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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηεχρνπο είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ ζπκβαηηθψλ
φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έξγα ηεο
επηθεθαιίδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο
θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φπσο αλαιχνληαη θαη κε ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ
νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ
ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΠΧΝ», ηελ φιε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη
δνθηκή ησλ πιηθψλ, ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο θαη αληνρήο, θαζψο θαη ηηο παξαιαβέο ηνπ
έξγνπ, ηζρχνπλ γεληθά νη Διιεληθνί Καλνληζκνί ΔΛΟΣ ΔΝ θαη εηδηθφηεξα νη Διιεληθέο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ).
Με ηελ απφθαζε ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17.7.2012 (ΦΔΚ 2221Β΄/30-07-2012) εγθξίζεθαλ κε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Σερληθά Έξγα ηεηξαθφζηεο ζαξάληα (440)
Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ). Αθνινχζσο, κε ηελ Δγθχθιην 26 (αξ. πξση.
ΓΗΠΑΓ/νηθ/356 4-10-2012) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ,

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο,
ψζηε απηά λα ελαξκνληζζνχλ κε ηηο ΔΣΔΠ. Όζα απφ ηα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα
αληίθεηηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ, παχνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο
ηνπο, ε νπνία νξίζηεθε δχν κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, δειαδή απφ 30-09-2012.
Με ηηο απνθάζεηο:


ΓΗΠΑΓ/νηθ/469/23.09.2013 (ΦΔΚ 2542/Β/2013)



ΓΗΠΑΓ/νηθ/628/07.10.2014 (ΦΔΚ 2828/Β/2014)



ΓΗΠΑΓ/νηθ/667/30.10.2014 (ΦΔΚ 3068/Β/2014)



Γ.Κ.Π./νηθ/1211/16.08.16 (ΦΔΚ 2524/Β/2016)

είρε αλαζηαιεί ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζπλνιηθά εμήληα νθηψ (68) ΔΣΔΠ. Με ηελ
Δγθχθιην 17 αξ. πξση. ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016 ηνπ Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. είραλ πξνηαζεί
ζπλνιηθά 70

Πξνζσξηλέο

Δζληθέο

Πξνδηαγξαθέο

(ΠΔΣΔΠ)

γηα ηελ πξνζσξηλή

αληηθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ ΔΣΔΠ (Παξαξηήκαηα Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70).
Με

ηελ

απφθαζε

Γ22/4193/22-11-2019

(ΦΔΚ

4607/Β’/13-12-19)

εγθξίζεθαλ

κε

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Σερληθά Έξγα εβδνκήληα (70) ΔΣΔΠ. Οη
εμήληα νθηψ (68) απφ απηέο, αληηθαζηζηνχλ ηελ 1ε έθδνζε αληίζηνηρσλ ΔΣΔΠ πνπ είραλ
ηεζεί ζε αλαζηνιή εθαξκνγήο ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαζεψξεζεο/επηθαηξνπνίεζήο
[CUI002A]
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ηνπο. Οη δχν (2) απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο εβδνκήληα (70) ΔΣΔΠ απηέο απνηεινχλ λέεο
ΔΣΔΠ.
Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζε ζρεηηθφ
πίλαθα παξαθάησ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
αθνινπζνχλ θαη ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Ο Δξγνιάβνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
κε βάζε ηηο ΔΣΔΠ ή, αλ δελ πεξηέρνληαη ζε απηέο, κε βάζε ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή Κξάηνπο απηήο εάλ
δελ θαιχπηνληαη απφ Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο. Σν πιήξεο θείκελν ησλ Διιεληθψλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ.
Δπίζεο ηζρχεη ε ΚΤΑ ΤΠ.Α.Α.Ν. & ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ 6690/290/15-06-2012 (ΦΔΚ 1914/Β΄/2012),
φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 21 / ΤΠ.ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΗ / ΓΗΠΑΓ/252/24-07-2012,
γηα «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ :
δηαδηθαζίεο

αμηνιφγεζεο

ζπκκφξθσζεο

ραξαθηεξηζηηθά,
θαη ζήκαλζε

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,

ζπκκφξθσζεο

―CE‖».

ε

πεξίπησζε θαη κφλν πνπ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί Διιεληθνί Καλνληζκνί ή είλαη ειιηπείο ζα
ηζρχνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νη αθφινπζνη Καλνληζκνί:
- Δπξσπατθνί θαλνληζκνί ΔΝ
- Γηεζλείο θαλνληζκνί ISO
- Γεξκαληθνί θαλνληζκνί DIN, VDE, φπνπ αθφκε ηζρχνπλ
- Αγγιηθνί θαλνληζκνί BS, Γαιιηθνί θαλνληζκνί AFNOR, φπνπ αθφκε ηζρχνπλ.
- Ακεξηθαληθνί θαλνληζκνί ASTM.
Όια ηα ηζρχνληα πξφηππα θαη θαλνληζκνί ζα πξέπεη λα είλαη ζηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο
ηνπο, θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπο.
Δηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ζην παξφλ Έξγν, νη αλσηέξσ Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
(ΔΣΔΠ) εμεηδηθεχνληαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ζπκπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ

παξ. 13 ηεο Δγθπθιίνπ 26 (ΓΗΠΑΓ/νηθ/356/04-10-2012) κε ηηο πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο (ΣΠ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ ηεχρνο.
Οπνπδήπνηε ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε ή αληίθαζε αλάκεζα ζε θάπνηα ΔΣΔΠ θαη θάπνηα
ΣΠ πνπ αθνξά ην ίδην ζέκα, ζα ππεξηζρχεη ε ΔΣΔΠ.
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Παξαθάησ, παξαηίζεηαη πίλαθαο αληηζηνίρηζεο ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ κε ηηο
εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ, νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ηνπ
παξφληνο έξγνπ. Οη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ΔΣΔΠ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ (www.ggde.gr). Όζνλ αθνξά ζηα άξζξα ηα νπνία δελ αληηζηνηρίδνληαη
κε

θάπνηα

ΔΣΔΠ,

αθνινπζνχλ

ζηα

Παξαξηήκαηα

ηνπ

παξφληνο

ηεχρνπο,

ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
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2. ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΔΣΔΠ
Κωδικόρ

Απ.
Σιμ.

Σίηλορ Απθπος

ΚΧΓ. ΔΣΔΠ

Σίηλορ ΔΣΔΠ

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501+

Άπθπα μελέηηρ
ΝΑΤΓΡ 2.01

Α.01 Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή
εκηβξαρσδψλ θαη ακκνράιηθσλ κε ηελ κεηαθνξά ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε

ΝΑΤΓΡ 2.02

Α.02 Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο
νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ κεηαθνξά ζε
Α.03
νπνηαδήπνηε απφζηαζε
Α.04 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή
εκηβξαρψδεο Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή
απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Πα βάζνο νξχγκαηνο έσο
4,00 m

ΝΑΤΓΡ Ν2.02
ΝΑΤΓΡ 3.10.01.01

08-01-03-01

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

08-01-03-01

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

ΤΓΡ Ν3.11.01.01

Α.05 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m

ΝΑΤΓΡ 3.12

Α.06 Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα
θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΧ.

ΝΑΤΓΡ 3.13

Α.07 Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε
έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο
ρψξνπ.

ΝΑΤΓΡ 3.17

Α.08 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο γαηψδεοεκηβξαρψδεο

02-04-00-00

Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ

ΝΑΤΓΡ 3.18.01

Α.09 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο ρσξίο
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ (κφλνλ κε θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ)

02-04-00-00

Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ

ΝΑΤΓΡ 4.04

Α.10 Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ.

ΝΑΤΓΡ 4.09.02

Α.11 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο
ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο 10 cm

ΝΑΤΓΡ 4.10

Α.12 Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο
ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.

08-06-08-03

Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ

ΝΑΤΓΡ 5.04

Α.13 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα
εθζθαθψλ, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο

08-01-03-02

Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

[CUI002A]
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Κωδικόρ

Απ.
Σιμ.

Σίηλορ Απθπος

ΚΧΓ. ΔΣΔΠ

Σίηλορ ΔΣΔΠ

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501+

Άπθπα μελέηηρ
ΝΑΤΓΡ 5.05.01

Α.14 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν
ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο
έσο 50 cm

08-01-03-02

Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

ΝΑΤΓΡ 5.05.02

Α.15 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν
ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο
άλσ ησλ 50 cm

08-01-03-02

Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

ΝΑΤΓΡ 5.07

Α.16 ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν
πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ

08-01-03-02

Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

ΝΑΤΓΡ 6.01.01.01

Α.17 Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ Αληιεηηθά
ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα. Ηζρχνο έσο 1,0 HP

08-10-01-00

Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ

08-10-02-00

Αληιήζεηο βνξβφξνπ - ιπκάησλ

ΝΑΤΓΡ 7.01

Α.18 Αληηζηεξίμεηο κε μπινδεχγκαηα

ΝΑΤΓΡ 7.06

Α.19 Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα

ΝΑΟΓΟ Α02.1

Α.20 Απνμεισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο
ζηαζεξνπνηεκέλσλ κξ ηζηκέλην εληφο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθψλ
εθζθαθψλ

ΝΑΟΓΟ ΝΑ02.1

Α.21

ΝΑΟΓΟ Γ01.2

Α.22 Τπφβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m

05-03-03-00

ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά

ΝΑΟΓΟ Γ02.2

Α.23 Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155)

05-03-03-00

ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά

ΝΑΟΓΟ Γ03

Α.24 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε

05-03-11-01

Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε

ΝΑΟΓΟ Γ05.1

Α.25 Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m

05-03-11-04

Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ

ΝΑΟΓΟ Γ04

Α.26 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε

ΝΑΟΓΟ Γ08.1

Α.27 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05
m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ
Β.01 Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ

05-03-11-04

Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ

01-03-00-00

Ηθξηψκαηα

01-04-00-00

Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)

01-01-01-00

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο

01-01-02-00

Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-03-00

πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-04-00

Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο

01-01-05-00

Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-07-00

θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ

ΝΑΤΓΡ 9.01
ΝΑΤΓΡ 9.10.03
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Β.02 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε
ζθπξνδέκαηνο Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο
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ΝΑΤΓΡ 9.10.06

ΝΑΤΓΡ 9.10.07

ΝΑΤΓΡ 9.26
ΝΑΤΓΡ 9.30.01

Β.03 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε
ζθπξνδέκαηνο Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο
C25/30

Β.04 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε
ζθπξνδέκαηνο Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο
C30/37

Β.05 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ
πδξαπιηθψλ έξγσλ
Β.06 Σππηθά θξεάηηα αεξεμαγσγνχ, γηα αγσγνχο DN < 600 mm,
δηαζηάζεσλ 2.00 ρ 1.50 m

ΝΑΤΓΡ Ν9.30.03

Β.07 Σππηθά θξεάηηα αεξεμαγσγνχ, γηα αγσγνχο DN < 600 mm,
δηαζηάζεσλ 2.00 ρ 2.50 m

ΝΑΤΓΡ 9.31.01

Β.08 Σππηθά θξεάηηα εθθέλσζεο, απιά

ΝΑΤΓΡ Ν\9.31.02

Β.09 Σππηθά θξεάηηα εθθέλσζεο απιά, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ
2,50x2,00

ΝΑΤΓΡ 9.32.01

Β.10 Σππηθά θξεάηηα δηθιίδσλ, γηα αγσγνχο DN < 300 mm,
δηαζηάζεσλ 1,50 ρ 1,50 m

ΝΑΟΗΚ 35.01.02

Β.11 Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ θηζεξφδεκα κε θηζεξφδεκα
εληζρπκέλν κε 100 kg ηζηκέλην αλά m3

ΝΑΟΗΚ 71.21

Β.12 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα

ΝΑΟΓΟ Β36

Β.13 Μφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε

ΝΑΤΓΡ 4.01.01

Β.14 Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε
αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ πδξαπιηθή ζθχξα,
εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ)

ΝΑΤΓΡ Ν9.60

Γ.01 Μεησηέο πίεζεο
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01-01-01-00

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο

01-01-02-00

Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-03-00

πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-04-00

Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο

01-01-05-00

Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-07-00

θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ

01-01-01-00

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο

01-01-02-00

Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-03-00

πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-04-00

Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο

01-01-05-00

Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο

01-01-07-00

θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ

01-02-01-00

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο

03-03-01-00

Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ

15-02-01-01

Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα
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Άπθπα μελέηηρ
ΝΑΤΓΡ 11.01.02

Γ.02 Kαιχκκαηα θξεαηίσλ Καιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile
iron)

ΝΑΤΓΡ Ν11.01.02

Γ.03 Τδαηνζηεγαλά θαιχκκαηα θξεαηίσλ Καιχκαηα απφ ειαηφ
ρπηνζίδεξν (ductile iron)

ΝΑΤΓΡ 11.03

Γ.04 Βαζκίδεο απφ ρπηνζίδεξν

ΝΑΤΓΡ 11.05.02

Γ.05 Καηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο, ρσξίο ηελ
αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ηελ βαθή, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ
Καηαζθεπέο κε πεξηνξηζκέλε κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία

ΝΑΤΓΡ 12.14.01.24

Γ.06 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελψζεηο
πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε
απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα,
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / ΡΝ 12,5
atm
Γ.07 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελψζεηο
πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε
απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα,
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 75 mm / ΡΝ 12,5
atm
Γ.08 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελψζεηο
πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε
απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα,
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / ΡΝ 12,5
atm
Γ.09 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελψζεηο
πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε
απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα,
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm/ PN 12,5
atm
Γ.10 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελψζεηο
πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε
απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα,
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / ΡΝ 12,5
atm

ΝΑΤΓΡ 12.14.01.25

ΝΑΤΓΡ 12.14.01.26

ΝΑΤΓΡ 12.14.01.27

ΝΑΤΓΡ 12.14.01.28
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08-07-01-05

Βαζκίδεο Φξεαηίσλ
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ΝΑΤΓΡ 12.17.01

Γ.11 Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν
ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron). Κακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο,
πψκαηα θιπ, φισλ ησλ ηχπσλ (κνλήο ή δηπιήο θιαληδσηήο
ζχλδεζεο, κνλήο ή δηπιήο ζχλδεζεο ηχπνπ θψδσλα), κεγεζψλ
(νπνηαζδήπνηε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ), θιάζεσλ πίεζεο
ιεηηνπξγίαο, κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία ελφο απφ
ηνπο ηχπνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη
ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1

ΝΑΤΓΡ 12.17.02.01

Γ.12 Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν
ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron). ηνηρεία αγθχξσζεο
(saddles) ζσιελψζεσλ πηέζεσο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν
ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ545,
πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, κε ηνπο απαηηνχκελνπο θνριίεο.
ηνηρείν αγθχξσζεο DN 100 mm

ΝΑΤΓΡ 12.18.02

Γ.13 Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ κε
ραιπβδνζσιήλεο Με ρξήζε ραιπβδνζσιήλσλ κε εμσηεξηθή
κφλσζε κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθήο βάζεο) θαη θχιιν
πνιπαηζπιελίνπ θαη εζσηεξηθή κφλσζε κε επνμεηδηθή ξεηίλε.

ΝΑΤΓΡ 12.20

Γ.14 Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο

ΝΑΤΓΡ Ν12.60

Γ.15 Πεξηνξηζηέο παξνρήο ηχπνπ «νπήο»

ΝΑΤΓΡ 13.03.03.01

Γ.16 Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο
πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm

ΤΓΡ Ν13.03.03.02

Γ.17 Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο
πίεζεο 16 atm νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 65 mm
Γ.18 Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο
πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm

08-06-07-02

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο

08-06-07-02

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο

Γ.19 Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο
πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm
Γ.20 Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο,
παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο
δηακέηξνπ DN 50 mm

08-06-07-02

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο

08-06-07-07

Βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελέξγεηαο

ΝΑΤΓΡ 13.15.02.01

Γ.21 Υαιχβδηλεο εμαξκψζεηο Ολνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 16 at
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm

08-06-07-05

Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ

ΝΑΤΓΡ
Ν\13.15.02.03

Γ.22 Υαιχβδηλεο εμαξκψζεηο Ολνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 16 at
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm

08-06-07-05

Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ

ΝΑΤΓΡ 13.15.02.04

Γ.23 Υαιχβδηλεο εμαξκψζεηο Ολνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 16 at
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm

08-06-07-05

Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ

ΝΑΤΓΡ 13.03.03.02
ΝΑΤΓΡ 13.03.03.03
ΝΑΤΓΡ 13.10.02.01
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Άπθπα μελέηηρ
ΝΑΤΓΡ Ν13.50.06

Γ.24 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ρναλνεηδψλ ζηνκίσλ αγσγψλ
ηφκην Τδξνιεςίαο DN 100

ΝΑΤΓΡ Ν13.60.04

Γ.25 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πνιχηξεηνπ πδξνιεςίαο
Πνιχηξεην Τδξνιεςίαο DN 100
Γ.26 Δγθαηάζηαζε ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ απφ θαηφ ρπηνζίδεξν
πίεζεο ιεηηνπξγίαο (PΝ) 12,5atm δπν (2) παξνρψλ νλνκαζηηθήο
δηακέηξνπ DN 80 mm

ΝΑΤΓΡ Ν100.07.02

ΝΑΤΓΡ Ν100.190.01 Γ.27 Πξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ Γηα απφζηαζε
ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θξεαηίνπ ηνπ
πδξνκεηξεηή (πξνο ηελ Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) <= 6,00 m
ΝΑΤΓΡ Ν100.211

Γ.28 ψκα θξέκαζεο ζε γέθπξα αγσγνχ

ΝΠΡ Ν5786

Γ.29 Σαρπζπλδεζκνο αλνμείδσηνο, βηδσηφο, δηαηνκήο Φ 2 ins

ΑΣΖΔ Ν9853.10

Γ.30 Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζε πδξνηρηηψλα (booster) παξνρήο
0,2lt/s θαη καλνκεηξηθνχ χςνπο 40m

ΑΣΖΔ Ν8540.10

Γ.31 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ δηακέηξνπ Φ63mm, κε αθξψδεο
πιηθφ, πάρνπο 19mm
Γ.32 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ δηακέηξνπ Φ90mm, κε αθξψδεο
πιηθφ, πάρνπο 19mm

ΑΣΖΔ Ν8540.11
ΑΣΖΔ Ν8540.12

[CUI002A]

Γ.33 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ δηακέηξνπ Φ110mm, κε αθξψδεο
πιηθφ, πάρνπο 19mm
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ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΠΧΝ
ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ

3. ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ
3.1. ΣΠ – 1 ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΔΚΚΑΦΖ
3.1.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ θνξηνεθθφξησζε, ζηαιία θαη κεηαθνξά ησλ
κε επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ή γηα ηελ απφζεζε θαη δηάζηξσζε
ηνπο ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία ή γηα ηελ θαηαζθεπή
επηρψζεσλ ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ.

3.1.2. ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΣΔΛΔΘΟΤΝ
Οη θνξηνεθθνξηψζεηο ησλ πξνο κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο ζα γίλνληαη είηε κε
κεραληθά κέζα είηε κε ηα ρέξηα φηαλ ηα κεραληθά κέζα δελ κπνξνχλ λα πιεζηάζνπλ ή
φηαλ ε πνζφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε κεηάβαζε
θνξησηηθνχ κεραλήκαηνο. ηελ εξγαζία θνξηνεθθφξησζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηαιία
ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ σο θαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε ρψξνπο θαη κε
ηξφπν πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
Σα πξντφληα πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζα πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, πνπ γίλνληαη γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ χδξεπζεο θαη γηα ηελ επίρσζε νξπγκάησλ ζσιελψζεσλ
νξπγκάησλ ηερληθψλ έξγσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε απφζηαζε κεηαθνξάο ζα ινγίδεηαη
κε ην ζπληνκφηεξν δξφκν θαη ζα θαζνξίδεηαη, εγγξάθσο, απφ ηελ Τπεξεζία ε αθξηβήο
ζέζε θαη απφζηαζε.

3.1.3. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΖ
α. Ζ επηκέηξεζε ηεο εξγαζίαο θνξηνεθθφξησζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηαιία
ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζα γίλεη ζε θπβηθά κέηξα θνξηνεθθφξησζεο γαησδψλ πξντφλησλ
εθζθαθήο.
β. Ζ επηκέηξεζε ηεο εξγαζίαο ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο αζπκπίεζησλ γαησδψλ πξντφλησλ
εθζθαθήο ζα γίλεη αλά θπβηθφ κέηξν ζην κεηαθνξηθφ κέζν ή ζε ζσξνχο αλά ρηιηφκεηξν.

Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ησλ παξαγξάθσλ α, β, ζα γίλεηαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θπβηθψλ
κέηξσλ, ησλ θπβνρηιηνκέηξσλ θαη ησλ θπβηθψλ κέηξσλ πνπ επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε
ηα παξαπάλσ, κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο, νη νπνίεο ηηκέο θαη πιεξσκή
απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
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3.2. ΣΠ – 2 ΔΚΚΑΦΔ ΤΠΟ ΤΝΘΖΚΔ ΣΔΝΟΣΖΣΑ ΥΧΡΟΤ
3.2.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο δπζρέξεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο εθζθαθέο πνπ
εθηεινχληαη ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη ηελ εμ’ απηψλ εθαξκνγή πξνζαχμεζεο
ηεο ηηκήο ησλ εθζθαθψλ απηψλ.

3.2.2. ΣΤΠΟΠΟΗΖΣΗΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ
Ζ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ θαιχπηεηαη απφ ηελ Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-0301.

Πξνβιέπεηαη πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο
πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη
ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ
θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ
(mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25m3 θαη δελ είλαη
εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζε κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.
Ζ πξνζαχμεζε εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα κεηά απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο
εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.

3.2.3. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ
Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη ζε θπβηθά κέηξα (m3) νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ε
πιεξσκή κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ.

3.3. ΣΠ – 3 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΚΧ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΚΑΦΔ
3.3.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αθνξνχλ ζηα ζέκαηα,
πνπ αθνξνχλ ηηο δπζρέξεηεο εθζθαθψλ, ιφγσ ζπλάληεζεο αγσγψλ ΟΚΧ θαη ηελ
πξφζζεηε απνδεκίσζε, πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ απηψλ.

Έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ, ηφζν εληφο αζηηθψλ, φζν θαη εληφο
πεξηαζηηθψλ ή ππεξαζηηθψλ πεξηνρψλ.

Ζ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ θαιχπηεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ 150102-02-01-00, ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-03-00-00, ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00, ΔΛΟΣ ΣΠ 150108-01-03-02, ε δε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επίρσζεο ή επαλεπίρσζεο νξπγκάησλ απφ ηηο
Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00, θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00.
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3.3.2. ΣΤΠΟΠΟΗΖΣΗΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη, κέζσ παξαπνκπψλ, πξνβιέςεηο άιισλ
δεκνζηεχζεσλ, ρξνλνινγεκέλσλ ή κε. Οη παξαπνκπέο απηέο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα
ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη θαηάινγνο ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε
ζπλέρεηα. Πξνθεηκέλνπ πεξί παξαπνκπψλ ζε ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο, ηπρφλ
κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο απηψλ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνχζα
φηαλ Θα ελζσκαησζνχλ ζε απηή, κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζε ηεο. Όζνλ αθνξά ηηο
παξαπνκπέο ζε κε ρξνλνινγεκέλεο δεκνζηεχζεηο ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζή ηνπο.
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00

Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ.

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-03-00-00

Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ.

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00

Δθζθαθέο Θεκειίσλ Σερληθψλ Έξγσλ

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-05-00-00

Γηαρείξηζε πιηθψλ απφ εθζθαθέο θαη αμηνπνίεζε
απνζεζηνζαιάκσλ.

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00

Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε θαηάιιεια πξντφληα
εθζθαθψλ ή δαλεηνζαιάκσλ.

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00

Δπαλεπηρψζεηο

ζθακκάησλ

Θεκειίσλ

ηερληθψλ

έξγσλ.
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02

Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.

ΔΛΟΣ ΔΝ 388

Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ.

ΔΛΟΣ ΔΝ 397

Βηνκεραληθά θξάλε αζθαιείαο.

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο — Τπνδήκαηα ηχπνπ
αζθαιείαο

3.3.3. ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ
3.3.3.1. ΓΝΧΣΟΗ ΑΓΧΓΟΗ
Δίλαη νη αγσγνί, πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο ή πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ησλ εθζθαθψλ.

3.3.3.2. ΑΓΝΧΣΟΗ ΑΓΧΓΟΗ
Δίλαη νη αγσγνί πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηε θάζε ησλ εθζθαθψλ, ησλ νπνίσλ ε χπαξμε δελ
ήηαλ γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ.

3.3.3.3. ΜΔΣΑΣΟΠΗΕΜΔΝΟΗ ΑΓΧΓΟΗ
Δίλαη νη αγσγνί πνπ κεηαθέξνληαη ζε άιιε ζέζε, εθηφο εθζθαθήο, κφληκα ή πξνζσξηλά.

3.3.3.4. ΜΖ ΜΔΣΑΣΟΠΗΕΟΜΔΝΟΗ ΑΓΧΓΟΗ
Δίλαη νη αγσγνί, πνπ δηαηεξνχληαη ζηε ζέζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ θαη
δηαθξίλνληαη ζε:
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Αγσγνχο ζε ιεηηνπξγία, πνπ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εθζθαθψλ.



Αγσγνχο ππφ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, πνπ παξακέλνπλ κελ ζηε ζέζε ηνπο, αιιά θαηά
ηε θάζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δε ζα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία.

3.3.4. ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή έρεη εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ζπλαληψκελνπο θαηά ηε
δηελέξγεηα ησλ εθζθαθψλ αγσγνχο Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο (ΟΚΧ), νπνηαζδήπνηε
δηακέηξνπ θαη είδνπο πεξηβιήκαηνο, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο θαη κε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε, θαζψο θαη ηνπο ζπλαληψκελνπο αξδεπηηθνχο
αχιαθεο, ππφγεηνπο ή ππέξγεηνπο, κε ή ρσξίο επέλδπζε.

Σα εθζθαπηφκελα εδαθηθά πιηθά ζα θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΡ 1501-02-05-00-00.

3.3.5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
3.3.5.1. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαη γηα θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη
ζηηο αθφινπζεο εξγαζίεο:


Θα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ΟΚΧ, ηηο Γεκνηηθέο ή άιιεο αξκφδηεο Αξρέο γηα λα
ελεκεξσζεί γηα ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ γηα ηα δίθηπα ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ.



Θα εμαθξηβψλεη ηε θχζε ησλ ζπλαληψκελσλ αγσγψλ θαη ζα ηνπο απνηππψλεη ζηηο
πηλαθίδεο νξηδνληηνγξαθίαο ηνπ έξγνπ, ζεκεηψλνληαο θαη ηελ πςνκεηξηθή ηνπο ζηάζκε.



Θα εμαθξηβψλεη εάλ ην δίθηπν επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.



Θα αληρλεχεη ηε δψλε ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ κε
αληρλεπηέο ππνγείσλ δηθηχσλ (αληρλεπηέο κεηάιισλ, αληρλεπηέο πεδίσλ, ξαληάξ ππεδάθνπο
θιπ. ζχγρξνλν εμνπιηζκφ).



Θα πξνηείλεη ζηελ Τπεξεζία κε νηθνλνκνηερληθά θξηηήξηα, γηα θάζε «άγλσζην αγσγφ»
ηελ δηαηήξεζε ή ηε κεηαηφπηζή ηνπ.



Θα αμηνινγεί ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε κειέηε ιχζε αληηκεηψπηζεο ησλ «γλσζηψλ
αγσγψλ» ζε ζπζρεηηζκφ κε ηε δηαπηζησζείζα επί ηφπνπ θαηάζηαζε, π.ρ. αλεχξεζε
ηπρφλ λέσλ εκπνδίσλ πνπ δελ ιήθζεθαλ ππφςε ζηε κειέηε, δηαθνξεηηθή πςνκεηξηθή
θαη νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε θηι. θαη ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθψο ηελ Τπεξεζία.
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Τπάξρνληα παιηά δίθηπα, θπξίσο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ελδερνκέλσο δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πηλαθίδεο, νπφηε απαηηείηαη επηπιένλ έξεπλα γηα ηνλ
εληνπηζκφ ηνπο.
Ζ απφθαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε «αγλψζησλ αγσγψλ» ή «γλσζηψλ αγσγψλ» (ζην
πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο ιχζεο ηεο κειέηεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ
αλεπξεζείζα θαηάζηαζε), ζα ιακβάλεηαη, πάληνηε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην

Οξγαληζκφ θαη ηελ Τπεξεζία.

Σν εάλ νη αγσγνί πνπ ζπλαληψληαη Θα παξακείλνπλ ζε ιεηηνπξγία, θαηά θαλφλα
απνθαζίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην Οξγαληζκφ.

Μπνξεί θαηά ζπλέπεηα λα απνθαζηζηεί ε παξακνλή ηνπ αγσγνχ ζηε ζέζε πνπ
ζπλαληάηαη, κε ή ρσξίο πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, φζν δηαξθνχλ νη
εθζθαθέο ή θαη φιν ην έξγν, κε νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία θαη κε γλψκνλα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ.
Μπνξεί αθφκα λα απνθαζηζζεί ε κεηαηφπηζε ηνπ δηθηχνπ ζε άιιε ζέζε, εθηφο εθζθαθψλ
κφληκα ή πξνζσξηλά.
ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ πξνο
ηνλ αξκφδην Οξγαληζκφ. ε πεξηπηψζεηο δηθηχσλ εθηφο ιεηηνπξγίαο πνπ δελ πξνβιέπεηαη
λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ (πξάγκα πνπ ζα βεβαηψλεη ν αξκφδηνο θνξέαο), ε εθζθαθή
ζπλερίδεηαη ρσξίο ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ.

3.3.5.2. ΔΡΓΑΗΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΣΑΣΟΠΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΓΧΓΧΝ
Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κεηαηφπηζε αγσγνχ δελ Θα αξρίδνπλ πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ κεηαηνπηζκέλνπ - αλαθαηαζθεπαζκέλνπ αγσγνχ,
εθηφο εάλ κε πξνζσξηλά έξγα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ.

ε πεξηπηψζεηο αρξεζηεκέλσλ δηθηχσλ ηα πάζεο θχζεσο θαιψδηα (ειεθηξνδφηεζεο
ηειεθσληθά), θαη ζσιήλεο (πδξνδφηεζεο, κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ θαη αεξίνπ) , εάλ

απαηηεζεί απφ ηνλ αξκφδην ΟΚΧ, Θα πεξηζπιιέγνληαη κε πξνζνρή απφ ηνλ Αλάδνρν θαη
Θα παξαδίδνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ νηθείνπ ΟΚΧ.
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3.3.5.3. ΔΡΓΑΗΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΖ ΜΔΣΑΣΟΠΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΓΧΓΧΝ, «ΔΝ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ» Ζ ΑΓΧΓΧΝ Δ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ


Οη εθζθαθέο ζηελ πεξηνρή δηέιεπζεο αγσγψλ ΟΚΧ, φηαλ ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηνπο
αγσγνχο, ζε ιεηηνπξγία ζα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, κε ή ρσξίο ρξήζε
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.



Οη απνθαιππηφκελνη ή ππαθαπηφκελνη νρεηνί, ζα ππνζηεξίδνληαη ή ζα αληηζηεξίδνληαη
κεηαιιηθά, θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηά ηνπο, ηφζν θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο φζν θαη κειινληηθά, κεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο.



ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εηδηθή ππνζηήισζε ή αληηζηήξημε Θα ζπληάζζεηαη
ζρεηηθή κειέηε ε νπνία ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. Οη
απαηηνχκελεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ζα επηκεηξψληαη
ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.



Ζ επαλεπίρσζε θαη πξνζηαζία ηνπ αγσγνχ Θα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ Μειέηε θαη ηελ Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02.



Δάλ απαηηεζεί πιεπξηθή κεηάζεζε εχθακπησλ ζσιήλσλ, ζη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη
κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζνρή θαη ηα θαηάιιεια κέζα θαη πξνζσπηθφ, ψζηε λα
απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δεκηά επί ησλ αγσγψλ απηψλ.



Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ ιήςε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ, εάλ ιφγνη αζθαιείαο,
ππαγνξεχνπλ ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ αγσγψλ (π.ρ. αγσγψλ ΓΔΖ. θηι), θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.

3.3.6. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ ΠΔΡΑΗΧΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ηζρχνπλ ηα πεξί πνηνηηθψλ ειέγρσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο Πξνδηαγξαθέο
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02- 07-02-00, ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-03-00-00, ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00
θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02.
Δάλ δηαπηζησζεί κε ζπκκφξθσζε ηεο θαηαζθεπήο κε ηα αλσηέξσ, ε Δπίβιεςε έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα απνδερζεί ηελ θαηαζθεπή ππφ φξνπο θαη λα νξίζεη ηα δηνξζσηηθά κέηξα
πνπ ζα ιάβεη ν Αλάδνρνο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ.

3.3.7. ΟΡΟΗ
ΤΓΔΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

—

ΑΦΑΛΔΗΑ

ΚΑΗ

ΠΡΟΣΑΗΑ

3.3.7.1. ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ
Ζ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζε δψλεο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ πξνζαπμάλεη
ηνπο ζπλήζεηο θηλδχλνπο ησλ εθζθαθψλ γηα ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ. Ζ αλεχξεζε
ππνγείσλ δηθηχσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκαίλεη φηη εθηεινχληαη θαη’ αξρήλ
ζε ραιαξά εδάθε (έρεη πξνεγεζεί εθζθαθή / επαλεπίρσζε θαηά ηα παξειζφλ). Ζ εθηέιεζε
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εξγαζηψλ θνληά ζε ππφγεηα θαιψδηα ππφ ηάζε ή αγσγνχο αεξίνπ πφιεσο ζπλεπάγεηαη
ζνβαξφηαηεο επηπηψζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (ειεθηξνπιεμία, αλαζπκηάζεηο, έθξεμε).

Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηελ πεξηνρή δηθηχσλ ππφ πίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηαρχηαηε
άλνδν ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ εληφο ηνπ νξχγκαηνο. Ζ πξφθιεζε δεκηψλ ζε δίθηπν
αθαζάξησλ έρεη δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.
Ζ πξφθιεζε δεκηψλ ζε ππφγεηα ηειεθσληθά θαιψδηα, δελ έρεη κελ άκεζεο επηπηψζεηο
ζην πξνζσπηθφ, αιιά απαηηεί ζεκαληηθέο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο ζχλδεζεο
(επαλάπιεμε θαισδίσλ, ηνπνζέηεζε κνχθαο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ), πςεινχ θφζηνπο.

3.3.7.2. ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ


Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζα κειεηψληαη ιεπηνκεξψο ηα ζρέδηα ησλ ΟΚΧ,
ζα δηελεξγνχληαη εξεπλεηηθέο ηνκέο θαη ζα ζαξψλεηαη ε δψλε ηνπ πξνβιεπφκελνπ
νξχγκαηνο κε ειεθηξνληθνχο αληρλεπηέο ππεδάθνπο.



Δπηζεκαίλεηαη φηη ν εμνπιηζκφο απηφο κε ηηο ηερληθέο εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί,
είλαη ζήκεξα πςειήο αμηνπηζηίαο θαη πξνζηηφο. Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί θαηά
ζπλέπεηα λα απαηηήζεη ηε ζάξσζε ηνπ ππεδάθνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ.



Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε κεραληθά κέζα ζα εθηειείηαη ππνρξεσηηθά κε
θαζνδήγεζε ηνπ ρεηξηζηή απφ έκπεηξν ρσκαηνπξγφ εξγαδφκελν εληφο ηνπ νξχγκαηνο.
Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρεηξηζηή ηνπ
κεραλήκαηνο.



Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ππφ ηελ δηαξθή επίβιεςε έκπεηξνπ εξγνδεγνχ, ν νπνίνο
ζα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο παξεηέο ηνπ νξχγκαηνο, ην απνθαιπθζέλ δίθηπν θαη ηα
κέηξα αζθαιείαο (ΜΑΠ πξνζσπηθνχ, αληηζηεξίμεηο θηι.).



ην φξπγκα ζα δηαηάζζνληαη αζθαιείο θιίκαθεο αλφδνπ θαζφδνπ ηνπ εξγαδφκελνπ
πξνζσπηθνχ.



Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα ππάξρεη επαξθέο απφζεκα πιηθψλ ππνζηχισζεο (θαδξφληα,
ραιχβδηλα πξνθίι, ηκάληεο αλάξηεζεο κεηαιιηθνί πάζζαινη θιπ.) γηα ηελ άκεζε ιήςε

πξφζζεησλ κέηξσλ ππνζηχισζεο αληηζηήξημεο ησλ δηθηχσλ.


ηε ζηέςε ηνπ νξχγκαηνο ζα δηαηεξείηαη θαζαξή ισξίδα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,50 ή
εθαηέξσζελ επί ηεο νπνίαο δελ ζα απνηίζεληαη πξντφληα εθζθαθψλ



Σν αλνηθηφ φξπγκα ζα πεξηθξάζζεηαη θαη θαηά ηηο δπν ισξίδεο.

Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα :
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Πξνζηαζία ρεηξψλ θαη βξαρηφλσλ

Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 388

Πξνζηαζία θεθαιηνχ

Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 397

Πξνζηαζία πνδηψλ

Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 20345-2

Θα ηεξνχληαη απζηεξά ηα ινηπά κέηξα αζθαιείαο πξνζηαζίαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
εγθεθξηκέλα ρέδην Αζθάιεηαο-Τγείαο ηνπ έξγνπ (ΑΤ).

3.3.8. ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ
Όηαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ ζπλαληψληαη ππφγεηα δίθηπα ΟΚΧ, ν Αλάδνρνο
δηθαηνχηαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο πξνβιεπνκέλεο γηα ηηο εθζθαθέο, ππφ ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Ζ πξφζζεηε απνδεκίσζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο πεξηπηψζεηο
ελαέξησλ αγσγψλ ΟΚΧ (π.ρ. γξακκψλ ΓΔΖ), αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ
κπνξεί λα πξνμελνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

Οη εθζθαθέο θαηά ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη δπζρέξεηεο ιφγσ ζπλάληεζεο δηθηχσλ ΟΚΧ
ζα επηκεηξνχληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3) ζχκθσλα κε ηε ζρέζε:

V = L x (Hα - Hθ) x W

Όπνπ:
L:

ην κήθνο ηνπ νξχγκαηνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ππάξρνλ δίθηπν ΟΚΧ.

Ζα: ε άλσ ζηάζκε δψλεο δπζρεξεηψλ, εθηεηλφκελε κέρξη 1,00 m πςειφηεξα απφ ην
αλσξάρην ηνπ ζπλαλησκέλνπ αγσγνχ. ηελ πεξίπησζε δηέιεπζεο πεξηζζνηέξσλ
αγσγψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο ε άλσ ζηάζκε ηεο δψλεο δπζρεξεηψλ εθζθαθήο ζα
νξίδεηαη θαηά βαζκίδεο πιάηνπο θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε ζπλέρεηα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ επηθαιχπηνληαη ζη δψλεο δπζρεξεηψλ δχν αγσγψλ εληφο ηνπ
νξχγκαηνο, σο άλσ ζηάζκε επηκέηξεζεο ιακβάλεηαη ε πςειφηεξε.
W:

ην πιάηνο ηεο δψλεο δπζρεξεηψλ ίζα κε ηελ θάηνςε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ
ζπλαλησκέλνπ

δηθηχνπ

πιένλ

0,25m

εθαηέξσζελ.

ε

πεξίπησζε

δχν

ή

πεξηζζνηέξσλ αγσγψλ σο πιάηνο ιακβάλεηαη ε θάηνςε ηεο δέζκεο ησλ αγσγψλ
πιένλ 0,25 m εθαηέξσζελ.
Hθ:

ε θάησ επηθάλεηα ηεο δψλεο δπζρεξεηψλ, εθηεηλφκελε κέρξη 2,00 m θάησ απφ ην
θαησξάρην ή ηνλ ππζκέλα ηνπ δηθηχνπ. ηελ πεξίπησζε παξάιιεισλ αγσγψλ, κε
δηαθνξεηηθή θάησ ζηάζκε, ε κνξθή ηεο θάησ επηθάλεηαο ηεο δψλεο δπζρεξεηψλ ζα
θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα κε ηα θαζνξηζζέληα γηα ηελ άλσ επηθάλεηα.
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Ζ επηκέηξεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ νξηδνληηνγξαθία ηεο δψλεο εθηέιεζεο ησλ εθζθαθψλ
ππφ θιίκαθα 1:500, ζηελ νπνία ζα απεηθνλίδνληαη ηα απαληεζέληα δίθηπα θαη απφ
ραξαθηεξηζηηθέο δηαηνκέο, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγσγψλ
πνπ ζπλαληψληαη (δηάκεηξνο, πιηθφ θαηαζθεπήο, αξκφδηνο νξγαληζκφο) θαη ζα απεηθνλίδεηαη ε
αλαινγνχζα δψλε δπζρεξεηψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα (κε αλαγξαθή
ηνπ εκβαδνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαηνκή).

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ρνξεγνχκελεο απφ ηνπο ΟΚΧ πηλαθίδεο ησλ δηθηχσλ είλαη δπλαηφλ λα
είλαη αλαθξηβείο ή ειιηπείο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε επηκειή έξεπλα εληνπηζκνχ ηπρφλ ππαξρφλησλ
δηθηχσλ κε ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ή δνθηκαζηηθέο ηνκέο θαη λα εθηειεί εθζθαθέο κε
κέγηζηε πξνζνρή.
Σπρφλ δεκηέο ζε ππάξρνληεο θαη κε παξνπζηαδφκελνπο ζε ζρέδηα αγσγνχο επηβαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο επαλνξζψζεη κε δηθή ηνπ
επζχλε θαη δαπάλεο.
Ζ πξφζζεηε απηή απνδεκίσζε θαιχπηεη:


Σηο δπζρέξεηεο ηεο εθζθαθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ειαθξψλ κεραληθψλ
κέζσλ (κηθξήο απφδνζεο) θαη ηεο ρεηξσλαθηηθήο εθηέιεζεο πξνο απνθπγή δεκηψλ επί
ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ ΟΚΧ.



Σηο δπζρέξεηεο αλαπέηαζεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζηε δψλε ησλ αγσγψλ, ιφγσ
πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ή απφδνζεο ησλ κεραληθψλ κέζσλ. Ζ κεηά ηελ αλαπέηαζε
απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζηηο πξνζσξηλέο ή νξηζηηθέο ζέζεηο απφζεζεο ή
απφξξηςεο εληάζζεηαη ζην αληηθείκελν ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ησλ εθζθαθψλ.



Σηο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ή ππνζηήξημεο ησλ αγσγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηπρφλ απαηηνχκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηήξημεο ησλ παξεηψλ
νξπγκάησλ. Οη ζπζηεκαηηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ δηθηχσλ, γηα ηηο νπνίεο εθπνλείηαη
εηδηθή κειέηε επηκεηξνχληαη ηδηαηηέξσο θαηά πεξίπησζε.



Σελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ Θα πξνθιεζνχλ ζηνπο αγσγνχο θαηά ηελ
εθζθαθή. Σηο ηπρφλ δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο πιηθψλ θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ.



Σηο ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ησλ εξγαζηψλ ιφγσ ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο απφ
ηνπο αξκφδηνπο ΟΚΧ (φηαλ νη ελδηαθεξφκελνη ΟΚΧ απαηηνχλ Δπίβιεςε ησλ εξγαζηψλ απφ
δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ). Οη θαζπζηεξήζεηο απηέο λνείηαη φηη ζα είλαη ζε ινγηθφ πιαίζην θαη

δελ ζα αλαηξέπνπλ ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε
ζα επηιακβάλεηαη ηνπ ζέκαηνο ε Γηεπζχλνπζα ηνπ έξγν Τπεξεζία.
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Σελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο.



Σελ αλάζπξζε θαη απνμήισζε ησλ πθηζηακέλσλ δηθηχσλ (ζσιήλσλ

ή θαισδίσλ)

ρσξίο λα πξνμελεζνχλ δεκηέο, εθ’ φζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηνλ αξκφδην ΟΚΧ.


Σελ απνδεκηψζε ησλ ΟΚΧ, ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ησλ πξνο απφιεςε πιηθψλ.



Σελ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ αλαζπξφκελσλ πιηθψλ ησλ δηθηχσλ θαη ηελ κεηαθνξά
ηνπο ζηηο απνζήθεο, πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ αληίζηνηρν ΟΚΧ.



Σελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ απμεκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο.



Σελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ.



Σελ κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο ζην έξγν.



Σελ ελζσκάησζε ή ηε ρξήζε ηνπο ζην έξγν.



Σελ θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ απφζβεζε θαη ηηο ζηαιίεο ηνπ
εμνπιηζκνχ.



Σελ δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
Πξνδηαγξαθήο.



Σελ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε.



Σελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θιπ γηα ηελ πιήξε
θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή, θαζψο
θαη ησλ ηπρφλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (εξγαζία θαη πιηθά) εάλ δηαπηζησζνχλ κε
ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηνπο ειέγρνπο.

[CUI002A]
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3.4. ΣΠ – 4 ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ ΜΔ ΞΤΛΟΕΔΤΓΜΑΣΑ
3.4.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ
εθζθαθήο (φπνπ απαηηείηαη) κε νξηδφληηα ή θαηαθφξπθα ζηνηρεία δεχμεο φπνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ ηα
ζπκπιεξψλνπλ.

3.4.2. ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΣΔΛΔΘΟΤΝ
Αληηζηήξημε πξαλψλ ή παξεηψλ ηάθξσλ, κε μπινδεχγκαηα, ζαληδψκαηα, καδέξηα ή
παξεκθεξνχο ηχπνπ κεζνδνινγία ζε νπνηνδήπνηε πιάηνο ή βάζνο ζθάκκαηνο, χζηεξα
απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, κε ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη ζπλδέζκνπο θαζψο θαη
ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, απνζχλδεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε.
Όζεο θνξέο ε θχζε ησλ εδαθψλ ην απαηηεί, ν Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηελ θαηάιιειε
αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο, φπσο απηέο επηβάιινληαη απφ ηνπο θαλφλεο
αζθαιείαο. Σνλ ηφπν θαη ηελ ππθλφηεηα μπινδεχμεσο ζα νξίδεη θάζε θνξά ν Αλάδνρνο ή ν
αληηπξφζσπφο ηνπ ζην έξγν, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία.
Κάζε θαηάπησζε παξεηάο ζθάκκαηνο ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε θαη εάλ έγηλε θαη θάησ
απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ζε μπινδεπγκέλεο ή κε μπινδεπγκέλεο παξεηέο θαη νη
νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο απηήο (εξγαηηθά αηπρήκαηα, δεκηέο ζε ηξίηνπο, δεκηέο έξγσλ θιπ)
βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν, πνπ ππνρξενχηαη ζε θάζε λφκηκε
απνδεκίσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ βιαβέλησλ έξγσλ θαη αλαιακβάλεη γεληθά θάζε
πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα επηβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε
πξφζζεησλ μπινδεχμεσλ ή ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ ζε φζα ζεκεία απηή θξίλεη ηνχην
απαξαίηεην. Παξά ην δηθαίσκα ηνχην ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε
κφλνο θαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εθζθαθψλ πνπ έγηλαλ.

3.4.3. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε ησλ μπινδεπγκάησλ ζα γίλεη
ζχκθσλα κε ην εκβαδφλ ηεο θαηαθφξπθεο επίπεδεο επηθάλεηαο αληηζηήξημεο πνπ έξρεηαη
ζε επαθή κε ηηο παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο επί ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηελ
ακνηβή αληηζηήξημεο κε μπινδεχγκαηα, φπσο ιεπηνκεξέζηεξα πεξηγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην.
Πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή θαη δελ επηκεηξψληαη νη ηπρφλ πνζφηεηεο μπινδεπγκάηνο πνπ
ζα ρξεηαζζεί λα ηνπνζεηεζνχλ θαζέησο πξνο ηελ δηεχζπλζε ηνπ αγσγνχ.

[CUI002A]
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ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ηεο αλαγξαθφκελεο πνζφηεηαο
αληηζηήξημεο, ζα ζεκεηψλεηαη απαξαηηήησο ν ραξαθηεξηζκφο εδάθνπο πνπ έρεη θαζνξηζηεί
γηα ην επηκεηξνχκελν ζθάκκα, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε αλαθεξφκελε εξγαζία.

[CUI002A]
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3.5. ΣΠ – 5 ΤΓΡΟΣΟΜΗΑ ΠΤΡΚΑΓΗΑ
3.5.1. ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΛΖΦΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΤΡΟΒΔΖ
Σν πδξνζηφκην ππξθαγηάο ζα θαηαζθεπαζζεί βαζηθά απφ ρπηνζίδεξν θαη ζα είλαη
ππέξγεην κε δχν ζηφκηα ιήςεο 2 1/2". Οξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ πδξνζηνκίνπ ζα είλαη
νξεηράιθηλα (βάζεηο θαη πψκαηα ζηνκίσλ ιήςεο, θεθαιή θαη άμνλαο ρεηξηζκνχ, βάζεηο κε έδξαζε
ζηνκίνπ δηθιείδαο θ.ιπ.). Ζ δηάκεηξνο εηζαγσγήο ζα είλαη Ø63mm θαη ην ζπλνιηθφ βάξνο κε

ηε βάζε ηνπ φρη κηθξφηεξν απφ 95kg. Ζ θαηαζθεπή ζα αληαπνθξίλεηαη ηνπιάρηζην ζηηο
πξνδηαγξαθέο DΗΝ 3222.
Ζ βάζε ηνπ πδξνζηνκίνπ ζα απνηειείηαη απφ μερσξηζηφ ηκήκα, πνπ ζα είλαη ελσκέλν κε
σηίδεο θαη θνριίεο ζην θχξην ζψκα. ην ηκήκα απηφ ηεο βάζεο ζα ππάξρεη νπή
εθθέλσζεο, απφ ηελ νπνία ζα δηέξρεηαη λεξφ κφλν φηαλ ζα θιείζεη ε δηθιείδα ηεο βάζεο.
Μεηά ηελ ιήςε ηνπ λεξνχ θαη ην θιείζηκν ηεο δηθιείδαο ζα γίλεηαη απηφκαηε εθθέλσζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ πδξνζηνκίνπ απφ ηελ κηθξή νπή ηεο βάζεο.

Σν πδξνζηφκην ππξθαγηάο ζπλδέεηαη ζην δίθηπν ησλ ζσιήλσλ θαηά ηνλ ηξφπν πνπ
δείρλεηαη ζην ζρέδην θαη ζηε ζέζε πνπ ζεκεηψλνληαη ζην ζρέδην νξηδνληηνγξαθηψλ. Γεληθά
ην πδξνζηφκην ζα ηνπνζεηεζεί ζην πεδνδξφκην, πεξίπνπ κηζφ κέηξν απφ ηελ θφςε ησλ
θξαζπέδσλ. Αλ δελ ππάξρεη πεδνδξφκην ή ην πιάηνο ηνπ είλαη κηθξφ κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί θαη γεηηνληθά πξνο ηηο νηθνδνκηθέο γξακκέο θαηά ηνλ ηξφπν πνπ λα είλαη
δπλαηή ε εχθνιε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ.
Ζ ζχλδεζε ηνπ πδξνζηνκίνπ ζα γίλεη ζε ζσιήλα Ø63mm. Ζ ζχλδεζε γίλεηαη κε
ηνπνζέηεζε ηαπ ζηνλ αγσγφ πνπ ε δηαθιάδσζε ηνπ ζα ζπλδέεηαη ζε ζσιήλα Ø63mm. Ζ
ηνπνζέηεζε ηνπ ηαπ γίλεηαη νξηδφληηα, ψζηε ζρεδφλ νξηδφληηα λα ηνπνζεηεζεί θαη ν
ζσιήλαο Ø63mm ζην απαηηνχκελν κήθνο. Κνληά ζηε βάζε ηνπ πδξνζηνκίνπ ππξθαγηάο ν
ζσιήλαο δηαθφπηεηαη θαη ζπλδέεηαη κε ηεκάρην ρπηνζηδήξνπ ζσιήλα, πνπ θέξεη ζην άθξν
ηνπ θαηάιιειε κνχθα κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, ελψ ην άιιν άθξν ηνπ είλαη
θιαληδσηφ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ρπηνζίδεξν δηθιείδα DN100mm (ηεο νπνίαο ν
ρεηξηζκφο, γίλεηαη απφ ρπηνζίδεξν θξεάηην εδάθνπο), θαζψο θαη ινηπά εμαξηήκαηα DN100mm
(πεδηισηή γσλία θαη ρπηνζίδεξνο ακθηθιαληδσηφο ζσιήλαο ζε φζν κήθνο απαηηείηαη, ζηνλ νπνίν
ζπλδέεηαη ην θάησ ηκήκα ηνπ πδξνζηνκίνπ).

Σν ζπγθξφηεκα ιήςεο λεξνχ ππξφζβεζεο απνηειείηαη απφ πδξνζηφκην ππξθαγηάο κε ηε
βάζε ηνπ, απφ ηελ πεδηισηή γσλία, απφ ηε ζπξηαξσηή δηθιείδα κε ηελ πξνζηαζία ηεο
(θξεάηην εδάθνπο, θψδσλαο ρπηνζίδεξνο θ.ιπ.) θαη απφ ην ζηξαγγηζηήξην θαη ηνπο

εγθηβσηηζκνχο (θξεαηίνπ εδάθνπο, ζηήξημεο δηθιείδαο θαη πέδηινπ γσλίαο θ.ιπ.).
[CUI002A]
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3.5.2. ΔΜΜΔΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΓΗΚΛΔΗΓΧΝ
3.5.2.1. ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Γηα θάζε δηάκεηξν δηθιείδαο απαηηείηαη αληίζηνηρν ρπηνζίδεξν θάιπκκα πξνζηαζίαο
(θψδσλαο) πνπ ηνπνζεηείηαη θαη εθαξκφδεη ζην άλσ κέξνο ηεο θαη ζθεπάδεη ην ζηέιερνο

ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο.

ηελ επηθάλεηα ηνπ

εδάθνπο ηνπνζεηείηαη

ρπηνζίδεξν θπιηλδξηθφ θξεάηην ζην

απαηηνχκελν βάζνο κε ππνδνρή, ζηαζεξφ δίζθν κε νπή δηέιεπζεο ζηειέρνπο θαη θηλεηφ
θάιπκκα δεκέλν κε αιπζίδα ή ζηαζεξνπνηεκέλν κε άμνλα πνπ λα επηηξέπεη ηελ
πεξηζηξνθή θαη άλνηγκα ηνπ θαιχκκαηνο.
Απφ ηνλ θψδσλα κέρξη ηνλ δίζθν ηνπ ρπηνζηδήξνπ θξεαηίνπ ηνπνζεηείηαη ηεκάρην απφ
ρπηνζίδεξν θχιηλδξν (πξνζηαηεπηηθφο ζσιήλαο). Σν ηεκάρην απηφ πξνζαξκφδεηαη ζηελ
θεθαιή ηνπ θψδσλα θαη ζην θξεάηην εδάθνπο. Μέζα ζηνλ θχιηλδξν ηνπνζεηείηαη ζηδεξέλην
ζηέιερνο ρεηξηζκνχ. Σν ζηέιερνο απηφ ζα είλαη αλζεθηηθφ, απφ ζθιεξφ ράιπβα κε αλάινγν
κήθνο θαη απαηηνχκελε δηαηνκή. ην άλσ κέξνο ηνπ ζα θέξεη βάθηξν κε πξηζκαηηθή
απνδνρή θαη αλάινγε θεθαιή γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θνξεηνχ θιεηδηνχ ρεηξηζκνχ.

3.5.2.2. ΔΡΓΑΗΔ
Ζ ηνπνζέηεζε είλαη απιή. ηεξεψλεηαη ν θψδσλαο πάλσ ζηε δηθιείδα. ηε ζπλέρεηα
ηνπνζεηείηαη ν πξνζηαηεπηηθφο ζσιήλαο πνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ ζα θέξεη ππνδνρή γηα
ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θψδσλα. Δίλαη δπλαηφ ν πξνζηαηεπηηθφο ζσιήλαο λα απνηειείηαη
απφ πεξηζζφηεξα ηεκάρηα (επηκεθπληηθά), κε θαηάιιειεο ππνδνρέο πξνζαξκνγήο. Σα
ηεκάρηα απηά εμαηηίαο ηεο εηδηθήο θαηαζθεπήο ηνπο πξνζηίζεληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν.
Σν ζηδεξέλην ζηέιερνο ρεηξηζκνχ ζα έρεη ην ίδην κήθνο κε ηνλ επηκεθπληηθφ πξνζηαηεπηηθφ
ζσιήλα θαη ζα πξνζαξκφδεηαη παξφκνηα κε πξηζκαηηθέο ππνδνρέο ζε πεξίπησζε
πνιιψλ ηεκαρίσλ. Αθνχ γίλεη θνπή θαη θαηεξγαζία ησλ άθξσλ ηνπ ζηειέρνπο ρεηξηζκνχ
(ησλ ππνδνρψλ ηνπ θ.ιπ.) θαη ε επηρσκάησζε, ηνπνζεηείηαη ην θπιηλδξηθφ θξεάηην εδάθνπο

ζηελ θαζνξηζκέλε ζέζε θαη εγθηβσηίδεηαη.

3.5.3. ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΖ
ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξνρήο λεξνχ ππξφζβεζεο πεξηιακβάλνληαη φια
φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη επηπξφζζεηα φια ηα πιηθά θαη
θάζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ πδξνζηνκίνπ. Ζ δηάηαμε
έκκεζνπ ρεηξηζκνχ ηεο δηθιείδαο, ην ρπηνζίδεξν θξεάηην εδάθνπο, ν πξνζηαηεπηηθφο
επηκεθπληηθφο ζσιήλαο θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα ρεηξηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή
κνλάδαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξνρήο λεξνχ ππξφζβεζεο.

[CUI002A]
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3.6. ΣΠ – 6 ΓΗΚΣΤΑ ΑΠΟ ΧΛΖΝΔ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΤΦΖΛΖ
ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ
3.6.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΧΝ
Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή
ππνγείσλ δηθηχσλ χδξεπζεο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE)
θιάζεο PE 80 θαη PE 100.

3.6.2. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΧΜΑΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
ΔΝΩΜΑΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ
Σα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα δίθηπα ζσιελψζεσλ απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) είλαη:
σιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) απφ πξψηεο χιεο 2εο θαη 3εο γεληάο.
Δηδηθά ηεκάρηα απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο ίδησλ ηδηνηήησλ κε ηνπο ζσιήλεο,
ή ινηπά πιηθά.
Οη ζσιήλεο νλνκαζηηθήο πίεζεο κεγαιχηεξεο ησλ 16 atm θαηαζθεπάδνληαη θαηά θαλφλα
απφ πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο (PE 100). Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα
ζπγρέεηαη κε ηελ θιάζε ηνπ πιηθνχ (PE 80, PE 100).
Σν πνιπαηζπιέλην πςειήο πνηφηεηαο HDPE (High Density Polyethylene), ην πνιπαηζπιέλην
ρακειήο πνηφηεηαο LDPE (Low Density Polyethylene) θαη ην πνιππξνππιέλην (PP)
ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιπνιεθηλψλ.

Σα

πνιπαηζπιέληα

είλαη

ζεξκνπιαζηηθά,

δειαδή

κπνξνχλ

λα

κνξθνπνηεζνχλ

ζεξκαηλφκελα θαη λα επαλαζηεξενπνηεζνχλ νζεζδήπνηε θνξέο.

Σν κνξηαθφ βάξνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θπκαίλεηαη απφ 2000 έσο 40.000.
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Οη ηππηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ HDPE παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Ηδιόηηηα

Μονάδα

Μέθοδορ δοκιμήρ

Σιμή

Γείθηεο ξνήο MFI 190/5

g/10min

ISO 1133:2000-02

0,3 - 0,7

Μησανικέρ ιδιόηηηερ ζε θεπμοκπαζία 23°C και ζσεηική ςγπαζία 50%
Όξην δηαξξνήο

Ν/mm

Δπηκήθπλζε ζην ζεκείν
δηαξξνήο

2

%

EN ISO/R 527-1:1996
EN ISO/R 527-1:1996

Αληνρή εθειθπζκνχ ζηε ζξαχζε

Ν/mm

Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε

%

2

2

Σαρχηεηα δνθηκήο
125 mm/min

Ν/mm

2

Μέηξν θάκςεσο

Ν/mm

2

θιεξφηεηα Shore D

-

DΗΝ 53505:200-08

Αληνρή ζε θξνχζε

-

EN ISO 8256:2004

Αληνρή ζηελ θάκςε

22

EN ISO 178:2003

15
32
> 800
28
800
60
ρσξίο
ζξαχζε

Θεπμικέρ ιδιόηηηερ
Πεξηνρή ηήμεσο

°C

πληειεζηήο γξακκηθήο
δηαζηνιήο

Κ

-1

Θεξκηθή αγσγηκφηεηα ζηνπο

W/m×

20°C

K

130
ASTM D 696-03

DIN 52612-1

1,7 × 10

-4

0,43

Ζλεκηπικέρ ιδιόηηηερ ζε θεπμοκπαζία 20°C και ζσεηική ςγπαζία 50%
16

Δηδηθή αληίζηαζε

Χ × cm

ASTM D257-99

> 10

Δπηθαλεηαθή αληίζηαζε

Χ

ASTM D257-99

> 10

13

3.6.3. ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
3.6.3.1. ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΧΛΖΝΔ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ
EN 12201-1:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part

1: General - πζηήκαηα ζσιελψζεσλ πδξνδφηεζεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 1:
Γεληθφηεηεο.
EN 12201-2:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part

2: Pipes - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ γηα έξγα χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην. Μέξνο
2: σιήλεο.
EN 12201-3:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part

3: Fittings - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ γηα έξγα χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην.
Μέξνο 3: Δμαξηήκαηα.
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EN 12201-4:2001

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part

4: Valves - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ γηα έξγα χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην.
Μέξνο 4: Βάλεο.
EN 12201-5:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part

5: Fitness for purpose of the system. - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ γηα έξγα
χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην. Μέξνο 5: Καηαιιειφηεηα ζπζηεκάησλ

3.6.3.2. ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΧΛΖΝΔ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ
ΤΠΟ ΠΗΔΖ ΓΗΑ ΧΛΖΝΔ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΔΡΓΔΗΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ
EN 13244-1:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure

systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part
1: General - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ ππνγείσλ θαη ππέξγεησλ δηθηχσλ,
χδξεπζεο, απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο, απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 1: Γεληθά
EN 13244-2:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure

systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part
2: Pipes - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ ππνγείσλ θαη ππέξγεησλ δηθηχσλ,
χδξεπζεο, απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο, απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 2: σιήλεο.
EN 13244-3:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure

systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part
3: Fittings - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην γηα ππφγεηα ή ππέξγεηα
δίθηπα νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, Πνιπαηζπιέλην (PE)- Μέξνο 3: Δμαξηήκαηα, ζχλδεζκνη
EN 13244-4:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure

systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part
4: Valves - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην γηα ππφγεηα ή ππέξγεηα
δίθηπα νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, Πνιπαηζπιέλην (PE)- Μέξνο 4: Γηθιείδεο
EN 13244-5:2002

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure

systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part
5: Fitness for purpose of the system - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ απφ
πνιπαηζπιέλην γηα ππφγεηα ή ππέξγεηα δίθηπα νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, Πνιπαηζπιέλην
(PE)- Μέξνο 5: Καηαιιειφηεηα ζπζηεκάησλ.

3.6.3.3. ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ
EN 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems Test method for leaktightness under and after bending applied to the operating
mechanisms

–

πζηήκαηα

πιαζηηθψλ

ζσιελψζεσλ

–Βαιβίδεο

γηα

ζπζηήκαηα

ζσιελψζεσλ απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) - Μέζνδνο δνθηκήο γηα ζηεγαλφηεηα ππφ θάκςε
ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη κεηά απφ απηή.
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EN 10284:2000

Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene

(PE) piping systems - Λπφκελνη ζχλδεζκνη καιαθνχ ρπηνζηδήξνπ γηα ζπζηήκαηα

ζσιελψζεσλ πνιπαηζπιελίνπ (PE).
EN 12100:1997

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for
supports πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ -

resistance to bending between

Βαιβίδεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) - Μέζνδνο δνθηκήο ηεο αληνρήο ζε θάκςε κεηαμχ
ζηεξηγκάησλ.

3.6.3.4. ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΟΚΗΜΧΝ
EN 12099

Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components -

Determination of Volatile Content - πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ - Τιηθά θαη
ζπζηαηηθά κέξε ζσιελψζεσλ πνιπαηζπιελίνπ - Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ
πηεηηθψλ.
EN 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of
resistance to internal pressure at constant temperature - πζηήκαηα πιαζηηθψλ
ζσιελψζεσλ - Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο - Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε εζσηεξηθή
πίεζε ππφ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία.
EN 12119:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for
resistance to thermal cycling

-

πζηήκαηα

πιαζηηθψλ

ζσιελψζεσλ

-

Βάλεο

πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) - Μέζνδνο δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ζε θπθιηθή ζεξκηθή ελαιιαγή.

3.6.4. ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΤΛΗΚΑ – ΓΟΚΗΜΔ ΜΗΓΜΑΣΟ ΠΡΩΣΖ ΤΛΖ –
ΓΟΚΗΜΔ ΩΛΖΝΩΝ
3.6.4.1. ΓΔΝΗΚΑ
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
Δπξσπατθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΝ) θαη ζα παξάγνληαη ζχκθσλα κε απηέο. Σν ηειηθφ
πξντφλ (ζσιήλεο, εμαξηήκαηα) ζα θέξεη ζήκαλζε CE.
Πξντφληα απφ άιια θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη πξψηεο χιεο απφ θξάηε
- κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ
παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ζεσξνχληαη ηζνδχλακα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην θξάηνο θαηαζθεπήο, φηαλ κε απηνχο
επηηπγράλεηαη ζηνλ ίδην βαζκφ επαξθψο ε απαηηνχκελε ζηάζκε πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ
αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ρξήζεο. Γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλνκέλσλ
ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ
Τπεξεζία πξνο έγθξηζε θάθειν κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
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παξνπζίαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ HDPE



πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα /εξγαζηήξην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θνηλνηηθέο δηαηάμεηο (ΔΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence
of testing and calibration laboratories - Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ
δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ), απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ

πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ πξνηχπσλ (βι. πίλαθα πξνηχπσλ)


πίλαθεο/ ζηνηρεία αλαιφγσλ εθαξκνγψλ ησλ πξντφλησλ



πίλαθεο δηαζηάζεσλ/ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ



ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
παξάγεη ην εξγνζηάζην



νδεγίεο εγθαηάζηαζεο/ ζχλδεζεο.

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα ππνβάιινληαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη θαη’
ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλνπλ πεξίιεςε ζηελ Διιεληθή θαη πιήξε θείκελα/ ζηνηρεία ζηελ
Αγγιηθή.

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΝ ISO
9000:2000- 12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary - πζηήκαηα
δηαρείξηζεο πνηφηεηνο - Βαζηθέο αξρέο θαη ιεμηιφγην) παξαγσγηθή δηαδηθαζία.

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο
γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ, απφ επίζεκε Αξρή, Οξγαληζκφ ή Ηλζηηηνχην ρψξαο
ηεο ΔΔ (π.ρ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming
pools).

Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ παξαρζεί ην πνιχ έλα εμάκελν πξηλ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο ζην έξγν
πξνο ηνπνζέηεζε.

3.6.5. ΤΝΘΔΖ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ (COMPOUND)
– ΣΗΜΖ MRS
Σν κίγκα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ - πςειήο ππθλφηεηαο HDPE (compound) ησλ ζσιήλσλ ζα
είλαη:


δεχηεξεο γεληάο, ηχπνπ PE 80 (MRS 8 θαηά ΔΝ ISO 9080:2003-10, ΔΝ ISO 1167-1:200307, ΔΝ ISO 12162:1996-04) ή



ηξίηεο γεληάο ηχπνπ, PE 100 (MRS 10 θαηά ΔΝ ISO 9080:2003-101, ΔΝ ISO 1167-1:200307, ΔΝ ISO 12162:1996-04)
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MRS: Minimum Required Strength: ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή: είλαη ε αληνρή ηνπ
πιηθνχ φπσο πξνθχπηεη απφ πδξαπιηθέο δνθηκέο πίεζεο θαηά ΔΝ ISO 1167-1:2003-07 ή
θαηά EN 921:1994 (αλακελφκελε αληνρή κεηά απφ πεξίνδν 50 εηψλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε
0

0

0

ηνπιάρηζηνλ 30 δνθηκέο πίεζεο ζε ζεξκνθξαζίεο 20 , 60 , 80 C).

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα δνθηκήο πιηθνχ θαηεγνξίαο PE
100.

Ζ θιάζε 100 είλαη πεξίπνπ θαηά 25% αλζεθηηθφηεξε ζε πίεζε απφ ηελ θιάζε 80, θαη απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα κηθξφηεξα πάρε ηνηρσκάησλ γηα ηελ απηή νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ
ζσιήλα.

Ζ επηινγή ηεο θιάζεο PE 100 ή PE 80 θαζνξίδεηαη ζηελ Μειέηε. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη
ζηελ Μειέηε, ζπληζηάηαη ε επηινγή ηεο θιάζεο PE 100 θαζψο ε θιάζε απηή παξνπζηάδεη
θαιχηεξε αληίζηαζε ζηελ δνθηκή RCP (Rapid crack propagation: ηαρεία επέθηαζε
ξεγκαηψζεσλ) θαη κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα δηαξξνψλ ηνπ δηθηχνπ.

3.6.6. ΔΗΓΗΚΟ ΒΑΡΟ
Σν πνιπκεξέο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ζα έρεη ππθλφηεηα ζηελ πεξηνρή 953 - 960
Kg/m3 ζηνπο 23ν C θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιχηεξε απφ 930 Kg/m3. Ο έιεγρνο ηεο
ππθλφηεηαο απνζθνπεί ζηελ δηαπίζησζε φηη δελ εκπεξηέρεηαη πνιπαηζπιέλην ρακειήο
ππθλφηεηαο ζηα κίγκαηα.
Γηα ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιάζεσλ πνιπαηζπιελίνπ θαη ηνλ έιεγρν ηπρφλ
ελζσκάησζεο πιηθνχ άιιεο πνηφηεηαο παξαηίζεληαη νη ππθλφηεηεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ
πνιπαηζπιελίνπ:
HDPE (Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο) :

940 – 965 Kg/m3

MDPE (Πνιπαηζπιέλην κέζεο ππθλφηεηαο) :

930 – 940 Kg/m3

LLDPE (Γξακκηθφ, ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην) :

910 – 930 Kg/m3

LDPE (Πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο) :

900 – 910 Kg/m3

[CUI002A]

ει.36/96

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΠΧΝ
ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ

3.6.7. ΓΔΗΚΣΖ ΡΟΖ
Θα ηεξνχληαη ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην EN 12201-1:2003. Ζ δνθηκή αθνξά ζηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ ξεπζηνχ πιηθνχ (ζρεηηθφ πξφηππν ΔΝ ISO 1133:2000-02: Plastics Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of
thermoplastics (ISO 1133:1997) - Πιαζηηθά - Πξνζδηνξηζκφο ηεο καδηθήο παξνρήο ηήγκαηνο (MFR)
θαη νγθνκεηξηθήο παξνρήο ηήγκαηνο (MVR) ησλ ζεξκνπιαζηηθψλ). Ο δείθηεο ξνήο MFI (Melt flow
index) ζα είλαη ην πνιχ 0,4 – 0,5 g/10 min. Πεξηεθηηθφηεηα ζε πηεηηθά θαη λεξφ

Μεηξάηαη ε απψιεηα πιηθνχ κεηά απφ 1 ψξα ζε θνχξλν ζηνπο 105νC θαηά ΔΝ 12118:1997
(Plastics piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ - Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία ζηα
ζεξκνπιαζηηθά κε θνπιινκεηξία).

Ζ επηηξεπφκελε απψιεηα πηεηηθψλ αλέξρεηαη ζε 350kg/m3, ε δε επηηξεπφκελε απψιεηα
λεξνχ θάησ απφ 300 mg/kg.
Αληίζηαζε ζε επέθηαζε ξσγκήο (Resistance to crack propagation-RCP).

Γηα ηνλ έιεγρν απηφ ππάξρνπλ δχν κέζνδνη δνθηκήο.
α)

Ζ πιήξεο δνθηκή (full scale test) ζχκθσλα κε ην ΔΝ ISO 13478:2005-04

(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack
propagation [RCP] - Full-scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] - Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηε
κεηαθνξά ξεπζηψλ - Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζε γξήγνξε αλάπηπμε ξήγκαηνο [RCP] Γνθηκή πιήξνπο θιίκαθνο [FST]).

β)

Ζ κηθξήο θιίκαθαο δνθηκή (Small scale Steady state – S4 – Test) θαηά ΔΝ ISO

13477:2005-05 (Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance
to rapid crack propagation [RCP] - Small-scale steady-state test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά πγξψλ. Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζε ηαρεία
επέθηαζε ξεγκάησζεο. Γνθηκή κηθξήο θιίκαθαο ππφ ζηαζεξέο ζπλζήθεο).

Καηά ηελ δνθηκή απηή δεκηνπξγείηαη κηα ξσγκή ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Καηφπηλ
απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ αγσγνχ θαη κεηξάηαη ε θξίζηκε πίεζε ε νπνία θαη θαηαγξάθεηαη.
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3.6.8. ΖΜΑΝΖ ΩΛΖΝΩΝ
Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δχν ζεηξέο ζήκαλζεο ρξψκαηνο ιεπθνχ αληηδηακεηξηθά ηππσκέλεο
θαη αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλα, πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή π.ρ γηα PE 100:

Φνξέαο Έξγνπ – ΑΓΩΓΟ HDPE / Φ ΑΑΑ Υ ΒΒΒ PN 12,5
XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 =
φπνπ:
HDPE

:

πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο

ΦΑΑΑ Υ ΒΒΒ :

εμσηεξηθή δηάκεηξνο Υ πάρνο ηνηρψκαηνο

PN 12,5

=

θιάζε πίεζεο ζε atm ή bar

XXXX

=

φλνκα θαηαζθεπαζηή

YYYY

=

ρξφλνο παξαγσγήο απφ ηελ κία πιεπξά θαη αχμσλ αξηζκφο κήθνπο

απφ ηελ αληηδηακεηξηθή
ZZZZ

=

ηα εθαξκνδφκελα πξφηππα γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ δνθηκαζία

ησλ ζσιήλσλ ζην εξγνζηάζην ησλ ζσιήλσλ απηψλ θαη γηα ηνλ έιεγρν απηψλ
PE 100

=

ε θαηάηαμε ηεο πξψηεο χιεο

3.6.9. ΓΗΑΣΑΔΗ ΩΛΖΝΩΝ
Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα.
Δλδεηθηηθά δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο ηππηθψλ δηαζηάζεσλ γηα ζσιήλεο «ΡΔ 100 ησλ
12,5 atm»
Γιάμεηπορ

[CUI002A]

Πάσορ ηοισωμάηων (mm)

Βάπορ

(mm)

min

max

(kg/m)

110

8,1

9,1

2,6

125

9,2

10,3

3,35

140

10,3

11,5

4,2

160

11,8

13,1

5,49

180

13,3

14,8

6,96

200

14,7

16,3

8,54

225

16,6

18,4

10,8

250

18,4

20,4

13,4

280

20,6

22,8

16,7

315

23,2

25,7

21,2

355

26,1

28,9

26,9

400

29,4

32,5

34,1

450

33,1

36,6

43,2
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3.6.10. ΜΔΘΟΓΟ
ΔΡΓΑΗΑ

ΚΑΣΑΚΔΤΖ

–

ΑΠΑΗΣΖΔΗ

ΣΔΛΔΗΩΜΔΝΖ

3.6.10.1. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΩΝ
Ζ δηαθίλεζε θαη ε απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη κε
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην ψζηε
νη ζσιήλεο λα κελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα.
Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γεξαλνί ή ινηπά αλπςσηηθά κεραλήκαηα.
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε
ζπξκαηφζρνηλνπ ή αιπζίδσλ γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζσιήλσλ. Οη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά κε ηκάληεο (ζακπάληα).

Οη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα
δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο
ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο. Κάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά.

Μέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ηα ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ ζα παξακέλνπλ ζηα
θηβψηηα ζπζθεπαζίαο ηνπο.
Δπηζεκαίλνληαη πξνο απνθπγή ηα αθφινπζα:
α)

Ζ κεγάιε παξακνλή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ε έθζεζε ζηνλ ήιην. Ζ κέγηζηε

παξακνλή ησλ κπιε ζσιήλσλ ζην χπαηζξν ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο
ηέζζεξηο κήλεο.
β)

Ζ αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο πεξηθεξεηαθά ζηελ δηαηνκή, θαζ’ φζνλ

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ή ιπγηζκφ ζηνλ ζσιήλα.
γ)

Ζ αμνληθή ή εγθάξζηα θφξηηζε θαζ’ φζνλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε

(πιάηπλζε) ηεο δηακέηξνπ.

δ)

Σν

ζχξζηκν,

ξίςε

ή

ζηνίβαμε

ζε

ηξαρείεο

επηθάλεηεο.

Δάλ

νη

ζσιήλεο

θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο ζα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια απφ
εθδνξέο θαη ραξάμεηο.
ε)

Ζ ππεξβνιηθή επηθφξηηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζσιήλσλ (π.ρ. εζθαικέλε ζηνίβαζε).

Οξζή πξννπηηθή απνηειεί ε ζηνίβαζε ζε χςνο έσο 1,5 m, κε επαθή ησλ ζσιήλσλ θαηά
γελέηεηξα. Ζ θάησ ζηξψζε ζα εδξάδεηαη ζε επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα θαη θαζ΄ φιν ην
κήθνο ησλ ζσιήλσλ. Καηά ηελ απνζήθεπζε ζσιήλσλ δηαθνξεηηθψλ ζεηξψλ θαη
δηακέηξσλ, νη πιένλ άθακπηνη ζα δηαηάζζνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζηνίβαο.

[CUI002A]

ει.39/96

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΠΧΝ
ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ

Αλ νη ζσιήλεο έρνπλ πξνδηακνξθσκέλα άθξα (π.ρ. θιαληδσηνί ζσιήλεο), ηα άθξα απηά ζα
πξνεμέρνπλ.
Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία γηα ζχλδεζε ζα πξνζηαηεχνληαη
απφ ρηππήκαηα.
Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ ζα έρνπλ
θαξφηζα κε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο πξνεμνρέο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ηξαπκαηίζνπλ ηνπο ζσιήλεο.

3.6.11. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΩΛΖΝΩΝ ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ
Ο ππζκέλαο ηνπ νξχγκαηνο ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα βάζε θαη
θιίζεηο απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ζα είλαη επίπεδνο θαη απαιιαγκέλνο απφ πέηξεο. Οη
ζσιήλεο ηνπνζεηνχληαη επί ακκνραιηθψδνπο ζηξψζεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα
ζηελ κειέηε.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεηαη κε ρξήζε ηκάλησλ. Ζ ρξήζε
κεηαιιηθψλ αιπζίδσλ, θαισδίσλ, αγθίζηξσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ πνπ κπνξεί λα
βιάςνπλ ηελ πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε απαγνξεχεηαη.
Ζ εθηξνπή θάζε ζσιήλα απφ ηνλ επφκελν, ηφζν νξηδνληηνγξαθηθά φζν θαη πςνκεηξηθά
δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο γσλίεο πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο γηα ην είδνο ησλ
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα εμήο φξηα :


Έσο Φ 500 mm:

3,0ν



Φ 600 έσο 900 mm:

2,0ν



Φ 1000 έσο 1400 mm:

1,0ν



Φ 1400 mm:

0,5ν

Καηά ηελ επίρσζε ηνπ ζσιήλα ηα πιηθά επίρσζεο ζα δηεπζεηνχληαη θαηά ηξφπν ηέηνην
ψζηε λα πεξηβάιινπλ ηνλ αγσγφ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ πιήξσο ην δηάθελν κεηαμχ
ζσιήλνο θαη νξχγκαηνο (πιήξεο πιεπξηθφ ζθήλσκα αγσγνχ). ηελ ζπλέρεηα ε ζηξψζε
εγθηβσηηζκνχ ηνπ ζσιήλα ζα ζπκππθλψλεηαη επαξθψο κε ρξήζε ειαθξνχ δνλεηηθνχ
εμνπιηζκνχ.
Ζ ππφινηπε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ζα γίλεηαη θαηά ζηξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 0801-03- 02: "Δπαλεπίρσζε Απνκέλνληνο Όγθνπ Δθζθαθψλ Τπνγείσλ Γηθηχσλ".
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Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο
ζα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα κελ πξνθιεζεί βιάβε ζηηο ζσιελψζεηο απφ
νπνηαδήπνηε αηηία.
ε θάζε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ην ηειεπηαίν άθξν ζα
εκθξάζζεηαη γηα πξνζηαζία ηνπ ζσιήλα απφ ηελ εηζρψξεζε ξππαληψλ.

3.6.12. ΤΝΓΔΖ ΩΛΖΝΩΝ
Ζ κέζνδνο ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηα εηδηθά
ηεκάρηα ΡΔ εμαξηάηαη απφ ηελ δηάκεηξν θαη ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Γηα δηακέηξνπο ζσιήλσλ έσο θαη Φ225 θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 12,5 bar θαηά θαλφλα ε
ζχλδεζε γίλεηαη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε (electrofusion welding).
Γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο ή πςειφηεξεο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο εθαξκφδεηαη ε κεησπηθή
ζεξκηθή ζπγθφιιεζε (butt fusion welding). Σν ΡΔ ζπγθνιιάηαη απηνγελψο. ε θαηάζηαζε
ηήμεο, ζηνπο 220 νC θαη ππφ πίεζε δεκηνπξγνχληαη λένη δεζκνί κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ ΡΔ
θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζπγθφιιεζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ, ε θαηαλνκή
ησλ θνξηίσλ ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηεο ζσιελνγξακκήο θαη ε δηαηήξεζε ιείαο
εζσηεξηθήο επηθάλεηαο.

3.6.13. ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΖ
Ζ ζπγθφιιεζε επηηπγράλεηαη κε ρξήζε εηδηθνχ ηεκαρίνπ απφ ΡΔ κε ελζσκαησκέλε
ζπηξνεηδή δηάηαμε ειεθηξηθήο αληίζηαζεο: ειεθηξνκνχθα (electrofusion socket). Ζ
ειεθηξνκνχθα ηξνθνδνηείηαη απφ ειεθηξνγελλήηξηα, ε έμνδνο ηεο νπνίαο ξπζκίδεηαη
αλαιφγσο ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα.

Πξνεηνηκαζία: νη άθξεο ηνπ ζσιήλα θφβνληαη θάζεηα (ππφ νξζή γσλία σο πξνο άμνλα ηνπ
ζσιήλα) κε θαηάιιειν εξγαιείν θνπήο ζσιήλσλ επηζηξσκάησλ επηθαλεηαθήο νμείδσζεο.

Καζαξίδεηαη επηκειψο ην επίζηξσκα θαη ζηα δχν ηκήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα
ζπγθνιιεζνχλ θαη ζε κήθνο θαηά ηνπιάρηζηνλ 10 mm κεγαιχηεξν ηεο εκηδηάζηαζεο ηεο
ειεθηξνκνχθαο. Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ αδξνπνηεζεί ζα θαζαξίδνληαη κε θαζαξφ
χθαζκα ρσξίο ρλνχδη ή κε καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζε απνξξππαληηθφ (π.ρ. αζεηφλ). ε
θάζε πεξίπησζε ζα απνθεχγεηαη ε ρξήζε πιηθψλ απφμεζεο (γπαιφραξηνπ, ιίκαο, ηξνρνχ
ιείαλζεο) θαζψο θαη ε ρξήζε δηαιπηηθψλ, πνπ πεξηέρνπλ ηξηρισξναηζπιέλην, βελδίλε,

αηζπιηθή αιθνφιε (νηλφπλεπκα).
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Σα πξνο ζχλδεζε ηκήκαηα ζα επζπγξακκίδνληαη θαη ζα δηαηεξνχληαη νκναμνληθά κε
ρξήζε ζπζθηγθηήξσλ, νη νπνίνη ζα παξακέλνπλ κέρξη λα ςπρζεί πιήξσο ε
ειεθηξνκνχθα.
Καηά ηελ ζπγθφιιεζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ζπλδεηήξα επζπγξάκκηζεο, ε
άζθεζε πίεζεο ζην ζεκείν ζχλδεζεο, θαζψο θαη ε απφηνκε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο
(κε λεξφ, πεπηεζκέλν αέξα θ.ιπ.).

Γηα ηελ δνθηκή ηνπ ζπγθνιιεκέλνπ ζσιήλα είλαη απαξαίηεην λα παξέιζεη ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν σξψλ κεηά ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε.

3.6.14. ΜΔΣΧΠΗΚΖ ΤΓΚΟΛΛΖΖ
Καη ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη επηκειήο πξνεηνηκαζία ησλ άθξσλ πνπ πξφθεηηαη λα
ζπγθνιιεζνχλ. Σα πξνο ζχλδεζε ηκήκαηα ζσιήλσλ εμαξηεκάησλ ζα ζηεξεψλνληαη ζηηο
ζηαγφλεο ζηεξέσζεο ηεο κεραλήο κεησπηθήο ζπγθφιιεζεο θαη ζα επζπγξακκίδνληαη. Ζ
απφθιηζε απφ ηελ επζπγξακκία δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ πάρνπο ηνηρψκαηνο ηνπ
ζσιήλα ή ηα 2 mm (φ,ηη είλαη κηθξφηεξν).
Απφθιηζε πέξα απφ απηφ ην φξην ζα αληηκεησπίδεηαη είηε κε αχμεζε ηεο πίεζεο ησλ
ζθηγθηήξσλ, είηε κε επαλαπξνζαξκνγή ησλ ζσιήλσλ κέρξη λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε
δπλαηή επαθή θαη ε κηθξφηεξε δπλαηή απφθιηζε.
Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ / εμαξηεκάησλ ζα πιαλίδνληαη πξηλ ηελ θφιιεζε θαη ζα
θαζαξίδνληαη κε απνξξππαληηθφ (αζεηφλ) απφ ζθφλε, έιαηα, πγξαζία ή άιιεο μέλεο νπζίεο.
Δπίζεο ζα θαζαξίδεηαη θαη ε ζεξκαληηθή πιάθα απφ μέλα ζψκαηα, ζθφλε ή ππνιείκκαηα
πνιπαηζπιελίνπ φηαλ είλαη αθφκε δεζηή θαη ζα θπιάζζεηαη ζηελ εηδηθή ζήθε ηεο, πξνο
απνθπγή θζνξάο ηεο επηθάιπςεο απφ ηεθιφλ.

Ζ δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε μεξφ πεξηβάιινλ, πξνθπιαγκέλν απφ
πγξαζία θαη ξεχκαηα αέξνο, ζε ζεξκνθξαζίεο ζηελ πεξηνρή απφ – 5νC έσο + 40νC.

Ζ ζπγθφιιεζε ηνπ πνιπαηζπιελίνπ απαηηεί πίεζε ζχλδεζεο ηεο ηάμεο ησλ 0,15 Ν/mm 2, ε
νπνία ζα δηαηεξείηαη κέρξη λα αξρίζεη λα ζρεκαηίδεηαη αλαδίπισζε ηεγκέλνπ πιηθνχ
(θνξδφλη) ζην άθξν ηνπ ζσιήλα / εμαξηήκαηνο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ πνηθίιεη, αλάινγα κε ην

πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ ζσιήλα. ηελ ζπλέρεηα ζα ειαηηψλεηαη ε πίεζε ζηα 0,02
Ν/mm2 πεξίπνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ππεξρείιηζε ηνπ πιηθνχ ε νπνία επηδξά
δπζκελψο ζηελ πνηφηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ζπλερίδεηαη ε επηθαλεηαθή ζέξκαλζε. Μεηά
ηελ παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ρξφλνπ απνκαθξχλεηαη ε
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ζεξκαληηθή πιάθα θαη ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο κε πξνζνρή ψζηε
λα κελ σζεζεί φιν ην ηεγκέλν πιηθφ εθηφο ηεο ζχλδεζεο κέρξη λα επέιζεη ε ςχμε (ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηε δηάκεηξν θαη ην πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπ ζσιήλα/ εμαξηήκαηνο).

Μεηά ηελ ζηαδηαθή ςχμε ηεο δψλεο ζπγθφιιεζεο ζα απνζπλαξκνινγνχληαη νη
ζπζθηγθηήξεο.
ε θάζε πεξίπησζε απνθεχγεηαη ε απφηνκε ςχμε ησλ ζσιήλσλ κε λεξφ, πεπηεζκέλν
αέξα θ.ιπ.

3.6.15. ΩΜΑΣΑ ΑΓΚΤΡΩΔΩ
ψκαηα αγθπξψζεσο απφ ζθπξφδεκα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηηο ζέζεηο παξεκβνιήο
εηδηθνχ ηεκαρίνπ, δηαθιαδψζεσο, θακπχιεο ή ζπζηνιήο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα
ζηελ κειέηε. εκεηψλεηαη φηη ζηνπο αγσγνχο HDPE αλ νη αγσγνί θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα
ζπλδένληαη κε απηνγελή ζπγθφιιεζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Καηαζθεπαζηή.
Ζ εθζθαθή γηα ηελ ζεκειίσζε ησλ ζσκάησλ αγθπξψζεσο ζηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο
ζα εθηειείηαη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ μπινηχπσλ γηα ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα
θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ.

3.6.16. ΓΟΚΗΜΔ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ
3.6.16.1. ΓΔΝΗΚΑ
Οη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ζα γίλνληαη κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ
ζην φξπγκα, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ θαη ζπζθεπψλ θαη ηελ κεξηθή επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο.

Οη δνθηκέο δηαθξίλνληαη ζε:


πξνδνθηκαζία,



θχξηα δνθηκή ππφ πίεζε,



γεληθή δνθηκή νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ.

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ην κε επηρψκελν ηκήκα ησλ νξπγκάησλ ζα παξακέλεη
μεξφ. Σπρφλ εκθάληζε πδάησλ ζην φξπγκα ζα αληηκεησπίδεηαη κε αληιήζεηο.

Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο δνθηκήο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 500 έσο 1000 m αλάινγα κε ηηο
ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Σα άθξα ησλ ηκεκάησλ ηνπ
πξνο δνθηκή δηθηχνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά κε θιαληδσηέο ηάπεο.
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Σν πξνο δνθηκή ηκήκα ζα πιεξνχηαη κε λεξφ πξννδεπηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
πιήξεο εμαέξσζή ηνπ.

Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα εηζπίεζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε νγθνκεηξηθή δηάηαμε (φξγαλν
ή θαηαγξαθηθφ) κεηξήζεσλ, αθξηβείαο ± 1 lt θαη απηνγξαθηθφ καλφκεηξν κε αθξίβεηα

αλάγλσζεο 0,1 atm. Σα φξγαλα ζα θέξνπλ πξφζθαην (ην πνιχ 6 κελψλ) πηζηνπνηεηηθφ
βαζκνλφκεζεο απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην.

Ζ εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ. Γελ επηηξέπεηαη λα
εθηειείηαη θακία εξγαζία ζην ζθάκκα θαηά ηελ ψξα πνπ ην ηκήκα βξίζθεηαη ππφ
δνθηκαζία.

3.6.16.2. ΠΡΟΓΟΚΗΜΑΗΑ
Αθνχ πιεξσζεί κε λεξφ ην ππφ δνθηκή ηκήκα, παξακέλεη επί 24 πεξίπνπ ψξεο ππφ
ζηαηηθή πίεζε. Αλ δηαπηζησζεί απψιεηα λεξνχ, ζα αλαδεηεζεί ην ζεκείν/α δηαξξνήο, ζα
επηζθεπαζζεί ε δεκία θαη ζα επαλαιεθζεί ε δνθηκή.

3.6.16.3. ΚΤΡΗΧ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΠΗΔΖ
Αλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο χδαηνο,
επαθνινπζεί ε θπξίσο δνθηκή ππφ πίεζε.
Ζ εθαξκνζηέα πίεζε δνθηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ κειέηε ή νξίδεηαη ζε 150% ηεο
νλνκαζηηθήο πίεζεο (ΡΝ) ησλ ζσιήλσλ.
Καηά ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο πίεζεο ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ απνθπγή
δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ αέξα.
Ζ νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 12 ψξεο.

Ζ θπξίσο δνθηκή ζεσξείηαη επηηπρήο αλ δελ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε απφ
0,10 atm θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο ηνπ δηθηχνπ.

Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ νξίνπ απηνχ ειέγρεηαη νπηηθά ε
ζσιήλσζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερνκέλσλ δηαξξνψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαξξνέο
επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή. Δάλ δελ εληνπηζζνχλ
δηαξξνέο χδαηνο, παξά ην φηη πξνζηίζεληαη πνζφηεηεο χδαηνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο
πίεζεο, ζεκαίλεη φηη έρεη εγθισβηζζεί αέξαο ζην δίθηπν, νπφηε απαηηείηαη εθθέλσζε θαη
επαλάιεςε ηεο δνθηκήο.
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3.6.16.4. ΓΔΝΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ
Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο ζα επαλαπιεξψλεηαη πιήξσο ην
φξπγκα θαηά ηκήκαηα, ρσξίο φκσο λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θπξίσο δνθηκαζία πίεζεο. Καηά ηελ θάζε
απηή ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ζε επίπεδα κηθξφηεξα ηεο νλνκαζηηθήο πξνο
δηαπίζησζε ηπρφλ πίεζεο (ε πηψζε πίεζεο ζα θαίλεηαη απφ ηα καλφκεηξα).

Μεηά ηελ ηκεκαηηθή επαλαπιήξσζε ησλ νξπγκάησλ, νη ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ
ηειηθή δνθηκαζία κε πίεζε ίζε πξνο 150% ηεο νλνκαζηηθήο.
Ζ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νπηηθφ έιεγρν ησλ
ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξηζηά δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ θαηά ηελ θπξίσο δνθηκή
πηέζεσο.
Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ
ησλ ηκεκάησλ θελά.

3.6.16.5. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΓΟΚΗΜΑΗΧΝ
Γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη απνηειεζκάησλ δνθηκαζηψλ ζα θαηαξηίδνληαη
πξσηφθνιια πνπ ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ
Αλαδφρνπ.

3.6.17. ΠΛΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΗΡΩΖ ΓΗΚΣΤΟΤ (ΓΗΑ ΓΗΚΣΤΑ ΤΓΡΔΤΖ)
Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο γεληθήο δνθηκαζίαο ζα εθηειεζηεί ε πιχζε ησλ αγσγψλ,
έηζη ψζηε λα θαζαξίζνπλ νη ζσιήλεο απφ μέλα θαη θπξίσο ιεπηφθνθθα πιηθά.

Σν λεξφ πιχζεο ζα είλαη πφζηκν θαη ζα δηνρεηεχεηαη ζηηο ζσιελψζεηο απφ ην έξγν
θεθαιήο ηνπ δηθηχνπ. Ζ εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεηαη απφ ηνπο εθθελσηέο. Οη πιχζεηο
ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα επηηεπρζεί απφιπηε δηαχγεηα ηνπ εθξένληνο λεξνχ, ην
νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξφ, ρσξίο θφθθνπο άκκνπ ή άιια αησξνχκελα ζπζηαηηθά.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιχζεο ηνπ ην δίθηπν, απνζηεηξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην
λεξφ πιήξσζεο θαηάιιεισλ απνιπκαληψλ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε (π.ρ.
ριψξην). Σν δηάιπκα ρεκηθψλ πξνζζέησλ ζα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη ζα

παξακείλεη επί 3σξν ηνπιάρηζηνλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ,
φιεο νη δηθιείδεο θ.ιπ. ζα είλαη θιεηζηέο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ 3ψξνπ, ζα γίλεη έθπιπζε
ησλ ζσιήλσλ κε ην λεξφ ηνπ δηθηχνπ πφιεσο.

Μεηά ηελ εθ λένπ απφπιπζε ηνπ δηθηχνπ κε θαζαξφ λεξφ ζα ιεθζνχλ δείγκαηα λεξνχ απφ
4 δηαθνξεηηθά ζεκεία απηνχ θαζψο θαη απφ ζεκεία ηπρφλ πθηζηάκελνπ παιαηνχ δηθηχνπ
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θνληά ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηνπ λένπ. ηα εληφο ηνπ λένπ δηθηχνπ ζεκεία ην πνζνζηφ
ειεχζεξνπ ρισξίνπ ζα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ ηνπ λεξνχ
πφιεο. ε πεξίπησζε πνπ ν φξνο απηφο δελ πιεξνχηαη, πξέπεη λα γίλεη λέα έθπιπζε
φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λέα δεηγκαηνιεςία, έσο φηνπ εθπιεξσζεί ε παξαπάλσ
απαίηεζε.

3.6.18. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΟΗΟΣΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ


Έιεγρνο δειηίσλ απνζηνιήο ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ.



Έιεγρνο

νξηδνληηνγξαθηθήο

θαη

πςνκεηξηθήο

ηνπνζέηεζεο

ζσιήλσλ

θαη

ζπλδεζκνινγίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.


Έιεγρνο πξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ πηέζεσο.



Έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ψζηε λα
δηαπηζησζεί εάλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί φια ηα πξνβιεπφκελα εμαξηήκαηα θαη εάλ έρνπλ
ηεξεζεί επαθξηβψο νη θιίζεηο (πεξίπησζε δηθηχσλ βαξχηεηαο).

Δμαξηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή δηάβξσζε δελ ζα γίλνληαη
απνδεθηά θαη ζα δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζεο απηψλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.

3.6.18.1. ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΓΗΔΗΝΖ – ΑΦΑΛΔΗΑ
Πηζαλνη θηλδπλνη θαηα ηελ εθηειεζε ησλ εξγαζησλ:


Καηά ηε κεηαθνξά, απφζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ:



Δθθφξησζε πιηθψλ κέζσ γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο.



Γηαθίλεζε επηκεθψλ αληηθεηκέλσλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ.



Υεηξηζκφο - εθαξκνγή απνιπκαληψλ (ηνμηθνί ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο).



Μεηαθνξά δηα ρεηξφο ή κεραληθψλ κέζσλ αληηθεηκέλσλ κεγάινπ βάξνπο.



Δμνπιηζκφο θαη εξγαιεία ρεηξφο



Υξήζε ζπζθεπψλ ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη κεησπηθήο ζπγθφιιεζεο ζσιήλσπνπ
αλαπηχζζνπλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο.

Ο ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ έκπεηξν
πξνζσπηθφ.

3.6.19. ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΡΓΑΗΑΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ
Δθαξκφδεηαη ε νδεγία 92/57/ΔΔ ―Διάρηζηεο απαηηήζεηο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ εξγνηαμίσλ‖ θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία επί ζεκάησλ Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 159/99 θ.ιπ.)
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Οη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ΣΠ ζα δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία ζηηο
πδξαπιηθέο / ζσιελνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ζηηο ζεξκηθέο ζπγθνιιήζεηο πιαζηηθψλ.
Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο:


Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ, EN 388:2003: Protective gloves against
mechanical risks. - Γάληηα πξνζηαζίαο έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ.



Πξνζηαζία θεθαιήο, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). Κξάλε πξνζηαζίαο.



Πξνζηαζία πνδηψλ, EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004. - Τπνδήκαηα
αζθαιείαο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (αληηθαηαζηάζεθε απφ ην πξφηππν EN ISO
20345:2004).



Πξνζηαζία καηηψλ (θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θνπήο ζσιήλσλ), ΔΝ 168:2001:
Personal eye- protection - Non-optical test methods - Αηνκηθή πξνζηαζία νθζαικψλ.
Με νπηηθέο κέζνδνη δνθηκψλ.

3.6.20. ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ
3.6.20.1. ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΖΖ ΠΔΡΑΗΩΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ


Αγσγφο - Αμνληθφ κήθνο δηθηχνπ, θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη θαηεγνξία ζσιήλσλ.



Δηδηθά ηεκάρηα - Αλά kg, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη αλάινγα κε
ην πιηθφ θαηαζθεπήο.



Σκήκαηα ζσιελψζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κε δηαηνκέο ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο
απφ ηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ κειέηε ζα επηκεηξψληαη κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ
ηελ κειέηε δηακέηξνπο ηεκαρίσλ.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα κήθε ησλ ζσιελψζεσλ ζα επηκεηξψληαη αμνληθά ρσξίο λα
αθαηξνχληαη ηα κήθε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ.

3.6.21. ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ
ηηο σο άλσ επηκεηξνχκελεο επί κέξνπο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζπλαπνηεινχλ ηελ θαηαζθεπή
δηθηχσλ ζσιελψζεσλ απφ πνιπαηζπιέλην PE 80 ή PE 100, πεξηιακβάλνληαη:


Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραληθψλ κέζσλ, πιηθψλ
θαη ζπζθεπψλ.



Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη πξνζηαζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ
ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο.



Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα.
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Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ, ειέγρσλ, πιχζεσλ θ.ιπ. γηα
ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΣΠ, θαζψο
θαη ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο θαη ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζεί λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε
πεξίπησζε ηεθκεξησκέλεο δηαπίζησζεο αθαηαιιειφηεηάο ηνπο θαηά ηηο δνθηκέο ή ηνλ
έιεγρν πξνο παξαιαβή.

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζεκάησλ αγθχξσζεο απφ ζθπξφδεκα θαη ν
εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηηο σο άλσ ηηκέο κνλάδνο. Δπίζεο, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πιχζεο/
απνιχκαλζεο ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίεο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα (φηαλ πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζή
ηνπο), αλά km δηθηχνπ.
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3.7. ΣΠ – 7 ΦΡΔΑΣΗΑ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ
3.7.1. ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΓΡΔΤΖ
ηα ζεκεία φπνπ έρεη απνθαζηζζεί, θαηαζθεπάδνληαη θξεάηηα (θξεάηηα αεξεμαγσγψλ θαη
εθθελσηψλ) κέζα ζηα νπνία γίλνληαη πδξαπιηθέο δηαθιαδψζεηο, φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα.

Σν αληηθείκελν ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ νηθνδνκηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ θξεαηίσλ ηνπ δηθηχνπ. Οη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ θξεαηίσλ εκθαίλνληαη
ζηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο.

3.7.2. ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΚΑΗ ΟΠΛΗΜΟΗ
Σν ζθπξφδεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ηνπ δηθηχνπ
χδξεπζεο είλαη C30/37 θαη C12/15, φπσο κειεηήζεθε. Ο νπιηζκφο γηα φιν ην ζψκα ηνπ
θξεαηίνπ είλαη Β500C.

Γηα ηα ππνζηεξίγκαηα ησλ δηθιείδσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ κέζα ζηα θξεάηηα (καμηιάξηα
απφ φγθνπο ζθπξνδέκαηνο) ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζθπξφδεκα άνπιν C12/15.

Όινη νη μπιφηππνη, ηφζν ησλ ηνίρσλ θαη ηεο πιάθαο επηθάιπςεο φζν θαη ησλ
κηθξνθαηαζθεπψλ, ππάγνληαη ζε εληαία επηκέηξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο κειέηεο.
Ξπιφηππνη ζα ηνπνζεηεζνχλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά απφ ηνπο ηνίρνπο, γηα ηελ πιάθα
επηθάιπςεο θαη ηα καμηιάξηα ζηήξημεο ησλ δηθιείδσλ θαη εμαξηεκάησλ.

3.7.3. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΤΓΡΔΤΖ
Πξψηα γίλνληαη εθζθαθέο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ κεηά ηε δηάλνημε ησλ ηάθξσλ πνπ
δηέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ θξεαηίνπ, δειαδή γίλεηαη ηνπηθά δηεχξπλζε ηνπ ράλδαθα. Ζ
εθζθαθή ζα θζάζεη ζην απαηηνχκελν βάζνο, ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο
κειέηεο.
Μεηά ηελ εθζθαθή αθνινπζεί ε πιήξσζε ηνπ ρψξνπ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. Έπεηηα
ζα δηαζηξσζεί άνπιν ζθπξφδεκα βάζεο C12/15, φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. Πάλσ ζην
δάπεδν απηφ δηαζηξψλεηαη ν νπιηζκφο ηεο πιάθαο ηνπ ππζκέλα. ηε ζπλέρεηα
ηνπνζεηνχληαη νη μπιφηππνη ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνίρσλ (κέζα-έμσ). Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ
ηνηρίσλ ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ζσιήλσλ, πνπ ζα δηαπεξάζνπλ ηα
θξεάηηα. Ο εξγνιάβνο επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ ζσιήλα HDΡΔ κέζα ζην ηνίρν ή λα
αθήζεη ηελ αληίζηνηρε θπθιηθή νπή γηα θάζε αγσγφ. ηα ηκήκαηα απηά, πνπ
δηακνξθψλνληαη νπέο, ν νπιηζκφο ζα κεηαηεζεί γηα λα ηνπνζεηεζεί ζηα ρείιε θαη απφ ηηο
δπν κεξηέο. Γηα ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή. Ο νπιηζκφο δελ ζα
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ειαηησζεί, αιιά κφλν ζα ηνπνζεηεζεί παξάιιεια ή πιάγηα ή θαη χζηεξα απφ απιή
θακπχισζε ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ζηα ζρέδηα δελ δείρλνληαη νη αθξηβείο ζέζεηο ησλ νπψλ
απηψλ ζε φςεηο, αιιά κφλν ζε θαηφςεηο, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε νη νπέο
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηνχκελεο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ θαίλνληαη θαζαξά
ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.

Αλ δε γίλεη αξρηθά ελζσκάησζε ηεο ζσιήλσζεο HDΡΔ ζην ηνίρσκα θαη αθεζεί νπή
δηέιεπζεο, ηφηε χζηεξα απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ
ζα θιεηζζεί ην ηκήκα ηεο νπήο, πνπ παξακέλεη γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα, κε νπσζδήπνηε
ζηεγαλά πιηθά (ζθπξφδεκα, κε πξνζζεηηθά, ιεπηφθνθθν θ.ιπ.), γηα λα κελ ππάξρεη δηαξξνή
λεξνχ είηε απφ έμσ πξνο ηα κέζα είηε ηπρφλ θαη απφ κέζα πξνο ην εμσηεξηθφ έδαθνο.

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο πιάθαο επηθάιπςεο ζα πξνεγεζεί ησλ εξγαζηψλ ησλ εζσηεξηθψλ
ζσιελψζεσλ. Δίλαη δπλαηφ λα πξνεγεζνχλ θαη νη εξγαζίεο ησλ ζσιελψζεσλ αλ
ιεθζνχλ πξνζεθηηθά φια ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα λα κε δεκηνπξγεζνχλ δεκίεο ζ'
απηέο ζηε ζπλέρεηα ησλ θαηαζθεπψλ.
Ζ εηδηθή θαηαζθεπή ηνπ θάζε θξεαηίνπ εκθαίλεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Μεηά
ηελ απνπεξάησζε ηνπ θξεαηίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα δίθηπα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ
θφκβνπ δηαθιάδσζεο κε ηα εμαξηήκαηα ηνπ.

3.7.4. ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΔΗΓΖ
ην εζσηεξηθφ ησλ θξεαηίσλ πξνβιέπνληαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο, φπσο θαίλεηαη ζηα
ζρέδηα, παθησκέλεο ζηηο παξεηέο ηνπ θξεαηίνπ. πληζηάηαη φπσο ηνπνζεηεζνχλ νη
βαζκίδεο ζηνλ μπιφηππν ηνπ ηνηρψκαηνο πξηλ απφ ηελ έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Δπηηξέπεηαη, φκσο λα ηνπνζεηεζνχλ θαη κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ θξεαηίνπ, πξηλ απφ
ηα επηρξίζκαηα, αθνχ δηαλνηρηνχλ θσιηέο ζην ζθπξφδεκα. ηελ πεξίπησζε απηή κε ηα
επηρξίζκαηα ζα ζηεγαλνπνηεζνχλ ηειείσο νη ζέζεηο δηάλνημεο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο.

Πξνβιέπεηαη ζην άλσ κέξνο ηνπ ιαηκνχ λα ηνπνζεηεζεί πιαίζην απφ ζπλζεηηθά πιηθά κε
αληίζηνηρν ζπλζεηηθφ θάιπκκα. ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, δείρλνληαη νη βαζκίδεο θαη ηα
θαιχκκαηα.

Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηηο δηαζηάζεηο ησλ
ζρεδίσλ ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηεο βαζκίδαο θαη λα πξνζαξκνζζεί κε ηελ
πξνδηαγξαθή ησλ ρπηνζηδήξσλ ηεκαρίσλ. Οπσζδήπνηε θαη επεηδή ε αληνρή ησλ
θαιπκκάησλ έρεη ππνινγηζζεί γηα ηα θνξηία ησλ νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη ζηνπο
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δξφκνπο, ν εξγνιάβνο αλ δελ κπνξεί λα απνδείμεη ην αληίζεην κε ζηαηηθνχο ππνινγηζκνχο
ψζηε λα δεηήζεη αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ θαιχκκαηνο, θέξεη νιφθιεξε ηελ επζχλε γηα ηελ
αληνρή ηνπ θαη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αηχρεκα ζα ζπκβεί ζε ηξίηνπο απφ ηπρφλ κηθξή
αληνρή.

3.7.5. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΖ
Σα θξεάηηα επηκεηξνχληαη αλά ηεκάρην αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο βάζεη ησλ άξζξσλ
ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
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3.8. ΣΠ – 8 ΣΔΜΑΥΗΑ ΔΞΑΡΜΧΖ
3.8.1. ΑΝΣΗΚΔΊΜΔΝΟ
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ηεκαρίσλ
εμάξκσζεο ηνπ δηθηχνπ.

3.8.2. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΆ
Σα ηεκάρηα εμάξκσζεο ζα είλαη θιαληδσηήο ζχλδεζεο θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε λεξφ
ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40 oC.

Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο ησλ ηεκαρίσλ εμάξκσζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε
ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαηά ΔΝ ISO 9002:94 ή ΔΝ ΗSO
9001:94 ή ΔΝ ISO 9000:2000.

H θαηαζθεπή ησλ ηεκαρίσλ εμάξκσζεο απφ δχν θιαληδσηά αθξαία ηεκάρηα ζπλδεφκελα
κε εμσηεξηθνχο δηακήθεηο θνριίεο θαη ζηεγαλνπνηνχκελσλ κεηαμχ ηνπο κε ειαζηνκεξέο
πιηθφ (ζηεγαλνπνηεηηθφο δαθηχιηνο) αλάινγα κε ηελ θιάζε πίεζεο. Ζ ζχζθημε ησλ δχν
δηαηξνχκελσλ ηκεκάησλ επηηπγράλεηαη κε ηελ ζχζθημε κέζσ ησλ εμσηεξηθψλ δηακήθσλ
θνριηψλ θαη ησλ πεξηθνριίσλ ηνπο επί ηνπ ειαζηνκεξνχο ζηεγαλνπνηεηηθνχ δαθηπιίνπ.
Ζ

εμάξκσζε

ησλ

εθαηέξσζελ

ζπλδεφκελσλ

ζηνηρείσλ

(ζσιελψζεσλ,

δηθιείδσλ,

εμαξηεκάησλ θιπ) επηηξέπεηαη κεηά απφ απφζθημε ησλ εμαγσληθψλ θνριηψλ, πνπ επηηξέπεη

αμνληθή κεηαηφπηζε πξνο ην θέληξν ηνπ ηεκαρίνπ εμάξκσζεο.
Οη σηίδεο ησλ ηεκαρίσλ εμάξκσζεο ζα έρνπλ εμσηεξηθή δηάκεηξν, δηάκεηξν επίπεδεο
επηθάλεηαο ζχλδεζεο, αξηζκφ νπψλ, δηάκεηξν κεηαμχ θέληξνπ νπψλ, δηάκεηξν νπψλ θαη
κέγεζνο ζπεηξψκαηνο θνριηψλ θαζνξηδφκελν θαηά DIN2501.
Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία ησλ ηεκαρίσλ εμάξκσζεο ζα γίλεηαη κε επίζηξσζε
επνμεηδηθήο ξεηίλαο θαηάιιειεο γηα πφζηκν λεξφ ζεξκνθξαζίαο κέρξη 60νC.
ην ζψκα ησλ ηεκαρίσλ εμάξκσζεο ζα αλαγξάθεηαη αλεμίηεια ηνπιάρηζηνλ ε νλνκαζηηθή
δηάκεηξνο, ε νλνκαζηηθή πίεζε θαη ν νίθνο θαηαζθεπήο.
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3.8.3. ΠΗΔΔΗ


Ολνκαζηηθή πίεζε



Τδξαπιηθή

πίεζε

δνθηκήο

ζψκαηνο

:

10, 16, 25 atm

:

15, 24, 37 atm

:

10, 16, 25 atm

:

Υπηνζίδεξνο

(κεδεληθή δηαξξνή)



Μεγίζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο

3.8.4. ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
Ολνκαζηηθήο πίεζεο 10 – 16 atm


ψκα (δηαηξνχκελν κε θιαληδσηά άθξα)

GG-25,

GGG40


Κνριίεο

:

Γαιβαληζκέλνο ράιπβαο



Πεξηθφριηα (εμαγσληθά)

:

Γαιβαληζκέλνο ράιπβαο



Διαζηηθφο δαθηχιηνο ζηεγάλσζεο

:

EPDM

3.8.5. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ επηκέηξεζε ησλ ηεκαρίσλ εμάξκσζεο ζα γίλεηαη θαηά ηεκάρην.

Ζ πιεξσκή ησλ επηκεηξεζέλησλ ηεκαρίσλ εμάξκσζεο ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε
ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο, πνπ απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ
ηεκαρίνπ εμάξκσζεο, ηελ θνξηνεθθφξησζε – ζηαιία – κεηαθνξά αλεγκέλσλ ζε εξγαζία,
ηελ εγθαηάζηαζε κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ
απαηηνπκέλσλ δηα ηελ ηνπνζέηεζε έξγσλ, κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ, πιηθψλ θαη εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ ζε πιήξε θαη
θαλνληθή ιεηηνπξγία.
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3.9. ΣΠ – 9 ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ
3.9.1. ΓΔΝΗΚΑ
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα θαη
ρπηνζηδεξέο ζράξεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θξεαηίσλ επηζθέςεσο
θαη πδξνζπιινγήο ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο.
Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή απηή εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε
ηνπνζέηεζε ησλ θαιπκκάησλ θαη ησλ ζραξψλ έρνπλ ζπλνπηηθά σο εμήο:
1. Ζ πξνκήζεηα ησλ ρπηνζηδήξσλ θαιπκκάησλ θαη ησλ ζραξψλ κεηά ησλ πιαηζίσλ ηνπο
θαζψο θαη ησλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ ησλ θαιπκκάησλ φπνπ απαηηνχληαη.
2. Όιεο νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ παξαπάλσ εμαξηεκάησλ απφ ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ή ηελ απνζήθε ηνπ πξνκεζεπηνχ ζηε ζέζε ηνπνζέηεζήο
ηνπο.
3. Οη θάζε είδνπο δνθηκαζίεο.
Σα ρπηνζηδεξά απηά εμαξηήκαηα κπνξεί λα είλαη απφ ρπηνζίδεξν κε θπιινεηδή γξαθίηε
(ρπηνζίδεξνο εκπνξίνπ) ή απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (ειαηφ ρπηνζίδεξν). ηελ

παξνχζα εξγνιαβία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιχκκαηα θαη ζράξεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν
(duciil iron) θαη ζα είλαη επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ.

3.9.2. ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΛΗΚΧΝ
Σα θαιχκκαηα, νη ζράξεο θαη ηα πιαίζηά ηνπο ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή
γξαθίηε (ειαηφ ρπηνζίδεξν) θαη πξνδηαγξαθψλ ΔΟΚ/ ΔΛΟΣ - ΔΝ 124 (επξσπατθψλ
πξνδηαγξαθψλ). Πξέπεη λα κελ έρνπλ θπζαιίδεο αέξνο ή άιιεο νπηηθέο αλσκαιίεο, ε δε

πνηφηεηα ηνπο ζα δηαζθαιίδεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ ή Γηεζλνχο
γξαθείνπ.

3.9.2.1. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ
Σα θαιχκκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα νδνζηξψκαηα βαξείαο θπθινθνξίαο δει.
θαηεγνξίαο D400 δει. αληνρήο ζε θνξηία κεγαιχηεξα ησλ 40 ηφλσλ (Δπξσπατθή
Πξνδηαγξαθή ΔΝ 124).

Όια ηα θαιχκκαηα θαη ηα πιαίζηά ηνπο ζα θέξνπλ εκθαλή ζήκαλζε σο αθνινχζσο


ΔΝ 124 (ζην ζήκα ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ).



Σελ αλάινγε θαηεγνξία αληνρήο.



Σν φλνκα ή θαη ην ζήκα αλαγλψξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.



Σα αξρηθά Ο.Α.Ο. θαη ην έηνο ρπηεχζεσο
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Σα θαιχκκαηα πνπ ζα είλαη ρσξίο εμαεξηζκφ θαη ηα πιαίζηα ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο θαη
ζα πξέπεη θαηά ην άλνηγκα, ην θαπάθη λα απνρσξίδεηαη απφ ην πιαίζην θαη φρη λα
πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ζηαζεξφ άμνλα (κεληεζέ).
Σα πιαίζηα ζα έρνπλ άλνηγκα πξνζπέιαζεο 600mm θαη ππνδνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ πνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο
Πξνδηαγξαθέο θαη κε δεδνκέλα ρεκηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.

Ο αλάδνρνο πξηλ πξνβεί ζηελ ηειηθή παξαγγειία ησλ θαιπκκάησλ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη
ζηελ

Τπεξεζία

πιήξε

ζηνηρεία

ιεπηνκεξεηψλ

θαιπκκάησλ

πνπ

πξνηείλεη

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη αλάινγα
επεμεγεκαηηθά θείκελα ή θσηνγξαθίεο.

Όηαλ ηα θαιχκκαηα παξαδνζνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζα πξέπεη
λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά. πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Ζ δηαδηθαζία απηή
δελ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε ηνλ αλάδνρν πνπ παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο έλαληη
ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Ο αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηθαλφ αξηζκφ θιεηδηψλ εθφζνλ ηα θαιχκκαηα πνπ ζα
πξνθξηζνχλ γηα ηνπνζέηεζε κε εηδηθφ θιεηδί.

3.9.3. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΛΤΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΥΑΡΧΝ
Σα θαιχκκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηέηνηα πςφκεηξα νχησο ψζηε λα ηαπηίδνληαη κε απηά
ηνπ παξαθείκελνπ νδνζηξψκαηνο. Σα πιαίζηα ηνπ ζα παθησζνχλ ζηα ζηφκηα ησλ
θξεαηίσλ κε ζθπξφδεκα θαη νπιηζκφ γηα ηελ αγθχξσζή ηνπο νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί
ηπρφλ κεηαηφπηζε ηνπο απφ ηα βαξηά νρήκαηα. Ζ πάθησζε ζα ζηακάηα 5cm θάησζελ ηνπ
θαιχκκαηνο νχησο ψζηε λα θαιπθζεί κε αζθαιηηθφ ηάπεηα.

3.9.4. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ - ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη αλά ρηιηφγξακκν βάξνπο, φπσο επηκεηξήζεθε ε εξγαζία ε νπνία
εθηειέζηεθε θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο, ή νπνία ηηκή
θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα
ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ,
εθνδίσλ, πιηθψλ θαη εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.
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3.10. ΣΠ – 10 ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΣΔΜΑΥΗΑ
3.10.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ ηερληθή πξνδηαγξαθή γηα ηα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα, απνβιέπεη ζηελ θαηαζθεπή θαη
ηνπνζέηεζε θαιπκκάησλ θξεαηίσλ (νξζνγσληθψλ ή θπθιηθψλ), ζραξψλ, εμαξηεκάησλ
χδξεπζεο, βαζκίδσλ θαη γεληθά ζε θάζε ρπηνζηδεξέλην ηεκάρην ή εμάξηεκα πνπ ζα
ηνπνζεηεζεί ζε ηκήκα ηνπ έξγνπ.

3.10.2. ΑΝΑΛΟΓΗΔ
Σν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην θαηά 50% ρπηνζίδεξν θαζαξήο
πξνέιεπζεο (ΠΗΚ) ζε ρειψλεο. Σν ππφινηπν πιηθφ κπνξεί λα είλαη παιαηφο ρπηνζίδεξνο
ζε άξηζηε πνηφηεηα.

3.10.3. ΤΦΖ ΤΛΗΚΟΤ ΥΤΣΧΝ ΣΔΜΑΥΗΧΝ
Ζ θαηαζθεπή ησλ ρπηψλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα γίλεη κε εμαηξεηηθή επηκέιεηα, λα παξνπζηάδεη
επηθάλεηα ζξαχζεο θαηά, κάδα ζπκπαγή θαη νκνηνγελή πνπ λα απνηειείηαη απφ ιεπηνχο
θαη θαλνληθνχο θφθθνπο. Σν κέηαιιν πξέπεη λα είλαη αξθεηά καιαθφ ψζηε λα γίλεηαη ε
δηάηξεζε θαη ε ηνκή ηνπ, θαζψο θαη ε θαηεξγαζία ηνπ κε ιίκα, κε ηξππάλη θαη πξηφλη
εχθνια. Ζ ζθιεξφηεηα ηνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 210 κνλάδεο BRINEL.

3.10.4. ΟΦΖ ΥΤΣΧΝ ΣΔΜΑΥΗΧΝ
Σν πιηθφ θαηά ην ρχζηκν ζα πξέπεη λα γεκίζεη ηέιεηα ηα θαινχπηα θαη λα κε παξνπζηάδεη
ειάηησκα, π.ρ. θπζαιίδεο, ξσγκέο, αξκνχο ηήμεο θαη δηαθνπήο ζπλέρεηαο, ζθνπξηέο θ.ιπ.
Ζ επηθάλεηα ησλ ηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέιεηα νκαιή ρσξίο ειαηηψκαηα κε κνξθή
ςσξίαζεο.

3.10.5. ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΔΓΡΑΖ
Δηδηθή πξνζνρή ζα δνζεί ψζηε νη επηθάλεηεο ζηεξέσζεο (θαιχκκαηα πάλσ ζηα πιαίζηα,
θιάληδεο θ.ιπ.) λα είλαη απφιπηα επίπεδεο, κε δπλαηφηεηα ηέιεηαο επαθήο κεηαμχ ηνπο,

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή έδξαζε (φρη ζηξεβιέο επηθάλεηεο). Γηα ηελ θαλνληθή επίηεπμε
ησλ παξαπάλσ ν εξγνιάβνο ζα ππνρξεψζεη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ (ρπηήξην θ.ιπ.) ζηελ
ηφξλεπζε ή πιάληζε ησλ επηθαλεηψλ ζηεξέσζεο ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο
επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ρσξίο αμίσζε ηδηαίηεξεο πιεξσκήο. Κάζε ειαηησκαηηθή
ηεκάρην ζηε ζηεξέσζε ζα απνκαθξχλεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.

3.10.6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
Πξηλ απφ θάζε ρχηεπζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πιηθψλ ηεο εξγαζίαο
ρχηεπζεο πξέπεη λα θαιείηαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο ν
νπνίνο θαηά ηελ θξίζε ηνπ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ φιε εξγαζία. Γηα ην ιφγν απηφ
ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία δχν ηνπιάρηζην κέξεο πξηλ
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απφ θάζε ηκεκαηηθή ηήμε γηα ηελ παξαγσγή ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ παξαγγειζεί, γηα ην
ζθνπφ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ιήςεο δνθηκψλ, αλ θξίλεη απηφ απαξαίηεην
ε Τπεξεζία επίβιεςεο. Απηφ ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο είηε εμαζθεζεί είηε φρη, δελ
κεηψλεη ηελ επζχλε ηνπ αλάδνρνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη γηα ηηο
ππφινηπεο ππνρξεψζεηο ηνπ.

3.10.7. ΓΗΑΣΑΔΗ ΥΤΣΧΝ ΣΔΜΑΥΗΧΝ
Οη δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε αθξίβεηα πξνο απηέο πνπ δείρλνληαη
ζηα ζρέδηα, ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε ή ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο επίβιεςεο. αλ
πεξηζψξηα αλνρήο νξίδνληαη:
α) γηα βάξνο ± 8%
β) γηα πάρνο ± 8% θαη -5% κε κέγηζην πεξηζψξην +2,5mm θαη -1,5mm.

3.10.8. ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΓΟΚΗΜΔ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΥΤΣΧΝ ΣΔΜΑΥΗΧΝ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρπηνζηδήξνπ ε Τπεξεζία επίβιεςεο κπνξεί λα δεηήζεη
ηελ εθηέιεζε, ζε θαηάιιειν επίζεκν εξγαζηήξην, ησλ παξαθάησ δνθηκψλ: (Γηα θάζε είδνο
δνθηκήο ζα παίξλνληαη κέρξη ηξία δνθίκηα θάζε ρχηεπζεο πνπ ζα ειέγρνληαη).

α) Γνθηκή θάκςεο: Γηα ηελ δνθηκή θάκςεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηέιεηα θπιηλδξηθά δνθίκηα
δηακέηξνπ 25mm θαη κήθνπο 600mm. Σν δνθίκην ζα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε κεραλή
δνθηκήο θάκςεο, κεηαμχ εδξάλσλ πνπ απέρνπλ ην έλα απφ ην άιιν 500mm ζα πξέπεη λα
βαζηάμεη ρσξίο λα ζθεπάζεη νιηθφ θνξηίν 320kgr εθαξκνζκέλν ζηε κέζε ηνπ αλνίγκαηνο
κεηαμχ ησλ εδξάλσλ. Απηφ αληηζηνηρεί ζε ηάζε 26kgr/mm2. Σν βέινο ηε ζηηγκή ηεο
ζξαχζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 5mm. Οη πιεπξέο ησλ αθκψλ ησλ εδξάλσλ θαη
ηνπ ηκήκαηνο εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ ζα ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία 45° θαη ζα
ελψλνληαη κε θχιηλδξν αθηίλαο 2mm.

β) Γνθηκή θξνχζεο: Γηα ηε δνθηκή θξνχζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφιπηα νξζνγσληθφ
πξηζκαηηθφ δνθίκην, κε πιεπξά 40mm θαη κε κήθνο 200mm. Σν δνθίκην ζα ηνπνζεηεζεί
κέζα ζε θαηάιιειε κεραλή θξνχζεο, κε θξηφ, πάλσ ζε έδξαλα πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο
160mm. Σν δνθίκην ζα πξέπεη λα αληέμεη ρσξίο λα ζπάζεη, ζε θηχπεκα ηνπ θξηνχ βάξνπο
12kgr, ην νπνίν πέθηεη ειεχζεξα απφ χςνο 400mm πάλσ ηνπ θαη αθξηβψο ζηε κέζε ηνπ
ζηίγκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ησλ εδξάλσλ. Ζ θεθαιή ηνπ θξηνχ ζα απνηειείηαη απφ
θπιηλδξηθφ ηνκέα κε επίθεληξε γσλία 90° θαη αθηίλα 50mm. Ο άμνλαο ηνπ θπιίλδξνπ ζα
είλαη νξηδφληηνο θαη θάζεηνο πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ δνθηκίνπ. Οη αθκέο ηνπ εδξάλνπ ζα είλαη
φπσο δηαγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
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(εκείσζε: Ο κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ δνθηκψλ δελ πξέπεη λα είλαη
θαηψηεξνο ηεο νξηδφκελεο ειάρηζηεο ηηκήο θάζε θνξά. πλάκα ην απνηέιεζκα θάζε ρσξηζηήο
δνθηκήο δελ επηηξέπεηαη λα δίλεη ηηκή κηθξφηεξε θαηά 10% απφ απηήλ πνπ νξίδεηαη ζαλ ειάρηζηε
ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο. Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ θαη νη ππφινηπν φξνη ηεο
πξνδηαγξαθήο απηήο, ζα παξαιακβάλνληαη ηα πξντφληα ρχηεπζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε φια ηα
πξντφληα ηεο αληίζηνηρεο ρχηεπζεο ζα απνκαθξχλνληαη ρσξίο θακηά εμέηαζε).

γ) Παξαιαβή ρπηψλ ηεκαρίσλ: Απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη
πξνζσξηλή ηκεκαηηθή παξαιαβή θαη δχγηζε ησλ ρπηψλ ηεκαρίσλ, κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ησλ πηζαλψλ δνθηκψλ θξνχζεο θαη θάκςεο πνπ εθηεινχληαη, θαζψο θαη ηεο
καθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ηνπο. Σν θάιπκκα ζα έρεη πεξηκεηξηθά ζε δχν ζεκεία θσιεέο κε
ζηηβαξνχο βξαρίνλεο γηα ηελ θαηάιιειε ζηεξέσζε ινζηνχ ή εηδηθνχ εξγαιείνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κεηαηφπηζε ηνπ απφ ην ζηφκην ηνπ θξεαηίνπ. Με ηελ πξνζσξηλή θαη
ηκεκαηηθή παξαιαβή ζα παίξλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ
δνθηκψλ πάλσ ζηα δνθίκηα ηεο αληίζηνηρεο ρχηεπζεο. Σα είδε πνπ παξαδίδνληαη ζα
εμεηάδνληαη εξγαζηεξηαθά. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε νιφθιεξεο
ηεο πξνκήζεηαο θαη ην λσξίηεξν ζε (3) ηξεηο κήλεο κεηά απφ ηελ ηειεπηαία παξάδνζε, ζε
ηξφπν ψζηε λα κπνξεί θαηά ην δηάζηεκα απηφ λα εμαθξηβσζεί ε πηζαλή χπαξμε
θξπκκέλσλ ειαηησκάησλ.

3.10.9. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
Σα ρπηνζηδεξέληα ηεκάρηα ζα ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα
ηεο κειέηεο.

3.10.10. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΖ
1. Σα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζα επηκεηξεζνχλ ζε βάξνο (kgr) ηνπνζεηεκέλα, αθνχ νη

δηαζηάζεηο ηνπο δελ είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη αλαθέξνληαη
ζηε κειέηε, ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν δχγηζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Αλ νη
δηαζηάζεηο ησλ ρπηνζηδεξέλησλ ηεκαρίσλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο νη νπνίεο
ζεκεηψλνληαη ζηα ζρέδηα ή νξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο θαη δελ βιάπηεηαη
ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη γίλνληαη δεθηέο, κε ηελ πξνυπφζεζε
ν εξγνιάβνο λα ακεηθζεί κφλν κε ην βάξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαλνληθέο θαη
ζρεδηαζκέλεο δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ.
2. Ζ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ε αληίζηνηρε πιεξσκή, φπσο παξαπάλσ

αλαθέξνληαη, κε βάζε ην βάξνο ησλ ηνπνζεηεκέλσλ ρπηνζηδεξέλησλ ηεκαρίσλ,
απνηειεί νινθιεξσηηθή απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηε
ζχκθσλα πξνο ηα παξαπάλσ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ καδί κε ηελ αμία
πξνκήζεηαο,

ησλ

εξγαζηεξηαθψλ

δνθηκψλ,

ησλ

κηθξνχιηθσλ

ζχλδεζεο

θαη

ηνπνζέηεζεο ησλ ρπηνζηδεξέλησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ
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κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εθνδίσλ θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ πιηθψλ θαη ηεο
εξγαζίαο κεηαθνξψλ θαη ηνπνζέηεζεο.
3. Οη βαζκίδεο απφ καιαθφ ρπηνζίδεξν πιεξψλνληαη ηνπνζεηεκέλεο κε ην άξζξν ηνπ

ηηκνινγίνπ
4. Σα εηδηθά ρπηνζηδεξέληα ηεκάρηα κέζα ζηα θξεάηηα θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα
εμαξηήκαηα ηνπ δηθηχνπ έμσ απφ ηα θξεάηηα, ζηηο δηαθιαδψζεηο κέζα ζην έδαθνο
πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ή
ρσξηζηά κφλν γηα ηνπνζέηεζε θ.ιπ.
5. ε φζεο πεξηπηψζεηο νξηζκέλα ρπηνζηδεξέληα είδε, φπσο ρπηνζηδεξέληα θαιχκκαηα,
βαζκίδεο θ.ιπ. ελζσκαηψλνληαη ζε ηηκή ηερληθνχ έξγνπ, φπσο ζε θξεάηην,
πιεξψλνληαη εληαία ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ.
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3.11. ΣΠ – 11 ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΟ ΜΑΕΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ
3.11.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο. Ζ ρξήζε
ζηεγαλσηηθνχ πξνβιέπεηαη ζηα έξγα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ βξίζθνληαη θάησ
απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή φπνπ αιινχ θαζνξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία.

3.11.2. ΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟΤ
Ο ηχπνο πιηθνχ, ν ηξφπνο θαη ε αλαινγία αλάκημεο ηνπ πιηθνχ κε ην ζθπξφδεκα ζα
θαζνξηζζνχλ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Σν πιηθφ
ζα είλαη παξαγσγήο αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαη απνδεδεηγκέλα ζα ηπγράλεη
επξείαο εθαξκνγήο. Οη νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηελ αλαινγία
πξφζκημεο ζα εθαξκνζηνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβαηηθψλ έξγσλ, ελψ ζε ζνβαξά έξγα
ζα ζπληάζζεηαη εηδηθή κειέηε απφ εηδηθφ εξγαζηήξην. ε θάζε πεξίπησζε ζα δηεξεπλάηαη ε
επίδξαζε ηνπ ζηεγαλσηηθνχ ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη απνθιείνληαη πιηθά πνπ
έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηνλ εξππζκφ θαη ζπζηνιή πήμεο. Σν πιηθφ δελ πξέπεη λα
πεξηέρεη άζθαιην ή πίζζα, ζεηηθά άιαηα ή άιιεο νπζίεο πνπ πηζαλφλ λα πξνθαινχλ
δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη κείσζε ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.

3.11.3. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ – ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ επηκέηξεζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεηαη ζε ρηιηφγξακκα εγθεθξηκέλνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο
πιηθνχ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζηεγαλσηηθνχ πνπ πξνζηίζεηαη ζην
ζθπξφδεκα θαη κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν επηκεηξεζέληα φγθν ζθπξνδέκαηνο.

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρηιηφγξακκσλ πνπ επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε
ηα παξαπάλσ, κε ηε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο, ε νπνία ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί πιήξε
απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, θνξηνεθθφξησζε,
κεηαθνξά, ηελ εξγαζία αλάκημεο θαη ηηο ηπρφλ επηβαξχλζεηο γηα δνθηκέο, ειέγρνπο θαη
πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.
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3.12. ΣΠ – 12 ΓΗΚΣΤΑ ΥΑΛΤΒΓΟΧΛΖΝΧΝ
3.12.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΧΝ
Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ
ζσιελψζεσλ απφ ραιπβδνζσιήλεο γηα έξγα άξδεπζεο θαη χδξεπζεο.

3.12.2. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΧΜΑΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
3.12.2.1. ΔΝΧΜΑΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ
Σα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα δίθηπα ζσιελψζεσλ απφ ραιπβδνζσιήλεο είλαη:


ζσιήλεο απφ ραιπβδνειάζκαηα,



εηδηθά ηεκάρηα δηακνξθσκέλα απφ ηκήκαηα ραιπβδνζσιήλσλ,



κνλσηηθά πιηθά.

3.12.3. ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΛΗΚΧΝ
Οη ραιπβδνζσιήλεο ζα πξνέξρνληαη απφ εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο κε πηζηνπνηεκέλε θαηά
ΔΝ ISO 9001:2000-12 παξαγσγηθή δηαδηθαζία.

3.12.3.1. ΧΛΖΝΔ
Οη ραιπβδνζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ έιαζκα ζεξκήο εμειάζεσο,
θαηεγνξίαο S235JRG2 έσο S355J2G3 ζχκθσλα κε ΔΝ 10027.
ΔΛΟΣ 281:

σιήλεο κε ξαθή, ρσξίο ζπείξσκα απφ θνηλφ ράιπβα, ρσξίο
πνηνηηθέο απαηηήζεηο.

ΔΛΟΣ 496:

Υαιπβδνζσιήλεο – Πάρε ηνηρψκαηνο.

ΔΛΟΣ 497:

Υαιπβδνζσιήλεο – Δμσηεξηθέο δηάκεηξνη.

Οη ζσιήλεο (ειηθνεηδνχο ή επζείαο ξαθήο) ζα πξνέξρνληαη απφ ζπλερή παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, κε δηακφξθσζε ραιπβδνηαηλίαο θαηάιιεινπ αλνίγκαηνο. Γελ είλαη απνδεθηνί
ζσιήλεο

πνπ

πξνέξρνληαη

απφ

δχν

δηαθνξεηηθέο

ραιπβδνηαηλίεο

πνπ

ειεθηξνζπγθνιινχληαη κεηαμχ ηνπο (αξρή ηεο πξνεγνχκελεο κε ην ηέινο ηεο επφκελεο) πξηλ
απφ ηελ θάζε ηεο ηειηθήο ζσιελνπνίεζεο.
Ο ηχπνο ηνπ ραιπβδνζσιήλα σο πξνο ηελ ξαθή ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ κειέηε.

Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία (πάρνο, βάξνο) ζπλήζσλ δηαηνκψλ ραιπβδνζσιήλσλ.
Dνλνκ.
(mm)

Dεμση. Πάρνο kg/m

Dνλνκ.

Dεμση.

Πάρνο kg/m

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Ø 300

323.8 4.0

31.57

Ø 900

914.4

8.0

178.96

Ø 300

323.8 5.0

39.34

Ø 900

914.4

10.0

223.21

Ø 400

406.4 4.5

44.64

Ø 1000

1016

9.0

223.68
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Dνλνκ.
(mm)

Dεμση. Πάρνο kg/m

Dνλνκ.

Dεμση.

Πάρνο kg/m

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Ø 400

406.4 5.2

51.49

Ø 1000

1016

11.0

272.84

Ø 500

508

5.0

62.07

Ø 1200

1219.2

10.0

298.44

Ø 500

508

6.4

78.62

Ø 1200

1219.2

12.7

378.17

Ø 600

609.6 5.6

83.48

Ø 1500

1524

10.0

373.66

Ø 600

609.6 7.1

105.72

Ø 1500

1524

12.0

447.80

Ø 700

711.2 6.4

110.46

Ø 1800

1828.8

10.0

448.89

Ø 700

711.2 8.0

138.84

Ø 1800

1828.8

14.3

640.39

Ø 800

812.8 8.0

158.90

Ø 2000

2032

11.0

548.67

Ø 800

812.8 9.5

188.74

Ø 2000

2032

14.3

712.11

ε θάζε πεξίπησζε φκσο ην πάρνο ηνηρψκαηνο ζα είλαη ην θαζνξηδφκελν απφ ηελ κειέηε.
ρεηηθφ πξφηππν:
ΔΝ 10217-1:2002

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties - πγθνιιεηνί ραιχβδηλνη ζσιήλεο γηα
εγθαηαζηάζεηο ππφ πίεζε - Σερληθνί φξνη παξάδνζεο - Μέξνο 1: Με
θεθξακέλνη ραιχβδηλνη ζσιήλεο κε θαζνξηζκέλεο ηδηφηεηεο ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.

Ζ πνηφηεηα ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα ειέγρεηαη απφ εξγαζηήξηα πηζηνπνηεκέλα θαηά
ΔΝ ISO 17025.
Παξαηίζεληαη πξνο ελεκέξσζε Ακεξηθαληθά θαη Βξεηαληθά πξφηππα ζρεηηθά κε ηνπο
ραιπβδνζσιήλεο:
AWWA C203:2002

Coal Tar Protective Coatings and Linings for Steel Water pipelines Enamel and Tape-Hot applied -- Πξνζηαηεπηηθέο επηζηξψζεηο θαη
επελδχζεηο ραιπβδνζσιήλσλ κεηαθνξάο χδαηνο - Βεξλίθηα θαη
ηαηλίεο εθαξκνδφκελα ελ ζεξκψ.

AWWA C206:1997

Field welding of steel water pipe -- Δπί ηφπνπ ζπγθνιιήζεηο δηθηχσλ
ραιπβδνζσιήλσλ κεηαθνξάο χδαηνο.

AWWA C200:1997

Steel water pipe 6‖ (150mm) and longer -- Υαιπβδνζσιήλεο
κεηαθνξάο χδαηνο δηακέηξνπ 150mm θαη άλσ.

AWWA C208:2000

Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Δμαξηήκαηα
ραιπβδνζσιήλσλ χδαηνο βηνκεραληθήο - Γηαζηάζεηο.

[CUI002A]

ει.64/96

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΠΧΝ
ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ

BS 534:1990

Specification for steel pipes, joints and specials for water and
sewage -- Υαιπβδνζσιήλεο, ζχλδεζκνη θαη εηδηθά ηεκάρηα γηα
δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.

ΒS 4147:1980-10-31 Specification for bitumen-based hot-applied coating materials for
protecting iron and steel, including suitable primers where required - Πξνδηαγξαθή πξνζηαηεπηηθψλ επηζηξψζεσλ αζθαιηηθήο βάζεσο
γηα ζηνηρεία απφ ζίδεξν ή ράιπβα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ
ππνζηξψκαηνο.
AWWA Μanual M11 Steel pipe - a guide for design and installation. Κιαζζηθφ εγρεηξίδην
γηα

ηελ

δηακφξθσζε

θαη

ηνπο

ειέγρνπο

δηθηχσλ

απφ

ραιπβδνζσιήλεο
Welding manual (Κιαζζηθφ εγρεηξίδην γηα ηελ δηακφξθσζε θαη ηνπο

USBR

ειέγρνπο δηθηχσλ απφ ραιπβδνζσιήλεο).

3.12.3.2. ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΜΑΥΗΑ
Ζ δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ, πέξαλ ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ απαηηεί εηδηθά ηεκάρηα
φπσο θακπχιεο, ζπζηνιέο, ηαπ, ζηαπξνχο θ.ιπ.

Σα εηδηθά ηεκάρηα ζα απνηεινχληαη απφ ραιπβδνζσιήλεο ηεο απηήο πνηφηεηαο θαη ζα
θέξνπλ ηηο ίδηεο ζηξψζεηο πξνζηαζίαο κε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ. Σα εηδηθά
ηεκάρηα

ζπλδένληαη

κε

ηα

επζχγξακκα

ηκήκαηα

ηνπ

ραιπβδνζσιήλα

κε

ειεθηξνζπγθφιιεζε ή κέζσ θιαληδψλ (ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε).

Οη θιάληδεο ζα είλαη απφ ράιπβα ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ηνπο ζσιήλεο (ζρεηηθφ πξφηππν
ΔΝ 1092-1:2001: Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φιάληδεο θαη παξεκβχζκαηα απηψλ. Κπθιηθέο
θιάληδεο θαη ζσιήλεο, δηθιείδεο, εηδηθά ηεκάρηα θαη εμαξηήκαηα, κε επηζήκαλζε νλνκαζηηθήο
πίεζεο. Μέξνο 1: Υαιχβδηλεο θιάληδεο).

Οη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη εμαγσληθήο θεθαιήο, κε δηαζηάζεηο θαηά ΔΝ
1665:1997 (Hexagon bolts with flange - Heavy series -- Δμαγσληθά θιαληδσηά κπνπιφληα. εηξέο
βαξέσο ηχπνπ), πνηφηεηαο ράιπβα θαηεγνξίαο 4D θαηά DIN 267-2:1984-11 (Fasteners;
Technical delivery conditions; Design and dimensional accuracy -- ηεξεσηηθά. Σερληθνί φξνη
παξάδνζεο. Απαηηνχκελε αθξίβεηα ζρεδηαζκνχ θαη δηαζηάζεσλ) . Οη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα

ζα

είλαη

επηθαδκησκέλα

θαηά

ASTM

Β766-86:2003

(Standard

Specification

for

Electrodeposited Coatings of Cadmium -- Πξνδηαγξαθή ειεθηξνιπηηθήο επηθαδκίσζεο).
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Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ, ηηο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ηηο πξνζηαηεπηηθέο
επελδχζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο θαη ζηεγαλφηεηαο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηζρχνπλ
ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή γηα ηνπο ραιπβδνζσιήλεο.
Σα εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη απφ ην ίδην πιηθφ φπσο θαη νη ζσιήλεο, δειαδή ράιπβα θαη ζα
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξφηππα ησλ ζσιήλσλ. Δπηπιένλ ζα
πιεξνχλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα πξφηππα:
ΔΝ 1092-1:2001

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings
and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φιάληδεο
θαη παξεκβχζκαηα απηψλ. Κπθιηθέο θιάληδεο θαη ζσιήλεο,
δηθιείδεο,

εηδηθά

ηεκάρηα

θαη

εμαξηήκαηα,

κε

επηζήκαλζε

νλνκαζηηθήο πίεζεο. Μέξνο 1: Υαιχβδηλεο θιάληδεο.
DIN 2501-1:2003-05

Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φιάληδεο. Μέξνο 1:
Γηαζηάζεηο ζπλδέζεσλ.

AWWA C208:2000

Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Δμαξηήκαηα
ραιπβδνζσιήλσλ χδαηνο βηνκεραληθήο - Γηαζηάζεηο.

3.12.4. ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ
Καηά ηελ θνξηνεθθφξησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάξηεζε εηδηθνί θαξδείο θαη
ηζρπξνί ηκάληεο, κε ειαζηηθή ή πιαζηηθή επηθάιπςε πξνο απνθπγή θζνξψλ ζηελ
εμσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε. πξκαηφζρνηλα (ζακπάληα), αιπζίδεο θαη άγγηζηξα
δελ επηηξέπεηαη λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ εμσηεξηθή επέλδπζε ή κε ηελ
εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ.

Οη ζσιήλεο ζα θνξηψλνληαη επηκειψο ζηα κεηαθνξηθά κέζα επί ζαγκάησλ, ψζηε λα
απνθεχγνληαη νη ζρεηηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ ζσιήλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο, θαη ζα
ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια κεηαμχ ηνπο, ζε ζσξνχο ρακεινχ χςνπο. Όιεο νη επηθάλεηεο
θαη ζηεξίμεηο πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηνπο ζσιήλεο ζα πξνζηαηεχνληαη. Οη ζσιήλεο
δελ ζα βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κεηαμχ ηνπο. ηα ζεκεία ζηεξίμεσο ησλ ζσιήλσλ ζην
κεηαθνξηθφ κέζν θαη ζηα κεηαμχ ηνπο ζεκεία επαθήο ζα ηνπνζεηνχληαη ηαηλίεο απφ
θανπηζνχθ ή καιαθφ πιαζηηθφ ή θαξαβφπαλν.
Σα ζεκεία επαθήο ησλ πξνο κεηαθνξά ζσιήλσλ κε ηα κέζα πξφζδεζήο ηνπο (αιπζίδεο,
ζπξκαηφζρνηλα θαη ηκάληεο), ζα πξνζηαηεχνληαη κε ειαζηηθά ή πιαζηηθά παξεκβιήκαηα

ηθαλνχ πάρνπο.
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ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε απφηνκε εθθφξησζε ή ε ξίςε ησλ ζσιήλσλ. ηελ
εθθφξησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απαξαίηεηα γεξαλνί ή αλπςσηηθά κεραλήκαηα.
Σν θπθιηθφ ζρήκα ηεο δηαηνκήο ησλ ζσιήλσλ ζα εμαζθαιίδεηαη θαηά ηελ κεηαθνξά θαη
απνζήθεπζε κε πνιχζηαπξα πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα άθξα ησλ ηεκαρίσλ ησλ
ζσιήλσλ.
Ζ κεηαθνξά ησλ επελδεδπκέλσλ ζσιήλσλ ζα απνθεχγεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο ππεξβαίλεη ηνπο 30°C.
Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ, έζησ θαη γηα κηθξέο απνζηάζεηο, κε θχιηζε.
Δάλ νη ζσιήλεο πξφθεηηαη λα απνζεθεπζνχλ ζε ζσξνχο κέρξη ηελ θαηαβίβαζε ζην
φξπγκα, ηφηε έρνπλ εθαξκνγή φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ θφξησζή ηνπο
ζην κεηαθνξηθφ κέζν.

3.12.5. ΜΔΘΟΓΟ
ΔΡΓΑΗΑ

ΚΑΣΑΚΔΤΖ

–

ΑΠΑΗΣΖΔΗ

ΣΔΛΔΗΧΜΔΝΖ

3.12.5.1. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΧΛΖΝΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ ζην εξγνζηάζην θαη ηηο δηαηάμεηο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο
ηζρχεη ε πξνδηαγξαθή ΔΝ 10296-1:2003 (Welded circular steel tubes for mechanical and
general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel
tubes -- ηξνγγπινί ζπγθνιιεηνί ραιπβδνζσιήλεο γηα κεραληθέο θαη γεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο
εθαξκνγέο - Σερληθνί φξνη παξάδνζεο - Μέξνο 1: Κεθξακέλνη θαη κε θεθξακέλνη ραιπβδνζσιήλεο).

Οη ζσιήλεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ επηζεψξεζεο ηχπνπ 3.1Β ζχκθσλα κε
ην πξφηππν ΔΝ 10204:2004 (Metallic products - Types of inspection documents -- Μεηαιιηθά
πξντφληα. Σχπνη εγγξάθσλ επηζεψξεζεο).

Κάζε ζσιήλαο ζα είλαη ζπγθνιιεηφο (Double Fusion Butt Weld) είηε κε κία ζπλερή ειηθνεηδή
ξαθή είηε κε κία επζεία ξαθή (δηακήθε) θαη κε θπθιηθέο ξαθέο έλσζεο. (ζπλήζσο αλά
2,00m).

Σα άθξα ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ ζσιήλσλ ζα είλαη ινμνηνκεκέλα, ζχκθσλα κε ην
πξφηππν DIN 2605-1,-2 (DIN 2605-1:1991-02. Part 1: Steel butt-welding pipe fittings; Elbows
and bends with reduced pressure factor. - Part 2: Full correlation of utilization -- Μέξνο 1: Δηδηθά
ραιχβδηλα ηεκάρηα θαηάιιεια γηα ζπγθφιιεζε θνξκνχ. Κακπχιεο θαη γσλίεο κε ειαηησκέλν
ζπληειεζηή πίεζεο. Μέξνο 2: Πιήξεο ζπρέηηζε γηα ηελ εθαξκνγή.) , γηα επί ηφπνπ

ειεθηξνζπγθφιιεζε άθξν πξνο άθξν (Butt Weld).
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Όια ηα ηεκάρηα ησλ ζσιήλσλ ζα έρνπλ νκνηφκνξθν κήθνο.

3.12.5.2. ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ζ δηακφξθσζε ηνπ ραιπβδνειάζκαηνο ζε ζσιήλα ειηθνεηδνχο ή επζείαο ξαθήο, ζα
γίλεηαη ζε ζσιελνπνηεηηθέο γξακκέο ζπλερνχο παξαγσγήο (ζπλήζσο δχν ηχπσλ),
απνηεινχκελεο απφ:


ην ζπγθξφηεκα ηξνθνδνζίαο ηεο γξακκήο παξαγσγήο κε ραιπβδνηαηλία,



ην ζπγθξφηεκα δηακφξθσζεο ηεο ραιπβδνηαηλίαο ζε ζσιήλα,



ην ζπγθξφηεκα ζπγθφιιεζεο, κε επαγσγηθά πςίζπρλα ξεχκαηα (HF) θαη ηελ ελ
ζπλερεία αλφπηεζε ηεο ξαθήο ή κε βπζηδφκελν ηφμν (SAW), αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο
ζσιελνπνηεηηθήο κεραλήο,



ην ζπγθξφηεκα ηειηθήο δηακφξθσζεο δηακέηξνπ ζσιήλα (sizing) θαη επζπγξάκκηζεο
ηνπ παξαγφκελνπ ζσιήλα (straightening),



ην ζχζηεκα θνπήο ζε κήθνο (νιηζζαίλνληα ηαρππξίνλα, δηζθνπξίνλα ή πεξηζηξεθφκελα
θνπηηθά εξγαιεία ή θνπή πιάζκαηνο),



ην ζπγθξφηεκα κεηαθνξάο εθηφο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ
ζσιήλα.

3.12.5.3. ΔΛΆΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΉΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΉ ΓΗΑΓΗΚΑΊΑ
Ζ δηαηήξεζε ηνπ ζσιήλα ζηηο αθξηβείο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο εμαξηάηαη απφ ηελ
θαηάζηαζε ησλ δηακνξθσηηθψλ ξανχισλ θαη ηελ ξχζκηζε ηνπ δηακνξθσηηθνχ
ζπγθξνηήκαηνο (ηελ ξχζκηζε βπζίζκαηνο δηακνξθσηηθψλ ξανχισλ, ηελ ξχζκηζε ηεο γσλίαο
ηξνθνδνζίαο κεραλήο θαη ηελ ξχζκηζε ξανχισλ ζπγθξάηεζεο).



Δηδηθά γηα ηηο κεραλέο ειηθνεηδνχο ξαθήο ζα πξέπεη:



ε δηακφξθσζε ησλ άθξσλ ηεο ραιπβδνηαηλίαο (πξνεηνηκαζία γηα ηελ ζπγθφιιεζε) λα
γίλεηαη κε ρξήζε εξγαιεηνκεραλψλ. Απνθιείεηαη ε δηακφξθσζε ησλ άθξσλ κε
θινγνθνπή.



νη πηζαλέο πξνζσξηλέο ζπγθνιιήζεηο (πνληαξίζκαηα) γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ
ειαζκάησλ ηνπ ζσιήλα θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεψλ ηνπ λα
επηηξέπνπλ ηελ πιήξε ηήμε ηνπο θαηά ηελ θάζε ηεο ηειηθήο ειεθηξνζπγθφιιεζεο.

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζσιήλσλ γηα ζπγθφιιεζε επηβάιιεηαη, κεηά ηελ θχξηα
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε δηακφξθσζε ησλ άθξσλ ηνπο, δειαδή ν θαζαξηζκφο ησλ
άθξσλ απν ηα γξέδηα θνπήο θαη ε ινμφηκεζή ηνπο (θξεδάξηζκα). Ζ δηακφξθσζε ησλ
άθξσλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιειν πξνο ηνχην κεραληθφ εμνπιηζκφ ζην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ.
Oη αλνρέο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ έηνηκσλ ζσιήλσλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο εθαξκνζηέεο
πξνδηαγξαθέο. Ο έιεγρνο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ κεραληθψλ κέζσλ, φπσο θαη ηνπ
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πξνζσπηθνχ ησλ ζπλεξγείσλ ειεθηξνζπγθφιιεζεο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ
10217-1:2002.

3.12.5.4. ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΉΔΗ
Ζ ειεθηξνζπγθφιιεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα AWWA C206 θαη ην Welding
Μanual ηνπ USBR.
Ζ απηνγελήο ειεθηξνζπγθφιιεζε επζείαο ξαθήο (ΖFI, High Frequency Induction) ζα γίλεηαη
κε πςίζπρλα επαγσγηθά ξεχκαηα θαη ζχζθημε, κε θαηάιιεια ξάνπια, ησλ πξνο
ζπγθφιιεζε άθξσλ ηνπ ζσιήλα. Αθνινπζεί απφμεζε ηεο πεξίζζεηαο ηνπ πιηθνχ πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπγθφιιεζε θαη αλφπηεζε ηεο ξαθήο.

Ζ ειεθηξνζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ ειηθνεηδνχο ξαθήο ζα γίλεηαη εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά, κε απηφκαηα κεραλήκαηα βπζηδφκελνπ ηφμνπ (Double Submerged Arc Weld) ζηνλ
αλαγθαίν αξηζκφ ζηξψζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζηεγαλφηεηα θαη λα
απνθεχγεηαη ε ππεξζέξκαλζε ησλ ειαζκάησλ.

Σα ζχξκαηα ζπγθνιιήζεσο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο κεραλέο ειηθνεηδνχο ξαθήο ζα
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο.

Όιεο νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο θάζε ζσιήλα πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα ειέγρνληαη κε
απηφκαηε κεραλή ππεξήρσλ (ultra sonic test).

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα αλσκαιία ή αζηνρία ζηελ ζπγθφιιεζε, απηή ζα
επηζθεπάδεηαη θαη ζα επαλειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, κε δαπάλε
ηνπ θαηαζθεπαζηή.

Κάζε ζσιήλαο ζα ππνβάιιεηαη ζε πδξαπιηθή δνθηκή ζην εξγνζηάζην ζχκθσλα κε ην
πξφηππν ΔΝ 10217-1:2002 γηα λα δηαπηζησζεί ε ζηεγαλφηεηά ηνπ, ζα θέξεη αξηζκφ
κεηξψνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ θαηαγξαθηθή ηαηλία.

3.12.5.5. ΤΜΒΑΣΗΚΉ ΔΠΗΚΆΛΤΦΖ ΧΛΉΝΧΝ
Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επέλδπζε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
AWWA C203 & BS 4164:2002 (Specification for coal-tar-based hot-applied coating materials for
protecting iron and steel, including a suitable primer -- Πξνδηαγξαθή πιηθψλ πξνζηαηεπηηθήο
επίζηξσζεο ζηνηρείσλ απφ ζίδεξν θαη ράιπβα, κε βάζε ηελ ιηζαλζξαθφπηζζα, ζεξκήο εθαξκνγήο.
Πεξηιακβάλνληαη νη απαηηήζεηο πιηθψλ ππνζηξψκαηνο) θαη ζπγθεθξηκέλα:
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ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα ζα ππνζηεί θαζαξηζκφ επηθαλείαο, εληφο θιεηζηνχ
ζαιάκνπ, κε κεηαιινβνιή (shot blasting) θαηεγνξίαο SA 2.5, ζχκθσλα κε ην πξφηππν
ΔΝ ISO 8501-1:2001.



ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα ζα ππνζηεί θαζαξηζκφ επηθαλείαο, εληφο θιεηζηνχ
ζαιάκνπ, κε ακκνβνιή (sand blasting) θαηεγνξίαο SA 2.5, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ
ISO 8501-1:20012.



ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ζα βαθεί κε primer θαη ζα
επηθαιπθζεί, δη' εγρχζεσο ή θπγνθεληξίζεσο, κε ζηξψκα νξπθηήο πίζζαο
(ιηζαλζξαθφπηζζα) ζε πάρνο 2,5 mm κε επηηξεπφκελε απφθιηζε  0,8mm θαη ελ γέλεη

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο.
Ζ κεηαιινβνιή ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θαη ε ακκνβνιή ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ
ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη εληφο θιεηζηψλ ζαιάκσλ, κε θίιηξαλζε θαη θαηαθξάηεζε φισλ
ησλ βαξέσλ κεηάιισλ / νμεηδίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο
επεμεξγαζίεο.

Γηα ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο, πξνβιέπεηαη
ελδεηθηηθψο (θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε):


βαθή κε primer.



επηθάιπςε κε ζηξψκα νξπθηήο πίζζαο (ιηζαλζξαθφπηζζα) ζε πάρνο 2,5mm κε
επηηξεπφκελε απφθιηζε  0,8mm.



ζηξψζε παινυθάζκαηνο (ειηθνεηδήο πεξηέιημε ηνπ ζσιήλα), πάρνπο ηνπιάρηζηνλ
0,5mm/m2.



επηθάιπςε κε ζηξψκα νξπθηήο πίζζαο (ιηζαλζξαθφπηζζα) ζε πάρνο 1,0mm.



επέλδπζε κε ακηαληνπίιεκα.



επηθάιπςε κε ιεπθφ γαιάθησκα πδξαζβέζηνπ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία.

3.12.5.6. ΑΦΑΛΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΠΟΞΔΗΓΗΚΔ ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΔ ΒΑΦΔ.
Δθαξκφδεηαη πξνζηαηεπηηθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επέλδπζε ζχκθσλα κε ηα Βξεηαληθά
πξφηππα BS 534:1990 θαη BS 4147:1980-10-31. Με βάζε ηα παξαπάλσ πξφηππα, κεηά
ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο νη ζσιήλεο βάθνληαη κε «Type C» primer θαη ελ ζπλερεία
επελδχνληαη κε αζθαιηνκαζηίρε ηχπνπ «Type 2-Grade B». Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη
νη αθφινπζεο:
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Δξωηεπική Δπένδςζη
Γηα ζσιήλεο κε εμσηεξηθή δηάκεηξν:

Σειηθφ πάρνο αζθαιηηθήο ζηξψζεο

Απφ 88,9 mm κέρξη 168,3mm

3,0mm

Πάλσ απφ 168,3mm κέρξη 323,9mm

4,5mm

Πάλσ απφ 323,9mm κέρξη 2.220mm

6,0mm

Δζωηεπική Δπένδςζη
Γηα ζσιήλεο κε εμσηεξηθή δηάκεηξν:

Σειηθφ πάρνο αζθαιηηθήο ζηξψζεο

Κάησ απφ 323,9mm

1,5mm

Πάλσ απφ 323,9mm κέρξη θαη 610mm

3,0mm

Πάλσ απφ 610mm κέρξη θαη 913mm

4,5mm

Πάλσ απφ 914mm κέρξη θαη 2.220mm

6,0mm

Οπνηνζδήπνηε ζσιήλαο, πνπ ε πξνζηαηεπηηθή ηνπ επηθάιπςε δελ έρεη ηζρπξή πξφζθπζε
ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ, ζα απνξξίπηεηαη θαη ε επέλδπζε ζα γίλεηαη απφ ηελ
αξρή θαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ.
Δπί ηφπνπ θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ ζα εθαξκφδεηαη φπνπ απαηηείηαη
ζπκπιεξσκαηηθή επάιεηςε.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα παξαθνινπζήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο
πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο ησλ ζσιήλσλ.
Ζ αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία ζην εζσηεξηθφ ησλ ραιπβδνζσιήλσλ θαη ησλ ραιχβδηλσλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη κε επνμεηδηθή ξεηίλε κεηά απφ επηκειή θαζαξηζκφ ησλ
κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Θα πξνεγεζεί αξρηθή επάιεηςε κε θαηάιιειν primer θαη ζα
αθνινπζήζνπλ ηξεηο (3) ζηξψζεηο επνμεηδηθήο επάιεηςεο ζε ζπλνιηθφ πάρνο ηνπιάρηζηνλ
150 κηθξψλ.
Ζ επέλδπζε ζα έρεη κφληκε θαη αλζεθηηθή πξφζθπζε πξνο ηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα θαη ζα
εμαζθαιίδεηαη απφιπηα ε ζπλέρεηά ηεο ρσξίο ξσγκέο, θελά, θπζαιίδεο ή άιια
ειαηηψκαηα.

Δπηθάιπςε κε πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP) θαη επνμεηδηθέο ξεηίλεο (FBE Fusion Bonded Epoxy).

Δλαιιαθηηθά (εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε) νη ζσιήλεο είλαη δπλαηφλ λα θέξνπλ
εμσηεξηθή ηξηζηξσκαηηθή επηθάιπςε PE ή PP ή FBE ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
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AWWA C215:2004

Extruded Polyolefin Coatings for the Exterior of Steel Water
Pipelines -- Πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε ραιπβδνζσιήκσλ κεηαθνξάο
χδαηνο κε θχιια εμσζεκέλεο πνιπνιεθίλεο (πνιπαηζπιελίνπ θιπ).

AWWA C213a:2002 Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior and Exterior of Steel
Water Pipelines -- Πξνζηαηεπηηθέο επηζηξψζεηο ραιπβδνζσιήλσλ
δηθηχσλ χδαηνο, εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο, κε ζεξκνηηζέκελα
επνμεηδηθά πιηθά.
prΔΝ 10285

Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines three

layer

extruded

polyethylene

based

External

coatings

--

Υαιπβδνζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα γηα ρεξζαία θαη ππνζαιάζζηα
δίθηπα. Δμσηεξηθέο επηζηξψζεηο κε ηξία ζηξψκαηα εμσζεκέλνπ
πιηθνχ πνιπαηζπιεληθήο βάζεο.
ΔΝ 10290:2002

Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External
liquid applied polyurethane and polyurethane-modified coatings. -Υαιπβδνζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα γηα ρεξζαία θαη ππνζαιάζζηα
δίθηπα.

Δμσηεξηθέο

ηξνπνπνηεκέλεο

επηζηξψζεηο

πνιπνπξεζάλεο

πνιπνπξεζάλεο

εθαξκνδφκελεο

ζε

θαη
πγξή

θαηάζηαζε.

Οη ζσιήλεο κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επηθαλείαο ηνπο
δηέξρνληαη απφ θνχξλν επαγσγηθήο ζέξκαλζεο ζηνπο 200°C πεξίπνπ γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο γηα ηελ επηθάιπςε ε νπνία γίλεηαη ζε 3
ζηξψζεηο:


primer ειεθηξνζηαηηθήο εθαξκνγήο, πγξήο κνξθήο ή ζθφλεο,



ζπγθνιιεηηθφ πνιπαηζπιελίνπ ή πνιππξνππιελίνπ,



ζηξψζε πνιπαηζπιελίνπ ή πνιππξνππιελίνπ (θαηά πεξίπησζε).

Αληίζηνηρε δηαδηθαζία επηθάιπςεο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ επνμεηδηθψλ
ξεηηλψλ (FBE): ν ζσιήλαο δηέξρεηαη απφ ζάιακν εθαξκνγήο ζθφλεο (πνχδξα) θαη ελ
ζπλερεία επηθαιχπηεηαη απφ ζηξψκα ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ (πξντφλ βάζεο ζπλ θαηαιχηεο).
Με ηελ ςχμε ηεο ηειηθήο ζηξψζεο επηηπγράλεηαη ε ζθιήξπλζε ηεο ξεηίλεο. Ζ πνηφηεηα ηεο
εμσηεξηθήο επέλδπζεο ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ζχζηεκα holiday detection.
Ζ εζσηεξηθή επηθάιπςε ηνπ ζσιήλα θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο γίλεηαη δηα βαθήο κε
εθαξκνγή επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ.
Tν πάρνο ησλ επελδχζεσλ αλάινγα κε ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζσιήλα νξίδεηαη ζην
πξφηππν prΔΝ 10285.
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Γεληθά γηα ηηο πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο φισλ ησλ ηχπσλ ζα εμαζθαιίδεηαη ε κφληκε θαη
αλζεθηηθή πξφζθπζή ηνπο κε ηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα θαη ε ζπλέρεηά ηνπο ρσξίο ξσγκέο,
θελά, θπζαιίδεο ή άιια ειαηηψκαηα.

3.12.6. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΧΛΖΝΧΝ ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ
Πξν ηνπ θαηαβηβαζκνχ ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ππνζηξψκαηνο
έδξαζεο άκκνπ.
Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ αξρηθά εθηφο νξχγκαηνο, θαηά κήθνο. Δάλ ην έδαθνο είλαη
ραιηθψδεο ή βξαρψδεο ηφηε ηα δχν άθξα ηνπ ζσιήλα (ζε απφζηαζε απφ ην θάζε άθξν ίζε κε
ην έλα ηέηαξην ηνπ κήθνπο ηνπ ζσιήλα) ζα ζηεξίδνληαη ζε μχιηλα ππνζέκαηα, ζε ζάθνπο κε

άκκν, ζε ζσξνχο άκκνπ ή ζε άιια θαηάιιεια ζηεξίγκαηα ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε
εμσηεξηθή επέλδπζε.
Πξν ηνπ θαηαβηβαζκνχ ηνπ ζσιήλα ζην φξπγκα ζα γίλεηαη ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο
θαηάζηαζεο ηεο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο θαη θάζε βιάβε ζα απνθαζίζηαηαη. Γεληθά
θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα
ψζηε λα κελ πξνμελεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζηελ επέλδπζε.

Πξν ηνπ θαηαβηβαζκνχ ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεηαη δηάλνημε ησλ απαηηνχκελσλ
γηα ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε "θσιεψλ". ε ραιπβδνζσιήλεο κε δηάκεηξν κέρξη 600 mm
επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ειεθηξνζπγθφιιεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηεκαρίνπ ζσιήλσλ
έμσ απφ ην φξπγκα, ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ εληφο ηνπ
νξχγκαηνο (θαη ησλ αληηζηνίρσλ θσιεψλ). ε ραιπβδνζσιήλεο κεγαιχηεξσλ δηακέηξσλ
απηφ επηηξέπεηαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα αλπςσηηθψλ
κεραλεκάησλ θαη κε νκαιφ ηξφπν. Ζ αλάξηεζε ησλ ζσιήλσλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηελ
θαηαβίβαζή ηνπο ζην φξπγκα ζα γίλεηαη κε ηα θαηάιιεια κέζα, ψζηε λα απνηξέπεηαη
νπνηαδήπνηε θζνξά ζηελ εμσηεξηθή επέλδπζή ηνπο. Καλέλα κεηαιιηθφ εξγαιείν ή
εμάξηεκα δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ επέλδπζε. Οη εξγαδφκελνη ζηα έξγα δελ
επηηξέπεηαη λα βαδίδνπλ επί ησλ ζσιήλσλ εθηφο εάλ θνξνχλ ειαζηηθά ή πιαζηηθά
παπνχηζηα.

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζηακαηήζεη ε θαηαζθεπή ηεο ζσιήλσζεο, ην
άθξν ηεο ζα θαιχπηεηαη κε ηάπα πξνο απνθπγήλ ηεο εηζφδνπ μέλσλ ζσκάησλ, κηθξψλ
δψσλ θ.ιπ.
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Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ. Σα εηδηθά ηεκάρηα ζα αγθπξψλνληαη κε ζψκα
αγθχξσζεο φπνπ απαηηείηαη ή / θαη φπνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Σπρφλ ελίζρπζε
ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεη, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εγρεηξίδην
AWWA Μanual Μ11.

3.12.7. ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΗ - ΑΓΚΤΡΧΔΗ
Πιάθεο επηθάιπςεο, εγθηβσηηζκφο ηνπ αγσγνχ, αγθπξψζεηο θ.ιπ. ζα θαηαζθεπάδνληαη
ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε εγθεθξηκέλε κειέηε.

Γεληθψο, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ κειέηε, ζψκαηα αγθχξσζεο ζα
θαηαζθεπάδνληαη ζε ζέζεηο παξεκβνιήο εηδηθψλ ηεκαρίσλ ή ζεκαληηθψλ κεθνηνκηθψλ
θιίζεσλ (>15~20%).

Οη ζθπξνδεηήζεηο αγθχξσζεο ηνπ αγσγνχ ζα γίλνληαη κε ζθπξφδεκα πνηφηεηαο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.

Οη εθζθαθέο ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο ζα εθηεινχληαη νπσζδήπνηε πξν ηεο
ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ (ψζηε λα απνθεπρζεί ηπρφλ βιάβε ζηηο ζσιελψζεηο). Ζ
ζθπξνδέηεζε ζα γίλεηαη ρσξίο εμσηεξηθνχο μπιφηππνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο
πάθησζεο ησλ ζσκάησλ ζην έδαθνο, έζησ θη αλ απηφ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ ζεσξεηηθψλ
ηνπο δηαζηάζεσλ.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ηχπσλ πξνο έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα θαηά
ηελ δηάζηξσζε θαη θαηεξγαζία ηνπ επηβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή
θξνχζεσλ επί ησλ ζσιήλσλ. Δπίζεο δελ ζα θαιχπηνληαη απφ ζθπξφδεκα νη ζπλδέζεηο
ησλ ζσιήλσλ γηα λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηάο ηνπο ζηηο δνθηκέο.

3.12.8. ΤΝΓΔΔΗ ΜΔ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΖ
3.12.8.1. ΓΔΝΗΚΑ
Οη επί ηφπνπ ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ζα εθηεινχληαη απφ έκπεηξν, πηζηνπνηεκέλν
πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο ζα γίλεηαη πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ
παξεηψλ ησλ ινμνηκεκέλσλ άθξσλ ησλ ηεκαρίσλ.
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Οη ζπγθνιιήζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα γίλνληαη κε εηδηθά ειεθηξφδηα θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ
γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη (θαηεχζπλζε ζπγθφιιεζεο, πάρνο ειάζκαηνο, δηαηνκή πξνο
πιήξσζε). Οη ζπζθεπέο ειεθηξνζπγθφιιεζεο ζα είλαη επαξθνχο ηζρχνο γηα ηα πξνο

ζπγθφιιεζε ειάζκαηα (ηνπιάρηζηνλ 250 Α/ 40 V).
Ζ ειεθηξνζπγθφιιεζε ζα γίλεηαη ζηνλ αλαγθαίν αξηζκφ ζηξψζεσλ γηα ην εθάζηνηε πάρνο
ειάζκαηνο.

3.12.8.2. ΈΛΔΓΥΟ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΔΧΝ
Οη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ζα ειέγρνληαη δεηγκαηνιεπηηθά ή ζην ζχλνιφ ηνπο (ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε) κε θνξεηή ζπζθεπή ππεξήρσλ (Ultrasonic test), παξνπζία

εθπξνζψπνπ απφ ηελ Δπίβιεςε.
Ζ Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί πξφζζεηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ησλ
ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ κε δηθά ηεο ζπλεξγεία ή ζπλεξγεία ηξίησλ.
ε θάζε πεξίπησζε, εάλ δηαπηζησζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθέο ζπγθνιιήζεηο, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ηηο επαλεθηειέζεη.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ πνπ ζα ζπλππνγξάθεηαη
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία.
Δλδεηθηηθψο, ε πνηφηεηα ησλ εθηεινπκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ ζα
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κπιε ή πξάζηλν ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ I.I.W. (Intemational
Institute of Welding).

ε γεληθέο γξακκέο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα πνηνηηθήο απνδνρήο ησλ
ζπγθνιιήζεσλ:
Ρήγκαηα (cracks): απνξξίπηνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή ηνπο, ηελ δηεχζπλζή ηνπο ή
ηηο δηαζηάζεηο ηνπο.


Αηειείο ζπλδέζεηο (Lack of fusion): απνξξίπηνληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπο.



Μπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά ζθάικαηα ζπγθνιιήζεσλ, ησλ νπνίσλ νη δηαζηάζεηο
δελ μεπεξλνχλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα φξηα.



Αηειήο δηείζδπζε (Incomplete penetration): γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ ην κήθνο θάζε
κεκνλσκέλνπ ηκήκαηνο ζπγθφιιεζεο πνπ εκθαλίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δελ
ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ πάρνπο (2Σ) ηνπ ιεπηφηεξνπ απφ ηα ζπγθνιινχκελα
ειάζκαηα θαη δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ 30mm (νπνηνδήπνηε απφ απηά είλαη ην
κηθξφηεξν).



ηελ πεξίπησζε αιιεινπρίαο ηέηνησλ ζθαικάησλ, ην ζπλνιηθφ κήθνο πξνζηηζέκελν
δελ ζα μεπεξλά ηα 4Σ ή 60mm (νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν είλαη κηθξφηεξν). Μεκνλσκέλα
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ζεσξνχληαη δχν ζθάικαηα ησλ νπνίσλ ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε είλαη κεγαιχηεξε
απφ Σ.


Δγθιείζεηο ζθνπξηάο ή αέξα (Slag inclusions - porosity): Γίλνληαη δεθηέο κεκνλσκέλεο
εγθιείζεηο ζθνπξηάο ή αέξα, ε κεγαιχηεξε δηάζηαζε ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ην Σ ή
ηα 8mm (νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν είλαη κηθξφηεξν), φπνπ Σ ην πάρνο ηνπ ιεπηφηεξνπ απφ
ηα ζπγθνιινχκελα ειάζκαηα.



Δγθιείζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεηξά ζηελ ίδηα επζεία ζεσξνχληαη κεκνλσκέλεο φηαλ ε
κεηαμχ ηνπο απφζηαζε είλαη ηξηπιάζηα ηνπιάρηζηνλ ηεο κεγαιχηεξεο δηάζηαζεο ησλ
παξαπιεχξσο επξηζθνκέλσλ εγθιίζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπκβαίλεη απηφ,
ηφηε ην άζξνηζκα ησλ κεγαιπηέξσλ δηαζηάζεσλ απηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην
2Σ.



Τπέξηεμε (Undercut): Γίλεηαη απνδεθηφ κέγηζην βάζνο ππέξηεμεο 1,5mm ή Σ/5 (φπνην
απφ απηά είλαη κηθξφηεξν).

Πέξαλ ησλ δνθηκψλ κε ππεξήρνπο ζα δηελεξγείηαη αθηηλνγξαθηθφο έιεγρνο ησλ
ζπγθνιιήζεσλ ελδεηθηηθψο επί ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ ή
φπσο νξίδεηαη ζηελ κειέηε.

Ο αθηηλνγξαθηθφο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε αθηίλεο Υ ή ρξήζε Ηξηδίνπ 192 ή άιινπ
ξαδηντζνηφπνπ.

Σφζν ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηα πξαθηηθά ηνπ ππεξερεηηθνχ ειέγρνπ φζν θαη νη αθηηλνγξαθίεο
θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζα θαηαρσξνχληαη ζηνλ θάθειν πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
έξγνπ.

3.12.8.3. ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σν γξαθείν ειέγρνπ πνπ ζα δηελεξγήζεη ηηο παξαπάλσ δνθηκέο ζα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:


Θα έρεη εκπεηξία ζε ζέκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ, ε νπνία ζα
απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.



Θα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ελφο ηνπιάρηζηνλ επίζεκνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο (π.ρ.
Νενγλψκνλεο,TUV,BU,ΔΛΟΣ θιπ.), φηη απνδέρεηαη ή αλαγλσξίδεη ηηο παξερφκελεο

εξγαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γξαθείνπ.
Ζ επηινγή ηνπ γξαθείνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο.

3.12.9. ΚΑΘΟΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ
Οη εληφο εδάθνπο ραιχβδηλνη αγσγνί πθίζηαληαη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ
δηαβξψζεηο νθεηιφκελεο γεληθψο ζηα αθφινπζα αίηηα:
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Γηαθνξά νμπγφλσζεο ππνγείνπ λεξνχ κεηαμχ πςειφηεξσλ θαη ρακειφηεξσλ
ηκεκάησλ ηνπ αγσγνχ.



Γηαθνξά νμχηεηαο εδάθνπο θαηά κήθνο ηεο φδεπζεο ηνπ αγσγνχ ιφγσ δηαθνξψλ
πγξαζίαο.



Σνπηθέο εκθαλίζεηο αιθαιηθψλ ελψζεσλ.



Θχιαθεο απμεκέλεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αέξα εληφο ηνπ εδάθνπο.



Παξνπζία ζεηαλαγσγψλ βαθηεξηδίσλ ηα νπνία παξνπζία πδξνγφλνπ αλάγνπλ ηε ξίδα
S04 ζε S θαη ειεπζεξψλνπλ νμπγφλν ην νπνίν εληείλεη ηα θαηλφκελα ηεο δηάβξσζεο.



Παξνπζία θξνχζηαο εμέιαζεο (Μίlle-scale), ε νπνία ζπγθεληξψλεη ζηηο ξσγκέο ηεο ηελ
δηαβξσηηθή δξάζε.



Οη ζέζεηο ζπγθφιιεζεο ησλ ζσιήλσλ ζπληζηνχλ ηνπηθέο αλνκνηνκνξθίεο, νη νπνίεο
επηηείλνπλ ηα θαηλφκελα ηεο δηάβξσζεο (ηνπηθά).

Οη εμσηεξηθέο επηθαιχςεηο ησλ ζσιήλσλ επηηπγράλνπλ ελ γέλεη πςειφ βαζκφ
πξνζηαζίαο, αιιά φρη απφιπην, θαη ηνπηθέο βιάβεο ηεο επηθάιπςεο κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο.
εκαληηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο ησλ ππνγείσλ ραιχβδηλσλ δηθηχσλ απνηειεί
ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο (cathodic protection), ην νπνίν ζπλίζηαηαη
ζηελ εθαξκνγή ρακειήο ηάζεο ζπλερνχο ξεχκαηνο ζηνλ αγσγφ γηα ηελ δηαηήξεζε
αξλεηηθνχ δπλακηθνχ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ εδάθνπο.
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη θαη’ αξρήλ ε κέηξεζε ησλ ειεθηξηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο (δπλακηθφ, αληίζηαζε) θαη βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ε
δηαζηαζηνιφγεζε θαη ν ζρεδηαζκφο απηνχ.

Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο (κεηξήζεηο, κειέηε, εγθαηάζηαζε), εθφζνλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
ζην ζηάδην Μειέηεο, ζα γίλνπλ απφ εμεηδηθεπκέλν Γξαθείν, ην νπνίν ζα επηιέμεη ε
Δπίβιεςε κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε / πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ.

Ζ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο πξνυπνζέηεη ηελ ιήςε ησλ
αθφινπζσλ κέηξσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ:


Ζιεθηξηθή απνκφλσζε ηνπ αγσγνχ θαηά ηκήκαηα, κήθνπο ην πνιχ 4,0km κε ηελ
ηνπνζέηεζε δεχγνπο κνλσηηθψλ θιαληδψλ.



Απνκφλσζε κε κνλσηηθέο θιάληδεο ησλ δηαθιαδψζεσλ ηνπ αγσγνχ.



Δγθαηάζηαζε

θαηά

κήθνο

ηνπ

δηθηχνπ

αλακνλψλ

κέηξεζεο

δπλακηθνχ,

απνηεινχκελσλ απφ πνιχθισλνπο ράιθηλνπο αγσγνχο δηακέηξνπ 10mm, ησλ νπνίσλ
ην έλα άθξν ζα ζπγθνιιάηαη ζηνλ αγσγφ θαη ην άιιν ζα θαηαιήγεη ζε ρπηνζηδεξφ
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θνπηί δηαθιαδψζεσο, ηνπνζεηεκέλν ζε θξεάηην 25cm x 25cm ζηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο.


Οη απαηηνχκελεο κεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθψο:



Μεηξήζεηο αληηζηάζεσο εδάθνπο αλά 300m αγσγνχ κε γεσθπζηθή κέζνδν.



Μεηξήζεηο δπλακηθνχ θαηά κήθνο ησλ αγσγψλ, ζηηο σο άλσ αλακνλέο κεηξήζεσλ.



Γεηγκαηνιεςία εδάθνπο γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ θπζηθήο
πγξαζίαο, ηνπ πνζνζηνχ % ηφλησλ S04, ηνπ πνζνζηνχ % ηφλησλ Cl θαη ηνπ βαζκνχ
νμχηεηαο (κέηξεζε Ρh).

Δάλ απφ ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο βξεζεί δπλακηθφ αγσγνχ σο πξνο ην έδαθνο θαηψηεξν
ησλ 850 mV, ζα κειεηεζεί εγθαηάζηαζε θαζνδηθήο πξνζηαζίαο.
ηελ κειέηε θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ζα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη εμσγελείο παξάγνληεο
(π.ρ. νη γξακκέο πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ).

Ζ απαηηνχκελε έληαζε ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο ζα εμαθξηβσζεί κε δηαδνρηθέο δνθηκέο. ε
γεληθέο γξακκέο ε δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη σο εμήο:


Ο ζεηηθφο πφινο ηεο αλνξζσηηθήο δηάηαμεο ζπλδέεηαη κε ηελ άλνδν (π.ρ. ζηδεξνηξνρηά
κήθνπο 2,5m πεξίπνπ), πνπ ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ζε φξπγκα βάζνπο 1,20m, ην νπνίν

πιεξψλεηαη κεξηθψο κε ζηξψζε θσθ (ζα πεξηβάιιεη ηελ άλνδν).


Ο αξλεηηθφο πφινο θαηαιήγεη ζε πεξηιαίκην γχξσ απφ ηνλ ραιπβδνζσιήλα (ε δηαηνκή
ηνπ αγσγνχ εμαξηάηαη απφ ηελ απαηηνχκελε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πξνζηαζίαο).



Δάλ δελ είλαη εθηθηή ε παξνρή ξεχκαηνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο,
κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη αλαιψζηκεο άλνδνη καγλεζίνπ.



ην

αληηθείκελν

εξγαζηψλ

ζπκπεξηιακβάλεηαη

ε

πιήξεο

εγθαηάζηαζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο, βάζεη ηεο κειέηεο πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηνλ ΚηΔ.

3.12.10. ΓΟΚΗΜΔ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ Δ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΠΗΔΖ
3.12.10.1.

ΓΔΝΗΚΑ

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζην
φξπγκα θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζσκάησλ αγθπξψζεσο, αθνινπζεί ε
κεξηθή επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη αξρίδεη ε
δηελέξγεηα ησλ δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο.

Οη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνδνθηκαζία, ζηελ θπξίσο δνθηκαζία θαη ζηελ
γεληθή δνθηκαζία νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ.
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Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ην αλνηθηφ ηκήκα ησλ νξπγκάησλ ζα παξακέλεη
ζηεγλφ θαη ηα ηπρφλ εκθαληδφκελα λεξά ζα απνκαθξχλνληαη κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ.
Δλδεηθηηθψο, ην κήθνο θάζε ηκήκαηνο δνθηκήο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 500m, ε δε κέγηζηε
πςνκεηξηθή δηαθνξά πεξί ηα 10m, εθηφο εάλ νη επί ηφπνπ ζπλζήθεο ππαγνξεχνπλ
δηαθνξεηηθά. ε θάζε πεξίπησζε ηα ηκήκαηα εθηέιεζεο ησλ δνθηκψλ ζα θαζνξίδνληαη απφ
ηελ Τπεξεζία.

Σν πξνο δνθηκή ηκήκα ζα γεκίδεη πξννδεπηηθά κε λεξφ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εθδίσμε
ηνπ αέξα απφ ην δίθηπν.

Οη ηπρφλ αεξεμαγσγνί ζα είλαη αλνηθηνί θαηά ηελ πιήξσζε.

3.12.10.2.

ΠΡΟΓΟΚΗΜΑΗΑ

Αθνχ πιεξσζεί κε λεξφ, ην ππφ δνθηκή ηκήκα παξακέλεη επί 24 πεξίπνπ ψξεο ππφ
ζηαηηθή πίεζε. Αλ δηαπηζησζεί απψιεηα λεξνχ, ζα αλαδεηεζεί ην ζεκείν/α δηαξξνήο, ζα
επηζθεπαζζεί ε δεκία θαη ζα επαλαιεθζεί ε δνθηκή.

3.12.10.3.

ΚΤΡΗΧ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΠΗΔΖ

Αλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο χδαηνο,
επαθνινπζεί ε θπξίσο δνθηκή ππφ πίεζε.
Ζ εθαξκνζηέα πίεζε δνθηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ κειέηε ή νξίδεηαη ζε 150% ηεο
νλνκαζηηθήο πίεζεο (ΡΝ) ηνπ πιηθνχ.
Καηά ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο πίεζεο ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ απνθπγή
δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ αέξα.
Ζ πίεζε δνθηκήο ζα δηαηεξείηαη γηα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ 2 σξψλ, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε
ε νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 12 ψξεο.
Ζ θπξίσο δνθηκή ζεσξείηαη επηηπρήο αλ δελ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε απφ
0,10atm θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο ηνπ δηθηχνπ.
Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ νξίνπ απηνχ, ειέγρεηαη νπηηθά ε
ζσιήλσζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερνκέλσλ δηαξξνψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαξξνέο
επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή. Δάλ δελ εληνπηζζνχλ
δηαξξνέο χδαηνο, παξά ην φηη πξνζηίζεληαη πνζφηεηεο χδαηνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο
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πίεζεο, ζεκαίλεη φηη έρεη εγθισβηζζεί αέξαο ζην δίθηπν, νπφηε απαηηείηαη ε εθθέλσζή ηνπ
θαη ε επαλάιεςε ηεο δνθηκήο.

3.12.10.4.

ΓΔΝΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ

Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο ζα επαλαπιεξψλεηαη πιήξσο ην
φξπγκα θαηά ηκήκαηα, ρσξίο φκσο λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ.

Καηά ηελ θάζε απηή ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ζε επίπεδα κηθξφηεξα ηεο
νλνκαζηηθήο, πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ θζνξψλ ζηνπο ζσιήλεο (πηψζε πίεζεο ζα θαίλεηαη
απφ ηα καλφκεηξα). Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ επαλαπιήξσζε ησλ νξπγκάησλ θαηά

ηκήκα, νη ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ ηειηθή δνθηκαζία κε πίεζε ίζε πξνο 150% ηεο
νλνκαζηηθήο.

Ζ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νπηηθφ έιεγρν ησλ
ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξηζηά δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ θαηά ηελ θπξίσο δνθηκή
πηέζεσο.

Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ
ησλ ηκεκάησλ θελά.

3.12.10.5.

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΓΟΚΗΜΑΗΧΝ

Γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη απνηειεζκάησλ δνθηκαζηψλ ζα θαηαξηίδνληαη
πξσηφθνιια πνπ ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνλ Αλάδνρν.

3.12.11. ΠΛΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΓΗΚΣΤΟΤ (ΓΗΑ ΓΗΚΣΤΑ ΤΓΡΔΤΖ)
Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο γεληθήο δνθηκαζίαο ζα εθηειεζηεί ε πιχζε ησλ αγσγψλ,
έηζη ψζηε λα θαζαξίζνπλ νη ζσιήλεο απφ μέλα θαη θπξίσο ιεπηφθνθθα πιηθά.

Σν λεξφ πιχζεο ζα είλαη πφζηκν θαη ζα δηνρεηεχεηαη ζηηο ζσιελψζεηο απφ ην έξγν
θεθαιήο ηνπ δηθηχνπ. Ζ εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεηαη απφ ηνπο εθθελσηέο. Οη πιχζεηο
ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα επηηεπρζεί απφιπηε δηαχγεηα ζηα ειεγρφκελα δείγκαηα
λεξνχ θαη λα απνδνζεί λεξφ θαζαξφ, ρσξίο θφθθνπο άκκνπ ή άιια αησξνχκελα
ζπζηαηηθά. Σα απνηειέζκαηα ηεο πιχζεο ζα ειέγρνληαη δεηγκαηνιεπηηθά θαη ζα
ζπγθξίλνληαη κε πξφηππα δείγκαηα πνζνζηψλ ζνιφηεηαο.
Μεηά ηελ επηηπρή πιχζε ηνπ ην δίθηπν απνζηεηξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην λεξφ
πιήξσζεο θαηάιιεισλ απνιπκαληψλ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε (π.ρ.
ριψξην). Σν δηάιπκα ρεκηθψλ πξνζζέησλ ζα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη ζα
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παξακείλεη επί 3σξν ηνπιάρηζηνλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ,
φιεο νη δηθιείδεο θ.ιπ. ζα είλαη θιεηζηέο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ 3ψξνπ ζα γίλεη έθπιπζε
ησλ ζσιήλσλ κε ην λεξφ ηνπ δηθηχνπ πφιεσο.
Μεηά ηελ απφπιπζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε θαζαξφ λεξφ ζα ιεθζνχλ δείγκαηα λεξνχ απφ
4 δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη απφ ζεκεία εθηφο ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο θνληά ζην ζεκείν
ηξνθνδνζίαο ηεο. ηα εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο ην πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ δελ ζα
ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ ηνπ λεξνχ πφιεο. ε πεξίπησζε
πνπ ν φξνο απηφο δελ πιεξνχηαη, ζα γίλεη λέα έθπιπζε φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λέα
δεηγκαηνιεςία, έσο φηνπ εθπιεξσζεί ε παξαπάλσ απαίηεζε.
Ζ ρξήζε ησλ απνιπκαληψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ ηνπο απφ
έκπεηξν πξνο ηνχην πξνζσπηθφ.

3.12.12. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΟΗΟΣΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
3.12.12.1.

ΔΝΧΜΑΣΟYΜΔΝΑ ΚYΡΗΑ ΤΛΗΚA



Έιεγρνο Πξσηνθφιισλ Παξαιαβήο ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ.



Έιεγρνο θαθέινπ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ησλ πιηθψλ.



Έιεγρνο πξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ πηέζεσο.



Έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο ηελ δηάηαμε, ηηο ζπλδέζεηο θαη ηα ζηεξίγκαηα
(ππθλφηεηα απηψλ). Δμαξηήκαηα ή ηκήκαηα ζσιελψζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο,

ζηξεβιψζεηο ή δηάβξσζε δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζα δίδεηαη εληνιή
αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.


Έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ψζηε λα
δηαπηζησζεί εάλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί φια ηα πξνβιεπφκελα εμαξηήκαηα θαη εάλ έρνπλ
ηεξεζεί επαθξηβψο νη θιίζεηο (πεξίπησζε δηθηχσλ βαξχηεηαο).

3.12.12.2.

ΟΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΚΑΣΆΣΑΖ

Σα εκθαλή ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζσιελψζεσλ ζα ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ζπλέρεηα,
ηελ έδξαζή ηνπο, ηηο θιίζεηο ηνπο, ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο θ.ιπ.
Δμαξηήκαηα ή ηκήκαηα ζσιελψζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή
δηάβξσζε δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζα δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζεο απηψλ κε
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.

3.12.12.3.

ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΥΔΓΗΑ

Σν δίθηπν ζα ειέγρεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ κε βάζε ηα ζρέδηα ηεο
εγθεθξηκέλεο κειέηεο (ηήξεζε ράξαμεο, δηάηαμε ζσκάησλ αγθπξψζεσο).
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3.12.13. ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΓΗΔΗΝΖ – ΑΦΑΛΔΗΑ
3.12.13.1.

ΠΗΘΑΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ



Υξήζε αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ.



Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ βάξνπο.



Υξήζε ζπζθεπψλ νμπγνλνθνπήο.



Υξήζε εμνπιηζκνχ ειεθηξνζπγθφιιεζεο.

Ο ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ. Καλέλα άηνκν ρσξίο πηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ρεηξίδεηαη αζθαιψο
ηνλ εμνπιηζκφ ή ηα εξγαιεία δελ ζα εμνπζηνδνηείηαη πξνο ηνχην.

3.12.13.2.

ΜΔΣΡΑ ΤΓΗΔΗΝΖ – ΑΦΑΛΔΗΑ

Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/EE, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «Διάρηζηεο Απαηηήζεηο
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» είλαη ππνρξεσηηθή θαζψο
επίζεο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
(Π.Γ. 17/96 θαη Π.Γ. 159/99 θ.ιπ.).

Τπνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο:
Πξνζηαηεπηηθή
ελδπκαζία
Πξνζηαζία ρεξηψλ
θαη βξαρηφλσλ
Πξνζηαζία
θεθαιηνχ
Πξνζηαζία πνδηψλ

Πξνζηαζία
νθζαικψλ

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Μεραληθέο ηδηφηεηεο.
Γνθηκή αληνρήο ζε δηάηξεζε.
EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάληηα
πξνζηαζίαο έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ.
EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κξάλε
πξνζηαζίαο.
EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Τπνδήκαηα αζθαιείαο
γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (αληηθαηαζηάζεθε απφ ην πξφηππν EN ISO
20345:2004).
ΔΛΟΣ ΔΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέζα
πξνζηαζίαο καηηψλ θαη πξνζψπνπ ηχπνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο γηα
βηνκεραληθή θαη κε βηνκεραληθή ρξήζε έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ ή θαη
ζεξκφηεηαο

3.12.14. ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ
3.12.14.1.

ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΓΗΚΣΤΟΤ

Ζ επηκέηξεζε ησλ επζχγξακκσλ ηκεκάησλ ησλ ζσιελψζεσλ απφ ραιπβδνζσιήλεο ζα
γίλεηαη ζε ρηιηφγξακκα βάξνπο ειάζκαηνο, κε βάζε ην πάρνο θαη ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.
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Σκήκαηα ζσιελψζεσλ φπνπ ε εγθεθξηκέλε κειέηε πξνβιέπεη νξηζκέλε δηάκεηξν
επηκεηξνχληαη κε ηελ δηάκεηξν απηή, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζείζα
κεγαιχηεξε δηάκεηξν απφ ηνλ Αλάδνρν.
Οη ζσιήλεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή
πξνζηαζία ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:


Με εζσηεξηθή πξνζηαζία απφ ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθή βάζε) θαη εμσηεξηθή
πξνζηαζία κε ιηζαλζξαθφπηζζα θαη δηπιή ζηξψζε παινπάλνπ.



Με εζσηεξηθή πξνζηαζία απφ επνμεηδηθή ξεηίλε θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία απφ
ιηζαλζξαθφπηζζα θαη πνιπαηζπιέλην.



Με

εζσηεξηθή

πξνζηαζία

απφ

ζθπξφδεκα

εθαξκνδφκελν

θπγνθεληξηθά

(ηζηκεληνθνλίακα) θαη εζσηεξηθή πξνζηαζία απφ ιηζαλζξαθφπηζζα θαη πνιπαηζπιέλην.

3.12.14.2.

ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΜΑΥΗΑ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ

Σα εηδηθά ηεκάρηα απφ ράιπβα ησλ αγσγψλ (θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, ζπλαξκνγέο θ.ιπ.)
επηκεηξψληαη ζε βάξνs (kg), αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
πξνζηαζίαο.

3.12.14.3.

ΤΣΖΜΑ ΚΑΘΟΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Δπηκεηξάηαη αλά km κήθνπο πξνζηαηεπφκελνπ δηθηχνπ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
δαπάλεο κεηξήζεσλ, εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.

3.12.14.4.

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ

ηηο σο άλσ επηκεηξνχκελεο επί κέξνπο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζπλαπνηεινχλ ηελ θαηαζθεπή
δηθηχσλ απφ ραιπβδνζσιήλεο, πεξηιακβάλνληαη:


Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ζσιήλσλ.



Ζ θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ζσιήλσλ.



Ζ δαπάλε ηνπ απαζρνινχκελνπ εηδηθεπκέλνπ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη
ησλ κεραλεκάησλ, ησλ αλαιψζηκσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.



Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο θ.ιπ. γηα ηελ πιήξε θαη
έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΣΠ, θαζψο θαη ε εξγαζία
απνθαηάζηαζεο θαη ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζεί λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε πεξίπησζε
ηεθκεξησκέλεο δηαπίζησζεο αθαηαιιειφηεηάο ηνπο θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο.

3.12.14.5.


ΜΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ κειέηε κε θαηαζηξνθηθψλ δνθηκψλ
ζπγθνιιήζεσλ (NDT) κε ρξήζε ππεξήρσλ ή ξαδηνγξαθίεο.



Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ραιχβδηλσλ θιαληδψλ ζπγθφιιεζεο.
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3.13. ΣΠ – 13 ΑΝΣΛΗΔ ΓΡΑΜΜΖ (BOOSTER)
3.13.1. ΓΔΝΗΚΑ
Ζ αληιία ζα είλαη θάζεηε, πνιπβάζκηα, θπγνθεληξηθή, πδξνιίπαληε, κε θηλεηήξα
ζπδεπγκέλν νκναμνληθά κε απηήλ, κε ζχξεο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ζην ίδην
επίπεδν (ζε ζεηξά), πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ζε έλα νξηδφληην ζχζηεκα κε έλα
ζσιήλα. Σα πιηθά ηεο αληιίαο πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην πγξφ ζα είλαη απφ
αλνμείδσην ράιπβα. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ άμνλα ζα εμαζθαιίδεη πςειή αμηνπηζηία,
αζθαιή ρεηξηζκφ θαη εχθνιε ζπληήξεζε θαη πξφζβαζε. Ζ ζχλδεζε ησλ ζσιελψζεσλ ζα
γίλεηαη κέζσ ζπλδπαζκέλσλ θιαληδψλ DIN-ANSI-JIS. Όιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο
αληιίαο ζα είλαη επηθαιπκκέλεο κε εηδηθή ζηξψζε νηθνινγηθήο αληηδηαβξσηηθήο βαθήο
θαηάιιειε γηα πφζηκν λεξφ.

3.13.2. ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ
Ζ αλαξξφθεζε ηεο αληιίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θαηφ ρπηνζίδεξν GG 25 θαηά DIN
1691 ή αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 κε θηληξηζκέλεο επηθάλεηεο ρσξίο θπζαιίδεο ή άιιεο
αλσκαιίεο θαη θέξεη εηδηθφ ιαβχξηλζν γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο άκκνπ απφ ηνλ άμνλα ηεο
αληιίαο θαη ηνπ ειεθηξηθνχ θηλεηήξα.

3.13.3. ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ
Ζ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θαηφ ρπηνζίδεξν GG 25 θαηά DIN
1691 ή αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 κε θηληξηζκέλεο επηθάλεηεο ρσξίο θπζαιίδεο ή άιιεο
αλσκαιίεο, θέξεη ελζσκαησκέλε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη
θνριηνηνκεκέλν θαηαζιηπηηθφ ζηφκην.

3.13.4. ΒΑΘΜΗΓΔ ΆΝΣΛΖΖ
Οη βαζκίδεο ηεο αληιίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν GG 25 θαηά DIN
1691 ή αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 κε θηληξηζκέλεο επηθάλεηεο ρσξίο θπζαιίδεο ή άιιεο
αλσκαιίεο θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο θαη πεξηθφριηα θαηαζθεπαζκέλα απφ
αλνμείδσην ράιπβα. ην εζσηεξηθφ ησλ βαζκίδσλ ν άμνλαο ηεο αληιίαο εδξάδεηαη ζε
ειαζηηθά έδξαλα εηδηθήο ζχλζεζεο, ηα νπνία έρνπλ εγρπζεί πάλσ ζε ραιχβδηλα
δαθηπιίδηα. Οη βαζκίδεο ζηα ζεκεία ηξηβήο ηνπο κε ηηο πηεξσηέο θέξνπλ ελαιιάμηκνπο
ηξηβείο απφ εηδηθφ ειαζηηθφ εγρπκέλν πάλσ ζε ραιχβδηλα δαθηπιίδηα ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο αθφκα θαη κε πεξηεθηηθφηεηα άκκνπ 40g/m³.

3.13.5. ΠΣΔΡΧΣΔ
Οη πηεξσηέο ηεο αληιίαο είλαη κηθηήο ή αθηηληθήο ξνήο. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θαηφ
ρπηνζίδεξν GG 25 θαηά DIN 1691 ή ζεξκνπιαζηηθή ξεηίλε κε θηληξηζκέλεο επηθάλεηεο
ρσξίο θπζαιίδεο ή άιιεο αλσκαιίεο θαη ζηεξεψλνληαη πάλσ ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο κε
θσληθέο ζθήλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 420. Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη
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απξνβιεκάηηζηε

ιεηηνπξγία

ηεο

αληιίαο,

φιεο

νη

πηεξσηέο

είλαη

δπλακηθά

δπγνζηαζκηζκέλεο.

3.13.6. ΑΞΟΝΑ
Ο άμνλαο ηεο αληιίαο είλαη απφιπηα επζπγξακκηζκέλνο, θαηαζθεπαζκέλνο απφ
αλνμείδσην ράιπβα θαη ζηα αθξαία ηνπ ζεκεία εδξάδεηαη ζε νξεηράιθηλα έδξαλα ηα νπνία
θέξνπλ εηδηθφ ζχζηεκα απνκάθξπλζεο ηεο άκκνπ. Θα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηζρπξφ
έδξαλν παξαιαβήο ηεο αμνληθήο ψζεζεο θαη ηνπ βάξνπο ησλ πεξηζηξεθφκελσλ κεξψλ.
Οη έλζθαηξνη ηξηβείο ηνπ εδξάλνπ ζα είλαη απηνιίπαληνη ή ζα θέξνπλ ιηπαληήξεο
(γξαζαδφξνπο) γηα ηελ θαλνληθή ιίπαλζή ηνπο κε γξάζν.

3.13.7. ΤΝΓΔΜΟ ΤΝΓΔΖ ΑΝΣΛΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΖΡΑ (ΚΟΠΛΔΡ)
Ο ζχλδεζκνο ζχλδεζεο ηεο αληιίαο κε ηνλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο
απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζηεξεψλεηαη ζην θαηψηαην άθξν ηνπ άμνλα ηεο αληιίαο κε
ζθήλα θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα.

3.13.8. ΦΗΛΣΡΟ – ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΖΡΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ
Σν θίιηξν αλαξξφθεζεο θαη ν πξνθπιαθηήξαο ησλ θαισδίσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ
αλνμείδσην ράιπβα θαη ζηεξεψλνληαη πάλσ ζην ζψκα ηεο αληιίαο κε αλνμείδσηνπο
θνριίεο.
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3.14. ΣΠ – 14 ΘΔΡΜΗΚΖ ΜΟΝΧΖ ΧΛΖΝΧΝ
3.14.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ζεξκηθήο κφλσζεο ζσιήλσλ.

3.14.2. ΤΛΗΚΑ
Θα ρξεζηκνπνηεζεί ειαζηνκεξήο ζεξκνκφλσζε θιεηζηψλ θπςειψλ απφ ζπλζεηηθφ
θανπηζνχθ, ππθλφηεηαο 45kgr/m3 έσο 60kgr/m3, ε νπνία παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά ρακειέο
ηηκέο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο (κηθξφηεξεο απφ 0.04W/mK), θαζψο επίζεο απνηξέπεη θαη ηελ
εκθάληζε ζπκππθλσκάησλ ζηελ κνλσκέλε επηθάλεηα. Θα ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθή
επειημία θαη ειαζηηθφηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο γχξσ απφ ην ζσιήλα, ελψ θαη ην
ζεξκνθξαζηαθφ ηεο εχξνο απφ -30°C έσο +90°C ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα αλζεθηηθή ζε
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σέινο, ν δείθηεο πξνζηαζίαο UV Plus κεηψλεη ηνλ θίλδπλν
δηάβξσζεο ηεο κφλσζεο απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ θαη απμάλεη ηελ αληνρή
ηεο ζε δηάθνξα ρεκηθά πξντφληα.

3.14.3. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ - ΠΛΖΡΧΜΖ
Θα επηκεηξεζεί ζε:


ηξέρνλ κέηξν αγσγψλ ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθε ε ζεξκηθή κφλσζε θαη έγηλε
απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία.



Φχιια δηαζηάζεσλ 1,00m x 1,00m x 0,025m

Ζ πιεξσκή κε ην άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα
ηελ πξνκήζεηα, θαη γεληθά φια ηα πιηθά θαη ηηο εξγαζίεο γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο
ζεξκηθήο κφλσζεο ζσιήλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
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3.15. ΣΠ – 15

ΓΗΓΤΜΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΠΔΣΑΜΑΣΑ

3.15.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δίδπκα
κεηαιιηθά απηναληηζηεξηδφκελα πεηάζκαηα γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηεο ηάθξνπ
ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ ή θαηαζθεπήο θξεαηίσλ, ή νπνησλδήπνηε άιισλ ηερληθψλ
έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο. Γίδπκα κεηαιιηθά απηναληηζηεξηδφκελα δηαθξάγκαηα αληηζηήξημεο
ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εδαθνηερληθή κειέηε ηνπ αλαδφρνπ
φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Γίδπκα απηναληηζηεξηδφκελα κεηαιιηθά πεηάζκαηα
θεθιηκέλα δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ. Γίδπκα κεηαιιηθά απηναληηζηεξηδφκελα πεηάζκαηα
πξνηηκψληαη ζηηο ζέζεηο φπνπ ε χπαξμε ιίζσλ ζα εκπφδηδε ηελ απξφζθνπηε έκπεμε ησλ
παζζαινζαλίδσλ θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ ππφγεηα χδαηα ζε ζηάζκε πςειή.

3.15.2. ΠΡΟΔΛΔΤΖ
Σα δίδπκα κεηαιιηθά πεηάζκαηα ζα είλαη βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο αλεγλσξηζκέλνπ
νίθνπ, δειαδή KRINGS ή ηζνδχλακα, θαη φρη απηνζρέδηα.

3.15.3. ΓΗΑΣΑΔΗ - ΥΖΜΑ
Ζ

απαηηνχκελε

ξνπή

αληηζηάζεσο

ηεο

δηαηνκήο

γηα

ηα

δίδπκα

κεηαιιηθά

απηναληηζηεξηδφκελα πεηάζκαηα θαζψο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ ζρεηηθή κειέηε πνπ ζα ζπληάμεη ν αλάδνρνο, φπσο απηή ζα εγθξηζεί
απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ κειέηε ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο Διιεληθνχο ή
Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη ζα παξέρεη πιήξε αζθάιεηα γηα ην φξπγκα, ηνπο
εξγαδφκελνπο, ηνπο δηεξρφκελνπο, ηα κεραλήκαηα, ηηο γεηηνληθέο νηθνδνκέο θαη γεληθά γηα
θάζε θίλδπλν επί νζνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηαζζεί. ην έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
δίδπκα κεηαιιηθά απηναληηζηεξηδφκελα πεηάζκαηα δηαηνκήο φρη κηθξφηεξεο ξνπήο
αληηζηάζεσο απφ απηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο κειέηεο.
Σν ζχζηεκα ησλ δηδχκσλ κεηαιιηθψλ απηναληηζηεξηδφκελσλ δηαθξαγκάησλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε απφ ηα πνιιά πνπ ππάξρνπλ,
αξθεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ παξφληνο έξγνπ (θαηά ην δπλαηφλ
κεγαιχηεξε πδαηνζηεγαλφηεηα, επθνιία ηνπνζέηεζεο, επαξθήο αληηζηήξημε ησλ δηαθξαγκάησλ
κεηαμχ ηνπο θ.ιπ.). Σν ζχζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πεξηγξάθεηαη πάλησο

ιεπηνκεξψο ζηελ κειέηε πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηνλ ηξφπν αληηζηήξημεο.
Ζ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ δηαθξαγκάησλ πξέπεη λα είλαη επίπεδε θαη λα κελ έρεη νξηδφληηεο
δνθίδεο, ψζηε ε αθαίξεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο επίρσζεο λα είλαη
δπλαηή.
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3.15.4. ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΧΝ
ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΑΤΣΟΑΝΣΗΣΖΡΗΕΟΜΔΝΑ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΑ

ΜΔ

ΓΗΓΤΜΑ

Οη αληηζηεξίμεηο ησλ πξαλψλ, πνπ ζα πξνθξηζνχλ κεηά απφ ζρεηηθή εδαθνηερληθή κειέηε,
πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ζρνιαζηηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
θαηαζθεπήο ησλ.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ κεηαιιηθψλ δηαθξαγκάησλ (KRINGS) πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ ζπγρξφλσο κε ηελ πξφνδν ηεο εθζθαθήο (top-down εθηέιεζε εθζθαθήο-αληηζηήξημεο).
Ζ απνκάθξπλζή ησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζηαδηαθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαδηθαζία
επίρσζεο-ζπκπχθλσζεο, γεγνλφο πνπ κεηξηάδεη ηηο πηζαλφηεηεο ζεκαληηθψλ εδαθηθψλ
θηλήζεσλ

θαη

δηαθνξηθψλ

θαζηδήζεσλ

γεηηνληθψλ

θηηξίσλ.

Απαξαίηεηε

είλαη

ε

δεπηεξνγελήο ζπκπχθλσζε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δηαθξαγκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ θελψλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Οη κεηαιιηθνί νδεγνί ησλ θαη ην θάησ κέξνο ησλ πάλειο
πξέπεη λα εκπήγλπληαη θάησζελ ηνπ ππζκέλα πεξηνξίδνληαο ηελ πηζαλφηεηα αζηνρίαο
ηνπ, ιφγσ πδξαπιηθήο ππνζθαθήο, ζε κε ζπλεθηηθά εδάθε (π.ρ. ακκψδε) θαη πςειφ
πδξνθφξν νξίδνληα ή ιφγσ αλχςσζεο ηνπ ππζκέλα ζηελ πεξίπηρε ζπλεθηηθψλ (π.ρ.
αξγηιηθψλ) εδαθψλ θαη κεγάισλ βαζψλ εθζθαθήο. Αθφκε πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε

πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ πιήξσζεο κε θάπνην πιηθφ κεηαμχ ησλ πάλειο θαη θπζηθνχ
εδάθνπο (δηαξξνέο ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο θαη επηθίλδπλεο κεηαθηλήζεηο εδάθνπο), αιιά λα
επηηπγράλεηαη εμαξρήο πιήξεο επαθή ησλ πάλειο κε ην ππάξρνλ έδαθνο.
Οη κνλάδεο επελδχζεσο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ είηε κε ηε κέζνδν ηεο
ηνπνζεηήζεσο είηε κε ηε κέζνδν ηεο δηεηζδχζεσο. Γελ πξέπεη βαζηθά λα κπαίλνπλ ζην
έδαθνο παξά κφλν εθεί πνπ επηηξέπεηαη θαηεγνξεκαηηθά. Ζ απνδνρή πξνυπνζέηεη ηελ
ιήςε πνιχπιεπξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ
ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξφπνπ ρξεζηκνπνίεζεο.
Δάλ γηα ηε κείσζε ηνπ χςνπο ηεο επελδπκέλεο παξεηάο ηνπ νξχγκαηνο γίλεηαη κηα
πξνεθζθαθή, πξέπεη κεηαμχ ηεο επελδχζεσο θαη ηνπ πνδφο ηεο θιίζεσο λα αθήλεηαη θαη
απφ ηηο δχν πιεπξέο έλα νξηδφληην πάησκα πξνζηαζίαο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,60m.
Έηζη εμαζθαιίδεηαη κηα αζθαιήο εξγαζία ζηελ άθξε ηνπ νξχγκαηνο (ζρήκα 3.1). Κελνί
ρψξνη, νη νπνίνη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ επελδχζεσλ παξακέλνπλ κεηαμχ ησλ
πιαθψλ θαη ησλ παξεηψλ ησλ νξπγκάησλ πξέπεη ακέζσο λα γεκίδνπλ απνιχησο, ψζηε λα
εκπνδίδεηαη κηα εθ ησλ πζηέξσλ ζξαχζε ηνπ εδάθνπο θαη λα εμαζθαιίδεηαη κηα επαθή
κεηαμχ φιεο ηεο επηθάλεηαο ησλ πιαθψλ θαη ηνπ εδάθνπο. Οκνίσο πξέπεη λα πξνζερζεί
θαη ε απνθπγή κηαο εθ ησλ πζηέξσλ ζξαχζεο ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη πξνβιεκάησλ ζε
γεηηνληθέο θαηαζθεπέο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ, ηελ θαηά ζηξψζεηο επίρσζε θαη
ζπκπχθλσζε, ζα αθαηξνχληαη ηα πεηάζκαηα θαη ζα γίλεηαη λέα ζπκπχθλσζε γηα λα
θαιπθζνχλ ηα ηπρφλ θελά πνπ ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ αθαίξεζε ησλ
δηαθξαγκάησλ.
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3.15.5. ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΧ
Με ηε κέζνδν ηεο ηνπνζεηήζεσο ην έδαθνο εθζθάπηεηαη κε κεραληθά κέζα ζ' φιν ην
βάζνο θαη δεκηνπξγείηαη έλα χςνο επελδχζεσλ ζην χςνο ηνπ βάζνπο εθζθαθήο +10,00cm
(ζρήκα 3.2). Ζ κέζνδνο ηνπνζεηήζεσο είλαη ηφηε κφλν επηηξεπηή φηαλ πιεξνχληαη νη

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:


ην έδαθνο λα είλαη ζηαζεξφ πξνζσξηλά,



νη παξεηέο ηεο εθζθαθήο λα είλαη θαηαθφξπθεο,



ην πιάηνο εθζθαθήο πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ θαηά κήθνο κηαο κνλάδαο

επελδχζεσο.
Χο ζηαζεξφ έδαθνο πξνζσξηλά ζεσξείηαη απηφ ην νπνίν γηα ιίγν ρξφλν κεηαμχ ηεο
ελάξμεσο ηεο εθζθαθήο θαη ηεο ηνπνζεηήζεσο ηεο επελδχζεσο δελ παξνπζηάδεη θακία
ζεκαληηθή ζξαχζε.
Σν κήθνο ηνπ εθζθαπηνκέλνπ θαη κε εμαζθαιηζκέλνπ ηκήκαηνο εθζθαθήο πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ζ' απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο κνλάδαο επελδχζεσο.
Οη αλεπέλδπηεο παξεηέο νξχγκαηνο πξέπεη επίζεο λα κελ επηθνξηίδνληαη απφ θπθινθνξία
(π.ρ. απφ ηα κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ) δηφηη έηζη κεγαιψλεη ν θίλδπλνο θαηαξξεχζεσο.

Δίλαη απηνλφεην φηη ζηα νξχγκαηα πξέπεη λα θαηεβαίλνπλ άηνκα κφλν φηαλ νη παξεηέο
είλαη άςνγα εμαζθαιηζκέλεο. Γηα βαζηά νξχγκαηα πξέπεη νη κνλάδεο επελδχζεσο λα
ηνπνζεηεζνχλ ε κία πάλσ ζηελ άιιε θαη λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο έμσ απφ ην φξπγκα
θαη σο ζχλνιν λα ηνπνζεηεζνχλ ζην φξπγκα.
Γελ επηηξέπεηαη κε θαλέλα ηξφπν λα ελεξγεί θαλείο έηζη ψζηε λα κπαίλεη θαη' αξρήλ κηα
κνλάδα ζην φξπγκα θαη κεηά ζηελ κφλν κηζνεμαζθαιηζκέλε παξεηά λα θαηεβαίλεη θαλείο
γηα λα ηνπνζεηεί πεξαηηέξσ ηηο κνλάδεο.

3.15.6. ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΔΗΓΤΔΧ
Με ηελ κέζνδν ηεο δηεηζδχζεσο νη κνλάδεο επελδχζεσο πηέδνληαη ζην έδαθνο ζε
αιιεινπρία κε ηελ εθζθαθή. Αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο εθαξκφδεηαη πξνεθζθαθή
θαη έπεηαη ε βαζχηεξε εθζθαθή ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ κνλάδσλ επελδχζεσο φπνπ ε
εθζθαθή πνπ πξνεγείηαη θάησ απφ ηηο πιάθεο δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηα 0,50m (ζρήκα
3.3).

Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε φηη ε απφζηαζε ησλ πιαθψλ ησλ κνλάδσλ κεηαμχ
ηνπο ζην θάησ ηκήκα είλαη ιίγν κεγαιχηεξε απφ φηη επάλσ. Δάλ δελ πξνζερζεί απηή ε
απαίηεζε, ηνπνζεηείηαη ην δεπγάξη ησλ πιαθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο ζαλ ζθήλα
θαη εκπνδίδεηαη ε πεξαηηέξσ δηείζδπζε. Σν κέγεζνο απηφ δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Ζ ζηαδηαθή βχζηζε ησλ πιαθψλ απφ ηηο δχν πιεπξέο κηαο κνλάδαο επελδχζεσο πξέπεη
λα αθνινπζεί κηθξά βήκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ εκπνδίδεηαη ε δεκηνπξγία κεγάιεο
δχλακεο εηδηθά ζηηο αληεξίδεο ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα
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θξαηεζεί ε δχλακε απηή κηθξή πξέπεη ε θιίζε ησλ αληεξίδσλ σο πξνο ην νξηδφληην λα
πεξηνξίδεηαη ζην 1:20.
Γηα ηε κέζνδν δηεηζδχζεσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ηέηνηεο κνλάδεο
επελδχζεσο πνπ ζην θάησ άθξν έρνπλ θνπηηθέο αθκέο.
Οη αληηζηεξίμεηο ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά θαη ηδηαίηεξα κεηά απφ βξνρφπησζε
θαη κεηά απφ κέξεο αξγηψλ. Γεληθά, ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη σο πξνο ηε ζηαηηθή ηνπο
επάξθεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα πξηλ ηελ έλαξμε νπνηνδήπνηε εξγαζηψλ.

3.15.7. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε ησλ δηδχκσλ
απηναληηζηεξηδνκέλσλ κεηαιιηθψλ δηαθξαγκάησλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην εκβαδφλ ηεο
θαηαθφξπθεο επίπεδεο αληηζηεξηδφκελεο επηθάλεηαο νξχγκαηνο πνπ ζα θαιπθζεί κε
"δίδπκα απηναληηζηεξηδφκελα κεηαιιηθά πεηάζκαηα", επί ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ ηνπ
ηηκνινγίνπ γηα ηελ ακνηβή αληηζηήξημεο κε "δίδπκα απηναληηζηεξηδφκελα κεηαιιηθά
πεηάζκαηα". Γελ επηκεηξάηαη επηθάλεηα επξηζθφκελε θάησ απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ
ζθάκκαηνο. Ζ ακνηβή είλαη αλεμάξηεηε ηνπ είδνπο ησλ δηδχκσλ απηναληηζηεξηδνκέλσλ
δηαθξαγκάησλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ, ηνπ βάζνπο ή ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, ηεο κεηαμχ
ηνπο

αληηζηήξημεο,

ηνπ

ρξφλνπ

παξακνλήο,

ηεο

κεζφδνπ

ή

άιισλ

ηερληθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ.
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή θαη δελ επηκεηξψληαη νη ηπρφλ πνζφηεηεο δηδχκσλ
απηναληηζηεξηδνκέλσλ κεηαιιηθψλ δηαθξαγκάησλ πνπ ζα ρξεηαζζεί λα ηνπνζεηεζνχλ
θαζέησο πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ αγσγνχ.
ηελ πιεξσκή ηνχ αλαδφρνπ, φπσο πεξηγξάθεθε, πεξηιακβάλεηαη ε απνδεκίσζή ηνπ γηα
ηελ πξνκήζεηα θαη θζνξά ησλ δηαθξαγκάησλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ,
πξνζθφκηζε, θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθηλήζεηο, ζηαιία απηνθηλήηνπ, απνκάθξπλζε φισλ
ησλ πιηθψλ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, εξγαζία πξνζσπηθνχ θαη θάζε κεραλήκαηνο πνπ
ζα ρξεηαζζεί γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο θαη
αθαίξεζεο ησλ δηδχκσλ κεηαιιηθψλ απηναληηζηεξηδνκέλσλ δηαθξαγκάησλ ζχκθσλα κε
ηε κειέηε πνπ ζα ππνβάιεη ν αλάδνρνο φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ ππεξεζία θαη ηηο
παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, θαηά ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αζθαιή θαη θαιφηερλε
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ κέζα ζην φξπγκα ηνπ νπνίνπ ηηο
παξεηέο αληηζηεξίδνπλ ηα δίδπκα απηναληηζηεξηδφκελα κεηαιιηθά πεηάζκαηα θαζψο θαη γηα
φια φζα αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Μεηαμχ ησλ άιισλ ζηελ
παξαπάλσ ακνηβή πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνδεκίσζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
ηνπ

ζπζηήκαηνο

αληηζηήξημεο

ησλ

δηδχκσλ

απηναληηζηεξηδνκέλσλ

κεηαιιηθψλ

δηαθξαγκάησλ κεηαμχ ηνπο, νη κεηαθηλήζεηο ησλ αληηζηεξίμεσλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θ.ιπ., πξνκήζεηα θαη επάιεηςε ηνπ ιηπαληηθνχ. Δπίζεο
πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ εηδηθή κέξηκλα εμνιθήο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο
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φισλ ησλ δηδχκσλ απηναληηζηεξηδνκέλσλ κεηαιιηθψλ δηαθξαγκάησλ ψζηε λα κελ
παξακείλεη θακία ζην έδαθνο γηα λα κελ παξεκπνδίδεη ηπρφλ κειινληηθέο εξγαζίεο
νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο ζηελ πεξηνρή.
ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνδεκίσζή ηνπ γηα
ηε ζχληαμε ηεο ιεπηνκεξνχο κειέηεο αληηζηήξημεο. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη φιεο νη
εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην πάρνο ησλ δηδχκσλ απηναληηζηεξηδνκέλσλ
κεηαιιηθψλ δηαθξαγκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή θαη δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαηηέξσο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη ηα πιηθά θαη ηα κέζα
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ κειέηε πνπ
ζα ζπληάμεη ν αλάδνρνο φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, αλ φρη θαιχηεξα, θαη φηη φιε
ε εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ αληηζηεξίμεσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο
πξνδηαγξαθέο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έγθξηζε ηεο κειέηεο απφ ηελ ππεξεζία δελ απαιάζζεη
απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηά ηεο ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη
ππεχζπλνο γηα θάζε ηπρφλ αηχρεκα θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ δεκίαο πνπ ζα
πξνθχςεη εμ αηηίαο ηπρφλ ειαηησκάησλ ζηε κειέηε πνπ ζπλέηαμε ή ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
ζπζηήκαηνο αληηζηήξημεο κε δίδπκα απηναληηζηεξηδφκελα κεηαιιηθά πεηάζκαηα θαη είλαη
ππνρξεσκέλνο, ζε πεξίπησζε αζηνρίαο, λα ηξνπνπνηήζεη ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή
ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.

σήμα 3.1:
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σήμα 3.2: Μέζνδνο ηεο ηνπνζεηήζεσο.

σήμα 3.3: Μέζνδνο ηεο δηεηζδχζεσο.
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3.16. ΣΠ – 16
ΜΟΝΧΖ
ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ

ΜΔ

3.16.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο κε επάιεηςε κε αζθαιηηθφ πιηθφ.

3.16.2. ΤΛΗΚΑ
Ζ εξγαζία απηή ζα εθηειεζζεί φπνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο θαη ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
Σν αζθαιηηθφ πιηθφ επάιεηςεο ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ν
Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζρεηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. ε θάζε
πεξίπησζε, ην πιηθφ ζα είλαη πξνέιεπζεο εξγνζηαζίνπ εηδηθεπκέλνπ ζηελ παξαγσγή
ηέηνησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ.
Δίλαη δπλαηφλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο λα
εθαξκνζηεί θαη άιιν ηζνδχλακν ή απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο, ρσξίο
φκσο ν Αλάδνρνο λα έρεη δηθαίσκα γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ην ιφγν απηφ.

3.16.3. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, νη πξνο ζηεγάλσζε επηθάλεηεο ζα θαζαξηζζνχλ
επηκειψο κε κεηαιιηθή βνχξηζα, απφ ζθφλε ή μέλεο νπζίεο θαη ζα δηαηεξεζνχλ θαζαξέο
θαη ζηεγλέο κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη
ηνπιάρηζηνλ + 5 ΊC.
Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ππφ επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (αλνκβξία, ήπηεο
ζεξκνθξαζίεο).

Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζηελ ηειηθή επηθάλεηα λα κελ εκθαλίδνληαη
θπζαιίδεο, πφξνη θαη θνηιφηεηεο.
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ πεπεηξακέλν πξνζσπηθφ, εηδηθεπκέλν ζε παξφκνηα
έξγα, θαη κε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ηε θχιαμε θαη
ρξήζε ησλ πιηθψλ.
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Μεηά ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ ζα γίλεηαη επάιεηςε απηψλ κε αζθαιηηθφ
κνλσηηθφ πιηθφ ζε δχν ζηξψζεηο.Ζ επάιιεηςε ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο ζα εθηειείηαη κεηά
ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο πξψηεο.

3.16.4. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ - ΠΛΖΡΧΜΖ
Θα επηκεηξεζεί ζε ηεηξαγσληθά κέηξα ε πξαγκαηηθή επηθάλεηα ζηελ νπνία εθηειέζζεθε ε
κφλσζε κε αζθαιηηθφ πιηθφ θαη έγηλε απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ επηκεηξήζεθαλ κε
ηηκή κνλάδαο ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ - Μφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή
επάιεηςε.
Ζ πιεξσκή κε ην άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα
ηελ πξνκήζεηα, επάιεηςε ηνπ αζθαιηηθνχ πιηθνχ θαη γεληθά φια ηα πιηθά θαη ηηο εξγαζίεο
γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο κφλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
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