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ΓΕΝΙΚΑ

1. Εφαρμογή
Για το συγκεκριμένο έργο εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012) και ειδικότερα αυτές που αφορούν Υδραυλικά
έργα και ενδεικτικά δίνονται παρακάτω :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη
εκτέλεσης των εργασιών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
ή δανειοθαλάμων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με
αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και
χημικές προσβολές
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07 Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 Προκατασκευασμένα Φρεάτια από σκυρόδεμα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών
έργων

Για τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις ΕΤΕΠ ισχύουν τα παρακάτω.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Χ1
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
1. Αντικείμενο - Κατηγορίες οδοστρωμάτων
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τομής και ανακατασκευή των
οδοστρωμάτων των οδών όπου ανοίγονται ορύγματα κλπ για την κατασκευή των αγωγών.
Τα οδοστρώματα ανάλογα με το υλικό διάστρωσής τους διακρίνονται σε:
1. Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα.
2. Κυβολιθόστρωτα οδοστρώματα.
3. Οδοστρώματα λιθόστρωτα με πλάκες ή λίθους που δεν έχουν κανονικό σχήμα.
4. Οδοστρώματα από σκυρόδεμα
2. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας - Υλικά

2.1 Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα
Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία άδεια
τομής του οδοστρώματος. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας αυτής από υπαιτιότητα των αρμοδίων
Υπηρεσιών, έχει σαν μόνη συνέπεια για τον Εργοδότη την έγκριση αντίστοιχης παράτασης της
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Άδειες τομής θα ζητούνται ακόμη κι όταν πρόκειται για
τομή χωμάτινων ή αδιαμόρφωτων οδοστρωμάτων και γενικά για εκτέλεση εκσκαφών, αν
αυτό απαιτείται από τους κατόχους των χώρων, όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες.
Κατά την εργασία της επαναφοράς του οδοστρώματος, το επίχωμα του σκάμματος πρέπει να
συμπιεστεί τόσο καλά πριν τοποθετηθεί το τελικό οδόστρωμα ώστε να αποκλείεται η
πιθανότητα καθίζησης. Ο Ανάδοχος έχει τη σχετική ευθύνη μέχρι την οριστική παραλαβή του
έργου.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν καθιζήσεις στο οδόστρωμα, ο Ανάδοχος οφείλει να
επιδιορθώσει το τμήμα με δαπάνη του, αφαιρώντας το υπάρχον οδόστρωμα ή και το επίχωμα
του σκάμματος και ανακατασκευάζοντάς τα.
Πριν από την εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης του οδοστρώματος ο Ανάδοχος πρέπει
να συνεννοηθεί με τον κύριο της οδού για τον τρόπο αποκατάστασης του τμηθέντος
οδοστρώματος και να ενεργήσει ανάλογα, σε συνεννόηση πάντοτε με την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία.
Πριν από τη διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνεται επάλειψη των άκρων της τομής
του οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο ή άλλο κατάλληλο ασφαλτικό υλικό, για να
εξασφαλιστεί η σύνδεση του νέου με το παλιό οδόστρωμα. Τα ασφαλτικά οδοστρώματα που
κατασκευάζονται πρέπει να έχουν τελικό πάχος τουλάχιστον 8cm, να κατασκευάζονται όπως
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του Τιμολογίου και πάντοτε σύμφωνα με τις εντολές που
δίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή τους, οπότε και η πληρωμή θα γίνεται
σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου.
Στην εργασία κατασκευής ενός m2 ασφαλτικού οδοστρώματος περιλαμβάνονται και οι
εργασίες συμπίεσης και καθαρισμού του οδοστρώματος οι αναμίξεις και διαστρώσεις του
ασφαλτικού μίγματος μαζί με τη μεταφορά του από τον τόπο ανάμιξης στον τόπο του έργου.

2.2 Οδοστρώματα από σκυρόδεμα

Για τις εργασίες καθαίρεσης των οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα ισχύουν όσα αναφέρονται
στην παράγραφο 2.1 για τα ασφαλτικά οδοστρώματα.
Η επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή των
επιχώσεων. Πάνω στα συμπυκνωμένα επιχώματα θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί στρώση
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από αμμοχάλικο τελικού πάχους 20cm. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί άοπλο σκυρόδεμα των
200kgr τσιμέντου με μέσο πάχος 15cm. Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος ο
πυθμένας της σκάφης και τα χείλη της πρέπει να καθαριστούν καλά και να βραχούν με νερό.
Στα χείλη του σκυροδέματος που κόπηκαν πρέπει να εφαρμοστεί υδαρές διάλυμα τσιμέντου
για να εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση του παλιού με το νέο σκυρόδεμα.
Η επάνω επιφάνεια θα είναι επίπεδη και θα μορφωθεί με πήχη, που εδράζεται στο παλιό
οδόστρωμα και στις δύο μεριές της τάφρου, έτσι ώστε να συμπέσουν οι επιφάνειες του
παλιού με το νέο οδόστρωμα.
Δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε υποχώρηση του οδοστρώματος που αποκαταστάθηκε, μέχρι
την οριστική παραλαβή. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις τυχόν υποχωρήσεις που θα
συμβούν (με άρση και ανακατασκευή) χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση επειδή η εργασία αυτή
θεωρείται ότι είναι συμβατική και περιλαμβάνεται στην υποχρέωση του Αναδόχου να
συντηρήσει το έργο.

3. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση των εργασιών για την ανακατασκευή των οδοστρωμάτων γίνεται για κάθε τύπο
οδοστρώματος ξεχωριστά σε m2 πραγματικής επιφάνειας και εκτελέστηκε χωρίς να
αφαιρούνται τα εμβαδά των παρεμβαλλόμενων εμποδίων στην επιφάνεια αυτή όπως π.χ.
καλύμματα φρεατίων, εφόσον το εμβαδόν καθενός εμποδίου είναι μικρότερο των δύο
τετραγωνικών μέτρων και συμβατικά - ανεξαρτήτως πραγματικού πάχους - για την
επιμέτρηση των καθαίρεσης πάχους 10cm.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται για την επιφάνεια που επιμετρήθηκε με τις αντίστοιχες
τιμές μονάδας του Τιμολογίου αποκατάστασης των οδοστρωμάτων ήτοι ασφαλτικής
προεπάλειψης, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσεως, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
και καθαρής μεταφοράς ασφαλτομίγματος.
Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή από τον Ανάδοχο
όλων των απαιτουμένων μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων,
υλικών και εργασίας για την πλήρη εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην
αντίστοιχη προηγούμενη παράγραφο.

Το πλάτος οδοστρώματος που κόπηκε και ανακατασκευάστηκε και είναι μεγαλύτερο από
15cm σε σχέση με αυτό που καθορίζει η μελέτη ή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, δεν πληρώνεται
στον Ανάδοχο, ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος να το κατασκευάσει με δικά του έξοδα.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Β1
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΠΌ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
1. Γενικά
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα χυτοσιδηρά καλύμματα και χυτοσιδηρές
σχάρες που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των φρεατίων επισκέψεως και
υδροσυλλογής της παρούσας εργολαβίας.
Οι προβλεπόμενες από την Τεχνική Προδιαγραφή αυτή εργασίες για την πλήρη τοποθέτηση
των καλυμμάτων και των σχαρών έχουν συνοπτικά ως εξής:
1. Η προμήθεια των χυτοσιδήρων καλυμμάτων και των σχαρών μετά των πλαισίων τους
καθώς και των ελαστικών δακτυλίων των καλυμμάτων όπου απαιτούνται.
2. Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των παραπάνω εξαρτημάτων από το
εργοστάσιο κατασκευής ή την αποθήκη του προμηθευτού στη θέση τοποθέτησής τους.
3. Οι κάθε είδους δοκιμασίες.
Τα χυτοσιδηρά αυτά εξαρτήματα μπορεί να είναι από χυτοσίδηρο με φυλλοειδή γραφίτη
(χυτοσίδηρος εμπορίου) ή από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη (ελατό χυτοσίδηρο). Στην
παρούσα εργολαβία θα χρησιμοποιηθούν καλύμματα και σχάρες από ελατό χυτοσίδηρο (duciil
iron) και θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
2. Ποιότητα - Χαρακτηριστικά υλικών
Τα καλύμματα, οι σχάρες και τα πλαίσιά τους θα είναι από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη
(ελατό χυτοσίδηρο) και προδιαγραφών ΕΟΚ/ ΕΛΟΤ - ΕΝ 124 (ευρωπαϊκών προδιαγραφών).
Πρέπει να μην έχουν φυσαλίδες αέρος ή άλλες οπτικές ανωμαλίες, η δε ποιότητα τους θα
διασφαλίζεται με πιστοποιητικό ευρωπαϊκού Οργανισμού ή Διεθνούς γραφείου.

2.1 Καλύμματα

Τα καλύμματα θα είναι κατάλληλα για οδοστρώματα βαρείας κυκλοφορίας δηλ. κατηγορίας
D400 δηλ. αντοχής σε φορτία μεγαλύτερα των 40 τόνων (Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 124).
Όλα τα καλύμματα και τα πλαίσιά τους θα φέρουν εμφανή σήμανση ως ακολούθως:
✓ ΕΝ 124 (στο σήμα του Ευρωπαϊκού Προτύπου).
✓ Την ανάλογη κατηγορία αντοχής.
✓ Το όνομα ή και το σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή.
✓ Τα αρχικά Ο.Α.Ο. και το έτος χυτεύσεως
Τα καλύμματα που θα είναι χωρίς εξαερισμό και τα πλαίσια θα είναι κυκλικής διατομής και θα
πρέπει κατά το άνοιγμα, το καπάκι να αποχωρίζεται από το πλαίσιο και όχι να περιστρέφεται
γύρω από σταθερό άξονα (μεντεσέ).
Τα πλαίσια θα έχουν άνοιγμα προσπέλασης 600mm και υποδοχή για την τοποθέτηση
ελαστικού δακτυλίου που θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές
Προδιαγραφές και με δεδομένα χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά.
Ο ανάδοχος πριν προβεί στην τελική παραγγελία των καλυμμάτων θα πρέπει να υποβάλει
στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία λεπτομερειών καλυμμάτων που προτείνει να χρησιμοποιηθούν.
Στα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται και ανάλογα επεξηγηματικά κείμενα ή
φωτογραφίες.
Όταν τα καλύμματα παραδοθούν στις θέσεις που πρόκειται να τοποθετηθούν θα πρέπει να
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά. που αναφέρονται παραπάνω. Η διαδικασία αυτή δεν
απαλλάσσει από την ευθύνη τον ανάδοχο που παραμένει μόνος υπεύθυνος έναντι του
εργοδότη για την άριστη ποιότητα των υλικών και τη καλή εκτέλεση της εργασίας.
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Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει ικανό αριθμό κλειδιών εφόσον τα καλύμματα που θα προκριθούν
για τοποθέτηση με ειδικό κλειδί.
3. Τοποθέτηση καλυμμάτων και σχαρών
Τα καλύμματα θα τοποθετηθούν σε τέτοια υψόμετρα ούτως ώστε να ταυτίζονται με αυτά
του παρακείμενου οδοστρώματος. Τα πλαίσια του θα πακτωθούν στα στόμια των φρεατίων
με σκυρόδεμα και οπλισμό για την αγκύρωσή τους ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν
μετατόπιση τους από τα βαριά οχήματα. Η πάκτωση θα σταμάτα 5cm κάτωθεν του
καλύμματος ούτως ώστε να καλυφθεί με ασφαλτικό τάπητα.
1. Επιμέτρηση - Πληρωμή
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά χιλιόγραμμο βάρους, όπως επιμετρήθηκε η εργασία η οποία
εκτελέστηκε κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία.
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας, ή οποία τιμή και
πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων για την
έντεχνη εκτέλεση των έργων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων,
υλικών και εργασίας σύμφωνα με τα παραπάνω.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ B2
ΑΠΛΑ ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται με την παρούσα, αφορούν στην προμήθεια κατασκευή και
τοποθέτηση απλών σιδηρών κατασκευών και εξαρτημάτων, δηλαδή των μεταλλικών μερών
των έργων, που για την κατασκευή τους δεν απαιτείται ειδική εργασία μηχανουργείου.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εσχάρες, σκάλες από σίδηρο ή σκαλοπάτια, απλές θυρίδες,
ελάσματα προστασίας γωνιών, καλύμματα φρεατίων, οδηγοί τοποθετήσεως ξυλοδοκών κλπ
αλλά δεν ανήκουν οι θυρίδες ή θυροφράγματα με μηχανισμό χειρισμών, οι συσκευές
ρυθμίσεως στάθμης και γενικά μεταλλικές κατασκευές για τις οποίες υπάρχουν ειδικοί όροι σε
ιδιαίτερες Τεχνικές Προδιαγραφές, που αναφέρονται σ’ αυτές.
2. Συνυφασμένες εργασίες
Στη συμβατική τιμή μονάδας περιλαμβάνεται, εκτός των άλλων η αξία του απαιτούμενου
σιδήρου, η σχετική κατεργασία σε σιδηρουργείο, η μεταφορά επί τόπου, η πλήρης
τοποθέτηση με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και η βαφή που θα γίνει όπως ορίζεται στην
Τεχνική Προδιαγραφή Β33.
3. Κατασκευή
Οι σιδηροκατασκευές και τα εξαρτήματα θα γίνουν όπως ορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια και
τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα ακολουθείται η καθιερωμένη τεχνική. Ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για την έντεχνη και στερεή κατασκευή και οι πάσης φύσεως συνδέσεις θα είναι
άριστης κατασκευής και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας.
Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο και την
έγκριση της Υπηρεσίας. Ο σίδηρος θα είναι αχρησιμοποίητος ανοξείδωτος και θα έχει
διαστάσεις και διατομές που προβλέπονται στη μελέτη. Οι ενώσεις θα γίνουν με
ηλεκτροσυγκόλληση και όλες οι ανωμαλίες θα λειαίνονται.
4. Επιμέτρηση και πληρωμή
Οι απλές σιδηροκατασκευές και εξαρτήματα θα επιμετρηθούν σε χιλιόγραμμα βάρους, με
ζύγισμα και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα υπολογίζεται το
βάρος με βάση τα μήκη των διάφορων στοιχείων που έχουν πραγματικά τοποθετηθεί και των
ανά τρέχον μέτρο βαρών, τα οποία δίνονται στους σχετικούς καταλόγους.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, χωρίς ειδικό λόγο, χρησιμοποιήσει τα στοιχεία βαρύτερα από
αυτά που ορίζονται στα σχετικά σχέδια της μελέτης, το επιπλέον βάρος δεν θα πληρώνεται
στον Ανάδοχο. Η πληρωμή θα γίνει με βάση της ποσότητες που έχουν μετρηθεί όπως
ορίζεται στην παρούσα και την αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας.
Οι σύμφωνα με τα ανωτέρω τιμές και πληρωμές αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου
για την παροχή όλων των απαιτούμενων εργατικών χεριών, μηχανημάτων, υλικών, εφοδίων,
εγκαταστάσεων και γενικότερα οποιασδήποτε
απαιτούμενης εργασίας καθώς και την
προμήθεια όλων γενικώς των υλικών με τη μεταφορά τους στη θέση εγκατάστασης,
φορτοεκφόρτωσης, σταλία κλπ για την σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση, τυχόν απαιτούμενες δοκιμές και ολοκλήρωση του περιγραφέντος έργου.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) ΚΑΙ
ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16 atm
1. Γενικά
Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου (ΡΕ), που θα κατασκευασθούν, θα αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας
με νερό μέχρι τα 16 bar (ΡΝ 16). Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και
στο χρόνο είναι: 50 χρόνια ζωής στους 20οC. (5 Mpa x 1,6 = 8MPA τάση (σ) στα τοιχώματα
του αγωγού). Ο καθορισμός των διαστάσεων θα γίνει με βάση την κατηγορία SDR11-S5.
2. Πρώτη Ύλη

2.1 Ιδιότητες πρώτης ύλης

Η πρώτη ύλη, που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων
πολυαιθυλενίου HDPE τρίτης γενιάς διανομής πόσιμου νερού και σύμφωνα με αυτά που
ορίζονται στο DIN 8075. Η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετρημένη σε
θερμοκρασία 23οC θα είναι:0,94 έως 0,952 gr/cm3.
Με τον όρο ονομαστική πυκνότητα εννοείται η πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετά την
προσθήκη των κατάλληλων πρόσθετων, όπως προβλέπεται από το DIN 8075. Ο δείκτης ροής
(Melt flow index) της πρώτης ύλης, μετρημένος σύμφωνα με το DIN 53375 θα είναι MFI
190/5 = 0,4 έως 1,0gr/ 10min. Η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της πρώτης ύλης θα
είναι μεγαλύτερη από 5Mpa.

2.2 Πιστοποιητικό πρώτης ύλης

Με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την ανάθεση κατασκευής των σωλήνων θα
παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, πρωτότυπο πιστοποιητικό, καθώς
και η επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα του κατασκευαστή της πρώτης ύλης,
στο οποίο θα φαίνεται η σύνθεσή της, η ονομαστική της πυκνότητα, ο δείκτης ροής (melt
flow index), η τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής, η τάση θραύσης και οι αντίστοιχες
επιμηκύνσεις, καθώς και η τάση (σ).
Επιπλέον, θα προσκομίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για πόσιμο
νερό από έγκυρο Οργανισμό, καθώς και επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Η
Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, θα δώσει
έγγραφη αποδοχή ή τεκμηριωμένη απόρριψη της πρώτης ύλης, που θα χρησιμοποιηθεί για
την κατασκευή των σωλήνων.
3. Σωλήνες

3.1 Χαρακτηριστικά σωλήνων

Οι σωλήνες θα είναι ΜΠΛΕ χρώματος και θα κατασκευασθούν, όσον αφορά στις διαστάσεις,
κατά DIN 8074. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά DIN 8075.

3.2 Έλεγχοι και δοκιμές σωλήνων

Στους παραγόμενους σωλήνες θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές, που προβλέπονται από
το DIN 8075, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα παρακολουθήσει
την παραγωγή των σωλήνων και τους εργαστηριακούς ελέγχους, είτε με το δικό της
προσωπικό, είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο συνεργάτη της.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει, με έγγραφό του, την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την
ημερομηνία έναρξης παραγωγής των σωλήνων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.
Κατά τον έλεγχο των διαστάσεων και των ανοχών των σωλήνων:
1. Θα εξεταστούν τα άκρα, οι τομές των οποίων πρέπει να είναι κάθετες στο σωλήνα.
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2. Θα ελέγχεται οπτικά στο φως όλη η παραγόμενη ποσότητα σωλήνων. Οι σωλήνες πρέπει
να είναι ελεύθεροι φυσαλίδων, κενών ή ανομοιογενών. Το χρώμα τους πρέπει να είναι
ομοιόμορφο σε όλο το μήκος. Επίσης η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι λεία
εσωτερικά και εξωτερικά, χωρίς αυλακώσεις και εσοχές ή εξοχές.
3. Θα ελεγχθούν οι διαστάσεις και οι επιτρεπόμενες ανοχές, που προβλέπεται από το DIN
8074, με βάση τον τρόπο, που καθορίζεται στο DIN 8074.
Τέτοιοι έλεγχοι (μακροσκοπικοί και έλεγχοι διαστάσεων) θα γίνονται κάθε φορά που υπάρχει
ένδειξη ή υποψία απόκλισης. Το αποτέλεσμα κάθε ελέγχου θα καταγράφεται σε ειδικό έντυπο
και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο παραγωγής και τον εκπρόσωπο της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, εφόσον είναι παρών. Παραχθέντες σωλήνες, που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα
προβλεπόμενα στο DIN 8074 , θα απορρίπτονται.
Θα ελέγχεται, επίσης, και η ovalite των σωλήνων, με τους εξής περιορισμούς:
• Για σωλήνες σε κουλούρα Max D = 1,06 Dor
• Για σωλήνες ευθύγραμμους Max D = 1,02 Dor
όπου Dor = ονομαστική διάμετρος
Στη συνέχεια, για τον έλεγχο αντοχής του σωλήνα θα γίνουν οι προβλεπόμενες δοκιμές από
το DIN 8075, δηλαδή έλεγχος αντοχής σε εσωτερική πίεση και έλεγχος μεταβολής κατά τη
θερμική επεξεργασία, καθώς και ο έλεγχος δοκιμίων σε εφελκυσμό μέχρι θραύση, όπως
περιγράφεται πιο κάτω.
Σε περίπτωση αποτυχίας κάποιων από τους παραπάνω ελέγχους, θα απορρίπτεται όλη η μέχρι
εκείνη τη στιγμή, παραχθείσα ποσότητα σωλήνων της ιδίας διαμέτρου με αυτή ή αυτές, των
οποίων το δοκίμιο απέτυχε.
Τα δοκίμια, που θα υποστούν τους δύο ελέγχους, που προβλέπονται από το DIN 8075, θα
έχουν πιο πριν υποστεί squeeze - off και rerounding, όπως περιγράφεται παρακάτω στην
παράγραφο 3.3. Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν μια φορά για κάθε διάμετρο και κάθε μηχανή
παραγωγής.
Σε περιπτώσεις, που έχουμε σταμάτημα και εκ νέου ξεκίνημα κάποιας μηχανής θα γίνεται
επανάληψη των ελέγχων για τον παραγόμενο σωλήνα της συγκεκριμένης μηχανής. Σε
περίπτωση που, η παραγωγή του σωλήνα σε κάποια μηχανή συνεχιστεί πέραν των 170 ωρών,
οι έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται με τη συμπλήρωση κάθε 170 ωρών συνεχούς παραγωγής.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αξιόλογη απόκλιση μεταξύ διαδοχικών δοκιμίων σε
εφελκυσμό (περιγράφεται παρακάτω), οι έλεγχοι αυτοί επαναλαμβάνονται για τη
συγκεκριμένη μηχανή και διάμετρο, που διαπιστώθηκε η απόκλιση.

3.3 Δοκιμή squeeze - off

Οι υπό προμήθεια σωλήνες πρέπει να είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή της τεχνικής του
squeeze-off. Η δοκιμή θα ακολουθήσει τις παρακάτω διαδικασίες:
✓ Μηχάνημα: Το μηχάνημα, που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνο με τα διεθνή
standards και οπωσδήποτε θα εξασφαλίζει τη σύσφιξη στο κέντρο του δοκιμίου.
✓ Δοκίμιο: Το δοκίμιο θα έχει ελάχιστο ελεύθερο μήκος οκτώ (8) φορές την εξωτερική
διάμετρο του σωλήνα.
✓ Διαδικασία: Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε χώρο με θερμοκρασία 0 έως +5οC για μια
ελάχιστη περίοδο δέκα (10) ωρών. Σε χρονικό διάστημα 10 λεπτών και, ενώ το δοκίμιο θα
βρίσκεται σε θερμοκρασία 0 έως +5οC θα συσφιχθεί στο κέντρο του δοκιμίου με το ειδικό
μηχάνημα squeeze-off. Το δοκίμιο θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση για 60 λεπτά,
κατόπιν θα επαναφερθεί στην αρχική του κατάσταση με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου re rounder για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, το δοκίμιο θα ελεγχθεί κατά DIN 8075, σύμφωνα με
την παράγραφο 3.2.

3.4 Δοκιμή σε εφελκυσμό μέχρι θραύση
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Η δοκιμή αυτή αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της ομοιογένειας της παραγωγής και θα
επαναλαμβάνεται κάθε φορά, που συμπληρώθηκαν (24) ώρες παραγωγής.
Ο αριθμός των δοκιμίων του κάθε ελέγχου θα είναι:
• 3 για το σωλήνα Φ32.
• 5 για μεγαλύτερες διαμέτρους.
Οι διαστάσεις των δοκιμίων θα είναι σύμφωνες με τον παρακάτω πίνακα:
ΣΩΛΗΝΑ
ΜΗΚΟΣ Α (mm)
ΠΛΑΤΟΣ Β (mm)
ΟΠΗΣ(D)
Φ 63
160
20
Φ 10
Φ 90
160
20
Φ10
Φ 110
160
20
Φ 10
Φ 125
160
30
Φ 15
Φ 160
160
30
Φ 15
Φ 225
160
30
Φ 15
Τα δοκίμια θα κοπούν έτσι ώστε να υπάρχει κανονική κατανομή της θέσης τους στην
περιφέρεια του σωλήνα. Πριν τον έλεγχο θα παραμείνουν 1 ώρα σε μπάνιο 18 - 22οC, ο δε
έλεγχος θα γίνει αμέσως μετά το μπάνιο. Η ταχύτητα, κατά τον έλεγχο, θα είναι 25mm/sec.
Θα περιγράφεται η τάση θραύσης και η επιμήκυνση κατά τη θραύση. Στην συνέχεια, θα
γίνεται αξιολόγηση, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αξιόλογη απόκλιση από τα δεδομένα των
δοκιμίων, που κόπηκαν μαζί με τα δοκίμια, που υπέστησαν κατά τους DIN 8075 ελέγχους
αντοχής, για να διαπιστωθεί αν απαιτείται ή όχι η επανάληψη των ελέγχων αυτών (αντοχή σε
εσωτερική πίεση-μεταβολή από θερμική επεξεργασία). Το μέγεθος της απόκλισης, που
χαρακτηρίζεται αξιόλογη, θα συμφωνηθεί μεταξύ των εκπροσώπων της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και του Αναδόχου.

3.5 Μέτρηση MFI

Μια φορά για κάθε μηχανή παραγωγής και για κάθε νέο ξεκίνημα της μηχανής, θα μετρηθεί το
MFI του παραγόμενου σωλήνα. Το MFI 190/5 των σωλήνων δεν πρέπει να έχει απόκλιση
μεγαλύτερη από 0,2gr/10min από το αντίστοιχο MFI 190/5 της πρώτης ύλης.

3.6 Προσβασιμότητα

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εξασφαλίσει, για τους ελεγκτές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης των σωλήνων και
διευκόλυνση για τη διενέργεια των μετρήσεων και των δοκιμών, που αναφέρονται πιο κάτω.

3.7 Μέτρηση τραχύτητας

Ο έλεγχος της τραχύτητας στην εσωτερική επιφάνεια θα γίνεται ανά 4ωρο σε κάθε μηχανή
παραγωγής σε κάθε νέο ξεκίνημα της μηχανής και επιπλέον, όταν κρίνεται απαραίτητος, μετά
από μακροσκοπικό έλεγχο κατά τη διάρκεια παραγωγής.
Η τραχύτητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,05mm και θα μετράται κάθετα στον
διαμήκη άξονα του αγωγού. Σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης του 50% προς τα πάνω,
δηλαδή εάν η τραχύτητα βρεθεί μεγαλύτερη του 0,075mm, η παραχθείσα ποσότητα, μετά
την τελευταία σωστή μέτρηση, θα απορρίπτεται.
4. Εργαστήριο Ελέγχων
Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν σε εργαστήριο κοινής αποδοχής, παρουσία των
εκπροσώπων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο και
θα είναι ενσωματωμένα στις τιμές προσφοράς των σωλήνων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων
θα υποβληθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε κατάλληλο πιστοποιητικό κατά DIN 50049.
Πέραν των πιστοποιητικών, που θα εκδοθούν και θα καλύπτουν όλους τους ελέγχους, που
αναφέρονται και θα γίνουν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα δοθούν και όλες οι μετρήσεις,
που θα καταγράφονται στη διάρκεια των ελέγχων.
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Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και
εκείνων των Προδιαγραφών DIN, ισχύουν οι όροι που προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους
και παρέχουν υψηλότερο βαθμό ασφαλείας.
5. Μήκη σωλήνων
Τα μήκη των ευθύγραμμων σωλήνων θα είναι 100m για τους σωλήνες σε ρολό και έως 12m
για ευθύγραμμους σωλήνες Φ125 και άνω. Ειδικά για το ρολό, το μήκος μπορεί να είναι και
μεγαλύτερο.
6. Συσκευασία σωλήνων
Οι σωλήνες, κατά τη μεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση, θα είναι ταπωμένοι με τάπες
αρσενικές από LDPE και θα είναι συσκευασμένοι (1m x 1m x το μήκος), κατά τέτοιο τρόπο,
που να μπορούν να αποθηκεύονται καθ’ ύψος. Στην περίπτωση που οι αγωγοί βρίσκονται σε
κουλούρες, τότε η εσωτερική διάμετρος θα ισούται με την ονομαστική διάμετρο επί (20)
φορές.
7. Σήμανση σωλήνων
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης, χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένος
και ανά μέτρο μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής μορφή:
✓ ΣΩΛΗΝΑΣ HDPE/ Φ75 x 4,5 ΡΝ 10 ΧΧΧΧ = ΥΥΥΥ
✓ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜDPE/ Φ75 x 4,5 ΡΝ 10 ΧΧΧΧ = ΥΥΥΥ
όπου: HDPE
= πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Φ75 x 4,5 = εξωτερική διάμετρος x πάχος τοιχώματος
ΡΝ 10
= ονομαστική πίεση
ΧΧΧΧ
= όνομα κατασκευαστή
ΥΥΥΥ
= χρόνος παραγωγής από τη μία πλευρά και αύξων αριθμός
μήκους σωλήνα από την αντιδιαμετρική.
8. Εξαρτήματα Πολυαιθυλενίου
Τα εξαρτήματα, που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) χρώματος
μαύρου, θα είναι κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφα και συνεργάσιμα με
σωλήνα ΡΕ. Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των εξαρτημάτων θα είναι
τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες, η καλή ποιότητα της
συγκόλλησης, καθώς και η τήρηση αντοχής μετά την συγκόλληση.
Στις προσφορές θα αναφέρονται, σαφώς, ο τύπος, η κατασκευάστρια εταιρεία, οι διαστάσεις
και οι ανοχές των εξαρτημάτων και θα γίνεται παραπομπή στους καταλόγους, που θα είναι
συνημμένοι στην προσφορά. Τα εξαρτήματα, κατά την παράδοσή της, θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων και θα καλύπτουν τα εξής:
• Ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης.
• Ονομαστική πυκνότητα υλικού, που πάρθηκε από έτοιμο εξάρτημα.
• Μέτρηση δείκτη ροής πρώτης ύλης.
• Σύνθεση πρώτης ύλης.
• Αντοχή σε εσωτερική πίεση (τεστ 170 ωρών).
• Μεταβολές μετά από θερμική επεξεργασία.
• Μέτρηση διαστάσεων και ανοχών.
Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από δοκιμές, που έγιναν σε δοκίμια της
συγκεκριμένης παρτίδας παραγωγής των εξαρτημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν από τον
Ανάδοχο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, για όλους τους παραπάνω ελέγχους, διατηρεί το δικαίωμα
να επαναλάβει τους ελέγχους σε εργαστήριο της αρεσκείας της.
Επίσης, θα δοθεί πιστοποιητικό αντοχής σε εσωτερική πίεση (10.000 ωρών), που θα
προέρχεται από δοκίμια της ίδιας σχεδίασης και διαδικασίας παραγωγής με αυτά που θα
παραδοθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Στις προσφορές θα αναφέρονται οι προδιαγραφές, των οποίων οι απαιτήσεις πληρούν τα
συγκεκριμένα εξαρτήματα, έστω και αν οι προδιαγραφές αυτές βρίσκονται σε φάση
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προσχεδίου και θα επισυνάπτονται με την προσφορά. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα να κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο των εξαρτημάτων στις εγκαταστάσεις του
προμηθευτή ή σε εργαστήριο κοινής αποδοχής.
Ειδικά, για τις σέλλες γίνονται αποδεκτές μόνο αυτές, οι οποίες περιβάλλουν τον αγωγό και θα
φέρουν ηλεκτρική αντίσταση σε όλη της εσωτερική περίμετρό τους.
9. Διαδικασία σύνδεσης εξαρτημάτων ΡΕ και χυτοσιδηρών τεμαχίων
Η μηχανική σύνδεση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια λαιμών από ΡΕ και χυτοσιδηρών φλαντζών,
με την παρεμβολή παρεμβύσματος από EPDM ή λάστιχο και την αξονική συγκράτηση με τη
βοήθεια κοχλιών.
10. Διαδικασία συγκόλλησης αγωγών ΡΕ

10.1 Περιγραφή Εργασίας Συγκόλλησης

Τα εξαρτήματα του πολυαιθυλενίου, πριν τη διαδικασία συγκόλλησης, δεν πρέπει να
εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 35 οC.
Γενικότερα, για να έχουμε σαν αποτέλεσμα μια καλή συγκόλληση, πρέπει ο Ανάδοχος να
δώσει μεγάλη προσοχή στα πιο κάτω σημεία:
• Η θερμοκρασία της επιφάνειας του αγωγού και των εξαρτημάτων να βρίσκεται μεταξύ
0οC έως 35οC και μόνο τότε να πραγματοποιούμε συγκολλήσεις ΡΕ με ΡΕ.
• Το κόψιμο στα άκρα του αγωγού να είναι πάντα κάθετα προς τον διαμήκη άξονά του
και να έχουμε μια λοξοτόμηση της τάξης των 50 προς τα έξω.
• Να καθαρίζουμε με ένα στεγνό και καθαρό πανί τις, προς συγκόλληση, επιφάνειες.
• Να ξύνουμε προσεκτικά όλη την επιφάνεια του αγωγού, πάνω στην οποία θα
συγκολληθούν τα εξαρτήματα σε μήκος λίγο μεγαλύτερο από το μήκος της
ηλεκτρομούφας.
• Για σύνδεση σέλλας παροχής ή σέλλας επισκευής, το μήκος του αγωγού, που
ξύνουμε, είναι λίγο μεγαλύτερο από το πλάτος της σέλλας, συνήθως κατά 150mm.
• Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε εργαλείο ξυσίματος και όχι μαχαίρι. Το ξύσιμο
γίνεται με παράλληλες κινήσεις προς τον άξονα του αγωγού και πάντα χωρίς διακοπή.
• Πρώτα να ελέγχουμε το εσωτερικό των εξαρτημάτων να είναι καθαρό και να
καθαρίζουμε την ξυσμένη επιφάνεια του αγωγού, χρησιμοποιώντας εξατμιζόμενο
διαλύτη (τριχλωροαιθυλένιο) και καθαρό χαρτί.
• Τοποθετούμε κάποιο εργαλείο σταθεροποίησης (clamp), ικανό να ευθυγραμμίζει τα
άκρα του αγωγού, κατά τη συγκόλληση και να κρατά τον αγωγό με την
ηλεκτρομούφα ελεύθερο από πιέσεις κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης (τήξης) και
την περίοδο ψύξης.
• Πρέπει να προβλέψουμε, ώστε να μην μετακινηθούν οι αγωγοί, ούτε τα εξαρτήματα
κατά τη διάρκεια της ψύξης. Ανάλογα με την κατασκευαστική εταιρεία, ο χρόνος
ψύξης της ηλεκτρομούφας κυμαίνεται από 10 λεπτά για Φ20 έως Φ30 για Φ225 και
για σέλλες, γενικά, απαιτούνται 15 λεπτά.
• Στη διάρκεια του χρόνου συγκόλλησης, συμπληρώνεται, από τον επικεφαλής του
συνεργείου, ανάλογο σχετικό έντυπο και υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον
Επιβλέποντα Μηχανικό.
• Για τα ειδικά τεμάχια θα γίνει αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω
της συσκευής συγκόλλησης και θα είναι τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Κωδικός Έργου.
Κωδικός εξαρτήματος.
Κωδικός Τεχνίτη.
Ημερομηνία εργασίας.
Ώρα εργασίας.
Αύξων αριθμός συγκόλλησης.
Διάμετρος αγωγού.
Είδος εξαρτήματος.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος.
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10.
11.

Χρόνος συγκόλλησης.
Καταγραφή στη μνήμη του μηχανήματος τυχόν διακοπής της συγκόλλησης.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ζητούμενα στοιχεία κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου. Η λήψη των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με σύνδεση της
συσκευής συγκόλλησης με υπολογιστή PC και να αποδίδει τις αποθηκευόμενες πληροφορίες,
υποστηριζόμενο με το απαιτούμενο Software.

10.2 Έλεγχος συγκολλήσεων & δοκιμών

Τα δίκτυα διανομής πόσιμου νερού από αγωγό ΡΕ κατασκευάζονται για να λειτουργούν
πίεση μέχρι και 16 ή 25 bar. Επομένως, όλοι οι έλεγχοι και τα τεστ πρέπει να γίνονται
σχέση με τα 16 ή 25 bar. Για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα από τον έλεγχο πρέπει
λάβουμε υπόψη τον μεγάλο συντελεστή θερμικής διαστολής και είναι απαραίτητο
σημειώσουμε ότι, κατά τη διάρκεια των τεστ στεγανότητας, η θερμοκρασία δεν πρέπει
εναλλάσσεται σημαντικά.

σε
σε
να
να
να

10.3 Έλεγχος Αντοχής
Το τεστ αντοχής πραγματοποιείται στα 19 ή 30 bar και διαρκεί δύο (2) ώρες. Το αποτέλεσμα
του τεστ ελέγχεται από μανόμετρα και, αν η απόλυτη πτώση της πίεσης είναι μικρότερη από
10mbar, τότε ο έλεγχος θεωρείται ικανοποιητικός.

10.4 Έλεγχος Στεγανότητας

Μετά το τεστ πίεσης και αν το αποτέλεσμά του είναι ικανοποιητικό, η πίεση πέφτει μεταξύ 3
και 5bar, τουλάχιστον για (48) ώρες. Το αποτέλεσμα του τεστ ελέγχεται και πάλι από
μανόμετρα.

10.5 Πιστοποιητικό Ελέγχου

Για κάθε τμήμα του δικτύου, που θα ελέγχεται, θα συντάσσεται πιστοποιητικό ελέγχου, στο
οποίο θα φαίνεται εάν το τεστ είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα ή όχι. Εάν όχι, ψάχνονται οι
διαφυγές και επισκευάζονται, γίνεται επανέλεγχος, κ.ο.κ. μέχρι το αποτέλεσμα να είναι τελείως
ικανοποιητικό.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν επιτρέπεται καμία πτώση πίεσης και θα ελέγχεται από
καταγραφικό μανόμετρο. Το πιστοποιητικό θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον
Επιβλέποντα Μηχανικό και θα παραδίδεται στην Διευθύνουσα Αρχή.
11.
Διαδικασία
εγκατάστασης
πολυαιθυλενίου στο χαντάκι

κεντρικών

&

παροχετευτικών

αγωγών

11.1 Κεντρικοί Αγωγοί
11.1.1 Επιλογή Διαδρομής
Η διαδρομή των Κεντρικών Αγωγών σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο για τον
εντοπισμό σωλήνων και καλωδίων άλλων Οργανισμών, από σχέδιά τους, από επιφανειακή
έρευνα, δοκιμαστικές τομές, όπου υπάρχει ανάγκη και τη δυνατότητα κάμψης του σωλήνα ΡΕ
κατά την καταβίβασή του μέσα στο χαντάκι στα σημεία αλλαγής της διαδρομής του, όταν δεν
χρησιμοποιείται καμπύλη. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η ακτίνα κάμψης θα είναι έως 30 φορές η
εξωτερική διάμετρος του αγωγού ΡΕ για θερμοκρασία περιβάλλοντος 20οC.
Πίνακας Επιτρεπόμενης Κάμψης Αγωγών ΡΕ
Εξωτερική Διάμετρος
Φ 63
Φ 90

Φ 110

Φ 125

Φ >160

Ακτίνα (m)

3,30

3,75

Χρησιμοποιείται καμπύλη

1,90

2,70

Όταν δεν μπορούμε, λόγω εμποδίων, να χρησιμοποιήσουμε την καμπυλότητα, που δίνει ο
πίνακας, τότε χρησιμοποιούμε εξάρτημα καμπύλης. Επίσης , η ακτίνα (m) τότε
χρησιμοποιούμε εξάρτημα καμπύλης. Επίσης, η ακτίνα (m) αυξάνεται όταν η θερμοκρασία
πέφτει χαμηλότερα από τους 20oC.
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11.1.2 Χαρακτηριστικά ορύγματος
Τα τοιχώματα του χαντακιού πρέπει να είναι κατακόρυφα και πάντα απαλλαγμένα από κάθε
υλικό ή αντικείμενο, ικανό να καταστρέψει, ακόμη και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ισχύει και
για το δάπεδο του χαντακιού.
Επειδή, ο συνδυασμός του είδους και της ποιότητας του υλικού, που θα χρησιμοποιηθεί, είναι
παράγοντας για την καλή υποστήριξη του αγωγού, το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την
υπόβαση (μαξιλάρι) και την αρχική επίχωση, πρέπει να είναι σταθερά και συνεκτικά.
Η υπόβαση πρέπει να παρέχει ομοιόμορφη υποστήριξη κάτω από τον αγωγό και καλή
ευθυγράμμιση του αγωγού, ώστε να αποφεύγονται σιφωνισμοί. Το πάχος της υπόβασης
πρέπει να είναι 0,10m για όλες τις περιπτώσεις.
11.1.3 Ποιότητα αποκατάστασης χαντακιού
Η υπόβαση πρέπει να συμπιέζεται πριν την εγκατάσταση του αγωγού και ποτέ το πάχος της
να μην είναι μικρότερο από 0.10m μετά τη συμπίεση. Η αρχική επίχωση με άμμο συμπιέζεται
σε δύο (2) στρώσεις.
Η πρώτη στρώση συμπίεσης είναι από τα 3/4 του αγωγού και κάτω, ενώ η δεύτερη στρώση
από τα 3/4 του αγωγού και άνω και μέχρι 0,20 ή 0,30m με άμμο. Η τελική επίχωση γίνεται σε
στρώσεις των 0,30m και με παράλληλη διαβροχή των υλικών επίχωσης, όπου χρειάζεται.
Η τελική επίχωση συμπληρώνεται μέχρι τη στάθμη του οδοστρώματος με 3A, ενώ στο
πεζοδρόμιο, η τελική επίχωση συμπληρώνεται μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής.
Σε κάθε στρώση αρχικής ή τελικής επίχωσης, το υλικό συμπυκνώνεται με δονητή, κινούμενο
με πεπιεσμένο αέρα, η δε απόσταση μεταξύ των δονήσεων μπορεί να είναι 40cm και ο
αριθμός συμπιέσεων να εξαρτάται από το βάθος του χαντακιού. Τέλος, η διαδικασία
εγκατάστασης Κεντρικού Αγωγού ΡΕ συμπληρώνεται και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
εκάστοτε έργου.

11.2 Παροχετευτικοί Αγωγοί
11.2.1 Επιλογή Διαδρομής
Η διαδρομή του παροχετευτικού αγωγού ΡΕ σχεδιάζεται πάντα κάθετα προς τον Κεντρικό
Αγωγό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιφανειακή έρευνα για τον εντοπισμό άλλων αγωγών. Οι
διαστάσεις εκσκαφής του ορύγματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια.
11.2.2 Βάθος τοποθέτησης
Το βάθος εκσκαφής ακολουθεί το βάθος του κεντρικού αγωγού (επάνω μέρος) και έχει κλίση
0,5% - π.χ. για 10m δρόμο 5cm διαφορά προς τον κεντρικό αγωγό. Εάν, για οποιοδήποτε
λόγο, το επάνω μέρος του παροχετευτικού αγωγού έχει μικρότερο βάθος από 50cm, τότε ο
αγωγός πρέπει να τοποθετείται μέσα σε προστατευτικό αγωγό (φουρώ) από PE. Η διάμετρος
του φουρώ είναι 1,5 x Dαγ.

11.3 Διαδικασία τοποθέτησης αγωγών & εξαρτημάτων ΡΕ στο όρυγμα

Η διαδικασία τοποθέτησης αγωγών γίνεται μετά τον έλεγχο καταλληλότητας του ορύγματος.
Οι ευθύγραμμοι αγωγοί, πριν από την τοποθέτησή τους στο όρυγμα, ελέγχονται και
καθαρίζονται εσωτερικά. Κατά το κατέβασμα των σωλήνων στο όρυγμα κλείνουμε τα άκρα
τους, ώστε να μην εισχωρήσουν υλικά από το όρυγμα και μετά ευθυγραμμίζονται σε σχέση με
τους υπόλοιπους σωλήνες και ακολουθείται η διαδικασία συγκόλλησης.
Οι κουλούρες μεταφέρονται με τρέιλερ κοντά στο όρυγμα και τοποθετούνται σε σταθερό
πλαίσιο για την εκτύλιξη. Ο αγωγός πρέπει να προστατεύεται κατά την μεταφορά του.
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Στο ελεύθερο άκρο του αγωγού τοποθετείται μια ειδική κεφαλή, που επιτρέπει την εύκολη
μετακίνηση και έλξη του, μέσα στο όρυγμα και αποκλείει κάθε εισχώρηση ξένου υλικού μέσα
στον αγωγό.
Ο αγωγός πρέπει να οδηγείται με κυλίνδρους - ειδικά ράουλα - μέσα στο όρυγμα:
• στις αλλαγές διεύθυνσής του
• όταν διασχίζει ή περιβάλλεται από εμπόδιο, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πληγώνεται
η εξωτερική επιφάνεια του αγωγού.
11.3.1 Τοποθέτηση Αγωγών ΡΕ σε κοινά ορύγματα
Σε περιπτώσεις που ένα όρυγμα έχει να κάνει με πολλούς χρήστες (άλλου είδους δίκτυα), η
τοποθέτηση αγωγών ΡΕ απαιτεί ειδικές ενέργειες, ώστε να μείνει σταθερός ο αγωγός μέχρι
την τελική επίχωση.
Λόγω της έκθεσής τους στο φως και της ύπαρξης υψηλών θερμοκρασιών, κατά συνέπεια
αύξηση του συντελεστή της γραμμικής διαστολής, ο αγωγός μπορεί να μετακινηθεί και να
καταστραφεί από παρακείμενα δίκτυα άλλων Οργανισμών, γι’ αυτό η επίχωση του αγωγού,
αμέσως μετά την τοποθέτηση, συνιστά την καλύτερη σταθεροποίηση. Εάν αυτή η λύση δεν
μπορεί να επιτευχθεί, είναι απαραίτητο να επικαλύψουμε μερικώς τον αγωγό για να τον
σταθεροποιήσουμε.
11.3.2 Παροχετευτικοί Αγωγοί και Σέλλες
Πριν την τοποθέτηση των παροχών ΡΕ στο όρυγμα γίνεται έλεγχος στο δάπεδο του
ορύγματος. Τα πλαϊνά τοιχώματα του ορύγματος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε
αντικείμενο, ικανό να προκαλέσει βλάβη στον αγωγό ΡΕ.
Κατά την τοποθέτηση των παροχετευτικών αγωγών μέσα στο όρυγμα, τα άκρα του αγωγού
πρέπει να έχουν πώματα, που να μην εισχωρήσουν υλικά από το όρυγμα. Η επιλογή του
σημείου τοποθέτησης της σέλλας παροχής στον Κεντρικό Αγωγό γίνεται λαμβάνοντας υπόψη
τον παρακάτω περιορισμό:
Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εξωτερική διάμετρο
του κεντρικού αγωγού από άλλα εξαρτήματα:
• Ηλεκτρομούφες.
• Σέλλες επισκευής.
• Σέλλες παροχών.
• Σημεία, που στο παρελθόν έχει γίνει squeeze - off.
• Δικλείδες και λοιπά ειδικά τεμάχια.
11.3.3 Ειδικά Μέτρα Ασφαλείας
Η προστασία μπορεί να επιτευχθεί, τοποθετώντας τον αγωγό ΡΕ, μέσα σε φουρώ. Το φουρώ
μπορεί να αποτελείται από χάλυβα, χυτοσίδηρο, ή άλλο υλικό και πρέπει να αντέχει στις
μηχανικές καταπονήσεις, λόγω υπερκείμενων φορτίων και θα τοποθετείται σύμφωνα με τις
οδηγίες της Επίβλεψης. Η διάμετρος του φουρώ πρέπει να είναι 1,5 φορά την εξωτερική
διάμετρο του αγωγού ΡΕ.
Στις περιπτώσεις, που το φουρώ χρησιμοποιείται για θερμική προστασία (κοντά σε πηγές
θερμότητας), είναι απαραίτητο ο αγωγός ΡΕ να κεντράρεται μέσα στο φουρώ. Στην είσοδο
και έξοδο των αγωγών από το φουρώ τοποθετούνται προστατευτικοί δακτύλιοι με την
αποφυγή των γδαρσιμάτων του αγωγού ΡΕ. Επίσης, όταν το φουρώ αποτελείται από παλαιά
τμήματα, περίπτωση ήδη υπάρχοντος χυτοσιδηρού φουρώ, τότε ελέγχουμε το εσωτερικό του
φουρώ με πέρασμα πιλότου.
11.3.4 Επιμέτρηση - Πληρωμή
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους πλήρους εγκατεστημένων αγωγών, ανάλογα με την
ονομαστική διάμετρο των σωλήνων. Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον κατά τα ανωτέρω
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επιμετρούμενο αριθμό μέτρων μήκους αγωγού επί την αντίστοιχη, ανάλογα με την διάμετρο
των σωλήνων, τιμή μονάδος του Τιμολογίου.
Οι τιμές μονάδος αυτές αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή των
απαιτούμενων εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων,
υλικών επιτόπου του έργου και εργασίες, ώστε τα έργα να εκτελεσθούν πλήρως και έντεχνα,
όπως ορίζεται παραπάνω. Περιλαμβάνει, επίσης, την αποζημίωση για την πραγματοποίηση
όλων των ελέγχων και δοκιμών, που απαιτούνται.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α2
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ
1. Γενικά για τις δοκιμασίες στεγανότητας
Η τεχνική προδιαγραφή των δοκιμασιών αναφέρεται στην επιβολή υδροστατικής πίεσης στους
αγωγούς που θα τοποθετηθούν τμηματικά κατά τον πρόοδο των εργασιών και τελικά σ’ όλη
την έκταση των δικτύων, για τον έλεγχο της ικανοποιητικής κατασκευής τους και ιδιαίτερα για
τις εργασίες συνδέσεων που θα γίνουν στο εργοτάξιο ή μέσα στους χάνδακες.
Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν σε έτοιμα τμήματα των αγωγών του δικτύου πριν από την
επιχωμάτωση. Τα τμήματα αυτά για τις κύριες δοκιμές θα έχουν μήκος μεταξύ 60 και 500
μέτρα και θα καθορίζονται κάθε φορά από την Υπηρεσία επίβλεψης, εκτός της δοκιμασία που
γίνεται για μεγάλες περιοχές των δικτύων.
Οι δοκιμασίες θα διενεργούνται τόσο για την αντοχή και την στεγανότητα των σωλήνων όσο
και για τους αρμούς, τις δικλείδες, τις αγκυρώσεις, τις συγκολλήσεις και όλες τις κατασκευές
διαμόρφωσης των δικτύων. Η διαδικασία των δοκιμασιών θα καθορίζεται από την Υπηρεσία
επίβλεψης στη λεπτομέρειά της.
Οι δοκιμασίες συνίστανται από τα ακόλουθα στάδια:
α. Από την αποδοκιμασία που μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την κύρια δοκιμασία.
β. Από την κύρια δοκιμασία.
γ. Από την γενική δοκιμασία σ’ ολόκληρο το δίκτυο.
Η πίεση δοκιμών ορίζεται γενικά στο διπλάσιο της μέγιστης στατικής πίεσης του αγωγού
σύμφωνα με το σχετικό διάγραμμα της πιεζομετρικής γραμμής με ελάχιστο όριο της 16 ή 25
ατμ για τα τμήματα του δικτύου που επιβαρύνεται λιγότερο.
2. Βασικός εξοπλισμός για τις δοκιμασίες
Ο ανάδοχος εργολάβος πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα εφόδια και τις κατάλληλες
συσκευές για την εκτέλεση των δοκιμών. Μεταξύ των εφοδίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται
οπωσδήποτε και τα παρακάτω:
α. Υδροπιεστήρια για την άσκηση της πίεσης.
β. Διάφορα πώματα PE ή χυτοσιδερένια, ή από άλλα υλικά, τα οποία θα εφαρμόζονται
προσωρινά με συνδέσμους ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο στα άκρα του τμήματος
του αγωγού που θα δοκιμασθεί. Ορισμένα από τα πώματα θα φέρουν υποδοχές για
την προσωρινή συναρμογή της συσκευής πίεσης, των μανομέτρων και των άλλων
απαιτούμενων εξαρτημάτων.
γ. Δύο τουλάχιστον μανόμετρα ακριβείας, για τη μέτρηση και παρακολούθηση της
πίεσης.
δ. Διάφορους κατάλληλους ηλεκτρικούς φανούς και προβολείς.
ε. Υλικά για προσωρινές αντιστηρίζεις του αγωγού.
στ. Εφόδια για την προσωρινή υδροληψία και μεταφορικά μέσα νερού.
ζ. Διάφορα βοηθητικά εργαλεία και υλικά.
Επιπλέον ο ανάδοχος θα διαθέτει για τις δοκιμές κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό. Το
υδροπιεστήριο θα έχει επαρκή ικανότητα τροφοδότησης νερού με πίεση και θα μπορεί να
λειτουργεί χωρίς καμία διαρροή μέχρι την απαιτούμενη πίεση. Θα είναι εφοδιασμένο με
βαλβίδα ασφαλείας για την πρόληψη υπέρβασης της πίεσης.
Τα πώματα, όπου απαιτείται, θα φέρουν στόμια εξαερισμού με υδατοστεγή διακόπτη. Επίσης
θα φέρουν στόμιο υδροληψίας τουλάχιστον 50mm (δηλαδή 2΄΄) με δικλείδα, στο οποίο
μπορεί να προσαρμόζεται σωλήνας για την διοχέτευση νερού που θα γεμίζει το δοκιμαζόμενο
τμήμα του αγωγού. Από το ίδιο στόμιο ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να είναι
δυνατή και η μερική ή η ολική εκκένωση του αγωγού μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής.
Τα στόμια προσαρμογής που θα φέρόυν τα πώματα για τη σύνδεση τω μανομέτρων θα
βρίσκονται σε θέση που θα επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση των ενδείξεων, άσχετα αν
το υδατοπιεστήριο είναι εφοδιασμένο με δικό του μανόμετρο. Το στόμιο προσαρμογής του
καταθλιπτικού σωλήνα του υδροπιεστηρίου θα έχει οπωσδήποτε υδατοστεγή διακόπτη.
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Τα μανόμετρα που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σημαντικό μέγεθος και θα φέρουν
καθαρογραμμένες ενδείξεις για πεδίο λειτουργίας το πολύ μέχρι 15 έως 20ατμ ώστε η
δοκιμαστική πίεση που θα ασκηθεί να μην απέχει πολύ από τη μέση της κλίμακας ένδειξης του
μανόμετρου. Πριν από την χρησιμοποίησή τους τα μανόμετρα θα ελεγχθούν για την καλή
τους λειτουργία. Για τη μεταφορά του νερού θα διατίθεται από τον ανάδοχο εργολάβο
βυτιοφόρο όχημα και κατάλληλοι σωλήνες (ελαστικοί, πάνινοι κλπ).
3. Προκαταρκτικές εργασίες
Πριν από την πλήρωση του αγωγού με νερό θα ληφθούν μέτρα σταθεροποίησης και
αποκλεισμού οποιασδήποτε μετακίνησης ή παραμόρφωσής του εξαιτίας των δυνάμεων που
αναπτύσσονται με την αύξηση της υδραυλικής πίεσης. Για τον λόγο αυτό θα γίνει μερική
επίχωση των σωλήνων του αγωγού με άμμο ή κοινές γαίες σύμφωνα με τα σχέδια, αφού
ληφθεί πρόνοια ώστε όλες συνδέσεις (σύνδεσμοι, ωτίδες κλπ) να παραμείνουν ελεύθερες
μέχρι το τέλος της δοκιμής. Επίσης θα ληφθεί μέριμνα για την προσωρινή αντιστήριξη του
αγωγού σε καμπύλες ή σε άλλα τμήματα. Οι πακτώσεις και οι μόνιμες αντιστηρίξεις θα
εκτελεσθούν μετά την επιτυχημένη δοκιμή.
Σαν δεύτερο στάδιο των προκαταρτικών εργασιών αναφέρεται η εσωτερική επιθεώρηση του
τμήματος που θα δοκιμασθεί από κατάλληλο συνεργείο εργολάβου και ο τελικός καθορισμός
των τοιχωμάτων από τυχόν προσκολλημένη λάσπη, καθώς και η απομάκρυνση κάθε τυχόν
ξένου σώματος που θα υπάρχει στον αγωγό. Ο καθορισμός θα συντελεσθεί με κατάλληλα
πανιά και μαλακές σκούπες ή πιεσμένο αέρα.
Θα γίνει ο εποπτικός έλεγχος του εσωτερικού του αγωγού από πρόσωπο της Υπηρεσίας
επίβλεψης που θα συνοδεύεται από εκπρόσωπο του αναδόχου εργολάβου. Ο έλεγχος θα γίνει
με την βοήθεια ηλεκτρικών φανών κλπ. Μετά τον ικανοποιητικό έλεγχο και την εξέταση των
μέτρων που λαμβάνονται εξωτερικά θα γίνει η τοποθέτηση των πωμάτων στα άκρα του
αγωγού και στα τυχόν ενδιάμεσα στόμια εκκένωσης.
Μετά τον εξοπλισμό των πωμάτων στις άκρες του αγωγού, δηλαδή την τοποθέτηση των
μανομέτρων, την προσωρινή υδροληψία κλπ, θα αρχίσει η πλήρωση του αγωγού με νερό.
Κατά την πλήρωση της σωλήνωσης με νερό δεν πρέπει να μείνουν θύλακες αέρα μέσα σ’
αυτήν. Η ταχύτητα πλήρωσης των σωλήνων εκφρασμένη σε αντίστοιχη παροχή (lt/sec) θα
πρέπει να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:
Διάμετρος αγωγού (mm)
Παροχή (lt/sec)

80
0,2

100
0,3

150
0,7

200
1,5

250
2,0

300
3,0

400
6,0

Η πλήρωση με νερό γίνεται από την κατώτερη στάθμη προς την ανώτερη με αντλία. Έτσι
είναι δυνατό να αφαιρείται όλος ο αέρας στη διάρκεια της πλήρωσης. Τα στόμια εξαερισμού
θα παραμείνουν με τους διακόπτες ανοικτούς μέχρι να εξαχθεί όλος ο αέρας από κάθε κλάδο
του τμήματος που δοκιμάζεται.
4. Προδοκιμασία και δοκιμασία
Μετά την πλήρωση του αγωγού με νερό θα επιχειρηθεί ο τελικός εξαερισμός και ο έλεγχος της
καλής λειτουργίας των τυχόν υπαρχόντων αυτόματων συσκευών εξαερισμού.
Κατά την ένάρξη λειτουργίας του υδροπιεστηρίου, τούτο τροφοδοτεί τον αγωγό με μικρές
ποσότητες νερού, ενώ περιοδικά γίνεται ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξαερισμός. Η
λειτουργία του υδροπιεστηρίου συνεχίζεται μέχρι άσκησης στην τιμή των 10 ατμ. και η
διατήρησή της τουλάχιστο για δύο ώρες. Ύστερα θα αυξηθεί η πίεση μέχρι τη μέγιστη τιμή
όπως δίνεται αυτή στο κεφάλαιο 1 της παρούσας προδιαγραφής και διατήρηση της επίσης
τουλάχιστο για δύο ώρες.
Σ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, δηλαδή από την έναρξη πλήρωσης του αγωγού με νερό μέχρι
την αύξηση της πίεσης στη μέγιστη τιμή της θα γίνεται έλεγχος του τμήματος που δοκιμάζεται
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σ’ όλες τις συνδέσεις και τις αντιστηρίζεις και τυχόν ενίσχυσή τους αν εμφανίζουν ενδείξεις
τάσης υποχώρησης.
Οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις συνδέσεις του αγωγού είναι απαράδεκτη και συνεπάγεται
την άμεση διακοπή της δοκιμής, την εκκένωσης του αγωγού, αν απαιτείται, την
αποκατάσταση της κακοτεχνίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας επίβλεψης, τον
καταλογισμό όλων των σχετικών δαπανών στον ανάδοχο εργολάβο και την επανάληψη της
δοκιμής ή των δοκιμών μέχρι την πλήρη επιτυχία τους. Σε περίπτωση που κατά την
προδοκιμασία θα διαπιστωθούν είτε μετατοπίσεις σωλήνων είτε διαφυγές τότε η πίεση θα
πρέπει να αυξηθεί μέχρι την τελική τιμή δοκιμής της σε τρόπο ώστε να καταστεί ευχερέστερη
η διαπίστωση των τυχόν ατελειών της σωλήνωσης.
Μετά το πέρας, της κύριας δοκιμασίας η οποία θα έχει επιτύχει τέλεια θα πρέπει να διατηρηθεί
η μέγιστη στατική πίεση στους σωλήνες μέχρι να συμπληρωθεί η επίχωση σε ύψος
τουλάχιστον 30cm πάνω από την γενέτειρα των σωλήνων, έτσι που να καταφανεί από την
ένδειξη των μανομέτρων κάθε τυχόν βλάβη θα μπορούσε να παρουσιασθεί κατά την εργασία
επίχωσης.
5. Γενικές και τελικές δοκιμασίες
Μετά την κατασκευή ενός σημαντικού τμήματος της σωλήνωσης (σαν τέτοιο τμήμα
αναφέρεται το μεταξύ δύο φρεατίων μεγάλου μήκους) θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική
δοκιμασία σ’ όλο το δίκτυο με εφαρμογή πίεσης για δύο ώρες ίσης τουλάχιστο με την μέγιστη
στατική πίεση. Έτσι ελέγχονται οι συνδέσεις ανάμεσα στα τμήματα που δοκιμάσθηκαν
χωριστά. Οι θέσεις σύνδεσης των τμημάτων αυτών θα μένουν ακάλυπτες μέχρι την
αποπεράτωση της συμπληρωματικής αυτής δοκιμασίας.
Στην περίπτωση γενικής δοκιμής τμημάτων μεταξύ φρεατίων, σε αντικατάσταση ορισμένων
πωμάτων, χρησιμοποιούνται οι δικλείδες των φρεατίων όπου αυτό είναι δυνατό.
Άλλες γενικές δοκιμές καθώς και τελική δοκιμή είναι δυνατό να γίνουν για τμήματα
μεγαλύτερα από αυτά που αντιστοιχούν ανάμεσα σε δύο φρεάτια, δηλαδή για τμήματα που
περιλαμβάνουν δίκτυα με ορισμένο αριθμό φρεατίων.
6. Πρωτόκολλο δοκιμασιών
Η όλη διαδικασία κάθε δοκιμασίας με τα στοιχεία του τμήματος αγωγού που δοκιμάζεται, οι
διαδοχικές ενέργειες και οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της δοκιμής
καταγράφονται στον τόπο των έργων με ακριβή χρονικό προσδιορισμό σε τριπλότυπο “βιβλίο
δοκιμών”, το οποίο προσυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του ανάδοχου εργολάβου και
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας επίβλεψης.
Τα ελαττώματα που διαπιστώνονται στις δοκιμασίες επανορθώνονται αμέσως από τον
ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Ο μηχανικός επίβλεψης καθορίζει την ημερομηνία της
νέας δοκιμασίας του τμήματος της σωλήνωσης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να
αποκατασταθούν οι βλάβες ή οι ελλείψεις κατά την δοκιμασία.
Οι σχετικές εγγραφές στο βιβλίο δοκιμών αποτελούν στοιχεία κατάρτισης “πρωτοκόλλου
δοκιμής” ύστερα από τη θεώρησή τους από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας επίβλεψης που
διευθύνει τα έργα.
7. Πληρωμή
Η αμοιβή των αρχικών και των δοκιμών που επαναλαμβάνονται στα στάδια προδοκιμασίας,
κύριας δοκιμασίας, γενικής δοκιμασίας κλπ περιλαμβάνεται στην τιμή εγκατάστασης των
σωλήνων PE.
Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να διαθέσει όλες τις συσκευές και τα εφόδια που αναφέρθηκαν
στην παράγραφο 2 αυτής της προδιαγραφής και εκτός αυτών οτιδήποτε άλλο υλικό και
εργασία απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση των δοκιμών χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Επίσης ο
εργολάβος θα μεταφέρει το απαιτούμενο νερό από οποιαδήποτε απόσταση.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΠ1
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Αντικείμενο
Προ της ενάρξεως των εργασιών θα γίνει με ηλεκτρονικό όργανο ταχυμετρική αποτύπωση
στην περιοχή των αγωγών για όλο το μήκος αυτών και με πλάτος 20m στην οποία θα
υπάρχουν και οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και οι όψεις των οικοδομών. Η
αποτύπωση θα γίνει με ηλεκτρονικό όργανο κατάλληλο για εισαγωγή σε Γεωγραφικό
Πληροφοριακό Σύστημα, θα είναι εξαρτημένη από το τριγωνομετρικό δίκτυο της περιοχής τα
δε υψόμετρα θα είναι απόλυτα. Στην οριζοντιογραφία θα σημειωθεί και η πασσάλωση του
αγωγού, όπως θα γίνει επί τόπου από τον ανάδοχο.
Τα παραπάνω σχέδια θα παραδοθούν υπό κλίμακα 1:500 σε τρία αντίγραφα στην Υπηρεσία
για έγκριση.
Μόλις περαιωθεί η κατασκευή των έργων θα καταρτισθούν σχέδια και τεύχος που θα δίνουν
πλήρη εικόνα του κατασκευασμένου αγωγού με τις διακλαδώσεις του και όλα τα τεχνικά.
έργα, βασιζόμενα στα λεπτομερειακά σχέδια που θα συνοδεύουν τις επί μέρους επιμετρήσεις
ή τα κατά καιρούς συνταχθέντα ΠΠΑΕ.
Η απεικόνιση των εκτελεστέων έργων και ιδίως των αγωγών θα είναι σαφής υψομετρικός και
οριζοvτιογραφικώς ώστε, βάσει αυτών, να μπορεί οποτεδήποτε να επισημανθεί η ακριβής
θέση των αγωγών, των ειδικών τεμαχίων, των φρεατίων και υδροσυλλογής των κάθε φύσεως
εξάρτημα των και οργάνων λειτουργίας καθώς και των εγκαταστάσεων των υπογείων δικτύων
άλλων Ο.Κ.Ω. που έχουν συναντηθεί. Τα σχέδια αυτά θα υποβληθούν στην υπηρεσία σε
πρωτότυπο και τρία αντίγραφα τους θα συνοδεύουν τον τελικό συνοπτικό επιμετρητικό
πίνακα (πέραν των άλλων στοιχείων). Επίσης το τεύχος στο πρωτότυπο και τρία αντίγραφα.
2. Βασικό περιεχόμενο των στοιχείων

2.1 Οριζοντιογραφία του έργου, σε κλίμακα 1:500 πάνω στο τοπογραφικό σχέδιο της
αποτυπώσεως του αναδόχου.

Στην οριζοντιογραφία θα αναγράφονται:
1. Ο άξονας όλων των αγωγών του έργου στην ακριβή του θέση σε σχέση με τις
οικοδομικές γραμμές και άλλα μόνιμα στοιχεία συσχετισμού.
2. Οι υπάρχοvτες αγωγοί στις οδούς όπου κατασκευάζονται τα έργα.
3. Οι ακριβείς θέσεις των φρεατίων, των στομίων επισκέψεως αυτών και των τεχνικών
έργων με εξασφαλίσεις σαφείς και από σταθερά σημεία (όχι δένδρα ή κολώνες) και με την
εμφάνιση που θα ορίσει η επίβλεψη (π.χ. σαν λεπτομέρεια στην άκρη του σχεδίου ή σε
ειδικό τεύχος εξασφαλίσεων, αν δεν είναι δυνατόν να σχεδιασθούν καθαρά μέσα στην
οριζοντιογραφία).
4. Τα απόλυτα υψόμετρα καλυμμάτων και ροής.
5. Τα υψόμετρα ροής, οι εξασφαλίσεις της αρχής και του πέρατος των αναμονών αγωγών
που κατασκευάσθηκαν.
6. Ουσιώδη ενδιάμεσα μήκη (μεταξύ φρεατίων κλπ) καθώς και σημαντικά στοιχεία αγωγών
(υλικό, διάμετρος, κλίση κλπ).
7. Παρατηρήσεις σχετικές με αγωγούς που παραλαμβάνονται ή διοχετεύονται
ή
καθαιρούvται κλπ.

2.2 Γενική οριζοντιογραφία του έργου με την κλίμακα κατά. προτίμηση 1:5.000, της οποίας το
τοπογραφικό υπόβαθρο θα δοθεί από την επίβλεψη.

2.3 Μηκοτομές των κυρίων αγωγών του έργου με την κλίμακα της μελέτης όπου θα
σχεδιάζονται και θα αναγράφονται απαραίτητα, ήτοι:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Υψόμετρα εδάφους και ερυθράς.
Υψόμετρα ροής και εκσκαφής.
Χιλιομέτρηση της θέσεως των φρεατίων, των ειδικών τεμαχίων και λοιπών εξαρτημάτων.
Υλικά, διάμετροι, μήκη, κλίσεις κλπ.
Τα ονόματα των οδών κατά μήκος και εγκαρσίως του αγωγού.
Οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν.
2.4 Σχέδια λεπτομερειών των αγωγών, των φρεατίων και των άλλων Τεχνικών Έργων όπως
αυτά κατασκευάσθηκαν με τις κλίμακες αντιστοίχων σχεδίων της μελέτης, εκτός αν η
επίβλεψη ορίσει άλλες. Στα σχέδια θα αναγράφονται απαραίτητα τα υλικά το είδος του
σκυροδέματος και του οπλισμού, αναπτύγματα οπλισμών διαστάσεις χαρακτηριστικά.
υψόμετρα ροής.
3. Τεύχος περιγραφής των έργων
Εκτός των σχεδίων θα παραδοθεί και τεύχος όπου:
1. θα περιγράφεται συνοπτικά το τεχνικό ιστορικό του έργου ανά δρόμο και οι μέθοδοι
κατασκευής,
2. θα δίνεται πίνακας κατασκευασθέντων έργων σε κάθε δρόμο όπου θα φαίνονται οι αγωγοί
ή τα άλλα έργα που κατασκευάσθηκαν, περιγραφή της αρχής και του πέρατός του κάθε
έργου: το υλικό, η διάμετρος κλπ και το κόστος κατά προσέγγιση. Υπόδειγμα πίνακας θα
δοθεί από την Επίβλεψη.
4. Επιμέτρηση - Πληρωμή
Η όλη εργασία καταρτίσεως των ανωτέρω δεν τυγχάνει ιδιαιτέρας αμοιβής. Τα σχέδια θα
υποβληθούν με 3 φωτοτυπίες (επί πλέον αυτών που θα απαιτηθούν για την οριστική
επιμέτρηση).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διευκρίνηση ότι η παρούσα εργασία θα είναι
αυτόνομη, δεν θα παραπέμπει στα σχέδια των επιμετρήσεων αλλά θα επαναλαμβάνει όσα
χρειάζονται, τα σχέδια και το τεύχος θα έχουν το τίτλο του έργου με την ένδειξη
“αποτύπωση” και θα είναι αρμοδίως υπογραμμένα, και ότι τα αντίγραφα θα παραδοθούν σε
τρία ξεχωριστά ντοσιέ και τα διαφανή σε συσκευασία.

Βέροια 30-05-2016

Θεωρήθηκε

Ο Συντάκτης

Ο Τεχνικός Διευθυντής

Ελευθεριάδης Μιχάλης
Πολιτικός Μηχανικός

Δάσκαλος Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός
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