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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ/ΕΛΟΤ

(Κ.Α.15-02-00-

1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ
4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ
5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ
6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ Η ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
9. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ U-PVC
11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
12. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
13. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00 ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΗDΡΕ)

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στους αγωγούς και τα ειδικά
τεμάχια αποχέτευσης ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE).

2.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι προβλεπόμενες εργασίες για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων
δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο (HDΡΕ), είναι συνοπτικά οι
εξής:
α.

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

β.

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

γ.
Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και ειδικών
τεμαχίων μέσα στο όρυγμα.
δ.

Η διαδικασία επίχωσης του σκάμματος του αγωγού.

ε.
Οι κάθε είδους δοκιμασίες παραλαβής των κατασκευασμένων
αγωγών.
Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα
λεπτομερώς ορίζονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.
Για όλες τις άλλες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του
δικτύου ακαθάρτων, όπως εκσκαφές και επανεπιχώσεις ορυγμάτων,
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές προϊόντων εκσκαφής, κατασκευή
υποστρώματος άμμου, κατασκευή φρεατίων κ.λπ. ισχύουν οι αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
3.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής
στο εργοστάσιο των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων της σειράς που
καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα
προδιαγραφόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β. Κατασκευαστής
σύμφωνα με το υπόψη πρότυπο είναι το εργοστάσιο, από το οποίο ο
Ανάδοχος θα προμηθευτεί τους πλαστικούς σωλήνες.

Σημειώνεται ότι, οι σωλήνες που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο θα
πρέπει να είναι πιστοποιημένες με πιστοποιητικό ποιότητος σύμφωνα με
την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β από αναγνωρισμένο
ανεξάρτητο φορέα π.χ. ΕΛΟΤ, TÜV κ.λπ.
Πρότυπα δοκιμών
ΕΛΟΤ EN ISO 9969 Thermoplastics pipes - Determination of ring
stiffness - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός της ακαμψίας
δακτυλίου
ΕΛΟΤ EN 744 Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics
pipes - Test method for resistance to external blows by the round-theclοck method - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικά κτυπήματα με
τη μέθοδο του ρολογιού
EN 9967 Determination of Creep ratio
ΕΛΟΤ ΕΝ 3126 Plastics piping systems - Plastics components Determination of dimensions - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων Πλαστικά εξαρτήματα - Προσδιορισμός διαστάσεων
ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 Thermal insulating products for buildings application Determination of freeze-thaw resistance - Θερμομονωτικά προϊόντα για
κτιριακές εφαρμογές - Προσδιορισμός της αντίστασης στη ψύξη-απόψυξη

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο θα παραδίδονται
στον Ανάδοχο στο εργοστάσιο, αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι
υποχρεωτικές και οι τυχόν προαιρετικές δοκιμές αποδοχής, που έχουν
κριθεί σκόπιμες, όπως αυτές καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Η
Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις
δοκιμές ελέγχου των προϊόντων με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
της. Στην περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας
Επίβλεψης στην διεξαγωγή των δοκιμών, ο κατασκευαστής των
σωλήνων είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία Επίβλεψης
βεβαίωση σύμφωνα με την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες
και τα εξαρτήματα έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις παραπάνω
δοκιμασίες.
Διευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας Επίβλεψης
στις δοκιμασίες παραλαβής των σωλήνων και εξαρτημάτων ή η σύμφωνα
με τα παραπάνω χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού από τον
κατασκευαστή, δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστημένων
σωληνώσεων επιτόπου των έργων από την Υπηρεσία Επίβλεψης.
4.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται στο
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476- 3.

5.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων
θα γίνεται με προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς
θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την
καρότσα.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά
ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η
εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή
αλυσίδων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται
υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια).
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε περιφραγμένους 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.
Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα
παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους.
Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή,
καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα.
β) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει
παραμόρφωση (πλάτυνση) της διαμέτρου.
γ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες
φορτοεκφορτώνονται με συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται
κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις.
δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ.
εσφαλμένη στίβαξη).
Ορθή προοπτική αποτελεί η στίβαξη σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των
σωλήνων κατά γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη
καθαρή επιφάνεια και καθ’όλο το μήκος των σωλήνων.
Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι
πλέον άκαμπτοι θα διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας.
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί
σωλήνες), τα άκρα αυτά θα
προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για
σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήματα.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των
σωλήνων θα έχουν καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές
αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους
σωλήνες.
6.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ
Για την σωστή τοποθέτηση του σωλήνα σε όρυγμα, πρέπει να τηρούνται
οι ακόλουθες οδηγίες :
• Το βάθος του ορύγματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την
στρώση κατ’ελάχιστο 10 cm άμμου στον πυθμένα, πάνω στο οποίο θα
πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των σωλήνων.
• Πρέπει να έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές ή πολύ μεγάλες πέτρες από
τον πυθμένα του ορύγματος.
• Η επιλογή της κοκκομετρίας των υλικών θα πρέπει να γίνεται με το
κριτήριο της εύκολης εισχώρησης στις αυλακώσεις του σωλήνα. Η βάση
και η προστατευτική επίχωση πρέπει να αποτελούνται από τα
προαναφερθέντα υλικά, τα οποία διαστρώνονται κατά διαδοχικά

στρώματα και ακολουθεί συμπύκνωση μέχρι του ύψους των 30 cm πάνω
από την στέψη του σωλήνα.
• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην συμπύκνωση της
επίχωσης πλευρικά του αγωγού. Η συμπύκνωση θα πρέπει να
πραγματοποιείται, αφού η επίχωση υπερβεί σε ύψος το ήμισυ της
διαμέτρου του αγωγού για να αποτρέπεται η ανύψωσή του και ως εκ
τούτου η αλλαγή της κλίσης του αγωγού και συνεχίζουμε την επίχωση και
την συμπύκνωση όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στη συνέχεια το σκάμμα δύναται να πληρωθεί με τα υλικά εκσκαφής,
αφού έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές και οι πολύ μεγάλες πέτρες. Ο
βαθμός συμπύκνωσης της επίχωσης που απαιτείται είναι ίσος ή
ανώτερος με 90% κατά Proctor (Optimum).
• Σε περίπτωση ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα η τοποθέτηση των
σωλήνων θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την απομάκρυνση των
υδάτων και να γίνεται η επίχωσή τους για την αποφυγή του φαινομένου
της άνωσης.
• Συνιστάται η χρήση μηχανικών μέσων, όπως η τοποθέτηση μίας
σανίδας κατάλληλων διαστάσεων για την ισοκατανομή των φορτίων και
την αποφυγή φθορών στα άκρα των σωλήνων.
• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο της διαστολής
των σωλήνων, όταν αυτοί τοποθετούνται σε περιβάλλον υψηλών
θερμοκρασιών. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η επικάλυψη
των σωλήνων με μερική επίχωση.
7.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφα και ελαστικό δακτύλιο .
Στους σωλήνες από DN/OD 250mm έως DN/OD 1200mm και από DN/ID
300 έως DN/ID800mm ο δακτύλιος τοποθετείται στην πρώτη αυλάκωση,
στους δε σωλήνες από DN/OD 160mm έως DN/OD 200mm ο δακτύλιος
τοποθετείται στην δεύτερη αυλάκωση. Μετά την τοποθέτηση του
ελαστικού δακτυλίου προς διευκόλυνση της σύνδεσης επαλείφουμε
εσωτερικά την προς σύνδεση μούφα με υγρό σαπούνι. Η επάλειψη του
ελαστικού δακτυλίου με σαπούνι πρέπει να αποφεύγεται για να μη
προκληθεί επικόλληση μικροσωματιδίων άμμου ή χώματος, τα οποία
πιθανόν να επηρεάσουν την στεγανότητα της σύνδεσης. Κατά την ένωση
των σωλήνων μεγάλων διαμέτρων συνιστάται η χρήση μηχανικών
μέσων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η προστασία του
ελεύθερου άκρου του σωλήνα με την τοποθέτηση μίας σανίδας
κατάλληλων διαστάσεων για την ισοκατανομή των φορτίων και την
αποφυγή τραυματισμού του σωλήνα. Οι μούφες πρέπει να τοποθετηθούν
στην σωστή τους θέση για να εξασφαλίζουν την ομαλή ροή εσωτερικά
του δικτύου (να τερματίσουν μέχρι τον εσωτερικό δακτύλιο που
διαθέτουν) .
Σημείωση: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακαθάρτων σε περιπτώσεις όπου
υπάρχει υψηλός υδροφόρος ορίζοντας ή άλλα κοινόχρηστα δίκτυα, όπως
δίκτυο ύδρευσης, συνιστάται η χρήση δεύτερου ελαστικού δακτυλίου, ο
οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ειδικά υλικά τα οποία
διογκώνονται κατά την επαφή τους με το νερό (υδρόφιλα) με αποτέλεσμα
την εξασφάλιση της απόλυτης αμφίδρομης στεγανότητας του δικτύου.
Ως γνωστό, το σύστημα σύνδεσης των σωλήνων δύναται να επηρεαστεί
ή από ανθρώπινη αμέλεια ή από μη κατάλληλη επιλογή υλικών

εγκιβωτισμού- επίχωσης ή από τις γενικότερες συνθήκες εγκιβωτισμού
του σωλήνα (π.χ. ελλιπής συμπύκνωση).
Εξαιτίας των παραπάνω το δίκτυο μπορεί να παρουσιάσει στη διάρκεια
λειτουργίας του είτε διαρροές είτε εισροές υδάτων. Είναι γνωστό ότι σε
περιπτώσεις διαρροής λυμάτων μολύνεται το περιβάλλον ενώ σε
περιπτώσεις εισροής υδάτων και ειδικότερα όταν υπάρχει θαλασσινό
νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, προκαλούνται ζημίες και κακή λειτουργία
του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων.
Έτσι, η χρήση του υδρόφιλου ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος τοποθετείται
μετά τον κανονικό ελαστικό δακτύλιο EPDM, εξαλείφει τον κίνδυνο εκροής
ή εισροής υδάτων.
Ειδικότερα οι προαναφερθέντες ελαστικοί δακτύλιοι παράγονται για
διαμέτρους από DN150 έως και DN800.
Οι υδρόφιλοι αυτοί δακτύλιοι θα πρέπει να προστατεύονται πριν την
ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη
διόγκωσή τους από την παρουσία νερού. Επίσης, θα πρέπει ο
σύνδεσμος σύνδεσης των σωλήνων να διαθέτει επαρκές μήκος ώστε να
είναι εφικτή η τοποθέτηση των εν λόγω ελαστικών δακτυλίων.
Σε περιπτώσεις αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου θα πρέπει να
ενσωματώνονται γωνιές κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή καθώς και η
στεγανότητα του συστήματος. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις
αλλαγής διατομών καθώς και διακλαδώσεων (συστολικές μούφες, ταύ,
ημιταύ, συστολικά ημιταύ). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η
χρήση εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές πρώτες ύλες
από αυτές των αντίστοιχων σωλήνων δικτύων.
8.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
Στον σωλήνα πραγματοποιούνται δοκιμές στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1277 Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried
non-pressure applications - Test methods for leaktightness of elastomeric
sealing ring type joints - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων Συστήματα θερμοπλαστικών σωληνώσεων για υπόγειες εφαρμογές
χωρίς πίεση - Μέθοδοι δοκιμής στεγανότητας ελαστομερών συνδέσμων
τύπου στεγανωτικού δακτυλίου

9.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών.
• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και
συνδεσμολογίας τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως.
• 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).

• Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν
θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με
δαπάνες του Αναδόχου.

10.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Πριν από την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία Επίβλεψης, το όλο
σύστημα των αγωγών, συμπεριλαμβανομένων και των φρεατίων, πρέπει
να καθαρισθεί για να απομακρυνθούν τα πιθανά φερτά υλικά που έχουν
εισχωρήσει στο δίκτυο, έτσι ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και
ελεύθεροι από εμπόδια. Πριν την παραλαβή θα γίνεται επιθεώρηση του
δικτύου από την Υπηρεσία Επίβλεψης.

11.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

11.1.

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:

11.2.



Εκφόρτωση υλικών δια χειρός ή μηχανικών μέσων.



Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός.



Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.



Τραυματισμός περαστικών από πλημμελή μέτρα περίφραξης.

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Επισημαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ περί «Ελαχίστων
απαιτήσεων Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
Εργοταξίων», οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί υγιεινής και
ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.) και τα προβλεπόμενα στο
Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα
διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές/σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
κατά την εκτέλεση των εργασιών.

12.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιμέτρηση των αγωγών για κάθε διάμετρο γίνεται με βάση τα τρέχοντα
μέτρα (αξονικό μήκος) της σωλήνωσης, τα οποία κατασκευάσθηκαν
ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους όρους αυτής της Τεχνικής
Προδιαγραφής και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Το
μήκος μετράται από την εσωτερική παρειά του ενός φρεατίου έως την
εσωτερική παρειά του επομένου φρεατίου.

Η πληρωμή θα γίνεται για τα μήκη του αγωγού ανά ονομαστική διάμετρο
που επιμετρήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω και με συμβατική τιμή
μονάδας του Τιμολογίου που αποτελεί πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου
για όλες τις δαπάνες προμήθειας των σωλήνων πολυαιθυλενίου,
τοποθετήσεως και συνδέσεως των σωλήνων στην τάφρο (διευθέτηση της
τάφρου, διάνοιξη φωλεών, διαπλάτυνση των παρειών της τάφρου για
άμεση σύνδεση σωλήνων και ειδικών τεμαχίων), ως και οι δαπάνες για
τις δοκιμές στεγανότητας των αγωγών, περιλαμβανομένης και της
δαπάνης προμήθειας του νερού.
Στην τιμή των αγωγών δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός με άμμο, ο
οποίος προσμετράτε και πληρώνεται ιδιαιτέρως βάσει του σχετικού
άρθρου του Τιμολογίου.

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα αφορούν φρεάτια από
πολυαιθυλένιο μεσαίας πυκνότητας, καθώς και υψηλής πυκνότητας
ανάλογα με τα βάθη τοποθέτησης και την ύπαρξη ή όχι υδροφόρου
ορίζοντα.

2

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής
στο εργοστάσιο των φρεατίων που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα
συμφωνούν πλήρως με τα προδιαγραφόμενα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2.

2.1

Πρότυπα δοκιμών
Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφρμόζονται τα κάτωθι:

ΕΛΟΤ EN 124

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

ΕΛΟΤ EN 1610

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

ΕΛΟΤ EN 752

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

ΕΛΟΤ EN 1433

Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες 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 EN 13598-2

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων
αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη
πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U),
πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος
2: Προδιαγραφές για ανθρωποθυρίδες και θαλάμους
επιθεώρησης σε περιοχές κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων και σε υπόγειες εγκαταστάσεις μεγάλου
βάθους. - Plastics piping systems for non-pressure
underground drainage and sewerage - Unplasticized
poly(vilyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and
polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes
and inspection chambers in traffic areas and deep
underground installations.

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1

Plastics piping systems for non-pressure underground
drainage and sewerage - Structured-wall piping
systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3:
Specifications for pipes and fittings with smooth internal
and profiled external surface and the system, Type B Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια
αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση Συστήματα σωληνώσεων δομημένου τοιχώματος από
μή πλαστικοποιημένο πολυβινυλογλωρίδιο (PVC-U),
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος
3: Προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήματα με λεία
εσωτερική και δομημένης μορφής εξωτερική επιφάνεια
και για το σύστημα, Τύπου Β

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 ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων
Underground utilities trench backfilling.

2.2

δικτύων.

-

Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο
Εννοούνται όλα τα πλαστικά φρεάτια που βρίσκουν εφαρμογή στα δίκτυα
αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, σε πάσης φύσεως εδάφη,
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με υψηλή στάθμη υδροφόρου
ορίζοντα, για μέγιστο βάθος τοποθέτησης έως 6 μέτρα και
χαρακτηρίζονται από χαμηλό βάρος και υψηλή ανθεκτικότητα σε
διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά απόβλητα.

Απαιτήσεις
Τα προς εγκατάσταση στο έργο φρεάτια από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) θα είναι
κυλινδρικού σχήματος, τυποποιημένης εσωτερικής διαμέτρου
D1000
mm, σύμφωνα με την μελέτη και θα απαρτίζονται από 3 τμήματα: την
βάση, τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο (στοιχείο διαμόρφωσης
θαλάμου φρεατίου) και τον έκκεντρο ή ομόκεντρο κώνο.
Τα βασικά τμήματα των φρεατίων συνδέονται μεταξύ τους είτε με την
χρήση ελαστικών δακτυλίων είτε με αυτογενή συγκόλληση αναλόγως με
τα περιγραφόμενα στην μελέτη.

Πίνακας 1 – Τύποι φρεατίων σε σχέση με την ονομαστική διάμετρο εισόδων –
εξόδου

ΤΥΠΟΣ
Φρεάτιο εισόδου DN110/12
- εξόδου
5
Φρεάτιο 3
εισόδων - 1
εξόδου

DN110/12
5

DN 250/300 DN355 DN 400 DN45 DN50 DN63 DN80
DN
160/200
0
0
0
0
DN 250/300 DN355 DN 400 DN45 DN50
DN
160/200
0
0

Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν στη βάση τους προδιαμορφωμένες
εισόδους (μια, δύο ή τρείς) και εξόδους τυποποιημένης διατομής
(DN160/200, DN110/125, DN250/315,DN355, DN400, DN450, DN500,
DN630) ή οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγμένες από το
εργοστάσιο ούτως ώστε ο εγκαταστάτης να πραγματοποιεί την ανάλογη
διαμόρφωση της οπής.
Ο ενδιάμεσος ανυψωτικός δακτύλιος ο οποίος θα διαμορφώνεται στο
εκάστοτε απαιτούμενο ύψος βάση της μελέτης θα πρέπει να έχει ακαμψία
δακτυλίου τουλάχιστον 4kN/m² κατά ΕΛΟΤ ISO 9969.
Επίσης, ο ανυψωτικός δακτύλιος θα πρέπει να είναι απολύτου κυκλικής
διατομής, απαλλαγμένος από εσοχές ή εξοχές που να μεταβάλλουν την
εσωτερική διάμετρό του κατά ±10mm.
Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή
ομόκεντρου κώνου, ο οποίος θα κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την
επίτευξη της προβλεπόμενης τελικής στάθμης.
Όλα τα φρεάτια θα διαθέτουν βαθμίδες θερμοσυγκολλημένες από το
εργοστάσιο στην εσωτερική επιφάνεια των φρεατίων για την εύκολη και
ασφαλή πρόσβαση του συνεργείου συντήρησης / καθαρισµού.

Η σύνδεση του φρεατίου με τους σωλήνες μπορεί να γίνει με διάτρηση σε
οποιοδήποτε ύψος με τη χρήση ειδικού κοπτικού μηχανήματος (φρέζα).
Για την στεγάνωση απαιτείται η χρήση ελαστικού παρεμβύσματος.
Τα καλύµµατα των φρεατίων ανάλογα της θέσης τοποθέτησής τους θα
είναι κλάσης D400 kN (40t), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 και πλήρως στεγανά,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05.
Τα πλαίσια των καλυμμάτων θα είναι πακτωμένα σε πλάκα από
σκυρόδεμα (δακτύλιος έδρασης χυτοσιδηρού καλύμματος) διαστάσεων
1,40 x 1,40 x 0,20 m ή σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης, για
την κατανομή των φορτίων.

3

Τοποθέτηση

3.1

Γενικά
Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση τα πλαστικά φρεάτια θα
στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις και οι
παραμορφώσεις.

3.2

Σύνδεση σωλήνων

3.3

Εγκατάσταση φρεατίου και σύνδεση σωλήνων
H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας και μονωτικών υλικών
στο εσωτερικό του φρεατίου, εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται
διαμόρφωση των καναλιών ροής.
Η επίχωση του εναπομένοντος διακένου θα γίνεται με κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-03-02.
Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την
μελέτη θα γίνεται επί υποστρώματος συνολικού πάχους 40 cm,
αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30 cm) και επιφανειακή
στρώση άμμου (πάχους 10 cm).
Σε περιπτώσεις υψηλού υδροφόρου ορίζοντα συνιστάται η έδραση των
φρεατίων σε υπόστρωμα σκυροδέματος καθαρισμού (C12/15). Επιπλέον
συνίσταται η βάση να είναι συγκολλημένη με τον ανυψωτικό δακτύλιο
(στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη
στεγανότητα του φρεατίου. Επίσης, στις εισόδους – εξόδους των
σωλήνων του φρεατίου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την
τοποθέτηση και δεύτερου υδρόφιλου δακτυλίου στεγάνωσης
κατασκευασμένου από υλικά τα οποία διογκώνονται με την επαφή με το
νερό, στεγανοποιώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, απόλυτα τη σύνδεση του
φρεατίου με τους αντίστοιχους σωλήνες.
Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής των φρεατίων θα είναι κατάλληλες για
σύνδεση με αγωγούς είτε PVC, είτε πολυαιθυλενίου συμπαγούς

τοιχώματος, είτε δομημένου τοιχώματος και ανάλογα με την περίπτωση
θα χρησιμοποιείται είτε δακτύλιος είτε η μέθοδος της ηλεκτροσύντηξης.
Επίσης απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης του ανυψωτικού
δακτυλίου του φρεατίου για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος.

4

Έλεγχοι
Θα διεξάγονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι:


Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών εργοστασίου παραγωγής,
απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών
ελέγχων.



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



Έλεγχος διαστάσεων/τύπου φρεατίου/εισόδων-εξόδων.

 Έλεγχος
γεωμετρικών
παραμόρφωση- ovality).

χαρακτηριστικών

φρεατίου

(π.χ.

 Έλεγχος στεγανότητας συνδέσεως με τους σωλήνες του δικτύου.
5.

Όροι και απαιτήσεις υγείας
προστασίας
περιβάλλοντος

5.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

-

ασφάλειας

εργαζομένων

και

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, εκτός αυτών που αφορούν γενικά
την εκτέλεση εργασιών εντός σκάμματος.
5.2

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.

6.

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένων φρεατίων,
ανάλογα με τον τύπο και την διάμετρο αυτών (όπως αυτά αναλυτικά
περιγράφονται στα Ενιαία Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων- Εγκύκλιος
ΥΠΟΜΕΔΙ/ ΓΓΔΕ/ Δ11 17/8/11).

Στις επιμετρούμενες μονάδες περιλαμβάνονται:
•

Η προμήθεια του φρεατίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των
τμημάτων και των ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης.

•

Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη,
με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος,
καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και
δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, και οι τυχόν
απαιτούμενες αντλήσεις.
Η μεταφορά επί τόπου του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις, η
τοποθέτηση του φρεατίου στο όρυγμα και η σύνδεσή του με τους
σωλήνες εισόδου/εξόδου.





Το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο εξοπλισμός για
τον χειρισμό και την εγκατάσταση του φρεατίου.



Η προμήθεια όλων των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και υλικών για
την σύνδεση του φρεατίου με τους αγωγούς (π.χ. μούφες σύνδεσης
σωλήνων PE, δακτύλιοι στεγάνωσης, υλικά συγκόλλησης κλπ) καθώς
και το κόστος κατασκευής του δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην
στέψη του φρεατίου διαστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω
περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη.

Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι
συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση
δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.
Η επανεπίχωση του χώρου γύρω από το φρεάτιο, έως 0,50m θα πρέπει να
γίνεται σε στρώσεις ανά 30 cm με μέγιστο μέγεθος κόκκου 25 mm
(συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων εκσκαφής, εάν αυτό
απαιτείται, για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους) ή με υλικά
τα οποία χαρακτηρίζονται από την μελέτη. Ο δε βαθμός συμπύκνωσης
πρέπει να είναι 97% κατά Proctor.
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