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Εσχάρες και σκάλες καλωδίων

1.

ΠΕΤΕΠ

04-20-01-03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι εσχάρες - σκάλες που χρησιµοποιούνται για την
οριζόντια και κατακόρυφη διέλευση καλωδίων ή αγωγών σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση. Η χρήση
τους διευκολύνει και απλοποιεί την επισκεψιµότητα και την προσθήκη ή αφαίρεση καλωδίων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα συστήµατα εσχαρών/ σκαλών καλωδίων είναι τα ακόλουθα:
•

Εσχάρες καλωδίων ελαφρού, µεσαίου και βαρέως τύπου, από γαλβανισµένη λαµαρίνα.

•

Εσχάρες καλωδίων από χαλύβδινο σύρµα.

•

Σκάλες καλωδίων ελαφρού, µεσαίου και βαρέως τύπου.

•

Εξαρτήµατα διακλάδωσης - σύνδεσης (ταυ, σταυροί, στροφές 45º, στροφές 90º, κατακόρυφες
στροφές, χοάνες διαµήκεις, χοάνες εγκάρσιες, συστολικά τερµατικά, σύνδεσµοι, αρµοκάλυπτρα
κ.λπ.).

•

Καπάκια εσχαρών - σκαλών κουµπωτά ή µε µάνδαλο.

•

Στηρίγµατα εσχαρών - σκαλών ελαφρού, µεσαίου και βαρέως τύπου.

Ανάλογα µε τις συνθήκες που υπάρχουν στους χώρους εγκατάστασης των εσχαρών - σκαλών
επιλέγεται το ανάλογο υλικό κατασκευής τους:
•

Λαµαρίνα προγαλβανισµένη εν θερµώ, µε επιφανειακό στρώµα ψευδαργύρου πάχους 21 µm,
για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο µε ξηρή ατµόσφαιρα.

•

Λαµαρίνα γαλβανισµένη εν θερµώ µετά την κατασκευή, κατά EN ISO 1461:1999, µε επιφανειακό
στρώµα ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 55 µm σε κάθε επιφάνεια (εσωτερική και εξωτερική)
για λαµαρίνες πάχους 1,5-3 mm και τουλάχιστον 45 µm για λαµαρίνες πάχους µικρότερου από
1,5 mm. Οι γαλβανισµένες αυτές λαµαρίνες είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε εξωτερικό
χώρο ή υγρό εσωτερικό χώρο.

•

Λαµαρίνα γαλβανισµένη ηλεκτρολυτικά µετά την κατασκευή, κατά EN 1403:1998 και EN
12329:2000, µε επιφανειακό στρώµα ψευδαργύρου πάχους 10 µm, για τοποθέτηση σε ξηρό
εσωτερικό χώρο.

•

Λαµαρίνα γαλβανισµένη εν θερµώ µετά την κατασκευή και βαµµένη µε εποξειδική βαφή
φούρνου, µε επιφανειακό στρώµα 120 – 200 µm, για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρό
εσωτερικό χώρο.

•

Λαµαρίνα από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ) για βιοµηχανίες τροφίµων.

•

Γαλβανισµένο σύρµα εν θερµώ για εξωτερικές εγκαταστάσεις ή υγρούς χώρους.
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•

Πλαστικοποιηµένο σύρµα για εµφανείς εγκαταστάσεις υψηλών αισθητικών απαιτήσεων.

∆ίδεται ο παρακάτω Πίνακας 2-1 µε τα ελάχιστα πάχη επενδύσεων (EN ISO 1461:1999/ Πίν.2).
Πίνακας 2-1: Ελάχιστα πάχη γαλβανικής επένδυσης λαµαρινών.
Ελάχιστο
τοπικό πάχος

Ελάχιστο
µέσο πάχος

(µm)

(µm)

Χάλυβας >ή =6 mm

70

85

Χάλυβας >ή=3 mm και <6 mm

55

70

Χάλυβας>ή= 1,5 mm και <3 mm

45

55

Χάλυβας <1,5 mm

35

45

Χυτά (σίδηρος ή χάλυβας) > ή = 6 mm

70

80

Χυτά < 6 mm

60

70

Είδος και πάχος

Στις περιπτώσεις που δίδεται το γαλβάνισµα ως µάζα ανά επιφάνεια, η αντιστοιχία για τον έλεγχο
του πάχους βρίσκεται από το ειδικό βάρος του ψευδαργύρου ε = 7,1 g/cm3.
Για να γίνει αποδεκτό το υλικό πρέπει να ισχύουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω:
α) κανένα δείγµα (ή καµία µέτρηση) να µη δείξει πάχος µικρότερο από το ελάχιστο τοπικό και
β) ο µέσος όρος πάχους των δειγµάτων (ή µετρήσεων) να είναι µεγαλύτερος ή ίσος από το
ελάχιστο µέσο πάχος.
∆ίδεται ο παρακάτω Πίνακας 2-2 µε την αναµενόµενη διάρκεια ζωής σε έτη, για εσχάρες από
προγαλβανισµένη λαµαρίνα ή από γαλβανισµένη λαµαρίνα εν θερµώ µετά την κατασκευή σε
διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος.
Πίνακας 2-2: Αναµενόµενη διάρκεια ζωής (σε έτη), ανάλογα µε το περιβάλλον
Ατµοσφαιρικές συνθήκες

Προγαλβανισµένη λαµαρίνα

Γαλβανισµένη λαµαρίνα εν
θερµώ µετά την κατασκευή

Ύπαιθρο

6 – 13

14 – 50

Παραθαλάσσια

1,5 – 8

4,5 – 20

Πόλη

3,5 – 20

10 – 35

Βιοµηχανική

1,1 – 5,5

3 –13

Σηµείωση:
Οι παράγοντες που ενισχύουν την διάβρωση του σιδήρου στον ατµοσφαιρικό αέρα είναι:
-

η σχετική υγρασία (>60%) και η γρήγορη µεταβολή των θερµοκρασιών (και όχι η θερµοκρασία
αυτή καθ’ αυτήν).

-

η παρουσία χλωριούχων και κυρίως θειικών ενώσεων µε πιο επιβαρυντικό το θειικό οξύ.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την κατασκευή εσχαρών - σκαλών για την εγκατάσταση
ηλεκτρικών καλωδίων προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα υλοποίησης.
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Τα ενσωµατούµενα υλικά στην εγκατάσταση θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα
ακόλουθα πρότυπα:
HD 384.1

Electrical Installations of Buildings Part 1: Scope -- Ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις κτιρίων. Μέρος 1: Αντικείµενο.

EN ISO 1461:1999

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods (ISO 1461:1999) -- Θερµό γαλβάνισµα
δι' εµβαπτίσεως διαµορφωµένων σιδηρών και χαλυβδίνων στοιχείων.
Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών.

EN ISO 1460:1994

Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings on ferrous materials Gravimetric determination of the mass per unit area (ISO 1460:1992) -Μεταλλικές επιστρώσεις - Επιστρώσεις µε θερµή εµβάπτιση σιδηρούχων
υλικών - Σταθµικός προσδιορισµός της µάζας ανά µονάδα επιφάνειας.

EN 10152:2003

Electrolytically zinc coated cold rolled steel flat products for cold forming Technical delivery conditions -- Πλατέα προϊόντα χάλυβα ψυχρής έλασης
επιψευδαργυρωµένα µε ηλεκτρόλυση για ψυχρή διαµόρφωση - Τεχνικοί
όροι παράδοσης.

EN 12329:2000

Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings of zinc with
supplementary treatment on iron or steel -- Προστασία των µετάλλων
από διάβρωση - Ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση σιδήρου ή χάλυβα µε
επιπρόσθετη κατεργασία.

EN 1403:1998

Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings - Method of
specifying general requirements -- Προστασία των µετάλλων από
διάβρωση - Ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις - Μέθοδος καθορισµού γενικών
απαιτήσεων.

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προς ενσωµάτωση υλικά θα µεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο µε προσοχή για
την αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ’ επέκταση τραυµατισµό στα καλώδια κατά την
φάση της εργασίας τοποθέτησης τους πάνω στις εσχάρες, αδυναµία σύνδεσης των εσχαρών σκαλών µεταξύ τους και µε τα εξαρτήµατα διακλάδωσης - σύνδεσης, αδυναµία στήριξης στα
οικοδοµικά στοιχεία. Η αποθήκευσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευόµενο χώρο, στον
οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση µη εντεταλµένων προσώπων, ούτε άλλης µορφής οικοδοµική
δραστηριότητα και ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και ρυπαρού
περιβάλλοντος.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η εγκατάσταση θα γίνει από ειδικευµένο προσωπικό αποδεδειγµένης εµπειρίας.
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3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΧΑΡΩΝ - ΣΚΑΛΩΝ
Οι εσχάρες - σκάλες χρησιµοποιούνται για οριζόντια ή κατακόρυφη διέλευση καλωδίων,
αναρτώνται από την οροφή ή τοποθετούνται επάνω ή εν προβόλω σε τοίχο από µπετόν ή στερεά
τοιχοποιία.

3.3. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ - ΣΚΑΛΩΝ
•

Είναι κατάλληλες για εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις ανάλογα µε το γαλβάνισµα και
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.

•

Έχουν τυποποιηµένο µήκος (3 m).

•

Οι εσχάρες φέρουν συνεχή διάτρηση στην βάση και στα πλευρικά τοιχώµατα για εύκολη
πρόσδεση και αερισµό των καλωδίων.

•

Για την εγκατάσταση καλωδίων ισχύος µεγάλων διαµέτρων, όπου απαιτείται αερισµός για την
απαγωγή της θερµότητας που αναπτύσσεται, συνιστάται η χρήση σκαλών καλωδίων µε
"σκαλοπάτια" από προγαλβανισµένη λαµαρίνα.

•

Οι εσχάρες - σκάλες έχουν διαµορφωµένα τα άνω άκρα του πλευρικού τοιχώµατος (καµπύλη
180°), για αύξηση της ακαµψίας τους και για αποφυγή τραυµατισµού της µόνωσης των
καλωδίων.

•

Η επιλογή του πάχους του ελάσµατος γίνεται µε βάση το βάρος (kg/m) των καλωδίων που θα
τοποθετηθούν στην εσχάρα - σκάλα, σε σχέση µε τις καµπύλες φόρτισής της που δίνει ο
κατασκευαστής.

•

Η επιλογή της απόστασης των στηριγµάτων γίνεται ανάλογα µε το βάρος (kg/m) των καλωδίων
που θα τοποθετηθούν στην εσχάρα - σκάλα σε σχέση µε τις καµπύλες φόρτισης που δίνει ο
κατασκευαστής και κατ' ελάχιστον σύµφωνα µε τα παρακάτω:

•

-

Τα στηρίγµατα θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 cm µεγαλύτερο από το πλάτος της εσχάρας
που στηρίζουν και η αντοχή τους θα είναι για µέγιστο φορτίο 500 kg.

-

Οι αποστάσεις µεταξύ των στηριγµάτων θα είναι τέτοιες, ώστε οι µεν εσχάρες πλάτους 100300 mm να δέχονται φορτίο 100 kg/m ενώ οι εσχάρες πλάτους 400-600 mm φορτίο
150 kg/m.

Οι ορθοστάτες θα είναι τουλάχιστον 3 mm, µονοί ή διπλοί ανάλογα µε τα φορτία των εσχαρών,
µορφής διπλού "Π". Οι αποστάσεις µεταξύ τους καθορίζονται από τις αποστάσεις µεταξύ των
στηριγµάτων των εσχαρών σύµφωνα µε τα προηγούµενα.

3.4. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ - ΣΚΑΛΩΝ
Οι σχάρες - σκάλες τοποθετούνται για ορατή όδευση ηλεκτρικών καλωδίων και επιτρέπουν την
εύκολη προσθήκη ή αφαίρεση καλωδίων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

3.4.1.
•

Τα καλώδια ισχυρών και ασθενών ρευµάτων απαγορεύεται να τοποθετούνται στην ίδια εσχάρα.
Οι εσχάρες πρέπει να απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 10 cm.

•

Η απόσταση στηριγµάτων εσχαρών - σκαλών θα καθορίζεται από την Μελέτη και σε καµία
περίπτωση δεν θα είναι µεγαλύτερη από 2 m.

•

Η επιλογή του κατάλληλου στηρίγµατος γίνεται µε βάση:
-
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Γενικά

την επιφάνεια στήριξης (τοίχος, οροφή κ.λπ.),
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-

το φορτίο (σε kg).

3.4.2.

Ειδικά

•

Για την ένωση δύο εσχαρών χρησιµοποιείται ταχυσύνδεσµος µε ή χωρίς βίδες.

•

Για την ένωση εσχάρας µε εξάρτηµα (ταυ, σταυρό, στροφή κ.λπ.) οι σχάρες εισχωρούν σε
προεξέχοντα πλευρικά τοιχώµατα του εξαρτήµατος και συνδέονται µε αυτά µε βίδες
γαλβανισµένες.

•

Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί τεµάχιο εσχάρας - σκάλας µήκους µικρότερου
του τυποποιηµένου, η κοπή θα γίνεται µε ηλεκτρικό τροχό κοπής µετάλλων και θα ακολουθεί
γαλβάνισµα των άκρων των δύο τµηµάτων.

•

Όταν οι εσχάρες - σκάλες διέρχονται από πυροδιαµερίσµατα, τότε το κενό µεταξύ της εσχάρας
και της οπής του τοιχώµατος θα πληρούται µε κατάλληλο άκαυστο υλικό.

•

Τα διαχωριστικά των σχαρών (π.χ. για καλώδια UPS) θα είναι του ιδίου υλικού και ύψους µε την
εσχάρα.

•

Τα καλώδια θα στερεώνονται στις εσχάρες, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµα και επισκέψιµα,
µε σφιγκτήρες ανά 3 m περίπου.

3.5. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
Η επιλογή των διαστάσεων της εσχάρας ή σκάλας γίνεται µε βάση το πλήθος και τις διαµέτρους
των καλωδίων που θα τοποθετηθούν. Με βάση τις διαµέτρους των καλωδίων επιλέγονται οι
διαστάσεις της ως εξής:

D = 1,30 ⋅ (100 + a) ⋅

π ⋅ (d i ) 2
S
µε S = ∑
i
100
4

Όπου:

D: το εµβαδόν της απαιτούµενης σχάρας
α: το ποσοστό επί τις εκατό (%) ως πρόβλεψη για κενό χώρο στην σχάρα
S: το άθροισµα των εµβαδών όλων των καλωδίων
di: η διάµετρος του κάθε καλωδίου
Οπότε πλέον το πλευρικό ύψος (Η) και πλάτος (Β) της εσχάρας, ή της σκάλας προκύπτουν µε
βάση την σχέση:

BxH≥D

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
•

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ.) των
ενσωµατούµενων υλικών.

•

Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαµβανοµένου υλικού.
Ελαττωµατικά ή διαβρωµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται.

•

∆ειγµατοληπτική µέτρηση του πάχους των εσχαρών ή σκαλών και του πάχους γαλβανίσµατος
µε όργανα που θα προσκοµίσει ο Ανάδοχος χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.

ΠΕΤΕΠ:04-20-01-03
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Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται την µη παραλαβή
της και την υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά µέτρα σύµφωνα µε τις εντολές της
Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και την στήριξή τους.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα εξής:
•

Τραυµατισµοί του φέροντος οργανισµού του κτιρίου στις θέσεις διέλευσης των εσχαρών σκαλών.
Εάν διαπιστωθούν, θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσής τους και άµεσης αποκατάστασης
των ζηµιών σύµφωνα µε τις οδηγίες ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού.

•

Χρήση γύψου για την στερέωση των εσχαρών ή σκαλών.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης µε τσιµεντοειδή
υλικά.

•

Τήρηση αποστάσεων των εσχαρών - σκαλών από λοιπές εγκαταστάσεις.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίνονται εντολές αποξήλωσης της γραµµής και ανακατασκευής
της µε δαπάνες του Αναδόχου.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•

Φορτοεκφορτωτές υλικών.

•

∆ιακίνηση επιµηκών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

•

Χρήση σκαλωσιάς.

•

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσµένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

•

Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σχαρών ή σκαλών, κίνδυνος τραυµατισµού).

•

Χανδρώσεις και διατρήσεις δοµικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόµενα υλικά).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96,
Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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•

Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

•

Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.
ΠΕΤΕΠ:04-20-01-03

6.

•

Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική
χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

•

Προστασία οφθαλµών: ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας µατιών και
προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι
µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τρέχον µέτρο µήκους, τελειωµένης εργασίας (m).

6.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εσχάρες - σκάλες ανάρτησης αγωγών και καλωδίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα
επιµετρώνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτησή τους. Η µέτρηση θα γίνεται στον άξονα
της εσχάρας - σκάλας µε αφετηρία ή τέρµα του µήκους κάθε τµήµατος που µετριέται το µέσον
ειδικού τεµαχίου ή το άκρο απολήξεως της ίδιας της εσχάρας - σκάλας κ.λπ.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η εγκατάσταση εσχαρών - σκαλών, πλήρης και ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει:
•

Την προµήθεια, µεταφορά και αποθήκευση των υλικών επί τόπου του Έργου.

•

Τα πάσης φύσης ειδικά τεµάχια, όπως ταυ, σταυρούς, στροφές 45º, στροφές 90º, χοάνες,
συστολικά, τερµατικά κ.λπ. σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Τις εργασίες διάνοιξης οπών, κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική Περιγραφή
του Έργου.

•

Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που έχουν υποστεί ζηµιά
κατά την εργασία τοποθέτησης της εσχάρας.

•

Τα πάσης φύσης υλικά σύνδεσης, στερέωσης, διέλευσης µέσω οικοδοµικών στοιχείων κ.λπ.,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους από τον έλεγχο παραλαβής.
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