνεται κέντρωση του δακτυλίου, εισέρχονται και οι κοχλίες και
σφίγγονται βαθμιαία με διαδοχική κοχλίωση των αντιδιαμετρικών μπουλονιών.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχος υλικών – Δοκιμές παραλαβής
Προβλέπονται δύο βασικές δοκιμές, οι οποίες θα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής:
α) Δοκιμασία των δικλείδων σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
1226-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-2. Η πίεση δοκιμής του σώματος της δικλείδας θα είναι κατά 1,5 φορά
μεγαλύτερη της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας.
β) Δοκιμασία σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-2 για έλεγχο στεγανότητας
(Seal test) σε πίεση ίση με 1,10 φορές την ΡΝ. Κατά την διάρκεια του χρόνου δοκιμής δεν θα πρέπει να
εμφανιστεί καμία ορατή διαρροή. Η δοκιμή θα γίνεται και κατά τις δύο διευθύνσεις λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες προς εγκατάσταση δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία θα
προκύπτει η συμμόρφωση προς τα ανωτέρω.
Οι δικλείδες θα ελέγχονται κατά την δοκιμή του δικτύου όπου ενσωματώνονται.

6.2 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα παρακάτω συνεπάγεται μη αποδοχή αυτής.
x Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, τεύχους χαρακτηριστικών κ.λπ.).
x Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του υλικού. Ελαττωματικά, φθαρμένα, διαβρωμένα ή
παραποιημένα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται.
x Έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των δικλείδων. Αναλυτικά ελέγχονται τα παρακάτω:
α) Τοποθέτηση όλων των δικλείδων όπως καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης.
β) Σωστή σύνδεση των δικλείδων.
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γ) Τυχόν ύπαρξη διαρροών.
x Άριστη συμπεριφορά κατά τις δοκιμές πίεσης του δικτύου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Διακίνηση αντικειμένων μεσαίου βάρους.
x Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται ανά δικλείδα, κατά ονομαστική διάμετρο (DN) και ονομαστική πίεση (PN).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

10

x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου και η αποθήκευση των δικλείδων και των
απαιτούμενων ωτίδων, ελαστικών δακτυλίων, κοχλίων, περικόχλιων κ.λ.π.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

x

Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των δικλείδων (εφ’ όσον η Υπηρεσία
αποδεχθεί τούτο).

x

Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 558

Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις τοποθέτησης μεταλλικών βαλβίδων για χρήση
σε συστήματα σωληνώσεων με φλάντζες - Βαλβίδες χαρακτηριζόμενες με PN και
Κατηγορία.
Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for
use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves.

ΕΛΟΤ EN 1503-3

Βαλβίδες - Υλικά για σώματα, άνω μέρη και καλύμματα - Μέρος 3: Χυτοσίδηρος
προδιαγεγραμμένος σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Valves - Materials for bodies, and covers - Part 3 : Cast irons specified in European
Standards.

ΕΛΟΤ EN 12570

Βιομηχανικές βαλβίδες - Μέθοδος διαστασιολόγησης του στοιχείου λειτουργίας.
Industrial valves - Method for sizing the operating element.

ΕΛΟΤ EN 12982

Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις μεταξύ άκρων και μεταξύ άξονος και άκρων
των βαλβίδων για μετωπική συγκόλληση
Indystrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for butt welding and
valves.

ΕΛΟΤ EN 1092-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

ΕΛΟΤ EN 1514-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Διαστάσεις παρεμβασμάτων για φλάντζες
χαρακτηρισμένες με ΡΝ - Μέρος 1: Μη μεταλλικά επίπεδα παρεμβάσματα με ή
χωρίς προσθήκες.
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part
1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts

ΕΛΟΤ EN 1515-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Σύνδεση με κοχλίες - Μέρος 1: Επιλογή σύνδεσης
με κοχλίες
Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting

ΕΛΟΤ EN 1515-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κοχλίωση - Μέρος 2: Ταξινόμηση των υλικών
κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες χαρακτηρισμένες με ΡΝ.
Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for steel
flanges, PN designated

ΕΛΟΤ EN 1591-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κανόνες σχεδιασμού για συνδέσεις με κυκλικές
φλάντζες με παρέμβασμα - Μέρος 1: Μέθοδος υπολογισμού.
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation method
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας
Cast iron butterfly valves

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–03 «Δικλείδες χυτοσιδηρές
τύπου πεταλούδας» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, την μεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους και τις
δοκιμές χυτοσιδηρών δικλείδων τύπου πεταλούδας.
Οι δικλείδες αυτές, συνήθως ονομαστικής πίεσης μέχρι ΡΝ 25, χρησιμεύουν για την απομόνωση των
σωληνώσεων και όχι για την ρύθμιση της ροής.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1074-3

Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές δοκιμές
επαλήθευσης - Μέρος 3: Βαλβίδες αντεπιστροφής.
Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate
verification tests - Part 3: Check valves.

ΕΛΟΤ EN 12266-1

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές βαλβίδων - Μέρος 1: Δοκιμές πίεσης, διαδικασίες
δοκιμής και κριτήρια αποδοχής - Υποχρεωτικές απαιτήσεις.
Industrial valves -Testing of valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and
acceptance criteria - Mandatory requirements.

ΕΛΟΤ EN 12266-2

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές βαλβίδων - Μέρος 2: Δοκιμές, διαδικασίες
δοκιμών και κριτήρια αποδοχής - Συμπληρωματικές απαιτήσεις.
Industrial valves -Testing of valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance
criteria - Supplementary requirements

ΕΛΟΤ EN ISO 5211

Βιομηχανικές βαλβίδες - Συνδέσεις μερικώς στρεφόμενου μηχανισμού κίνησης.
Industrial valves - Part-turn actuator attachment

ΕΛΟΤ EN 593

Βιομηχανικές βαλβίδες - Μεταλλικές βαλβίδες τύπου πεταλούδας.
Industrial valves - Metallic butterfly valves

ΕΛΟΤ EN 558

Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις τοποθέτησης μεταλλικών βαλβίδων για χρήση
σε συστήματα σωληνώσεων με φλάντζες - Βαλβίδες χαρακτηριζόμενες με PN και
Κατηγορία.
Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for
use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves.

ΕΛΟΤ EN 60529

Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΡ).
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Degrees of protection provided by enclosures (IP CODE).
ΕΛΟΤ EN 1561

Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος
Founding - Grey cast irons

ΕΛΟΤ EN 1563

Χύτευση - Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη
Founding - Spheroidal graphite cast irons

ΕΛΟΤ EN 1092-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

ΕΛΟΤ EN 1092-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 1: Χυτοσιδηρές φλάντζες
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Cast iron flanges

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1 Χαρακτηριστικά δικλείδων
Οι χυτοσιδηρές δικλείδες τύπου πεταλούδας θα είναι ονομαστικής πίεσης ΡΝ που θα αντιστοιχεί σε μία από
τις βαθμίδες του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-3.
Η ονομαστική διάμετρός τους DN θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-3.
Θα είναι κατάλληλες για ροή και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Θα εξασφαλίζουν στεγανότητα και κατά τις δύο κατευθύνσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-1
και ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-2.
Σε πλήρως ανοικτή θέση θα πρέπει να δέχονται συνεχή ροή με την προβλεπόμενη από την μελέτη ταχύτητα
ροής και πίεση της σωλήνωσης.
Θα επιδέχονται χειρισμό πλήρους ανοίγματος ή κλεισίματος, υπό πίεση μέχρι και την ονομαστική.
Θα φέρουν στο σώμα τους ένδειξη του εργοστασίου κατασκευής, της ονομαστικής διαμέτρου, της
ονομαστικής πίεσης και του υλικού κατασκευής του σώματος.
Θα είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό υποβιβασμού στροφών για τον χειρισμό τους μέσω χειροτροχού ή
κλείδας χειρισμού, αποκλειόμενης της απλής περιστροφής του άξονα κατά 90°.
Ο μηχανισμός χειρισμού όταν είναι ηλεκτροκίνητος θα βρίσκεται κλεισμένος σε στεγανό κιβώτιο βαθμού
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ67 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 και θα φέρει μηχανικό δείκτη της θέσης του
δίσκου.
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Ο άξονας χειρισμού θα είναι κατακόρυφος και θα καταλήγει κατά περίπτωση σε χειροτροχό χειρισμού ή σε
τετράγωνη κεφαλή για προσαρμογή κλείδας χειρισμού.
Η πλάκα μονταρίσματος του μηχανισμού χειρισμού στο σώμα της δικλείδας θα είναι σύμφωνη με τον
κανονισμό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5211.
Οι δικλείδες θα κλείνουν με στροφή του άξονα χειρισμού κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού
(δεξιόστροφη) και δεν θα απαιτούν ιδιαίτερες εργασίες συντήρησης. Τόσο τα έδρανα της δικλείδας, όσο και
τα στοιχεία του μηχανισμού χειρισμού θα έχουν υποστεί εφ’ άπαξ λίπανση στο εργοστάσιο.

4.2 Τύποι δικλείδων πεταλούδας
4.2.1

Δικλείδες με κεντρικά τοποθετημένο δίσκο

Στις δικλείδες τύπου πεταλούδας με κεντρικά τοποθετημένο δίσκο ο άξονας περιστροφής του δίσκου θα
ταυτίζεται με την διάμετρο της δικλείδας.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δικλείδων αυτών (εφόσον δεν καθορίζεται
διαφορετικά στην μελέτη) είναι οι ακόλουθες:
x Το σώμα θα είναι εσωτερικά επενδεδυμένο με ειδικό ελαστικό υλικό, το οποίο θα στερεώνεται στο σώμα
χωρίς συγκόλληση, ώστε να είναι ευχερής η αντικατάστασή του και θα εκτείνεται και στα πρόσωπα
επαφής προς τις φλάντζες σύνδεσης έτσι ώστε να εξασφαλίζει αφ΄ ενός την στεγανότητα μεταξύ δίσκου
και σώματος στην περίπτωση που η δικλείδα είναι κλειστή και αφ΄ ετέρου την στεγανοποίηση μεταξύ της
δικλείδας και των εκατέρωθεν φλαντζών χωρίς την χρησιμοποίηση παρεμβύσματος.
x Τα μόνα τμήματα της δικλείδας που θα έρχονται σε επαφή με το διερχόμενο νερό θα είναι ο δίσκος και ο
ελαστικός δακτύλιος επένδυσης του σώματος.
x Όσον αφορά στα άκρα σύνδεσης οι δικλείδες μπορεί να είναι διαμορφωμένες ως ακολούθως:
α) χωρίς φλάντζες (wafer type), κατάλληλες για τοποθέτηση μεταξύ δύο φλαντζών που θα έχουν
διάτρηση και σύσφιξη με εντατήρες καθ’ όλο το μήκος της δικλείδας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν
να έχουν οπές - οδηγούς στο σώμα για εύκολο κεντράρισμα.
β) με φλάντζες κατασκευής σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1092 για ονομαστικές πιέσεις
PN6, PN 10, PN 16 και PN 25 και διάτρηση κατά τα αντίστοιχα πρότυπα.
γ) με ολόσωμη φλάντζα με κοχλιοτομημένες οπές για στερέωση σε φλάντζα με κοχλίες (lug type). Η
διάτρηση των οπών και η διάμετρος των κοχλιών θα είναι σύμφωνη με τα αντίστοιχα πρότυπα.
x το μήκος των δικλείδων από πρόσωπο σε πρόσωπο θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 558,
σειρά 20.
Τα κυριότερα μέρη θα είναι κατασκευασμένα από τα παρακάτω υλικά:
α) το σώμα:
x

για δίκτυα άρδευσης από χυτοσίδηρο ποιότητας GG-25 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561 ή από
σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1563.
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x

για δίκτυα ύδρευσης από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ
1563.

x

για χημική βιομηχανία / λύματα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

x

για θαλασσινό νερό από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ
1563 ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

β) ο δίσκος:
x για δίκτυα άρδευσης από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG-40 σύμφωνα με το
υψηλού βαθμού χυτό χάλυβα ή από κράμα αλουμινίου μπρούντζου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή από

x για δίκτυα ύδρευσης από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή
από ανοξείδωτο χάλυβα.
x για χημική βιομηχανία / λύματα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
ΕΝ 1563 ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
x για θαλασσινό νερό από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή
ανοξείδωτο χάλυβα.
γ) ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα με περιεκτικότητα τουλάχιστον 13% σε χρώμιο για κάθε κατηγορία
δικτύου,
δ) ο δακτύλιος επένδυσης:
x

για δίκτυα άρδευσης από ΝΒR ή Buna-N ή E.P.D.M.

x

για δίκτυα ύδρευσης από E.P.D.M. κατάλληλα πιστοποιημένο για πόσιμο νερό.

x

για χημική βιομηχανία / λύματα από PTFE

x

για θαλασσινό νερό από E.P.D.M..

Το σώμα των δικλείδων θα καθαριστεί αρχικά με αμμοβολή και θα επιστρωθεί με υπόστρωμα (Primer)
βάσεως ψευδαργύρου ή φωσφορικού άλατος πάχους τουλάχιστον 50 μm. Ακολούθως, θα βαφεί με δύο (2)
στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής όπως εποξεική βαφή, πολυουρεθάνη ή ισοδύναμο
υλικό. Το τελικό πάχος βαφής θα είναι 150 μm τουλάχιστον για τα δίκτυα άρδευσης και 200 μm για τα
υπόλοιπα δίκτυα.
4.2.2

Δικλείδες με έκκεντρα τοποθετημένο δίσκο

Στις δικλείδες τύπου πεταλούδας με έκκεντρα εδραζόμενο δίσκο, τόσο ο δίσκος όσο και ο άξονας
περιστροφής αυτού είναι μετατοπισμένοι σε σχέση με την διάμετρο της δικλείδας.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δικλείδων αυτών (εφόσον δεν προβλέπεται
διαφορετικά στην μελέτη) είναι τα ακόλουθα:
x Η κατασκευή της δικλείδας θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 593.
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x Ο δίσκος θα φέρει περιφερειακά συνεχή μονοκόμματο δακτύλιο από ειδικό ελαστικό υλικό, ο οποίος θα
στερεώνεται ασφαλώς στον δίσκο με μεταλλικό αφαιρετό δακτύλιο ή τομείς δακτυλίου από σφαιροειδή
χυτοσίδηρο GGG-40 με ανοξείδωτους κοχλίες κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση
του δακτυλίου. Στην θέση όπου ο δίσκος συμπιέζεται επάνω στο σώμα της δικλείδας όταν αυτή κλείνει,
θα υπάρχει ειδική διαμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα. Το σημείο αυτό του σώματος θα
έχει επενδυθεί με λεπτό στρώμα υλικού μεγάλης αντοχής σε διάβρωση και φθορά.
x Για την σύνδεση με τα εκατέρωθεν τμήματα η δικλείδα θα φέρει φλάντζες κατασκευής σύμφωνα με τα
αντίστοιχα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1092 για ονομαστικές πιέσεις ΡΝ6, ΡΝ10, ΡΝ16 και ΡΝ25 και
αντίστοιχη διάτρηση.
x Το μήκος των δικλείδων από πρόσωπο σε πρόσωπο θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 558,
σειρά 14.
Τα υλικά κατασκευής των κυριοτέρων μερών θα είναι αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τις δικλείδες με
κεντρικά τοποθετημένο δίσκο.
Το σώμα των δικλείδων θα καθαριστεί αρχικά με αμμοβολή και θα επιστρωθεί με υπόστρωμα (Primer)
βάσεως ψευδαργύρου ή φωσφορικού άλατος πάχους τουλάχιστον 50 μm.
Ακολούθως, θα βαφεί με δύο (2) στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, όπως εποξεική
βαφή, πολυουρεθάνη ή ισοδύναμο υλικό. Το τελικό πάχος βαφής θα είναι 150 μm τουλάχιστον για τα δίκτυα
άρδευσης και 200 μm για τα υπόλοιπα δίκτυα.

4.3 Κοχλίες συνδέσεως
Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι επικαδμιωμένα, η δε διατομή τους θα καθορίζεται εκάστοτε από την
διάμετρο των οπών των φλαντζών σύνδεσης.

5

Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση δικλείδων
Οι δικλείδες θα παραδίδονται σε ανθεκτική συσκευασία (π.χ. σε ξυλοκιβώτια) και τα άκρα τους θα
προστατεύονται με ξύλινα υποθέματα, μοριοσανίδες ή πλαστικά στηρίγματα (ιδιαιτέρως οι δίσκοι και οι
δακτύλιοι στεγανότητας). Κατά την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά θα λαμβάνεται πρόνοια για την
αποφυγή κρούσεων ή βίαιων χειρισμών που θα μπορούσαν να προξενήσουν βλάβες.

5.2 Τοποθέτηση – σύνδεση δικλείδων
Η τοποθέτηση των δικλείδων θα γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς για την αποφυγή φθορών.
Εάν προβλέπεται η παρεμβολή τεμαχίου εξάρμοσης, οι δύο συσκευές θα εγκαθίστανται συγχρόνως.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές εγκατεστημένων συσκευών

x Έλεγχος πιστοποιητικών κατασκευαστή.
x Έλεγχος πιστοποιητικού καταλληλότητας της δικλείδας για δίκτυα πόσιμου νερού (αν απαιτείται).
x Έλεγχος συνδεσμολογίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
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x Έλεγχος λειτουργίας του μηχανισμού λειτουργίας της δικλείδας.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης βαρέων αντικειμένων με χρήση γερανού.
x Εκτέλεση εργασιών υπό συνθήκες στενότητας χώρου (εντός ορύγματος ή φρεατίων).
x Χρήση εργαλείων σύσφιξης (ηλεκτρικών ή πεπιεσμένου αέρα).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε
διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 863

Προστατευτική ενδυμασία
- Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής Αντοχή σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

10

34171

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03:2009

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

8

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται ανά δικλείδα, κατά ονομαστική διάμετρο (DN) και ονομαστική πίεση (PN).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου και η αποθήκευση όλων των ενσωματουμένων στοιχείων
(δικλείδες, δακτύλιοι στεγάνωσης, κοχλίες, περικόχλια).

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

x

Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των δικλείδων (εφ’ όσον η Υπηρεσία αποδεχθεί
τούτο).

x

Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1514-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Διαστάσεις παρεμβασμάτων για φλάντζες
χαρακτηρισμένες με ΡΝ - Μέρος 1: Μη μεταλλικά επίπεδα παρεμβάσματα με ή
χωρίς προσθήκες.
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part
1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts

ΕΛΟΤ EN 1515-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Σύνδεση με κοχλίες - Μέρος 1: Επιλογή σύνδεσης
με κοχλίες
Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting

ΕΛΟΤ EN 1515-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κοχλίωση - Μέρος 2: Ταξινόμηση των υλικών
κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες χαρακτηρισμένες με ΡΝ.
Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for steel
flanges, PN designated

ΕΛΟΤ EN 1591-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κανόνες σχεδιασμού για συνδέσεις με κυκλικές
φλάντζες με παρέμβασμα - Μέρος 1: Μέθοδος υπολογισμού.
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation method
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–05 «Τεμάχια εξάρμωσης
συσκευών» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-07-05,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για τα τεμάχια εξάρμωσης
συσκευών δικτύων υπό πίεση.
Τα τεμάχια εξάρμωσης εφαρμόζονται για την γεφύρωση του διακένου μεταξύ δύο παρακειμένων ωτίδων
(φλαντζών) του δικτύου.
Με την παρεμβολή τους επιτυγχάνεται η ευχερής αφαίρεση συσκευών ρυθμίσεως του δικτύου (δικλείδων
διαφόρων τύπων) προς επιθεώρηση, συντήρηση ή αντικατάσταση, καθήκοντα ιδιαίτερα δυσχερή στις
περιπτώσεις μεγάλων διαμέτρων (αν δεν υπάρχει το στοιχείο εξάρμωσης).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, οι συσκευές θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
x Το σώμα του τεμαχίου (σωληνωτά μέρη) θα είναι χαλύβδινο ή από ελατό χυτοσίδηρο.
x Οι κοχλίες θα είναι χαλύβδινοι, υψηλής αντοχής, επιψευδαργυρωμένοι (γαλβανισμένοι εν θερμώ) ή
επικαδμιωμένοι.
x Η προστατευτική στρώση (εσωτερική και εξωτερική) θα είναι εποξειδικής βάσης πάχους 120 μm ή
συστήματος Rilsan πάχους 80 μm ή ισοδύναμου συστήματος.
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x Ο δακτύλιος στεγάνωσης θα είναι τύπου καταλλήλου για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτύου, στο
οποίο θα τοποθετηθεί το τεμάχιο εξάρμωσης.
x Οι προσκομιζόμενες στο εργοτάξιο συσκευές προς εγκατάσταση θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνωρισμένων εργαστηρίων που θα πιστοποιούν την συμμόρφωση των επί μέρους στοιχείων με τις
κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.
x Θα συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής του εργοστασίου παραγωγής για τα
προϊόντα της αυτής σειράς με τα προσκομιζόμενα.
x Προκειμένου περί συσκευών προς εγκατάσταση σε δίκτυα ύδρευσης θα προσκομίζεται πιστοποιητικό
καταλληλότητας για εφαρμογές πόσιμου νερού (potability certificate) από εξουσιοδοτημένο προς τούτο
φορέα της Ε.Ε.
x Θα προσκομίζεται επίσης αναλυτική τεχνική περιγραφή με διαγράμματα τύπου εκρήξεως (blow-up
diagrams), πίνακα ονοματολογίας / χαρακτηριστικών των επί μέρους στοιχείων των συσκευών και
δυνανομετρικά στοιχεία σύσφιξης των κοχλίων σταθεροποίησης του στεγανωτικού παρεμβύσματος.
x Οι φλάντζες σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο θα είναι μετρικού συστήματος.

4.1 Τύποι δακτυλίων στεγάνωσης
Αναφέρονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι τύποι δακτυλίων στεγάνωσης (τσιμούχες, gaskets):
Πίνακας 1 – Τύποι δακτυλίων στεγάνωσης
Τύπος δακτυλίου

Χημική σύνθεση

Θερμοκρασία
λειτουργίας

Πεδίο εφαρμογής

Σύνηθες ελαστικό

Στυρένιο – βουταδιένιο
(SBR)

50ο

Καθαρό νερό, αλμυρό νερό,
λύματα

Νεοπρένιο

Πολυχλωροπρένιο (CR)

95ο

Καθαρό νερό, λύματα, εξωτερική
έκθεση

110ο

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες,
βενζίνη, προϊόντα διύλισης
πετρελαίου, χημικά διάφορα και
διαλύτες, υψηλές θερμοκρασίες,
αέρας

Φθοροελαστομερές
Fluorel Viton

6

FKM

Buta – N
Νιτρίλιο

Ακρυλονιτρίλιο, βουταδιένιο

50

Μη αρωματικοί
υδρογονάνθρακες, υδραυλικά
λάδια, βαρύ πετρέλαιο, λίπη και
έλαια

EPDM

Μονομερές αιθυλενίου,
προπυλενίου, διενίου

110ο

Νερό, λύματα, οξέα και αλκάλια,
αλκοόλες, αέρας, έκθεση στο
εξωτερικό περιβάλλον

ο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34179

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009

4.2 Χαρακτηριστικά συσκευών
Οι συσκευές θα είναι ονομαστικής πίεσης ίσης τουλάχιστον με την ονομαστική πίεση του δικτύου (ΡΝ) και θα
προέρχονται από κατασκευαστή με σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001.
Τα τεμάχια εξάρμωσης αποτελούνται από δύο τμήματα σωλήνα με φλαντζωτά άκρα, των οποίων το
εσωτερικό ολισθαίνει εντός του εξωτερικού.
Η στεγανότητα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος εμφράζει το διάκενο μεταξύ του
εξωτερικού τοιχώματος του εσωτερικού σωλήνα και του εσωτερικού τοιχώματος του εξωτερικού σωλήνα. Ο
δακτύλιος συσφίγγεται και σταθεροποιείται μέσω κοχλιών διατεταγμένων περιμετρικά κατά γενέτειρα.
Το εύρος ρύθμισης είναι συνήθως της τάξης των 50 mm (2’’), επαρκές για τις συνήθεις εφαρμογές και
επιτυγχούμενες στην πράξη, ανοχές.

Σχήμα 1 – Όψη τυπικού τεμαχίου εξάρμωσης

Σχήμα 2 – Στοιχεία τεμαχίου εξάρμωσης

Σχήμα 3 – Τυπικό τεμάχιο εξάρμωσης
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Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση δικλείδων
Το τυπικό βάρος των συσκευών κυμαίνεται μεταξύ 60 kg (για τεμάχιο εξάρμωσης DN 350 / PN 10 at) και 600
kg (για τεμάχιο εξάρμωσης DN 1200 mm / PN 16 at).
Πρόκειται δηλαδή για βαριά αντικείμενα που απαιτούν ανυψωτικό εξοπλισμό για τον χειρισμό τους.
Η ανάρτηση θα γίνεται με επίπεδους ιμάντες ή άγκιστρα πρόσδεσης άκρων και απαγορεύεται η χρήση
συρματόσχοινων ή αλυσίδων, που μπορούν να προκαλέσουν φθορές στις προστατευτικές στρώσεις.
Θα στοιβάζονται επί ξύλινων υποθεμάτων, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία, τους
εργοταξιακούς ρύπους και τις καιρικές συνθήκες.

5.2 Τοποθέτηση συσκευών
Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών έχει σε γενικές γραμμές ως εξής:
x Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των φλαντζών αναμονής του δικτύου επί των οποίων θα
τοποθετηθεί η συσκευή.
x Έλεγχος συμβατότητας των φλαντζών αναμονής (του δικτύου) και των φλαντζών της συσκευής.
x Έλεγχος του διάκενου μεταξύ των φλαντζών του δικτύου και σύγκρισή του με το μέγεθος και το εύρος
ρυθμίσεων της συσκευής.
x Χαλάρωση των κοχλιών σταθεροποίησης του κινητού μέρους, χωρίς όμως την πλήρη
αποσυναρμολόγηση των δύο μερών της συσκευής, και σύμπηξης των δύο μερών στο μέγιστο
(τηλεσκοπική κίνηση).
x Τοποθέτηση της συσκευής μεταξύ των φλαντζών αναμονής της σωλήνωσης, τοποθέτηση των δακτυλίων
στεγάνωσης των φλαντζών (τσιμούχες), επέκταση της συσκευής ώστε να καλυφθεί το διάκενο και
διαδοχική σύσφιξη των κοχλιών των φλαντζών (εναλλάξ).
x Σύσφιξη των κοχλιών σταθεροποίησης του στεγανωτικού δακτυλίου υποχρεωτικά, με χρήση
δυναμοκλείδου με εφαρμογή της ροπής που συνιστά ο κατασκευαστής.

8
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Σχήμα 4 – Διαδικασία τοποθέτησης τεμαχίων εξάρμωσης

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

x Έλεγχος πιστοποιητικών και φακέλλου τεχνικών στοιχείων,
x Η εγκατάσταση της συσκευής θεωρείται ολοκληρωθείσα μετά την εκτέλεση της προβλεπόμενης γενικής
υδραυλικής δοκιμής του δικτύου.
x Σε περίπτωση εμφάνισης διαρροών θα ελέγχονται οι συσφίξεις και θα αντικαθίστανται, εάν κριθεί
απαραίτητο από τον κύριο του έργου, οι δακτύλιοι στεγάνωσης των φλαντζών ή το ελαστικό παρέμβυσμα
στεγανοποίησης της συσκευής με δαπάνη του αναδόχου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης βαρέων αντικειμένων με χρήση γερανού.

9
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Εκτέλεση εργασιών υπό συνθήκες στενότητας χώρου (εντός ορύγματος ή φρεατίων).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Τα τεμάχια εξάρμωσης συσκευών επιμετρώνται σύμφωνα με την ονομαστική διάμετρο (DN) και την
ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των τεμαχίων, πλήρων με τους δακτυλίους στεγανοποίησης
(gaskets), τους κοχλίες και τα περικόχλια (υψηλής αντοχής, γαλβανισμένα ή επικαδμιωμένα).

x

Οι πλάγιες μεταφορές, η αποθήκευση και η φύλαξη στο εργοτάξιο.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

10
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x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής..

x

Η αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων στεγάνωσης στην περίπτωση διαπίστωσης διαρροών κατά την
υδραυλική δοκιμή (μη οφειλομένων σε συσφίξεις).

x

Η δαπάνη αποκατάστασης εκδορών και φθορών της προστατευτικής επίστρωσης των συσκευών (εάν
προκύψουν) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις εντολές της Υπηρεσίας.

11
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Αντιπληγματικές βαλβίδες
Pressure relief valves

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–06 «Αντιπληγματικές βαλβίδες»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-07-06,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχν
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4

34188
©
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Αντιπληγματικές βαλβίδες

1

Αντικείμενο

Στην παρούσα Προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις για προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
συσκευών αντιπληγματικής προστασίας σε δίκτυα υπό πίεση.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1561

Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος
Founding - Grey cast irons

ΕΛΟΤ EN 1092-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές φλάντζες
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Cast iron flanges

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality Management Systems – Requirements.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Οι βαλβίδες θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Οι βαλβίδες θα προέρχονται από κατασκευαστές με πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Το υλικό του σώματος των βαλβίδων θα είναι από χυτοσίδηρο GG25 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561.

5
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Τα σώματα των βαλβίδων μετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία επιφάνεια απαλλαγμένη από λέπια,
κοιλότητες από άμμο, σπογγώδεις μάζες και γενικότερα οποιασδήποτε φύσεως ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται
η κάλυψη εκ των υστέρων οποιουδήποτε ελαττώματος με στοκάρισμα κ.λπ.
Το σώμα των βαλβίδων, εσωτερικά και εξωτερικά, θα βάφεται με αντισκωριακό υπόστρωμα (rust primer)
ψευδαργυρικής βάσης μετά από την εκτέλεση αμμοβολής κατηγορίας SA ½.
Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται με χρώματα υψηλής αντοχής σε υγρό
περιβάλλον (όπως χρώματα εποξειδικής βάσεως ή πολυεστερικά).
Απαιτούμενο πάχος υποστρώματος 50 μm και συνολικό πάχος βαφής t 200 μm.
Οι οπές των ωτίδων σύνδεσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 ανάλογα με την πίεση
λειτουργίας του δικτύου.

4.1 Χαρακτηριστικά αντιπληγματικών βαλβίδων
Οι βαλβίδες συνιστάται να περιλαμβάνουν τα κατά το δυνατόν λιγότερα κινητά μέρη και να μην έχουν
εξαρτήματα υποκείμενα σε σκωρίαση που μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε προοδευτική (λόγω
παλαιώσεως) απορρύθμιση όσο και σε αβεβαιότητα για την πίεση στεγανότητας (πίεση στεγανότητας
ονομάζεται η πίεση για την οποία η βαλβίδα παραμένει κλειστή).
Η λειτουργία της συσκευής πρέπει να είναι ομαλή και σε πλήρη και άμεση ανταπόκριση προς τις
αυξομειώσεις των υπερπιέσεων. Συσκευές που προκαλούν κραδασμούς κατά την λειτουργία τους θα
αποκλείονται.
Οι αντιπληγματικές βαλβίδες είναι συσκευές ευαίσθητες και επιτρέπουν την ακριβή ρύθμισή τους ώστε με
ακαριαίο άνοιγμα να εκτονώνεται η υπερπίεση.
Η ρύθμιση του πιλότου της βαλβίδας θα είναι τέτοια ώστε να επιφέρει άμεσο άνοιγμα της πλάκας εμφράξεως
στον κύριο κορμό της βαλβίδας, όταν σημειωθεί υπέρβαση της καθοριζόμενης πίεσης.
Ο ρυθμιζόμενος πιλότος εκτόνωσης και ο κυρίως κορμός της βαλβίδας θα συνδέονται έτσι ώστε να
λειτουργούν σαν ενιαίο σώμα. Η βαλβίδα θα ρυθμίζεται για την μέγιστη παροχή εξόδου και την πίεση
λειτουργίας του δικτύου που καθορίζεται από την μελέτη. Επίσης θα ρυθμίζεται η απαραίτητη ποσότητα
εκτονούμενου νερού για την απόσβεση του πλήγματος.
Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται ακαριαίο άνοιγμα και ομαλό σταδιακό κλείσιμο, για την αποφυγή
παράπλευρων ή διαδοχικών πληγμάτων λόγω απότομων κλεισιμάτων που δημιουργούν κραδασμούς στο
δίκτυο και έντονη συστολή / διαστολή των σωλήνων (λόγω διαφοράς πίεσης κατά την εκτόνωση).
Η ρύθμιση της πιέσεως εκτονώσεως των βαλβίδων θα γίνεται σύμφωνα με το μέγιστο υψόμετρο της
πιεζομετρικής γραμμής του δικτύου.
Χαρακτηριστικά της εγκατάστασης:
HF =

πίεση στεγανότητας σε μέτρα ύψους στήλης ύδατος = 1,05 x (ΗΜ-Η)

HM =

μέγιστο υψόμετρο πιεζομετρικής γραμμής (μηδενική παροχή)

H

το υψόμετρο της ωτίδας συνδέσεως της συσκευής.

6
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4.2 Εξαρτήματα βαλβίδων
Τα εξαρτήματα των αντιπληγματικών βαλβίδων θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εκτός αν άλλως
προδιαγράφονται στην μελέτη.
Πίνακας 1 – Εξαρτήματα αντιπληγματικών βαλβίδων
Στοιχείο συσκευής

Χαρακτηριστικά υλικού

Κυρίως σώμα βαλβίδας

Χυτοσίδηρος GG 25

Άνω και κάτω καπάκια

Χυτοσίδηρος GG 25

Οδηγός άξονας

Inox SAE 316

Βίδες σύνδεσης / παξιμάδια

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελατήριο βαλβίδας

Ανοξείδωτο

Ροδέλα συγκράτησης

Ορείχαλκος / χάλυβας

Πλάκα επαφής

Ορείχαλκος / χάλυβας

Έδραση

Ορείχαλκος

O-RING

Buna-N

Διάφραγμα βαλβίδας & πιλότου

Νεοπρένιο 1,1mm-ενισχυμένο με ίνες νάυλον

Πιλότος - άνω & κάτω σώμα

Ορείχαλκος

Άξονας πιλότου

Ανοξείδωτος χάλυβας

Βίδα ρύθμισης

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελατήριο πιλότου

Ανοξείδωτος χάλυβας

Έδρα πιλότου

Ορείχαλκος

Τάπα πιλότου

Ορείχαλκος

Παξιμάδια σύνδεσης

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ροδέλα πιλότου

Ορείχαλκος

Άνω & κάτω έδρα ελατηρίου

Ορείχαλκος

Μανόμετρο 0-16/25 1/4”
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Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση συσκευών
Κατά την μεταφορά, την φόρτωση και την αποθήκευσή τους οι βαλβίδες θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να αποφεύγονται η καταπόνηση, οι κρούσεις και ο τραυματισμός τους.
Οι χειρισμοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή κακώσεων,
ανάλογα με το βάρος τους, με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινα υποθέματα ή με ανυψωτικό εξοπλισμό.
Οι συσκευές θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και σε τέτοια διάταξη ώστε να αποφεύγονται λόγω
υπερκείμενου βάρους στρεβλώσεις και παραμορφώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη
εκφόρτωση ή η ρίψη τους.
Μέχρι την εγκατάστασή τους θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας για να προστατεύονται από ηλιακό
φως, έλαια, λίπη, πηγές θερμότητας κ.λπ.

5.2 Σύνδεση βαλβίδων
Οι αντιπληγματικές βαλβίδες είναι κατά κανόνα με ωτίδες (φλαντζωτές). Στις μεγάλες διαμέτρους μεταξύ της
σωλήνωσης και της βαλβίδας θα παρεμβάλλεται τεμάχιο εξάρμωσης (ή άλλη διαμόρφωση που προβλέπεται
από την μελέτη).

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Δοκιμές βαλβίδων
Προβλέπονται δύο βασικές δοκιμές:
α. Διοχέτευση αέρα υπό πίεση διαμέσου της βαλβίδας για αρκετό χρονικό διάστημα και έλεγχος της
απόκρισής της (π.χ. ότι παραμένει ανοικτή και δεν κλείνει απότομα).
β. Εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα μεταβλητής πίεσης και έλεγχος των κινήσεων της βαλβίδας.
Για την εκτέλεση των δοκιμών αυτών απαιτείται αεροσυμπιεστής υψηλής πιέσεως και βαθμονομημένο
μανόμετρο (στην περιοχή πιέσεων δοκιμής).
Οι ανωτέρω διατομές μπορούν να εκτελεσθούν και στο εργοτάξιο, πριν την συναρμολόγηση της βαλβίδας
στο δίκτυο.

6.2 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της συσκευής με τα παρακάτω συνεπάγεται μη αποδοχή αυτής:
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής συσκευής και παρελκόμενων αυτής.
x Έλεγχος συνοδευτικών πιστοποιητικών δοκιμών.

8

34192
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009

x Έλεγχος συμμόρφωσης της συνδεσμολογίας με την εγκεκριμένη μελέτη.
x Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών.
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται επίσης οπτικώς ως προς την διάταξη και τις συνδέσεις.
Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται
εντολή αντικατάστασής τους.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των συσκευών:
x Χρήση ανυψωτικών μέσων (περίπτωση βαλβίδων μεγάλων διαστάσεων).
x Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία
(πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή τίτλοι εκπαίδευσης). Η εκτέλεση των δοκιμών (υψηλές πιέσεις) θα γίνεται
από εξειδικευμένο προσωπικό παρουσία Μηχανικού.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets
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Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι αντιπληγματικές βαλβίδες, με τις φλάντζες, τους κοχλίες σύνδεσης και τα παρελκόμενα εξαρτήματα,
επιμετρώνται σύμφωνα με την ονομαστική διάμετρο του στομίου σύνδεσης αυτών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των βαλβίδων και των
εξαρτημάτων τους.

x

Οι πλάγιες μεταφορές, η αποθήκευση και η φύλαξη στο εργοτάξιο.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των βαλβίδων (εφ’ όσον η Υπηρεσία
αποδεχθεί τούτο).

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής..

x

Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας
Double orifice air relief valves

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–07 «Βαλβίδες εισαγωγής –
εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-07-07,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχνικ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4

34198
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009

Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση των συσκευών εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας σε δίκτυα σωληνώσεων υπό
πίεση.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να αποκλείονται βλάβες λόγω σκωρίωσης κινητών μερών
και οδηγών και θα εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα, όταν δεν είναι ανοικτές για την απομάκρυνση του
αέρα.

4.1 Λειτουργία των βαλβίδων
Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις:
α.

Κατά την πλήρωση του υδραγωγείου για την απαγωγή του εκδιωκόμενου αέρα.

β.

Κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του υδραγωγείου για την απαγωγή του διαλυμένου
μέσα στη μάζα του νερού αέρα, που ελευθερώνεται.

γ.

Σε περίπτωση πλήγματος για την εγκατάσταση μέσα στον αγωγό των συνθηκών ατμοσφαιρικής
πίεσης με άμεση εισαγωγή αέρα.

Οι συσκευές συνδέονται μόνιμα με το δίκτυο. Θα εγκαθίστανται σε καθαρά φρεάτια χωρίς λιμνάζοντα
ακάθαρτα νερά, πάνω από την στάθμη τυχόν υπάρχοντα φρεάτιου ορίζοντα.

5
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4.2 Χαρακτηριστικά βαλβίδων
Οι συσκευές θα προέρχονται από κατασκευαστές με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Κατά την προσκόμιση στο εργοτάξιο θα ελέγχονται οι προδιαγραφές και τα πιστοποιητικά καθώς και οι
βεβαιώσεις επιτυχούς εφαρμογής των συσκευών.
Οι βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα θα πληρούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις.
x Θα εξασφαλίζουν την αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή αέρα, αφ’ ενός μεν κατά τις εργασίες ταχείας
πλήρωσης και εκκένωσης του αγωγού και αφ’ ετέρου κατά την συνήθη λειτουργία του αγωγού, μέσω
διπλών πλωτήρων, σφαιρικών ή άλλου σχήματος.
x Θα αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον ίση με την πίεση δοκιμής του αγωγού.
x Η διάμετρος του μικρού ακροφυσίου θα είναι τουλάχιστον 4 mm. Για την πίεση λειτουργίας o πλωτήρας,
εφόσον δημιουργηθεί αέρας, θα ελευθερώνει το ακροφύσιο και θα το αποφράσσει μόλις εξαντληθεί ο
αέρας.
x Το μεγάλο ακροφύσιο των αεροβαλβίδων θα μένει ανοικτό κατά την λειτουργία τους, εφόσον εξακολουθεί
να εξέρχεται αέρας ή έστω και μίγμα αέρα-νερού, και θα κλείνει όταν εξέρχεται μόνο νερό.
x Ο πλωτήρας του μεγάλου ακροφυσίου θα φθάσει το ακροφύσιο μόλις εξαντληθεί o αέρας και σε καμία
περίπτωση δεν θα το αποφράσσει, ανεξάρτητα από την συγκέντρωση ή μη αέρα, παρά μόνο στην
περίπτωση κατά την οποία θα δημιουργηθεί μέσα στον αγωγό πίεση μικρότερη της ατμοσφαιρικής.
x Οι αεροβαλβίδες θα μπορούν να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται επί τόπου. Επιθυμητό
είναι η επιθεώρηση και ο έλεγχός τους να γίνονται υπό πίεση.
x Οι αεροβαλβίδες θα εξασφαλίζουν την εκκένωση του αέρα με ταχύ ρυθμό και θα παρέχουv ασφάλεια
στον πλωτήρα του μεγάλου ακροφυσίου κατά την πλήρωση του αγωγού με νερό, ώστε να μην κλείνει η
βαλβίδα προτού όλος ο αέρας εξέλθει από τον αγωγό.
x Η κατασκευή των αεροβαλβίδων θα είναι από υλικά που δεν θα οξειδώνονται και δεν θα αλλοιώνονται.
x Οι αεροβαλβίδες διπλού ακροφυσίου θα αντέχουν στις μέγιστες πιέσεις ελέγχου του αγωγού.

4.3 Εξαρτήματα βαλβίδων
Τα εξαρτήματα των βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά,
εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στην μελέτη.
Πίνακας 1 – Εξαρτήματα βαλβίδων
Στοιχείο συσκευής

6

Χαρακτηριστικά υλικού

Σώμα

Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40

Φλοτέρ

ABS
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Σώμα φλοτέρ

Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40

Βαλβίδα εξαγωγής

ABS

Κάλυμμα εξαγωγής

ABS

Κύλινδρος

ABS

Καπάκι βαλβίδας

Χυτοσίδηρος + NBR

Κάλυμμα

Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40

Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση βαλβίδων
Από την φύση τους, οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα είναι υλικά μικρής μηχανικής αντοχής και
εύκολα παραμορφώσιμα.
Συνεπώς κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους θα δίδεται η ανάλογη προσοχή για την αποφυγή
κακώσεων.
Κατά την μεταφορά, όπως και κατά την αποθήκευση, θα ελέγχονται τα υπερκείμενα βάρη.
Κατά την φύλαξη, επιπλέον, οι βαλβίδες θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους και θα
προστατεύονται από ηλιακό φως, λίπη, έλαια, πηγές θερμότητας κ.λπ.

5.2 Σύνδεση βαλβίδων
Οι συσκευές θα συνδέονται μόνιμα με το δίκτυο. Η σύνδεση με τον αγωγό θα γίνεται με χαλύβδινα ειδικά
τεμάχια, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με ωτίδες.
Ανάντη της αεροβαλβίδας θα τοποθετηθούν δύο δικλείδες τύπου σύρτου. Μεταξύ του αγωγού και της
αεροβαλβίδας θα παρεμβληθεί χαλύβδινο ταυ, που θα έχει στην μία πλευρά (οριζόντια) την δικλείδα ταχείας
εξαγωγής ή / και εισαγωγής αέρα και στην άλλη (κατακόρυφη) την δικλείδα απομόνωσης. Η μία δικλείδα
χρησιμοποιείται για την ταχύτερη εξαγωγή ή / και εισαγωγή αέρα στον αγωγό και η άλλη για την απομόνωση
της αεροβαλβίδας.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Δοκιμές βαλβίδων
Για τις βαλβίδες απαιτούνται οι ακόλουθες δοκιμές:
α.

Παροχέτευση αέρα δια μέσου της αεροβαλβίδας για τον έλεγχο της λειτουργίας της αεροβαλβίδας
(π.χ. ότι δεν θα κλείσει απότομα).

7
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Παροχέτευση αέρα εναλλασσόμενης πίεσης.

Για τις προαναφερόμενες δοκιμές απαιτείται αεροσυμπιεστής με μανόμετρο ακριβείας.
Οι δοκιμές αυτές θα εκτελούνται κατ’ επανάληψη (τουλάχιστον δέκα δοκιμές).

6.2 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής συσκευών.
x Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την
παρούσα, αριθμού ελέγχων θα δίδονται εντολές επανελέγχου της λειτουργίας των βαλβίδων.
x Έλεγχος συνδεσμολογίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
x Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και τις συνδέσεις.
x Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται
εντολή αντικατάστασής τους.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος (για της μεγάλης διαμέτρου συσκευές).
x Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων)
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται ανά βαλβίδα, σύμφωνα με την ονομαστική διάμετρο (DN) και την ονομαστική πίεση
λειτουργίας (PN).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των βαλβίδων και των
εξαρτημάτων τους.

x

Οι πλάγιες μεταφορές, η αποθήκευση και η φύλαξη στο εργοτάξιο.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των βαλβίδων (εφ’ όσον η Υπηρεσία
αποδεχθεί τούτο).
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x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής..

x

Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αρδευτικοί κρουνοί

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αρδευτικοί κρουνοί
ελεγχόμενης υδροληψίας από αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1092-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές φλάντζες
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Cast iron flanges

ΕΛΟΤ EN 1561

Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος
Founding - Grey cast irons

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Οι αρδευτικοί κρουνοί εγκαθίστανται σε αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση συλλογικής άρδευσης προκειμένου να
εξασφαλίζεται υδροληψία υπό σταθερή πίεση και με ελεγχόμενη παροχή.
Οι κρουνοί χαρακτηρίζονται με βάση την διατομή των στομίων εξόδου (συνήθως ταχυσύνδεσμοι τύπου
Guillemin-Γκιγιεμέν) ως:
x Τύπου Α: διατομής ταχυσυνδέσμου D 65 mm.
x Τύπου Β: διατομής ταχυσυνδέσμου D 100 mm.
x Τύπου C: διατομής εξόδου, φλαντζωτής D 100 mm, χωρίς ταχυσύνδεσμο.
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Οι κρουνοί είναι ενός ή περισσότέρων στομίων (Α, Α2, Α4, Β, Β2 κ.λπ.).
Όταν το δίκτυο άρδευσης είναι εγκατεστημένο σε αυξημένο βάθος για λόγους αντιπαγετικής προστασίας, οι
συσκευές φέρουν πρόσθετο παρέκταμα κορμού και χαρακτηρίζονται ως «αντιπαγετικής προστασίας» (with
antifrost protection).
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας των συσκευών είναι συνήθως 20 bar (με αντίστοιχη πίεση διατομής 32 bar).

4.1 Επιμέρους στοιχεία συσκευών
4.1.1

Σώμα συσκευής

Θα φέρει φλαντζωτό άκρο D 80 ή D 100 για την σύνδεση με το υποκείμενο αρδευτικό δίκτυο. Θα είναι
κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο ή ελατό χυτοσίδηρο (σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561 για χυτοσίδηρο
ποιότητας GG 25) και θα φέρει φλάντζα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2.
Στο σώμα θα συμπεριλαμβάνεται διάταξη βαλβίδας απομόνωσης, η οποία θα συνδέεται μέσω χαλύβδινου
άξονα με το χειροστρόφαλο από χυτοσίδηρο που βρίσκεται στην στέψη της συσκευής. Η διάταξη βαλβίδας
θα λειτουργεί κατ’ αντίθετη φορά με την ροή (backflow) και θα κλείνει αυτόματα απουσία ζητήσεως νερού,
προκειμένου να επιτρέπει επεμβάσεις συντηρήσεων στον κρουνό χωρίς να παρίσταται ανάγκη εκκένωσης
του δικτύου.
Η διάταξη βαλβίδας θα εξασφαλίζει την συσκευή έναντι υδραυλικού πλήγματος και θα είναι επαρκούς
αντοχής σε διάβρωση (επιθυμητό είναι να διαθέτει ορειχάλκινο δίσκο).
4.1.2

Στοιχείο αντιπαγετικής προστασίας

Πρόκειται για αμφιφλαντζωτό παρέκταμα του σώματος της συσκευής, τοποθετούμενο μεταξύ της κεφαλής
και της βάσης προκειμένου να αυξηθεί το συνολικό μήκος της συσκευής στις περιπτώσεις βαθιάς
εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου για λόγους αντιπαγετικής προστασίας.
Στο κάτω μέρος θα φέρει διάταξη αυτόματης εκκένωσης τύπου ελατηρίου - σφαιριδίου. Υπό την πίεση
λειτουργίας το σφαιρίδιο θα κλείνει ερμητικά την οπή, ενώ με την διακοπή της παροχής (κλείσιμο της
βαλβίδας) θα απομακρύνεται από την οπή με την επενέργεια του ελατηρίου, ώστε να εκκενωθεί πλήρως το
σώμα της συσκευής.
4.1.3

Ρυθμιστής πίεσης

Η τοποθέτησή του είναι προαιρετική (εξαρτάται από τις σχετικές απαιτήσεις της μελέτης λειτουργίας /
διαχείρισης του δικτύου).
Θα είναι ελατηριωτού τύπου, με δυνατότητα ρύθμισης της πιέσεως ανά βαθμίδες 0,5 έως 1,0 bar για την
περιοχή 3 - 6 bar και ανά βαθμίδες 1,0 έως 1,5 bar για την περιοχή 6 - 11 bar.
Ο ρυθμιστής πίεσης θα ασφαλίζεται με ειδική διάταξη (κλειδί), ώστε οι ρυθμίσεις να γίνονται μόνον από
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
4.1.4

Περιοριστής παροχής

Θα είναι τύπου παραμορφώσιμου ελαστικού δακτυλίου (ο δακτύλιος παραμορφώνεται με την επενέργεια της
κατάντη πιέσεως και οδηγεί σε μείωση της διατομής εκροής).

6

34210
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

4.1.5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009

Μετρητής παροχής

Θα είναι αναλογικού τύπου και κατάλληλος για το νερό άρδευσης, το οποίο μπορεί να είναι και διαβρωτικό
λόγω αιωρούμενων στερεών σωματιδίων (μη επεξεργασμένο νερό).
Οι μετρητές θα είναι εξωτερικού τύπου, προσαρμοσμένοι σε αμφιφλαντζωτό στοιχείο και ακρίβειας r 5% για
παροχές από 2,5 m3/h και άνω. Η έναρξη καταγραφών θα γίνεται για παροχές από 0,8 m3/sec (0,25 lt/sec)
και άνω.
Το μόνο στοιχείο του μετρητή που θα βρίσκεται εντός της ροής θα είναι ο μηλίσκος, ο οποίος θα είναι
κατασκευασμένος από ανθεκτικό στην διάβρωση μέταλλο.
Ο μετρητής θα φέρει διάταξη ωρολογιακού τύπου αθροιστικής μέτρησης της διερχόμενης παροχής καθώς
και ένδειξη στρεφόμενων ψηφίων, με δυνατότητες μηδενισμού (reset).
Θα είναι επίσης εφοδιασμένος με μεταλλικό κάλυμμα, το οποίο θα ασφαλίζει στο σώμα του μετρητή.
Εάν προβλέπεται από την μελέτη, ο μετρητής θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη τηλε-ενδείξεων
ραδιοσυχνότητας (RF, περιπτώσεις εγκατάστασης κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης).
4.1.6

Υποδοχή ταχυσυνδέσμων

Η συσκευή, ανάλογα με τον τύπο της, θα φέρει μία ή περισσότερες υποδοχές ταχυσυνδέσμων τύπου
Guillemin (Γκιγιεμέν), εφοδιασμένες με πώμα και κλειδί.
Οι συσκευές και τα επιμέρους εξαρτήματά τους θα προέρχονται από εργοστάσια με σύστημα διασφάλισης
ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Θα συνοδεύονται από εργοστασιακά πιστοποιητικά υδραυλικών δοκιμών και πιστοποιητικά
αναγνωρισμένων εργαστηρίων για τα χαρακτηριστικά των επιμέρους στοιχείων κατασκευής (σώμα
συσκευής, φλάντζες, άξονες κ.λπ.) και των εσωτερικών και εξωτερικών στρώσεων αντιδιαβρωτικής
προστασίας.
Οι συσκευές θα συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών συναρμολόγησης και ρύθμισης που θα
περιέχει αναλυτικά διαγράμματα των επιμέρους στοιχείων με την ονοματολογία και τα χαρακτηριστικά τους
(ποιότητα υλικού κ.λπ.).
Το εγχειρίδιο θα παραδίδεται υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα, σε ακριβή τεχνική μετάφραση.
Τα στοιχεία αυτά θα τίθενται υπόψη του κυρίου του έργου, προ της παραγγελίας των συσκευών, προς
έγκριση.
Ο κύριος του έργου έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την προσκόμιση δείγματος συσκευής προς εξέταση.
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Σχήμα 1 – Τυπική διάταξη αρδευτικού κρουνού
δύο στομίων
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Σχήμα 2 – Τυπική διάταξη αρδευτικού κρουνού
ενός στομίου

Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση
Οι συσκευές ή τα επιμέρους στοιχεία τους, μετά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο θα αποθηκεύονται σε
προστατευμένους χώρους επί ξύλινων υποθεμάτων. Ο χειρισμός τους θα γίνεται με προσοχή. Απαγορεύεται
σε κάθε περίπτωση η απόρριψή τους στο έδαφος.
Μέχρι την τελική συναρμολόγηση (εάν παραδίδονται σε τεμάχια) και την εγκατάστασή τους θα φυλάσσονται
στην εργοστασιακή συσκευασία τους.

5.2 Εγκατάσταση συσκευών
Η εγκατάσταση των συσκευών θα γίνεται υπό την επίβλεψη ειδικευμένου τεχνικού του αναδόχου ή του
προμηθευτή ή του εργοστασίου κατασκευής των συσκευών.
Οι συσκευές εγκαθίστανται επί του δικτύου μέσω ειδικού τεμαχίου τύπου «Τ», χυτοσιδηρού ή από ελατό
χυτοσίδηρο, με φλαντζωτά άκρα, διατομής D 80 ή D 100 mm (περιλαμβάνεται στο δίκτυο).
Εάν προβλέπεται από την μελέτη η διαμόρφωση στοιχείου αγκύρωσης στην θέση εγκατάστασης του ειδικού
τεμαχίου τύπου «Τ» σύνδεσης του δικτύου με την υδροληψία (περίπτωση εν σειρά υδροληψιών κατά μήκος
του τριτεύοντος κλάδου του αρδευτικού δικτύου) ή της καμπύλης 90 ο (στις απολήξεις του τριτεύοντος
δικτύου), η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την τοποθέτηση των κρουνών, και, σε κάθε
περίπτωση, πριν από την εκτέλεση της γενικής υδραυλικής δοκιμής του δικτύου.
Οι συσκευές θα συναρμολογούνται πλήρως πριν από τον καταβιβασμό τους στο όρυγμα για την σύνδεση
στην φλάντζα αναμονής του δικτύου, και θα επιθεωρούνται για τυχόν φθορές επί των εξωτερικών
προστατευτικών επιστρώσεων. Εάν διαπιστωθούν φθορές θα αποκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή (τοπική απόξεση, καθαρισμός και εφαρμογή στρώσεως βαφής των αυτών χαρακτηριστικών
και απόχρωσης με την εργοστασιακή).

8

34212
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009

Το βάρος των συσκευών δεν υπερβαίνει τα 70-80 kg, οπότε είναι δυνατός ο χειρισμός τους από δύο άτομα.
Για τον καταβιβασμό στο όρυγμα θα χρησιμοποιούνται επίπεδοι ιμάντες.
Μετά την συναρμολόγησή τους και την εκτέλεση των υδραυλικών δοκιμών τους περιβάλλονται από
τσιμεντοσωλήνα D 400 σε όλο το υπό το έδαφος τμήμα τους (μέχρι την στάθμη του υπογείου δικτύου), ο
οποίος εσωτερικά πληρούται με χαλίκι και εξωτερικά με προϊόντα εκσκαφών.
Οι συσφίξεις των κοχλιωτών μερών των συσκευών θα γίνονται με χρήση δυναμόκλειδου σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι συσκευές θα περιβάλλονται από τσιμεντοσωλήνα, ο οποίος θα προεξέχει από την στάθμη του εδάφους
κατά τουλάχιστον 0,40 m προκειμένου να προστατεύονται από τυχόν προσκρούσεις γεωργικών
μηχανημάτων και οχημάτων.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

Η στεγανότητα των συσκευών θα ελέγχεται κατά την γενική υδραυλική δοκιμή του δικτύου. Οι αρδευτικοί
κρουνοί θα δοκιμάζονται δειγματοληπτικά για την διαπίστωση της λειτουργίας τους σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της μελέτης εγκατάστασης του δικτύου άρδευσης.
Στους ελέγχους περιλαμβάνονται:
x Μέτρηση του μανομετρικού ύψους εξόδου για τις διάφορες κλίμακες λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης,
μέχρι την στάθμη της πίεσης λειτουργίας του δικτύου.
x Μέτρηση εκρέουσας παροχής με πλήρωση δοχείου γνωστής χωρητικότητας και χρονομέτρηση (για τις
διάφορες διαβαθμίσεις παροχής που επιδέχεται η συσκευή).
x Έλεγχος ακρίβειας μετρητών παροχής με εκκένωση δι’ αυτών γνωστής ποσότητας νερού (π.χ. εκκένωση
φορτίου βυτιοφόρου δια του μετρητού).
x Έλεγχος ασφαλούς κοχλίωσης (ασφάλισης) μετρητών και ρυθμιστών σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Επιπρόσθετα θα ελέγχεται η διάταξη των κρουνών στην ζώνη ασφαλείας (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην μελέτη) και θα ελέγχονται οπτικά οι συσκευές για τυχόν φθορές της προστατευτικής στρώσης.
Τυχόν μη συμμορφώσεις ως προς τα προαναφερθέντα θα αποκαθίστανται (ή θα αντικαθίστανται τα
ελαττωματικά στοιχεία).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Διακίνηση αντικειμένων μεσαίου βάρους.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.
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7.2

©

ΕΛΟΤ

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας
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ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Οι συσκευές επιμετρώνται σε τεμάχια, με βάση τον τύπο αυτών (Α ή Β) και τον αριθμό των στομίων τους.
Διακρίνονται επίσης σε συσκευές με ή χωρίς ρυθμιστή πίεσης.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά των συσκευών επί τόπου

x

Η συναρμολόγησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

x

Οι πλάγιες μεταφορές, η αποθήκευση και η φύλαξη στο εργοτάξιο.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Οι επιψευδαργυρωμένοι (γαλβανισμένοι) ή επικαδμιωμένοι κοχλίες σύνδεσης των φλαντζών

x

Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των βαλβίδων (εφ’ όσον η Υπηρεσία
αποδεχθεί τούτο).

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής..

x

Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).

x

Η προμήθεια και τοποθέτηση του τσιμεντοσωλήνα προστασίας και η πλήρωσή του με χαλίκι

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων
Warning tape above buried utilities

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-08-01 «Ταινίες Σημάνσεως Υπογείων
Δικτύων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-0806-08-01, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των
Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν
προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή
των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να
ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν
επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ταινίες Σημάνσεως Υπογείων Δικτύων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στον καθορισμό των
απαιτήσεων για τις ταινίες σήμανσης που τοποθετούνται εντός του ορύγματος των υπογείων δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης για τον έγκαιρο εντοπισμό τους κατά την εκτέλεση εκσκαφών και για την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά
τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 12613

Πλαστικές προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις με
οπτικά χαρακτηριστικά. - Plastics warning devices for underground cables and
pipelines with visual characteristics.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις - Quality management systems
– Requirements

ΕΛΟΤ EN ISO 175

Πλαστικά - Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μετά από
εμβάπτιση σε χημικά υγρά - Plastics - Methods of test for the determination of the
effects of immersion in liquid chemicals

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1 Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού - Μέρος 1: Γενικές αρχές Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles
ΕΛΟΤ EN ISO 846

3

Πλαστικά - Αξιολόγηση της δράσης μικροοργανισμών - Plastics - Evaluation of the
action of microorganisms

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Οι ταινίες σήμανσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 12613.
Γίνονται αποδεκτές προς τοποθέτηση ταινίες σήμανσης που προέρχονται από πιστοποιημένη διαδικασία
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταινιών σημάνσεως είναι τα ακόλουθα:
3
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α. Πλάτος
-

25 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων διαμέτρου έως 0,60 m.

-

40 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων διαμέτρου από 0,60 m έως 1,20 m.

-

50 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων με διάμετρο άνω των 1,20 m.

-

για τους αγωγούς ύδρευσης το πλάτος θα είναι τουλάχιστον 40 ± 2 cm.

-

τα άκρα των ταινιών θα είναι ευθυγραμμισμένα και παράλληλα μεταξύ τους.

β. Υφή
Δικτυωτή με συνεχή ζώνη στο κέντρο, πλάτους 7 ± 1 cm, όπου θα αναγράφεται ο φορέας του έργου
και ο τύπος του αγωγού (λυμάτων, ομβρίων ή ύδρευσης), με γραμματοσειρά ευανάγνωστη, με ύψος
χαρακτήρων 4 cm, πλάτος 2,50 cm και πάχος κορμού 1 cm. Τα γράμματα θα είναι ανεξίτηλα και θα
υπόκεινται επιτυχώς σε δοκιμή επικόλλησης - αποκόλλησης κολλητικής ταινίας χωρίς να
αλλοιώνονται.
γ. Χρώμα
Καφέ για τους αγωγούς αποχέτευσης και μπλε για τους αγωγούς ύδρευσης (συνήθης κωδικοποίηση
που εφαρμόζεται στις χώρες της Ε.Ε.).
δ. Συσκευασία
Το μήκος των ρολών θα είναι τουλάχιστον 250 m (στο μήκος αυτό αντιστοιχεί βάρος 10 kg περίπου).
ε. Υλικό
Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ).
στ. Μορφή
Το ελάχιστο πλάτος των νημάτων που συνθέτουν τους βρόχους θα είναι 2 mm για βρόχους
περιμέτρου μεγαλύτερης των 160 mm, και 1 mm για βρόχους μικρότερης περιμέτρου.
Το υλικό και το χρώμα της ταινίας σήμανσης θα είναι ανθεκτικά σε μικροοργανισμούς και γενικότερα σε
όλους τους χημικούς παράγοντες που ενυπάρχουν στο έδαφος.
Οι ταινίες σήμανσης, ειδικά σε περιπτώσεις αγωγών από PVC (μη μεταλλικών), θα διαθέτουν ανθεκτικό
σε διάβρωση σύρμα από χρωμιονικελίνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που ανιχνεύεται εύκολα με
ηλεκτρομαγνητικές συσκευές για να καθίσταται δυνατός ο άμεσος εντοπισμός θαμμένων πλαστικών
σωληνώσεων.
Η αντοχή σε εφελκυσμό των ταινιών σήμανσης θα είναι μεγαλύτερη από 350 kg/m.
Ο χρόνος ζωής τους θα είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν της υπόγειας εγκατάστασης αγωγού στην οποία
πρόκειται να ενσωματωθούν.

5

Τοποθέτηση έλεγχοι

5.1 Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, οι ταινίες σήμανσης θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να αποφεύγεται η κάμψη τους, η παραμόρφωσή τους και ο τραυματισμός τους από αιχμηρά
αντικείμενα.
4
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Οι χειρισμοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή
κακώσεων και, ανάλογα με το βάρος των ρολών, με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από
μαδέρια) ή με ανυψωτικό μηχάνημα. Όταν χρησιμοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση, τα άκρα τους θα
καλύπτονται με λάστιχο για να μην καταστρέφονται οι ταινίες.
Οι ταινίες σήμανσης θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε στεγασμένους χώρους στην εργοστασιακή
συσκευασία τους και θα προστατεύονται από το ηλιακό φώς, από έλαια, λίπη, πηγές θερμότητας κ.λπ.

5.2 Τοποθέτηση των ταινιών σήμανσης
Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την επίχωσή του κατά 30 cm πάνω από την στέψη του με
κατάλληλα υλικά, θα εκτυλίσσεται χειρωνακτικά ή μηχανικά επί της επίχωσης και κατά μήκος του
ορύγματος η ταινία σήμανσης.
Η ταινία σήμανσης θα τοποθετείται προσεκτικά στο μέσο του πλάτους του ορύγματος με την ένδειξη
[φορέας του έργου] _ ΑΓΩΓΟΣ [ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ομβρίων] προς τα επάνω ώστε να είναι
αναγνώσιμη από το χείλος της τάφρου και θα επιχώνεται κατά διαστήματα με λίγη άμμο για να παραμείνει
στην θέση της κατά την συνέχιση της επίχωσης.
Με την τοποθέτηση της ταινίας είναι δυνατή η προειδοποίηση για την ύπαρξη του αγωγού σε περίπτωση
εκτέλεσης εκσκαφών από τρίτους, ο εντοπισμός της θέσης του και η αποφυγή πρόκλησης ζημιάς σε
αυτόν.

5.3 Έλεγχοι
Η τοποθετηθείσα ταινία σήμανσης θα ελέγχεται πριν από την επικάλυψή της με τα υλικά επίχωσης του
ορύγματος.
Η ταινία θα ελέγχεται ως προς το χρώμα, την τάνυση και την φορά τοποθέτησης, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή / και στην Μελέτη
του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.

6

Δοκιμές

Οι έλεγχοι και οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται στο υλικό σύνθεσης καθώς και σε λειτουργικά
χαρακτηριστικά καταλληλότητας των ταινιών σήμανσης. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά, θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση με τα ακόλουθα:
Για τον έλεγχο του αμετάβλητου της εμφάνισης και του χρωματισμού των ταινιών σήμανσης ισχύουν τα
προβλεπόμενα από το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 175.
Για τον έλεγχο σε αντοχή των ταινιών σήμανσης ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 527-1
Για τον έλεγχο σε αντοχή - ευαισθησία σε μικροοργανισμούς και σε υπεριώδη ακτινοβολία ισχύει το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 846

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x
x

Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Εργασία εντός χανδάκων.

5
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7.2

©
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής, εφ’ όσον εργάζονται εντός του ορύγματος, θα
χρησιμοποιούν τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία
υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους (m) ταινιών σήμανσης, ανεξαρτήτως τύπου (ενιαία κατηγορία
για όλους του τύπους ταινίας).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των ταινιών
σήμανσης.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η εργασία τοποθέτησης εντός του ορύγματος.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.

7
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
Retrofitting of concrete paving slabs along constructed underground utility

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-08-03 «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων
στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-08-03,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις αποκατάστασης /
ανακατασκευής πλακοστρώσεων οποιουδήποτε τύπου μετά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης
υπογείων δικτύων.
Οι προς εκτέλεση εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της επιφάνειας στην πρότερη της κατάσταση,
πριν από τις οποιεσδήποτε επεμβάσεις.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00

Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών. - Paving slabs
and cobblestones for pedestrian areas.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. - Underground utilities trench
backfilling

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις για τα νέα υλικά επιστρώσεων (προς αντικατάσταση φθαρθέντων κατά την αποξήλωση) είναι
καθορισμένες (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00)

5

Μεταφορά, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Μεταφορά – Διακίνηση πλακών
Οι πρόσθετες πλάκες θα παραδίδονται σε παλέτες με ξύλινα υποθέματα προστατευμένες με φύλλα νάυλον.
Ο χειρισμός των παλετών θα γίνεται με γερανοβραχίονα. Οι συσκευασίες θα αφαιρούνται μόνον πριν από
την τοποθέτηση και οι πλάκες (νέες ή διατηρούμενες) θα μεταφέρονται στην θέση τοποθέτησης με
χειράμαξα.
Απαγορεύεται να ρίπτονται οι πλάκες επί του εδάφους, έστω και από μικρό ύψος. Η εκφόρτωση θα γίνεται
μόνον χειρωνακτικά.
3
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Πλάκες ρηγματωμένες ή με φθορές δεν θα χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση και θα συγκεντρώνονται
προς απόρριψη ως άχρηστα υλικά.

5.2 Εκτέλεση εργασιών
Η αποκατάσταση/ ανακατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων θα γίνεται έτσι ώστε να μην εμφανίζονται
υψομετρικές διαφορές στα όρια μεταξύ υφιστάμενης και αποκαθιστάμενης/ ανακατασκευαζόμενης
επιφάνειας. Η αρμολόγηση θα ακολουθεί αυστηρά τον κάνναβο της διατηρούμενης πλακόστρωσης, έτσι
ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να προκύπτει ένα ενιαίο σύνολο επίστρωσης χωρίς εμφανείς
διαφορές.
Κατά την παύση των εργασιών ή/και μέχρι την ολοκλήρωση της σκλήρυνσης του κονιάματος έδρασης, η
ζώνη των έργων θα απομονώνεται με πλέγματα προστασίας, ταινίες επισήμανσης και προειδοποιητικές
πινακίδες. Κατά τις νυχτερινές ώρες θα τοποθετούνται επιπρόσθετα αναλάμποντες φανοί (σπίθες).
Η επανατοποθέτηση των πλακών θα γίνεται αφού έχει επανεπιχωθεί - συμπυκνωθεί το όρυγμα σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-01-03-02)
Εάν προβλέπεται από την μελέτη θα διαστρώνεται σκυρόδεμα C12/15 ελαχίστου πάχους 8,0 cm, ή θα
κατασκευάζεται υπόβαση από λεπτόκοκκο υλικό πάχους 3,0 – 5,0 cm, η οποία θα συμπυκνώνεται με
ελαφρό εξοπλισμό συμπύκνωσης. Επί της υποβάσεως θα διαστρώνεται τσιμέντο πάχους 2,5 – 3,0 cm,
αναλογίας ενός μέρους ασβέστου προς πέντε μέρη άμμου, με προσθήκη 180 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Προκειμένου περί λευκών πλακών η αρμολόγηση θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα λευκού τσιμέντου αναλογίας
650 kg ανά m3 μαρμαροκονίας. Στις περιπτώσεις έγχρωμων πλακών στο κονίαμα αρμολόγησης θα
προστίθενται χρωστικές ύλες προκειμένου να επιτευχθεί χρωματική ομοιογένεια.
Οι πλάκες που επανατοποθετούνται θα είναι απόλυτα στοιχισμένες και κατά τις δύο διευθύνσεις με τις
υπάρχουσες. Μετά θα καθαρίζεται επιμελώς η επιφάνεια από το αρμολόγημα. Οι ανωτέρω εργασίες
αφορούν τόσο στις επιστρώσεις με τυποποιημένες πλάκες, όσο και στα λιθόστρωτα.
Εάν η ζώνη διέλευσης του δικτύου ήταν απλώς τσιμεντόστρωτη, θα αποκαθίσταται πλήρως η επιφάνεια με
στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C 12/16, πάχους ίσου προς το αρχικό.
Το σκυρόδεμα θα διαμορφώνεται έτσι ώστε να είναι απόλυτα λείο (με πήχυ ή με κύλινδρο), κατά τρόπο ώστε
η επιφανειακή υφή του να μην εμφανίζει διαφορές με την υπόλοιπη (διατηρούμενη) επιφάνεια της στρώσης.
Οι παρειές του αποξηλωθέντος σκυροδέματος θα ομαλοποιούνται και θα καθαρίζονται επιμελώς από
χαλαρά υλικά. Πριν από την σκυροδέτηση θα εφαρμόζεται επί των παρειών υδαρές διάλυμα τσιμέντου
(αριάνι) για την βελτίωση της συνάφειας παλαιού - νέου σκυροδέματος.

5.3 Διαβάσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες
Εν όψει της ανακατασκευής των πεζοδρομίων μετά την αποξήλωση επιστρώσεων (πλακοστρώσεων) ή / και
κρασπέδων, εάν προβλέπεται από την μελέτη θα διαμορφώνονται διαβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ) με την διαμόρφωση βυθίσεων της πλακόστρωσης ή της επιφάνειας σκυροδέτησης (κατά
περίπτωση) και του κρασπεδορείθρου του πεζοδρομίου.
Το ύψος του πεζοδρομίου δεν θα είναι μεγαλύτερο από 7,0 - 10,0 cm, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για
λόγους απορροής των ομβρίων απαιτείται υψηλότερο κράσπεδο, οπότε το ύψος επιτρέπεται να είναι μέχρι
και 15 cm.
Η κατά μήκος κλίση του πεζοδρομίου δεν θα υπερβαίνει το 12%. Αν απαιτείται μεγαλύτερη κλίση θα
διαμορφώνονται βαθμίδες.
Η εγκάρσια κλίση του πεζοδρομίου δεν θα υπερβαίνει το 4% (ενδεικνυόμενη κλίση 1,0-1,5%).
4
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Τα υλικά επίστρωσης στα σημεία βύθισης του πεζοδρομίου θα εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια,
σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και στις καιρικές συνθήκες, μικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία στον
καθαρισμό και στην συντήρηση.
Στις θέσεις υψομετρικών διαφορών εγκαρσίως του πεζοδρομίου (θέσεις προσαρμογής του πεζοδρομίου με
το οδόστρωμα) θα διαμορφώνονται σκάφες τουλάχιστον 1,50 m.
Σε περιπτώσεις πεζοδρομίων μικρού πλάτους όπου η κατασκευή εγκαρσίων σκαφών είναι προβληματική,
συνιστάται η βύθιση όλης της γωνίας στις διασταυρώσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί ορίζονται τα μήκη
ράμπας εγκαρσίως του πεζοδρομίου για διαφορετικά ύψη πεζοδρομίου.
Πίνακας 1 – Μήκη ράμπας εγκαρσίως του πεζοδρομίου για διαφορετικά ύψη πεζοδρομίου

Ύψος
(m)

πεζοδρομίου

Κλίση ράμπας (%)

Απαιτούμενο μήκος ράμπας (m)

Επιθυμητή

Ανεκτή

Επιθυμητό

Ανεκτό

0,000-0,070

5 (1:20)

8 (1:12)

1,40

0,84

0,071-0,100

5 (1:20)

8 (1:12)

2,00

1,20

0,101-0,120

5 (1:20)

6,2 (116)

2,40

1,42

0,121-0,150

5 (1:20)

6,2 (116)

3,00

2,20

0,151 και άνω

5 (1:20)

8 (1:12)

-

-

5.4 Ανοχές
Τα τμήματα πεζοδρομίου που έχουν αποκατασταθεί θα ελέγχονται ως προς την διάταξη των πλακών / λίθων
αλλά και υψομετρικά σε σχέση με τα γειτονικά (διατηρούμενα) τμήματα των επιστρώσεων.
Τμήματα που εμφανίζουν υποχωρήσεις ή αποκλίσεις από τον κάνναβο των αρμών δεν θα γίνονται αποδεκτά
και θα δίδεται εντολή ανακατασκευής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Η τελειωμένη εργασία αποκατάστασης πεζοδρομίων θα δίνει την εικόνα μιας ενιαίας επιφάνειας τόσο
υψομετρικά όσο και αισθητικά.
Οι συναρμογές νέων και παλαιών επιφανειών θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένες ώστε η υψομετρική τους
διαφορά να μην υπερβαίνει τα 2 mm.
Η τελειωμένη επιφάνεια θα είναι διαμορφωμένη με τις κλίσεις που προβλέπονται στην Μελέτη (περιπτώσεις
πλήρους ανακατασκευής), για την απορροή των ομβρίων, ή σύμφωνα με τις κλίσεις της υπάρχουσας
πλακόστρωσης (περιπτώσεις τμηματικής αποκατάστασης).

6

Δοκιμές

Για τις στρώσεις έδρασης από σκυρόδεμα θα λαμβάνονται δοκίμια σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κ.Τ.Σ.
(Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος).

5
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7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Διακίνηση βαρέων αντικειμένων με την χρήση μηχανικών μέσων (παλέτες πλακών).

x

Χρήση κοπτικών εργαλείων χειρός ηλεκτροκίνητων ή πεπιεσμένου αέρα.

x

Εκτέλεση εργασιών σε μικρή απόσταση από κινούμενα οχήματα (σε οδούς υπό κυκλοφορία).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επισημαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
x

Συμμόρφωση με το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

x

Υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες
απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστασία ματιών και
προσώπου τύπου
μεταλλικού πλέγματος

ΕΛΟΤ ΕΝ
1731

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου
μεταλλικού πλέγματος

Personal eye protection - Mesh
eye and face protectors

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

6
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7.3
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Κατά την παύση των εργασιών θα αποκλείεται με πλέγματα προστασίας, ταινίες επισήμανσης και
προειδοποιητικές πινακίδες η προσπέλαση στον χώρο των εκσκαφών. Επιπλέον θα τοποθετείται
φωτεινή σήμανση (αναλάμποντες φανοί - σπίθες) κατά μήκος της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, για
την πρόληψη ατυχημάτων κατά την διάρκεια της νύχτας.

Καθαρισμός χώρου εργασιών

Θραύσματα πλακών, υλικά συσκευασίας και περισσεύματα κονιαμάτων θα περισυλλέγονται σε τακτά
χρονικά διαστήματα και θα μεταφέρονται προς απόρριψη ως άχρηστα υλικά. Μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών θα καθαρίζεται επιμελώς με νερό υπό πίεση και βούρτσα ολόκληρη η επιφάνεια του πεζοδρομίου
και η περί αυτό επιφάνεια του καταστρώματος της οδού.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας αποκαθισταμένης ή ανακατασκευαζομένης
πλακόστρωσης, ανεξαρτήτως του τύπου της πλακόστρωσης.
Η επιφάνεια θα υπολογίζεται με βάση το μήκος της αποκατάστασης και το συμβατικό πλάτος του ορύγματος
τοποθέτησης του υπογείου δικτύου.
Καλύμματα φρεατίων και λοιπές μικροκατασκευές επί του πεζοδρομίου, επιφανείας μικρότερης από 1,0 m2,
συνυπολογίζονται στην επιμετρούμενη επιφάνεια και δεν αφαιρούνται.
Πλάτος αποκατάστασης μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη δεν επιμετράται, εκτός
εάν οι σχετικές εργασίες εκτελέσθηκαν μετά από εντολή της Υπηρεσίας (π.χ. ολική αποκατάσταση
επιφανείας λόγω μικρού πλάτους απομένουσας λωρίδας).
Η κατασκευή στρώσης έδρασης από σκυρόδεμα C 12/16 (όταν προβλέπεται) επιμετράται ιδιαίτερα.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των υλικών (νέων και
προερχομένων από αποξήλωση).
x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x Οι εργασίες τελικού καθαρισμού της επιφανείας.
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Οι προστατευτικές περιφράξεις με ανακλαστικές ταινίες μέχρι την σκλήρυνση των κονιαμάτων

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
7
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
Retrofitting of kerbs and gutters along constructed underground utility

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-08-04 «Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων
στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-08-04,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν απαιτήσεις για αποκατάσταση ή
ανακατασκευή των κρασπεδορείθρων των πεζοδρομίων τα οποία καθαιρούνται κατά την εγκατάσταση
υπογείων δικτύων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1343

Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής. - Kerbs of natural stone for external paving Requirements and test methods.

ΕΛΟΤ EN 1340

Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. - Concrete
kerb units - Requirements and test methods.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες
με σκυρόδεμα. -- Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage
ditches.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων. Retrofitting of concrete paving slabs along constructed underground utility.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικά
Εάν απαιτείται η ενσωμάτωση νέων κρασπέδων για την αποκατάσταση των αποξηλωθέντων, έχουν
εφαρμογή οι απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων: ΕΛΟΤ EN 1343 και ΕΛΟΤ EN 1340.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα προσκομιζόμενα υλικά πληρούν τις ως άνω
απαιτήσεις, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
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4.2 Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με εμφανείς φθορές που προξενήθηκαν κατά την αποξήλωσή τους,
καθώς και κράσπεδα με προϋπάρχουσες φθορές δεν θα επαναχρησιμοποιούνται και θα αντικαθίστανται.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη πληρωμή, στην ανακατασκευή ή την αντικατάσταση κρασπέδων
από σκυρόδεμα ή λαξευτούς λίθους που καταστράφηκαν από δική του υπαιτιότητα.
Τα κράσπεδα που εμφανίζουν σημαντικές φθορές θα επισημαίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας
πριν από την αποξήλωσή τους. Στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχουν λόγοι προσεκτικής αφαίρεσης αυτών
και θα αντιμετωπίζονται ως άοπλα σκυροδέματα προς καθαίρεση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην οικεία
Προδιαγραφή.
Κράσπεδα από σκυρόδεμα χυτά επί τόπου σε θέσεις συναρμογών ή καμπυλών θα σκυροδετούνται εκ νέου
κατά την φάση των εργασιών αποκατάστασης με την χρήση καταλλήλων καλουπιών.
Επισημαίνεται η απαίτηση, για τις περιπτώσεις αυτές, να επαναδιαμορφώνεται η απότμηση της ορατής
ακμής κατ’ αντιστοιχία με τις ακμές των επανατοποθετούμενων σε ευθεία κρασπέδων, ώστε το
ανακατασκευαζόμενο τμήμα να εμφανίσει ενιαία μορφή.
Η επιφάνεια του ρείθρου θα συναρμόσει απόλυτα με την στάθμη του καταστρώματος της οδού και θα έχει
την αυτή επίκλιση με τα διατηρούμενα ρείθρα. Η συναρμογή μεταξύ ανακατασκευασθέντων και
διατηρουμένων ρείθρων θα είναι ομαλή, χωρίς ανισοσταθμίες ή σκαλοπάτια
Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση/ ανακατασκευή κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων θα γίνεται κατά τρόπο
τέτοιο ώστε να συμπίπτουν οριζοντιογραφικά και υψομετρικά με την υφιστάμενη επιφάνεια πλακόστρωσης
και τα εκατέρωθεν κρασπεδόρειθρα.
Εφιστάται επίσης η προσoχή στην αποκατάσταση των τυχόν ειδικών προσβάσεων για άτομα με ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ), σε περίπτωση που οι αποξηλώσεις για την κατασκευή των υπογείων δικτύων
περιλαμβάνουν και τέτοιες ζώνες.

5

Κατασκευή

5.1 Γενικά
Ισχύουν η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00.
Όταν τα υπάρχοντα κράσπεδα αποτελούνται από λαξευτούς φυσικούς λίθους και προβλέπεται η
επαναχρησιμοποίησή τους, η άρση θα γίνεται με προσοχή και τα υλικά θα φυλάσσονται κατάλληλα
στοιβαγμένα σε προστατευόμενο χώρο πλησίον του ορύγματος.
Οι λαξευτοί λίθοι των κρασπέδων, αφού καθαρισθούν από τα κονιάματα στερέωσης και αποκατασταθούν
τυχόν φθορές με τυπική λάξευση, θα επανατοποθετούνται σε βάση από σκυρόδεμα C12/15 τυπικού πάχους
10 cm (ή όπως ορίζεται στην Μελέτη), επί της οποίας θα διαστρώνεται τσιμεντοκονίαμα των 450 kg
τσιμέντου σε πάχος τουλάχιστον 2,5 cm. Η αρμολόγηση θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου.
Τα κράσπεδα από σκυρόδεμα, αφού ευθυγραμμισθούν οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, θα εγκιβωτίζονται
τοπικά με σκυρόδεμα από την πλευρά του πεζοδρομίου, ώστε να σταθεροποιούνται και να παραμένουν
ακλόνητα κατά την φάση επανακατασκευής του ρείθρου.
Μετά την τοποθέτηση και πάκτωση των κρασπέδων θα ακολουθεί η ανακατασκευή των ρείθρων με
σκυρόδεμα χυτό επί τόπου, ποιότητας C 16/20.
Για την ανακατασκευή των ρείθρων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00.

4
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009

Έλεγχοι - Ανοχές

Τα τμήματα κρασπεδορείθρων που έχουν αποκατασταθεί θα ελέγχονται τόσο ως προς την διάταξη, όσο και
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.
Η τελειωμένη εργασία θα παρουσιάζει άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα με διατήρηση των ευθυγραμμιών,
επιμελημένα τελειώματα και επίπεδες επιφάνειες.
Οι αρμοί μεταξύ των κρασπεδορείθρων θα είναι επιμελημένοι και θα παρουσιάζουν το ίδιο πλάτος (περίπου
5 έως 10mm) σε όλο το μήκος της αποκατάστασης.
Το ύψος του κρασπεδορείθρου ως προς την επιφάνεια του καταστρώματος της οδού θα είναι ενιαίο κατά
περιοχές και θα μεταβάλλεται βαθμιαία όπου απαιτείται προσαρμογή καθώς και στις θέσεις διαβάσεων
ΑΜΕΑ.
Τμήματα που εμφανίζουν κακοτεχνίες π.χ. υποχωρήσεις, ανισοσταθμίες, ανομοιόμορφη διαμόρφωση
ακμών, ανώμαλες καμπύλες κ.λπ. δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα επανακατασκευάζονται με δαπάνες του
Αναδόχου.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτά τμήματα προχύτων κρασπέδων σε ευθυγραμμία. Τα
κράσπεδα στις περιπτώσεις αυτές (από αποξήλωση ή νέα) θα είναι υποχρεωτικώς ακέραια τεμάχια, όπως
ορίζεται στην Μελέτη.
Η επιφάνεια των ρείθρων θα είναι λεία, ομαλή και με τις κλίσεις που υπάρχουν στα διατηρούμενα ρείθρα της
οδού.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών:
x

Μεταφορά δια χειρός αντικειμένων μεγάλου βάρους (τεμαχίων κρασπέδων).

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός για την κοπή και τον καθαρισμό των κρασπέδων καθώς και εργαλείων
λάξευσης.

x

Εκτέλεση εργασιών σε μικρή απόσταση από κυκλοφορούντα οχήματα (περιπτώσεις εκτέλεσης των
εργασιών υπό διατήρηση κυκλοφορίας).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπό κυκλοφορία οι εργατοτεχνίτες θα φορούν υποχρεωτικά γιλέκο με
ανακλαστικές ταινίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

5
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Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες επιμετρώνται σε μέτρα μήκους πλήρως αποκαθισταμένων ή ανακατασκευαζόμενων
κρασπεδορείθρων, λιθίνων ή προχύτων.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των υλικών (νέων και
προερχομένων από αποξήλωση).

x

Οι εργασίες τελικού καθαρισμού της επιφανείας.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η αρμολόγηση των επανατοποθετηθέντων κρασπέδων.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η αποκατάσταση προχύτων ή λίθινων κρασπέδων που έχουν υποστεί μη αποδεκτές φθορές
κατά την αποξήλωσή τους με υπαιτιότητα του Αναδόχου.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
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x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Δεν συμπεριλαμβάνονται:
x

Η κατασκευή του στερεού έδρασης του κρασπεδορείθρου από σκυρόδεμα C12/15, η οποία
επιμετράται ιδιαιτέρως σε κυβικά μέτρα

x

Η κατασκευή νέου ρείθρου από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, της αυτής διατομής με το
καθαιρεθέν και η επεξεργασία της επιφάνειάς του με μυστρί ώστε να γίνει λεία και ομοιόμορφη, , η
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως σε κυβικά μέτρα
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-08-06 «Προκατασκευασμένα Φρεάτια από
Σκυρόδεμα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-08-06,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06:2009

Προκατασκευασμένα Φρεάτια από Σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια, η μεταφορά και η
πλήρης ενσωμάτωση στο έργο προκατασκευασμένων φρεατίων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1917+AC

Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα άοπλο ή
οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα -- Concrete manholes and
inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced.

ΕΛΟΤ EN 10002-1

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμές εφελκυσμού - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος -- Metallic materials - Tensile testing - Part 1:
Method of test at ambient temperature.

ΕΛΟΤ EN 681-1/A1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1:
Βουλκανισμένο ελαστικό -- Elastomeric seals - Materials requirements for
pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized
rubber.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις -- Quality Management
Systems - Requirements

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. - Steel reinforcement for concrete.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05

Βαθμίδες Φρεατίων. - Manhole steps.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Τυποποιημένα φρεάτια δικτύων
εννοούνται όλοι οι τύποι προκατασκευασμένων φρεατίων
Διακρίνονται τα εξής είδη:
x

Φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών ή ορθογώνιων αγωγών.

x

Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης, διαμέτρων ή/και συμβολής αγωγών.
3
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x

Φρεάτια πτώσης (συμβολής αγωγών με διαφορετικές στάθμες ροής).

x

Φρεάτια υπερχείλισης.

x

Φρεάτια υδροσυλλογής σε δίκτυα αγωγών ομβρίων

4

Απαιτήσεις

©

ΕΛΟΤ

4.1 Προκατασκευασμένα φρεάτια
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1917+AC.
Το ΕΛΟΤ EN 1917+AC αναφέρεται σε προκατασκευασμένα στοιχεία φρεατίων και θυρίδες επίσκεψης
(ανθρωποθυρίδες) για δίκτυα διατομής κυκλικής, ορθογωνικής ή ελλειπτικής διαμέτρου έως Φ 1250 mm,
βαρύτητας υπό χαμηλή πίεση.
Σε αυτό περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις για τις ενώσεις των φρεατίων με χρήση ελαστομερών,
πλαστομερών ή άλλων σφραγιστικών υλικών.
Τα στοιχεία των προκατασκευασμένων φρεατίων (σπόνδυλοι, βάσεις κ.λπ.) θα ικανοποιούν τις παρακάτω
απαιτήσεις:
x

Θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώματος 150 mm.

x

Θα είναι σχεδιασμένα για υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1atm.

x

Θα μπορούν να παραλάβουν τα κινητά φορτία που προβλέπονται από την Μελέτη και κατ’ ελάχιστον
300 kN σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1917+AC.

x

Θα διαθέτουν άνοιγμα επίσκεψης διαμέτρου τουλάχιστον 600 mm.

Σχήμα 1 - Τυπικές μορφές φρεατίων – χαρακτηριστικά στοιχεία
1. Λαιμός φρεατίου
4. Βάση φρεατίου
2. Πλάκα κάλυψης φρεατίου
6. Σπόνδυλος θαλάμου
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7. Πλάκα απομείωσης διατομής
3. Σπόνδυλος φρεατίου πρόσβασης
5. Λοξός σπόνδυλος προσαρμογής διατομής (κολουροκωνικό τμήμα)

4.2 Σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα κατασκευής όλων των στοιχείων των φρεατίων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C25/30 και
θα ελέγχεται κατά την παραγωγή τους στο εργοστάσιο ή στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις προκατασκευής.
Η εκ των υστέρων δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος, εφόσον κρίνεται απαραίτητη από την Υπηρεσία,
θα γίνεται σε σημεία του φρεατίου με επαρκές πάχος για την λήψη κυλινδρικού δοκιμίου όπως π.χ. στα
στοιχεία βάσης των φρεατίων.
Ο λόγος Ν/Τ (νερό προς τσιμέντο) του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει το 0,45 και η
υδατοτοαπορροφητικότητα το 6%. Η περιεκτικότητα σε χλωριόντα του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει το
1,0% για άοπλο σκυρόδεμα και το 0,4% για οπλισμένο.
Οι ορατές επιφάνειες του σκυροδέματος δεν θα παρουσιάζουν ανωμαλίες, απολεπίσεις και ρηγματώσεις με
πάχος μεγαλύτερο από 0,15 mm.
Προκειμένου περί δικτύου ακαθάρτων θα χρησιμοποιείται τσιμέντο τύπου IV Πόρτλαντ ανθεκτικού στα θειικά
(τσιμέντα SR).

4.3 Οπλισμός

Ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός (όταν προβλέπεται) θα είναι κατηγορίας S400s ή S500s και θα πληροί τις
απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων και της αντίστοιχης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00.
Ο οπλισμός θα διαμορφώνεται ως μονή ή διπλή εσχάρα ομόκεντρων δακτυλίων ή θα αποτελείται από
σπείρες που θα σχηματίζουν κλωβό.
Θα χρησιμοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την επίτευξη της
προβλεπόμενης επικάλυψης.
Για τα φρεάτια που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της
θάλασσας συνιστάται το πάχος της επικάλυψης να είναι τουλάχιστον 35mm.

4.4 Οπλισμός από χαλύβδινες ίνες
Οι χαλύβδινες ίνες (εφόσον προβλέπονται) θα έχουν εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 1000 Μpα και θα
πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 10002-1.
Το ποσοστό των χαλύβδινων ινών εντός της μάζας του σκυροδέματος θα είναι αυτό που θα καθορίζεται από
την Μελέτη και τα στοιχεία που προσκομίζει το εργοστάσιο παραγωγής.

4.5 Χυτοσιδηρές βαθμίδες
Τα φρεάτια βάθους μεγαλύτερου από 1,25 m φέρουν χυτοσιδηρές βαθμίδες σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-07-04-01-05.
Οι χυτοσιδηρές βαθμίδες θα εξέχουν τουλάχιστον κατά 120 mm από το τοίχωμα του φρεατίου και θα είναι
τοποθετημένες ανά 250 mm και 350 mm σε σταθερές αποστάσεις.
Οι βαθμίδες θα πρέπει να παραλαμβάνουν οριζόντια δύναμη εξόλκυσης 5 kN και κατακόρυφη δύναμη 2 KN.
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Το βέλος κάμψης κατά την εφαρμογή δυνάμεως 2 kN κατακόρυφα δεν θα υπερβαίνει τα 5 mm για μονά
σκαλιά και τα 10 mm για διπλά σκαλιά (διπλά σκαλιά εννοούνται αυτά που έχουν σχεδιαστεί με μεγαλύτερο
πλάτος για την στήριξη και των δύο ποδιών του αναβάτη).

4.6 Ελαστομερείς δακτύλιοι
Οι ελαστομερείς δακτύλιοι θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 681-1/A1. Τα ελαστομερή υλικά μπορεί
να είναι ενσωματωμένα στα στοιχεία των προκατασκευασμένων φρεατίων ή να παραδίδονται μεμονωμένα
προς τοποθέτηση επί τόπου.
Η στεγανότητά τους θα επαληθεύεται με τις μεθόδους δοκιμής που περιγράφονται στο (ΕΛΟΤ ΕΝ 1917+AC).

Σχήμα 2 - Τυπικές συνδέσεις σπονδύλων

5

Τοποθέτηση έλεγχοι

5.1 Γενικά
Στην περίπτωση βιομηχανικής προκατασκευής των φρεατίων το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει
πιστοποίηση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Τα επιμέρους στοιχεία των φρεατίων επίσκεψης, συμβολής, πτώσης κ.λπ. σύμφωνα με το σχήμα 1 θα
παράγονται με χρήση ειδικών τύπων με δονητική ή φυγοκεντρική μέθοδο σκυροδέτησης.
Τα προκατασκευασμένα στοιχεία θα φέρουν κατάλληλη επισήμανση (π.χ. αρίθμηση) για την ευχερή
αναγνώρισή τους κατά την συναρμολόγηση και την τοποθέτηση.
Οι σπόνδυλοι θα φέρουν προδιαμορφωμένες οπές για την σύνδεση με τους αγωγούς.

5.2 Τοποθέτηση των φρεατίων στην προβλεπόμενη θέση
Ο πυθμένας των προκατασκευασμένων φρεατίων θα εδράζεται σε στρώση από θραυστό αμμοχάλικο
πάχους 0,10 m, απόλυτα οριζοντιωμένη και καλά συμπυκνωμένη. Η πλήρωση του ορύγματος των φρεατίων,
μέχρι το ύψος όπου αρχίζει η οδοστρωσία, θα γίνεται με θραυστό αμμοχάλικο. Σε περίπτωση μικρών
περιθωρίων μεταξύ φρεατίων και ορύγματος που δεν επιτρέπουν την συμπύκνωση του θραυστού υλικού,
είναι δυνατόν, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, να πληρωθεί το διάκενο με ισχνό σκυρόδεμα
κατηγορίας C 8/10.
Η σύνδεση των σπονδύλων των φρεατίων θα γίνεται με επικάθησή τους στην εντορμία του υποκείμενου
στοιχείου, αφού τοποθετηθούν βαθιά εντός της εσοχής οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι, εκτός αν είναι ήδη
τοποθετημένοι από το εργοστάσιο, οπότε απλώς θα ελέγχεται η κατάστασή τους.
Επιπρόσθετα οι συνδέσεις των σπονδύλων στεγανοποιούνται επιμελώς με τσιμεντοκονία πάχους 2 cm ή με
ειδικό μείγμα ασφαλτικής μαστίχης ή με άλλο κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, ανθεκτικό σε διαβρωτικό
περιβάλλον, της έγκρισης της Υπηρεσίας ή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.
Οι λαιμοί των φρεατίων θα προσαρμόζονται στο κύριο σώμα με ιδιαίτερη προσοχή για την προσαρμογή της
τελικής στάθμης στο προβλεπόμενο από την μελέτη ερυθρό υψόμετρο της οδού.
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Η σύνδεση των αγωγών με το φρεάτιο θα γίνεται με εισχώρηση στις προδιαμορφωμένες οπές τεμαχίων
σωλήνα και πάκτωση αυτών με ισχυρή τσιμεντοκονία (των 600 Kg τσιμέντου), ώστε να εξασφαλίζεται
πλήρης στεγανότητα.
Σε περιπτώσεις κατασκευής δικτύων σε μαλακά (ενδοτικά) εδάφη συνιστάται η πάκτωση στοιχείων
άφιξης/αναχώρησης σωλήνα μήκους όχι μεγαλύτερου των 50 cm. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η
καλύτερη κατανομή των διαμήκων παραμορφώσεων (υποχωρήσεων) του δικτύου και αποφεύγεται η
άκαμπτη σύνδεση απ’ ευθείας επί του φρεατίου που μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές μεταξύ του πρώτου
(από το φρεάτιο) και του δεύτερου σωλήνα (κατανομή της πιθανής απόκλισης στην σύνδεση των σωλήνων
επί δύο ή περισσοτέρων στοιχείων).
Τα καλύμματα των φρεατίων θα εδράζονται σε χυτοσιδηρά πλαίσια που θα εφαρμόζουν ακριβώς στον λαιμό
του φρεατίου και θα προσαρμόζονται επακριβώς σ’ αυτόν με τσιμεντοκονία ώστε να μην δημιουργείται κενό
ή αναβαθμός..

5.3 Προστατευτικές στρώσεις
Φρεάτια από οπλισμένα προκατασκευασμένα στοιχεία (δακτυλίους) για δίκτυα ακαθάρτων ή τοποθετούμενα
σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της θάλασσας θα φέρουν προστατευτικές επιστρώσεις, εξωτερικά μεν
από ασφαλτικό ή εποξειδικό υλικό (σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον) εσωτερικά δε από εποξειδικής βάσης
υλικό (εφόσον πρόκειται περί δικτύων ακαθάρτων).
Οι παραπάνω επιστρώσεις θα εφαρμόζονται στο εργοστάσιο κατασκευής.

5.4 Έλεγχοι
α.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή από την οποία θα προκύπτει
ότι τα παραδοθέντα προκατασκευασμένα στοιχεία έχουν υποβληθεί δειγματοληπτικά στις δοκιμές που
προβλέπονται από (ΕΛΟΤ ΕΝ 1917+AC).
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί πλήρης ελευθερία επίσκεψης, παρακολούθησης και ελέγχου
της παραγωγής των προκατασκευασμένων φρεατίων στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή σε
εκπροσώπους της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου πρόσθετες
σποραδικές δοκιμές επί δειγμάτων από τα προσκομιζόμενα στο εργοτάξιο στοιχεία σε αναγνωρισμένο
εργαστήριο αντοχής υλικών της έγκρισής της.
Η αποδοχή των υλικών προς εγκατάσταση δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους, δεδομένου ότι
κατά την μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμασίες και επίχωση είναι δυνατόν να
προκληθούν φθορές ή βλάβες οφειλόμενες σε μη ορθούς χειρισμούς ή ενέργειες.

β.

Συνιστάται η εκτέλεση μακροσκοπικών δειγματοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου διαπίστωση των
ιδιοτήτων των σωλήνων.
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σπονδύλων και των επιμέρους
τεμαχίων των φρεατίων:
x

Κατά την κρούση των σπονδύλων με σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος μεταλλικής χροιάς
(κωδωνισμός).

x

Κατά την θραύση τμήματος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται χωρίς να
αποκολλούνται.

x

Οι σπόνδυλοι θα πρέπει να εμφανίζουν εικόνα συμπαγή, χωρίς ελαττώματα, ρωγμές, φυσαλίδες
και αποκολλημένα τμήματα.

x

Τόρμοι και εντορμίες μη ομαλοί ή φθαρμένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση των
σπονδύλων και την στεγανότητα. Σπόνδυλοι με αυτές τις ατέλειες είναι ακατάλληλοι και θα
απορρίπτονται.

x

Σπόνδυλοι με εμφανή οπλισμό δεν θα γίνονται αποδεκτοί.
7
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Οι σπόνδυλοι δεν πρέπει να εμφανίζουν ρωγμές και η εσωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι
ομαλή και λεία και να αποτελούνται από λεία και ευθύγραμμα τμήματα.

Κατά την παραλαβή των φρεατίων θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
x

Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη.

x

Έλεγχος ταύτισης υψομέτρων ερυθράς και εμφανούς καλύμματος φρεατίων.

x

Έλεγχος συνδεσμολογίας με τους σωλήνες.

x

Έλεγχος της εσωτερικής στρώσης προστασίας των προκατασκευασμένων φρεατίων (εφόσον
προβλέπεται από την μελέτη).

Δοκιμές

Οι δοκιμές φρεατίων θα γίνονται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1917+AC.

6.1 Δοκιμή αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο
Η κλάση αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο θα καθορίζεται στην Μελέτη.
Εφόσον επί του φρεατίου προβλέπεται η κυκλοφορία οχημάτων, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1917+AC τα
φρεάτια θα μπορούν να παραλάβουν συγκεντρωμένο φορτίο 300 kN (minimum vertical crushing load)
εφαρμοζόμενο επί επιφανείας 300 x 300 mm έκκεντρα στο κάλυμμά τους.
Τα ειδικά τεμάχια τύπου 1, 2, 7, 5 του σχήματος 1 θα ελέγχονται εργαστηριακά σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ
1917+AC.

6.2 Δοκιμές υλικού πλήρωσης φατνών.
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1917+AC.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των προκατασκευασμένων φρεατίων:
x

Εκφόρτωση και συναρμολόγηση βαρέων τεμαχίων μέσω γερανοφόρου οχήματος.

x

Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Εργασία σε ορύγματα, κίνδυνοι από πτώση και ολίσθηση τμημάτων γαιών.

x

Εργασία σε περιορισμένους χώρους.

x

Εργασία σε χώρους με κίνδυνο αναθυμιάσεων (στην περίπτωση ήδη λειτουργούντων δικτύων).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
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Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές
εργασίες σε υπόγεια δίκτυα.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια πλήρως εγκατεστημένων φρεατίων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
μελέτη και τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια διακρίνονται ως προς τον τύπο, το βάθος και την διάμετρο.
Η εκσκαφή του ορύγματος, η επανεπίχωσή του, η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και το χυτοσιδηρό
κάλυμμα επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
9
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x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού του και του εργατοτεχνικού προσωπικού, για τον
χειρισμό και την εγκατάσταση του φρεατίου.

x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και συναρμολόγηση
των σπονδύλων και των ειδικών τεμαχίων των προκατασκευασμένων φρεατίων μέσα στο όρυγμα
και σε οποιοδήποτε βάθος.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Οι προστατευτικές επιστρώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (εργοστασιακές).

x

Η σύνδεση και πάκτωση των σωλήνων άφιξης - αναχώρησης στις προδιαμορφωμένες οπές των
τοιχωμάτων των σπονδύλων.

x

Οι τυχόν απαιτούμενες συμπληρωματικές εκσκαφές διεύρυνσης του ορύγματος για την
διευκόλυνση των εργασιών τοποθέτησης.

x

Το τυχόν απαιτούμενο υλικό εξυγίανσης του πυθμένα του ορύγματος για την έδραση των φρεατίων
και η διάστρωση στρώσης καθαριότητας κατηγορίας C 8/10, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

x

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

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

34255
ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα
Prefabricated manholes made of polymer-reinforced concrete (PRC)

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-08-07 «Προκατασκευασμένα φρεάτια από
πολυμερές σκυρόδεμα»
βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-08-07,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση
προκατασκευασμένων φρεατίων από πολυμερές σκυρόδεμα (PRC: polymer reinforced concrete).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 14364

Συστήματα πλαστικών σωλήνων για αποστράγγιση και αποχέτευση με ή
χωρίς πίεση – Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί (GRP)
βασισμένα σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP) – Προδιαγραφές για
σωλήνες εξαρτήματα και συνδέσεις - Plastics piping systems for drainage
and sewerage with or without pressure - Glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Specifications for
pipes, fittings and joints

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις. - Quality Management
Systems – Requirements.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. - Underground utilities trench
backfilling

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05

Βαθμίδες Φρεατίων. - Manhole steps.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Προκατασκευασμένα φρεάτια από PRC
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια από PRC είναι κατάλληλα για δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
και χαρακτηρίζονται από υψηλή ανθεκτικότητα σε όξινο και γενικά διαβρωτικό περιβάλλον καθώς και από
χαμηλό βάρος.
Τα προς εγκατάσταση στο έργο προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα (PRC) θα
προέρχονται από πιστοποιημένη σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία.
Δεν συνιστώνται για δίκτυα υπό πίεση.
3
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Ο τύπος των φρεατίων που θα εγκαθίστανται σε κάθε περίπτωση θα καθορίζεται από την Μελέτη.

Σχήμα 1: Τυπικό προκατασκευασμένο φρεάτιο από PRC

4.2 Πολυμερή σκυρόδεμα (PRC)
Τα πολυμερή σκυροδέματα (PRC) αποτελούνται από ρητίνες σε ποσοστό 9 - 10% κατά βάρος (ως συνδετικό
υλικό), άμμο σε ποσοστό 29 - 32%, αμμοχάλικο σε ποσοστό 48 - 52% και χαλαζία υπό μορφή πούδρας σε
ποσοστό 9 - 11%.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση της άμμου είναι συνήθως 0 - 2 mm και του αμμοχάλικου 0 - 16 mm.
Η απώλεια βάρους κατά την δοκιμή Los Angeles (σε κρούση και τριβή) δεν θα υπερβαίνει το 30%, η δε
απορροφητικότητα σε νερό θα είναι μικρότερη του 2%.

5

Τοποθέτηση

5.1 Γενικά
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα προσκομιζόμενα φρεάτια πληρούν τις
απαιτήσεις, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα φέρουν σήμανση με την ένδειξη του υλικού κατασκευής (PRC), την
ημερομηνία παραγωγής και τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής.
Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική επιφάνεια των φρεατίων θα είναι λεία χωρίς αιχμές, εκδορές ή
ρηγματώσεις.
Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0701-05). Τα καλύμματα θα εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωμένων στον λαιμό του φρεατίου.
Τα φρεάτια βάθους μεγαλύτερου των 1,25 m θα φέρουν χυτοσιδηρές βαθμίδες, αγκυρωμένες στο σώμα του
φρεατίου.

4
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5.2 Μεταφορά και απόθεση φρεατίων
Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα αναρτώνται και θα
στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις.
Οι χειρισμοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, για την αποφυγή
κακώσεων, με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων ικανότητας ανάλογης με το βάρος των φρεατίων.
Η μετακίνησή τους θα γίνεται με χρήση επιπέδων, λείων ιμάντων. Απαγορεύεται η χρήση συρματοσχοίνων.
Γενικά θα τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες του κατασκευαστή των φρεατίων για τον τρόπο
φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης και τοποθέτησής τους στα μεταφορικά μέσα. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη των προκατασκευασμένων στοιχείων επί του εδάφους.
Εάν κατά τις εν λόγω εργασίες προκληθεί ρηγμάτωση ή θραύση στοιχείου των φρεατίων, το φρεάτιο θα
απομακρύνεται από το έργο και θα αντικαθίσταται με νέο, με δαπάνες του Αναδόχου.

5.3 Έδραση φρεατίων
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα εδράζονται είτε σε στρώση από θραυστό αμμοχάλικο, πάχους
τουλάχιστον 0,10 m, είτε σε σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη και τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Σε περίπτωση που η στάθμη υπογείων υδάτων είναι υψηλή, η βάση έδρασης από σκυρόδεμα συνιστάται να
είναι οπλισμένη και διαστάσεων μεγαλυτέρων της κάτοψης του φρεατίου.
Η πλήρωση του ορύγματος των φρεατίων μέχρι το ύψος που αρχίζει η οδοστρωσία θα γίνεται σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.

6

Έλεγχοι

Θα διεξάγονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι:
x

Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποιητικού εργοστασίου παραγωγής. Όταν τα
προκατασκευασμένα φρεάτια από PRC φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 14364 δεν
απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων.

x

Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

x

Έλεγχος συνδέσεων με τους σωλήνες του δικτύου.

x

Έλεγχος διαστάσεων/ τύπου φρεατίου.

x

Έλεγχος των σιδηρών βαθμίδων.

x

Έλεγχος ακεραιότητας του φρεατίου (ύπαρξη ρωγμών, κακώσεων κ.λπ.).

Φρεάτια που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις, ρωγμές ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Χρήση ανυψωτικού εξοπλισμού.
5
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x

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

x

Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

7.2

ΕΛΟΤ

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Εάν απαιτηθεί η διάνοιξη οπών στα τοιχώματα των φρεατίων συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας
από τους εργαζόμενους (κυρίως εντός του ορύγματος ή εντός του φρεατίου).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια πλήρως εγκατεστημένων φρεατίων από πολυμερές σκυρόδεμα, ανάλογα
με την διάμετρο και το βάθος τους.
Η εκσκαφή του ορύγματος, η επανεπίχωσή του, η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και το χυτοσιδηρό
κάλυμμα επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
6
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού του και του εργατοτεχνικού προσωπικού, για τον
χειρισμό και την εγκατάσταση του φρεατίου.

x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και συναρμολόγηση
των σπονδύλων και των ειδικών τεμαχίων των προκατασκευασμένων φρεατίων μέσα στο όρυγμα
και σε οποιοδήποτε βάθος.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Οι προστατευτικές επιστρώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (εργοστασιακές).

x

Η σύνδεση και πάκτωση των σωλήνων άφιξης - αναχώρησης στις προδιαμορφωμένες οπές των
τοιχωμάτων των σπονδύλων.

x

Οι τυχόν απαιτούμενες συμπληρωματικές εκσκαφές διεύρυνσης του ορύγματος για την
διευκόλυνση των εργασιών τοποθέτησης.

x

Το τυχόν απαιτούμενο υλικό εξυγίανσης του πυθμένα του ορύγματος για την έδραση των φρεατίων
και η διάστρωση στρώσης καθαριότητας κατηγορίας C 8/10, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

x

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

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

7
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 14802

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοπλαστικά φρεάτια ή μονάδες
επέκτασης φρεατίων για θαλάμους επιθεώρησης και ανθρωποθυρίδες Προσδιορισμός της αντοχής σε επιφανειακή φόρτιση και οδική κυκλοφορία Plastics piping systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection
chambers and manholes - Determination of resistance against surface and
traffic loading

ΕΛΟΤ EN ISO 13478

Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη μεταφορά ρευστών - Προσδιορισμός της
αντίστασης στην ταχεία διάδοση ρήγματος (RCP) - Δοκιμή πλήρους κλίμακας
(FST). - Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of
resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full-scale test (FST).
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και στην
τοποθέτηση εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο (συνήθως χυτοσίδηρος, σε
αντιδιαστολή με τον χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη – ductile iron).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 124

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1561

Founding - Grey cast irons -- Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems ποιότητος - Απαιτήσεις

3

Requirements -- Συστήματα

διαχείρισης

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Εσχάρα
Τα κινητά μέρη ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επισκευής που επιτρέπει από αυτό την εισροή των
επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.2 Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης
Είναι το τμήμα του φρεατίου αποχέτευσης , που αποτελείται από το πλαίσιο και την εσχάρα ή/ και το
κάλυμμα, που τοποθετείται στο φρεάτιο στον τόπο της εγκατάστασης

3.3 Πλαίσιο
Το σταθερό μέρος του καλύμματος του φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που επιτρέπει από αυτό (ά) την
εισροή των επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.4 Κάλυμμα

3
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Το(α) κινητά(ά) μέρος (η) ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που καλύπτει(ουν) το άνοιγμα του
φρεατίου

4

Απαιτήσεις υλικών

4.1

Yλικά

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Το χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή των εσχάρων υδροσυλλογής υλικό είναι από :
x

φαιό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561.

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης του ΕΛΟΤ ΕΝ
124, που θα εκδίδονται από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης.
Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά
των υλικών που ενσωματώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω πρότυπα υπό την
προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά.

4.2

Ποιότητα και βασικά χαρακτηριστικά χυτοσιδηρών εσχαρών

4.2.1 Γενικά
Η αντοχή σε εφελκυσμό και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου για την κατασκευή των εσχαρών
υδροσυλλογής φαιού χυτοσίδηρου θα ακολουθούν το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές
τιμές των χαρακτηριστικών αυτών στον πίνακα 1. :
Πίνακας 1 - Βασικές τιμές αντοχής σε εφελκυσμό και σκληρότητα
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό
Σκληρότητα σε BRINNEL

200 Ν/mm2
έως 210

Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται δοκιμές κάμψης, κρούσης και σκληρότητας κατά
Brinell σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή
άλλα ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων οφειλομένων σε
ελαττωματική χύτευση, με επιπρόσθετα υλικά.
Ο χυτοσίδηρος θα παρουσιάζει φαιά, λεπτόκοκκη, πυκνή και ομοιόμορφη τομή θραύσεως. Θα είναι
ταυτόχρονα μαλακός και ανθεκτικός, ευχερώς κατεργάσιμος δια της ρινής ή του κόπτη και εύκολης
διάτρησης.
4.2.2 Βασικά χαρακτηριστικά εσχάρων
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής χαρακτηρίζονται από:

4

x

τις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου τους,

x

τις ωφέλιμες διαστάσεις του προς κάλυψη ανοίγματος,

x

το συνολικό ύψος της εσχάρας,

x

το βάρος της εσχάρας μετά του πλαισίου της,
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τις διαστάσεις των κιγκλίδων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 124 και
το ποσοστό της ελεύθερης επιφάνειας υδροσυλλογής.

Μεταφορά και απόθεση εσχάρων

Οι προς μεταφορά εσχάρες υδροσυλλογής θα τοποθετούνται επί ξύλινων στηριγμάτων και θα προσδένονται
στο μεταφορικό μέσο με ιμάντες, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και παραμορφώσεις.
Για την φορτοεκφόρτωση των εσχάρων θα χρησιμοποιούνται ιμάντες ανάρτησης (χρήση ανυψωτικών
μέσων) ή ξύλινες βάσεις (παλέτες) κατάλληλες για μεταφορά και απόθεση με περονοφόρα οχήματα. Σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη τους.
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να
αποφεύγονται, στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους (στοιβασία σε μεγάλο
ύψος). Για την αποθήκευση των εσχάρων θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα
στηρίγματα.

6

Κατασκευή - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

6.1 Κατασκευή χυτοσιδήρων εσχαρών υδροσυλλογής στο εργοστάσιο
Όλα τα προϊόντα θα προέρχονται από εργοστάσια και θα έχουν κατασκευασθεί με παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα
στάδια της παραγωγής.

6.2 Κατηγορίες χυτοσιδήρων εσχαρών υδροσυλλογής
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα τοποθετηθούν στις θέσεις που καθορίζονται στην εγκεκριμένη
μελέτη.
Οι κατηγορίες των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής παρουσιάζονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί
ανάλογα με την θέση εγκατάστασής τους
Πίνακας 2 – Κατηγορίες χυτοσιδηρών εσχάρων περισυλλογής
Κατηγορία

Αντοχή

Περιοχές κυκλοφορίας

C (C250)

250
kN/mm2

Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδρομίων και για
περιοχές κατά μήκος του δρόμου.

D (D400)

400 kN

Για περιοχές εγκάρσια στον δρόμο.

6.3 Σήμανση χυτοσιδήρων εσχάρων υδροσυλλογής
Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα στην εμφανή και μη εντοιχιζόμενη όψη, με ανάγλυφη σήμανση, τα
παρακάτω:
x

Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συμφωνίας με το πρότυπο).

x

Την ένδειξη της κατηγορίας της εσχάρας και του αντίστοιχου πλαισίου.

x

Το έτος και τον μήνα χύτευσης.

x

Το όνομα ή/και το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής.

x

Το σήμα του Οργανισμού Τυποποίησης.

x

Το λογότυπο του Κυρίου του Έργου (εφόσον απαιτείται).
5
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Η επιφάνεια της περιοχής στην οποία υπάρχει η σήμανση θα είναι αντιολισθηρή.

6.4 Τοποθέτηση – Εδραση καλυμμάτων εσχάρων
Για την τοποθέτηση της εσχάρας στο αντίστοιχο φρεάτιο προβλέπεται περιμετρικό διάκενο μεταξύ πλαισίου
και φρεατίου 20 mm, το οποίο θα πληρωθεί με τσιμεντοκονία. Το πλαίσιο τοποθετείται με την εσχάρα στην
προβλεπόμενη εσοχή του φρεατίου, ώστε το ωφέλιμο άνοιγμα του πλαισίου να συμπίπτει με το άνοιγμα του
αντίστοιχου φρεατίου.
Η άνω παρειά του πλαισίου θα βρίσκεται 30 mm κάτωθεν της τελικής επιφάνειας του καταστρώματος της
οδού. Η προκύπτουσα υψομετρική διαφορά θα προσαρμοσθεί με την ανάλογη διαμόρφωση της ασφαλτικής
στρώσης.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίνεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το αμετάθετο και
η εφαρμογή των εσχάρων χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση, συγκεκριμένα:

7

x

Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις με τις προβλεπόμενες ανοχές του πλαισίου που είναι
απαραίτητες για την καλή εφαρμογή της εσχάρας και την ευχερή ανύψωσή της.

x

Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησης και θα ελέγχεται η
επιπεδότητά του με αλφάδι. Οι επιφάνειες έδρασης της εσχάρας θα είναι απολύτως επίπεδες ώστε
να αποφεύγονται ταλαντώσεις της επί του πλαισίου.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

7.1 Ενσωματωμένα κύρια υλικά
Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής υλικών.
Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών οίκου κατασκευής ή/και αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα, αριθμού εργαστηριακών δοκιμών (εφόσον
τα προϊόντα δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό σειράς), δίνονται εντολές συμπλήρωσης.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ συνεπάγεται
την απόρριψή τους.

7.2 Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα των πλαισίων και εσχάρων θα ελέγχονται ως προς την διάταξη.
Τεμάχια που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή
αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

8.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x
x
x

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση εσχάρων
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός.

8.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
6
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Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

9

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα (kg) βάρους, με βάση ζυγολόγιο.
Προς τούτο θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης. Εναλλακτικά, τα βάρη των εσχαρών και των πλαισίων
έδρασης αυτών μπορούν να λαμβάνονται από τους πίνακες του εγκεκριμένου προμηθευτή .
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών,
που απαιτούνται για την τοποθέτηση των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των τυποποιημένων
εσχαρών και πλαισίων έδρασης.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Η πάκτωση των πλαισίων έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία ή με μη συρρικνούμενο κονίαμα.
7
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x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Βιβλιογραφία
-

οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών
και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96
και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).

9

34276

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές
Hand welded gully tops

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-01-02 «Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροσυγκολλητές» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-01-02,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή και τοποθέτηση
χαλύβδινων ηλεκτροσυγκολλητών εσχαρών.
ΟΙ χαλύβδινες εσχάρες έχουν εφαρμογή σε δίκτυα υδροσυλλογής και ως διαβάθρες, συνήθως δε είναι μη
τυποποιημένων διαστάσεων (διαστασιολόγηση κατά περίπτωση εφαρμογής).
Θα διαμορφώνονται με βάση σχετική μελέτη, η οποία θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
Δοκιμασία καταλληλότητας συγκολλητών – Συγκόλληση με τήξη – Μέρος
1:Χάλυβες

ΕΛΟΤ ΕΝ 288-2

Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 2:
Welding procedure specification for arc welding
Προδιαγραφή και καταλληλότητα διαδικασιών συγκόλλησης για μεταλλικά υλικά
Μέρος 2: Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης για ηλεκτροσυγκόλληση

ΕΛΟΤ ΕΝ 499

Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non
alloy and fine grain steels – Classification
Αναλώσιμα συγκόλλησης - Επενδεδυμένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου με
το χέρι μη κραματωμένων και λεπτόκοκκων χαλύβων - Ταξινόμηση

EΛΟΤ ΕΝ ISO 8501-1

Preparation of steel substrates before application of paints and related products Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation
grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal
of previous coatings -- Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την
εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της
καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες
προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων επιφανειών μετά την ολική
αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων .

ΕΛΟΤ ΕΝ 10027-1

Designation systems for steels - Part 1: Steel names
Συστήματα χαρακτηρισμού για χάλυβες - Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων
3
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Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Εσχάρα
Τα κινητά μέρη ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επισκευής που επιτρέπει από αυτό την εισροή των
επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.2 Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης
Είναι το τμήμα του φρεατίου αποχέτευσης, που αποτελείται από το πλαίσιο και την εσχάρα ή / και το
κάλυμμα, που τοποθετείται στο φρεάτιο στον τόπο της εγκατάστασης
3.3 Πλαίσιο
Το σταθερό μέρος του καλύμματος του φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που επιτρέπει από αυτό (ά) την
εισροή των επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.4 Κάλυμμα
Το(α) κινητό(ά) μέρος(η) ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που καλύπτει(ουν) το άνοιγμα του
φρεατίου

4

Απαιτήσεις υλικών

Οι χαλύβδινες εσχάρες και τα πλαίσια έδρασης αυτών διαμορφώνονται με διατομές μορφοσιδήρου (συνήθως
ορθογωνικές διατομές και γωνιακά ελάσματα).
Ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα είναι ποιότητας S 235 JR κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10027-1. Ο μορφοσίδηρος που
θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των εσχαρών θα αποτελείται από ευθύγραμμες ράβδους, χωρίς
κακώσεις στην επιφάνεια και στις ακμές τους.
Για την συγκόλληση θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ρουτυλίου (R: επίστρωση οξειδίου του τιτανίου)
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 499.

5

Κατασκευή - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Κατασκευή
Οι ράβδοι διαμόρφωσης των εσχαρών θα κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις που προβλέπονται από τα
εγκεκριμένα σχέδια λεπτομερειών με θερμική ή μηχανική κοπή, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η
ομαλότητα και το απαραμόρφωτο της επιφάνειας κοπής αλλά και η ευθυγραμμία του αποκοπτόμενου
τεμαχίου.
Δεν επιτρέπεται η κοπή των ράβδων με ψαλίδια ή κόφτες σε καμία περίπτωση, καθόσον με τον τρόπο αυτό
παραμορφώνεται η επιφάνεια κοπής λόγω εξελάσεως. Η κοπή θα γίνεται με ταχυπρίονο ή κοπτικά οξυγόνου
- ασετυλίνης.
Μετά την κοπή των τεμαχίων η εσχάρα θα προ-συναρμολογείται με σημειακές συγκολλήσεις (ηλεκτροπόνια)
και θα ακολουθεί η πλήρης συγκόλληση σε πεσσοειδή διάταξη (ράβδος παρά ράβδος, δεξιά - αριστερά). Η
σειρά αυτή των συγκολλήσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή στρεβλώσεων των διαμήκων ράβδων της
εσχάρας.
Η τήρηση ίσων αποστάσεων μεταξύ των ράβδων θα εξασφαλίζεται με κατάλληλα παρεμβύσματα / οδηγούς
(αποστάτες).
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1.
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθορισμένα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 288-2.
4
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Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση συγκολλήσεων επί τόπου του έργου, παρά μόνον για την συναρμολόγηση /
σύνδεση επί μέρους προκατασκευασμένων στο εργοστάσιο τεμαχίων.
Οι περιοχές των συγκολλήσεων θα καθαρίζονται εντελώς από ίχνη οξειδώσεων και κατάλοιπα
συγκολλήσεων. Οι επιφάνειες των συγκολλήσεων της άνω παρειάς της εσχάρας θα λειαίνονται μέχρι της
πλήρους ισοπέδωσής τους.

5.2 Αντισκωριακή προστασία
Τα τεμάχια των εσχαρών μετά την ολοκλήρωση της σιδηρουργικής κατεργασίας τους θα υποβάλλονται σε
αμμοβολή κατηγορίας SA 2 ½, EΛΟΤ ΕΝ ISO 8501-1 και θα βάφονται με διπλή στρώση αντισκωριακού
υποστρώματος ψευδαργυρικής βάσης (zinc rust primer). Οι αποχρώσεις των στρώσεων της αντισκωριακής
βαφής θα διαφέρουν ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων εξακρίβωση ότι εφαρμόσθηκαν δύο στρώσεις.

5.3 Τοποθέτηση
Το πλαίσιο έδρασης θα πακτώνεται στην υποκείμενη κατασκευή από σκυρόδεμα (κανάλι υδροσυλλογής,
φρεάτιο) μέσω τζινετιών, ηλεκτροσυγκολλημένων στο κάτω πέλμα του.
Προκειμένου περί διαβαθρών θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την μελέτη κατασκευαστικές
λεπτομέρειες.
Η πάκτωση θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη συναρμογή της εσχάρας με την
τελική στάθμη του τελικού δαπέδου ή καταστρώματος.
Υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες των ± 5 mm δεν γίνονται αποδεκτές.
Για την πάκτωση θα χρησιμοποιείται υστερόχυτο σκυρόδεμα της αυτής κατηγορίας με το σκυρόδεμα της
υποκείμενης κατασκευής (π.χ. λαιμού φρεατίου), με επαρκές εργάσιμο. Πριν από την διάστρωση του
υστεροχύτου θα καθαρίζεται επιμελώς με συρματόβουρτσα η επιφάνεια του υποκείμενου σκυροδέματος και
θα υγραίνεται.
Απαγορεύεται η χρήση εξομαλυντικής τσιμεντοκονίας για την έδραση του πλαισίου. Αντ’ αυτής θα
χρησιμοποιείται μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικό κονίαμα.

6

Κριτήρια αποδοχής εργασιών

6.1 Οπτικός έλεγχος κατασκευής
x

Οι εσχάρες θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την στάθμη του δαπέδου ή του καταστρώματος
τοποθέτησης, χωρίς προεξοχές ή βυθίσεις ακμών. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από την τελική
στάθμη του περιβάλλοντος δαπέδου ή του καταστρώματος εκτός αποδεκτών ορίων (βλ. § 5.3), η
εσχάρα θα αποξηλώνεται.

x

Η έδραση επί του πλαισίου θα είναι συνεχής καθ’ όλο το μήκος. Αν διαπιστωθούν σημειακές
στηρίξεις (ένδειξη στρεβλότητας της εσχάρας ή παραμορφώσεων του πλαισίου έδρασης κατά την
τοποθέτηση η κατασκευή δεν γίνεται αποδεκτή).

x

Τα διάκενα μεταξύ των εσχαρών και των πλαισίων στήριξης θα είναι ομοιόμορφα, σταθερού
ανοίγματος και πάντως όχι μεγαλύτερα από 5 mm (εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης).

x

Το πλαίσιο έδρασης περιμετρικά θα είναι πλήρως εγκιβωτισμένο στο σκυρόδεμα του δαπέδου ή
στο ασφαλτικό του καταστρώματος.

x

Η ορατή επιφάνεια της εσχάρας δεν θα εμφανίζει εξογκώματα συγκολλήσεων (θα έχουν λειανθεί
πλήρως).

x

Θα ελέγχεται η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακής βαφής (με τοπική απόξεση).

5
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6.2 Έλεγχος συμμόρφωσης με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης
Η διαπίστωση διατομών ελασμάτων μικρότερων των προβλεπόμενων ή διακένων μεγαλύτερων των
καθοριζόμενων στην μελέτη συνιστούν λόγο μη αποδοχής των εσχαρών.

6.3 Έλεγχοι συγκολλήσεων
Η Επίβλεψη μπορεί να ζητήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των συγκολλήσεων με μη καταστροφικές δοκιμές
(χρήση υπερήχων).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Η κατασκευή των εσχαρών απαιτεί την χρήση εργαλειομηχανών και συσκευών συγκόλλησης. Κατά την
εκτέλεση των ηλεκτροσυγκολλήσεων στο εργοτάξιο (εφ’ όσον απαιτούνται) θα λαμβάνονται τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς:
x

χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) ηλεκτροσυγκολλητών (μάσκα, γάντια, ποδιά),
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

x

επαρκής αερισμός χώρων εκτέλεσης συγκολλήσεων.
Πίνακας 1 – ΜΑΠ

Μάσκα κεφαλής
ηλεκτροσυγκόλλησης
από συνθετικό υλικό

ΕΛΟΤ ΕΝ
175

Personal protection Equipment for eye and face
protection during welding and
alied processes

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Ατομική προστασία Εξοπλισμός προστασίας
ματιών και προσώπου κατά
τη διάρκεια συγκολλήσεων
και σχετικών διεργασιών
Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία
υπό τάση
Γάντια προστασίας έναντι
για συγκολλητές

ΕΛΟΤ ΕΝ
12477

Γάντια προστασίας για
συγκολλητές

Protective gloves for welders

Προστατευτική
ενδυμασία, ποδιές,
μανίκια, περικνημίδες και
κάλυμμα κεφαλής

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 11611

Προστατευτική ενδυμασία για
χρήση σε συγκολλήσεις και
συναφείς εργασίες

Protective clothing for use in
welding and allied processes

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

6

Industrial safety helmets
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Επισημαίνεται η απαίτηση εκτέλεσης των εργασιών από αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές (πιστοποίηση
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1).
Επισημαίνεται ότι η μη ακριβής προσαρμογή των εσχαρών στην στάθμη του καταστρώματος κυκλοφορίας
συνεπάγεται κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα. Είναι ως εκ τούτου επιβεβλημένη η αυστηρή τήρηση των
όρων του εδαφίου 5.3. της παρούσας.
Μετά την τοποθέτηση και πάκτωση των εσχαρών θα καθαρίζεται πλήρως το κατάστρωμα της οδού ή το
δάπεδο τοποθέτησης από πάσης φύσεως προϊόντα αποξηλώσεων, υλικά πάκτωσης κ.λπ

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα πλήρως περαιωμένης σιδηράς
κατασκευής, περιορισμένης μηχανουργικής επεξεργασίας, (έτοιμης προς τοποθέτηση), είτε βάσει ζυγολογίου
είτε με αναλυτικούς υπολογισμούς βάσει του μήκους και του ονομαστικού βάρους των επιμέρους στοιχείων
του μορφοσιδήρου κατασκευής της εσχάρας (βάσει του σχεδίου λεπτομερειών).
Σε περίπτωση ζύγισης, η ζυγιστική διάταξη θα φέρει πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ
EN ISO/IEC 17025.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών,
που απαιτούνται για την τοποθέτηση των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των τυποποιημένων
εσχαρών.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Οι εργασίες και τα μικροϋλικά πάκτωσης της εσχάρας

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους:

Εάν προβλέπεται αμμοβολή, εφαρμογή διπλής αντισκωριακής στρώσεως (rust primer), τελική βαφή ή
γαλβάνισμα, οι εργασίες αυτές επιμετρώνται ιδιαίτερα, ανά χιλιόγραμμο αποδεκτής κατά τα ως άνω
κατασκευής.

7
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ 1123

Red lead based primers for structural steel Υπόστρωμα χρωμάτων βάσεων μολύβδου (μίνιο) για χαλύβδινες επιφάνειες,
έτοιμο για χρήση

ΕΛΟΤ ΕΝ 863

Safety rules for the construction of equipment for electric arc welding and allied
processes
Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή εξοπλισμού για συγκόλληση με τόξο και
συναφείς μεθόδους

8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές
Press welded gully tops

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-01-03 «Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροπρεσσαριστές» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-01-03,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα
ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής.

Προδιαγραφή

αφορούν

στις

τυποποιημένες

Πρόκειται για εσχάρες ορθογωνικού βρόγχου, οι οποίες διαμορφώνονται με ηλεκτροσυγκόλληση αυτογενή δι'
αντιστάσεως των διασταυρούμενων ελασμάτων μορφής (φερόντων και διανομών) με ταυτόχρονη άσκηση
πίεσης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods
Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και
χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems – Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας –
Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 10027-1

Designation systems for steels - Part 1: Steel names -- Συστήματα
χαρακτηρισμού για χάλυβες . Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών - Rust protection of
steel structures used in hydraulic works

3. Όροι και ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Εσχάρα
Τα κινητά μέρη ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επισκευής που επιτρέπει από αυτό την εισροή των
επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.2 Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης
Είναι το τμήμα του φρεατίου αποχέτευσης , που αποτελείται από το πλαίσιο και την εσχάρα ή/ και το
κάλυμμα, που τοποθετείται στο φρεάτιο στον τόπο της εγκατάστασης
3.3 Πλαίσιο

3
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Το σταθερό μέρος του καλύμματος του φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που επιτρέπει από αυτό (ά) την
εισροή των επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.4 Κάλυμμα
Το(α) κινητά(ά) μέρος (η) ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που καλύπτει(ουν) το άνοιγμα του
φρεατίου

4 Απαιτήσεις
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας κατασκευής θα είναι ποιότητας S235 JRG2 σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 10027-1 .
Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση άλλης ποιότητας χάλυβα αλλά με μηχανικά, χημικά και χαρακτηριστικά
συγκολλησιμότητας και γαλβανίσματος ισοδύναμα ή ανώτερα της προαναφερόμενης ποιότητας.
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες αποτελούνται από τις φέρουσες λάμες για την παραλαβή του φορτίου και
από τις εγκάρσιες ελικοειδούς μορφής ράβδους (cross bars) που συνεισφέρουν στην κατανομή του φορτίου
(Σχήμα 1). Οι φέρουσες λάμες θα στηρίζονται απαραίτητα σε πλαίσιο έδρασης πακτωμένο στα τοιχία του
προς κάλυψη ανοίγματος.

Σχήμα 1 - Δομή ηλεκτροπρεσσαριστών εσχάρων

Τα χαλύβδινα στοιχεία της εσχάρας θα έχουν ομοιόμορφη διατομή χωρίς ανωμαλίες στις επιφάνειες και τις
αιχμές τους.
Οι εσχάρες προσδιορίζονται από τις αξονικές αποστάσεις των δημιουργούμενων από τα συνιστώντα
στοιχεία (λάμες - ελικοειδείς ράβδοι) βρόγχων (Σχήμα 2).

Σχήμα 2 - Ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ (hot dip galvanized) σύμφωνα με τo
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461 και εφοδιασμένες με ειδικά εξαρτήματα αγκύρωσης που θα εξασφαλίζουν την
σταθερή τοποθέτησή τους εντός του αντιστοίχου πλαισίου και την σύνδεση μεταξύ τους.
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Μεταφορά και απόθεση υλικών

Κατά την φορτοεκφόρτωση, προς αποφυγή παραμορφώσεων και τραυματισμών, θα χρησιμοποιούνται
ιμάντες ανάρτησης με ελαστική ή πλαστική επικάλυψη, ή ξύλινα πλαίσια (παλέτες) ειδικά για την διακίνηση
των κατασκευών με περονοφόρα οχήματα. Κατά την εκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή
ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση των κατασκευών.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται κατά την μεταφορά και αποθήκευση στην στοιβασία των κατασκευών, ώστε να
αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους.

6

Κατασκευή - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

6.1 Κατασκευή τυποποιημένων ηλεκτροπρεσσαριστών εσχαρών καναλιών υδροσυλλογής
στο εργοστάσιο
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες είναι βιομηχανικής προέλευσης και χαρακτηρίζονται από τις εξωτερικές
διαστάσεις, το άνοιγμα του βρόγχου και την φέρουσα ικανότητα. Το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει
πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της
παραγωγής.
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου, με
ιδιαίτερη αναφορά στα πρότυπα, στα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών κατασκευής και στην στατική
επάρκεια των τελικών προϊόντων.
Το πιστοποιητικό ποιότητας θα συνοδεύεται από φύλλο ποιοτικού δειγματοληπτικού ελέγχου της παραγωγής
(δείγμα 10% της συνολικής παραγγελθείσας ποσότητας) που θα περιλαμβάνει:
x

Έλεγχο / μέτρηση της ακρίβειας των κατασκευών και των αντιστοίχων διαστασιακών ανοχών.

x

Έλεγχο / μέτρηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κατασκευών. Θα αναγράφονται οι
μετρήσεις που αφορούν στην στρέβλωση και την ευθύτητα (αποκλίσεις καθετότητας και
παραλληλίας) των κατασκευών. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζονται από την
εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία.

x

Οπτικός έλεγχος και μέτρηση πάχους του γαλβανίσματος.

6.2 Αντισκωριακή προστασία
Για την αντισκωριακή προστασία των τυποποιημένων ηλεκτροπρεσσαριστών εσχαρών καναλιών
υδροσυλλογής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01.

6.3 Τοποθέτηση
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες εδράζονται σε πλαίσιο, κατασκευασμένο συνήθως από γωνιακά προφίλ
(τυποποιημένα ή σύνθετα απο ηλεκτροσυγκολλημένα ελάσματα). Το πλαίσιο έδρασης είναι εφοδιασμένο με
λάμες αγκύρωσης (τζινέτια), για την πάκτωσή του στα τοιχία από σκυρόδεμα του ανοίγματος που πρόκειται
να καλυφθεί (Σχ. 3). Οι πακτώσεις των πλαισίων θα γίνονται σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
εγκεκριμένης μελέτης.
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Σχήμα 3 - Τοποθέτηση εσχαρών
Τα πλαίσια έδρασης της εσχάρας εφαρμόζονται κατά την φάση σκυροδέτησης των τοιχίων του προς κάλυψη
ανοίγματος ή τοποθετούνται στις υποδοχές που θα έχουν εκ των προτέρων κατασκευασθεί στα τοιχία. Μετά
την αγκύρωση των πλαισίων οι υποδοχές αυτές θα πληρούνται με κονίαμα.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το αμετάθετο και
η εφαρμογή των εσχαρών χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση, συγκεκριμένα:
-

Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις με τις προβλεπόμενες ανοχές του πλαισίου που είναι
απαραίτητες για την καλή εφαρμογή της εσχάρας.

-

Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησής του από πιθανές
ηλεκτροσυγκολλήσεις, σκυροδετήσεις κ.λπ.

7 Κριτήρια αποδοχής εργασιών
7.1 Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής υλικών.
x Έλεγχος πιστοποιητικών ποιότητας και φύλλων των δειγματοληπτικών ποιοτικών ελέγχων. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα, αριθμού εντύπων ή
πιστοποιητικών δίδονται εντολές συμπλήρωσης. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε
υλικού ή διάταξης με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ συνεπάγεται την απόρριψη ή την
αντικατάστασή τους.
x Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας των κατασκευών. Εσχάρες που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις
ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα αντικαθίστανται άμεσα με δαπάνες του Αναδόχου.

7.2 Έλεγχος της τοποθέτησης
x Έλεγχος, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλες οι
εσχάρες στις προβλεπόμενες θέσεις, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά.
x Έλεγχος της ορθής τοποθέτησης των πλαισίων έδρασης των εσχαρών και συγκεκριμένα :
-

-

6

Ελέγχεται η καθετότητα των πλευρών των πλαισίων με την μέτρηση των διαγωνίων τους. Η
διαφορά μήκους των δύο διαγωνίων, δεν θα υπερβαίνει το 3/1000 της μέγιστης διάστασης του
πλαισίου.
Ελέγχεται η στρέβλωση των πλαισίων κατά τον κατακόρυφο άξονα με μέτρηση των υψομέτρων
τοποθέτησης των 4 γωνιών και των 4 μέσων των πλευρών των πλαισίων.
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-

Ελέγχονται οι εσωτερικές διαστάσεις των πλαισίων.

x Έλεγχος ορθής τοποθέτησης των εσχαρών στα αντίστοιχα πλαίσια έδρασής τους και συγκεκριμένα:
-

-

-

Ελέγχεται οπτικά η ομοιομορφία των διακένων μεταξύ εσχάρας και πλαισίου.
Ελέγχεται η διαφορά υψομέτρου μεταξύ του χείλους του πλαισίου και της άνω παρειάς της
εσχάρας. Η διαφορά αυτή δεν θα υπερβαίνει τα + 3mm.
Ελέγχεται η τοποθέτηση των ειδικών εξαρτημάτων αγκύρωσης της εσχάρας στα αντίστοιχα
πλαίσια. Η εσχάρα δεν θα μετακινείται εντός του πλαισίου έδρασης.
Ελέγχονται πιθανές πλαστικές παραμορφώσεις από την εφαρμογή φορτίου.

Σκοπός των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι οι τυποποιημένες εσχάρες υδροσυλλογής ικανοποιούν
πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ και τα χαρακτηριστικά του έργου τα οποία έχουν σχεδιασθεί.
Οι παρουσιαζόμενες βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των ελέγχων / δοκιμών, που οφείλονται σε
κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται με επανατοποθέτηση ή με αντικατάσταση των
φθαρμένων τεμαχίων με καινούργια.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
1. Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x

Εκφόρτωση με γερανό ή γερανοφόρο όχημα.

x

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

2. Χρήση εργαλείων χειρός
x

Χρήση εργαλείων συγκόλλησης και διάτρησης.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα
άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

8.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυωμένου
μετάλλου

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών - Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications
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Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

9 Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
9.1 Μέθοδος μέτρησης
Οι τυποποιημένες ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα
βάρους, βάσει των πινάκων του εργοστασίου παραγωγής.
Εάν οι διαστάσεις των εσχαρών είναι μεγαλύτερες από αυτές που ορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη γίνονται
δεκτές εάν δεν παρακωλύεται η λειτουργία του έργου, όμως για την επιμέτρηση υπολογίζεται το μέγεθος που
αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριμμένες διαστάσεις των εσχαρών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

8

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών,
που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των ηλεκτροπρεσσαριστών εσχαρών
υδροσυλλογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης του έργου και τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των τυποποιημένων
εσχαρών.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Οι εργασίες και τα μικροϋλικά πάκτωσης της εσχάρας

x

Η αντισκωριακή προστασία

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

34296
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03:2009

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η πάκτωση και τοποθέτηση των εσχαρών

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους

9
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Βιβλιογραφία
-

οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και
Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και
η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).

- ΕΛΟΤ EN 10244-1

10

Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part
1: General principles - Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα - Μέρος 1:
Γενικές αρχές
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-01-04 «Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό
χυτοσίδηρο» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-01-04,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση
εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη - ductile iron).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 124

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

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems – Requirements - Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας. Απαιτήσεις

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Εσχάρα
Τα κινητά μέρη ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επισκευής που επιτρέπει από αυτό την εισροή των
επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.2 Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης
Είναι το τμήμα του φρεατίου αποχέτευσης , που αποτελείται από το πλαίσιο και την εσχάρα ή/και το
κάλυμμα, που τοποθετείται στο φρεάτιο στον τόπο της εγκατάστασης
3.3 Πλαίσιο
Το σταθερό μέρος του καλύμματος του φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που επιτρέπει από αυτό (ά) την
εισροή των επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.4 Κάλυμμα
Το(α) κινητά(ά) μέρος (η) ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που καλύπτει(ουν) το άνοιγμα του
φρεατίου

3
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Απαιτήσεις

4.1 Υλικά
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και κατασκευάζονται σύμφωνα
με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Το χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή των εσχαρών υδροσυλλογής υλικό είναι χυτοσίδηρος σφαιροειδούς
γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1563.
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, που εκδίδονται από αναγνωρισμένο οργανισμό Πιστοποίησης.
Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά
των υλικών που ενσωματώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω πρότυπα, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά.

4.2 Ποιότητα χυτοσιδήρου σφαιροειδή γραφίτη για τις εσχάρες υδροσυλλογής - Βασικά
χαρακτηριστικά εσχαρών
4.2.1

Γενικά

Η αντοχή σε εφελκυσμό, η ελάχιστη επιμήκυνση και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου για την
κατασκευή των εσχαρών υδροσυλλογής χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15, θα γίνεται
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 (Πίνακας 1).
Πίνακας 1 - Βασικές τιμές των χαρακτηριστικών αυτών
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό
Ελάχιστη επιμήκυνση (%)
Σκληρότητα

400 Ν/mm2
15
130-180 ΒRINNEL

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή
άλλα ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων, οφειλομένων σε
ελαττωματική χύτευση, με επιπρόσθετα υλικά.
4.2.2

Βασικά χαρακτηριστικά εσχαρών

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής χαρακτηρίζονται από:
-

Τις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου τους.

-

Τις ωφέλιμες διαστάσεις του προς κάλυψη ανοίγματος.

-

Το συνολικό ύψος της εσχάρας.

-

Το βάρος της εσχάρας μαζί με το πλαίσιό της.

-

Τις διαστάσεις των κιγκλίδων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά κεφάλαια του ΕΛΟΤ ΕΝ 124) και
το ποσοστό της ελεύθερης επιφάνειας υδροσυλλογής.

4.3 Μεταφορά και απόθεση υλικών
Οι προς μεταφορά εσχάρες υδροσυλλογής τοποθετούνται επί ξύλινων στηριγμάτων και προσδένονται στο
μεταφορικό μέσο με ιμάντες, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και παραμορφώσεις.
4

34304
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04:2009

Για την φορτοεκφόρτωση των εσχαρών χρησιμοποιούνται ιμάντες ανάρτησης (χρήση ανυψωτικών μέσων) ή
ξύλινες βάσεις (παλέτες) κατάλληλες για μεταφορά και απόθεση με περονοφόρα οχήματα. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη τους.
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να
αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους (στοιβασία σε μεγάλο
ύψος). Για την αποθήκευση των εσχαρών χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα
στηρίγματα.

5

Κατασκευή - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Κατασκευή εσχαρών υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο στο εργοστάσιο
Όλα τα προϊόντα θα προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια και θα έχουν κατασκευασθεί με
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να διασφαλίζεται ο
ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

5.2 Κατηγορίες εσχαρών υδροσυλλογής
Οι εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο θα τοποθετηθούν στις θέσεις που καθορίζονται στην
εγκεκριμένη μελέτη.
Οι κατηγορίες των εσχαρών υδροσυλλογής και οι ενδεικνυόμενες εφαρμογές τους παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2
Πίνακας 2 – Κατηγορίες των εσχαρών υδροσυλλογής
Κατηγορία

Αντοχή

Περιοχές κυκλοφορίας

C (C250)

250 kN

Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδρομίων και για
περιοχές κατά μήκος του δρόμου.

D (D400)

400 kN

Για περιοχές εγκάρσια στον δρόμο.

5.3 Τοποθέτηση – Έδραση πλαισίων εσχαρών
Για την τοποθέτηση της εσχάρας στο αντίστοιχο φρεάτιο απαιτείται η εξασφάλιση περιμετρικού διάκενου
μεταξύ πλαισίου και φρεατίου της τάξης των 20 mm, το οποίο θα πληρωθεί με τσιμεντοκονία.
Το πλαίσιο τοποθετείται με την εσχάρα στην προβλεπόμενη εσοχή του φρεατίου, ώστε το ωφέλιμο άνοιγμα
του πλαισίου να συμπίπτει με το άνοιγμα του αντιστοίχου φρεατίου.
Η άνω παρειά του πλαισίου θα ευρίσκεται 30mm κάτωθεν της τελικής επιφάνειας του καταστρώματος της
οδού. Η προκύπτουσα υψομετρική διαφορά θα καλυφθεί με ανάλογη διαμόρφωση του ασφαλτικού τάπητα.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το αμετάθετο και
η εφαρμογή των εσχαρών χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση. Συγκεκριμένα :
-

Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις (με τις προβλεπόμενες ανοχές) που είναι απαραίτητες για την
καλή εφαρμογή της εσχάρας και την ευχερή ανύψωσή της.

-

Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησης και θα ελέγχεται η
επιπεδότητά του με αλφάδι. Οι επιφάνειες έδρασης της εσχάρας θα είναι απολύτως επίπεδες ώστε να
αποφεύγονται ταλαντώσεις της επί του πλαισίου.
5

34305

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04:2009

©

ΕΛΟΤ

5.4 Διάταξη ασφάλισης καλυμμάτων
Τα καλύμματα φρεατίων και οι εσχάρες θα διαθέτουν, εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διάταξη
ασφάλισής τους. Στην περίπτωση αυτή τα καλύμματα των φρεατίων και οι εσχάρες θα είναι κατάλληλα
σχεδιασμένες για την εφαρμογή ειδικών κλειδιών απασφάλισής τους.

6

Σήμανση εσχαρών

Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα στην εμφανή και μη εντοιχιζόμενη όψη του, με ανάγλυφα στοιχεία ή
ένγλυφη σήμανση, τα παρακάτω:



Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συμφωνίας με το πρότυπο).



Την ένδειξη της κατηγορίας της εσχάρας και του αντίστοιχου πλαισίου.



Το έτος και τον μήνα χύτευσης.



Το όνομα ή/και το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής.



Το σήμα του Οργανισμού Τυποποίησης.



Το λογότυπο του Κυρίου του Έργου (εφόσον απαιτείται).

Η επιφάνεια της περιοχής στην οποία υπάρχει η σήμανση θα είναι αντιολισθηρή.

7

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

7.1 Ενσωματωμένα κύρια υλικά
Έλεγχος φακέλου των πιστοποιητικών συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα ισχύοντα πρότυπα.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης των υπόψη χυτοσιδηρών με τα ισχύοντα πρότυπα συνεπάγεται την
απόρριψή τους.

7.2

Οπτικός έλεγχος τοποθέτησης

Τα εμφανή τμήματα των εσχαρών θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και τις περιμετρικές ανοχές τους.
Τεμάχια που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή
αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x
x
x

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των εσχαρών.
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

8.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών
Εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.)
6
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις αναφέρονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε
διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 863

Προστατευτική ενδυμασία
- Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής Αντοχή σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

9

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Οι εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα (kg) βάρους, με βάση
ζυγολόγιο. Προς τούτο θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης. Εναλλακτικά, τα βάρη των εσχαρών και των
πλαισίων έδρασης αυτών μπορούν να λαμβάνονται από τους πίνακες του εγκεκριμένου προμηθευτή .
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανικών μέσων, των υλικών και
συσκευών που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των χυτοσιδηρών εσχαρών
υδροσυλλογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης του έργου και τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των τυποποιημένων
εσχαρών και πλαισίων έδρασης .

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Η πάκτωση των πλαισίων έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία ή μη συρρικνούμενο κονίαμα.
7
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x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
-

Οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96)

-

Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Βαθμίδες Φρεατίων
Manhole steps

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-01-05 «Βαθμίδες Φρεατίων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-01-05,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Βαθμίδες Φρεατίων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση
βαθμίδων φρεατίων επίσκεψης υπογείων δικτύων, κατασκευασμένων από φαιό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη ή χάλυβα επικαλυπτόμενο από πλαστικό ή από ρητίνες ενισχυμένες με ίνες γυαλιού.
Οι βαθμίδες πακτώνονται στα τοιχώματα των φρεατίων των δικτύων βάθους μεγαλύτερου από 1,25 m για να
διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 124

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1561

Founding - Grey cast irons
Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος

ΕΛΟΤ EN 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons
Χύτευση - Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1872-1 Πλαστικά - Πολυαιθυλένιο (PΕ) για μορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 2:
Προετοιμασία δοκιμίων και προσδιορισμός ιδιοτήτων -- Plastics - Polyethylene (PE)
moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for
specifications
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1872-2 Πλαστικά - Πολυαιθυλένιο (PE) για μορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 2:
Προετοιμασία δοκιμίων και προσδιορισμός ιδιοτήτων - Τροποποίηση 1 - Plastics Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test
specimens and determination of properties - Amendment 1- EΛΟΤ ΕΝ 10083-1

Χάλυβες βαφής και επαναφοράς - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης -- Steels
for quenching and tempering - Part 1: General technical delivery conditions

ΕΛΟΤ ΕΝ 10084

Χάλυβες για επιφανειακή σκλήρυνση - Τεχνικοί όροι παράδοσης -- Case hardening
steels - Technical delivery conditions

ΕΛΟΤ ΕΝ 10085

Χάλυβες εναζώτωσης - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Nitriding steels - Technical delivery
conditions
3
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ΕΛOΤ ΕΝ 10087

Χάλυβες από κατεργασία σε αυτόματα μηχανήματα - Τεχνικοί όροι παράδοσης για
ημικατεργσμένα προϊόντα, ράβδους και σύρματα θερμής έλασης -- Free-cutting steels
- Technical delivery conditions for semi-finished products, hot-rolled bars, and rods

ΕΛΟΤ ΕΝ 10095

Χάλυβες και κράματα νικελίου ανθεκτικά στη θερμότητα -- Heat resisting steels and
nickel alloys

ΕΛΟΤ ΕΝ 10250-4

Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα ελεύθερης σφυρηλασίας για γενικές τεχνικές χρήσεις Μέρος 4: Ανοξείδωτοι χάλυβες -- Open die steel forgings for general engineering
purposes - Part 4: Stainless steels

ΕΛΟΤ ΕΝ 10340

Χυτοχάλυβες κατασκευών - Steel castings for structural uses

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems - Requirements
Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας. - Απαιτήσεις

EΛΟΤ ΕΝ 10025-3

Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for
normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels. - Προϊόντα θερμής
έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης για
εξομαλυσμένους/εξομαλυσμένους με έλασμένους συγκολλήσιμους λεπτοκόκκους
χαλύβων κατασκευών

ΕΛΟΤ ΕΝ 13101

Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης -- Steps for underground man entry chambers - Requirements,
marking, testing and evaluation of conformity

ΕΛΟΤ ΕΝ 14396

Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων -- Fixed ladders for manholes

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Οι βαθμίδες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη
σύμφωνα με τo ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των βαθμίδων φρεατίων είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561 και το ΕΛΟΤ
EN 1563
Οι βαθμίδες φρεατίων θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
που θα εκδίδονται από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης.

4.2
4.2.1

Ποιότητα βαθμίδων φρεατίων
Βαθμίδες από φαιό χυτοσίδηρο

Γενικά: Η αντοχή σε εφελκυσμό και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου για την κατασκευή των βαθμίδων
φρεατίων φαιού χυτοσίδηρου θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
βασικές τιμές των χαρακτηριστικών αυτών:
Πίνακας 1 – Βασικές τιμές σε εφελκυσμό και σκληρότητα από φαιό χυτοσίδηρο
4
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Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό
Σκληρότητα σε BRINNEL

200 Ν/mm2
έως 210

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή
άλλα ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων, οφειλομένων σε
ελαττωματική χύτευση, με επιπρόσθετα υλικά.
4.2.2

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη

Γενικά: Η αντοχή σε εφελκυσμό, η ελάχιστη επιμήκυνση και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου για την
κατασκευή των βαθμίδων φρεατίων χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15, θα ακολουθούν
το πρότυπο ΕΛΤΟ ΕΝ 1563. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές τιμές των χαρακτηριστικών αυτών:
Πίνακας 2 – Βασικές τιμές σε εφελκυσμό, σκληρότητα και επιμήκυνση από χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό
Ελάχιστη επιμήκυνση (%)
Σκληρότητα

400 Ν/mm2
15
130-180 ΒRINNEL

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές και σπηλαιώσεις.
4.2.3

Βαθμίδες από χάλυβα επικαλυπτόμενο από πλαστικό

Γενικά: Η βαθμίδα αποτελείται από μεταλλικό πυρήνα διαμέτρου 16 mm, επικαλυπτόμενο πλήρως με
πλαστικό, συνήθως πολυολεφινικής βάσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ ISO1872-1 και ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 1872-2 .
Ο μεταλλικός κορμός είναι χαλύβδινος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 10083-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 10084,
ΕΛΟΤ ΕΝ 10085, ΕΛΟΤ ΕΝ 10087, ΕΛΟΤ ΕΝ 10095, ΕΛΟΤ ΕΝ 10250-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 10340, ΕΛΟΤ ΕΝ
10025-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 14396.
Το ελάχιστο πάχος της πλαστικής επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον 3 mm. H πλαστική επικάλυψη θα είναι
στερεά συνδεδεμένη με τον μεταλλικό πυρήνα.
Η λαβή της βαθμίδας θα ταιριάζει στην φόρμα της παλάμης ενώ στην άνω επιφάνεια θα υπάρχουν γλυφές
μορφές Χ, ύψους 2 mm. Σε κάθε άκρο θα υπάρχει πτερύγιο προστασίας (Βλ. Σχήμα 1). Οι βαθμίδες θα
διαθέτουν 2 ανακλαστικές επιφάνειες (χρώματος κόκκινου ή πράσινου).
Ο μεταλλικός κορμός επικαλύπτεται κατά 100% από πλαστικό χωρίς να αφήνει μεταλλικές επιφάνειες
εκτεθειμένες σε οξείδωση - διάβρωση. Η βαθμίδα δεν θα έχει προεξοχές ή μυτερές επιφάνειες που θα
εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμού.
Οι δοκιμές μηχανικής αντοχής της βαθμίδας θα γίνονται βάσει της προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 13101

5
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Σχήμα 1 - Τυπική διαμόρφωση βαθμίδας (οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές)

4.3

Μεταφορά και απόθεση υλικών

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη των βαθμίδων επί του εδάφους.
Οι βαθμίδες και τα καλύμματα φρεατίων θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να
αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους (στοιβασία σε μεγάλο
ύψος). Για την αποθήκευσή τους θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα στηρίγματα.

4.4

Τοποθέτηση - ανοχές

Οι βαθμίδες φρεατίων θα πακτώνονται μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος των τοιχωμάτων των
φρεατίων στις οπές που αφήνονται για τον σκοπό αυτό με τσιμεντοκονία αναλογίας 1:2.
Η πάκτωσή τους θα γίνεται σε ικανό βάθος, ενώ η μεταξύ τους απόσταση καθορίζεται σε 30 - 35 cm (εάν δεν
προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη).
Η τήρηση των παραπάνω είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης των υπογείων
δικτύων.

5 Έλεγχοι
5.2

Ενσωματούμενα κύρια υλικά

Έλεγχος των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του υλικού κατασκευής των βαθμίδων με τα αντίστοιχα κατά
κατηγορία υλικού πρότυπα.
6
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Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ συνεπάγεται την απόρριψή
τους.

5.3

Οπτικός έλεγχος τοποθετημένων βαθμίδων

Θα ελέγχεται η απόσταση μεταξύ των βαθμίδων και η ευθυγράμμισή τους καθ’ ύψος.
Τεμάχια που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή
αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Δειγματοληπτικά θα ελέγχεται και η πάκτωση με κρούση με ελαφρό σφυρί.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x Εκτέλεση εργασιών σε περιορισμένο χώρο.
x Κίνδυνος ολίσθησης / πτώσης.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

7
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR
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Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται με βάση το βάρος των εγκατεστημένων βαθμίδων ανάλογα με τις διαστάσεις και την
κατηγορία τους. Θα συντάσσεται πρωτόκολλο με τα βάρη που θα προκύπτουν μετά από την ζύγισή τους, ή
με βάση τους πίνακες των κατασκευαστών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

8

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και των
εργαλείων που απαιτούνται για την πάκτωση των χυτοσιδηρών βαθμίδων

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση των τεμαχίων και προστασία επί τόπου του έργου

x

Η πάκτωση των πλαισίων έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία ή μη συρρικνούμενο κονίαμα.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους:
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 10223-3

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα σύρματος για φράκτες. - Μέρος 3: Εξαγωνικά
χαλύβδινα συρματοπλέγματα δομικών έργων -- Steel wire and wire products for
fences - Part 2: Hexagonal steel wire netting for engineering purposes

ΕΛΟΤ EN 10244-1

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με
μη σιδηρούχα μέταλλα - Μέρος 1: Γενικές αρχές.-- Steel wire and wire products - Nonferrous metallic coatings on steel wire - Part 1: General principles

ΕΛΟΤ EN 10244-2

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με
μη σιδηρούχα μέταλλα. - Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων
ψευδαργύρου -- Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

ΕΛΟΤ EN 12371

Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό - Natural
stone test methods - Determination of frost resistance.

ΕΛΟΤ EN 1925

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης
νερού δια τριχοειδών -- Natural stone test methods - Determination of water
absorption coefficient by capillarity

ΕΛΟΤ EN 772-11

Μέθοδοι δοκιμής στοιχείων τοιχοποιίας. - Μέρος 11: Προσδιορισμός
υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από σκυρόδεμα με αδρανή, από λίθους
τεχνητούς ή φυσικούς, λόγω τριχοειδούς δράσεως και της αρχικής ταχύτητας
υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από άργιλο -- Methods of test for masonry
units - Part 11 : Determination of water absorption of aggregate concrete,
manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the
initial rate of water absorption of clay masonry units
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-01-06 «Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων
βιομηχανικής προέλευσης» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-01-06,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την αποστράγγιση δαπέδων με
τυποποιημένα στοιχεία βιομηχανικής προέλευσης (κανάλι και σχάρα), κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1433. Τα κανάλια της εν λόγω κατηγορίας διαμορφώνονται με συνθετικά υλικά με ή
χωρίς ενισχύσεις (π.χ. πολυπροπυλένιο) ή χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας
φορτίου) που φέρουν εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433

Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων -Ταξινόμηση,
σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and
testing requirements, marking and evaluation of conformity.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας - Απαιτήσεις - Quality management systems Requirements

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Αποδεκτά υλικά
Το σύστημα των καναλιών / εσχαρών αποστράγγισης δαπέδων θα προέρχεται από εργοστάσια με
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Τα στοιχεία του συστήματος θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις για την εξασφάλιση στεγανής
σύνδεσης και θα παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων προσυναρμολογημένων εκτός
ορύγματος καναλιού.
Οι συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή κατακόρυφες, θα γίνονται στις προσημειωμένες από
τον κατασκευαστή θέσεις στο σώμα του καναλιού με χρήση των ειδικών εξαρτημάτων που προβλέπονται για
το συγκεκριμένο σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.
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Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών θα παραδίδονται με εργοστασιακή αντιδιαβρωτική
επεξεργασία.
Τα κανάλια και οι εσχάρες θα φέρουν την προβλεπόμενη από το ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 σήμανση. Συγκεκριμένα θα
αναγράφονται σε εμφανές σημείο:
1)

Ο αριθμός του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 (μόνο εφόσον όλα τα στοιχεία του συστήματος
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Προτύπου).

2)

Η κατηγορία φορτίου (π.χ. D400).

3)

Το όνομα ή λογότυπο του κατασκευαστή ως και ο τόπος κατασκευής.

4)

Η σήμανση CE

Τα κανάλια αποστράγγισης δαπέδων θα συνοδεύονται από το σήμα συμμόρφωσης CE όπως αναφέρεται
στο Παράρτημα ΖΑ του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1433.
Όσον αφορά την αντισκωριακή προστασία των εσχαρών των τυποποιημένων καναλιών αποστράγγισης
δαπέδων, έχουν εφαρμογή, πέραν των όσων αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433, και οι διατάξεις
των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Προτύπων περί γαλβανισμένων εν θερμώ στοιχείων και χυτοσιδηρών
εσχαρών.

4.2 Επιλογή τύπου καναλιών
Τα κανάλια αποστράγγισης (σώμα και εσχάρα) κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και το
επιτρεπόμενο φορτίο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1433.
Ο καθορισμός της διατομής των καναλιών της διάταξης των συνδέσεών τους με το δίκτυο καθώς και του
τύπου της εσχάρας αποχέτευσης αποτελούν αντικείμενο της Μελέτης Αποχέτευσης - Αποστράγγισης του
Έργου.
Οι κατηγορίες της φέρουσας ικανότητας των καναλιών καθώς και το σύνηθες πεδίο εφαρμογής τους
προσδιορίζονται με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 ως εξής:

Κατηγορία Α:

Για περιοχές διέλευσης πεζών και ποδηλατών μόνον.
Ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN.

Κατηγορία Β:

Για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
Ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN.

Κατηγορία Γ:

Για κράσπεδα πεζοδρομίων και Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης οδών (ΛΕΑ) . Ελάχιστη
κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 Kn.

Κατηγορία Δ:

Για καταστρώματα οδών και χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων. Ελάχιστη
κλάση D400: αντοχή σε φορτίο 400 kN.

Κατηγορία Ε:

Για επιφάνειες που δέχονται βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ.
Ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN.

Κατηγορία ΣΤ:

Για επιφάνειες που δέχονται πολύ βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων.
Ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN.

Η απαιτούμενη κατά περίπτωση φέρουσα ικανότητα θα καθορίζονται από την Μελέτη.

5
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Μεταφορά και απόθεση των υλικών

Κατά την φορτοεκφόρτωση, προς αποφυγή παραμορφώσεων και τραυματισμών, θα χρησιμοποιούνται
ιμάντες ανάρτησης με ελαστική ή πλαστική επικάλυψη, ή ξύλινα πλαίσια (παλέτες) ειδικά για την διακίνηση
των κατασκευών με περονοφόρα οχήματα. Κατά την εκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή
ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση των κατασκευών.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται κατά την μεταφορά και αποθήκευση στην στοιβασία των καναλιών, ώστε να
αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκειμένου βάρους.

5.2

Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση των καναλιών αποστράγγισης δαπέδων θα γίνεται σε όρυγμα επί κοιτοστρώσεως
(εξομαλυντικής στρώσεως). Τα διάκενα μεταξύ των εξωτερικών παρειών του καναλιού και του ορύγματος θα
πληρούνται επίσης με σκυρόδεμα. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι οδηγίες και τα σχέδια
λεπτομερειών του κατασκευαστή [που θα έχει γίνει αποδεκτός σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο κεφάλαιο 4
της παρούσας].
Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες τυπικές λεπτομέρειες:

Σχήμα 1 - Τυπικό κανάλι Κατηγορίας Α.

Πλάτος
X
100mm
50
Κατηγορία φορτίου: A15

Διαστάσεις σε mm
L
Y
Z
230
175
50
Ποιότητα σκυροδέματος: C 16/20
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Σχήμα 2 - Τυπικό κανάλι Κατηγορίας Β

Πλάτος

Διαστάσεις σε mm

X
100 mm
100
150 mm
100
200 mm
100
Κατηγορία φορτίου: B125

L
Y
Z
340
50
100
410
50
100
450
50
100
Ποιότητα σκυροδέματος: C 16/20

Σχήμα 3 - Τυπικό κανάλι Κατηγορίας Γ

Πλάτος

Διαστάσεις σε mm
X

100 mm
150
150 mm
150
200 mm
150
300 mm
150
Κατηγορία φορτίου: C250

6

L

Y

Z

440
510
550
660

90
120
155
190
Ποιότητα σκυροδέματος: C 20/25

150
150
150
150

ΕΛΟΤ
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Σχήμα 4 - Τυπικό κανάλι Κατηγορίας Δ

Πλάτος

Διαστάσεις σε mm
X

100 mm
200
150 mm
200
200 mm
200
300 mm
200
Κατηγορία φορτίου: D400

L

Y

Z

540
610
650
760

140
175
205
340
Ποιότητα σκυροδέματος: C 20/25

200
200
200
200

Κατά την τοποθέτηση των καναλιών εφιστάται η προσοχή στην προστασία τους από εισχώρηση διαφόρων
υλικών κατασκευής (αμμοχάλικα, χώματα κ.λ.π.).
Η στέψη των καναλιών συνιστάται να ευρίσκεται περίπου 5 mm κάτω από την τελική επιφάνεια του δαπέδου
ή του οδοστρώματος.
Για την στεγανή σύνδεση των στοιχείων των καναλιών και των ειδικών τεμαχίων τους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τα σιλικονούχα ή εποξειδικά υλικά καθώς και οι κόλλες που προτείνει ο κατασκευαστής
του συστήματος. Η χρήση και η εφαρμογή των υλικών αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής τους (κατά περίπτωση) τους (επιτρεπόμενες θερμοκρασίες εφαρμογής, χρόνος
εργασίμων, αναλογίες ανάμιξης, πάχος στρώσης κλπ).

5.3 Ανοχές
5.3.1

Έλεγχος όσον αφορά τα κύρια υλικά
• Έλεγχος εάν τα τοποθετηθέντα στοιχεία των καναλιών και τα ειδικά τεμάχια είναι του τύπου και του
κατασκευαστή που εγκρίθηκαν ως αποδεκτά προς τοποθέτηση.
• Έλεγχος της τεχνικής κατάστασης των τοποθετηθέντων στοιχείων. Κανάλια και σχάρες που
εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα αντικαθίστανται
άμεσα με νέα, του εγκριθέντος τύπου και χαρακτηριστικών, με δαπάνες του Αναδόχου.

5.3.2

Έλεγχος όσον αφορά την τοποθέτηση

7
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• Έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί τα κανάλια στις προβλεπόμενες από
την Μελέτη θέσεις, και εάν οι διαστάσεις (διατομή) και ο τύπος τους (φέρουσα ικανότητα) είναι
όπως προβλέπεται.
• Έλεγχος των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης των καναλιών με το δίκτυο αποχέτευσης ή ομβρίων
(αμμοσυλλέκτες κλπ.).
• Έλεγχος σταθερότητας των εσχαρών. Οι εσχάρες πρέπει να παραμένουν σταθερές προς όλες τις
διευθύνσεις (χ-y-z) όταν επιβάλλονται φορτία.
Σκοπός των ως άνω ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι τα τυποποιημένα κανάλια αποστράγγισης δαπέδων
ικανοποιούν πλήρως τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις απαιτήσεις της
παρούσας Προδιαγραφής.
Τυχόν βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των ελέγχων / δοκιμών, είτε οφείλονται σε κατασκευαστικά
ελαττώματα των στοιχείων ή στην μη ορθή τοποθέτηση, θα αντικαθίστανται με αποξήλωση και
επανατοποθέτηση των στοιχείων ή με αντικατάσταση των φθαρμένων τεμαχίων με καινούργια.

6
6.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος
Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Οι συνήθεις δραστηριότητες κατά την διακίνηση και τοποθέτηση των τυποποιημένων καναλιών είναι οι εξής:
•

Εκφόρτωση με χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα.

•

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων επιμηκών αντικειμένων, ενίοτε μεγάλου βάρους.

•

Χειρισμός εργαλείων συγκόλλησης και διάτρησης.

•

Χειρισμός διαφόρων χημικών (ελαστομερείς μαστίχες, κόλλες κλπ.).

Ο χειρισμός του μηχανικού εξοπλισμού των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Δεν
πρέπει να απασχολούνται άτομα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να
χειρίζονται ασφαλώς τον ως άνω εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα μέσα.

6.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Επισημαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/EE που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.
159/99 κ.λπ. ).
Για τις υπόψη εργασίες επιβάλλεται η χρήση των ακόλουθων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks
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Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

7

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Τα τυποποιημένα κανάλια αποστράγγισης δαπέδων επιμετρούνται σε τρέχοντα μέτρα με βάση την φέρουσα
ικανότητα (kN) και το ονομαστικό τους πλάτος (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1433).
Εάν οι διαστάσεις ή η κλάση (φέρουσα ικανότητα) των καναλιών είναι μεγαλύτερες από αυτές που
προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη, γίνονται μεν δεκτά, εάν δεν παρακωλύεται η λειτουργία του έργου,
όμως για την επιμέτρηση λαμβάνονται το μέγεθος και η κλάση αυτών που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη μελέτη.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
•

Η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου.

•

Το σύστημα "κλειδώματος" εσχάρας καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά πάκτωσης και στερέωσης
του συστήματος που γίνεται αποδεκτό προς τοποθέτηση, σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου 4
της παρούσας.

•

Η προμήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων ειδικών τεμαχίων σύνδεσης των καναλιών με το
δίκτυο απορροής.

•

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την διαπίστωσή της
πλήρους και έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ, καθώς και η
δαπάνη των υλικών και της εργασίας αποκατάστασης σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης
ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

Στην τιμή μονάδος δεν συμπεριλαμβάνονται:
•

Η εκσκαφή του ορύγματος υποδοχής των καναλιών και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής.

•

Η προμήθεια και διάστρωση του σκυροδέματος εξομάλυνσης και εγκιβωτισμού.

•

Η προμήθεια και εγκατάσταση αμμοσυλλεκτών στην έξοδο των καναλιών.

Τα ανωτέρω επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα στοιχεία σχεδιασμού τους που περιλαμβάνονται στην
εγκεκριμένη μελέτη.
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ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 10218-1

Χαλύβδινα σύρμτα και προϊόντα συρματουργίας. Γενικότητες. Μέρος 1: Μέθοδοι
δοκιμών -- Steel wire and wire products - General - Part 1 : Test methods

ΕΛΟΤ EN 10223-3

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα σύρματος για φράκτες. - Μέρος 3: Εξαγωνικά
χαλύβδινα συρματοπλέγματα για οικοδομικές κατασκευές -- Steel wire and wire
products for fences - Part 2: Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

ΕΛΟΤ EN 10244-1

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με
μη σιδηρούχα μέταλλα. - Μέρος 1: Γενικές αρχές -- Steel wire and wire products - Nonferrous metallic coatings on steel wire - Part 1: General principle

ΕΛΟΤ EN 10244-2

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με
μη σιδηρούχα μέταλλα - Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων
ψευδαργύρου -- Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

ΕΛΟΤ EN 12371

Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό -- Natural
stone test methods - Determination of frost resistance

ΕΛΟΤ EN 1925

Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης
νερού δια τριχοειδών -- Natural stone test methods - Determination of water
absorption coefficient by capillarity

ΕΛΟΤ EN 772-11

Μέθοδοι δοκιμής στοιχείων τοιχοποιίας. - Μέρος 11 : Προσδιορισμός
υδατοαπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από σκυρόδεμα με αδρανή, από λίθους
τεχνητούς και φυσικούς, λόγω τριχοειδούς δράσεως και της αρχικής ταχύτητας
υδατοαπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από άργιλο -- Methods of test for masonry
units - Part 11 : Determination of water absorption of aggregate concrete,
manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the
initial rate of water absorption of clay masonry units
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Rust protection of steel structures used in hydraulic works

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

34333

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-02-01
«Αντισκωριακή
προστασία
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ -1501-08-07-02-01,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

34334
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 2
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 3

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 3

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 3

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 4

4.1

Ενσωματούμενα υλικά ............................................................................................................... 4

5

Μέθοδος προετοιμασίας μεταλλικών κατασκευών ................................................................. 4

5.1

Προετοιμασία στο εργοστάσιο και προστασία σιδηροκατασκευών στις περιπτώσεις Α,
Β και Γ .......................................................................................................................................... 4

5.2

Προετοιμασία στο εργοστάσιο και προστασία σιδηροκατασκευών κατηγορίας Δ ............ 6

5.3

Προετοιμασία χάλυβα ο οποίος θα είναι πλήρως εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα ............. 6

5.4

Ζημιές στις μεταλλικές επιφάνειες κατά την συναρμολόγηση στο εργοτάξιο και την
μεταφορά (εξαιρούνται οι γαλβανισμένες επιφάνειες) ........................................................... 7

6

Σήμανση ....................................................................................................................................... 7

7

Δοκιμές - Έλεγχοι ....................................................................................................................... 8

7.1

Για την προετοιμασία των επιφανειών με μεταλλοβολή / αμμοβολή: .................................. 8

7.2

Για την προετοιμασία των επιφανειών με γαλβανισμό εν θερμώ: ....................................... 8

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος .. 9

8.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών ................................................................ 9

8.2

Μέτρα υγείας – ασφάλειας ......................................................................................................... 9

8.3

Προστασία περιβάλλοντος ...................................................................................................... 10

9

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 10

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 13

1

34335

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών
έργων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προετοιμασία και στην
αρχική προστασία των σιδηροκατασκευών που απαντώνται γενικώς στα υδραυλικά έργα, πριν από την
τελική βαφή τους. Η αντιδιαβρωτική προστασία εφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες των μεταλλικών
κατασκευών, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο τοποθετούνται.
Συγκεκριμένα διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες τοποθέτησης:

2

Κατηγορία Α:

Οι μεταλλικές κατασκευές τοποθετούνται σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από
την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών και δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής από
αυτά.

Κατηγορία Β:

Οι μεταλλικές κατασκευές είναι σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.

Κατηγορία Γ:

Οι μεταλλικές κατασκευές τοποθετούνται σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, κάτω από την
στάθμη επεξεργαζομένων υγρών μερικώς ή ολικώς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και
οι μεταλλικές κατασκευές που διαβρέχονται από μη διαβρωτικά διαλύματα.

Κατηγορία Δ:

Oι μεταλλικές κατασκευές τοποθετούνται σε διαβρωτικό περιβάλλον, δηλαδή είναι σε
επαφή με διαβρωτικά διαλύματα.

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
EΛΟΤ ΕΝ ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods -- Θερμό γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως διαμορφωμένων
σιδηρών και χαλυβδίνων στοιχείων. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501-1

Preparation of steel substrates before application of paints and related products
- Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and
preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after
overall removal of coatings -- Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από
την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της
καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες
προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων επιφανειών μετά την ολική
αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της
3
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Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
α. Ασταρώματος


Πολυαμιδικά υλικά



Εποξειδικό φωσφορικού ψευδαργύρου (δύο συστατικών)



Εποξειδικό χρωμιούχου ψευδαργύρου (δύο συστατικών, δεν εφαρμόζεται στις επιφάνειες της
περίπτωσης Β).

β. Πρώτης προστατευτικής στρώσης βαφής

5



Πολυαμιδικά υλικά



Εποξειδικό μαρμαρυγικού οξειδίου του σιδήρου (δύο συστατικών)



Εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας (δύο συστατικών)



Αμινικό υλικό, καθαρής εποξειδικής ρητίνης (δύο συστατικών).

Μέθοδος προετοιμασίας μεταλλικών κατασκευών

5.1 Προετοιμασία στο εργοστάσιο και προστασία σιδηροκατασκευών στις περιπτώσεις Α,
Β και Γ
5.1.1

Μεταλλοβολή / αμμοβολή

Τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής, με εξαίρεση εκείνα που είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο
χάλυβα ή έχουν υποστεί γαλβανισμό εν θερμώ (ΕΛΟΤ EN ISO 1461) ή πρόκειται να εγκιβωτισθούν σε
σκυρόδεμα, θα υφίστανται καθαρισμό επιφανείας δια μεταλλοβολής ή αμμοβολής ποιότητας SA 2 ½,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1.
Η προκύπτουσα από την επεξεργασία τραχύτητα των μεταλλικών επιφανειών, απαραίτητη για την καλή
πρόσφυση και την ομοιόμορφη στρώση της προστατευτικής βαφής, θα παρουσιάζει βάθος (μέγιστο βάθος
προφίλ επιφανείας), που δεν θα υπερβαίνει τα 75 μm ± 25%.
Η προετοιμασία των προς βαφή μεταλλικών κατασκευών θα γίνεται με μία εκ των ακολούθων μεθόδων:
x

Καθαρισμός επιφανειών των επί μέρους στοιχείων βάσης (ελασμάτων, δοκών από μορφοσίδηρο,
λαμών κ.λπ., εμπορικών συνήθως διαστάσεων) της μεταλλικής κατασκευής πριν την τελική
διαμόρφωσή τους.
Στην περίπτωση αυτή τα επιμέρους στοιχεία προετοιμάζονται σε αυτόματη μονάδα μεταλλοβολής βαφής που θα περιλαμβάνει:

4



τροφοδοσία του προς επεξεργασία υλικού



ξηραντήριο για την θέρμανση και αφύγρανση των υλικών (2000C)



κλειστό θάλαμο μεταλλοβολής (shot blasting: βολή με στροβίλους των αναλώσιμων
μεταλλικών ψηγμάτων σφαιρικής και τριγωνικής μορφής). -Ο θάλαμος θα είναι
εφοδιασμένος με σύστημα καθαρισμού (ρυθμιζόμενες καθ΄ ύψος βούρτσες και
φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες παροχής αέρα) των επιφανειών από τα υπολείμματα της
επεξεργασίας-



κλειστό θάλαμο βαφής, δια ψεκασμού του αστάρι (primer) με υψηλή πίεση και απουσία
αέρα (airless)

34338
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ξηραντήριο για τον πολυμερισμό της βαφής (1200C)



αποθήκευση του παραγόμενου υλικού

Tα προερχόμενα από την μεταλλοβολή - βαφή υλικά είναι έτοιμα για αποθήκευση και για τις περαιτέρω
επεξεργασίες κοπής με μηχανικά μέσα, φλογοκοπής, διάτρησης και συγκόλλησης. Το πάχος ξηρού υμένα
της βαφής με primer δεν θα υπερβαίνει τα 25 ± 5 μm, ώστε να διευκολύνεται η ηλεκτροσυγκόλληση των
στοιχείων της κατασκευής, με τις λιγότερες δυνατές παραγόμενες εξ’ αυτής αναθυμιάσεις.
x

Καθαρισμός επιφανειών των στοιχείων της έτοιμης μεταλλικής κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή η
έτοιμη κατασκευή ή τα προς συναρμολόγηση τμήματά της υφίστανται καθαρισμό δια αμμοβολής
εντός κλειστού θαλάμου (sand blasting: εκτοξευόμενη άμμος δια πεπιεσμένου αέρα). Οι
προκύπτουσες από την επεξεργασία επιφάνειες θα καθαρίζονται επιμελώς απο τα υπολείμματα του
λειαντικού υλικού με ξηρό αέρα. Στην περίπτωση αυτή, το αρχικό στρώμα της προστατευτικής βαφής
θα εφαρμόζεται εντός 4ώρου από την αμμοβολή.
Και στις δύο περιπτώσεις ο θάλαμος μεταλλοβολής / αμμοβολής θα είναι κλειστός και θα διαθέτει
σύστημα φίλτρανσης και κατακράτησης όλων των βαρέων μετάλλων / οξειδίων που προέρχονται
από τις προαναφερόμενες επεξεργασίες.
Σε κάθε περίπτωση, για την προετοιμασία των επιφανειών προς βαφή, θα αφαιρούνται με μηχανικά
μέσα (τροχό, συρματόβουρτσα, ματσακόνι κ.λπ.) οπωσδήποτε τα γρέζια από την διάτρηση και την
κοπή και θα καθαρίζονται τα υπολείμματα των προστατευτικών μέσων της ηλεκτροσυγκόλλησης ή
των σκωριών που προκύπτουν απ’ αυτή.

Σημείωση - Ο γαλβανισμένος χάλυβας θα παραμείνει άβαφος.

5.1.2

Προστατευτική & τελική βαφή

Μετά τον καθαρισμό της επιφανείας των μεταλλικών κατασκευών θα εφαρμόζεται αστάρι (primer)
εποξειδικής βάσεως δύο συστατικών και συγκεκριμένα:
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ - Δύο Συστατικών
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥΧΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ - Δύο Συστατικών (μόνο κατόπιν εγκρίσεως
από την επιβλέπουσα αρχή και σίγουρα δεν θα εφαρμόζεται στην περίπτωση των μεταλλικών
κατασκευών της κατηγορίας Β).

Σε όλες τις μεταλλικές κατασκευές προβλέπονται 2 στρώσεις προστατευτικής βαφής, πάχους εκάστης 25 ± 5
μm. Στην περίπτωση βαφής των βασικών στοιχείων της μεταλλικής κατασκευής σε αυτόματη μονάδα
μεταλλοβολής, η δεύτερη στρώση της προστατευτικής βαφής θα εφαρμόζεται πλέον με σύστημα ψεκασμού
υψηλής πίεσης σε κλειστό θάλαμο, στην έτοιμη κατασκευή ή σε τμήματα αυτής. Τα σημεία της έτοιμης
κατασκευής, στα οποία η πρώτη στρώση primer έχει υποστεί βλάβες από ηλεκτροσυγκόλληση, διάτρηση
κ.λπ., θα καθαρίζονται επιμελώς με μηχανικά μέσα και θα βάφονται με ψεκασμό ή πινέλο ή ρολό.
Μετά την εφαρμογή της δεύτερης προστατευτικής στρώσης θα ακολουθεί η τελική βαφή που εξαρτάται από
την κατηγορία του περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί η μεταλλική κατασκευή:


Κατηγορία Α : Τελική βαφή με πρώτη στρώση υλικού ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΚΟΥ
ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ - Δύο συστατικών και τελική στρώση με ελαιόχρωμα αλκυδικής
σιλικόνης. Η βαφή θα γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 8 ωρών από την δεύτερη στρώση
του ασταριού.



Κατηγορία Β : Τελική βαφή με αμινικό υλικό ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ - Δύο
συστατικών. Η βαφή θα γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από την δεύτερη
στρώση του ασταριού.
5
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Τελική βαφή με πολυαμιδικό υλικό ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ
Κατηγορία Γ :
ΠΙΣΣΑΣ - Δύο συστατικών. Η βαφή θα γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από την
δεύτερη στρώση του ασταριού.

Σε όλες τις περιπτώσεις η τελική βαφή στο εργοστάσιο του κατασκευαστή θα γίνεται με σύστημα ψεκασμού
υψηλής πίεσης (airless - απουσία πεπιεσμένου αέρα) εντός κλειστού θαλάμου με φίλτρανση και
κατακράτηση των διαλυτών (φίλτρα ενεργού άνθρακα ή άλλο σύστημα) και των βαρέων μετάλλων των
χρωμάτων (σακκόφιλτρο ή άλλου τύπου φίλτρο).
Η τελική βαφή θα εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με συνολικό πάχος τουλάχιστον 125 μm.
Για τις μεταλλικές κατασκευές που πρόκειται να συναρμολογηθούν ή να κατασκευασθούν στο εργοτάξιο, τα
συνιστώντα τμήματά τους θα έχουν προετοιμασθεί στο εργοστάσιο του κατασκευαστή, βάσει των μεθόδων
επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.
Στην περίπτωση των σιδηροκατασκευών με κοχλιωτές συνδέσεις, όλα τα προς συναρμολόγηση τμήματα θα
αποθηκεύονται στο εργοτάξιο με την τελική βαφή τους που θα έχει εφαρμοσθεί στο εργοστάσιο κατασκευής.
Για τις ηλεκτροσυγκολλητές συνδέσεις, οι περιοχές της συγκόλλησης θα παραμένουν με την πρώτη στρώση
primer του εργοστασίου κατασκευής. Μετά το πέρας της συναρμολόγησης θα εφαρμόζεται η δεύτερη
στρώση primer και η τελική βαφή στις περιοχές συγκόλλησης, που θα έχουν προηγουμένως επιμελώς
καθαρισθεί με τα κατάλληλα μηχανικά μέσα. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται διαφορές χρωματισμού, η
επιβλέπουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή επιπλέον στρώσης στην ολοκληρωμένη κατασκευή,
προς αποκατάσταση της ομοιομορφίας του χρωματισμού της.
Σημάνσεις (μαρκαρίσματα) αναγνώρισης θα τοποθετηθούν στο πρώτο στρώμα βαφής.

5.2 Προετοιμασία στο εργοστάσιο και προστασία σιδηροκατασκευών κατηγορίας Δ
Τα χαλύβδινα στοιχεία των κατασκευών της κατηγορίας Δ, εκτός εκείνων που είναι από ανοξείδωτο χάλυβα,
θα γαλβανισθούν εν θερμώ (hot dip galvanized coatings) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461.
Τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής που πρόκειται να γαλβανισθούν εν θερμώ, θα υποστούν την
ακόλουθη διαδικασία:


απολίπανση



αποξείδωση σε δεξαμενές με διαλύματα υδροχλωρικού ή θειικού οξέως



απόπλυση



ουδετεροποίηση σε διάλυμα χλωριούχου αμμωνίου (flux)



ξήρανση και προθέρμανση (περίπου 150 οC)



εμβάπτιση σε τήγμα ψευδαργύρου θερμοκρασίας περίπου 450 οC



ψύξη με νερό ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου στα μεταλλικά στοιχεία της
κατασκευής
Το πάχος της επικάλυψης των γαλβανισμένων εν θερμώ επιφανειών θα είναι 75 μm
Για περαιτέρω επιφανειακή προστασία θα χρησιμοποιηθεί πριν την εφαρμογή πολυαμιδικού υλικού
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ - Δύο συστατικών, κατάλληλο μέσο πρόσφυσης για
γαλβανισμένες επιφάνειες, WASH PRIMER ή άλλο εξειδικευμένο υλικό.

5.3

Προετοιμασία χάλυβα ο οποίος θα είναι πλήρως εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα

Τα τμήματα της μεταλλικής κατασκευής που πρόκειται να εγκιβωτισθούν πλήρως σε σκυρόδεμα, θα
υποστούν καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή τύπου SA 2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO
8504-1. Οι επιφάνειες αυτές δεν θα ασταρωθούν.
6
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Ζημιές στις μεταλλικές επιφάνειες κατά την συναρμολόγηση στο εργοτάξιο και την
μεταφορά (εξαιρούνται οι γαλβανισμένες επιφάνειες)

Για την επισκευή των επιφανειών που έχουν υποστεί φθορές κατά την μεταφορά ή στις περιοχές
ηλεκτροσυγκόλλησης, μετά τον επιμελή καθαρισμό τους με μηχανικά μέσα θα χρησιμοποιούνται κατά
περίπτωση τα υλικά προστασίας που αναφέρονται στην παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.
Η βαφή θα εκτελεσθεί με πινέλο ή ρολό, προκειμένου να επιτευχθεί στρώμα τελικής επικάλυψης τουλάχιστον
50 μm.
Η πρώτη στρώση βαφής θα εφαρμόζεται εντός 48 ωρών από την αρχική προστατευτική κάλυψη.

6

Σήμανση

Συντάσσεται και υποβάλλεται προς έγκριση από την Υπηρεσία φάκελος εντύπων που θα περιλαμβάνουν τα
εξής:
α. Τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που προτείνονται για την προστατευτική βαφή των μεταλλικών
κατασκευών (Technical Data Sheet). Οπωσδήποτε θα αναφέρονται:


συνοπτική περιγραφή προϊόντος



απόχρωση



περιεκτικότητα κατά βάρος των στερεών



σημείο ανάφλεξης



τιμή VOC (Volatile Organic Compounds = οργανικά πτητικά)



χρόνος ξήρανσης (20oC & 50% RH) και πάχος ξηρού υμένα



αναλογία ανάμιξης και αραίωσης



χρόνος επαναβαφής



μέθοδος και συνθήκες εφαρμογής



χρόνος αποθήκευσης

β. Στοιχεία του κατασκευαστή και χρωματολόγια.
γ. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα υποβληθεί από τον Κατασκευαστή σχετικά με τα προϊόντα
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
δ. Φύλλο στοιχείων ασφαλείας του υλικού που περιλαμβάνει τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης και
εφαρμογής. Θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι προερχόμενοι από την χρήση του υλικού κίνδυνοι, τα
μέτρα προφύλαξης και οι οδηγίες αντιμετώπισής τους.
Τα υλικά βαφής των μεταλλικών επιφανειών θα παραδίδονται στο εργοτάξιο σε σφραγισμένα δοχεία που θα
φέρουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται:


το όνομα του κατασκευαστή (εταιρεία παραγωγής χρώματος)



ο τύπος του χρώματος (αστάρι ή τελική στρώση)



η καταλληλότητα για εσωτερική ή / και εξωτερική χρήση
7
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το χρώμα



η ημερομηνία παρασκευής του προϊόντος



οι οδηγίες αραίωσης



η κατηγορία επικινδυνότητας και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας



οι απαιτήσεις αποθήκευσης και ασφαλούς εναπόθεσης

7
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Δοκιμές - Έλεγχοι


Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματουμένων στο έργο υλικών.



Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας υλικών του κατασκευαστικού οίκου. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα, αριθμού εντύπων ή
πιστοποιητικών δίδονται εντολές συμπλήρωσης. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ για οποιαδήποτε σιδηροκατασκευή ή μεταλλική συσκευή,
συνεπάγεται την απόρριψη ή την αντικατάστασή της.



Έλεγχος των εγγυήσεων για την έντεχνη προετοιμασία και βαφή των μεταλλικών επιφανειών.
Υποχρεωτικά οι μεταλλικές κατασκευές θα συνοδεύονται από 5ετή, άνευ όρων εγγύηση της
βαφής τους.



Έλεγχος της προετοιμασίας των προς βαφή επιφανειών και συγκεκριμένα:

7.1

Για την προετοιμασία των επιφανειών με μεταλλοβολή / αμμοβολή:
Έλεγχος ποιότητας SA 2 ½: Η επεξεργασμένη επιφάνεια θα είναι καθαρή, χωρίς λάδια, γράσσα,
υπολείμματα από τις κατεργασίες, σκωρίες, οξείδια προερχόμενα από την έλαση (καλαμίνα) και
ξένα σώματα. Η επιφάνεια θα παρουσιάζει ανοικτό γκρι χρώμα (καθαρότητα 85% έναντι του
λευκού μετάλλου). Οποιοδήποτε αποτύπωμα θα είναι ορατό ως ελαφρύς λεκές μορφής κουκίδας
ή γραμμής.


Ελέγχεται οπτικά η ποιότητα της επιφάνειας δια αντιπαραβολής με την φωτογραφία της πρότυπης
επιφάνειας.



Ελέγχεται ο βαθμός καθαρισμού της επιφάνειας (δηλαδή των πόρων του μετάλλου οι οποίοι θα
είναι καθαροί χωρίς οξείδια του σιδήρου ή βρωμιές) με μεγεθυντικό φακό παρουσία φωτεινής
πηγής.



Ελέγχεται με μέτρηση η τραχύτητα της επιφάνειας.

7.2

Για την προετοιμασία των επιφανειών με γαλβανισμό εν θερμώ:
Γίνεται ποιοτικός έλεγχος του βαθμού καθαρισμού των επιφανειών με οξύ σύμφωνα με την
μέθοδο που περιγράφεται στο ΕΝ ISO 1461.

8



Μετρήσεις του πάχους κάθε στρώσης επικάλυψης με τα υλικά βαφής. Δοκιμή πρόσφυσης
χρώματος δια σταυροειδούς χάραξής του.



Οπτικός έλεγχος των προκυπτουσών από την βαφή τελικών επιφανειών και μέτρηση του
συνολικού πάχους της επικάλυψης. Κατασκευές με ανεπαρκείς ή ελλιπείς ελέγχους των στοιχείων
αυτών δεν γίνονται αποδεκτές.

34342
©
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

8.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά την αποθήκευση υλικών και τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών
x

Αποθήκευση σε ακατάλληλους χώρους χωρίς επαρκή αερισμό ή εγκατάλειψη δοχείων ανοικτών
και δημιουργία βλαβερών αναθυμιάσεων.

x

Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών με αμμοβολή και χρήση οξέων ή εποξειδικών υλικών
αντιδιαβρωτικής προστασίας και βαφής.

Χρήση εργαλείων χειρός και εξοπλισμού
x

Χρήση εργαλείων ή μηχανικών μέσων εξοπλισμού αμμοβολής, καθαρισμού ή βαφής μεταλλικών
επιφανειών.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα
άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

8.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας
Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική (όπως ενσωματώθηκε στην
Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία
στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυωμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

9
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Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8.3

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Προστασία περιβάλλοντος
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εγκατάλειψη κενών δοχείων ή η έκπλυση και ο καθαρισμός
εργαλείων από υλικά ή υπολείμματα, που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος της
περιοχής του έργου ή των αγωγών μεταφοράς νερού ή των υπογείων υδροφόρων στρωμάτων ή
αποδεκτών.

9

Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά χιλιόγραμμο αποδεκτής κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών
υπολογισμών.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

10

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών, που
απαιτούνται για τον καθαρισμό και την προστασία σιδηροκατασκευών ή μεταλλικών συσκευών,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

ΕΛΟΤ

Α,Β&Γ

Ομοίως

Σωλήνες, Χυτοσίδηρες ή
Χαλύβδινες με διάμετρο κάτω των
80 mm

Β

Σωλήνες , Χαλύβδινες με διάμετρο
κάτω των 8O mm

Χαλυβοκατασκευές και
Σιδηρούχα Μεταλλικά Μέρη

Αμμοβολή

Καθαρισμός εσωτερικά και
Εξωτερικά

Ομοίως
Ομοίως Φ

Καθαρισμός
Αμμοβολή
Κατεργασία με Οξύ &
Γαλβανισμός εν θερμώ και
Έλεγχος με Οξύ
Κατεργασία με Οξύ &
Γαλβανισμός εv θερμώ
εσωτερικά και εξωτερικά

Αμινική Εποξειδική Ρητίνη

Κανένα

Εποξειδικό Φωσφορικού
Ψευδαργύρου

Κανένα

Κανένα

Ομοίως
Ομοίως []

Ομοίως

Εποξειδικό Ανθρακούχου
Πίσσας

Ομοίως

Ομοίως

Αμινική Εποξειδική Ρητίνη

1 στρώση Εποξειδικού
Μαρμαρυγικού Οξειδίου του
Σιδήρου
1 στρώση Εποξειδικού
Μαρμαρυγικού Οξειδίου του
Σιδήρου
Ομοίως

(3)
η
1 ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΦΗΣ

Εμβάπτιση σε
Ασφαλτούχο Διάλυμα
εσωτερικά και
εξωτερικά

Κανένα

Εποξειδικό Φωσφορικού
Ψευδαργύρου

Ομοίως

Αμμοβολή ή Οξύ &
Γαλβανισμός εν Θερμώ

Χαλυβοκατασκευές και Σιδηρούχα
Μεταλλικά Μέρη
Αμμοβολή

Ομοίως
Εποξειδικό Χρωμιούχου
Ψευδαργύρου ή Εποξειδικό
Φωσφορικού Ψευδαργύρου

Χυτοσίδηρος και Χάλυβας
Χύτευσης
Μεταλλικά μη σιδηρούχα
Συγκολλητή Δεξαμενή Αερίου

Ομοίως

Καθαρισμός

Ομοίως
Εποξειδικό Φωσφορικού
Ψευδαργύρου

Ομοίως

Εποξειδικό Χρωμιούχου
Ψευδαργύρου ή Εποξειδικό
Φωσφορικού Ψευδαργύρου

(2)
ΑΣΤΑΡΩΜΑ

Αμμοβολή

Καθαρισμός
Αμμοβολή ή Οξύ &
Γαλβανισμός εν θερμώ

Αμμοβολή

Αμμοβολή ή Οξύ &
Γαλβανισμός
εν Θερμώ

(1)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Φ Η διαδικασία μπορεί να γίνει και στο εργοτάξιο
[] Η διαδικασία πρέπει να γίνει στο εργοτάξιο

Πίνακας 2 - Προετοιμασία και βαφή

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009

Μεταλλικά μη σιδηρούχα
Χαλυβοκατασκευές και Σιδηρούχα
Μεταλλικά Μέρη
Χυτοσίδηρος και Χάλυβας
Χύτευσης
Μεταλλικά μη σιδηρούχα

Χυτοσίδηρος και Χάλυβας
Χύτευσης

Χαλυβοκατασκευές και Σιδηρούχα
Μεταλλικά Μέρη

ΕΙΔΟΣ

ΟΛΕΣ

Δ

Γ

Β

Α

ΠΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

©
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2 στρώσεις
Μονωτικού
Αλουμινίου
Ελαιόχρωμα
Αλκυδικής Σιλικόνης
Αμινική Εποξειδική
Ρητίνη

Κανένα

Ομοίως
Ομοίως
2 στρώσεις
Εποξειδικού
Ανθρακούχου Πίσσας

Ομοίως

Ομοίως
Εποξειδικό
Ανθρακούχου
Πίσσας

Ομοίως

Ομοίως
Αμινική Εποξειδική
Ρητίνη

Ομοίως

(4)
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΒΑΦΗΣ
Ελαιόχρωμα
Αλχυδικής
Σιλικόνης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

34344
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ΟΛΕΣ

Β

Α,Β & Δ

ΠΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αμμοβολή
Κατεργασία με Οξύ &
Γαλβανισμός εv θερμώ
Κατεργασία με Οξύ &
Γαλβανισμός εv θερμώ

Χαλύβδινες Κλίμακες και
Κατασκευές Στήριξης
Δοκοί /Στοιχεία Γεφυρών και
Πλαίσια

Καθαρισμός

(1)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ομοίως

Επιστόμια Χυτοσιδήρου

ΕΙΔΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009

ΕΛΟΤ

Κανένα

Κανένα

Κανένα
Εποξειδικό Φωσφορικού
Ψευδαργύρου

(2)
ΑΣΤΑΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

©

Κανένα

Κανένα

Αμινική Εποξειδική Ρητίνη

Ασφαλτούχο Διάλυμα

(3)
η
1 ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΦΗΣ

Κανένα

Κανένα

(4)
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΒΑΦΗΣ
Ασφαλτούχο Διάλυμα
Αμινική Εποξειδική
Ρητίνη

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009

Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning -- Προετοιμασία
χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων Μέθοδοι προετοιμασίας της επιφάνειας - Μέρος 2: Ψήγματα για αμμοβολή.
EΛΟΤ EN ISO 12944-4
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint
systems - Part 4: Types and surface preparation - Χρώματα και βερνίκια Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα χρωμάτων - Μέρος
4: Τύποι και προετοιμασία επιφανειών
EΛΟΤ EN ISO 12944-8
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint
systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance –
Χρώματα και βερνίκια – Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με
συστήματα χρωμάτων – Μέρος 8: Επεξεργασία προδιαγραφών για νέες κατασκευές
και συντήρηση
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14713 Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and aluminium
coatings – Guidelines - Αντιδιαβρωτική προστασία
σιδήρου
και
χάλυβος
κατασκευών.Επιστρώσεις ψευδαργύρου και αλουμινίου. Κατευθυντήριες οδηγίες.
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ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων
Installation of open channel flow level control gates

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

34348
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-02-03 «Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως
ροής ανοικτών διωρύγων» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-02-03 ,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 2
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 3

2
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση (τοποθέτηση ρύθμιση) συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων, που διατηρούν σταθερή την στάθμη του νερού
στις διώρυγες ανεξάρτητα από την παροχετευόμενη ποσότητα ή διατηρούν σταθερή την παροχή ανεξάρτητα
από τις διακυμάνσεις της ανάντη στάθμης του νερού.
Βασικές κατηγορίες συσκευών
α. Ρυθμιστές υδροληψίας με ασπίδες.
β. Αυτορρυθμιζόμενοι ρουφράκτες για την διατήρηση σταθερής στάθμης νερού ανάντη της συσκευής.
γ. Αυτορρυθμιζόμενοι ρουφράκτες για την διατήρηση σταθερής στάθμης νερού κατάντη της
συσκευής.
δ. Αυτόματοι σιφωνοειδείς υπερχειλιστές ασφαλείας για την διατήρηση της κανονικής στάθμης νερού
και την παροχέτευση της πλεονάζουσας παροχής.
ε. Επίπεδα (ολισθαίνοντα ή κυλιόμενα) ή τοξωτά θυροφράγματα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

3

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις -- Quality Management
Systems - Requirements

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Ρυθμιστές υδροληψίας με ασπίδες (modules a masque)
Μεταλλικές κατασκευές ανεξαρτήτων ασπίδων ολισθαίνοντος ή περιστρεφόμενου τύπου (επίπεδες ή τοξωτές
ασπίδες), με διαστάσεις ανάλογες της προς παροχέτευση ποσότητας ύδατος. Με τις συσκευές αυτές
επιτυγχάνεται η ρύθμιση της παροχής νερού, ανεξάρτητα της διακύμανσης της ανάντη στάθμης και η
μέτρηση της διερχόμενης κατάντη παροχής.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών είναι:
3
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-

Ονομαστική παροχή Q [l/s].

-

Παροχή κάθε στοιχείου της συσκευής (κλάσματα παροχής).

-

Η επιτρεπόμενη μεταβολή της στάθμης ανάντη για μεταβολή της παροχής κατά ± 5% & ± 10%.

 Η ονομαστική στάθμη ανάντη και κατάντη.

4.2 Αυτορρυθμιζόμενοι ρουφράκτες διατήρησης σταθερής ανάντη ή κατάντη στάθμης
( AMIL,AVID,AVIS)
Μεταλλική κατασκευή αποτελούμενη από:
-

Τοξωτή ασπίδα για την έμφραξη της διώρυγας.

-

Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης της τοξωτής ασπίδας με τα αντίβαρα και τους πλωτήρες.

-

Άξονα περιστροφής της συσκευής με τα αντίστοιχα έδρανα στήριξης επί του δομικού έργου.

-

-

Πλωτήρα: για τις συσκευές σταθερής ανάντη στάθμης ο πλωτήρας τοποθετείται επί της ασπίδας
(σε επαφή με την ανάντη στάθμη). Για τις συσκευές σταθερής κατάντη στάθμης ο πλωτήρας
τοποθετείται στο μεταλλικό πλαίσιο (σε επαφή με την κατάντη στάθμη).
Θαλάμους αντίβαρων. Οι συσκευές διαθέτουν αντίβαρο για την χονδρική ρύθμισή τους και
αντίβαρο για την τελική και ακριβή ρύθμισή τους. Το αντίβαρο ακριβούς (λεπτής) ρύθμισης θα έχει
την δυνατότητα μετακίνησης (μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της συσκευής με
μεταβολή των αντιστοίχων μοχλοβραχιόνων).

-

Σύστημα απόσβεσης των ταλαντώσεων της συσκευής.

-

Δοχείο ηρεμήσεως.

-

Όλα τα εντοιχιζόμενα μεταλλικά στοιχεία για την συναρμογή της συσκευής με το δομικό έργο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών είναι:
-

Βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά:

·

Εξωτερική ακτίνα πλωτήρα και ασπίδας.

·

Διατομή του προς έμφραξη ανοίγματος της διώρυγας.

-

Μέγιστη παροχή

-

Υδραυλικό φορτίο για την μέγιστη και ελάχιστη παροχή.

-

Μέγιστη / ελάχιστη στάθμη ανάντη / κατάντη.

4.3 Επίπεδα (ολισθαίνοντα ή κυλιόμενα) ή τοξωτά θυροφράγματα
Μεταλλική κατασκευή αποτελούμενη από:
-

4

Το κυρίως σώμα του θυροφράγματος τοξωτού τύπου (περιστρεφόμενου περί σταθερό άξονα) ή
επίπεδου τύπου.
Τα θυροφράγματα με επίπεδο σώμα, αναλόγως των διαστάσεων της προς έμφραξη διατομής,
μπορεί να είναι ολισθαίνοντος ή κυλιόμενου τύπου. Το σώμα του θυροφράγματος είναι
εφοδιασμένο με ελαστικό παρέμβυσμα ειδικής διατομής για την στεγάνωση των κατασκευαστικών
διακένων μεταξύ του σώματος και των οδηγών κίνησής του.
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Τα εντοιχιζόμενα μεταλλικά στοιχεία για την συναρμογή της συσκευής με το δομικό έργο (οδηγοί
ολίσθησης ή κύλισης).
Μηχανισμό ανύψωσης του θυροφράγματος.
Το θυρόφραγμα κινείται με χειροκίνητα συστήματα ανύψωσης (χειροκίνητο βαρούλκο με
οδοντωτούς τροχούς, αλυσίδες, συρματόσχοινα κ.λπ.).
Σύστημα συγκράτησης στην ανοικτή θέση του θυροφράγματος και ασφάλισής του έναντι πτώσης.
Άξονα περιστροφής με τα αντίστοιχα έδρανα στήριξης της συσκευής (για τα τοξωτά
θυροφράγματα).
Τροχούς κύλισης, αρθρώσεις κ.λπ.

Κύρια χαρακτηριστικά των θυροφραγμάτων είναι οι διαστάσεις του προς έμφραξη ανοίγματος της διώρυγας
και η μέγιστη ανάντη στάθμη του νερού (υδραυλικό φορτίο).

4.4 Αυτόματοι σιφωνοειδείς υπερχειλιστές ασφαλείας
Μεταλλική κατασκευή στεγανή (και αεροστεγής κατά το στάδιο της διακοπής λειτουργίας), χωρίς κινητά μέρη.
Κύρια χαρακτηριστικά συσκευής:
-

5

Η ανώτατη κανονική στάθμη.
Η διακύμανση στάθμης (ανύψωση της στάθμης ύδατος υπεράνω του κατωφλίου εκχειλίσεως) εντός
του εύρους της οποίας ο σίφωνας λειτουργεί υπό πλήρες φορτίο.

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Κατασκευή
Η κατασκευή των συσκευών θα γίνει σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου κατασκευαστικά
σχέδια (εφ’ όσον δεν πρόκειται για βιομηχανικά προϊόντα).
Οι συσκευές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας που θα εκδίδεται από τον κατασκευαστικό οίκο,
με επισύναψη φακέλου που θα περιέχει όλους τους απαραίτητους ελέγχους της κατασκευής. Συγκεκριμένα
θα αναφέρονται:
-

Η ποιότητα των χρησιμοποιηθέντων για την κατασκευή ελασμάτων (με τα αντίστοιχα πάχη),
μορφοσιδήρων, σωλήνων κ.λπ. Τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας.

-

Ο έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας της κατασκευής.

-

Ο έλεγχος στεγανότητας των συγκολλήσεων.

-

Ο έλεγχος της προετοιμασίας της μεταλλικής κατασκευής.

-

Ο έλεγχος της βαφής της συσκευής.

Για όλους τους ελέγχους θα αναγράφονται οι χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι, οι συνθήκες εκτέλεσης των
δοκιμών και τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

5.2 Εγκατάσταση
Η τοποθέτηση των συσκευών ρύθμισης ροής προϋποθέτει την κατασκευή ειδικού δομικού έργου σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
5
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Ανάλογα με τον τύπο της προς εγκατάσταση συσκευής, θα απαιτηθεί εγκιβωτισμός στις υποδοχές του
δομικού μέρους από σκυρόδεμα των μονίμων μεταλλικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την στήριξη
και συναρμογή της μεταλλικής κατασκευής (μεταλλικοί οδηγοί ολίσθησης και κύλισης, ελάσματα έδρασης,
αγκυρώσεις κ.λπ.).
Τα σταθερά αυτά μεταλλικά στοιχεία, θα προσαρμόζονται προσωρινά στις κατάλληλες υποδοχές πριν την
τελική τοποθέτηση και ευθυγράμμιση των συσκευών.
Η τοποθέτηση των συσκευών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
-

-

-

-

Συναρμολόγηση της συσκευής.
Για τις συσκευές μεγάλων διαστάσεων, η συναρμολόγηση των επί μέρους τμημάτων τους θα
γίνεται πιθανώς εντός του χώρου υποδοχής τους.
Ανάρτηση και καταβιβασμός των συσκευών ή τμημάτων αυτών στον ήδη κατασκευασμένο χώρο
υποδοχής τους (δομικό μέρος).
Προσωρινή στήριξη της συσκευής και τοποθέτηση των απαραίτητων προσθηκών θέσεως και των
ρυθμιστικών κοχλιών, προς εξασφάλιση των απαιτούμενων διακένων συναρμογής, των τελικών
υψομέτρων, της απαιτούμενης ευθυγράμμισης του άξονα περιστροφής και της ευθυγράμμισης της
συσκευής.
Διάστρωση υστερόχυτου σκυροδέματος για την μόνιμη στήριξη των σταθερών μεταλλικών
στοιχείων των συσκευών.

-

Αποσύνδεση των προσωρινών συνδέσεων και σύσφιξη των αγκυρίων έδρασης των συσκευών.

-

Τοποθέτηση των μηχανισμών ανύψωσης (όπου απαιτούνται).

-

Επιθεώρηση των συσκευών και επιδιόρθωση τυχόν φθορών του στρώματος της βαφής κατά την
φάση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση των ανωτέρω συσκευών θα γίνει από ειδικευμένο συνεργείο τοποθέτησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και με την υπεύθυνη εποπτεία του προμηθευτή.

5.3 Ρύθμιση
Πέραν της ρύθμισης των συσκευών εν ξηρώ κατά την τοποθέτησή τους θα γίνεται και εντός ύδατος σύμφωνα
με τα ακόλουθα:
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην αρχική ρύθμιση των αυτορρυθμιζόμενων ρουφρακτών σταθερής ανάντη ή
κατάντη στάθμης. Για την ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία η πλήρωση με νερό της λεκάνης στην θέση του
ρουφράκτη μέχρι το προβλεπόμενο (από τον κατασκευαστή) ύψος και περαιτέρω η δημιουργία δυνατότητας
μεταβολής της στάθμης αυτής (δοκιμή υπό ροή στην διώρυγα).
Προς επίτευξη της δημιουργίας των συνθηκών αυτών, είναι απαραίτητο να διατίθεται οποιοδήποτε σύστημα
ρύθμισης της ανάντη ή κατάντη παροχής (ρυθμιστής υδροληψίας, θυρόφραγμα ή προσωρινός
υδατοφράκτης).
Η ρύθμιση έχει ως αντικείμενο να μετακινήσει διά του κατάλληλου ερματισμού το κέντρο βάρους του κινητού
μέρους του ρουφράκτη στην προσήκουσα θέση, και γίνεται σε δύο στάδια με έλεγχο της ισορροπίας της
συσκευής στην ανοικτή και στην κλειστή θέση της.
Η ρύθμιση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και θα εξασφαλίζεται η ευστάθεια
των συσκευών κατά την λειτουργία τους.
Ο ρουφράκτης θεωρείται ευσταθής όταν για δεδομένη παροχή (εκ των ανάντη ή κατάντη), διατηρείται
εμφανώς ακίνητος ή τουλάχιστον οι κινήσεις του είναι πολύ ασθενούς εύρους. Επιπλέον με την μεταβολή της
6
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παροχής, ο ρουφράκτης θα βρίσκει γρήγορα την νέα θέση ισορροπίας του. Μερικές βαθμιαίες
αποσβενούμενες ταλαντώσεις θεωρούνται αποδεκτές.

6

Δοκιμές – Έλεγχοι

6.1 Έλεγχοι παραλαβής συσκευών
Επιτρέπεται, μετά από αιτιολογημένη πρόταση και έγκριση της Υπηρεσίας, η προμήθεια και η τοποθέτηση
συσκευών με έγκριση τύπου (βιομηχανικό προϊόν) ή συσκευών για τις οποίες έχει υποβληθεί και εγκριθεί
από την Επίβλεψη (ή άλλη Υπηρεσία του Κύριου του Έργου) πλήρης μελέτη που περιλαμβάνει τεύχος
υπολογισμών της στατικής επάρκειας, της δυναμικής συμπεριφοράς, των υδραυλικών λειτουργικών
χαρακτηριστικών των συσκευών και τεύχος κατασκευαστικών σχεδίων με τους αντίστοιχους πίνακες υλικών
κατασκευής.
Οι συσκευές ρύθμισης της ροής ανοικτών διωρύγων θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Υποχρεωτικά θα υποβάλλονται τα κατωτέρω στοιχεία :
α. Οίκος κατασκευής συσκευών
β. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες
διαστάσεις, το βάρος και τα επιτρεπόμενα όρια διαφυγών από τις συσκευές.
γ. Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον :
-

Σχέδια λεπτομερειών του δομικού μέρους που απαιτείται για την τοποθέτηση (πάκτωση) των
συσκευών.

-

Σχέδια με τις εξωτερικές διαστάσεις της μεταλλικής κατασκευής των συσκευών.

-

Σχέδια λεπτομερειών των εδράσεων και των αρθρώσεων των συσκευών.

-

Κατασκευαστικά σχέδια των μηχανισμών ανύψωσης των συσκευών (όπου απαιτείται).

-

Διαγράμματα λειτουργίας των συσκευών.

-

-

-

-

Οδηγίες για την ανάρτηση των συσκευών. Τα κατάλληλα σημεία ανάρτησης θα αναφέρονται σε
σχετικό σχέδιο.
Οδηγίες τοποθέτησης των συσκευών.
Οδηγίες ρύθμισης των συσκευών που θα περιλαμβάνουν και πίνακα των πιθανών
δυσλειτουργιών με τον αντίστοιχο τρόπο επέμβασης / αποκατάστασης.
Οδηγίες για την προληπτική συντήρηση των συσκευών. Θα δίδονται πίνακες των σημείων που
θα πρέπει να ελέγχονται και η περίοδος επιθεωρήσεων (μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια, κ.ο.κ.).
Κατάλογο των σημαντικών για την λειτουργία των συσκευών ανταλλακτικών (έδρανα,
αρθρώσεις, πείροι, ελαστικά παρεμβύσματα κ.λπ.).

Ανάλυση της προετοιμασίας και της προστατευτικής βαφής των μεταλλικών επιφανειών των
συσκευών. Ειδικά για τα υλικά των βαφών θα δίνονται: ο τύπος του χρώματος, ο κωδικός του
και ο παραγωγός.
δ. Κατάλογος έργων στα οποία έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά συσκευές όμοιες με
τις προτεινόμενες για εγκατάσταση.
-
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6.2 Προσωρινή παραλαβή
-

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματούμενων στο έργο συσκευών.

-

Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου.

-

-

-

-

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Ανοχές μεγαλύτερες των ± 2 cm δεν είναι αποδεκτές.
Έλεγχος των εγγυήσεων για την βαφή των μεταλλικών επιφανειών. Υποχρεωτικά οι συσκευές θα
συνοδεύονται από 5ετή, άνευ όρων εγγύηση της βαφής τους.
Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των συσκευών. Υποχρεωτικά οι συσκευές θα
συνοδεύονται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση.
Έλεγχος της καλής λειτουργίας της συσκευής και συγκεκριμένα:
Για τους αυτορρυθμιζόμενους ρουφράκτες ελέγχονται:
x Η ομαλή κίνησή τους, χωρίς κραδασμούς ή ταλαντώσεις.
x Τα διάκενα μεταξύ μεταλλικής κατασκευής και δομικού μέρους.
x Η κατάσταση των ελαστικών παρεμβυσμάτων στεγάνωσης.
x Η κατάσταση των αρθρώσεων και των εδράνων της συσκευής.
Για τους κινούμενους με μηχανισμό ανύψωσης ρουφράκτες ελέγχονται:
x Η ομαλή κίνησή τους.
x Η κατάσταση των ελαστικών παρεμβυσμάτων στεγάνωσης.
x Η καλή λειτουργία του μηχανισμού ανύψωσης.
x Η κατάσταση των τροχών κύλισης.
x Η κατάσταση των αρθρώσεων.

-

Έλεγχος των ανταλλακτικών.

Κάθε συσκευή ανάλογα με τον τύπο της θα συνοδεύεται με 2 πλήρεις σειρές ελαστικών παρεμβυσμάτων
στεγάνωσης και μία σειρά τριβέων.
Σκοπός των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι οι συσκευές ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας
ΕΛΟΤ ΤΠ και ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Οι παρουσιαζόμενες βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιμών, που οφείλονται σε
κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται με αντικατάσταση των φθαρμένων μερών,
διατάξεων και υλικών με καινούργια.

6.3 Οριστική παραλαβή
Για την οριστική παραλαβή των συσκευών εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, γίνονται οι κάτωθι έλεγχοι:
-
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Έλεγχος καλής λειτουργίας. Διενεργούνται οι ίδιοι έλεγχοι / δοκιμές με αυτούς που περιγράφονται
στο εδάφιο 4.1 περί προσωρινής παραλαβής και ελέγχεται ιδιαίτερα, υπό πραγματικές συνθήκες, η
δυναμική συμπεριφορά (ευστάθεια) των αυτορρυθμιζόμενων ρουφρακτών.
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Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στην βαφή, στα έδρανα στήριξης, στις
αρθρώσεις, στα ελαστικά παρεμβύσματα, στους μηχανισμούς ανύψωσης, στους τροχούς κύλισης
και στις κοχλιωτές συνδέσεις της μεταλλικής κατασκευής. Τα τμήματα των διατάξεων / μηχανισμών
που έχουν υποστεί φθορά, αντικαθίστανται άμεσα.
Έλεγχος κοχλιωτών συνδέσεων της μεταλλικής κατασκευής. Ενδεχομένως θα απαιτηθεί σύσφιξη
των κοχλιών και έλεγχος επάρκειας της ασφάλισης των κοχλιών.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των συσκευών, όπως αυτά
καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ή
διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώματα, η Επίβλεψη μπορεί να απαιτήσει την αφαίρεση,
επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων / μηχανισμών ή μέρους αυτών.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x Εκφόρτωση με γερανό ή γερανοφόρο όχημα.
x Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός
Χρήση εργαλείων συγκόλλησης, καθαρισμού ή βαφής μεταλλικών επιφανειών.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Επίβλεψη εργασιών εγκατάστασης των συσκευών
Οι εργασίες εγκατάστασης και ρύθμισης θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη Μηχανικού ή τεχνικού του οίκου
κατασκευής των συσκευών.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα
υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

9
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Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες εγκατάστασης / ρύθμισης των συσκευών επιμετρώνται ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένης και
λειτουργούσας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ Προδιαγραφής.
Για την επιμέτρηση οι συσκευές διακρίνονται σύμφωνα με το συνολικό βάρος τους στις εξής κατηγορίες:
α.

Συσκευές βάρους έως 50 kg

β.

Συσκευές βάρους από 50 kg έως 1,0 ton

γ.

Συσκευές βάρους άνω του 1,0 ton

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανικών μέσων, των εργαλείων
και του υλικού ερματισμού για την εγκατάσταση, την ρύθμιση και τον έλεγχο λειτουργίας των
συσκευών ρύθμισης ροής ανοικτών διωρύγων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης του Έργου
και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.

x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση, συντήρηση και η χρήση τους

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Οι πλάγιες μεταφορές όλων των ενσωματουμένων υλικών

x

10
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους

Δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των συσκευών και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου (ιδιαίτερη
επιμέτρηση ανά kg χαλυβδοκατασκευής απαιτούσας μερική μηχανουργική επεξεργασία).
Επίσης δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη του υστεροχύτου σκυροδέματος πάκτωσης (ιδιαίτερη επιμέτρηση).
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2409

Χρώματα και βερνίκια. Δοκιμή σταυροειδούς εγκοπής -varnishes - Cross-cut test

ΕΛΟΤ EN ISO 14713

Προστασία του σιδήρου και του χάλυβα έναντι της διάβρωσης σε
κατασκευές - Επικαλύψεις από ψευδάργυρο και αλουμίνιο - Κατευθυντήριες
οδηγίες- -Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc
and aluminium coatings - Guidelines

ΕΛΟΤ EN 10025-1

Προϊόντα μή κεκραμένων κατασκευαστικών χαλύβων θερμής έλασης Τεχνικές συνθήκες παράδοσης - Hot rolled products of structural steels Part 1: General technical delivery conditions.

ΕΛΟΤ 1145-8

Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών με επιχρίσματα και
επιμεταλλώσεις - Μέρος 8: Αντιδιαβρωτική προστασία λεπτότοιχων
τμημάτων κατασκευών-- Corrosion protection of steel structures by organic
and metallic coatings - Part 8: Corrosion protection of thin-walled structural
members (light gauge steel construction)

ΕΛΟΤ 1145-9

Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών με επιχρίσματα και
επιμεταλλώσεις - Μέρος 9: Συνδετικά μέσα και πιγμέντα επιχρισμάτων -Protection of steel stractures from corrosion by organic and metallic coatings
- Coating materials - Composition of binders and pigments

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2808

Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός του πάχους φύλλου -- Paints and
varnishes - Determination of film thickness
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα
Corrugated galvanized steel conduits

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-03-01
«Προκατασκευασμένοι
μεταλλικοί
αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 08-07-03-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-03-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για το
υλικό και τις διαδικασίες εγκατάστασης των τυποποιημένων αυλακωτών γαλβανισμένων αγωγών, για την
διαμόρφωση οχετών παροχέτευσης ομβρίων, κάτω διαβάσεων τοπικού οδικού δικτύου υπό την αρτηρία και
συναφών κατασκευών.
Πρόκειται για προκατασκευασμένους μεταλλικούς αγωγούς γαλβανισμένους εν θερμώ (hot dip galvanized)
με τυποποιημένη αυλάκωση οι οποίοι συναρμολογούνται επί τόπου στο έργο με υψηλής ποιότητας κοχλίες
και περικόχλια. Οι αγωγοί αναλόγως της διαμέτρου τους και της προβλεπόμενης διατομής (κυκλικής,
ωοειδούς, σκουφοειδούς κ.λπ.) παραδίδονται υπό μορφή τοξοειδών στοιχείων, τα οποία συναρμολογούνται
επί τόπου ώστε να δημιουργηθεί η προβλεπόμενη διατομή.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
EN ISO 1461:1999

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods (ISO 1461:1999) -- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions -- Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1:
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 20898-2

Mechanical properties of fasteners - Part 2: Nuts with specified proof load
values - Coarse thread -- Μηχανικές ιδιότητες των στερεωτικών - Μέρος 2:
Περικόχλια με καθορισμένες τιμές φορτίου - Λεπτό μετρικό σπείρωμα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil Part 1: Identification and description -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές.
Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών - Μέρος 1: Αναγνώριση και περιγραφή

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού υγρασίας Συμπύκνωση Proctor
3
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ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1:
Determination of water content -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 1: Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε
νερό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων - Excavations for foundation works
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 Μεταβατικά Επιχώματα - Τransition embankments

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά
Οι αυλακωτοί αγωγοί θα προέρχονται από εργοστάσιο κατασκευής με παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 9001
Ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας κατασκευής θα είναι ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 10025-1, S 235
JR.
Τα υλικά σύνδεσης (κοχλίες και περικόχλια) θα είναι ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 20898-2,
κατηγορίας 8.8-10.9.
Όλα τα υλικά θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ (hot dip galvanized) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1461
Οι αποδεκτοί τύποι αυλάκωσης είναι των τύπων Τ70 – Τ100 – Τ150 – Τ200 σύμφωνα με τα σχήματα που
ακολουθούν, ή παρεμφερείς της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής των
μεταλλικών οχετών ή τις σχετικές προτάσεις του Αναδόχου που θα γίνουν αποδεκτές από την Υπηρεσία.

Τ70

Τ100
Σχήμα 1- Τύποι αυλάκωσης Τ70 – Τ100
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Τ150

Τ200
Σχήμα 2 - Τύποι αυλάκωσης Τ150 – Τ200

Ο Ανάδοχος, πριν από την προσκόμιση των μεταλλικών οχετών στο έργο προς εγκατάσταση θα υποβάλλει
προς έγκριση στην Υπηρεσία φάκελο τεχνικών στοιχείων του συστήματος, στον οποίο θα περιέχονται:
α. Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος των οχετών και πληροφοριακό υλικό από το
οποίο θα προκύπτει η επιτυχής εφαρμογή σε παρεμφερή έργα.
β. Αντίγραφα πιστοποιητικών αναγνωρισμένου εργαστηρίου από τα οποία θα προκύπτουν τα
χαρακτηριστικά του χάλυβα, του γαλβανίσματος και των μέσων σύνδεσης - στερέωσης και η
συμμόρφωση αυτών με τα πρότυπα αναφοράς (τα ως άνω ΕΝ κατά προτεραιότητα ή / και λοιπά
διεθνή πρότυπα).
γ. Πίνακας διαστάσεων φέρουσας ικανότητας μεταλλικών οχετών ανά τύπο, διατομή, είδος
αυλάκωσης και πάχος ελάσματος.
δ. Τεύχος υπολογισμών υπογεγραμμένο από Πολιτικό Μηχανικό - Μελετητή, από το οποίο θα
προκύπτει ότι ο προτεινόμενος τύπος οχετού διαθέτει επαρκή φέρουσα ικανότητα (σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς) για την τοποθέτησή του υπό τις κατά περίπτωση συνθήκες
επικάλυψης κινητού φορτίου κ.λπ.
Οι υπολογισμοί αυτοί δεν απαιτούνται όταν διατίθεται εγκεκριμένη μελέτη, η οποία καθορίζει την
κατά περίπτωση απαιτούμενη ροπή αντιστάσεως W του τοιχώματος του αυλακωτού οχετού.
ε. Οδηγίες συναρμολόγησης του κατασκευαστή, που θα περιέχουν και πίνακες ροπών σύσφιξης των
κοχλιών συναρμολόγησης του οχετού.
Το σύστημα των μεταλλικών οχετών θα περιλαμβάνει εργοστασιακά διαμορφωμένα λοξοτμημένα στοιχεία
απολήξεων για την διαμόρφωση των άκρων του οχετού στο πρανές. Γενικώς δεν θα γίνεται αποδεκτή η επί
τόπου του έργου κοπή στοιχείων του οχετού για την διαμόρφωση των απολήξεων προσαρμογής στα πρανή,
εκτός εάν ο Ανάδοχος τεκμηριώσει με σχετική έκθεση μεθοδολογίας που θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς
έγκριση ότι έχει την δυνατότητα (κατάλληλα μέσα και προσωπικό) για την εκτέλεση των κοπών.

5

Κατασκευή, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Συναρμολόγηση υλικών
Οι αυλακωτοί αγωγοί θα συναρμολογούνται στην θέση του τεχνικού με υλικά σύνδεσης γαλβανισμένα όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 (κοχλίες και περικόχλια). Η συναρμολόγηση μπορεί να είναι συνεχής επί
τόπου ή κατά τεμάχια που θα οδηγούνται στην τελική τους θέση με γερανό.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην σύσφιξη των κοχλιών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, στον οποίο
παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία.
Πίνακας 1 - Σύσφιξη των κοχλιών
5
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ροπή σύσφιξης (Nm)

τύπος
αυλάκωσης

τύπος κοχλία

Τ - 70

Μ 12

Τ - 100

Μ 14

Τ - 150

M 20

Τ - 200

©

ποιότητα κοχλία
min.

max.

8.8

45

75

8.8

70

110

8.8

220

350

10.9

300

470

8.8

220

350

10.9

300

470

M 20

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται επακριβώς οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.

5.2

Τοποθέτηση

Εφιστάται η προσοχή στην κατά μήκος κλίση της γραμμής ροής του οχετού ή ερυθράς της κάτω διάβασης.
Στην περίπτωση που η κλίση υπερβαίνει το 8%, απαιτείται η διαμόρφωση χαλινών από οπλισμένο
σκυρόδεμα περιμετρικά του αγωγού, των οποίων οι διαστάσεις, η ποιότητα σκυροδέματος και η διάταξη
οπλισμού θα καθορίζονται από την Μελέτη.
Όσον αφορά στην βάση έδρασης του αγωγού, θα έχει γίνει καλή εξυγίανση με λεπτόκοκκο υλικό ώστε να
αποφευχθεί τυχόν παραμόρφωση ή τραυματισμός του αγωγού λόγω σημειακής έδρασής του σε
προεξέχοντες γωνιακούς λίθους.

5.3

Επίχωση

Η πρώτη στρώση, πάχους περίπου 20 cm που περιβάλλει τον αγωγό θα είναι από λεπτόκοκκο υλικό,
μεγέθους κόκκου έως 0,5 cm.
Το υλικό επίχωσης θα είναι κατηγορίας A1 - A3 ή A2-4 - A2-5 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1, κατάταξη
εδάφους αγωγιμότητας ~8000 ohm/cm και PH ~7 και γενικά σύμφωνο με τις απαιτήσεις της μελέτης. Ο
Ανάδοχος θα προσκομίσει πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η
συμμόρφωση του υλικού επίχωσης που προτίθεται να χρησιμοποιήσει με τις ως άνω απαιτήσεις.

5.4

Συμπύκνωση

Η φάση αυτή εργασίας θα εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής συμπύκνωση
πλευρικά του αγωγού. Η συμπύκνωση θα γίνεται κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, εναλλακτικά και από τις
δύο πλευρές του αγωγού και θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό 90% - 95% σύμφωνα με την τροποποιημένη
μέθοδο Proctor, (ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 και CEN ISO/TS 17892-1).
Επισημαίνεται ότι δεν θα διέρχονται εργοταξιακά οχήματα επί του οχετού πριν από την τοποθέτηση και
συμπύκνωση υλικού επίχωσης μέχρι στάθμης τουλάχιστον +0,30 m από τον άντυγα του οχετού.

5.5 Ανοχές
Για την αποδοχή της εργασίας ως πλήρους και περαιωμένης θα ελέγχονται τα ακόλουθα:
α. Η τοποθέτηση του κατάλληλου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αγωγού σε κάθε
συγκεκριμένη θέση (όσον αφορά στο πάχος του ελάσματος και στον τύπο της αυλάκωσης της
εγκεκριμένης μελέτης).
6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

©

ΕΛΟΤ

34369

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-03-01:2009

β. Η ορθή συναρμογή του οχετού ή της κάτω διάβασης με τις παρειές του επιχώματος της οδού.
γ. Οι εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών της κοκκομετρικής διαβάθμισης και του βαθμού συμπύκνωσης
του υλικού επίχωσης, και ιδιαίτερα της ζώνης αυτού σε άμεση επαφή με τον μεταλλικό οχετό.
δ. Η εσωτερική επιφάνεια του οχετού (όταν αυτό είναι εφικτό) για την διαπίστωση των ορθών
συναρμογών των τεμαχίων (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και των απαραμόρφωτων
της επιφάνειας.

6

Μεταφορά και απόθεση υλικών

Κατά την φορτοεκφόρτωση, για την αποφυγή παραμορφώσεων και πιθανών τραυματισμών της
αντισκωριακής επίστρωσης θα χρησιμοποιούνται ιμάντες ανάρτησης, με ελαστική ή πλαστική επικάλυψη.
Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινων συνεπενδυτών.
Κατά την εκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή ανυψωτικά μηχανήματα. Απαγορεύεται σε κάθε
περίπτωση η εκφόρτωση των στοιχείων των οχετών με ανατροπή.
Τα προσκομιζόμενα στο εργοτάξιο στοιχεία του οχετού και τα μέσα σύνδεσής τους θα αποθηκεύονται σε
προστατευμένους χώρους για την αποφυγή ρύπανσης ή φθορών από τον διακινούμενο μηχανικό εξοπλισμό.
Θα στοιβάζονται επί υποθεμάτων κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην παραμορφώνονται, σύμφωνα με τις
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Η συναρμολόγηση του οχετού θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Το συνεργείο θα διαθέτει και θα
χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από το Σχέδιο Υγείας – Ασφάλειας
του έργου (ΣΑΥ) και κατ’ ελάχιστον κράνος, γάντια προστασίας και εργοταξιακά προστατευτικά υποδήματα.
Επισημαίνονται οι κίνδυνοι κατά την διακίνηση του προσωπικού επί του αγωγού για την εκτέλεση των
συσφίξεων και οι απαιτήσεις για την εργασία επί ικριωμάτων και την λειτουργία ανυψωτικού εξοπλισμού.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Οι τυποποιημένοι κυματοειδείς γαλβανισμένοι αγωγοί επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα βάρους κατασκευής,
βάσει των πινάκων του εγκεκριμένου κατασκευαστή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές και επιχώσεις) επιμετρούνται ιδιαιτέρως με βάση τις οικείες
Προδιαγραφές.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
Pumps for water supply and irrigation pumping stations

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-01-00
«Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση αντλητικών
συγκροτημάτων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, εξαιρουμένων των ηλεκτροκινητήρων που είναι
αντικείμενο της ΕΛΟΤ 1501-08-08-02-00.
Τα αντλητικά συγκροτήματα καταδυόμενου τύπου, βαθέων φρεάτων ή ακαθάρτων καλύπτονται από
αντίστοιχες ΕΛΟΤ ΤΠ.
Θέματα που αφορούν, τις γερανογέφυρες των αντλιοστασίων, τα αεριοφυλάκια και τις σωληνώσεις και
συσκευές ρυθμίσεως της ροής εντός του αντλιοστασίου αποτελούν αντικείμενο των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0802-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ-08-08-04-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 αντίστοιχα.
Η παρούσα Προδιαγραφή καλύπτει τόσο τις κύριες όσο και τις εφεδρικές και βοηθητικές αντλίες των
αντλιοστασίων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1561

Founding - Grey cast irons - Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος

ΕΛΟΤ EN 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons – Χύτευση - Χυτοσίδηροι
σφαιροειδούς γραφίτη

ΕΛΟΤ 1501-08-08-02-00

Rust protection of steel structures used in hydraulic works -- Αντισκωριακή
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών

3

Όροι και ορισμοί

H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Οι αντλίες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυγόκεντρες αξονικής ροής, με άξονα οριζόντιας ή
κατακόρυφης διάταξης, μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες, δεξιόστροφες.
Το κέλυφος της αντλίας, τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης και τα πέλματα έδρασης θα είναι
κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά (π.χ. φαιό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561
ή σφαιροειδή κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1563).

3
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Η πτερωτή θα είναι κατασκευασμένη από φαιό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο, φωσφορούχο ορείχαλκο ή άλλο
κράμα υψηλής αντοχής σε σπηλαίωση Όλα τα προερχόμενα από χύτευση τεμάχια θα είναι πλήρως
απαλλαγμένα από ελαττώματα χυτηρίου δηλαδή φυσαλίδες, σπήλαια, σπογγώδεις μάζες κ.λπ.
Ο άξονας της αντλίας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και η στεγανοποίησή του στην
περιοχή διέλευσής του από το κέλυφος της αντλίας θα επιτυγχάνεται με με στυπιοθλίπτη μηχανικός ή απλό,
σύμφωνα με τη μελέτη.
Προκειμένου για αντλία κατακόρυφου άξονα, αυτή θα είναι εφοδιασμένη με ισχυρό έδρανο παραλαβής της
αξονικής ώθησης και του βάρους των περιστρεφομένων μερών. Οι ένσφαιροι τριβείς του εδράνου θα είναι
αυτολίπαντοι ή θα φέρουν λιπαντήρες (γρασσαδόρους) για την κανονική λίπανσή τους με γράσο.
Η αντλία θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υδραυλικές διατάξεις, οπές, κρουνό εκκένωσης, πώματα
πλήρωσης, οπτικό και μηχανικό δείκτη στάθμης λιπαντελαίου όλα τα απαραίτητα επιστόμια, εξαρτήματα και
όργανα και εν γένει όλα τα βοηθητικά στοιχεία τα αναγκαία για την καλή και ασφαλή λειτουργία και την
εκτέλεση των δοκιμών. Ειδικά στο στόμιο καταθλίψεως θα συνδεθεί μανόμετρο με την κατάλληλη κλίμακα,
εφοδιασμένο με κρουνό απομόνωσης.
Οι αντλίες θα δοκιμαστούν στο εργοστάσιο κατασκευής τους σε πίεση στεγανότητας του κελύφους ίση προς
το 150% του μανομετρικού ύψους της ονομαστικής παροχής. Οι επιφάνειες των διαφόρων τμημάτων της
αντλίας και ειδικά αυτές που θα είναι σε επαφή με το νερό θα είναι επιμελώς λειασμένες για την αποφυγή
μεγάλων τριβών και του κινδύνου εμφάνισης φαινομένων σπηλαίωσης. Η πτερωτή θα είναι στατικά και
δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, θα στερεώνεται δε στον άξονα με ασφαλή τρόπο αλλά που θα επιτρέπει την
αποσυναρμολόγησή της. Το σύστημα πτερωτή – άξονας θα είναι ζυγοσταθμισμένο. Η βάση έδρασης της
αντλίας και του κινητήρα θα είναι διαμορφωμένη από συγκολλητά χαλυβδοελάσματα και διατομές
μορφοσιδήρου. Η αντλία με τον αντίστοιχο ηλεκτροκινητήρα θα αποτελεί ένα στιβαρό σύνολο, η λειτουργία
του οποίου θα είναι ομαλή χωρίς κραδασμούς ή ταλαντώσεις. Η σύνδεση της αντλίας προς τον κινητήρα θα
γίνεται με ειδικό ελαστικό σύνδεσμο που θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος. Ο
ελαστικός σύνδεσμος θα καλύπτεται με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα.
Όλος ο ενσωματούμενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισμός, θα είναι καινούριος και θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής.
Όλες οι όμοιες μονάδες (αντλίες), θα είναι του αυτού τύπου και του ιδίου κατασκευαστή, όλα δε τα
εξαρτήματα των ομοίων μονάδων και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιμα (interchangeable).
Στο κέλυφος των αντλιών θα είναι τυπωμένη η φορά περιστροφής της και θα υπάρχει προσαρμοσμένη
πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον τύπο, τον αριθμό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτημάτων ή τυχόν αποκλίσεις από τα
προαναφερόμενα θα καθορίζονται από τη μελέτη.
Τα αντλητικά συγκροτήματα θα είναι κατασκευασμένα από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικά αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης και θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την
οδηγία 93/68/EE.
Ο Ανάδοχος πριν από την παραγγελία των υλικών θα υποβάλει πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των αντλητικών συγκροτημάτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

4

α.

Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής και τύπος του προϊόντος.

β.

Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες
διαστάσεις και ειδικότερα:


Ονομαστικός αριθμός στροφών (rpm).



Μορφή πτερωτής και ειδικός αριθμός στροφών αυτής.
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Συνολικό βάρος αντλίας.



Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας της αντλίας που θα εκτείνονται σε όλο το εύρος
λειτουργίας της:
ι.

Μανομετρικό ύψος Η [m] συναρτήσει της παροχής Q [m3/h].

ιι.

Βαθμός απόδοσης της αντλίας συναρτήσει των μεγεθών Η και Q.

ιιι.

Διάγραμμα απαιτούμενης ισχύος.

ιv.

Διάγραμμα καθαρού θετικού ύψους αναρροφήσεως (NPSH) συναρτήσει της παροχής.
Στην περίπτωση παράλληλης λειτουργίας θα υποβληθούν πρόσθετα και οι καμπύλες
μονομετρικού ύψους – παροχής όλων των αντλητικών συγκροτημάτων που
συμμετέχουν με τις θέσεις εκκίνησης – στάσεις αυτών σε συνδυασμό με την
χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας του συλλεκτηρίου καταθλιπτικού αγωγού.
Κατασκευαστικά σχέδια της αντλίας με τις κύριες διαστάσεις, την ονοματολογία των
επιμέρους στοιχείων και τα υλικά κατασκευής των διαφόρων στοιχείων / εξαρτημάτων.

γ.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης της αντλίας.

δ.

Κατάλογο ανταλλακτικών, με τους αντιστοίχους κωδικούς παραγγελίας τους.

ε.

Κατάλογος έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά αντλητικά
συγκροτήματα όμοια με τα προτεινόμενα.

Εγκατάσταση αντλιών

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει με βάση τις λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής, τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής και με την παρουσία ειδικευμένου τεχνικού,
εφόσον αυτό απαιτηθεί από την επιβλέπουσα αρχή.
Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων περιλαμβάνει:
α.

Την τοποθέτηση και σύσφιξη της αντλίας στην βάση έδρασής της.

β.

Την αγκύρωση της βάσης έδρασης του αντλητικού συγκροτήματος στην βάση από οπλισμένο
σκυρόδεμα.

γ.

Την σύνδεση της αντλίας με τον αγωγό αναρρόφησης.

δ.

Την τοποθέτηση του φίλτρου αναρρόφησης στον αντίστοιχο αγωγό.

ε.

Την σύνδεση της αντλίας με τον αγωγό κατάθλιψης.

ζ.

Την σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα μέσω του προβλεπόμενου διαιρετού ελαστικού συνδέσμου
(κόπλερ) και την τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματός του.

στ. Την τοποθέτηση και σύνδεση των προβλεπόμενων οργάνων ελέγχου και ένδειξης.
Η τοποθέτηση των αντλητικών συγκροτημάτων θα επιτρέπει των ευχερή επί τόπου επιθεώρηση και
συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση των διαφόρων μερών της.

5
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Δοκιμές-Ελεγχοι

Σκοπός των δοκιμών και των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι οι αντλητικές μονάδες καλύπτουν τα
πρότυπα, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους.
Οι παρουσιαζόμενες βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιμών, που οφείλονται σε
κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται με αντικατάσταση των φθαρμένων μερών,
διατάξεων και υλικών, με καινούρια.

6.1 Δοκιμές
Η καλή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος εξασφαλίζεται με την πραγματοποίηση των παρακάτω
δοκιμών, οι οποίες γίνονται στον χώρο του αντλιοστασίου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κυρίου του
Έργου, με την παρουσία του Αναδόχου.
Κατά τον έλεγχο καλής λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος ελέγχεται ιδιαίτερα η πραγματική
απόδοση του αντλητικού συγκροτήματος (ικανοποιήση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της αντλίας).Ο
έλεγχος αυτός πραγματοπείται και κατά την προσωρινή και κατά την οριστική παραλαβή του έργου.
Αναλυτικότερα οι δοκιμές που πραγματοποιούνται είναι :
6.1.1

Δοκιμή υδροστατικής πίεσης

Η δοκιμή υδροστατικής πίεσης πραγματοποιείται σε ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων και εξαρτημάτων
σε πίεση 1,5 φορές την ονομαστική πίεση λειτουργίας του δικτύου για τον έλεγχο της στεγανότητας των
συνδέσεων. Για την δοκιμή συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή
Προσωρινής Παραλαβής.
6.1.2

Δοκιμή λειτουργίας συγκροτήματος

Το αντλητικό συγκρότημα ελέγχεται ως προς την εύρυθμη λειτουργία με διαδοχικές εκκινήσεις και στάσεις
του.
6.1.3

Δοκιμή 8ωρης συνεχούς λειτουργίας

Κατά την δοκιμή αυτή πραγματοποιείται 8ωρη συνεχή λειτουργία όλων των συγκροτημάτων. Στην δοκιμή
αυτή ελέγχονται η τυχόν εμφάνιση αδικαιολόγητων υπερπιέσεων, ταλαντώσεων ή θορύβων και οι ενδείξεις
των οργάνων ελέγχου.
6.1.4

Δοκιμή υδραυλικών χαρακτηριστικών

Κατά την δοκιμή αυτή γίνονται μετρήσεις των υδραυλικών χαρακτηριστικών των αντλιών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μελέτης.
6.1.5

Δοκιμή του συστήματος αυτοματισμού

Οι ανωτέρω δοκιμές συμπληρώνονται και με τις δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος αυτοματισμού
και ελέγχου των αντλιοστασίων, και προσδιορισμός, πιθανών τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθμίσεων.

6.2 Ελεγχοι
Οι έλεγχοι που γίνονται για να διασφαλιστεί η ποιότητα των ενσωματούμενων υλικών διακρίνονται σε :


6

Ελεγχος πιστοποιητικών: Κατά τον έλεγχο αυτό πραγματοποιείται έλεγχος φακέλου εντύπων,
τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση
διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα, αριθμού εντύπων ή πιστοποιητικών δίδονται
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εντολές συμπλήρωσης. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε υλικού ή διάταξης με τις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψη ή την αντικατάστασή τους.


Έλεγχος των διατάξεων / συστημάτων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 της
παραούσας Προδιαγραφής.



Έλεγχος της ευθυγράμμισης (αξονικά και ακτινικά) των αξόνων αντλίας - κινητήρα.



Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των αντλιών. Υποχρεωτικά οι αντλίες θα συνοδεύονται
από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση.



Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε αντλία θα συνοδεύεται από τα ανταλλακτικά που
προβλέπονται από την μελέτη. Αυτά θα είναι τουλάχιστον :
- 1 πτερωτή,
- 2 σειρές δακτυλίων και εξαρτημάτων στεγανοποίησης,
- 1 στυπιοθλίπτη,
- 1 σειρά ένσφαιρων τριβέων,
- 1 διαιρετός σύνδεσμος με 2 ελαστικά ενδιάμεσα στοιχεία.



Έλεγχος καλής λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται όπως ανφέρεται στην παράγραφο 6.1
της παρούσας Προδιαγραφής.



Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στα έδρανα, την πτερωτή, τον άξονα και τον
ελαστικό σύνδεσμο κινητήρα-αντλίας.Τα τμήματα των διατάξεων/μηχανισμών που έχουν υποστεί
φθορά, αντικαθίστανται άμεσα. Υποχρεωτικά προσκομίζονται τα απαραίτητα για τις οριστικές
δοκιμές όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και εφόδια. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά
την οριστική παραλαβή του έργου.



Έλεγχος των αναφορών (reports) για τις παρουσιασθείσες δυσλειτουργίες στο αντλητικό
συγκρότημα και στο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου, και προσδιορισμός, βάσει αυτών πιθανών
τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθμίσεω Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά την οριστική παραλαβή
του έργου.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτημάτων,
όπως αυτά καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου,
ή διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώματα, η Υπηρεσία δυνατόν να απαιτήσει την αφαίρεση,
επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων/μηχανισμών ή μέρους αυτών.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών


Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών



Εκφόρτωση με γερανό ή γερανοφόρο οχήμα.



Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

7
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Χρήση εργαλείων χειρός και χειρισμός γερανογέφυρας για την ανύψωση και μεταφορά των
αντλητικών συγκροτημάτων.

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Η χρήση εργαλείων χειρός αφορά τη χρήση εργαλείων συναρμολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραιτήτων στην
τοποθέτηση των συγκροτημάτων.Επομένως ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται
μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς
τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Τα αντλητικά συγκροτήματα επιμετρώνται σε μονάδες πλήρως εγκατεστημένες, βάσει των χαρακτηριστικών
των (ονομαστικής παροχής και μανομετρικού ύψους Η), του τύπου των (οριζόντια, κατακόρυφα) του είδους
8
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των (μονοβάθμια, πολυβάθμια) και τυχόν άλλων ειδικών απαιτήσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

9
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες και
αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions -Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και διαστάσεις
εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification -- Στροφοδυναμικές
αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ - Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5199

Technical specifications for centrifugal pumps - Class II -- Τεχνικές
Προδιαγραφές για φυγοκεντρικές αντλίες - Κατηγορία II.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements
and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και ειδικές μέθοδοι
δοκιμών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
Electric motor pumps for water supply and irrigation pumping stations

Κλάση τιμολόγησης: 5
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-02-00
«Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης
και άρδευσης» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ηλεκτροκινητήρες
άρδευσης
1
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αντλιών

αντλιοστασίων

ύδρευσης

και

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση
ηλεκτροκινητήρων για την λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων, που εγκαθίστανται σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00. Περιλαμβάνει επίσης αναφορές για τις διατάξεις παροχής ισχύος
στους ηλεκτροκινητήρες (ηλεκτρικούς πίνακες, καλωδιώσεις).
Θέματα που αφορούν στις γερανογέφυρες, στα αεροφυλάκια, στις σωληνώσεις και συσκευές ρυθμίσεως της
ροής εντός του αντλιοστασίου αποτελούν αντικείμενο των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0808-04-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 αντίστοιχα.
Η παρούσα Προδιαγραφή καλύπτει τόσο τους κινητήρες των κύριων αντλιών όσο και των εφεδρικών και
βοηθητικών του αντλιοστασίου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 60034-1

Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance. Amendment
A11:2002 to EN 60034-1:1998 -- Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές.
Μέρος 1: Ονομαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

ΕΛΟΤ EN 60034-2

Rotating electrical machines -- Part 2: Methods for determining losses and
efficiency of rotating electrical machinery from tests (excluding machines for
traction vehicles) -- Ηλεκτρικές περιστρεφόμενες μηχανές - Μέρος 2: Μέθοδοι
για τον καθορισμό των απωλειών και της απόδοσης των περιστρεφόμενων
ηλεκτρικών μηχανών από δοκιμές (με εξαίρεση τις μηχανές για οχήματα έλξης)

ΕΛΟΤ EN 60034-5

Rotating Electrical Machines Part 5: Degrees of Protection Provided by the
Integral Design of Rotating Electrical Machines (IP Code) - Classification IEC
60034-5:2000 -- Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 5: Βαθμοί
προστασίας που παρέχονται από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των
περιστρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών (Κωδικός ID).

ΕΛΟΤ EN 60034-6

Rotating Electrical Machines Part 6: Methods of Cooling (IC Code) (IEC 34-6
: 1991) (Supersedes HD 53.6 S1: 1977) -- Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές
µηχανές - Μέρος 6: Μέθοδοι ψύξης (Κωδικός ΙC).

ΕΛΟΤ EN 60034-8

Rotating electrical machines Part 8: Terminal markings and direction of
rotation IEC 60034-8: 2002; Supersedes HD 53.8 S5: 1998 -3
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Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 8: Σηµάνσεις τερµατικού και
φορά περιστροφής.
ΕΛΟΤ EN 60034-9

Rotating Electrical Machines Part 9: Noise Limits (IEC 34-9 : 1990 +
Corrigendum 1991, Modified) (Supersedes HD 53.9 S1 : 1978) -Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 9: Όρια θορύβου.

ΕΛΟΤ EN 60034-14

Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain
machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation
and limits of vibration severity - Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές Μέρος 14: Μηχανική ταλάντωση ορισμένων μηχανών με ύψος ατράκτου 56
mm και άνω - Μέτρηση, αξιολόγηση και όρια δριμύτητας της ταλάντωσης

DIN IEC 60721-2-1

Electrical engineering; Classification of environmental conditions;
Environmental conditions appearing in nature; Temperature and humidity;
Identical with IEC
60721-2-1:1982 [status of 1987] -- Ηλεκτροτεχνία.
Κατάταξη των
συνθηκών περιβάλλοντος - Θερμοκρασία και υγρασία.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-07-02-01

Rust protection of steel structures used in hydraulic worksΑντισκωριακή
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών

3

Όροι και ορισμοί

H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παράδοση και εγκατάσταση των ηλεκτροκινητήρων είναι οι ακόλουθες:


Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι εφοδιασμένοι με ακροκιβώτια για την σύνδεση των καλωδίων
τροφοδοσίας τους (κύκλωμα ισχύος) και μεταφοράς ηλ. σημάτων (βοηθητικό κύκλωμα) και θα
διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας τυλιγμάτων. Στο κυρίως κέλυφος των κινητήρων θα υπάρχουν
κλειστά άγκιστρα (τύπου βρόγχου) ανάρτησης.



Ο ηλεκτροκινητήρας θα παραδίδεται βαμμένος από το εργοστάσιο κατασκευής του με
αντιδιαβρωτική βαφή, με υδατοδιαλυτά χρώματα ή χρώματα εποξειδικής βάσεως.



Το πλήρες συγκρότημα των περιστρεφόμενων μερών του ηλεκτροκινητήρα θα είναι δυναμικά
ζυγοσταθμισμένο κατηγορίας ‘’R’’ σύμφωνα με τo ΕΛΟΤ ΕΝ 60034-14. Η στάθμη του παραγώμενου
θορύβου απο την λειτουργία του κινητήρα θα είναι εντός των προβλεπομένων, από το ΕΛΟΤ ΕΝ
60034-9, τιμών.



Στο σώμα των ηλεκτροκινητήρων θα υπάρχει προσαρμοσμένη πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο
κατασκευής, τον τύπο του κινητήρα, τον αριθμό κατασκευής και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του.



Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι του αυτού τύπου και του ιδίου κατασκευαστή, όλα δε τα
εξαρτήματα των ομοίων κινητήρων και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιμα.

4
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Ο ηλεκτρικός πίνακας των ηλεκτροκινητήρων θα έχει βαθμό προστασίας ανάλογα με τη θέση
τοποθέτησής του ΙΡ 55 θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον :
-

Τα όργανα διακοπής και προστασίας.

-

Τα όργανα ελέγχου.

-

Τα προβλεπόμενα από την μελέτη όργανα ενδείξεων και μετρήσεων.

-

Τους εκκινητές.

-

Την αυτόματη συστοιχία πυκνωτών διόρθωσης του συνφ.

-

Υλικά σύνδεσης (κλέμμες, μπάρες χαλκού), πλαστικά κανάλια καλωδίων.

-

Βοηθητικό εξοπλισμό (μετασχηματιστή τάσεων βοηθητικού κυκλώματος, ενδεικτικές λυχνίες
κ.λπ.)



Για την τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα και της αντίστοιχης αντλίας θα προβλέπεται η κατασκευή
βάσης έδρασης από συγκολλητά χαλυβδοελάσματα και διατομές μορφοσιδήρου.



Όλος ο ενσωματούμενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισμός θα είναι καινούριος και θα συνοδεύεται
από πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής.

Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλητικών συγκροτημάτων θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά φορέα
πιστοποίησης, και θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/ 68/EE.
Ο Ανάδοχος πριν από την παραγγελία θα υποβάλλει πλήρη φάκελλο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
ηλεκτροκινητήρων, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α.

Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής.

β.

Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες
διαστάσεις και ειδικότερα,

γ.

-

Τύπος κινητήρα

-

Τύπος έδρασης

-

Βαθμός προστασίας (ΙΡ...)

-

Oνομαστικός αριθμός στροφών

-

Συνδεσμολογία τυλίγματος στάτη

- Βάρος κινητήρα
Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει οπωσδήποτε:
-

Λειτουργικά χαρακτηριστικά και καμπύλες λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα και συγκεκριμένα:
1. Για το ονομαστικό σημείο λειτουργίας του κινητήρα θα δοθούν:
α) Στροφές
β) Ισχύς
γ) Βαθμός απόδοσης
δ) Συντελεστής ισχύος
ε) Ονομαστική ένταση ρεύματος
5
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στ) Ρεύμα εκκίνησης (απευθείας)
ζ) Επιτρεπόμενος αριθμός εκκινήσεως ανά ώρα.
η) Ροπή εκκινήσεως (απευθείας).
2. Για τα 5/4, 3/4 και 1/2 της ονομαστικής ισχύος θα δοθούν:
ι) Βαθμός απόδοσης
-

ιι) Συντελεστής ισχύος
Φύλλο δοκιμών και μετρήσεων ηλ. μεγεθών των ηλεκτροκινητήρων. Σε περίπτωση που
προσφέρονται τυποποιημένοι κινητήρες του Κατασκευαστή, στους οποίους έχουν γίνει οι
δοκιμές τύπου και σειράς που αναφέρονται στο εδάφιο 3 για την πιστοποίηση του προιόντος, ο
Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για έγκριση από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποβάλλεται προς έγκριση το φύλλο
δοκιμών και ελέγχου, επικυρωμένο από διαπιστευμένο ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης
(ελεγχόμενο απο το Ε.ΣΥ.Δ του ΥΠΑΝ). Στο φύλλο αυτό θα αναγράφονται οι προκύπτουσες
απο τις δοκιμές τιμές των μετρούμενων μεγεθών, οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι δοκιμής και
μέτρησης και οι σχετικές προδιαγραφές.

-

Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια του πίνακα τροφοδοσίας και ελέγχου. Στα σχέδια θα αναφέρονται
όλες οι αριθμήσεις καλωδίων και κλεμμών σύνδεσης των κυρίων και βοηθητικών επαφών των
ρελέ.

-

Εγχειρίδιο του εκκινητή τύπου Soft-starter, που θα περιλαμβάνει μονογραμμικό σχέδιο με
αριθμήσεις καλωδίων, κλεμμών σύνδεσης και εισόδων - εξόδων της ηλεκτρονικής πλακέτας
ελέγχου, οδηγίες σύνδεσης και πίνακα παρουσιαζόμενων βλαβών στον οποίο θα αναφέρονται
οι πιθανές αιτίες και ο τρόπος αποκατάστασης.

-

Σχέδια με τις εξωτερικές διαστάσεις του ηλεκτροκινητήρα. Ειδικά θα αναφέρονται οι διαστάσεις
του άξονα του δρομέα και των φωλεών εδράνων με τις κατασκευαστικές ανοχές.

δ. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης.
ε. Κατάλογο ανταλλακτικών, με τους αντίστοιχους κωδικούς παραγγελίας τους και πίνακα των τύπων
και διατομών των απαιτουμένων καλωδιώσεων.
η. Κατάλογο έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά ηλεκτροκινητήρες
συγκροτημάτων όμοιοι με τους προτεινόμενους.

4.2 Χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα
Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας των κινητήρων είναι τα ακόλουθα:
α.

Τάση τροφοδοσίας – Ισχύς – Στροφές
x Η ονομαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 380 V με ανοχή ± 5%. Στην τάση αυτή ο
κινητήρας θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς ανωμαλίες αποδίδοντας την ονομαστική του ισχύ.
x Η ονομαστική ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι κατ’ ελάχιστον 10% ανώτερη της μέγιστης
απαιτούμενης ισχύος στον άξονα της αντλίας.
x Οι στροφές του ηλεκτροκινητήρα θα είναι οι μικρότερες κατάλληλες, ώστε να επιτυγχάνονται τα
επιθυμητά λειτουργικά χαρακτηριστικά της αντλίας.

β.
6
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x Ο βαθμός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος, στην ονομαστική τάση και συχνότητα
λειτουργίας θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτεροι.
x Κατά την εκκίνηση (με την λειτουργία της διάταξης εκκίνησης), η απορροφούμενη από τον
κινητήρα ένταση ρεύματος δεν θα υπερβαίνει το 200% της ονομαστικής του και η ροπή
εκκίνησής του θα είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία εκκίνηση του
αντλητικού συγκροτήματος.
x Οι κινητήρες και οι διατάξεις εκκίνησης θα είναι σε θέση να εκτελέσουν, σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος 40οC, δύο διαδοχικές εκκινήσεις από την κατάσταση ηρεμίας τους ή μία εκκίνηση
μετά από την λειτουργία τους, υπό τις ονομαστικές συνθήκες. Συνολικά θα γίνονται 1 : 15
εκκινήσεις την ώρα ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα.

5

Εγκατάσταση αντλιών

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει με βάση τις λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής και με την παρουσία ειδικευμένου τεχνικού, εφόσον αυτό απαιτηθεί απο την επιβλέπουσα αρχή.

5.1 Εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρων
Η εργασίες εγκατάστασης κάθε ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος ολοκληρώνονται με:
α.

Την τοποθέτηση και σύσφιξή του στην βάση έδρασης της αντλίας.

β.

Την σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα με την αντλία, μέσω του ελαστικού συνδέσμου.
Η σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα θα γίνεται με ελαστικό σύνδεσμο, ο οποίος θα καλύπτεται με
προφυλακτήρα (προστασία στρεφομένων μερών μηχανημάτων). Θα εξασφαλίζεται η ευθυγράμμιση των
αξόνων κινητήρα - αντλίας, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή, άνευ κραδασμών και ταλαντώσεων,
λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος.

5.2 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων
Οι ηλεκτροκινητήρες θα διαθέτουν βαθμό προστασίας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60034-5, κατάλληλο για το
περιβάλλον λειτουργίας τους, που θα καθορίζεται στη μελέτη. Θα είναι εφοδιασμένοι με το απαιτούμενο
ακροκιβώτιο για την σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και σημάτων και θα φέρουν στο κυρίως κέλυφός
τους αποσπώμενα άγκιστρα ανύψωσης. Σήμανση ακροδεκτών σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60034-8.
Η μόνωση των τυλιγμάτων, θα είναι κατάλληλη για το περιβάλλον που λειτουργεί ο κινητήρας και θα
καθορίζεται στη μελέτη.
Η επιτρεπόμενη υπερύψωση της θερμοκρασίας (άνω της συμβατικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος 40οC)
των μονωμένων τυλιγμάτων του στάτη και των άλλων τμημάτων του κινητήρα, όταν αυτός λειτουργεί με τα
ονομαστικά χαρακτηριστικά του, δεν θα υπερβαίνει τις εξής τιμές:
-

Μονωμένα τυλίγματα

105 Κ

-

Μαγνητικός πυρήνας και άλλα τμήματα που είναι σε επαφή με τα μονωμένα τυλίγματα 105 Κ

-

Έδρανα

60 Κ

Οι ηλεκτροκινητήρες θα διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας τυλιγμάτων, που θα διακόπτουν την λειτουργία
τους σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
Τα έδρανα στήριξης του δρομέα θα είναι με ένσφαιρους τριβείς για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ωρών
λειτουργίας. Για την ψύξη του κινητήρα, προβλέπεται η τοποθέτηση απευθείας στον άξονα του δρομέα
7
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πτερωτής (ΕΛΟΤ EN 60034-6) ακτινικού τύπου διπλής κατεύθυνσης από αλουμίνιο ή πλαστικό (αναλόγως
της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα).

5.3 Προστασία μετταλικών μερών κατασκευής
Για τις μεταλλικές κατασκευές που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση των ηλεκτροκινητήρων (βάσεις)
προβλέπεται βαφή σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0702-02. Η βαφή του κινητήρα θα γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής του, σύμφωνα με DIN IEC 60721-2-1. To
ελεύθερο άκρο του άξονα του κινητήρα θα είναι προστατευμένο με πλαστικό κάλυμμα ή ελαστική ταινία, που
θα αφαιρείται πριν την τοποθέτησή του.

6

Δοκιμές - Έλεγχοι

6.1

Δοκιμές Ηλεκτροκινητήρων

Οι ηλεκτροκινητήρες πριν από την παράδοσή τους στο εργοτάξιο θα έχουν υποβληθεί στο εργοστάσιο
κατασκευής τους, στις ακόλουθες δοκιμές :
Δοκιμές τύπου: Οι δοκιμές αυτές γίνονται σε έναν ηλεκτροκινητήρα από κάθε τύπο και αφορούν:
-

Στην θερμική δοκιμή για τον καθορισμό της ανύψωσης της θερμοκρασίας στα κύρια μέρη του
ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60034-1.

-

Στην δοκιμή του ηλεκτροκινητήρα υπό φορτίο.

Δοκιμές / μετρήσεις σειράς: Οι δοκιμές αυτές γίνονται σε κάθε ηλεκτροκινητήρα.
-

Μέτρηση της αντίστασης των τυλιγμάτων.

-

Διηλεκτρική δοκιμή των τυλιγμάτων του στάτη:Η δοκιμή αυτή θα γίνει σύμφωνα με το σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ EN 60034-1 και τα τυλίγματα θα δοκιμαστούν με συνεχή τάση 1.000 V + δύο φορές την
ονομασική τάση λειτουργίας.

-

Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των τυλιγμάτων του στάτη:Η αντίσταση μόνωσης των τυλιγμάτων του
στάτη θα μετρηθεί πριν και μετά την εκτέλεση της δοκιμής διηλεκτρικής αντοχής.

-

Δοκιμή λειτουργίας εν κενώ.

-

Δοκιμή βραχυκύκλωσης (διατηρώντας τον δρομέα ακίνητο).
Απο τις προαναφερόμενες δοκιμές βραχυκύκλωσης και τις δοκιμές λειτουργίας εν κενώ και υπό φορτίο,
θα προσδιορίζεται ο βαθμός απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με την πρότυπη προδιαγραφή
ΕΛΟΤ EN 60034-2.

-

Δοκιμή υπερτάχυνσης, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60034-1.

6.2 Ελεγχοι για την προσωρινή παραλαβή
Κατά την προσωρινή παραλαβή του Η/Μ εξοπλισμού πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι :
-
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Έλεγχος φακέλου εντύπων, τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών ποιότητας του
κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα,
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οποιουδήποτε υλικού ή διάταξης με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής συνεπάγεται την
απόρριψη ή την αντικατάστασή τους.
-

Έλεγχος της ευθυγράμμισης (αξονικά και ακτινικά) των αξόνων αντλίας - κινητήρα.

-

Έλεγχος των διατάξεων / συστημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας Προδιαγραφής.

-

Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων. Υποχρεωτικά οι ηλεκτροκινητήρες
των αντλητικών συγκροτημάτων θα συνοδεύονται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση του κατασκευαστικού
οίκου.

-

Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας θα συνοδεύεται κατ' ελάχιστον από δύο
σειρές ένσφαιρων τριβέων.

-

Έλεγχος της καλής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα. Συγκεκριμένα ελέγχεται:


Η ύπαρξη θορύβων.



Η ανύψωση της θερμοκρασίας στο κέλυφος του κινητήρα.



Η ύπαρξη ταλαντώσεων.

 Η ένταση του απορροφόμενου ρεύματος.
Επίσης ελέγχονται :


Η ομαλή εκκίνηση και η λειτουργία του αυτοματισμού.



Οι καλωδιώσεις και οι συνδέσεις τους.

Σκοπός των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι ο ηλεκτροκινητήρας ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της
παρούσας Προδιαγραφής. Οι παρουσιαζόμενες βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών
δοκιμών, που οφείλονται σε κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται με αντικατάσταση
των φθαρμένων μερών, διατάξεων και υλικών, με καινούρια.

6.3 Ελεγχοι για την οριστική παραλαβή
Για την οριστική παραλαβή του ηλεκτροκινητήρα, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, γίνονται οι κάτωθι
έλεγχοι:
-

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Γίνονται οι ίδιες δοκιμές με αυτές που περιγράφονται στο εδάφιο 6.2 της
προσωρινής παραλαβής και ελέγχεται επιπλέον η πραγματική απόδοση του κινητήρα υπό φορτίο
(ικανοποίηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της αντλίας).

-

Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στα έδρανα, στην πτερωτή και στον ελαστικό
σύνδεσμο κινητήρα - αντλίας.Τα τμήματα των διατάξεων / μηχανισμών που έχουν υποστεί φθορά,
αντικαθίστανται άμεσα.

Έλεγχος των αναφορών (reports) για τις παρουσιασθείσες δυσλειτουργίες στον ηλεκτροκινητήρα,
στον εκκινητή, στο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου και προσδιορισμός, βάσει αυτών, πιθανών
τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθμίσεων.
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινήτηρων, όπως αυτά
καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ή
διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώματα, η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την αφαίρεση,
επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων/ μηχανισμών ή μέρους αυτών.
-
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x

Εκφόρτωση με γερανό ή γερανοφόρο όχημα.

x Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός
x

Χρήση εργαλείων συναρμολόγησης και ηλεκτρικών συνδέσεων.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων αυτών θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα
άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Διεύθυνση εργασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού
Οι εργασίες εγκατάστασης των ηλεκτροκινητήρων θα εκτελούνται υπό την διεύθυνση μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Η χρήση εργαλείων χειρός αφορά τη χρήση εργαλείων συναρμολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραιτήτων στην
τοποθέτηση των συγκροτημάτων.Επομένως ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται
μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς
τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετρούνται τα ακόλουθα επί μέρους αντικείμενα:
x

Η εγκατάσταση των ηλεκτροκινητήρων, βάσει της ονομαστικής ισχύος αυτών (τεμάχιο 1).

x

Η εγκατάσταση των διατάξεων εκκίνησης, ελέγχου και αυτοματισμών του κινητήρα, εντός του σχετικού
ηλεκτρικού πίνακα, των πάσης φύσεως καλωδιώσεων και συνδέσεων που αφορούν τον κινητήρα,
καθώς και η διενέργεια των ελέγχων και δοκιμών λειτουργίας του συστήματος. Οι εργασίες διακρίνονται
με βάση την ονομαστική ισχύ του ηλεκτροκινητήρα (τεμάχιο 1).

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-3

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards Emission standard for residential,commercial and light-industrial
environments-- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 6-3: Γένια
πρότυπα - Πρότυπο εκπομπής σε κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά
περιβάλλοντα

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements (IEC 60204-1:1997) -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός
εξοπλισµός µηχανών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60947-1

Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules (IEC 609471:2004) -- Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 1: Γενικοί
κανόνες.

ΕΛΟΤ EN 60034-4

Rotating Electrical Machines Part 4: Methods for Determining Synchronous
Machine Quantities from Tests Supersedes HD 53.4.S2: 1988; IEC 34-4:
1985, Modified -- Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 4: Μέθοδοι
για τον προσδιορισμό των μεγεθών των σύγχρονων μηχανών με μετρήσεις.

ΕΛΟΤ EN 60034-7

Rotating Electrical Machines - Part 7: Classification of Types of Construction,
Mounting Arrangements and Twerminal Box Position (IM Code) Includes
Amendment A1:2001; IEC 60034-7:1992; Supersedes HD 53.7 S1 : 1974 -Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 7 : Ταξινόμηση των τύπων
κατασκευής, των διατάξεων στήριξης και της θέσης του κιβωτίου
ακροδεκτών (κωδικός ΙΜ).

ΕΛΟΤ EN 60034-16-1

Rotating Electrical Machines Part 16: Excitation Systems for Synchronous
Machines Chapter 1: Definitions (IEC 34-16-1 : 1991 + Corrigendum 1992) -Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 16: Συστήματα διέγερσης για
σύγχρονες μηχανές. Κεφάλαιο 1: Ορισμοί.

ΕΛΟΤ EN 60034-18-1

Rotating Electrical Machines Part 18: Functional Evaluation of Insulation
Systems Section 1: General Guidelines Includes Amendment A1: 1996; IEC
34-18-1: 1992 + Corrigendum 1992 + A1: 1996 -- Περιστρεφόμενες
ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 18: Λειτουργική εκτίμηση μονωτικών
συστημάτων - Τμήμα 1: Γενικές οδηγίες.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γερανογέφυρες αντλιοστασίων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων
γερανογεφυρών χειριζόμενων από το έδαφος (άνευ θαλάμου οδηγού), καταλλήλων για την ανύψωση και την
μετακίνηση φορτίων εντός του χώρου των αντλιοστασίων.
Θέματα που αφορούν στα αντλητικά συγκροτήματα, στους ηλεκτροκινητήρες, στα αεροφυλάκια, στις
σωληνώσεις και στις συσκευές αντλιοστασίων αποτελούν αντικείμενο των Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-01-00, 1501- 08-08-02-00, 1501 08-08-04-00 και 1501- 08-08-05-00 αντίστοιχα.
Η παρούσα Προδιαγραφή καλύπτει μόνο ηλεκτροκίνητες ανυψωτικές διατάξεις γερανογεφυρών για τις
ανάγκες του αντλιοστασίου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
DIN 536-1:1991-09:

Crane rails; Dimensions, sectional properties, steel grades for crane rails with
foot flange, form A -- Γερανοτροχιές. Διαστάσεις, μορφή διατομής και ποιότητες
χάλυβα για γερανοδοκούς με πέλμα έδρασης τύπου Α

ΕΛΟΤ ΕΝ 10034

Structural steel I and H sections - Tolerances on shape and dimensions –
Διατομές I και H δομικού χάλυβα - Ανοχές μορφών9373 και διαστάσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 10024

Hot rolled taper flange I sections - Tolerances on shape and dimensions. -Δοκοί θερμής έλασης I μορφής με μη παράλληλα πέλματα - Ανοχές στο σχήμα
και στις διαστάσεις,

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions. – Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1:
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις

Όλος ο εξοπλισμός της γερανογέφυρας θα προέρχεται από εργοστάσια ειδικευμένα στην κατασκευή του,
που εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητος από φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι που αφορούν τα κύρια
χαρακτηριστικά μιας γερανογέφυρας:
3
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Άνοιγμα γέφυρας: Lg



Διαδρομή γέφυρας: Lp σε μέτρα (m)



Ανυψωτική ικανότητα: Pg σε τόνους (ton)



Ύψος ανυψώσεως αγκίστρου: Hg σε μέτρα (m)



Μέγιστο βέλος κάμψης: fg/Lg, (συνήθως 1/800 – 1/1000 του ανοίγματος).



Ταχύτητες γερανογέφυρας φορείου και βαρούλκου.

4
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σε μέτρα (m)

Απαιτήσεις

4.1 Διατάξεις –Συστήματα –Ενσωματούμενα υλικά
Οι γερανογέφυρες αποτελούνται από τα ακόλουθα συστήματα και διατάξεις:
α.

Σιδηροτροχιές κύλισης γερανογέφυρας.
x Δύο σιδηροτροχιές ελάχιστης διατομής Α45 (DIN 536-1:1991-09) ή ορθογωνικής διατομής
τουλάχιστον 50 x 30 mm, στην περίπτωση κατά την οποία η γερανογέφυρα κινείται σε
μεταλλικές γερανοδοκούς.
x Χαλύβδινα ελάσματα έδρασης σιδηροτροχιών, πλάτους τουλάχιστον 150 mm και πάχους
10 mm.
x Εξαρτήματα συγκράτησης σιδηροτροχιών επί των ελασμάτων έδρασης.

β.

x Τερματικοί προσκρουστήρες (stoppers).
Κύριος φορέας γερανογέφυρας (απλής ή διπλής κατατομής).
Δοκοί από τυποποιημένες διατομές μορφοσιδήρου (τύπου ΙΡΝ, ΙΡΕ, ΙPBl, IPB, IPBv σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 10034, ΕΛΟΤ ΕΝ 10024), ή δοκοί συνθέτου διατομής (π.χ. τύπου ¨Υ¨), ή ολόσωμες
δοκοί κιβωτοειδούς διατομής από χαλυβδοελάσματα ποιότητας S235JR / S275Jr / S355JR
(σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1).

γ.

Διάταξη κύλισης γερανογέφυρας.
x Δύο πλαγιοφορείς (φορείς κεφαλής γερανογέφυρας), κατασκευασμένοι από τυποποιημένες
διατομές χάλυβα ή από σύνθετη κιβωτοειδή διατομή από στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα
ποιότητας S235JR/S275Jr/S355JR (σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1), με τροχούς κύλισης.
x Δύο τροχοί κύλισης ανά πλαγιοφορέα, με δύο ακραίες στεφάνες, εκ των οποίων ο ένας είναι
κινητήριος.
x Ζεύγος ηλεκτρομειωτήρων δύο ταχυτήτων με ηλεκτρομαγνητική πέδη.
x Τερματικοί ελαστικοί προσκρουστήρες επί των πλαγιοφορέων (buffers).
x Οριακοί διακόπτες διαδρομής κύλισης.

δ.
4
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x Πλήρες ηλεκτροκίνητο βαρούλκο, εξοπλισμένο με :
-

Τύμπανο τύλιξης συρματόσχοινου.

-

Οδηγό συρματόσχοινου.

-

Οριακούς διακόπτες ελάχιστης / μέγιστης διαδρομής συρματόσχοινου.

-

Θήκη στερέωσης άκρου συρματόσχοινου.

-

Κινητήρα ανύψωσης δύο ταχυτήτων με ηλεκτρομαγνητική πέδη.

-

Διάταξη μετάδοσης κίνησης.

x Συρματόσχοινο.

ε.

x Διάταξη συστήματος ανάρτησης φορτίου (διάταξη τροχαλίας - απλού ανοικτού αγκίστρου με
ασφάλεια/ μπασδέκα).
Διάταξη κύλισης βαρούλκου.
x Φορείο έδρασης βαρούλκου: πλαίσιο από τυποποιημένες διατομές χάλυβα με τροχούς κύλισης
και ηλεκτρομειωτήρα κίνησης.
x Ηλεκτρομειωτήρας δύο ταχυτήτων με ηλεκτρομαγνητική πέδη.

στ.

x Τροχοί κύλισης επί των σιδηροτροχιών του κυρίως φορέα της γερανογέφυρας με δύο ακραίες
στεφάνες. Τροχοί κύλισης μονόπλευρης στεφάνης για την περίπτωση βαρούλκου ανηρτημένου
από το κάτω πέλμα του κυρίου φορέα απλής κατατομής της γερανογέφυρας.
Σύστημα τροφοδοσίας και ελέγχου.
x Ροηφόρος γραμμή (με μπάρες χαλκού ορθογωνικής διατομής/ 3 φάσεις + ουδέτερος αγωγός σε
μεμονωμένο περίβλημα) με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξής της και τον αντίστοιχο
ψηκτροφορέα ρευματοληψίας.
x Τυποποιημένες μεταλλικές επιψευδαργυρωμένες ράγες διατομής C, με τα εξαρτήματά τους και
τα τροχήλατα φορεία συγκράτησης και κύλισης των καλωδιώσεων.
x Συρόμενα εύκαμπτα καλώδια τύπου σειρίδας για την τροφοδοσία των εγκατεστημένων
κινητήρων στην γερανογέφυρα και μεταφορά των ηλ. σημάτων του κυκλώματος ελέγχου.
x Χειριστήριο (μπουτονιέρα) ενσύρματο ή ασύρματο (σύστημα πομπού - δέκτη) για τον
τηλεχειρισμό της γερανογέφυρας από το έδαφος.

ζ.

x Πίνακας ελέγχου κίνησης, τροφοδοτούμενος από την ροηφόρο γραμμή και τοποθετημένος επί
της γερανογέφυρας.
Συστήματα ασφαλείας γερανογέφυρας
x Σύστημα έναντι της υπερφόρτωσης με ρύθμιση στο ωφέλιμο φορτίο ανύψωσης (overload).
x Ηχητική και οπτική διακοπτόμενη σήμανση (σειρήνα / φάρος).

5
5.1

Διαδικασία εγκατάστασης
Επιμέρους στάδια εγκατάστασης

Οι εργασίες εγκατάστασης της γερανογέφυρας ολοκληρώνονται με:
5
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α.

Την τοποθέτηση των ελασμάτων έδρασης των σιδηροτροχιών κατά την σκυροδέτηση των
δοκών κατά μήκος του αντλιοστασίου, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της μελέτης και τις
οδηγίες του κατασκευαστή.

β.

Την τοποθέτηση και σύσφιξη των τροχιών στα ελάσματα έδρασης και την συμπληρωματική
σκυροδέτηση για τον περιορισμό της εγκάρσιας μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις
λεπτομέρειες της μελέτης και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

γ.

Την τοποθέτηση της ροηφόρου γραμμής.

δ.

Την συναρμολόγηση του κύριου φορέα της γερανογέφυρας με τους πλαγιοφορείς κύλισής της
(οι πλαγιοφορείς θα είναι πλήρεις με τους τροχούς κύλισης και τους ηλεκτρομειωτήρες τους).

ε.

Την τοποθέτηση της γερανογέφυρας στο επίπεδο λειτουργίας της.

στ.

Την τοποθέτηση του βαρούλκου με το φορείο του στον φορέα της γερανογέφυρας και την
ανάρτηση του συρματόσχοινου και της "μπασδέκας".

ζ.

Την τοποθέτηση και την ηλεκτρική σύνδεση του συστήματος τροφοδοσίας και ελέγχου
(εύκαμπτες καλωδιώσεις και πίνακας ελέγχου κινήσεων).

η.

Την τοποθέτηση όλων των διατάξεων ασφαλείας.

θ.

Την θέση σε κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας της γερανογέφυρας.

Η γερανογέφυρα κυλίεται σε δύο παράλληλες σιδηροτροχιές ελάχιστης διατομής Α45 (DIN 536-1) που
εδράζονται σε χαλύβδινα ελάσματα πλάτους τουλάχιστον 150 mm και πάχους 10 mm, τα οποία θα
αγκυρωθούν στις δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα που υπάρχουν σε όλο το μήκος του αντλιοστασίου
(γερανοδοκοί). Οι γερανοτροχιές ελάχιστης διατομής 50 x 30 mm εγκαθίστανται στην περίπτωση που το
αντλιοστάσιο διαθέτει γερανοδοκούς τυποποιημένης διατομής μορφοσιδήρου. Στην περίπτωση αυτή οι
γερανοτροχιές συγκολλούνται στο άνω πέλμα της σιδηράς δοκού, για την οποία θα προβλέπεται η
δυνατότητα διαμήκους μετακίνησής της, προς παραλαβή των συστολών / διαστολών που ενδεχομένως
παρουσιασθούν από τις θερμοκρασιακές μεταβολές στον χώρο του αντλιοστασίου.
Θα εξασφαλίζεται απαραίτητα η ευθυγραμμία και η παραλληλία των τροχιών κύλισης. Προς αποφυγή
φθορών στους τροχούς κύλισης, ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στις συνδέσεις των σιδηροτροχιών, με την
κατά 30ο λοξοτόμησή τους και την δημιουργία αρμού πλάτους 5 mm περίπου, επιτρέποντος τις κατά μήκος
τμηματικές διαστολές τους.
Στα δύο άκρα της κατά μήκος διαδρομής της γερανογέφυρας θα τοποθετούνται με συγκόλληση ή κοχλίωση,
στο επίπεδο των σιδηροτροχιών, ενισχυμένα τερματικά ελάσματα ασφαλείας (stoppers).

5.2

Κατασκευή -Μηχανισμοί

Ο κύριος φορέας της γερανογέφυρας, αναλόγως του προς ανύψωση φορτίου και του ανοίγματός της είναι
δυνατόν να είναι απλής ή διπλής κατατομής. Ο φορέας απλής κατατομής θα χρησιμοποιείται για την
εγκατάσταση βαρούλκου το οποίο θα αναρτάται από το κάτω πέλμα του, ενώ ο φορέας διπλής κατατομής θα
χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση βαρούλκου επικαθήμενου τύπου.
Σε κάθε περίπτωση ο κύριος φορέας της γερανογέφυρας θα κατασκευάζεται από :
-

-
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Δοκούς τυποποιημένων διατομών μορφοσιδήρου (τύπου ΙΡΝ, ΙΡΕ, ΙPBl, IPB, IPBv σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 10034) ή
Δοκούς σύνθετης διατομής (προτείνεται στην περίπτωση εγκατάστασης βαρούλκου ανηρτημένου
τύπου) ή
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Ολόσωμες δοκούς κιβωτοειδούς διατομής (box), από χαλυβδοελάσματα ποιότητας S235JR /
S275Jr / S355JR (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1). H κιβωτοειδής διατομή θα ενισχύεται
εσωτερικά με εγκάρσια και επιμήκη διαφράγματα.

Οι πλαγιοφορείς (φορείς κεφαλής) θα κατασκευασθούν από τυποποιημένες διατομές μορφοσιδήρου ή από
στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα που θα δημιουργεί κιβωτοειδή διατομή. Και στις δύο περιπτώσεις η
προκύπτουσα σύνθετη διατομή του πλαγιοφορέα θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη αντοχή σε κάμψη και
στρέψη. Η περιοχή έδρασης των αξόνων των τροχών κύλισης στον πλαγιοφορέα θα ενισχύεται περαιτέρω
με συγκολλητά ελάσματα (φλάντζες) που θα έχουν υποστεί επιφανειακή μηχανουργική κατεργασία.
Είναι αποδεκτή η τοποθέτηση στους πλαγιοφορείς δύο συστημάτων τροχών / ηλεκτρομειωτήρων:
-

-

Στοιχείο τροχού (modular), τύπου box (βιομηχανοποιημένο προϊόν), δηλαδή περίβλημα από
χαλυβδοέλασμα κατάλληλα ενισχυμένο με ενσωματωμένα τα έδρανα στήριξης του τροχού κύλισης.
Στην περίπτωση αυτή ο τροχός συνδέεται με πολύσφηνο άξονα με τον ηλεκτρομειωτήρα
μετάδοσης της κίνησης, ο οποίος στηρίζεται στο μεταλλικό περίβλημα του τροχού με
αντιστρεπτικές ράβδους ή με φλάντζες σύνδεσης. Το στοιχείο τροχού κοχλιούται στην κύρια δοκό
του πλαγιοφορέα.
Τροχός με εξωτερική οδοντωτή στεφάνη στρεφόμενη από οδοντωτό τροχό (πινιόν) που
τοποθετείται στον άξονα εξόδου του ηλεκτρομειωτήρα. Στην περίπτωση αυτή τα έδρανα στήριξης
του τροχού τοποθετούνται στο κυρίως σώμα του πλαγιοφορέα και επομένως θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η ακριβής ευθυγράμμιση των υποδοχέων των εδράνων μεταξύ των δύο παρειών του
πλαγιοφορέα.

Οι μη κινητήριοι τροχοί κάθε πλαγιοφορέα είναι αναλόγου τύπου με αυτόν των κινητηρίων τροχών.
Το ζεύγος των ηλεκτρομειωτήρων θα τίθεται σε λειτουργία με σύγχρονη / παράλληλη συνδεσμολογία,
δηλαδή θα τροφοδοτείται από τις ίδιες επαφές των ρελέ πορείας και αναστροφής, θα πρέπει δε ο κάθε
ηλεκτρομειωτήρας να είναι σε θέση να κινήσει μόνος του την γερανογέφυρα χωρίς το προς ανύψωση φορτίο
σε ολόκληρο το μήκος της διαδρομής.
Οι ηλεκτρομειωτήρες θα διαθέτουν ηλεκτρομαγνητική πέδη και δύο ταχύτητες λειτουργίας. Η γραμμική
ταχύτητα της γερανογέφυρας θα είναι περίπου max. 20 / min. 5 m/min.
Σε κάθε πλαγιοφορέα θα τοποθετούνται ελαστικοί προσκρουστήρες (buffers) και τερματικοί διακόπτες που
θα διακόπτουν την τροφοδοσία των ηλεκτρομειωτήρων της διαμήκους διαδρομής της γερανογέφυρας, σε
ικανή απόσταση από τα τερματικά ασφαλείας.
Για την κίνηση του βαρούλκου κατά μήκος του φορέα της γερανογέφυρας θα κατασκευασθεί πλαίσιο από
τυποποιημένες διατομές μορφοσιδήρου, εξοπλισμένο με :
-

-

Σύστημα τροχών κύλισης και ηλεκτρομειωτήρα που θα διαθέτει ηλεκτρομαγνητική πέδη και δύο
ταχύτητες λειτουργίας. Θα επιλεχθεί μία εκ των διαμορφώσεων που ήδη αναφέρθησαν στο
σύστημα μετάδοσης κίνησης των πλαγιοφορέων. Η γραμμική ταχύτητα κίνησης βαρούλκου θα είναι
max.16 / min. 4 m/min.
Ελαστικούς προσκρουστήρες (buffers)
Τερματικούς διακόπτες περιορισμού της, κατά μήκος του φορέα της γερανογέφυρας, κίνησης του
βαρούλκου.

7

34406

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Αναφέρονται ενδεικτικά οι τύποι των φορείων συγκράτησης του βαρούλκου, ανάλογα με τον τύπο της
γερανογέφυρας :
-

Γερανογέφυρα φορέα απλής κατατομής: Το πλαίσιο συγκράτησης του βαρούλκου αναρτάται
από το κάτω πέλμα του κύριου φορέα της γερανογέφυρας, ώστε οι τροχοί να κυλίονται επ’ αυτού.

Γερανογέφυρα φορέα διπλής κατατομής: Το πλαίσιο συγκράτησης του βαρούλκου κυλίεται σε
σιδηροτροχιές ελάχιστης διατομής 50 x 30 mm που θα συγκολληθούν στα άνω πέλματα των
κύριων φορέων της γερανογέφυρας
Σε κάθε περίπτωση, στα δύο άκρα της κατά μήκος διαδρομής του βαρούλκου, θα τοποθετούνται με
συγκόλληση ή κοχλίωση, ενισχυμένα τερματικά ελάσματα ασφαλείας (stoppers).
-

Το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο θα είναι εξοπλισμένο με :
-

Τύμπανο τύλιξης συρματόσχοινου

-

Οδηγό συρματόσχοινου

-

Οριακούς διακόπτες ελάχιστης / μέγιστης διαδρομής συρματόσχοινου. Οι οριακοί διακόπτες θα
ρυθμισθούν στην περιοχή της επιθυμητής διαδρομής της "μπασδέκας".

-

Κωνική θήκη στερέωσης άκρου συρματόσχοινου.

-

Τροχαλία τοποθετημένη σε βάση με δύο αρθρώσεις για την διάταξη 4/1 του συρματόσχοινου.

-

-

-

Κινητήρα ανυψώσεως δύο ταχυτήτων με ηλεκτρομαγνητική πέδη. Το ανηρτημένο φορτίο θα
συγκρατείται αυτόματα και σταθερά σε περίπτωση ελεγχόμενης ή μη διακοπής του ηλ. ρεύματος
(η/μ πέδη κωνικού δρομέα ηλ. κινητήρα με ενσωματωμένα ελατήρια συγκράτησης). Η ταχύτητα
ανύψωσης του φορτίου θα είναι περίπου max. 10 / min. 1 m/min.
Διάταξη μετάδοσης κίνησης ηλεκτροκινητήρα / τυμπάνου συρματόσχοινου, με μειωτήρα και
απευθείας σύνδεση ή με σύνδεσμο.
Συρματόσχοινο με διάταξη σε τέσσερις κλάδους (4/1) και «μπασδέκα» διπλής τροχαλίας.

Ο χειρισμός της γερανογέφυρας θα γίνεται από το έδαφος με ενσύρματο (κρεμαστό) ή ασύρματο
τηλεχειριστήριο (μπουτονιέρα) πλήρως μονωμένο που θα διαθέτει:
-

-

-

Μπουτόν ανάγκης (emergency) τύπου μανιταριού προστατευμένο από τυχαία επαφή και
τοποθετημένο στην κάτω πλευρά του τηλεχειριστηρίου.
Διακόπτη με κλειδί για την απομόνωση του τηλεχειριστηρίου μετά το πέρας της εργασίας.
Μπουτόν δύο θέσεων (1η/2η σκάλα) για τον έλεγχο της πρώτης και δεύτερης ταχύτητας ανά κίνηση.
Τα μπουτόν θα είναι βιομηχανικού τύπου με ελαστική διαφανή προστατευτική επικάλυψη.
Σημάνσεις με βέλη των διαφόρων κινήσεων της γερανογέφυρας, ανά μπουτόν.

Ο ηλεκτρικός πίνακας, κατά προτίμηση ενός πεδίου, με τα όργανα διακοπής, προστασίας και ελέγχου, θα
τοποθετηθεί και θα στερεωθεί μέσω αντικραδασμικών ελαστικών βάσεων, στον κύριο φορέα της
γερανογέφυρας ή εναλλακτικά σε έναν εκ των πλαγιοφορέων της. Ο πίνακας θα έχει επαρκείς διαστάσεις για
την άνετη τοποθέτηση των οργάνων διακοπής και ελέγχου και την ευχερή αποσυναρμολόγηση και
αντικατάστασή τους.
Ο ηλεκτρικός πίνακας με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ-55, θα τροφοδοτείται από τον ψυκτροφορέα της
ροηφόρου γραμμής και θα διαθέτει :
8
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-

Μαχαιρωτό ή περιστροφικό διακόπτη απομόνωσης του πίνακα.

-

Ασφάλειες βραδείας τήξεως.

-

-

-
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Μετασχηματιστή για την τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώματος με τάση 42/48 V με ασφάλειες
προστασίας τουλάχιστον στο δευτερεύον πηνίο του.
Ρελέ πορείας και αναστροφής τα οποία εκτός της ηλεκτρικής θα διαθέτουν οπωσδήποτε και
μηχανική μανδάλωση.
Θερμικό διακόπτη με αυτόματη επαναφορά, για τον κινητήρα του βαρούλκου (εφόσον δεν
διατίθεται από τον κατασκευαστή του, ενσωματωμένος στον κινητήρα).

-

Χρονοδιακόπτες ελέγχου 1ης/2ης ταχύτητας κάθε κίνησης.

-

Αριθμημένες κλεμμοσειρές.

-

Πλαστικά κανάλια καλωδίων και αριθμημένες καλωδιώσεις.

Για την τροφοδοσία από τον πίνακα, του κινητήρα του βαρούλκου και του φορείου του, και για την μεταφορά
των ηλεκτρικών σημάτων από οριακούς διακόπτες, θερμικά, overloads κ.λπ., θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα
καλώδια τύπου σειρίδας. Οι καλωδιώσεις για την τροφοδοσία των ηλεκρομειωτήρων των πλαγιοφορέων και
οι καλωδιώσεις μεταφοράς των σημάτων από τους οριακούς διακόπτες, θα είναι σταθερές και θα οδεύουν
εντός μεταλλικού σωλήνα που θα στερεωθεί στον φορέα της γερανογέφυρας.
Όλες οι ανεξάρτητες καλωδιώσεις τύπου σειρίδας θα συγκρατώνται μεταξύ τους με πλαστικούς
αυτασφαλιζόμενους συνδέσμους και θα σύρονται με τροχήλατα φορεία που θα αναρτώνται από μεταλλική
επιψευδαργυρωμένη ράγα διατομής C.
Η γερανογέφυρα θα διαθέτει ακουστική (σειρήνα) και οπτική (φάρος) διακοπτόμενη σήμανση της διαμήκους
κίνησης της γερανογέφυρας. Απαραίτητη είναι η εγκατάσταση συστήματος (ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό)
ασφαλείας έναντι υπερφόρτωσης, δηλαδή υπέρβασης του ωφέλιμου ανυψωτέου φορτίου.
Απαραίτητα θα αναγράφεται στον κύριο φορέα της γερανογέφυρας το ωφέλιμο προς ανύψωση φορτίο σε
tons και η σήμανση CE. Το ύψος γραμμάτων της σήμανσης θα είναι ανάλογο του ύψους του φορέα της
γερανογέφυρας.

5.3

Προστασία μετταλικών μερών κατασκευής

Όλα τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής (εξαιρούνται τα κινούμενα μέρη, άξονες, τροχοί κ.λπ. καθώς και
ο εξοπλισμός κίνησης και ανύψωσης) της γερανογέφυρας θα έχουν υποστεί καθαρισμό επιφανείας με
μεταλλοβολή SA 2 ½ και βαφή (primer και τελική βαφή) εποξειδικής βάσεως 2 συστατικών, για την
αντιδιαβρωτική προστασία τους. Οι προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας των μεταλλικών κατασκευών
αναφέρονται αναλυτικά στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 και 1501-08-07-02-02.

6
6.1

Δοκιμές-Ελεγχοι
Γενικά

Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η γερανογέφυρα θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα :
-

Η λειτουργία θα είναι κατηγορίας II κατά FEM (Federation Europeene de Manutension).
Όλος ο ενσωματούμενος εξοπλισμός θα είναι καινούργιος, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά
καταλληλότητας οργανισμού πιστοποίησης και θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/
68/EE.
9
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Όλες οι όμοιες μονάδες θα είναι του ιδίου τύπου και κατασκευαστή.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γερανογέφυρας, ο οποίος
θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α. Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής του φορέα της γερανογέφυρας (μεταλλική κατασκευή).
β. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των
διατάξεων και συστημάτων που εξοπλίζουν την γερανογέφυρα, και ειδικότερα:
-

Τύπος βαρούλκου και ηλεκτρομειωτήρων

-

Βαθμός προστασίας (ΙΡ...)

-

Βάρη κινητήρων

-

Στροφές

-

Ισχύς

γ. 15ετή εγγύηση για την τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά που αφορούν στο βαρούλκο και
στους ηλεκτρομειωτήρες.
δ. Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει οπωσδήποτε :
-

-

-

-

-

-

Πίνακα με τις γραμμικές ταχύτητες κίνησης γερανογέφυρας, ανύψωσης φορτίου και κίνησης
βαρουλκοφορείου.
Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια πίνακα τροφοδοσίας και ελέγχου. Στα σχέδια θα αναφέρονται
όλες οι αριθμήσεις καλωδίων και κλεμμών σύνδεσης των κυρίων και βοηθητικών επαφών
των ρελέ.
Στοιχεία που αφορούν στο συρματόσχοινο και αναφέρονται στον τύπο, στην διατομή και στο
συνολικό μήκος του.
Κατασκευαστικά σχέδια τροχών κύλισης με τους οδοντωτούς τροχούς μετάδοσης κίνησης.
Στην περίπτωση των στοιχείων (modular) τροχών κύλισης θα αναφέρεται απλώς ο τύπος
τους και ο κωδικός παραγγελίας τους.
Κατάλογο ανταλλακτικών για τις διατάξεις ανύψωσης και κίνησης της γερανογέφυρας, με
τους αντιστοίχους κωδικούς παραγγελίας τους.
Κατασκευαστικά σχέδια του φορέα της γερανογέφυρας (μεταλλική κατασκευή).

ε. Κατάλογο έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά γερανογέφυρες
όμοιες με την προτεινόμενη.

6.2 Ελεγχοι για την προσωρινή παραλαβή
Για την προσωρινή παραλαβή της γερανογέφυρας θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις των παρακάτω
ελέγχων:
x
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Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα, αριθμού εντύπων ή
πιστοποιητικών δίδονται εντολές συμπλήρωσης. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε
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ηλεκτρικοί κινητήρες, ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου κινήσεων, το σύστημα ασφαλείας έναντι
υπερφόρτωσης καθώς και κάθε άλλο είδος που ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα συνοδεύεται από
τέσσερις σειρές τευχών με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
x

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής (ιδιαίτερα της γερανοτροχιάς), σύμφωνα με τα
σχέδια και τις κατασκευαστικές ανοχές της εγκεκριμένης μελέτης.

x

Έλεγχος των διατάξεων / συστημάτων
Προδιαγραφής.

x

Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας του μηχανικού εξοπλισμού. Υποχρεωτικά οι
κινητήρες / ηλεκτρομειωτήρες της γερανογέφυρας θα συνοδεύονται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση.

x

Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας θα συνοδεύεται κατ' ελάχιστον από δύο
σειρές ένσφαιρων τριβέων.

x

Έλεγχος βάσει του εντύπου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), της καλής λειτουργίας του συγκροτήματος.
Συγκεκριμένα γίνονται οι κάτωθι δοκιμές υπό φορτίο, στον χώρο του αντλιοστασίου, από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου, με την παρουσία του Αναδόχου:
-

-

-

-

-

σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας

Δοκιμή πορείας γερανογέφυρας σε όλο το μήκος της διαδρομής της και έλεγχος διακοπής
κίνησης από τους οριακούς διακόπτες.
Δοκιμή πορείας βαρούλκου σε όλο το μήκος της διαδρομής του και έλεγχος διακοπής κίνησης
από τους οριακούς διακόπτες.
Δοκιμή πέδησης της γερανογέφυρας, του βαρουλκοφορείου και της διάταξης ανύψωσης.
Δοκιμή ανύψωσης και καταβίβασης φορτίου (βίρα / μάινα) και έλεγχος διακοπής κίνησης από
τους οριακούς διακόπτες.
Δοκιμή λειτουργίας συστήματος ασφαλείας έναντι υπερφόρτωσης. Η δοκιμή γίνεται με φορτίο
μεγαλύτερο του ωφελίμου κατά 5%.
Δοκιμή λειτουργίας 1ης/2ης ταχύτητας σε όλες της κινήσεις της γερανογέφυρας.
Δοκιμή λειτουργίας της οπτικοακουστικής σήμανσης της γερανογέφυρας κατά την κίνησή της και
οπτικός έλεγχος της κύλισης των συρομένων καλωδιώσεων.

Σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί ότι η γερανογέφυρα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της
παρούσας Προδιαγραφής.
Οι παρουσιαζόμενες βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιμών, που οφείλονται σε
κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται με αντικατάσταση των φθαρμένων μερών,
διατάξεων και υλικών με καινούργια.

6.3 Ελεγχοι για την οριστική παραλαβή
Για την οριστική παραλαβή της γερανογέφυρας, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, γίνονται οι κάτωθι
έλεγχοι:
-

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Γίνονται οι ίδιες δοκιμές με αυτές που περιγράφονται στο εδάφιο 6.2
της προσωρινής παραλαβής και ελέγχεται επιπλέον η συμπεριφορά της γερανογέφυρας με φορτίο
δοκιμής κατά 25% μεγαλύτερο της αναγραφόμενης ανυψωτικής ικανότητάς της.

11
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Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στην σιδηροτροχιά, στους τροχούς κύλισης,
στις πέδες όλων των κινήσεων, στο συρματόσχοινο και στις κοχλιωτές συνδέσεις της μεταλλικής
κατασκευής. Τα τμήματα των διατάξεων / μηχανισμών που έχουν υποστεί φθορά αντικαθίστανται
άμεσα.
Έλεγχος κοχλιωτών συνδέσεων της μεταλλικής κατασκευής. Ενδεχομένως θα απαιτηθεί η
σύσφιξη των κοχλιών με δυναμόκλειδο και ο έλεγχος επάρκειας της ασφάλισης των κοχλιών.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της γερανογέφυρας, όπως αυτά
καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ή
διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώματα, η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την αφαίρεση,
επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων / μηχανισμών ή μέρους αυτών.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x Εκφόρτωση με γερανό ή γερανοφόρο όχημα.
x Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός και χειρισμός γερανογέφυρας
x Χρήση εργαλείων συναρμολόγησης και χειρισμός της γερανογέφυρας κατά την διάρκεια των
λειτουργικών δοκιμών.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα
άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να
χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.
Διεύθυνση εργασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού
Οι εργασίες εγκατάστασης της γερανογέφυρας θα εκτελούνται υπό την διεύθυνση διπλωματούχου
μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος θα διαθέτει προηγούμενη εμπειρία σε εγκαταστάσεις
ανυψωτικών μηχανημάτων.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Η χρήση εργαλείων χειρός αφορά τη χρήση εργαλείων συναρμολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραιτήτων στην
τοποθέτηση των συγκροτημάτων.Επομένως ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται
μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς
τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
12
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Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Ζώνη ασφαλείας για
συγκράτηση κατά την
εργασία και πρόληψη
πτώσεων από ύψος

ΕΛΟΤ ΕΝ
358

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

Personal protective equipment
for work positioning and
prevention of falls from a
height - Belts for work
positioning and restraint and
work positioning lanyards

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Μέσα ατομικής προστασίας
για συγκράτηση κατά την
εργασία και πρόληψη
πτώσεων από ύψος - Ζώνες
και αναδέτες για συγκράτηση
και περιορισμό στη θέση
εργασίας
Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Industrial safety helmets

Τρόπος επιμέτρησης

Οι προς επιμέτρηση εργασίες εγκατάστασης των γερανογεφυρών διακρίνονται ως εξής:
x

Εγκατάσταση των φορέων της γερανογέφυρας (δοκός, σιδηροτροχιές, πλάκες έδρασης και γενικότερα
υλικά της μεταλλικής κατασκευής).
Οι εργασίες επιμετρώνται κατά βάρος σε χιλιόγραμμα (kg) και κατατάσσονται με βάση τον βαθμό
μηχανουργικής επεξεργασίας των επί μέρους κατασκευών (χωρίς μηχανουργική επεξεργασία, με
περιορισμένη ή με αυξημένη). Οι εργασίες αντισκωριακής προστασίας (αμμοβολή, αντισκωριακό
υπόστρωμα ψευδαργυρικής βάσης και τελική βαφή) επιμετρώνται με βάση το βάρος των αντιστοίχων
σιδηροκατασκευών (όχι κατ’ επιφάνεια)

x

Η εγκατάσταση της διάταξης ανύψωσης (πλήρες βαρούλκο), των διατάξεων κίνησης, γερανογέφυρας και
βαρούλκου και του συστήματος προστασίας και ελέγχου (δηλαδή πίνακας ελέγχου κίνησης, κιβώτια
σύνδεσης, τηλεχειριστήριο), επιμετρώνται με βάση την ονομαστική ανυψωτική ικανότητα σε τόνους
(ton).

13
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Η εγκατάσταση του συστήματος τροφοδοσίας και ελέγχου (δηλαδή συρόμενα εύκαμπτα καλώδια,
ροηφόρος γραμμή με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξής της, κιβώτια σύνδεσης), επιμετράται κατά
μέτρα μήκους (m), ανεξαρτήτως της επιτρεπόμενης έντασης σε Ampere.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εγκατάσταση των φορέων της γερανογέφυρας
x Η προμήθεια, μεταφορά, επί τόπου του έργου η αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές όλων των
ενσωματούμενων υλικών.
x Οι εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση, την ρύθμιση και τον έλεγχο λειτουργίας της
γερανογέφυρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Εναλλακτικά, η πλήρης κατασκευή της γερανογέφυρας και των στοιχείων λειτουργίας της μπορεί να
επιμετρηθεί ως πλήρες σύστημα (τεμάχιο 1), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου
χαρακτηριστικά λειτουργίας εκάστης γερανογέφυρας.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
CHECK-LIST
ΕΡΓΟ
ΗΜΕΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ

Προσωρινή Παραλαβή
Οριστική Παραλαβή

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤ.
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΜΠΑΣΔΕΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
ΠΕΔΗ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
ΠΕΔΗ ΦΟΡΕΙΟΥ
ΠΕΔΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΤΡΟΧΟΙ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΤΡΟΧΟΙ ΦΟΡΕΙΟΥ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
ΗΛΕΚ/ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΗΛΕΚ/ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
BUFFERS
ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΚΥΛΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΨΥΚΤΡΟΦΟΡΕΑΣ
ΡΟΗΦΟΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1ης/2ης ΤΑΧ. ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΡΑΓΕΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦ. ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΦΟΤΩΣΗΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΟΡΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΟΡΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
ΟΡΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚ. ΦΟΡΕΙΟΥ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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Bιβλιογραφία
ISO 10245-1

Cranes - Limiting and indicating devices - Part 1: General -- Γερανοί. Διατάξεις
περιορισμού και ενδείξεων. Μέρος 1: Γενικά.

ISO 10245-5

Cranes - Limiting and indicating devices - Part 5: Overhead travelling and portal
bridge cranes -- Γερανοί. Διατάξεις περιορισμού και ενδείξεων. Μέρος 5:
Διατάξεις για γερανογέφυρες.

ISO 1837

Lifting hooks - Nomenclature -- Ανυψωτικοί γάντζοι. Ονοματολογία.

ISO 2308

Hooks for lifting freight containers of up to 30 tonnes capacity; Basic
requirements -- Γάντζοι ανύψωσης εμπορευματοκιβωτίων ικανότητας έως 30
ton. Βασικές απαιτήσεις.

ISO 2408

Steel wire ropes for general purposes - Minimum
Συρματόσχοινα γενικής χρήσεως. Ελάχιστες απαιτήσεις.

ISO 4301-5

Cranes - Classification - Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes -Γερανοί. Προδιαγραφές. Μέρος 5: Γερανογέφυρες.

ISO 4308-1

Cranes and lifting appliances - Selection of wire ropes - Part 1: General -Γερανοί και ανυψωτικές διατάξεις. Επιλογή συρματοσχοίνων. Μέρος 1: Γενικά.

ISO 4310

Cranes - Test code and procedures -- Γερανοί: Κώδικας δοκιμών και
διαδικασιών.

ISO 7752-1

Lifting appliances -- Controls -- Layout and characteristics -- Part 1: General
principles -- Ανυψωτικές συσκευές: Έλεγχοι, σχεδιασμός και χαρακτηριστικά.
Μέρος 1: Γενικές αρχές.

ISO 7752-5

Lifting appliances - Controls - Layout and characteristics - Part 5: Overhead
travelling cranes and portal bridge cranes -- Ανυψωτικές διατάξεις. Έλεγχοι,
σχεδιασμός και χαρακτηριστικά. Μέρος 5: Γερανογέφυρες.

ISO 9373

Cranes and related equipment; Accuracy requirements for measuring
parameters during testing -- Γερανοί και σχετικός εξοπλισμός. Απαιτήσεις
ακριβείας μετρουμένων παραμέτρων κατά τις δοκιμές.

16

requirements

--

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

34415
ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-04-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αεροφυλάκια αντλιοστασίων
Pumping stations air vessels

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-04-00
«Αεροφυλάκια
αντλιοστασίων»
βασίζεται
στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-04-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-04-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

©

ΕΛΟΤ

34417

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-04-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 2
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 3

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 3

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 3

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 4

5

Διαδικασία εγκατάστασης ......................................................................................................... 4

5.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 4

5.2

Αεροφυλάκια και όργανα αυτοματισμού και ενδείξεων ......................................................... 5

5.3

Αεροσυμπιεστής ......................................................................................................................... 5

5.4

Προστασία μετταλικών μερών κατασκευής ............................................................................. 6

6

Δοκιμές-Ελεγχοι .......................................................................................................................... 6

6.1

Για την αρχική αποδοχή ............................................................................................................ 6

6.2

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή........................................................................... 7

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος .. 7

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ................................................................. 7

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας .......................................................................................................... 7

8

Τρόπος επιμέτρησης .................................................................................................................. 8

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 10

1

34418

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-04-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αεροφυλάκια αντλιοστασίων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση
συγκροτημάτων αεροφυλακίων για ρύθμιση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων των
αντλιοστασίων και την αντιμετώπιση των φαινομένων υδραυλικού πλήγματος ή την ρύθμιση λειτουργίας των
αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων. Τα αεροφυλάκια θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή και την εγκεκριμένη μελέτη.
Θέματα που αφορούν στα αντλητικά συγκροτήματα, στους ηλεκτροκινητήρες, στις γερανογέφυρες, στις
σωληνώσεις και στις συσκευές ρύθμισης της ροής εντός του αντλιοστασίου αποτελούν αντικείμενο των
Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 και
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10027-1

Designation systems for steels; Steel names and principal symbols -Συστήματα χαρακτηρισμού για χάλυβες. Ονοματολογία χαλύβων.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements - Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01

Rust protection of steel structures used in hydraulic works -- Αντισκωριακή
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων --

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι που αφορούν τα κύρια
χαρακτηριστικά του συγκροτήματος του αεροφυλακίου:
α.

Όγκος αεροφυλακίου (m3)

β.

Πίεση λειτουργίας (MPa)

γ.

Διάμετρος του κυλινδρικού τμήματος (mm)

δ.

Ύψος του κυλινδρικού τμήματος (mm)

ε.

Πάχος του ελάσματος του κυλινδρικού τμήματος (mm)
3
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στ. Πάχος του ελάσματος του πυθμένα (mm)

4

ζ.

Ονομαστική διάμετρος στοιχείου σύνδεσης με τον αγωγό κατάθλιψης (mm)

η.

Παροχή του αεροσυμπιεστή (m3/hr).

Απαιτήσεις

Η τυπική εγκατάσταση συγκροτήματος αεροφυλακίων περιλαμβάνει:
x

Δοχείο ή δοχεία πίεσης από ηλεκτροσυγκολλητά χαλυβδοελάσματα, και σφαιρικούς πυθμένες
εξοπλισμένα με ανθρωποθυρίδα, υποδοχές σύνδεσης οργάνων, ρυθμιστικές δικλείδες, βαλβίδα
αντεπιστροφής και όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας και λειτουργίας.

x

Ηλεκτροκίνητο αεροσυμπιεστή με τα προδιαγραφόμενα από την μελέτη χαρακτηριστικά,
εξοπλισμένο με φίλτρο αέρα, διατάξεις ασφαλείας, όργανα ελέγχου, αυτοματισμού και ενδείξεων.

Τα αεροφυλάκια είναι κατά κανόνα κυλινδρικά, με πυθμένες τύπου λεβητοποιίας από χαλυβδοελάσματα
λεβητοποιίας ποιότητας S 235 JR, S 275 JR σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 10027-1.
Ο ενσωματούμενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά ποιότητας του οίκου (ή των οίκων) κατασκευής.
Όλες οι όμοιες διατάξεις / συγκροτήματα θα είναι του ιδίου τύπου και κατασκευαστή, όλα δε τα εξαρτήματα
των ομοίων μονάδων και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιμα (interchangeable).
Οι κύριες διατάξεις των συγκροτημάτων θα φέρουν πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον
τύπο του μηχανήματος, τον αριθμό κατασκευής και τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους.
Το αεροφυλάκιο και ο αεροσυμπιεστής θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/ 68/EE.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος, ο οποίος θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον :
α.

Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής

β.

Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες
διαστάσεις και η ονοματολογία και κωδικοποίηση των επιμέρους στοιχείων (parts list)

γ.

Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

δ.

Κατάλογο έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά
αεροφυλακίων, όμοια με τα προτεινόμενα.

5
5.1

συγκροτήματα

Διαδικασία εγκατάστασης
Γενικά

Τα αεροφυλάκια θα φέρουν διάταξη εισόδου τύπου BORDA (εξισορρόπησης απωλειών εισροής - εκροής
μέχρι στάθμης 2,5:1,0) ή θα διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής.
Η εισροή του νερού στο αεροφυλάκιο γίνεται μέσω σωλήνωσης παράκαμψης (by-pass) της βαλβίδας
αντεπιστροφής με ρυθμιστική δικλείδα.
Τα αεροφυλάκια συνήθως τοποθετούνται εκτός των κτιρίων των αντλιοστασίων, στον περιβάλλοντα χώρο
χώρο και εδράζονται σε βάσεις από σκυρόδεμα μέσω πλευρικών σιδηρών βάσεων (ποδαρικών).
4
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Η εγκατάσταση των αεροφυλακίων περιλαμβάνει:
α.

Την εγκατάσταση των αγκυρίων ή των αναμονών στερέωσης στην βάση έδρασης από σκυρόδεμα

β.

Την συναρμολόγηση και στερέωση των αεροφυλακίων επί της βάσεως (συσφίξεις κοχλιών,
οριζοντιοποίηση, κατακορύφωση)

γ.

Τις συνδέσεις με τον καταθλιπτικό αγωγό και τον αεροσυμπιεστή

δ.

Την σύνδεση των οργάνων ελέγχου

ε.

Την σύνδεση του συστήματος αυτοματισμού με τον πίνακα ελέγχου του αντλιοστασίου

στ.

Τις πάσης φύσεως καλωδιώσεις και βοηθητικές σωληνώσεις

ζ.

Την τελική βαφή του κελύφους του αεροφυλακίου

5.2 Αεροφυλάκια και όργανα αυτοματισμού και ενδείξεων
Τα αεροφυλάκια στηρίζονται κατά γενέτειρα σε 3 ή 4 πλευρικά στηρίγματα, με υπερύψωση ως προς την
βάση έδρασης, για να είναι δυνατή η ελεύθερη παραμόρφωση του πυθμένα με την μεταβολή της πίεσης
λειτουργίας τους. Από τον πυθμένα προβάλλει σωλήνας με απόληξη φλάντζας για την σύνδεση των
αεροφυλακίων με τον καταθλιπτικό αγωγό. Στο άνω μέρος της κυλινδρικής επιφάνειας του δοχείου πίεσης θα
εγκαθίσταται στόμιο για την σύνδεση του σωλήνα παροχής αέρα από τον αεροσυμπιεστή.
Τα αεροφυλάκια θα έχουν ανθρωποθυρίδα με διαστάσεις διαμέτρου 400 mm τουλάχιστον και θα διαθέτουν
τις κατάλληλες αναμονές (προεξέχουσες σωληνώσεις - στόμια ή και κατακόρυφο σωλήνα - συλλέκτη) για την
εγκατάσταση των ακολούθων διατάξεων και οργάνων κατά ελάχιστον :
-

Σωλήνωσης παροχής πεπιεσμένου αέρα
Βαλβίδας ασφαλείας διαμέτρου 1” - 2” (25mm - 50mm). Η βαλβίδα ασφαλείας θα ρυθμίζεται έτσι
ώστε να ανοίγει σε πίεση μικρότερη από την πίεση υπολογισμού του αεροφυλακίου κατά 100Mpa
Βαλβίδας εξαέρωσης ¾’’ (20 mm)
Κρουνού εκκένωσης νερού διαμέτρου 1” - 2” (25 – 50 mm)
Πιεζοστάτη για την εκκίνηση του αεροσυμπιεστή
Υδροδείκτης στάθμης νερού με κρουνούς απομόνωσης
Αισθητήρων στάθμης νερού για την λειτουργία του αεροσυμπιεστή.
Μανόμετρου με κρουνό απομόνωσης και εξαέρωσης.

-

5.3 Αεροσυμπιεστής
Ο αεροσυμπιεστής θα είναι εμβολοφόρος ή κοχλιοφόρος, αερόψυκτος, ελαιολίπαντος, κινούμενος από
τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, τάσης 380 V, συχνότητας 50 Hz και ισχύος κατά 15%
τουλάχιστον μεγαλύτερης της απορροφούμενης από τον αεροσυμπιεστή. Κινητήρας και αεροσυμπιεστής θα
εδράζονται σε κοινή βάση.
Ο αεροσυμπιεστής θα είναι εφοδιασμένος με φίλτρο αέρα (εισαγωγής) και βαλβίδα ασφαλείας.
Η λειτουργία του αεροσυμπιεστή θα είναι αυτόματη. Θα ελέγχεται από συνδυασμό αισθητήρων στάθμης
ύδατος και πίεσης (πιεζοστάτης) στο αεροφυλάκιο.
Οι συνθήκες για την εκκίνηση του αεροσυμπιεστή είναι δύο και συγκεκριμένα:
-

Στάθμη αεροφυλακίων ίση ή υψηλότερη από την ορισμένη τιμή. Ως στάθμη ελέγχου του
αεροσυμπιεστή λαμβάνεται η στάθμη ηρεμίας των αεροφυλακίων.

-

Πίεση ίση ή μικρότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στην καθορισμένη στάθμη.
5
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Στον σωλήνα σύνδεσης του αεροσυμπιεστή με τα αεροφυλάκια θα υπάρχει διάταξη αφύγρανσης,
δικλείδα και βαλβίδα αντεπιστροφής κατάλληλα για πεπιεσμένο αέρα.

5.4

Προστασία μετταλικών μερών κατασκευής

Τα αεροφυλάκια και οι εμφανείς σωληνώσεις θα βαφούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0807-02-01 στην απόχρωση που θα καθορισθεί από την Επίβλεψη. Τα αεροφυλάκια θα είναι επίσης και
εσωτερικώς βαμμένα.
Για τα αεροφυλάκια που εγκαθίστανται σε αντλιοστάσια ύδρευσης, η εσωτερική βαφή θα είναι κατάλληλη για
πόσιμο νερό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προσκόμιση
πιστοποιητικού για την βαφή (portability certificate).

6

Δοκιμές-Ελεγχοι

6.1

Για την αρχική αποδοχή

Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην συνέχεια αποτελούν την προσωρινή παραλαβή, όσον αφορά στα
Ιδιωτικά Έργα και την παράδοση προς χρήση, όσον αφορά στα Δημόσια Έργα.
(εντάσσεται στο αντικείμενο της Επίβλεψης και όχι της Επιτροπής Παραλαβής).
- Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματουμένων στο έργο συσκευών και εξαρτημάτων.
- Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπάρκειας στοιχείων δίδονται εντολές συμπλήρωσης.
- Έλεγχος των τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του συγκροτήματος. Τα
εγχειρίδια αυτά θα είναι οπωσδήποτε μεταφρασμένα στην Ελληνική. Επισημαίνεται η απαίτηση τεχνικής
μετάφρασης.
- Έλεγχος των αναλυτικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (ισχύος και αυτοματισμού).
- Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας του συγκροτήματος
αεροσυμπιεστές θα συνοδεύονται από την εργοστασιακή τους εγγύηση.

αεροφυλακίων.

Οι

- Ελεγχος της καλής λειτουργίας του συγκροτήματος. Εκτελούνται δοκιμές λειτουργίας από τεχνικούς
του Αναδόχου, με την παρουσία εκπροσώπων του Κυρίου του Έργου, ώστε να διαπιστωθεί ότι η όλη
εγκατάσταση ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Μελέτης (του σχεδιασμού του συγκροτήματος).
-

Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε αεροσυμπιεστής θα συνοδεύεται τουλάχιστον από:
x

Δύο σειρές φίλτρων αέρα (τα αναλώσιμα στοιχεία)

x

Ποσότητα ελαίου ψύξης, που θα αντιστοιχεί σε δύο αντικαταστάσεις (εντός δοχείων με την
κατάλληλη σήμανση)

x

Δύο φίλτρα ελαίου

x

Έναν εφεδρικό ιμάντα κίνησης ή έναν εφεδρικό ελαστικό σύνδεσμο (εάν χρησιμοποιούνται)

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα πορίσματα.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε στοιχείου της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις της παρούσας
Προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψη αυτού και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει
με καινούριο (δεν είναι αποδεκτή η επισκευή ελαττωματικών στοιχείων, εξαρτημάτων κ.λπ. και η
επανατοποθέτησή τους).
6
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Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή

Οι απαιτήσεις και οι έλεγχοι που αναφέρονται στην συνέχεια, αφορούν τόσο στην προσωρινή όσο και στην
οριστική παραλαβή (αρμοδιότητα της Επιτροπής Παραλαβής).
Κατά την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος αεροφυλακίων θα γίνονται οι κάτωθι έλεγχοι:
-

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι / δοκιμές με αυτούς που περιγράφονται στο
εδάφιο 6.1 της προσωρινής παραλαβής.

-

Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στα κινούμενα μέρη του αεροσυμπιεστή και η
κατάσταση των συσκευών / διατάξεων, των οργάνων ενδείξεων και του αυτοματισμού. Τα τμήματα
των διατάξεων / συσκευών που έχουν υποστεί φθορά, αντικαθίστανται άμεσα. Υποχρεωτικά
προσκομίζονται τα απαραίτητα για τις οριστικές δοκιμές όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά
και εφόδια.

-

Έλεγχος των αναφορών (reports) για τις παρουσιασθείσες δυσλειτουργίες στο συγκρότημα
αντιπληγματικής προστασίας των αντλιοστασίων, στο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου, και
προσδιορισμός βάσει αυτών πιθανών τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των συγκροτημάτων, όπως αυτά
καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ή
διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώματα, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την αφαίρεση,
επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων / μηχανισμών ή μέρους αυτών.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x

Εκφόρτωση μέσω γερανού ή γερανοφόρου οχήματος

x

Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου βάρους

Χρήση εργαλείων χειρός και συσκευών συγκολλήσεων
Χρήση εργαλείων συναρμολόγησης μηχανικών στοιχείων και καλωδιώσεων και χρήση συσκευών
ηλεκτροσυγκολλήσεων για την συγκόλληση χαλύβδινων ελασμάτων
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Διεύθυνση εργασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού
Οι εργασίες εγκατάστασης των ηλεκτροκινητήρων θα εκτελούνται υπό την διεύθυνση Μηχανολόγου ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
7
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Η χρήση εργαλείων χειρός αφορά τη χρήση εργαλείων συναρμολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραιτήτων στην
τοποθέτηση των συγκροτημάτων.Επομένως ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται
μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς
τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Το συγκρότημα του αεροφυλακίου επιμετράται ως πλήρης εγκατεστημένη μονάδα με όλα τα παρελκόμενα
αυτής (τεμάχιο). Τα αεροφυλάκια διαφοροποιούνται ως προς τον ωφέλιμο όγκο τους.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανικών μέσων, των υλικών και
συσκευών που απαιτούνται για την τοποθέτηση, την ρύθμιση και τον έλεγχο λειτουργίας των
8
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αεροφυλακίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού
οίκου.
x Η προμήθεια, μεταφορά, επί τόπου του έργου η αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές όλων των
ενσωματούμενων υλικών, εξαρτημάτων, συσκευών και μηχανημάτων
x Οι εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση, την ρύθμιση και τον έλεγχο λειτουργίας του
αεροφυλακίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

9
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 286-1

10

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1:
Pressure vessels for general purposes -- Απλά μη εκτιθεμένα σε φλόγα
δοχεία πίεσης σχεδιασμένα να περιέχουν αέρα ή άζωτο. Μέρος 1: Δοχεία
πίεσης για γενικές χρήσεις.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων
Pipelines and control devices for water supply and irrigation pumping stations

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-05-00
«Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-05-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-05-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις των υλικών
κατασκευής καθώς και της εγκατάστασης του δικτύου των σωληνώσεων, των συσκευών ρύθμισης της ροής
και των συσκευών μέτρησης παροχής, στάθμης και πίεσης νερού με τις οποίες εξοπλίζονται τα αντλιοστάσια
ύδρευσης και άρδευσης.
Θέματα που αφορούν σε απαιτήσεις ενδεικτικού και όχι περιοριστικού τύπου - για τα βασικά χαρακτηριστικά
των σωληνώσεων και των συσκευών του εξοπλισμού των αντλιοστασίων (σωληνώσεις, δικλείδες
συρταρωτές ή τύπου πεταλούδας, βαλβίδες αντεπιστροφής, τεμάχια εξάρμωσης) περιγράφονται στις
αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0806-07-03 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-06-07-05.
Θέματα που αφορούν σε αντλητικά συγκροτήματα, ηλεκτροκινητήρες αντλητικών συγκροτημάτων,
γερανογέφυρες αντλιοστασίων και αεριοφυλάκια αποτελούν αντικείμενο των αντίστοιχων Προδιαγραφών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-04-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10025-2

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for nonalloy structural steels -- Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2:
Τεχνικοί όροι παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών

ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1:
Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties -- Συγκολλητοί
χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης Μέρος 1: Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε
θερμοκρασία δωματίου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1561

Founding - Grey cast irons -- Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος.

ΕΛΟΤ EN 10253-2

Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific
inspection requirements -- Εξαρτήματα σωλήνων για μετωπική συγκόλληση - Μέρος
2: Μη κεκραμένοι και κεκραμένοι φερριτικοί χάλυβες με ειδικές απαιτήσεις ελέγχου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories,
PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές
φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με
ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories,
PN designated - Part 2: Cast iron flanges -- -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους 3
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Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα,
χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές φλαντζες
ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products -Visual assessment of surface cleanliness -- Part 1: Rust grades and preparation
grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of
previous coatings -- Προετοιμασία χαλυβδίνων υποστρωμάτων (επιφανειών) πριν
από την εφαρμογή βαφών και συναφών προϊόντων. Οπτική εκτίμηση της
καθαρότητας της επιφανείας. Μέρος 1: Βαθμοί σκωρίασης και προετοιμασίας μη
επιστρωμένων χαλυβδίνων επιφανειών και χαλυβδίνων επιφανειών από τις οποίες
έχουν αφαιρεθεί υπάρχουσες επιστρώσεις.

3

Όροι και ορισμοί

H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα επιμέρους στοιχεία - εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σαν εξοπλισμός αντλιοστασίων είναι:
-

Χαλύβδινοι σωλήνες

-

Δικλείδες (συρταρωτές ή τύπου «πεταλούδα»)

-

Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός δικλείδων

-

Βαλβίδες αντεπιστροφής

-

Πολύτρητα υδροληψίας (φίλτρα αναρρόφησης)

-

Τεμάχια εξάρμωσης

-

Σύστημα μέτρησης παροχής νερού

-

Διάταξη μέτρησης στάθμης νερού

-

Σύστημα μέτρησης πίεσης νερού

Όλα τα ενσωματούμενα στοιχεία και εξαρτήματα εξοπλισμού των αντλιοστασίων θα ικανοποιούν τα
αντίστοιχα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ).
Όλος ο ενσωματούμενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής για την ποιότητα των υλικών, την κατασκευή, τους εργοστασιακούς
ελέγχους και τις δοκιμασίες.
Όλες οι όμοιες συσκευές θα είναι του ιδίου τύπου και κατασκευαστή, όλα δε τα εξαρτήματα των ομοίων
συσκευών και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιμα (interchangeable).
Στο σώμα των συσκευών θα υπάρχει προσαρμοσμένη πινακίδα με αναγραφόμενο τον οίκο κατασκευής, τον
τύπο, τον αριθμό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Όλες οι συσκευές του εξοπλισμού των αντλιοστασίων θα είναι κατασκευασμένες από οίκους που διαθέτουν
σύστημα ποιότητος πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των συσκευών, ο οποίος θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α.
4

Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής
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β.

Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες
διαστάσεις, η ονομαστική πίεση και το βάρος. Σε περίπτωση όπου στο έντυπο αναφέρονται τύποι
περισσότεροι του ενός, θα επισημαίνεται ευδιάκριτα ο προτεινόμενος τύπος και τα χαρακτηριστικά του.

γ.

Οδηγίες εγκατάστασης/ ασφαλούς λειτουργίας, οδηγίες συντήρησης, πίνακας βασικών ανταλλακτικών.

δ.

Κατάλογος έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά συσκευές όμοιες με τις
προτεινόμενες.

Θα υποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:


Πλήρη τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. Θα υποβληθούν στοιχεία όλα τα υλικά
και συσκευές που θα τοποθετηθούν, όπως επίσης και σχέδιο κατόψεων και τομών των εγκαταστάσεων
με τις ακριβείς θέσεις τοποθέτησής τους.



Επιτρέπεται να υποβληθούν προς έγκριση προτάσεις τροποποίησης λεπτομερειών των σχεδίων της
μελέτης (π.χ. ανοίγματα τοίχων και δαπέδων, τρόπος έδρασης/ στήριξης σωληνώσεων κ.λπ.) όπως και
συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων αυτών, ώστε τα οικοδομικά στοιχεία να επιτρέπουν την απρόσκοπτη
ενσωμάτωση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Πάντως δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στα σχέδια
της εγκεκριμένης μελέτης χωρίς την παραπάνω διαδικασία.



Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα καθορίζεται ο χρόνος της προμήθειας και της εγκατάστασης των
συσκευών και του υπολοίπου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.



Σχέδια με την πλήρη συνδεσμολογία των συσκευών και την διασύνδεσή τους με το σύστημα
αυτοματισμού (θα υποβληθούν πριν από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας).

Όλος ο εξοπλισμός του αντλιοστασίου εγκαθίσταται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής και τις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει με βάση τις λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής. Είναι υποχρεωτική η παρουσία ειδικού τεχνικού από το εργοστάσιο κατασκευής, αν κατά την
κρίση του Κυρίου του Έργου δεν αρκούν οι οδηγίες της παρούσης για την ασφαλή εγκατάσταση του
εξοπλισμού.

4.2

Σωληνώσεις αντλιοστασίου

Για την κατασκευή των χαλύβδινων σωλήνων και των ειδικών εξαρτημάτων θα χρησιμοποιηθούν ελάσματα
κατάλληλα για ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές ποιότητας S 235JR ή S 275JR (σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 10025-2).
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι με ευθεία ή ελικοειδή ραφή, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
10217-1. Οι καμπύλες για διαμέτρους μεγαλύτερες από DN 250 θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τo
Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 10253-2.
Για τις σωληνώσεις, εφόσον δε δίδονται οι ακριβείς διαστάσεις στα σχέδια, η εξωτερική διάμετρος και το
ελάχιστο πάχος (mm) συναρτήσει της ονομαστικής διαμέτρου DN αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1 - Ελάχιστες απαιτήσεις σωλήνων από χάλυβα
Ονομαστική
Διάμετρος
DN (mm-in.)

Εξωτερική
Διάμετρος
(mm)

Πάχος
Ελάσματος
(mm)

Ονομαστική
Διάμετρος
DN (mm-in.)

Εξωτερική
Διάμετρος
(mm)

Πάχος
Ελάσματος
(mm)

100 (4”)

114,3

3,6

350 (14")

355,6

5,6

125 (5")

139,7

4,0

400 (16")

406,4

5,6

150 (6")

168,3

4,0

500 (20")

508,0

6,3
5
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200 (8")

219,1

©

4,5

600 (24")

610,0

ΕΛΟΤ

6,3

250 (10")

273,0

5,0

700 (28")

711,0

6,3

300 (12")

323,9

5,6

800(32")

813,0

7,1

Προστατευτική επένδυση σωληνώσεων
Η εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων θα καθαρισθεί με βαθμό καθαρισμού 2,5 και στα ορατά τμήματα,
θα βαφεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0702-02. Για τα εντός του εδάφους τμήματα θα εφαρμοσθούν υλικά ασφαλτικής βάσης.
Η εξωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων θα καθαρισθεί επίσης με βαθμό καθορισμού τουλάχιστον Sa 2 ½
(κατά ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1) και στην συνέχεια:
α.

Τα ορατά τμήματα (εντός ή εκτός αντλιοστασίου) θα επιχρισθούν με δύο στρώσεις συνθετικού
χρώματος βάσης ψευδαργύρου και στην συνέχεια θα βαφούν με στρώση απόχρωσης
καθοριζόμενης από τον Κύριο του Έργου. Απαιτείται η στρώση αυτή να είναι χημικώς συμβατή με
το υπόστρωμα.

β.

Τα εντός του εδάφους τμήματα του καταθλιπτικού αγωγού θα φέρουν προστατευτική επένδυση,
όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00.

γ.

Στα εντός σκυροδέματος τμήματα δεν προβλέπεται επένδυση προστασίας.

Οι αρμοί συγκόλλησης μεταξύ των σωληνώσεων και των διαφόρων ειδικών τεμαχίων και φλαντζών με τους
χαλυβοσωλήνες θα προστατευθούν εσωτερικά και εξωτερικά ομοιοτρόπως με τις κυρίως σωληνώσεις.
H βαφή θα έχει το απαιτούμενο πάχος και θα υπερκαλύπτει την επένδυση που υπάρχει στα δύο τεμάχια
εκατέρωθεν του αρμού ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του υλικού.
Η εξωτερική προστασία των αρμών θα εκτελεσθεί μετά τις δοκιμές υδροστατικής πίεσης επί τόπου των
έργων.

4.3 Συσκευές ρύθμισης της ροής
Η κατασκευή και συναρμολόγηση των συσκευών και των εξαρτημάτων τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι συσκευές θα έχουν ωτίδες (φλάντζες) σύμφωνα με το πρότυπο DIN
2501-1 (εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται, ειδικά για τις μικρές διαμέτρους), με τις οποίες θα συνδέονται με
τα εκατέρωθεν λοιπά υδραυλικά εξαρτήματα μέσω ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2,5-3,0 mm και
γαλβανισμένων κοχλιών.
Οι δικλείδες για διαμέτρους μέχρι και Φ300 mm θα είναι συρταρωτές, ενώ για μεγαλύτερες διαμέτρους θα
είναι τύπου "πεταλούδας".
Συρταρωτές δικλείδες
Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι τύπου εσωτερικού σπειρώματος με σφηνοειδή σύρτη, με ονομαστική
διάμετρο και πίεση λειτουργίας σύμφωνες με την μελέτη. Θα είναι κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο
ποιότητας GG 25 ή ανώτερης (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561).
Το σώμα και ο σύρτης θα είναι από χυτοσίδηρο, ενώ το βάκτρο και οι επιφάνειες στεγανότητας από
ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο και θα πληρούν τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-0702 .Ο χειρισμός θα επιτυγχάνεται με χειροστρόφαλλο από προσαρμοζόμενο στο άκρο του βάκτρου.
Δικλείδες στις οποίες η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με ειδική ελαστική επένδυση του σύρτη θα γίνονται
δεκτές με απόφαση του Κυρίου του Έργου.
6
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Δικλείδες τύπου πεταλούδας
Οι δικλείδες τύπου πεταλούδας θα πληρούν τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-06-07-03 θα φέρουν φλάντζες (ωτίδες) στεγανοποίησης και το σώμα τους θα είναι κατασκευασμένο από
χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 ή ανώτερης (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561).
Ο δίσκος θα είναι επίσης κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, περιστρεφόμενος σε
άξονα από χάλυβα. Θα φέρει περιφερειακό δακτύλιο στεγανότητας από ειδική συνθετική ύλη, ο οποίος σε
κατακόρυφη θέση θα συμπιέζεται σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή του κελύφους.
Ο άξονας περιστροφής του δίσκου θα εδράζεται εκατέρωθεν σε δύο έδρανα από ορείχαλκο, ενώ στις θέσεις
που διαπερνά το κέλυφος θα υπάρχει ειδικός δακτύλιος στεγανότητας.
Ο χειρισμός των δικλείδων θα επιτυγχάνεται με χειροτροχό με την βοήθεια μηχανισμού υποβιβασμού
στροφών, ο οποίος θα βρίσκεται σε κλειστό κιβώτιο στερεωμένο στο κέλυφος της δικλείδας και θα δρα στον
άξονα περιστροφής του δίσκου. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα ένδειξης θέσης του δίσκου.
Το σώμα θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις για την ονομαστική διάμετρο (DN) και ονομαστική πίεση (ΡΝ) καθώς
και ένδειξη του υλικού κατασκευής του.
Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός δικλείδων
Ο μηχανισμός στην περίπτωση ηλεκτροκίνητων δικλείδων θα αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα (κατηγορίας
380V/50Hz), μειωτήρα στροφών και σύστημα λειτουργίας και προστασίας του κινητήρα. Ο όλος μηχανισμός
κίνησης θα είναι στεγανού τύπου, βαθμού προστασίας ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, μεγάλης ροπής
στρέψης και θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη που θα προκαλεί στάση του κινητήρα σε ακραίες θέσεις ή
αντίσταση στην κίνηση άνω μιας ορισμένης τιμής.
Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτροκίνητου
μηχανισμού ή διακοπής του ρεύματος, με μονομερώς εφαρμοζόμενη την ονομαστική πίεση στον σύρτη.
Σημ.: Τόσο ο ηλεκροκινητήρας όσο και γενικά ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλοι για υπαίθρια ή
υποβρύχια (εντός φρεατίου) τοποθέτηση, αν αυτό απαιτηθεί.
Στον πίνακα χειρισμού της δικλείδας θα υπάρχει ειδικός μεταγωγικός διακόπτης τριών θέσεων:
x

Xειροκίνηση

η δικλείδα τίθεται σε λειτουργία και η θέση της ελέγχεται με κομβία

x

Στάση

η δικλείδα είναι εκτός λειτουργίας)

x

Αυτόματη κίνηση

αυτόματη λειτουργία, με δυνατότητα τηλεχειρισμού από τον Πίνακα Ελέγχου της
εγκατάστασης

Βαλβίδες αντεπιστροφής
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι οι προβλεπόμενες από την μελέτη (συχνή είναι η εγκατάσταση
βαλβίδων με βύσμα υδροδυναμικής κατατομής και ελαστικής έμφραξης ή ελατηρίου με μεταλλικό δίσκο και
ελαστικό στεγανοποιητικό), για τις ίδιες πιέσεις λειτουργίας και δοκιμών όπως οι αντίστοιχες δικλείδες που
τοποθετούνται στον αγωγό κατάθλιψης και θα πληρούν τις απαιτήσεις της κατασκευής και λειτουργίας της
αντίστοιχης Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-09.
Το σώμα των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι από χυτοσίδηρο, θα φέρουν δε και αυτές ωτίδες
τυποποιημένες σύμφωνα με τo Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 (για χυτοσιδηρές φλάντζες).
Πολύτρητα υδροληψίας (ή φίλτρα αναρρόφησης)
Τα πολύτρητα υδροληψίας, διαμέτρου καθοριζόμενης στην μελέτη, θα αποτελούνται από χαλύβδινη φλάντζα
και διάτρητο κύλινδρο από γαλβανισμένη - εν θερμώ ή ανοξείδωτη - λαμαρίνα ή χαλκό. Το πάχος του
ελάσματος θα είναι τουλάχιστον 5,0 mm, η δε συνολική επιφάνεια των οπών του πολύτρητου θα είναι
τουλάχιστον τριπλάσια της επιφάνειας της διατομής του σωλήνα στον οποίο αυτό θα ενσωματωθεί.
7
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Τεμάχια εξάρμωσης
Πλησίον κάθε δικλείδας διαμέτρου άνω των 100 mm, και σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης, θα
τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια με τα οποία θα είναι δυνατή η ευχερής και επανατοποθέτηση των δικλείδων,
βαλβίδων αντεπιστροφής, αντλιών ή μετρητών κλπ χωρίς να θιγεί ο σωλήνας ή να καταστραφούν τα
παρεμβύσματα.
Τα τεμάχια αυτά θα είναι της ίδιας ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης με τις αντίστοιχες δικλείδες, και θα
αποτελούνται από δύο τμήματα κατασκευαζόμενα από συγκολλητά χαλυβδοελάσματα, τα οποία θα
παρουσιάζουν την δυνατότητα αξονικής μετακίνησης του ενός προς το άλλο, αυξομειούμενου έτσι του
συνολικού μήκους του τεμαχίου κατά 30 έως 50 mm. Μεταξύ των δύο τμημάτων θα παρεμβάλλεται
ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης.
Η σύνδεση των δύο τμημάτων, όπως και η σύνδεση προς τα εκατέρωθεν τεμάχια, θα γίνεται με
γαλβανισμένους κοχλίες. Οι κοχλίες σύνδεσης των δύο τμημάτων θα είναι ανεξάρτητοι των κοχλιών
σύνδεσης προς τις σωληνώσεις.
Τα ειδικά τεμάχια εξάρμοσης θα φέρουν τυποποιημένες φλάντζες για την σύνδεση προς τις δικλείδες, τα
λοιπά εξαρτήματα ή τις σωληνώσεις. Εσωτερικά και εξωτερικά θα φέρουν στρώση ασφαλτούχου
αντιοξειδωτικής βαφής.

4.4 Συσκευές μετρήσεων παροχής, στάθμης και πίεσης
Σύστημα μέτρησης παροχής
Στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό κάθε αντλιοστασίου τοποθετείται μετρητής παροχής μαγνητικός,
επαγωγικού τύπου, κατάλληλος για μέτρηση παροχής σε σωλήνα.
Ο μετρητής θα φέρει τυποποιημένες φλάντζες και θα τοποθετηθεί σε σωλήνωση της ίδιας ονομαστικής
διαμέτρου. Θα είναι πλήρης με ένα μετατροπέα - μεταδότη, ένα όργανο ένδειξης 96 x 96 mm και έναν
ολοκληρωτή παροχής.
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του συστήματος μέτρησης παροχής προκύπτουν από την μελέτη, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά ως ακολούθως:
α.

Ονομαστική διάμετρος μετρητή DN (mm)

β.

Περιοχή μέτρησης: ελάχιστη παροχή (m3/hr)

γ.

Ονομαστική πίεση λειτουργίας (Mpa)

δ.

Απώλειες ροής

ε.

Μέγιστο σφάλμα μέτρησης σε ποσοστό της παροχής που μετράται κάθε στιγμή για όλη την περιοχή
ταχυτήτων 0,30 - 5,00 m/sec: r 2,0%

στ.

Σήμα εξόδου μετατροπέα: 4 - 20mA (ανάλογα με την παροχή)

Το όργανο ένδειξης του μετρητή θα τοποθετηθεί σε πίνακα ελέγχου του αντλιοστασίου ο οποίος θα φέρει
επίσης μετρητή ποσότητας νερού (m3) εννέα (9) ψηφίων με δυνατότητα μηδενισμού.
Διάταξη μέτρησης στάθμης
Για την ένδειξη της στάθμης του νερού στις δεξαμενές αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλητικών
συγκροτημάτων για τους σχετικούς αυτοματισμούς, όπως και στα αεροφυλάκια για την μέτρηση της στάθμης
του νερού και την λειτουργία του αεροσυμπιεστή, προβλέπεται η τοποθέτηση διάταξης μέτρησης και ελέγχου
της στάθμης ως εξής:
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Σε κάθε θέση μέτρησης τοποθετείται ένα στοιχείο αντίληψης στάθμης χωρητικού τύπου με μορφή
ηλεκτροδίου. Το στοιχείο αυτό μεταδίδει το σήμα εξόδου του σε ειδικό μετατροπέα, του οποίου η έξοδος είναι
συνεχές ρεύμα 4-20 mA, ανάλογα με την στάθμη.
Το σήμα αυτό δρα επάνω στα όργανα ένδειξης και στα όργανα ελέγχου της λειτουργίας των αντλιών ή
αεροσυμπιεστή και σήμανσης σταθμών.
Το όργανο ένδειξης μπορεί να είναι διαστάσεων 96 x 96 mm ή 144 x 72 mm (ορθογωνικό).
Η συνολική ακρίβεια μέτρησης θα είναι μεγαλύτερη από 99% (μέγιστο σφάλμα μέτρησης r 1%).
Σύστημα μέτρησης πιέσεων
Στο αντλιοστάσιο, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, απαιτείται η τοποθέτηση ενός συστήματος για την
μέτρηση της πίεσης στην θέση κατάθλιψης των αντλιών. Το σύστημα αυτό τοποθετείται στον κεντρικό
καταθλιπτικό αγωγό.
Το σύστημα μέτρησης της πίεσης αποτελείται από ένα μανόμετρο ακριβείας, που θα συνδυάζεται με πομπό
τηλεενδείξεων ώστε να ελέγχεται η πίεση κατάθλιψης του αντλιοστασίου και να μεταδίδεται στο σύστημα
αυτοματισμού και ελέγχου.
Το μανόμετρο θα έχει κατάλληλο πεδίο ενδείξεων, ακρίβεια μέτρησης άνω του 99% και τάση τροφοδότησης
24V (DC). Το σήμα εξόδου θα είναι συνεχές ρεύμα 4-20 mA, ανάλογο της πίεσης.
Ο πομπός τηλεενδείξεων θα συνδυαστεί με σύστημα λήψης και όργανο ένδειξης, που τοποθετούνται στον
πίνακα αυτοματισμού. Το όργανο ένδειξης μπορεί να είναι διαστάσεων 96 x 96 mm ή 144 x 72 mm
(ορθογωνικό).

5
5.1

Διαδικασία εγκατάστασης
Γενικά

Η κατασκευή των σωληνώσεων και συσκευών του αντλιοστασίου ολοκληρώνεται με:
α. Την κατασκευή και τοποθέτηση στις θέσεις έδρασης των σωληνώσεων του καταθλιπτικού αγωγού και
των αγωγών αναρρόφησης και τη σύσφιξη των αντλιών με αυτούς στα προβλεπόμενα από την μελέτη
σημεία σύνδεσης.
β. Την συναρμολόγηση και σύνδεση των συσκευών ρύθμισης της ροής και των συσκευών μέτρησης της
παροχής, στάθμης και πίεσης στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις.
γ. Την συναρμολόγηση και σύνδεση των τηλεχειριζόμενων συσκευών και οργάνων τηλεενδείξεων με τον
πίνακα αυτοματισμών.

5.2 Σωληνώσεις
Ο τρόπος διαμόρφωσης και τοποθέτησης των σωληνώσεων, οι διάμετροι, η ποιότητα και τα ελάχιστα
απαιτούμενα πάχη των ελασμάτων στις διάφορες θέσεις των σωληνώσεων θα συμφωνούν με τα σχέδια της
μελέτης.
Η όλη κατασκευή των σωλήνων, η μηχανουργική τους επεξεργασία, τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθώς και
οι μέθοδοι και τα μέσα κατεργασίας θα είναι τα κατάλληλα και θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς
και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Όλα τα άκρα των ελασμάτων που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγουμένως λοξότμηση (φρεζάρισμα).
Όλες οι ραφές, τόσο οι κατά μήκος όσο και οι εγκάρσιες, θα συγκολληθούν εσωτερικά και εξωτερικά.
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Εάν υπάρχουν σημεία όπου η εσωτερική συγκόλληση είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη, η εξωτερική ραφή
θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συγκόλληση να προσδίδει την απαιτούμενη αντοχή.
Στις θέσεις τις οριζόμενες στα σχέδια θα τοποθετηθούν φλάντζες ώστε να υπάρχει δυνατότητα
αποσυναρμολόγηση, κατάλληλες για πίεση λειτουργίας ίση με την ονομαστική πίεση των αντίστοιχων
συσκευών και εξαρτημάτων με διάταξη οπών κατά ΕΛOT EN 1092-1 (χαλούβδινες φλάντζες(. Οι κοχλίες
όλων των φλαντζών θα είναι γαλβανισμένοι.
Ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός θα εδράζεται σε βάσεις από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης. Δεν είναι αποδεκτή η έδρασή του στις αντλίες.

5.3 Συσκευές ρύθμισης της ροής
Η κατασκευή και συναρμολόγηση των συσκευών και των εξαρτημάτων τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι συσκευές θα έχουν ωτίδες (φλάντζες) τυποποιημένες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1092-1 (χαλύβδινες) ή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 (χυτοσιδηρές), μέσω των οποίων θα συνδέονται με τα
εκατέρωθεν λοιπά εξαρτήματα με ελαστικά παρεμβύσματα πάχους 2,5-3,0 mm και γαλβανισμένους κοχλίες.

5.4 Προστασία μεταλλικών μερών κατασκευής
Όλες οι σωληνώσεις καθώς και όλα τα μεταλλικά μέρη των συσκευών που θα εγκατασταθούν στον
αντλιοστάσιο (εκτός από εκείνα που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα, τα λιπαινόμενα με οποιοδήποτε
τρόπο, τους άξονες, τους οδοντωτούς τροχούς και γενικώς τα εσωτερικά στοιχεία μηχανημάτων, τα
ορειχάλκινα ή εκείνα τα οποία παραδίδονται με εργοστασιακή βαφή), θα βάφονται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη..

6
6.1

Δοκιμές-Έλεγχοι
Έλεγχοι εξοπλισμού και παραδιδομένων εντύπων/εγγράφων

-

Έλεγχος πρακτικών δοκιμών.

-

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Ανοχές μεγαλύτερες των αναφερομένων στην παρούσα Προδιαγραφή δε θα γίνονται αποδεκτές.

-

Έλεγχος, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, φθορών συσκευών και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού, ελαστικών μεμβρανών στεγάνωσης, μεταλλικών δίσκων στεγάνωσης, επαφών
αυτόματων κ.λπ. Κατασκευές με ανεπαρκείς ή ελλιπείς ελέγχους των στοιχείων αυτών δεν γίνονται
αποδεκτές.

-

Έλεγχος πληρότητας φακέλου Τεχνικών Οδηγιών λειτουργίας – συντήρησης και ηλεκτρολογικών
διαγραμμάτων αντλιοστασίου.. Ο βασικός εξοπλισμός των αντλιοστασίων (αντλητικά συγκροτήματα,
ηλεκτροκινητήρες, μετασχηματιστές ισχύος, ηλεκτρικοί πίνακες Μ.Τ., Χ.Τ. και αυτοματισμού), θα
συνοδεύονται από τεύχη οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα

-

Έλεγχος εγγυήσεων κατασκευαστών εξοπλισμού: Οι συσκευές ρύθμισης της ροής και οι συσκευές
μέτρησης παροχής, στάθμης και πίεσης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από άνευ όρων εγγύηση
ορισμένης χρονικής διάρκειας (3ετής, ενδεικτικά).

-

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα είναι πλήρως εγκατεστημένα, χωρίς
κακώσεις και φθορές, καινουργή και σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

6.2

Δοκιμές παραλαβής σωληνώσεων και συσκευών αντλιοστασίου

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας των σωληνώσεων και των συσκευών του αντλιοστασίου
διακρίνονται ως εξής:
α)
10

Εκτέλεση δοκιμών στο εργοστάσιο κατασκευής ή σε άλλο εργαστήριο της έγκρισης του Εργοδότη, πριν
από την άφιξη των μονάδων επί τόπου του έργου και σύνταξη σχετικής έκθεσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

©

ΕΛΟΤ

34439

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00:2009

Σκοπός των δοκιμών αυτών είναι να διαπιστωθεί ότι η κάθε συσκευή είναι κατάλληλη για την
σκοπούμενη χρήση και συμμορφώνεται με τα υποβληθέντα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
ή πιστοποιητικά της.
β)

Δοκιμές επί τόπου των έργων πριν από την δοκιμαστική λειτουργία του αντλιοστασίου, και
συγκεκριμένα:
-

Δοκιμές στεγανότητος όλων των σωληνώσεων υπό πίεση ίση προς το 150% της ονομαστικής πίεσης
των δικλείδων.

-

Δοκιμές όλων των δικλείδων και βαλβίδων αντεπιστροφής, κλειστό τον σύρτη, το δίσκο ή την
γλώσσα (έλεγχος στεγανότητας) υπό πίεση ίση με την ονομαστική πίεση λειτουργίας. Επιπλέον όλα
τα εξαρτήματα θα δοκιμαστούν σε αντοχή κελύφους υπό πίεση ίση προς το 150% της ονομαστικής
πίεσης λειτουργίας.

Αν κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή ελαττωματική
κατασκευή ή βλάβη κάποιας σωλήνωσης, συσκευής ή εξαρτήματος ή η δοκιμή δεν κρίνεται
ικανοποιητική από τον Εργοδότη, είναι υποχρεωτική η άμεση αποκατάσταση του αίτιου πρόκλησης της
βλάβης και αποτυχίας της δοκιμής. Με το πέρας της αποκατάστασης η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται.
Για κάθε δοκιμή θα συντάσσεται σχετικό Πρακτικό το οποίο θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους
του Αναδόχου και της Υπηρεσίας.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x

Εκφόρτωση μέσω γερανού ή γερανοφόρου οχήματος.

x

Μεταφορά (δια χειρός ή μηχανικών μέσων) αντικειμένων μεγάλου βάρους.

Χρήση εργαλείων χειρός και γερανογέφυρας
x

7.2

Χρήση εργαλείων συναρμολόγησης και σύσφιξης σωληνώσεων, χειρισμός γερανογέφυρας και
απελευθέρωσης ή συγκράτησης συρματόσχοινου κατά την μετακίνηση σωληνώσεων ή συσκευών.

Μέτρα υγείας – ασφάλειας

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
δε θα εξουσιοδοτείται χωρίς επαρκή καθοδήγηση, εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του.
Οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα εκτελούνται από την αρχή μέχρι το
τέλος υπό την διεύθυνση Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές.
Επισημαίνονται οι υποχρεώσεις προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων και συσκευών εντός του χώρου του αντλιοστασίου, πλήρως
τοποθετημένων και αποδεκτών από την Υπηρεσία, επιμετρώνται ως εξής:
x

Σωληνώσεις κατάθλιψης και αναρρόφησης από χαλυβδοσωλήνες, με τους ενωτικούς συνδέσμους, τα
στηρίγματα και την προβλεπόμενη από την μελέτη μόνωση: σε χιλιόγραμμα βάρους ελάσματος
σωλήνων (μη συμπεριλαμβανομένου του πάχους της μόνωσης). Οι εργασίες αντισκωριακής
προστασίας, όταν προβλέπονται, (αμμοβολή, αντισκωριακό υπόστρωμα ψευδαργυρικής βάσης και
τελική βαφή) επιμετρώνται με βάση το βάρος των αντιστοίχων σωληνώσεων (όχι κατ’ επιφάνεια)

x

Εγκατάσταση χειροκίνητων συρταρωτών δικλείδων: σε τεμάχια βάσει του είδους, της ονομαστικής
διαμέτρου, της ονομαστικής πίεσης των συσκευών.

x

Εγκατάσταση βαλβίδων αντεπιστροφής: σε τεμάχια βάσει του είδους, της ονομαστικής διαμέτρου, της
ονομαστικής πίεσης των συσκευών.

x

Εγκατάσταση τεμαχίων εξάρμωσης: σε τεμάχια βάσει του είδους, της ονομαστικής διαμέτρου, της
ονομαστικής πίεσης αυτών.

x

Εγκατάσταση χαλύβδινων ωτίδων (φλαντζών): σε τεμάχια βάσει του θεωρητικού βάρους σε χιλιόγραμμα

x

Εγκατάσταση πολυτρήτων υδροληψίας (φίλτρα αναρρόφησης): σε τεμάχια βάσει του είδους, της
ονομαστικής διαμέτρου αυτών.
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x

Εγκατάσταση αερεξαγωγών: σε τεμάχια βάσει του είδους, της ονομαστικής διαμέτρου και της
ονομαστικής πίεσης αυτών.

x

Εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης παροχής, μέτρησης στάθμης και μέτρησης πιέσεων: τεμάχιο ένα,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου (συμβατικά, ηλεκτρονικά,
με καταγραφικά, με data loggers κλπ).

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
AWWA Μanual M11

Steel pipe - a guide for design and installation. Κλασσικό εγχειρίδιο για την
διαμόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons Χύτευση - Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς
γραφίτη

ISO 5996:1984-12

Cast iron gate valves -- Χυτοσιδηρές βάννες ελέγχου.

ISO 5209:1977-08

General purpose industrial valves; Marking -- Βιομηχανικές δικλείδες γενικής
χρήσεως. Σήμανση.

ISO 5208:1993

Industrial valves -- Pressure testing of valves -- Βιομηχανικές δικλείδες. Δοκιμές
πιέσεως.

ΕΛΟΤ EN 10253-4

Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex)
stainless steels with specific inspection requirements -- Εξαρτήματα σωλήνων για
μετωπική συγκόλληση - Μέρος 4: Κατεργασμένοι ωστενιτικοί και ωστενιτικοί φεριττικοί (διφασικοί) ανοξείδωτοι χάλυβες με ειδικές απαιτήσεις ελέγχου

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5211

Industrial valves - Part-turn actuator attachments (ISO 5211:2001) -- Βιομηχανικές
βαλβίδες - Συνδέσεις μερικώς στρεφόμενου μηχανισμού κίνησης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1171

Industrial valves - Cast iron gate valves -- Βιομηχανικές βαλβίδες - Χυτοσιδηρές
βαλβίδες τύπου θύρας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12334

Industrial valves - Cast iron check valves -- Βιομηχανικές βαλβίδες - Χυτοσιδηρές
βαλβίδες ανεπιστροφής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 593

Industrial valves - Metallic butterfly valves. -- Βιομηχανικές βαλβίδες - Μεταλλικές
βαλβίδες τύπου πεταλούδας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 10241

Steel threaded pipe fittings - Χαλύβδινα εξαρτήματα σωληνώσεων με σπείρωμα.
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SPECIFICATION

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων
Water wells drilling
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-01-00
«Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-09-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στη διάνοιξη γεωτρήσεων για την
εκμετάλλευση των υπογείων υδροφορέων για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, άρδευσης και λοιπών
καταναλώσεων ύδατος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Υδρογεώτρηση (water well)
Με τον γενικό όρο «υδρογεώτρηση» (water well) εννοούνται όλοι οι τύποι γεωτρήσεων που εκτελούνται για
την εκμετάλευση των υπόγειων υδροφορέων.
Οι υδρογεωτρήσεις διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Αρτεσιανός (υπό πίεση) ορίζοντας ή υδροφόρος ορίζοντας υπό την στάθμη του εδάφους (ελεύθερος
ορίζοντας).



Αποληψιμότητα υδροφορέα.



Απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα.



Μοναδικός υδροφορέας ή επάλληλοι υδροφορείς.



Σταθερότητα εδαφικών στρώσεων.



Κοκκομετρία υδροφορέα/ων.



Λειτουργικά χαρακτηριστικά υδρογεώτρησης παραγωγικού ελέγχου (monitoring).

3.2 Διατρητικό ρευστό (drilling fluid)
Ο όρος «διατρητικό ρευστό» (drilling fluid) έχει ευρεία έννοια στις γεωτρήσεις και αναφέρεται:


στο καθαρό νερό



στον ξηρό αέρα



σε αιωρήματα στερεών σε νερό



σε μίγματα υγρών προσθέτων και νερού



σε νέφος σταγονιδίων νερού εντός του αέρα (με ψεκασμό)
3

34448

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00:2009



©

ΕΛΟΤ

σε μίγματα νερού τασιενεργών ουσιών (surfactants) και κολλοειδών σε αέρια διασπορά (για τα
υλικά της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιείται στην πράξη ο όρος «σαπωνοπολτός»

Πεδίο Εφαρμογής: Τα διατρητικά ρευστά (πολτοί) χρησιμοποιούνται:


για την αποκομιδή των προϊόντων της διάτρησης (ο ρυθμός εξαρτάται από το ιξώδες, την
ταχύτητα ανόδου του πολτού και το σχήμα και μέγεθος των αποκοπτόμενων).



για την σταθεροποίηση των τοιχωμάτων της οπής και την αντιμετώπιση διογκουμένων αργίλων



για την ψύξη και λίπανση της κοπτικής κεφαλής του στελέχους



για τον έλεγχο των διαρροών προς τα τοιχώματα της οπής (δημιουργούν αδιαπέρατο υμένα στα
τοιχώματα της οπής για τον έλεγχο της διαφυγής προς τα διαπερατά στρώματα του εδάφους)



για την καθοδήγηση των αποκοπτόμενων προς την δεξαμενή καθίζησης (mud pit)



για την προσωρινή διάτρηση σε αιώρηση των αποκοπτόμενων όταν διακόπτεται η διάτρηση για
την προσθήκη στελέχους (αποφυγή ταχείας συγκέντρωσης ιζημάτων στον πυθμένα της οπής).

Τα διατρητικά ρευστά είναι υδατικής βάσης (υγρή φάση, αιώρημα, κολλοειδή έως 50% κατ’ όγκο,
εμπεριεχόμενα αποσκοπτόμενα υλικά) ή μόνον αέριας φάσης.
Επίσης υπάρχουν και τα διατρητικά ρευστά αέριας φάσης, στα οποία ψεκάζονται συνήθως μικρές ποσότητες
νερού (σταγονίδια σε αιώρηση) και με την προσθήκη τασιενεργών (σαπώνων) δημιουργείται αφρός.

3.3 Πρόσθετα
Με τον όρο «πρόσθετα» εννοούνται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρόσδοση βελτιωμένων
χαρακτηριστικών στα διατρητικά ρευστά (πολτούς). Ως πρόσθετα μπορούν να είναι :

4



φυσικές άργιλοι (προσθήκη στα ρευστά υδατικής βάσης)



πολυμερή (προσθήκη στα ρευστά υδατικής βάσης)



τασιενεργά (προσθήκη στα αέριας φάσης ρευστά)

Απαιτήσεις εξοπλισμού - υλικών

4.1 Εξοπλισμός
Η διάμετρος και το βάθος της οπής αποτελούν δύο σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι σε συνδυασμό με
τους γεωλογικούς παράγοντες οδηγούν στην επιλογή της κατά περίπτωση προσφορότερης τεχνικής και του
καταλληλότερου από οικονομοτεχνική άποψη εξοπλισμού για την διάνοιξη.

4.2 Πρόσθετα
Στα πρόσθετα περιλαμβάνονται επίσης: κροκιδοποιητικά (flocculants), απισχνωτικά – αραιωτικά
(dispersants), αναστολείς διάβρωσης, λιπαντικά, συντηρητικά, βακτηριοκτόνα κ.λπ., τα οποία
χρησιμοποιούνται για να προσδόσουν αντίστοιχες ιδιότητες στο ρευστό.
Κατάλληλα για τις υδρογεωτρήσεις είναι τα ακόλουθα πρόσθετα:
α.

Διαλυτά:

- τασιενεργά, απορρυπαντικά, παράγοντες εξάφρωσης
- αραιωτικά πολτού και ανόργανες φωσφορικές ενώσεις

4
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Μη διαλυτά: - βιοαποδομούμενα πολυμερή
- φυσικής προέλευσης στερεά (άργιλοι, πηλοί)
- μπετονίτης

Εφιστάται η προσοχή στην χρήση μπετονίτη και πηλών, καθόσον η μη ορθή εφαρμογή τους μπορεί να
οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις επί του υδροφορέα.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών,
στην οποία θα αναλύονται τα χαρακτηριστικά του γεωτρητικού εξοπλισμού και του διατρητικού ρευστού που
προτίθεται να εφαρμόσει.

5

Εργασίες διάτρησης

5.1 Γενικά
Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η δάνοιξη μίας υδρογεώτρησης ποικίλει ανάλογα το είδος της.

5.2 Μέθοδοι διάνοιξης
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι διάνοιξης υδρογεωτρήσεων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση
των ποικιλόμορφων γεωλογικών σχηματισμών που απαντώνται κατά την διάτρηση και καλύπτουν το φάσμα
από τους σκληρούς δολομιτικούς και γρανιτικούς βραχώδεις σχηματισμούς μέχρι τις ασυμπίεστες
προσχωσιγενείς αμμοχαλικώδεις στρώσεις.
Διακρίνονται οι εξής μέθοδοι διάνοιξης της υδρογεώτρησης :


Πίπτοντος βάρους (cable tool)



Περιστροφική διάνοιξη με ορθή κυκλοφορία διατρητικού ρευστού (direct circulation mud rotary)



Περιστροφική διάνοιξη με ανάστροφη κυκλοφορία διατρητικού ρευστού (indirect circulation mud rotary)



Περιστροφική διάνοιξη με κινητήρια διάταξη πεπιεσμένου αέρα στην κεφαλή του στελέχους (rotary air
percussion)



Κρουστικοπεριστροφική διάνοιξη με κινητήρια διάταξη πεπιεσμένου αέρα στην βάση του διατρητικού
στελέχους εντός της οπής (rotary air percussion down-the-hole)



Με εκτόξευση νερού υπό πίεση (jet percussion drilling)



Με γεωδράπανα συμπαγούς ή κοίλου στελέχους (solid stem / hollow stem augers)

Πέδίο Εφαρμογής: Οι μέθοδοι με εκτόξευση νερού (jetting) ή με γεωδράπανα (αρίδες,augers) είναι
κατάλληλες μόνον για χαλαρούς σχηματισμούς.
Πεδίο Εφαρμογής: Οι μέθοδοι κρουστικής / περιστροφικής διάστρωσης και πίπτοντος βάρους
χρησιμοποιούνται για την ανάσυρση των προϊόντων εκσκαφής και βασίζονται στην χρήση «διατρητικών
ρευστών».
5.2.1

Περιστροφική διάτρηση

Η περιστροφική διάτρηση με χρήση ιλυώδους ρευστού (πολτού) είναι η συνηθέστερα εφαρμοζόμενη τεχνική
διάνοιξης υδρογεωτρήσεων.
Ο γεωτρητικός εξοπλισμός επιτελεί τρεις βασικές λειτουργίες:
5
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 περιστροφή του διατρητικού στελέχους
 ανύψωση του γεωτρητικού στελέχους
 κυκλοφορία του διατρητικού ρευστού
Η απόδοση του εξοπλισμού της κατηγορίας αυτής είναι υψηλότερη σε χαλαρούς και μεσαίας σκληρότητας
σχηματισμούς.
Τα αποκοπτόμενα κατά την περιστροφή της κεφαλής εδαφικά υλικά ανεβαίνουν προς την επιφάνεια
αιωρούμενα στο διατρητικό ρευστό διαμέσου του δακτυλίου μεταξύ του διατρητικού στελέχους και του
τοιχώματος της οπής.
Το διατρητικό στέλεχος είναι κοίλο, διαιρούμενου τύπου, και από το εσωτερικό του εισπιέζεται το διατρητικό
ρευστό.
5.2.2

Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση

Καταλληλότερος για την διάτρηση σκληρών σχηματισμών είναι ο κρουστικοπεριστροφικός εξοπλισμός
πεπιεσμένου αέρα (percussion drilling). Διακρίνεται σε εξοπλισμό με κινητήρια διάταξη επί κεφαλής (top
hammer) και εξοπλισμό με κινητήρια διάταξη στην βάση του στελέχους (down-the-hole, DTH). Ο εξοπλισμός
DTH είναι ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος και είναι κατάλληλος και για μεγάλα βάθη.
Τα διατρητικά πεπιεσμένου αέρα συνήθως οδηγούν σε γεωμετρικές αποκλίσεις της οπής (εκτροπή από την
κατακόρυφο, παρέκκλιση από την ευθυγραμμία) και για τον λόγο αυτό συνιστάται να διανοίγεται κατ’ αρχήν
οπή οδηγός διαμέτρου Φ 150-Φ 165 m (6-6 ½) και στην συνέχεια να διευρύνεται η διατομή στην
απαιτούμενη διάμετρο με κατάλληλα κοπτικά.
Η κατακορύφωση του ιστού του γεωτρύπανου είναι κρίσιμη για την επιτυχή διάνοιξη της γεώτρησης.
Για τον σκοπό αυτό πριν από την έναρξη των εργασιών θα ισοπεδώνεται επαρκώς η επιφάνεια περί την
θέση της οπής για την έδραση του γεωτρύπανου (αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου) και του βοηθητικού /
υποστηρικτικού εξοπλισμού του (αντλίες βορβόρου, αεροσυμπιεστές, γεννήτρια, δεξαμενή καθίζησης –
ανακύκλωσης του διατρητικού ρευστού).
Αποκλίσεις από την κατακόρυφο ή / και εκτροπές από την ευθυγραμμία πέραν ορισμένων ορίων καθιστούν
προβληματική ή ανέφικτη την τοποθέτηση των προβλεπόμενων ή απαιτούμενων φιλτροσωλήνων ή
σωλήνων επένδυσης (περιφραγματικών σωλήνων) καθώς και την εγκατάσταση της αντλίας βαθέων
φρεάτων (πυθμένας).

5.3 Προβλήματα κατά την διάνοιξη των υδρογεωτρήσεων
Κατά την εκτέλεση των εργασιών περιστροφικών γεωτρήσεων αντιμετωπίζονται κατά κανόνα προβλήματα,
μερικά εκ των οποίων είναι ασήμαντα, αλλά ορισμένα μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία ολοκλήρωσης
της διάτρησης ή / και απώλεια εξοπλισμού.
Κάποια από τα προβλήματα μπορεί να πρωτοεμφανισθούν ως ασήμαντα αλλά να εξελιχθούν σε σοβαρά,
εάν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και ορθά, π.χ.:
5.3.1

Απώλεια διατρητικού ρευστού

Στις ζώνες από χαλαρούς αμμώδεις σχηματισμούς τα τοιχώματα της οπής μπορεί να εμφανίζουν αυξημένη
διαπερατότητα, με αποτέλεσμα την απώλεια γεωτρητικού ρευστού. Με αυξομείωση της ταχύτητας ροής του
ρευστού είναι δυνατή η σταθεροποίηση των τοιχωμάτων και η αποκατάσταση της κυκλοφορίας του ρευστού.
Ωστόσο εάν το πρόβλημα δεν γίνει αντιληπτό εγκαίρως θα σημειωθεί κατάπτωση του τοιχώματος και θα
δημιουργηθεί κοιλότητα, οπότε τα προϊόντα αποκοπής θα αιωρούνται στην περιοχή της κοιλότητας και θα
6
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τείνουν να παρασυρθούν στον πυθμένα της οπής κατά την προσθήκη διατρητικού στελέχους. Με τον τρόπο
αυτό είναι εύκολο να κολλήσει η κοπτική κεφαλή και να μην μπορεί να ανασυρθεί.
5.3.2

Αστοχία στελέχους

Το εντός της οπής στέλεχος είναι δυνατόν να αποσυνδεθεί ή να κοπεί (π.χ. από αστοχία της σύνδεσης ή
σφήνωση της κοπτικής κεφαλής ή / και αστοχία του ιδίου του υλικού λόγω κοπώσεως). Το πρόβλημα αυτό
μπορεί να ανακύψει και σε περιπτώσεις σημαντικής απόκλισης της οπής από την κατακόρυφο ή κακής
ευθυγράμμισης της οπής. Στην περίπτωση αυτή το στέλεχος υπόκειται σε επαναλαμβανόμενη καμπτική
καταπόνηση κατά την περιστροφή του (πέραν των συνήθων αξονικών φορτίσεων) και υφίσταται κόπωση. Η
διαδικασία ανάκτησης (αλίευση) του εντός της οπής στελέχους γίνεται με ειδικά διαμορφωμένα εξαρτήματα,
προσαρμοσμένα στο άκρο του στελέχους, χωρίς όμως οι επεμβάσεις αυτές να είναι πάντοτε επιτυχείς.
5.3.3

Αποκλίνουσα διάτρηση

Μια αποκλίνουσα διάτρηση συνήθως επιτείνει τα λοιπά προβλήματα και μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία
της γεώτρησης. Οι περιστροφικές γεωτρήσεις έχουν εκ φύσεως τάση ελίκωσης λόγω της περιστροφής του
στελέχους, η οποία γίνεται εντονότερη στις αλλαγές χαρακτηριστικών των εδαφικών στρώσεων. Η εφαρμογή
ισχυρής αξονικής φόρτισης στο στέλεχος οδηγεί και αυτή σε γεωμετρικές αποκλίσεις της οπής.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα χρησιμοποιούνται οδηγοί και κολλάρα και θα ελέγχεται η
ασκούμενη πίεση επί του στελέχους.

6

Δοκιμές

6.1 Γενικά.
Αξιόπιστες πληροφορίες για την στρωματογραφία του εδάφους και τα χαρακτηριστικά του υδροφορέα είναι
απαραίτητες για την τελική κατασκευαστική διαμόρφωση της παραγωγικής υδρογεώτρησης (μήκος των
περιφραγματικών σωλήνων και φιλτροσωλήνων, μέγεθος των οπών του φιλτροσωλήνα, κοκκομετρική
διαβάθμιση φίλτρου).

6.2 Δειγματοληψία νερού
Επίσης απαραίτητες είναι οι πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, από τις οποίες θα κριθεί
η καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη χρήση (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανική).
Η αειφορία, προστασία και ορθή εκμετάλλευση των υδροφορέων απαιτεί την συστηματική καταγραφή των
εδαφικών χαρακτηριστικών και των λοιπών στοιχείων που ανακύπτουν κατά την διάνοιξη των
υδρογεωτρήσεων, ακόμη και των εγκαταλειπομένων.
Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών θα τηρούνται στο Ημερολόγιο Εργασιών
(Ημερήσια Διάταξη Γεωτρήσεως), και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:


Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες



Η ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών



Η διάρκεια των διατρήσεων και η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία



Ο χρόνος αναμονής μετά από εντολή της Υπηρεσίας



Τα χαρακτηριστικά των σχηματισμών που συναντήθηκαν



Η στάθμη του νερού εντός της οπής



Το μήκος και η διάμετρος των τοποθετηθέντων σωλήνων
7
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Η ποσότητα χαλικόφιλτρου που ενσωματώθηκε (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-02-00)



Η ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών εφαρμογής ενέματος και στοιχεία ανάλυσης (ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-09-03-00)



Οι λοιπές εκτελούμενες εργασίες (π.χ. εργασίες ανάπτυξης, δοκιμαστικές αντλήσεις κ.λπ.)



Η διενέργεια δειγματοληψιών



Πρόσθετα στοιχεία που θα χρησιμεύσουν για την σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης



Παρατηρήσεις των εκπροσώπων της Υπηρεσίας

6.3 Δειγματοληψία εδαφικού υλικού
Δειγματοληψίες του εδαφικού υλικού θα γίνονται ανά τρία μέτρα προχώρησης της γεώτρησης, ενώ στις
ζώνες του υδροφορέα ανά ένα μέτρο. Τα δείγματα βάρους τουλάχιστον 500 gr θα συλλέγονται αμέσως μετά
την εξαγωγή τους από την οπή, θα στεγνώνουν και θα συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες με ένδειξη του
κωδικού της γεώτρησης και του βάθους προέλευσης. Δείγματα επίσης θα διατάσσονται επί του εδάφους σε
κανονικές σειρές ώστε τόσο ο γεωτρυπανιστής όσο και η Υπηρεσία να μπορούν να έχουν άμεση αντίληψη
των διαφοροποιήσεων της στρωματογραφίας του εδάφους.
Με βάση τα δείγματα αυτά θα συντάσσεται το μητρώο της υδρογεώτρησης, υπό μορφή τεχνικής έκθεσης η
οποία κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει:
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Κωδικό γεώτρησης ή αριθμό αδείας (ότι ισχύει)



Ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης εργασιών



Στοιχεία Υπηρεσίας (Κ.Τ.Σ.) και γεωτρυπανιστή



Εφαρμοσθείσα μέθοδο διάτρησης



Διαμέτρους και βάθος οπής



Λεπτομέρειες στρωματογραφίας



Τύπους χρησιμοποιηθέντων περιφραγματικών σωλήνων, θέση τους εντός της οπής και μεθόδους
ασφαλείας και σφράγισης



Λεπτομέρειες τσιμεντενέσεων



Θέσεις τοποθέτησης
χαλικόφιλτρου



Λεπτομέρειες δοκιμαστικών αντλήσεων



Αναφορά στα χημικά χαρακτηριστικά του νερού



Γεωφυσικές καταγραφές που πιθανόν πραγματοποιήθηκαν και εφαρμοσθείσες μεθόδους



Περιγραφή αντλητικών συγκροτημάτων



Διαδικασίες ανάπτυξης υδρογεώτρησης και σχετικές καταγραφές



Απόσπασμα οριζοντιογραφίας στο οποίο θα απεικονίζεται η γεώτρηση, τα όρια των ιδιοκτησιών
της περιοχής και βασικά τοπογραφικά χαρακτηριστικά



Εφαρμοσθείσες διαδικασίες απολύμανσης της υδρογεώτρησης



Περιγραφή διαδικασιών εγκατάληψης / σφράγισης ερευνητικών ή ανεπιτυχών οπών.

φιλτροσωλήνων,

τύπο

σωλήνα,

μέγεθος

οπών,

χαρακτηριστικά
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Εάν κατά τις παρακάτω δοκιμές παρουσιασθεί αστοχία τα υλικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.

6.4 Επί τόπου δοκιμές υδρογεώτρησης
Οι υδρογεωτρήσεις θα διανοίγονται κατά τρόπο ώστε η διασωλήνωση να διατηρεί την κυκλική διατομή και η
οπή την κατακορυφότητα (plumbness) και την ευθύτητα (alignment). Στις μικρού βάθους και χαμηλής
απόδοσης υδρογεωτρήσεις οι αποκλίσεις συνήθως δεν δημιουργούν προβλήματα. Πάντως θα πρέπει να
καταβάλλεται προσπάθεια (με την ορθή χρήση του εξοπλισμού) να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις.
Το πρόβλημα των αποκλίσεων καθίσταται ουσιαστικότερο στις βαθιές υδρογεωτρήσεις και ειδικότερα εάν
προβλέπεται η εγκατάσταση στροβιλοαντλίας κινούμενης μέσω άξονα ή ελικοφόρου αντλίας. Μία μη
επαρκώς ευθυγραμμισμένη οπή, ή η ύπαρξη προεξοχών στις συνδέσεις των περιφραγματικών σωλήνων
μπορεί να δημιουργήσει πρόωρη ή υπερβολική φθορά στους άξονες, στα έδρανα ή στην στήλη εκροής.
Μπορεί ακόμη να καταστήσει δυσχερή την κατάδυση ή ανάσυρση της αντλίας.
Το κριτήριο της ευθυγραμμίας έχει μικρότερη βαρύτητα όταν προβλέπεται η εγκατάσταση αντλίας
βυθιζόμενου τύπου χωρίς κινητήριο άξονα.
6.4.1

Έλεγχος ευθυγραμμίας

Σχήμα 1 - Τύποι αποκλίσεων υδρογεώτρησης


Δοκιμή άκαμπτου στελέχους (rigid dummy): χρησιμοποιείται σωλήνας μήκους 12,0 m εξωτερικής
διαμέτρου ίσης προς το 80 % της εσωτερικής διαμέτρου του προβλεπομένου περιφραγματικού
σωλήνα.



Δοκιμή δακτυλιωτού στελέχους (test dolly): τρεις δακτύλιοι διαμέτρου ίσης προς το 85 % της
εσωτερικής διαμέτρου του προβλεπόμενου περιφραγματικού σωλήνα προσαρμόζονται
συγκεντρικά επί άκαμπτου σωληνωτού στελέχους μήκους 12,0 m (ανά ένας στα άκρα και ένας στο
μέσον).

Τα ως άνω στελέχη δοκιμής προσδένονται αξονικά με εύκαμπτο συρματόσχοινο και αναρτώνται από
τρίποδα τοποθετημένο κεντρικά στην κεφαλή της οπής επί του εδάφους. Εξετάζεται εάν με επενέργεια μόνον
του ιδίου βάρους το στέλεχος μπορεί να κατέλθει μέχρι την στάθμη τοποθέτησης της αντλίας.
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6.4.2
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Έλεγχος κατακορύφωσης

Σχήμα 2 - Διάταξη ελέγχου κατακόρυφης υδρογεώτρησης
Σωληνωτό στοιχείο επαρκούς βάρους (βαρίδι) προσδένεται κεντρικά με εύκαμπτο συρματόσχοινο
περασμένο από τροχαλία προσαρμοσμένη σε τρίποδα, κατά τρόπο ώστε το συρματόσχοινο να διέρχεται
αξονικά στην οπή.
Το βαρίδι καταβιβάζεται στην οπή σε βήματα των 3,00 m και ελέγχεται η απόκλιση του συρματοσχοίνου από
την κατακόρυφο κατά τις κύριες διευθύνσεις του ορίζοντα (Β-Α-Δ-Ν) ή τις ενδιάμεσες αυτών (ΒΔ,ΒΑ,ΝΔ,ΝΑ).
Όταν το συρματόσχοινο διατηρείται στο κέντρο η οπή είναι κατακόρυφη μέχρι το συγκεκριμένο βάθος. Όταν
εμφανίζει εκτροπή η συνολική απόκλιση από την κατακόρυφο είναι η μετρούμενη, πολλαπλασιαζόμενη επί
τον αριθμό των τρίμετρων διαδοχικών βυθίσεων μέχρι τότε.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x
x
x
x

7.2

Διαφορικές καθιζήσεις
Υψηλή εναέρια τάση
Υπόγεια καλώδια
Ατυχήματα από το γεωτρύπανο

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων για τη διάνοιξη των υδρογεωτρήσεων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Για την διάνοιξη υδρογεωτρήσεων χρησιμοποιείται εξοπλισμός σημαντικής ισχύος, πεπιεσμένος αέρας και
διάφορα χημικά.
10
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Ο κάθε τύπος γεωτρητικού εξοπλισμού και η κάθε μέθοδος διάτρησης έχουν τις ιδιαιτερότητές τους ως προς
τους πιθανούς κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Οι κίνδυνοι και τα ληπτέα προστατευτικά μέτρα θα καθορίζονται κατά περίπτωση στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Στο πλαίσιο της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ επισημαίνονται τα ακόλουθα:


Το γεωτρύπανο δεν θα εγκαθίσταται επί επιχώσεων. Η δράση των δονήσεων μπορεί να οδηγήσει
σε διαφορικές καθιζήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και την ανατροπή του
μηχανήματος.



Κατά την ανύψωση του ιστού εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην προσέγγιση σε υπερκείμενα
ηλεκτρικά καλώδια. Όλα τα εναέρια καλώδια θα θεωρούνται πάντοτε υπό τάση.



Πριν από την έναρξη της διάτρησης θα ελέγχεται με ερευνητικά σκάμματα εάν διέρχονται υπόγειες
ηλεκτρικές γραμμές.



Το κράνος και τα υποδήματα ασφαλείας είναι υποχρεωτικό για όλους όσους πλησιάζουν το
γεωτρύπανο σε απόσταση μικρότερη των 15,0 m (εργαζόμενους και επιβλέποντες).

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

11

34456

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00:2009

7.3

©

ΕΛΟΤ

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Η διάνοιξη υδρογεωτρήσεων συνιστά άμεση επέμβαση στην δίαιτα των υδροφορέων και μπορεί να επιφέρει
ρύπανση αυτών, εάν δεν τηρηθούν σχολαστικά οι κανόνες ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.
Η ρύπανση / μόλυνση των υδροφορέων μπορεί να προέλθει:


Από την επικοινωνία διαμέσου της διανοιγόμενης οπής επάλληλων υδροφορέων που
διαχωρίζονται από στρώσεις αδιαπέρατων εδαφικών υλικών. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται
διασωλήνωση και απομόνωση του μολυσμένου υδροφορέα πριν την συνέχιση της διάτρησης
προς το υποκείμενο.



Από την εισροή ρυπογόνων παραγόντων από την επιφάνεια του εδάφους.



Από την χρήση ακατάλληλων για το πόσιμο νερό διατρητικών ρευστών και προσθέτων (βλ.
σχετικά εδάφιο 2 της παρούσας).

Οι υδρογεωτρήσεις θα διανοίγονται σε επαρκή απόσταση (θα καθορίζεται από την Μελέτη Εφαρμογής) από
ρυπογόνες εστίες όπως γαλακτοκομικές μονάδες, στηπτικές δεξαμενές, τάφρους κατείσδυσης, χώρους
απόθεσης απορριμάτων, χώρους κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, χώρους εκτενούς χρήσης χημικών,
αποστραγγιστικές τάφρους καλλιεργούμενων περιοχών (υψηλή συγκέντρωση φυτοφαρμάκων) κ.ο.κ.
Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται αυστηρά οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η διάνοιξη οπών υδρογεωτρήσεων επιμετράται σε τρέχοντα μέτρα οπής, αναλόγως της διαμέτρου και της
κατηγορίας του εδάφους διάνοιξης.
Η προσκόμιση και αποκόμιση του γεωτρητικού εξοπλισμού (κινητοποίηση - αποκινητοποίηση) αποτελεί
αντικείμενο κατ’ αποκοπήν και προσμετράται μία φορά ανά πεδίο υδρογεωτρήσεων (ανεξαρτήτως του
αριθμού των διανοιγόμενων οπών).
Η μετάβαση από οπή σε οπή απαιτεί την αποσυναρμολόγηση του γεωτρητικού εξοπλισμού (γεωτρυπάνου,
αντλιών, βοηθητικού εξοπλισμού κ.λπ.) και την επανεγκατάστασή του στην νέα θέση.
Η εργασία αυτή μετράται επίσης κατ’ αποκοπή.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η λειτουργία του κυρίου και βοηθητικού εξοπλισμού και η απασχόληση του γεωτρυπανιστή και του
λοιπού προσωπικού.
x Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του διατρητικού ρευστού, των τυχόν προσθέτων καθώς και η
επεξεργασία, ενσωμάτωση και ανάλωση αυτών.
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x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
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x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των κοπτικών των διατρητικών στελεχών και η απόσβεση και οι σταλίες
του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x Η σφράγιση εγκαταλειπόμενης γεώτρησης λόγω αδυναμίας ανάσυρσης αποκοπτομένου
στελέχους, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας των στελεχών στην περίπτωση αυτή.
x Οι δειγματοληψίες, η καταγραφή των αποτελεσμάτων στο μητρώο γεώτρησης (bore lοg) και η
σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης.
x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.:
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Βιβλιογραφία
AWWA A100

AWWA Standard for Water-Wells. - Section 8: Plumbness and Allignment. Section 3.3: Drilling Fluids. -- Πρότυπο AWWA για τις υδρογεωτρήσεις. Εδάφιο 8: Κατακορύφωση και ευθυγραμμία. - Εδάφιο 3.3.: Διατρητικά Ρευστά.

ASTM A134-96

Standard Specification for Pipe, Steel, Electric-Fusion (Arc)-Welded (Sizes
NPS 16 and Over) -- Πρότυπη προδιαγραφή για χαλυβδοσωλήνες
διαμορφωμένους με ηλεκτροσυγκόλληση τόξου, διατομής 16'' (400 mm) και
άνω.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων
Pumps for water wells

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-04-00
«Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-04-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-09-04-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν αφορούν στην εγκατάσταση
βυθιζομένων αντλητικών συγκροτημάτων σε υδρογεωτρήσεις.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες και
αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ 843

Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for rated voltage
600/1000 V – Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και
μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (P.V.C.)

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions -Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και διαστάσεις
εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification -- Στροφοδυναμικές
αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ - Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems - Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements
and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και ειδικές μέθοδοι
δοκιμών.

DIN 4301

Ferrous and non-ferrous metallurgical slag for civil engineering and building
construction use -- Σιδηρούχος και μη μεταλλουργική σκωρία για δομικές
εφαρμογές
5
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DIN VDΕ-0816-1

External cables for telecommunication and data processing systems- Cables
insulated and sheathed with polyethylen, unit stranded – List of type designation
for telecommunication cables

ΕΛΟΤ 686

Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pipes and fittings for soil and waste
discharge (low and high temperature) systems inside buildings – Specifications- Σωλήνες και εξαρτήματα από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(σκληρό PVC) για συστήματα αποχέτευσης μέσα σε κτίρια (για χαμηλή
θερμοκρασία) - Προδιαγραφές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00 Water wells test pumping - Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1 Αντλίες βυθιζόμενου τύπου (submersible pumps)
Οι αντλίες βυθιζομένου τύπου είναι πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής,
κατάλληλες γενικά για νερό με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50 gr/cm3, συζευγμένες μέσω κόπλερ με
υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα.

4

Απαιτήσεις

4.1 Εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος
Τα υλικά - εξοπλισμός που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
Ο ενσωματούμενος εξοπλισμός θα πληροί τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών ασφαλείας και υγείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/263.EEC, 72/23/EEC, 94/9/EC και 98/68/EEC, καθώς και
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:
ΕΛΟΤ ΕΝ 809, ΕΛΟΤ ΕΝ 12162, ΕΛΟΤ ΕΝ 23661, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15783, ΕΛΟΤ ΕΝ 60204, ΕΛΟΤ ΕΝ
61800-3
Ο προσκομιζόμενος εξοπλισμός θα φέρει υποχρεωτική σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό (αδειούχο
Ηλεκτρολόγο, Υδραυλικό) ή από συνεργείο του κατασκευαστικού οίκου του συγκροτήματος υπό την
επίβλεψη Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού.
Επίσης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη φάκελο τεχνικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών των αντλητικών συγκροτημάτων στον οποίο θα περιλαμβάνονται:
α. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι
κυριότερες διαστάσεις και το βάρος των μονάδων και θα περιλαμβάνονται οι καμπύλες
λειτουργίας των αντλιών.
β. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των
ανταλλακτικών, τις καλωδιώσεις καθώς και για το σύστημα ανάσυρσης.
γ. Κατάλογος έργων στα οποία έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά αντλητικά
συγκροτήματα όμοια με τα προτεινόμενα.
6
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δ. Εργοταξιακό πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής (ή ανάλογο πιστοποιητικό αναγνωρισμένου
εργαστηρίου υδραυλικών δοκιμών).
ε. Το αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση.
Τέλος θα γίνεται έλεγχος, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, φθορών του μηχανολογικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατάστασης των τριβέων, των αξόνων, των επαφών αυτόματων κ.λπ.
Κατασκευές με ανεπαρκείς ή ελλιπείς ελέγχους των στοιχείων αυτών δεν γίνονται αποδεκτές.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται την μη παραλαβή της και
την υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, χωρίς
ιδιαίτερη αμοιβή.
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή
ζημιά που προέρχεται από την χρήση του εξοπλισμού και η οποία όμως δεν οφείλεται σε κρυφό ελάττωμα ή
κακοτεχνία.

4.2 Διαστάσεις σωλήνωσης
Οι συνιστώμενες διαστάσεις της σωλήνωσης της γεώτρησης συναρτήσει της διαμέτρου της αντλίας και της
παροχής δίδονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 1 - Συνιστώμενες διαστάσεις σωλήνωσης της γεώτρησης
Προβλεπόμενη

Ονομαστική διάμετρος

Βέλτιστη διάμετρος

παροχή γεώτρησης

κελύφους αντλίας

σωλήνωσης γεώτρησης

(lt/sec)

(mm)

(mm)

κάτω από 6

102

152 εσ.διαμ.

5 έως 11

127

203 εσ.διαμ.

9 έως 22

152

254 εσ.διαμ.

19 έως 44

203

305 εσ.διαμ.

32 έως 63

254

356 εξ.διαμ.

50 έως 114

305

406 εξ.διαμ.

76 έως 189

356

508 εξ.διαμ.

126 έως 240

406

610 εξ.διαμ.

189 έως 379

508

762 εξ.διαμ.

Σημείωση: Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές.

4.3 Αντλίες
Οι προς τοποθέτηση αντλίες θα πληρούν τις εξής τουλάχιστον απαιτήσεις:


Θα είναι βυθιζομένου τύπου, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής,
κατάλληλες γενικά για νερό με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50 gr/cm3, συζευγμένες μέσω κόπλερ με
υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα.



Θα διαθέτουν κατά προτίμηση υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με κατάλληλα διαμορφωμένα κανάλια
διαφυγής της άμμου κατά μήκος του άξονα. Οι πτερωτές θα συγκρατούνται μεταξύ τους με
διαιρούμενους κώνους και θα φέρουν αντικαθιστάμενο δακτύλιο φθοράς. Οι ενδιάμεσες βαθμίδες
σταθερών πτερυγίων θα φέρουν ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου.



Τα ενδιάμεσα έδρανα και οι δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι αντικαταστάσιμα.
7
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Η κεφαλή κατάθλιψης θα φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής φραγής, με ανοξείδωτο δακτύλιο
στήριξης.



Η βαλβίδα αντεπιστροφής, οι ενδιάμεσες βαθμίδες, οι πτερωτές, τα οδηγά πτερύγια και το φίλτρο της
αντλίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, τουλάχιστον AISI 304, και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 431.

4.4 Ηλεκτροκινητήρες αντλιών
Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλιών θα είναι υποβρύχιοι, υδρόψυκτοι, υδρολίπαντοι, ασύγχρονοι,
βραχυκυκλωμένου δρομέα, με προστασία ΙΡ58, κατάλληλοι για εμβάπτιση αντλιών σε βάθος μέχρι 300 m,
και σχεδιασμένοι για μέχρι 100 εκκινήσεις την ημέρα τουλάχιστον.
Η περιέλιξη θα είναι στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνες και προστατευμένη με κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα.
Ο ρότορας θα εδράζεται σε διπλά ακτινικά έδρανα, κατά προτίμηση από καρβίδια βολφραμίου, και ωστικό
έδρανο, κατά προτίμηση με κεραμικό περιστρεφόμενο μέρος, και γραφιτούχα κινητά πέλματα.
Η κεφαλή και ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων της ΝΕΜΑ. Το
κάλυμμα του στάτη, ο μανδύας και ο ρότορας του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (DIN 4301).

4.5 Ηλεκτρικός Πίνακας
O ηλεκτρικός πίνακας της αντλίας θα διαθέτει διατάξεις προστασίας και ελέγχου για την μέτρηση της
αντίστασης μόνωσης, την επιτήρηση της θερμοκρασίας περιέλιξης, τον έλεγχο της τάσης τροφοδοσίας
(προστασία από υπέρταση, υπόταση), προστασία από υπερφόρτωση (υπερένταση), προστασία από ξηρή
λειτουργία, έλεγχο της φοράς περιστροφής, ασυμμετρία φάσεων, και χρονικό μεταγωγής Υ/Δ Αυτομετασχηματισμού. Ο Πίνακας θα διαθέτει κατάλληλη αντικεραυνική προστασία.
Ο Πίνακας (ή η Μονάδα Ελέγχου), εφόσον προβλέπεται από την μελέτη θα συνδέεται με τον τοπικό σταθμό
ελέγχου (ΤΣΕ), με πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία, για απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση της
λειτουργίας της αντλίας από κεντρικό σταθμό ελέγχου (ΚΣΕ).

4.6 Σωληνώσεις κατάθλιψης
4.6.1

Σωλήνες από χάλυβα

Οι σωλήνες κατάθλιψης όταν είναι από χάλυβα, θα συνδέονται μεταξύ τους με κοχλιωτούς συνδέσμους για
διαμέτρους από 40 mm έως 76 mm, ενώ για διαμέτρους μεγαλύτερες των 102 mm μέσω ωτίδων (φλαντζών).
Οι χαλυβδοσωλήνες και τα εξαρτημάτα σύνδεσης θα είναι γαλβανισμένα ή βαμμένα με εποξειδική βαφή
σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΕΛΟΤ ΤΠ.
4.6.2

Σωλήνες από από εύκαμπτο πλαστικό - σύνδεσμοι

Οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες θα συνδέονται με σύνδεσμο διπλού δακτυλίου (double-ring coupling),
προσαρμοσμένο στην ενσωματωμένη επί της αντλίας βαλβίδα αντεπιστροφής.
Οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες θα είναι κατάλληλοι προς χρήση σε περιβάλλον με pH από 4 έως 9. Η
μέγιστη επιτρεπόμενη εφελκυστική παραμόρφωση θα είναι μέχρι 3% και η ελάχιστη επιμήκυνση διαμέτρου
15% (ovality). Οι σύνδεσμοι θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας ΑΙSΙ 316.
Για τους εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες ισχύουν οι απαιτήσεις του πίνακα 2, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στην μελέτη.
Πίνακας 2 - Χαρακτηριστικά μεγέθη εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων
Ονομ. διάμετρος
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76 mm
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127 mm
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Ονομαστική πίεση

65 bar

65 bar

60 bar

58 bar

58 bar

58 bar

Πίεση λειτουργίας

30 bar

30 bar

25 bar

25 bar

22 bar

22 bar

Εφελκυστική αντοχή

3000 kg

4000 kg

8000 kg

12000 kg

16000 kg

20000 kg

Βάρος

0.50 kg/m

0.55 kg/m

0.95 kg/m

1.40 kg/m

1.70 kg/m

2.50 kg/m

Εξωτερ. διάμετρος
συνδέσμου

80 mm

95 mm

140 mm

165mm

200 mm

230 mm

Βάρος συνδέσμου

3.10 kg

3.50 kg

7.50 kg

10.00 kg

14.50 kg

18.10 kg

Βάρος ύδατος

1.94 kg/m

2.25 kg/m

5.10 kg/m

9.05 kg/m

14.15 kg/m

20.35 kg/m

Εγκατάσταση-τοποθέτηση

5.1 Γενικά
Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό (αδειούχο
Ηλεκτρολόγο, Υδραυλικό) ή από συνεργείο του κατασκευαστικού οίκου του συγκροτήματος υπό την
επίβλεψη Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού.

5.2 Σύνδεση σωλήνωσης με την αντλία
Κατά την φάση της σύνδεσης της σωλήνωσης με την αντλία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:


Ελέγχεται η λείανση του σπειρώματος των άκρων των σωλήνων, καθαρίζονται και λειαίνονται χωρίς
να παραμορφωθούν.



Προσαρμόζεται ο σύνδεσμος και συσφίγγεται το πρώτο τμήμα του σωλήνα στην βαλβίδα
αντεπιστροφής που βρίσκεται στην κεφαλή της αντλίας. Απαιτείται η διάνοιξη οπής 6mm στην
βαλβίδα αντεπιστροφής ώστε να επιτρέπει την αποστράγγιση κατά την ανάσυρση του
συγκροτήματος.

5.3 Εύκαμπτες καλωδιώσεις
Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις ακολουθούν τα κατωτέρω:


Συνδέονται ο ηλεκτροκινητήρας και το εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο περιελίσσεται κατά
τρόπο οφιοειδή γύρω από τον σωλήνα και στερεώνεται ανά 1m. Στις θέσεις των συνδέσμων
σύνδεσης τμημάτων του σωλήνα κατάθλιψης απαιτείται η τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών
σωλήνων (στηριζόμενων με ταινία PVC) προκειμένου να προστατεύεται το καλώδιο τροφοδοσίας στα
σημεία αυτά.



Αισθητήρες στάθμης νερού κ.λπ. μπορούν να προσαρμοσθούν απευθείας στο καλώδιο τροφοδοσίας.

5.4 Σύστημα ανάσυρσης
Το συρματόσχοινο ανάρτησης στηρίζεται από το ένα άκρο και περιελίσσεται στο τύμπανο, περνώντας πάνω
από τον καθοδηγητικό τροχό. Προσαρμόζεται ο σύνδεσμος στην αντλία και συσφίγγεται στο άλλο άκρο του
συρματόσχοινου ανάρτησης.


Για την μετακίνηση της αντλίας μέσα στην γεώτρηση απαιτείται τρίποδας ή γερανός. Ο τρίποδας και ο
καθοδηγητικός τροχός τοποθετούνται ακριβώς πάνω από την γεώτρηση έτσι ώστε να μπορούν η αντλία
και το συρματόσχοινο να κινούνται ελεύθερα μέσα στην γεώτρηση.
9
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Εισάγεται η αντλία εντός της γεώτρησης και σταθεροποιείται στο χείλος του στομίου. Χρησιμοποιώντας
τον γερανό προσαρμόζεται και συσφίγγεται το δεύτερο τμήμα του σωλήνα κατάθλιψης και βυθίζεται η
στήλη, απελευθερώνοντας συρματόσχοινο με το τύμπανο, μέχρι την επόμενη στάση της κ.ο.κ. Η ίδια
διαδικασία εφαρμόζεται κατά την ανάσυρση της στήλης όταν πρόκειται να εξαχθεί η αντλία από την
γεώτρηση.



Η τοποθέτηση των ανωτέρω συσκευών και υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου και με την υπεύθυνη εποπτεία του προμηθευτή.

5.5 Απαιτήσεις γραμμής τροφοδοσίας
Οι αγωγοί όλων των καλωδίων θα είναι χάλκινοι, θερμής εξέλασης, μονόκλωνοι μέχρι διατομής 6 mm2 και
πολύκλωνοι για τις μεγαλύτερες διατομές.
Οι διατομές των αγωγών θα είναι οι αναφερόμενες στην μελέτη ή στα συμβατικά σχέδια ή στο ηλεκτρικό
διάγραμμα του κατασκευαστή. Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναγράφονται όπως ανωτέρω διαστάσεις
για αγωγούς χαμηλής τάσεως, η διατομή τους θα οριστεί από τον Ανάδοχο, ώστε να είναι απόλυτα επαρκείς
για το ρεύμα που τους διαρρέει.

5.6 Καλώδια
Τα καλώδια τροφοδότησης των κινητήρων από τον πίνακα θα είναι ανθυγρού τύπου, με θερμοπλαστική
μόνωση, τύπου E1VV-U, E2VV-R, E1VV-S κατά ΕΛΟΤ 843 (παλαιός τύπος NYY).
Η εγκατάσταση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα γίνεται εντός τάφρων που θα επανεπιχώνονται με
άμμο μέχρι 10 cm πάνω από τους σωλήνες ενώ το υπολειπόμενο βάθος (τουλάχιστον 50 cm) μέχρι την
επιφάνεια θα συμπληρώνεται με κατάλληλα υλικά επιχωμάτων.

5.7 Διατάξεις ελέγχου – τηλεχειρισμού
Το καλώδιο τηλεχειρισμού θα ακολουθεί το δίκτυο υδροδότησης (θα τοποθετηθεί στο ίδιο χαντάκι) εντός
σωλήνα. Θα εξασφαλίζεται η έλξη του καλωδίου προς αντικατάσταση μέσω φρεατίων.
Τα καλώδια θα είναι του τύπου Α-2Υ(St)2Υ τουλάχιστον 6 ζευγών σύμφωνα με DIN VDΕ-0816-1, από
μονόκλωνους χάλκινους αγωγούς Φ8 mm με θερμοπλαστική μόνωση από πολυαιθυλένιο (PE), θωράκιση
από ταινία αλουμινίου, αγωγό συνεχείας από χαλκό επικασσιτερωμένο και ισχυρή επένδυση από
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας μαύρου χρώματος.
Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων θα είναι από σκληρό PVC, διαμέτρου Φ75 mm, πάχους τουλάχιστον
2,2 mm, κατά ΕΛΟΤ 686.
Όπου χρειαστεί να γίνει σύνδεση, θα χρησιμοποιείται στεγανή εποξειδική μούφα, κατάλληλη για το καλώδιο
A-2Y(St)2Y. Ιδιαίτερη φροντίδα θα καταβληθεί ώστε να εξασφαλιστεί απόλυτη στεγανότητα και να
αποκλειστεί η πιθανότητα εισροής υγρασίας. Οι συνδέσεις του καλωδίου θα είναι επισκέψιμες και για τον
σκοπό αυτό θα εγκαθίστανται μόνον εντός φρεατίων.
Κατά μήκος της διαδρομής των υπογείων καλωδίων ανά 100 m περίπου, καθώς επίσης στα σημεία
διακλάδωσης ή αλλαγής της κατεύθυνσης θα κατασκευασθούν κατάλληλα φρεάτια, τα οποία θα επιτρέπουν
την έλξη, την διακλάδωση ή την σύνδεση των καλωδίων. Τα φρεάτια θα είναι ελαχίστων διαστάσεων 50 x 50
cm και βάθους από 30 μέχρι 70 cm. Τα φρεάτια θα φέρουν διπλά χυτοσιδηρά καλύμματα ή καλύμματα από
συνθετικά υλικά (GRP).
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Δοκιμές

Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Οι βασικές δοκιμές που
πραγματοποιούνται είναι :

7.1

Δοκιμή υδροστατικής πίεσης

Η δοκιμή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων και εξαρτημάτων για τον έλεγχο της
στεγανότητας των συνδέσεων.

7.2

Δοκιμή διαδοχικών εκκινήσεων –στάσεων

Οι δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων του αντλητικού συγκροτήματος με την μέγιστη συχνότητα.
Στις δοκιμές αυτές εξετάζεται εάν παρατηρούνται κραδασμοί ή ταλαντώσεις του αντλητικού συγκροτήματος.

7.3

Δοκιμή συνεχούς λειτουργίας

Οι δοκιμές κανονικής 8ωρης συνεχούς λειτουργίας του συγκροτήματος. Θα εξετάζεται εάν παρατηρούνται
υπερπιέσεις, ταλαντώσεις ή θόρυβος καθώς και οι ενδείξεις των αμπερομέτρων του πίνακα.

7.4

Δοκιμή λειτουργίας δικλείδων

Αφορά την ομαλή λειτουργία των δικλείδων.

7.5

Δοκιμή του συστήματος αυτοματισμού

Αφορά τη δοκιμή για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

8.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
 Εκφόρτωση μέσω γερανού ή γερανοφόρου οχήματος.
 Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός
 Χρήση εργαλείων συναρμολόγησης και σύσφιξης σωληνώσεων, απελευθέρωσης ή συγκράτησης
συρματόσχοινου.

8.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96)
καθώς επίσης η Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

11
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Πίνακας 3- ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

9

Τρόπος επιμέτρησης

Οι επιμετρούμενες εργασίες εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων υδρογεωτρήσεων είναι οι εξής:
x Πλήρη αντλητικά συγκροτήματα με τον ηλεκτροκινητήρα και την βαλβίδα αντεπιστροφής ανά
τεμάχιο, βάσει της παροχής και του μανομετρικού ύψους ή της ισχύος του ζεύγους του κινητήρα.
x Σωληνώσεις κατάθλιψης, σε τρέχοντα μέτρα, μετά των ενωτικών συνδέσμων, βάσει του είδους, της
διαμέτρου και του πραγματικού μήκους μέχρι του σημείου σύνδεσης με τον τροφοδοτούμενο
αγωγό ή τα έργα κεφαλής, πλήρως τοποθετημένες.
x Εγκατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας με τους ειδικούς συνδέσμους σύσφιξης, βάσει του τύπου και
της διατομής του, σε τρέχοντα μέτρα μέχρι του σημείου σύνδεσης με τον ηλεκτρικό πίνακα
τροφοδοσίας.
x Συρματόσχοινο ανάσυρσης με τους ειδικούς συνδέσμους σύσφιξης, βάσει της διατομής του σε
τρέχοντα μέτρα μέχρι του σημείου στήριξης στην βάση της γεώτρησης.
x Εισκόμιση και αποκόμιση γερανού για την τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος, κατ’
αποκοπή.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x
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Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εργασίες εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων υδρογεωτρήσεων .
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x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και τοποθέτηση των μονάδων και
των εξαρτημάτων τους και των πάσης φύσεως ενσωματουμένων υλικών

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Οι πλάγιες μεταφορές, η αποθήκευση και η φύλαξη στο εργοτάξιο

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών (σωλήνων, καλωδίων, κ.λπ.) και η απόσβεση και οι σταλίες
του εξοπλισμού.

x Η απασχόληση του ειδικευμένου προσωπικού για την τοποθέτηση, την ρύθμιση και τον έλεγχο
λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων.
x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1329-1

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinylchloride)
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00:2009

Καθαρισμός και Ανάπτυξη υγδρογεώτρησης
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν αφορούν στον καθορισμό των
ελαχίστων απαιτήσεων για την ανάπτυξη της υδρογεώτρησης (bore development).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00 Water wells drilling -- Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00 Water wells test pumping -- Δοκιμαστικές Αντλήσεις υδρογεώτρησης.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Ανάπτυξη υδρογεώτρησης (development well)
Υπό τον όρο αυτό νοούνται οι τεχνικές που εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της μέγιστης παραγωγικής
ικανότητας της υδρογεώτρησης με την βελτιστοποίηση της απόδοσής της, την σταθεροποίηση του
περιβάλλοντος την οπή υλικού του υδροφορέα και τον έλεγχο των αιωρούμενων στερεών.
Για την ανάπτυξη των υδρογεωτρήσεων απαιτείται η εφαρμογή τεχνικών έντονης ανάδευσης με ή χωρίς
προσθήκη χημικών, των οποίων η επιλογή βασίζεται στον τύπο του διαθέσιμου εξοπλισμού, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της υδρογεώτρησης και το είδος του υδροφορέα. Η μεθοδολογία εκτέλεσης των σχετικών
εργασιών, εάν δεν προβλέπεται από την μελέτη, προτείνεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία προς έγκριση.
Οι τεχνικές ανάπτυξης διακρίνονται σε χημικές (χρήση χημικών παραγόντων) κα μηχανικές μέθοδοι:

3.1.1

Χημικοί παράγοντες

Πρόκειται για αραιωτικά (dispersants) και απορρυπαντικά (σαπωνοειδή), τα οποία χρησιμοποιούνται για την
ύγρανση, αποδόμηση και απομάκρυνση των ιλυωδών υλικών, του πηλού και των λοιπών κλασμάτων από
τους εδαφικούς σχηματισμούς. Τα προϊόντα αυτά φέρουν συνήθως εμπορικές ονομασίες των
κατασκευαστών. Ένα από τα βασικά συστατικά που περιέχουν είναι το εξαμεταφωσφορικό νάτριο (Na6
(PO3)6 [άλας Graham, sodium hexametaphosphate]). Τα πολυφωσφορικά χρησιμοποιούνται συνήθως σε
συνδυασμό με διαλύματα οξέων (HCl).
Πριν από την χρησιμοποίηση τέτοιων υλικών ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση
σχετικό ενημερωτικό υλικό των κατασκευαστών, συνοδευόμενο από στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής τους σε
3
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αντίστοιχες περιπτώσεις, οδηγίες δοσολογίας - ανάμιξης - χρήσης και οδηγίες για τα μέτρα ασφαλείας που
πρέπει να λαμβάνονται κατά τον χειρισμό τους.
3.1.2

Μηχανικές Μέθοδοι

Μηχανικές μέθοδοι κατάλληλες για την περίπτωση περιστροφικών διατρήσεων είναι η εισπίεση διαμέσου του
στελέχους του γεωτρύπανου πεπιεσμένου αέρα ή μίγματος πεπιεσμένου αέρα και νερού και η εκτόξευσή του
στην επιφάνεια του φιλτροσωλήνα και η άντληση του νερού με τα αιωρούμενα σωματίδια.
Στόχος των επεμβάσεων είναι η αφαίρεση από τον δακτύλιο μεταξύ φιλτροσωλήνα και τοιχώματος οπής
(διατομή χαλικόφιλτρου) των αργιλικών / ιλυωδών υλικών ή των συμπυκνωμένων υπολειμμάτων του
διατρητικού ρευστού (που έχουν συσσωρευτεί εκεί κατά τις εργασίες διάτρησης) καθώς και η παράσυρση εξαγωγή λεπτόκοκκων υλικών που ενυπάρχουν στον σχηματισμό του υδροφορέα.
Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η αναδιάταξη του υλικού του υδροφορέα και η αύξηση του
κλάσματος των χονδρόκοκκων υλικών του, που οδηγούν σε αύξηση της υδροφορίας.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση επί της μεθοδολογίας που προτίθεται να
εφαρμόσει για την ανάπτυξη της υδρογεώτρησης. Στην έκθεση αυτή θα περιγράφεται αναλυτικά ο
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και η διαδικασία ανάπτυξης (βήματα, ασκούμενη πίεση, έλεγχος
καθαρότητας εξαγόμενου νερού κ.λπ.).

4

Απαιτήσεις

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση επί της μεθοδολογίας που προτίθεται να
εφαρμόσει για την ανάπτυξη της υδρογεώτρησης. Στην έκθεση αυτή θα περιγράφεται αναλυτικά ο
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και η διαδικασία ανάπτυξης (βήματα, ασκούμενη πίεση, έλεγχος
καθαρότητας εξαγόμενου νερού κ.λπ.).

5

Εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης της υδρογεώτρησης μέρος των λεπτοκόκκων υλικών του
υδροφορέα περιμετρικά της οπής παρασύρεται διαμέσου του χαλικόφιλτρου και οδηγείται εν αιωρήσει προς
την επιφάνεια με άντληση. Ακόμη και μικρή αύξηση της διαπερατότητας περιμετρικά της οπής οδηγεί σε
σημαντική αύξηση της αποληψιμότητας νερού.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η διαδικασία της «ανάπτυξης» θα αρχίζει με ήπια ανάδευση, η οποία θα εντείνεται προοδευτικά με προσοχή
για να μην διαταραχθεί η υδραυλική συνέχεια μεταξύ της οπής και του υδροφορέα. Η ταχεία αναρρόφηση
του νερού από την οπή θα αποφεύγεται κατά τα αρχικά στάδια γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση του
φιλτροσωλήνα ή του περιφραγματικού σωλήνα, ή, στην περίπτωση τηλεσκοπικών σωληνώσεων, μπορεί να
οδηγήσει σε ολίσθηση της διάτρησης διατομής και στην μετακίνησή της εκτός ζώνης υδροφορέα.
Η «ανάπτυξη», εκτός από την αύξηση της παραγωγικότητας της γεώτρησης και την σταθεροποίηση του
σχηματισμού έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της στερεοπαροχής (κυρίως άμμου) η οποία έχει δυσμενείς
επιπτώσεις στην αντλία και τους συνδέσμους.
Στους περισσότερους σχηματισμούς εξασφαλίζεται πλήρης απαλλαγή από άμμο και λεπτόκοκκα υλικά.
Σε περιπτώσεις όμως λεπτόκοκκων υδροφορέων θα συνεκτιμηθεί η στερεοπαροχή με την παραγωγικότητα
της υδρογεώτρησης, δεδομένου ότι πρόκειται περί συναυξανομένων μεγεθών.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ανάπτυξης θα ελέγχεται η στάθμη του νερού, η παροχή, η
περιεκτικότητα σε στερεά και το χρώμα του νερού και θα γίνονται οι σχετικές καταγραφές.
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Η υπερβολική διάρκεια ανάπτυξης και η εφαρμογή εξαιρετικά δραστικών μεθόδων κατά τα αρχικά στάδια
μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μειωμένη αποληψιμότητα.

6

Δοκιμές

6.1 Γενικά
Η ανάπτυξη θεωρείται επιτυχής όταν έχουν εξασφαλισθεί τα ακόλουθα:

6.1.2

α.

Με την συνέχιση των επεμβάσεων με εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα με ή χωρίς προσθήκη
νερού επί των φιλτροσωλήνων (jetting) ή ισχυρής ανάδευσης με την μετακίνηση του στελέχους
καλωδιακού πίπτοντος πρόσθετης ποσότητας άμμου ή λεπτοκόκκων (silt).

β.

Το αντλούμενο νερό από την οπή είναι διαυγές.

γ.

Δεν παρατηρείται συγκέντρωση άμμου στο διάτρητο φίλτρο του πυθμένα.

δ.

Δεν παρατηρείται αύξηση της ειδικής δυναμικότητας της οπής κατά την διάρκεια άντλησης
διάρκειας 4,0 ωρών (ως ειδική δυναμικότητα υδρογεώτρησης – specific capacity – ορίζεται ο
λόγος της παροχής ως προς την υποχώρηση του φρεατίου ορίζοντα ανά λεπτό και μετράται σε
lt/min.m).

Έλεγχος περιεκτικότητας άμμου

Η περιεκτικότητα σε άμμο θα προσδιορίζεται από τον μέσο όρο πέντε (συνήθως) δειγματοληψιών που θα
εκτελούνται κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής άντλησης (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00) κατά τα
ακόλουθα χρονικά διαστήματα:


15 min μετά την έναρξη



μετά την παρέλευση του ¼ του προγραμματισθέντος χρόνου δοκιμής



μετά την παρέλευση του ½ του προγραμματισθέντος χρόνου δοκιμής



περί το τέλος της δοκιμής

Ο συνιστώμενος όγκος των δειγμάτων νερού για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε άμμο ισούται με
το 3πλάσιο της παροχής της αντλίας σε lt/sec, με μέγιστη τιμή 100 lt και ελάχιστη 20 lt.
Το δείγμα θα αφήνεται να καθίσει κατ’ ελάχιστον επί 10 min.
Τα στοιχεία θα καταχωρούνται στο ημερολόγιο της γεώτρησης και θα περιλαμβάνονται και στην τελική
Τεχνική Έκθεση ( σχετ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00).
Οι εργασίες ανάπτυξης υδρογεωτρήσεων υψηλής απόδοσης (χαρακτηρίζονται έτσι οι γεωτρήσεις που
αποσκοπούν στην μέγιστη αποληψιμότητα από συγκεκριμένο υδροφορέα) δεν θεωρούνται περαιωθείσες
πριν εξασφαλισθεί ροή υπό την πλήρη απόδοση, συνεχής και απαλλαγμένη από άμμο και λεπτόκοκκα.
Ως ελευθέρα άμμου θεωρείται η παροχή όταν η περιεκτικότητα σε στερεά δεν υπερβαίνει τα 5 ppm (πέντε
μέρη στο εκατομμύριο, ή πρακτικά ένα κουταλάκι ανά 1000 λίτρα). Η περιεκτικότητα αυτή είναι εξαιρετικά
χαμηλή και δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε οποιονδήποτε σχηματισμό. Η μελέτη θα καθορίζει σε κάθε
περίπτωση το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο άμμου / ιλύος.
Εάν κατά τις παραπάνω δοκιμές παρουσιασθεί αστοχία τα υλικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
Χρήση χημικών καθαριστικών
Υψηλή τάση
Φορτοεκφορτώσεις βαρέων αντικειμένων
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την διαδικασία του καθαρισμού και της ανάπτυξης

x
x
x
x
x

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Για την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης των υδρογεωτρήσεων απαιτείται η χρησιμοποίηση μηχανικού
εξοπλισμού μεγάλης ισχύος που λειτουργεί υπό υψηλή πίεση.Ο χειρισμός του εξοπλισμού θα γίνεται μόνον
από έμπειρο προσωπικό, πάντοτε με την παρουσία του αδειούχου γεωτρυπανιστή..
Εφιστάται η προσοχή στην χρήση χημικών καθαριστικών και ιδιαίτερα στην χρήση των οξέων. Οι
αναθυμιάσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
Τα πάσης φύσεως χημικά (εφόσον χρησιμοποιηθούν) θα αναμειγνύονται και θα προστίθενται σύμφωνα με
τις οδηγίες του παραγωγού τους και σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται τα συνιστώμενα από αυτούς μέτρα
ασφαλείας και προφυλάξεις.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Τα νερά που εξάγονται από την γεώτρηση κατά τις διαδικασίες ανάπτυξης περιέχουν αιωρούμενα στερεά και
ενδεχομένως χημικά σε διάφορες συγκεντρώσεις.
Δεν επιτρέπεται η απευθείας παροχέτευσή τους προς φυσικούς αποδέκτες και επιβάλλεται να περνούν
προηγουμένως από δεξαμενή καθίζησης.
Σε περίπτωση χρήσης χημικών διαλυτών / αραιωτικών θα λαμβάνονται τα μέτρα που συστήνει ο παραγωγός
αυτών για την εξουδετέρωσή τους.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η εισκόμιση – αποκόμιση του εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης (εκτοξευτές αέρα /
νερού υπό πίεση: συστήματα air-lift) επιμετράται ως τεμάχιο ένα (κατ’ αποκοπή).
Οι εργασίες ανάπτυξης επιμετρώνται σε ώρες απασχόλησης του αντλητικού συγκροτήματος (στην
περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου ανάπτυξης με άντληση) ή σε ώρες απασχόλησης γεωτρυπάνου με
αεροσυμπιεστή (στην περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου air-lift), σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο
ημερολόγιο διάτρησης, τα οποία θα ελέγχονται και θα θεωρούνται από την Επίβλεψη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
Στις ανωτέρω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι
του νερού.

Τυχόν χημικά καθαριστικά / αραιωτικά θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως ανά χιλιόγραμμο.
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Βιβλιογραφία
Παρατηρήσεις: Παρατίθενται προς ενημέρωση, σχετικές αμερικανικές προδιαγραφές / πρότυπα
λόγω μη εισέτι έκδοσης αντίστοιχων Ευρωπαϊκών.
AWWA A 100-84 American Water Works Association for Water Wells, Section 9-Well Development.
Πρότυπο της Αμερικανικής Ένωσης Έργων Ύδρευσης, Μέρος 9 – Ανάπτυξη Φρεάτων
EPA 570-9 Article 52 - Well Development - Αρθρο 52 - Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεων (Οδηγίες της
ΕΡΑ/ΗΠΑ).
ASTM D1889-00 Standard Test Method for Turbidity of Water -- Πρότυπη δοκιμή θολερότητος του νερού.
ASTM D 6634-01 Standard Guide for the Selection of Purging and Sampling Devices for Ground-Water
Monitoring Wells -- Οδηγός επιλογής διατάξεων ανάπτυξης και δειγματοληψίας ερευνητικών
υδρογεωτρήσεων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης
Water wells test pumping

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-06-00
«Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-06-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-09-06-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην διενέργεια δοκιμαστικών
αντλήσεων σε παραγωγικές γεωτρήσεις.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
-- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00. Water wells drilling - Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Δοκιμαστικές αντλήσεις (test pumping)
Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στις αντλήσεις που πραγματοποιούνται σε παραγωγική υδρογεώτρηση
γεώτρηση προκειμένου να καθορισθεί το μέγιστο δυναμικό της.

4

Απαιτήσεις

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Υπηρεσία πλήρη φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του ως
άνω εξοπλισμού, ο οποίος υπόκειται στην έγκρισή της.
Τα όργανα μετρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν πιστοποιητικό εργαστηρίου διαπιστευμένου
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025.

5

Εκτέλεση δοκιμαστικής άντλησης

Για την εκτέλεση των δοκιμαστικών αντλήσεων απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός:
-

Συσκευή Pitot ή υδρόμετρο για την μέτρηση των παροχών

-

Ηλεκτρικό σταθμήμετρο ακριβείας χωρητικού τύπου (capacitance level gange)

3
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-

Αντλητικό συγκρότημα εφοδιασμένο με διάταξη ρύθμισης παροχής (π.χ. δικλείδα) ή με την
δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας επί μακρού.

-

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εάν δεν είναι δυνατή η απευθείας τροφοδοσία από το δίκτυο)

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα των δοκιμαστικών
αντλήσεων, στο οποίο θα αναλύεται και θα τεκμηριώνεται η μεθοδολογία των μετρήσεων και θα ορίζεται το
προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες.
Το αντλούμενο νερό θα παροχετεύεται προς τον πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη με σωληνώσεις από
εύκαμπτους σωλήνες τουλάχιστον 4’’ (D100mm).
Η εκκένωση πλησίον του πεδίου των γεωτρήσεων δεν είναι επιτρεπτή, καθόσον μπορεί να οδηγήσει σε
αλλοίωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές με διαπερατά επιφανειακά στρώματα
εδάφους.
Τα στοιχεία των μετρήσεων του παροχόμετρου και του σταθμήμετρου θα καταχωρούνται σε προτυπωμένα
έντυπα, συναρτήσει του χρόνου των μετρήσεων.
Θα τηρούνται επίσης (στα ίδια έντυπα) στοιχεία επαναφοράς της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, μετά την
διακοπή της αντλήσεως.
Με βάση τα ως άνω στοιχεία θα προσδιορισθεί η παροχή για την οποία ο χρόνος άντλησης ισούται με τον
χρόνο επαναφοράς της στάθμης. Η παροχή αυτή αποτελεί το μέγιστο δυναμικό της υδρογεώτρησης.
Η εργασία θεωρείται ολοκληρωθείσα με την σύνταξη, υποβολή και έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης
Δοκιμαστικών Αντλήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
-

Περιγραφή των γεωλογικών χαρακτηριστικών του πεδίου υδρογεωτρήσεων.

-

Περιγραφή της μεθόδου εκτέλεσης των δοκιμαστικών αντλήσεων και του εξοπλισμού που
χρησιμοποιήθηκε.

-

Πίνακες με τα πρωτογενή στοιχεία μετρήσεων πεδίου.

-

Διαγράμματα πτώσης / επαναφοράς στάθμης συναρτήσει του χρόνου.

-

Καθορισμό κρίσιμης παροχής και ωφέλιμης παροχής εκμετάλλευσης.

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

6.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Καλωδιώσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος.

x

Διακίνηση αντλητικού συγκροτήματος (ανύψωση, καταβιβασμός).

x

Σύνδεσμοι σωληνώσεων υπό πίεση (έλεγχοι επαρκούς σύσφιξης).

6.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
4
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1- ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345
ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας
Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

7.1

Personal protective equipment
- Safety footwear
Personal protective equipment
- Safety footwear

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία του περιβάλλοντος τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν είναι :

8



Απαγωγή του νερού προς κατάλληλους (φυσικούς ή τεχνητούς) αποδέκτες



Εξασφάλιση υδρογεώτρησης από οποιαδήποτε ρύπανση κατά την εκτέλεση των εργασιών

Τρόπος επιμέτρησης

Οι επιμετρούμενες εργασίες των δοκιμαστικών αντλήσεων υδρογεωτρήσεων είναι οι εξής: επιμετρήσιμα
αντικείμενα:
(α) Εισκόμιση και αποκόμιση εξοπλισμού
Επιμέτρηση ως τεμάχιο ένα (κατ’ αποκοπή) ανά πεδίο υδρογεωτρήσεων, ανεξαρτήτως του αριθμού των
γεωτρήσεων του πεδίου.
(β) Εγκατάσταση/αποσυναρμολόγηση
καλωδιώσεις)

εξοπλισμού

(αντλητικό

συγκρότημα,

όργανα,

σωληνώσεις,

Επιμέτρηση ως τεμάχιο ένα (κατ’ αποκοπή) ανά θέση υδρογεώτρησης, ανεξαρτήτως του προς
εγκατάσταση συγκροτήματος.
(γ) Λειτουργία αντλητικού συγκροτήματος
Επιμέτρηση ανά ώρα εκτέλεσης δοκιμαστικών αντλήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία των μετρήσεων,
ανεξαρτήτως του μεγέθους του αντλητικού συγκροτήματος, συμπεριλαμβομένου όλου του βοηθητικού
5
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εξοπλισμού, των οργάνων μετρήσεων ή / και καταγραφών, καθώς και της σύνταξης της Τεχνικής
Έκθεσης.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες και
αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12639

Liquid pumps and pumps units –Noise test code –Grade 2 and grade 3 of a
accuracy -- Αντλίες για υγρά και αντλητικά συγκροτήματα –Κώδικας δοκιμής
θορύβου-Κατηγορία ακρίβειας 2 και 3.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions (ISO
3661:1977) -- Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και
διαστάσεις εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 5199

Technical specifications for centrifugal pumps – Class II —Τεχνικές
Προδιαγραφές για φυγοκεντρικές αντλίες –Κατηγορία ΙΙ.

ΕΛΟΤ ΕΝ 9905

Technical specifications for centrifugal pumps –
Προδιαγραφές για φυγοκεντρικές αντλίες –Κατηγορία Ι.

ΕΛΟΤ ΕΝ 21049

Pumps –staft sealing systems for centrifugal and rotary pumps- Αντλίες –
Συστήματα στεγάνωσης άξονα για φυγοκεντρικές και περιστροφικές αντλίες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification (ISO 15783:2002) -Στροφοδυναμικές αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ 9906

Rotodynamic pumps – Hydraulic performance test-Grades 1 and 2 –
Στροφοδυναμικές αντλίες – Δοκιμές αποδοχής υδραυλικής απόδοσηςΚατηγορίες 1 και 2.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements ( Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements
and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και ειδικές μέθοδοι
δοκιμών.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12843

Liquid pumps –Pumps units
with frequency inverters-Guarantee and
compatibility tests – Αντλίες υγρών-Αντλητικά συγκροτήματα με μετατροπείς
συχνότητας – Δοκιμές εγγύησης και συμβατότητας.
Ferrous and non-ferrous metallurgical slag for civil engineering and building
construction use -- Σιδηρούχος και μη μεταλλουργική σκωρία για δομικές
εφαρμογές.

DIN 4301:1981-04

Class

I

—Τεχνικές

7
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
Work – site water pumping

Κλάση τιμολόγησης: 3
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-10-01-00
«Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-10-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-10-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν σε αντλήσεις υδάτων από πάσης
φύσεως ορύγματα, που διανοίγονται για την θεμελίωση τεχνικών έργων ή την τοποθέτηση υπογείων
δικτύων.
Θέματα που αφορούν σε αντλήσεις βορβόρου και αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα αποτελούν
αντικείμενο των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 αντίστοιχα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Ο προσκομιζόμενος κύριος και βοηθητικός εξοπλισμός (αντλητικά συγκροτήματα, σωληνώσεις
αναρρόφησης, κατάθλιψης ή απαγωγής, σύνδεσμοι κ.λπ.) θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας,
καινούριος ή προσφάτως συντηρημένος.
Οι σωληνώσεις θα έχουν επαρκές μήκος για την οδήγηση των αντλουμένων υδάτων σε φυσικούς ή
τεχνητούς αποδέκτες της περιοχής του έργου.
Ανάλογα με τον τύπο του αντλητικού συγκροτήματος που θα χρησιμοποιείται θα παρέχεται η απαιτούμενη
κινητήρια ισχύς (κινητήρες εσωτερικής καύσης, ηλεκτρική τροφοδότηση, παροχή πεπιεσμένου αέρα). Θα
διατίθενται επί τόπου τα απαιτούμενα καύσιμα - λιπαντικά ή οι σωληνώσεις παροχής πεπιεσμένου αέρα και
ο αντίστοιχος αεροσυμπιεστής ή τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής με τους απαιτούμενους πίνακες διανομής,
το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος κ.λπ.

5

Εκτέλεση άντλησης

5.1 Γενικά
Η άντληση πραγματοποιείται προκειμένου τα ορύγματα να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για τις εργασίες
θεμελίωσης τεχνικών έργων ή για την τοποθέτηση υπόγειων δικτύων σωληνώσεων.

5.2 Εφαρμοζόμενοι τρόποι άντλησης
5.2.1

Άντληση μέσω τάφρων ή φρεατίων

3
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Σε εδάφη μικρής διαπερατότητας (π.χ. αργιλικά), τα όμβρια είναι δυνατόν να συλλέγονται σε τάφρους ή
φρεάτια στο χαμηλότερο σημείο του ορύγματος και από εκεί να αντλούνται και να οδηγούνται προς τους
κατάλληλους αποδέκτες (Σχ.1).

Σχήμα 1 - Άντληση στο χαμηλότερο σημείο του ορύγματος
5.2.2

Άντληση μέσω φρέατος

Όταν η στάθμη του ύδατος εντός του ορύγματος δεν υπερβαίνει τα 30 cm και το έδαφος είναι
αμμοχαλικώδες, είναι δυνατή η συλλογή και καθοδήγηση των υδάτων μέσω χαλικοφίλτρου ή στραγγιστηρίου
σε φρέαρ από όπου στην συνέχεια αντλούνται. Με την διάταξη αυτή ποσότητες λεπτόκκοκων υλικών
παρασύρονται (έκπλυση) και απομακρύνονται μαζί με το αντλούμενο νερό (Σχ.2).

Σχήμα 2 - Συλλογή και καθοδήγηση των υδάτων μέσω χαλικοφίλτρου ή στραγγιστηρίου σε φρέαρ
από όπου στην συνέχεια αντλούνται
5.2.3

Εφαρμογή φίλτρων ή γεωϋφασμάτων

Στις περιπτώσεις αντλήσεων από ορύγματα των οποίων οι παρειές αντιστηρίζονται με πασσαλοσανίδες ή
μεταλλικά πετάσματα (κατακόρυφα πρανή, σχ. 3), η υπερβολική άντληση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της
ασκούμενης πίεσης επί των προστατευτικών τοιχωμάτων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με
την εφαρμογή των φίλτρων ή / και γεωϋφασμάτων.

4
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Σχήμα 3 - Άντληση από ορύγματα των οποίων οι παρειές αντιστηρίζονται με πασσαλοσανίδες ή
μεταλλικά πετάσματα

6

Δοκιμές

Δεν προβλέπονται ειδικές δοκιμές πλην των δοκιμών που αναφέρονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00 :
Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x
x
x
x
x

7.2

Πλημμελής χειρισμός των γραμμών ηλεκτρικής παροχής των ηλεκτροκινητών
συγκροτημάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανομής.
Πλημμελής στερέωση των σωληνώσεων αναρρόφησης και απαγωγής
Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την άντληση
Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την την διαδικασία της άντλησης
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

αντλητικών

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ειδικότερα τα Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται είναι:
-

Ο χειρισμός των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό.

-

Οι σωληνώσεις αναρρόφησης και απαγωγής θα στερεώνονται επαρκώς με σιδηροπασσάλους,
σύρματα πρόσδεσης ή άλλα πρόσφορα μέσα για την αποφυγή ταλαντώσεων κατά την εκκίνηση
των αντλιών.

-

Εφιστάται η προσοχή στον χειρισμό των γραμμών ηλεκτρικής παροχής των ηλεκτροκινητών
αντλητικών συγκροτημάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανομής.

-

Υποχρεωτική η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
5
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Πίνακας 8 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345
ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας
Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

7.3

Personal protective equipment
- Safety footwear
Personal protective equipment
- Safety footwear

Μέτρα προστασία του περιβάλλοντος

Τα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση της άντλησης είναι :

8



Απαγορεύεται ρητά η απαγωγή των αντλουμένων υδάτων σε δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.



Απαγορεύεται η έξοδος των αντλουμένων υδάτων στα κρασπεδόρειθρα ή στο κατάστρωμα της
οδού. Οι σωληνώσεις απαγωγής θα προεκτείνονται όσο απαιτείται και θα καταλήγουν σε φρεάτια
του δικτύου υδροσυλλογής (εφόσον πρόκειται για έργα εντός πόλεως) ή στον πλησιέστερο φυσικό
αποδέκτη (τάφρο ή κοίτη).



Λήψη μέτρων για την εκτόνωση της υδάτινης φλέβας στο στόμιο εξόδου του σωλήνα απαγωγής, για
την αποφυγή διαβρώσεων στον αποδέκτη (περίπτωση ανεπένδυτης τάφρου ή κοίτης).



Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη των αντλουμένων υδάτων σε υπάρχον δίκτυο ομβρίων όταν
περιέχουν αυξημένο ποσοστό στερεών. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η παρεμβολή διάταξης
αμμοσυλλέκτη και στην συνέχεια η υπερχείλιση προς τον αποδέκτη.

Τρόπος επιμέτρησης

Οι αντλήσεις επιμετρώνται σε ώρες λειτουργίας του συγκροτήματος, ανάλογα με την ισχύ του σε ίππους (1
PS = 0,736 kW). Τα αντλητικά συγκροτήματα διακρίνονται σε πετρελαιοκίνητα (diesel) ή βενζινοκίνητα (μια
κατηγορία) και ηλεκτροκίνητα (δεύτερη κατηγορία).
Τα αντλητικά συγκροτήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα υπάγονται για την επιμέτρηση στην
κατηγορία των συγκροτημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσεως.
Οι σωληνώσεις αναρρόφησης και απαγωγής των αντλούμενων υδάτων δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
6
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Η απασχόληση του αντλητικού συγκροτήματος θα προκύπτει από τους Πίνακες Απασχόλησης Αντλητικών
Συγκροτημάτων που θα τηρούνται υποχρεωτικώς και θα υπογράφονται από εκπροσώπους της Επίβλεψης
και του Αναδόχου.
Καταγραφές αντλήσεων που δεν δικαιολογούνται από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις συνθήκες
εκτέλεσης αυτών δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Ο Επιβλέπων Μηχανικός κατά την θεώρηση των Πινάκων Απασχόλησης θα εξετάζει εάν πραγματικά
απαιτούνται αντλήσεις κατά τον χρόνο που αναγράφεται στους πίνακες.
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Παράρτημα Α (Πληροφοριακό)
Υπόδειγμα πίνακα απασχόλησης αντλητικών συγκροτημάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:……………………
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:…………………………….
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:…………………………...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (α/α..)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤ/ΤΟΣ

ΙΣΧΥΣ
(PS)

15-03-04-00

8

10.00-18.00

Βενζινοκίνητο

3,5

Θεμελίωση βάθρου Α1
γέφυρας στην χθ 71852

15-03-04-00

16

10.00-18.00

Βενζινοκίνητο

2 Χ 3.5

Θεμελίωση βάθρου Α2
γέφυρας στην χθ 7+852

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:
α/α

ΙΣΧΥΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1
2
3

Για την Επίβλεψη

Για τον Ανάδοχο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Επιβλέπων Μηχανικός
………………
8

ΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ - ΕΙΔΟΣ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες και
αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions -Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και διαστάσεις
εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification -- Στροφοδυναμικές
αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ - Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements
and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος
ρυθμιζόμενης
ταχύτητας
Μέρος
3:
Απαιτήσεις
EMC
(ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) και ειδικές μέθοδοι δοκιμών.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων
Wastewater and sludge pumping

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-10-02-00
«Αντλήσεις βορβόρου - Λυμάτων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-10-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-10-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντλήσεις βορβόρου -λυμάτων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν σε αντλήσεις λάσπης, βορβόρου,
ακαθάρτων υδάτων ή υδάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά ή αυξημένου ιξώδους εν γένει, από πάσης
φύσεως ορύγματα (π.χ. θεμελίωσης τεχνικών έργων και τοποθέτησης υπογείων δικτύων).
Συμπεριλαμβάνονται οι αντλήσεις που απαιτούνται κατά τις εργασίες συντήρησης αυτών.
Θέματα που αφορούν σε αποστραγγίσεις ορυγμάτων και αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα
αποτελούν αντικείμενο των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

3.1 Βόρβορος
Με τον όρο Βόρβορος εννοείται η ιλύς- λάσπη.

3.2 Λύματα
Με τον όρο αυτό εννοούνται τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα.
3.3 Ιξώδες
Με τον όρο αυτό εννοείται το μέτρο αντίστασης των υγρών κατά την ροή τους.

4

Απαιτήσεις

Για τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής χρησιμοποιούνται αντλίες βορβόρου / ακαθάρτων (Vortex
Solids – Handling Dumps and Sludge Pumps).
Οι αντλίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες προκειμένου να διέρχονται από το διάκενο των πτερυγίων κελύφους στερεά υλικά, λάσπη, βόρβορος, απορρίματα, ιλύς υπονόμων, χονδρόκοκκοι άμμοι, νηματώδη
υλικά κ.λπ.
Η άντληση ρευστού αυξημένου ιξώδους μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε συσσωματώσεις ή κροκιδώσεις
(clogging) στο σώμα ή στις σωληνώσεις της αντλίας. Για τον λόγο αυτό οι αντλίες θα είναι επαρκούς ισχύος.

5

Εκτέλεση άντλησης

Οι βασικές παράμετροι για την επιλογή του κατάλληλου, κατά περίπτωση, αντλητικού συγκροτήματος είναι οι
ακόλουθες:
-

Το καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης (NPSHA – Net Positive Suction Head Available)
3

34510

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00:2009

-

Η απαιτούμενη ισχύς

-

Η χαρακτηριστική καμπύλη μανομετρικού ύψους - παροχής του συγκροτήματος

-

Οι συνθήκες αναρρόφησης (καθοριστικές για τον τύπο του στομίου)

-

Το ιξώδες και η περιεκτικότητα σε στερεά των προς άντληση ρευστών

©

ΕΛΟΤ

Ο προσκομιζόμενος κύριος και βοηθητικός εξοπλισμός (αντλητικά συγκροτήματα, σωληνώσεις
αναρρόφησης, κατάθλιψης ή απαγωγής, σύνδεσμοι κ.λπ.) θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας,
καινούριος ή προσφάτως συντηρημένος.
Ανάλογα με τον τύπο αντλητικού συγκροτήματος που θα χρησιμοποιείται, θα παρέχεται η απαιτούμενη
κινητήρια ισχύς (κινητήρες εσωτερικής καύσης, ηλεκτρική τροφοδότηση, παροχή πεπιεσμένου αέρα). Θα
διατίθενται επί τόπου τα απαιτούμενα καύσιμα - λιπαντικά ή οι σωληνώσεις παροχής πεπιεσμένου αέρα και
ο αντίστοιχος αεροσυμπιεστής, ή τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής με τους απαιτούμενους πίνακες διανομής,
το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος κ.λπ.
Οι σωληνώσεις θα έχουν επαρκές μήκος για την απομάκρυνση των αντλούμενων ακάθαρτων υδάτων από
την περιοχή του έργου μέχρι τις αποδεκτές θέσεις εκκένωσης.

6

Δοκιμές

Γίνεται έλεγχος επάρκειας της απαιτουμένης ισχύος των αντλιών διότι το αυξημένο ιξώδες των αντλούμενων
λυμάτων μπορεί να δημιουργήσει συσσωματώσεις ή κροκιδώσεις (clogging) στο σώμα ή στις σωληνώσεις
της αντλίας

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος
7.1

x
x
x
x
x

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Πλημμελής χειρισμός των γραμμών ηλεκτρικής παροχής των ηλεκτροκινητών
συγκροτημάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανομής.
Πλημμελής στερέωση των σωληνώσεων αναρρόφησης και απαγωγής
Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την άντληση
Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την την διαδικασία της άντλησης
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

7.2

αντλητικών

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ειδικότερα τα Μέτρα Υγιειενής και Ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται είναι:

4

-

Ο χειρισμός των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό.

-

Οι σωληνώσεις αναρρόφησης και απαγωγής θα στερεώνονται επαρκώς με σιδηροπασσάλους,
σύρματα πρόσδεσης ή άλλα πρόσφορα μέσα για την αποφυγή ταλαντώσεων κατά την εκκίνηση
των αντλιών.

-

Εφιστάται η προσοχή στον χειρισμό των γραμμών ηλεκτρικής παροχής των ηλεκτροκινητών
αντλητικών συγκροτημάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανομής.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Υποχρεωτική η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας
Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

7.3

Personal protective equipment
- Safety footwear

Μέτρα προστασία του περιβάλλοντος

Τα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση της άντλησης είναι :


Απαγορεύεται ρητά η απαγωγή των αντλουμένων υγρών σε δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων.



Απαγορεύεται η έξοδος των αντλουμένων υδάτων στα κρασπεδόρειθρα ή στο κατάστρωμα της
οδού. Οι σωληνώσεις απαγωγής θα προεκτείνονται όσο απαιτείται και θα καταλήγουν σε φρεάτια
του δικτύου υδροσυλλογής (εφόσον πρόκειται για έργα εντός πόλεως) ή στον πλησιέστερο φυσικό
αποδέκτη (τάφρο ή κοίτη).



Η απαγωγή σε δίκτυα ακαθάρτων επιτρέπεται μόνον όταν η περιεκτικότητα σε στερεά είναι μικρή



Λήψη μέτρων για την εκτόνωση της υδάτινης φλέβας στο στόμιο εξόδου του σωλήνα απαγωγής, για
την αποφυγή διαβρώσεων στον αποδέκτη (περίπτωση ανεπένδυτης τάφρου ή κοίτης).



Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη των αντλουμένων υδάτων σε υπάρχον δίκτυο ομβρίων όταν
περιέχουν αυξημένο ποσοστό στερεών. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η παρεμβολή διάταξης
αμμοσυλλέκτη και στην συνέχεια η υπερχείλιση προς τον αποδέκτη.



Όταν τα αντλούμενα υγρά περιέχουν ρυπογόνους παράγοντες οποιασδήποτε φύσεως απαγορεύεται
αυστηρά η απευθείας απόρριψή τους σε φυσικούς αποδέκτες. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα
απαγωγής τους προς παρακείμενο δίκτυο ακαθάρτων θα φορτώνονται επί βυτιοφόρου και θα
απορρίπτονται σε θέσεις της εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών. Εναλλακτικά θα προηγείται επί τόπου
5
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επεξεργασία (π.χ. σε δεξαμενές καθίζησης), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την μελέτη και τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου (εάν αναφέρονται σχετικώς).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι αντλήσεις επιμετρώνται σε ώρες λειτουργίας του συγκροτήματος, ανάλογα με την ισχύ του σε ίππους (1
PS = 0,736 kW). Η κατάταξη αυτή ισχύει για όλους τους τύπους των αντλητικών συγκροτημάτων
(πετρελαιοκίνητα, βενζινοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, πεπιεσμένου αέρα).
Η απασχόληση του αντλητικού συγκροτήματος προκύπτει με βάση τους Πίνακες Απασχόλησης Αντλητικών
Συγκροτημάτων που πρέπει υποχρεωτικώς να τηρούνται και να υπογράφονται από εκπροσώπους της
Επίβλεψης και του Αναδόχου.
Καταγραφές αντλήσεων που δεν δικαιολογούνται από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις συνθήκες
εκτέλεσης αυτών δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Ο Επιβλέπων Μηχανικός κατά την θεώρηση των Πινάκων Απασχόλησης θα εξετάζει εάν πραγματικά
απαιτούνται αντλήσεις κατά τον χρόνο που αναγράφεται στους πίνακες.
Οι μεταφορές με βυτίο (εάν κριθεί απαραίτητο) επιμετρώνται σε κυβοχιλιόμετρα (m3.km), ή κατ’ αποκοπήν.
Εάν απαιτείται η διαμόρφωση εργοταξιακών δεξαμενών κάθισης, οι σχετικές εργασίες επιμετρώνται
ιδιαίτερα, βάσει της σχετικής μελέτης.

6
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Παράρτημα Α
Υπόδειγμα πίνακα απασχόλησης αντλητικών συγκροτημάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (α/α..)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

15-03-04-00

8

15-03-04-00

16

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΧΥΣ (PS)

ΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ - ΕΙΔΟΣ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10.00-18.00

Ηλεκτροκίνητο

8,0

Σύνδεση αγωγού D600 με
φρεάτιο ακαθάρτων Φ1

10.00-18.00

Ηλεκτροκίνητο

2 Χ 8,0

Θεμελίωση βάθρου Α2
γέφυρας στην χθ 7+852
Αντλήσεις μετά την
βροχόπτωση

7
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες και
αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions (ISO
3661:1977) -- Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και
διαστάσεις εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification -- Στροφοδυναμικές
αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ - Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements
and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και ειδικές μέθοδοι
δοκιμών.

8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points
Dewatering with well points

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-10-03-00
«Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well
points»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-10-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-10-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες υποβιβασμού του
υδροφόρου ορίζοντα και διατήρησης της στάθμης του στα επιθυμητά επίπεδα για την εκτέλεση των
εργασιών εν ξηρώ, με εφαρμογή τεχνικών αντλήσεων μέσω φρεατίων στην περίμετρο του ορύγματος
κατασκευής του έργου.
Πρόκειται για αντλήσεις εκτελούμενες εκτός των ορίων του ορύγματος (σε αντιδιαστολή με τις αντλήσεις
αποστράγγισης ορυγμάτων, που αποτελούν τελείως διαφορετική τεχνική και αντικείμενο των ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-10-01-00: «Αντλήσεις υδάτων από ορύγματα» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00: «Αντλήσεις
Βορβόρου – Λυμάτων»).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00

Wastewater and sludge pumping -- Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00

Cast and ductile iron quay side bollards -- Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές
δέστρες πρόσδεσης πλοίων/ σκαφών

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Το μέγεθος και η διάταξη του αντλητικού εξοπλισμού εξαρτάται από την διαπερατότητα του εδάφους, την
στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, το εύρος διακύμανσης αυτής συναρτήσει του χρόνου και το απαιτούμενο
ύψος ταπείνωσης της στάθμης για την εκτέλεση των εργασιών. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποτελούν τις
βασικές παραμέτρους σχεδιασμού του συστήματος.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται υδρογεωλογική έρευνα της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορισμός
των προς άντληση ποσοτήτων νερού, βάσει δε των στοιχείων αυτών υπολογίζεται η δυναμικότητα του
αντλητικού συστήματος. Οι σχετικές μελέτες θα εκπονούνται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έγκριση, μαζί με αναλυτική τεχνική έκθεση για το προτεινόμενο προς εγκατάσταση
σύστημα, με την οποία θα τεκμηριώνεται η επάρκεια και η καταλληλότητα αυτού για την συγκεκριμένη
εφαρμογή.
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Εκτέλεση άντλησης

5.1 Γενικά
Οι αντλήσεις για τον υποβιβασμό του υδροφόρου ορίζοντα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
x Συστήματα διασωληνωμένων φρεάτων (γεωτρήσεων) αβαθών ή βαθέων,
x Συστήματα φιλτροσωλήνων αναρρόφησης (άντληση με την δημιουργία υποπίεσης).

5.2 Συστήματα διασωληνωμένων φρεάτων (Tube well system)
Είναι κατάλληλα για αμμοχαλικώδη εδάφη με διαπερατότητα της τάξεως K=1x10-2 cm/sec και μέγεθος
ενεργού κόκκου εδαφικού υλικού μεγαλύτερο των 0,8 mm.
5.2.1

Σύστημα βαθέων φρεάτων (Deep well system)

Εφαρμόζεται όταν απαιτείται υποβιβασμός του υδροφόρου ορίζοντα περισσότερο από 5 m.
Χρησιμοποιούνται βυθιζόμενες αντλίες (submersible pumps), αντλίες αξονικής ροής (turbine pumps) ή
αντλίες πεπιεσμένου αέρα (ejectors).
Οι αποστάσεις μεταξύ των φρεατίων, το βάθος αυτών και η ισχύς των αντλητικών συγκροτημάτων θα
καθορίζονται από την μελέτη που θα εκπονηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
Εφιστάται η προσοχή στο ενδεχόμενο ύπαρξης αρτεσιανού φρεατίου ορίζοντα κάτω από αδιαπέρατη
στρώση στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών (διπλός ορίζοντας). Στις περιπτώσεις αυτές εάν περιορισθεί
η αποστράγγιση μόνο στην ζώνη του άνω ορίζοντα, με την προχώρηση των εκσκαφών και την αποφόρτιση
του αδιαπέρατου στρώματος είναι δυνατόν να προκληθούν αναβλύσεις από τον αρτεσιανό ορίζοντα.

1. Βυθιζόμενη αντλία
2. Σωλήνωση τουλάχιστον Φ75 mm
3. Βαλβίδα αντεπιστροφής
4. Ελαστική σύνδεση με ταχυσύνδεσμο
5. Ταυ με δικλείδα
6. Κεντρικός συλλεκτήρας με ταχυσυνδέσμους
7. Καμπύλη με ταχυσυνδέσμους (300-450-900 κατά
περίπτωση)
8. Σωλήνας αναρρόφησης τουλάχιστον Φ150 mm
9. Φίλτρο γεφύρωσης τουλάχιστον Φ150 mm
10. Φιλτροσωλήνας τουλάχιστον Φ150 mm

Σχήμα 1 - Σχηματική παράσταση διασωληνωμένου φρέατος
4
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5.2.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00:2009

Σύστημα αβαθών φρεάτων (Shallow well system)

Εφαρμόζεται σε διαπερατά εδάφη όπως είναι οι λεπτόκοκκες, μεσόκοκκες και χονδρόκοκκες άμμοι με
μέγεθος ενεργού κόκκου μεγαλύτερο από 0,1 mm. Το συνολικό βάθος των φρεάτων δεν ξεπερνά συνήθως
τα 10 m.
Συνήθως τα φρεάτια διατάσσονται κατά αποστάσεις έως 8,00 m.
Το νερό αντλείται απο την κεφαλή των φρεάτων μέσω πολλαπλού συλλέκτη με αυτογομούμενη (selfpriming)
φυγοκεντρική αντλία ή αντλία κενού. Απαιτείται προσοχή στην ρύθμιση παροχής άντλησης για την αποφυγή
εισαγωγής αέρα στην γραμμή αναρρόφησης.
Το διάτρητο
1,00 m.

τμήμα

του

φιλτροσωλήνα

θα

είναι

βυθισμένο

στο

νερό

κατά

τουλάχιστον

Με τα αβαθή φρέατα επιτυγχάνεται υποβιβασμός του υπογείου ορίζοντα μέχρι 5 m. Το δραστικό βάθος
αναρρόφησης δεν υπερβαίνει τα 7,50 m, λόγω γραμμικών απωλειών στους κατακόρυφους σωλήνες
αναρρόφησης και τον συλλεκτήριο αγωγό.
Σημειώνεται ότι η γραμμή διήθησης (στράγγισης) μεταξύ των φρεάτων εμφανίζει ανυψώσεις έως 1,5 m.
Αντλία κενού
h=9,00m

απώλειες
τριβών

δάπεδο εργασίας

Οι αντλήσεις στα αβαθή φρεάτια γίνονται από την κεφαλή ενώ στα βαθέα από τον πυθμένα
Σχήμα 2 - Σύστημα αβαθών φρεάτων (Shallow well system)
Όταν απαιτείται άντληση από μεγαλύτερο βάθος η μέθοδος εφαρμόζεται κατά βαθμίδες και μπορεί να
επιτευχθεί ο υποβιβασμός της στάθμης μέχρι 9 - 10 m.
Με την χρήση αντλιών κενού αναπτύσσεται υποπίεση και αυξάνεται ο ρυθμός εισροής του νερού εντός του
φρέατος, με αποτέλεσμα την ταχύτερη ταπείνωση της στάθμης σε σύγκριση με τις συμβατικές αντλήσεις.
Στους πίνακες 1 και 2 αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία διαστασιολόγησης αποδόσεων με εφαρμογή της
μεθόδου αβαθών φρεάτων. Νοείται ότι για να υπάρχουν ακριβή στοιχεία απαιτείται η ανάλογη
υδρογεωλογική μελέτη.
Πίνακας 1 - Αποδόσεις ανά φρεάτιο με εισροή δια βαρύτητας
Διάμετρος φρέατος

150 mm

125 mm

100 mm

Διάμετρος αγωγού αναρρόφησης

Φ 89 mm

Φ 70 mm

Φ 70 mm

32 m3

22 m3

18 m3

Αντλούμενη ποσότητα νερού ανά φρεάτιο
Παραδοχή: ταχύτητα ροής αναρρόφησης 1,5 m/sec
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Πίνακας 2 - Διαστασιολόγηση συλλεκτηρίου αγωγού συναρτήσει του αριθμού και της
διατομής φρεάτων
Διάμετρος φρέατος
Πλήθος φρεάτων
150 mm
125 mm
100 mm
1

108 mm

108 mm

108 mm

2

133 mm

108 mm

108 mm

3

159 mm

133 mm

108 mm

4

159 mm

159 mm

133 mm

5

216 mm

159 mm

159 mm

6

216 mm

216 mm

159 mm

7

267 mm

216 mm

216 mm

8

267 mm

216 mm

216 mm

Παραδοχή: Αξονικές αποστάσεις μεταξύ φρεάτων 5 m

Οι συνήθεις τεχνικές απαιτήσεις για την συγκερκιμένη εργασία είναι:
x Εγκατάσταση μανομέτρων στα άκρα του αγωγού κεφαλής (συλλέκτη).
x Παρεμβολή βαλβίδων αντεπιστροφής στους σωλήνες αναρρόφησης για την παρεμπόδιση της
εκφόρτισής τους από την εισαγωγή αέρα στο δίκτυο.
x Εφοδιασμός των συνδέσεων Τ με δικλείδα απομόνωσης ώστε κάθε φρέαρ να μπορεί να ρυθμιστεί
ανάλογα με την παροχετευτικότητά του.

5.3 Σύστημα φιλτροσωλήνων αναρρόφησης (Well point system)
Το σύστημα με φιλτροσωλήνες αναρρόφησης (Well point or vacuum system) προσφέρεται για την
αποστράγγιση λεπτόκοκκων άμμων με διαπερατότητα έως Κ = 10-3 cm/sec.
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Πίνακας 3 - Χαρακτηριστικές αποδόσεις συστήματος Well point
Αναρρόφηση με αντλίες κενού

Στράγγιση υπό την επενέργεια της
βαρύτητας

Συνεκτικά εδάφη

6

Μη συνεκτικά εδάφη

Δοκιμές

Οι εργασίες υποβιβασμού του υδροφόρου ορίζοντα θεωρούνται επιτυχείς και αποδεκτές όταν καθ’ όλη την
διάρκεια των προβλεπόμενων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων το όρυγμα παραμένει ελεύθερο υδάτων. Η
διάρκεια των εργασιών υποβιβασμού και διατήρησης του ταπεινωμένου υδροφόρου ορίζοντα καθορίζεται
από το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των εντός ορύγματος έργων.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Πλημμελής

χειρισμός

των

γραμμών

ηλεκτρικής

παροχής

των

ηλεκτροκινητών

αντλητικών

συγκροτημάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανομής.
x

Πλημμελής στερέωση των σωληνώσεων αναρρόφησης και απαγωγής

x

Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την την διαδικασία της άντλησης
7
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Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

x

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Η εφαρμογή των διαφόρων συστημάτων υποβιβασμού του υδροφόρου ορίζοντα απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.
Ειδικότερα τα Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται είναι o χειρισμός του ειδικού
εξοπλισμού γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην λειτουργία
αντλητικών συγκροτημάτων και δικτύου υπό πίεση.
Υποχρεωτική η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες
απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 4 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345
ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας
Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

7.3

Personal protective equipment
- Safety footwear
Personal protective equipment
- Safety footwear

Μέτρα προστασία του περιβάλλοντος

Κατά την εκπόνηση της απαιτούμενης υδρογεωλογικής μελέτης για τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση
του αντλητικού συστήματος θα εξετάζεται η χημική σύσταση του προς άντληση νερού και θα γίνεται
διερεύνηση για τους κατάλληλους αποδέκτες (φυσικούς ή τεχνητούς).
Η παροχέτευση του νερού προς τους αποδέκτες θα γίνεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του
έργου ή / και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
Εάν κατά την χημική ανάλυση του νερού διαπιστωθούν μη αποδεκτές συγκεντρώσεις ρυπαντών, θα
μελετηθεί η κατάλληλη, κατά περίπτωση, μέθοδος εξουδετέρωσής τους (π.χ. παρεμβολή δεξαμενών
κάθισης, προσθήκη απολυμαντών κ.λπ.).
8
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Στην περίπτωση αυτή θα περιλαμβάνεται ιδιαίτερο εδάφιο στην μελέτη του συστήματος, στο οποίο θα
αναλύονται και θα τεκμηριώνονται πλήρως τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των ρύπων.
Η μελέτη υπόκειται στην έγκριση του Κυρίου του Έργου.
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Τρόπος επιμέτρησης

Κριτήριο για την κατάταξη των εργασιών προς επιμέτρηση είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του
αντλητικού συστήματος, σε kW, ή εναλλακτικά ο αριθμός των αντλιών του συστήματος (στοιχεία
συστήματος).
Επιμετράται ο χρόνος λειτουργίας του συστήματος σε ημερολογιακές ημέρες (μη λαμβανομένου υπόψη του
πραγματικού χρόνου λειτουργίας των αντλιών, οι οποίες είναι, εκ των πραγμάτων, διακοπτόμενης
λειτουργίας).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων, και υλικών για την εγκατάσταση, την ρύθμιση,
τον έλεγχο και την λειτουργία του αντλητικού συστήματος, καθώς και την απεγκατάσταση αυτού
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
x Η εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης
αντιμετώπισης των ρύπων των αντλούμενων υδάτων.
x Η δαπάνη λειτουργίας του συστήματος καθ’ όλη την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα του
έργου διάρκεια.
x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες
και αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions ) -Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και διαστάσεις
εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification -- Στροφοδυναμικές
αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ - Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC
requirements and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης
μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας – Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και
ειδικές μέθοδοι δοκιμών.
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