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Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα

1.

ΠΕΤΕΠ

08-06-08-06

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η προµήθεια, η µεταφορά και η πλήρης ενσωµάτωση στο
έργο προκατασκευασµένων φρεατίων δικτύων αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων.
Τα τυποποιηµένα φρεάτια δικτύων διακρίνονται σε:

2.

•

Φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών ή ορθογώνιων αγωγών.

•

Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης, διαµέτρων ή/και συµβολής αγωγών.

•

Φρεάτια πτώσης (συµβολής αγωγών µε διαφορετικές στάθµες ροής).

•

Φρεάτια υπερχείλισης.

•

Φρεάτια υδροσυλλογής σε δίκτυα αγωγών οµβρίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Τα προκατασκευασµένα φρεάτια θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1917:2002
«Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced -Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες
χάλυβα».
Το πρότυπο ΕΝ 1917:2002 αναφέρεται σε προκατασκευασµένα στοιχεία φρεατίων και θυρίδες
επίσκεψης (ανθρωποθυρίδες) για δίκτυα διατοµής κυκλικής, ορθογωνικής ή ελλειπτικής διαµέτρου
έως Φ 1250 mm, βαρύτητας υπό χαµηλή πίεση.
Στο πρότυπο αυτό περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις για τις ενώσεις των φρεατίων µε χρήση
ελαστοµερών, πλαστοµερών ή άλλων σφραγιστικών υλικών.
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Σχήµα 1 : Τυπικές µορφές φρεατίων – χαρακτηριστικά στοιχεία

1. Λαιµός φρεατίου
4. Βάση φρεατίου
2. Πλάκα κάλυψης φρεατίου
6. Σπόνδυλος θαλάµου
7. Πλάκα αποµείωσης διατοµής
3. Σπόνδυλος φρεατίου πρόσβασης
5. Λοξός σπόνδυλος προσαρµογής διατοµής (κολουροκωνικό τµήµα)

2.2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι αναφερόµενες στην συνέχεια απαιτήσεις για τα ενσωµατούµενα υλικά έχουν εφαρµογή στα
στοιχεία των φρεατίων που προκατασκευάζονται στο εργοτάξιο (εφόσον διατίθεται ο απαραίτητος
σχετικός εξοπλισµός).
Στην περίπτωση στοιχείων φρεατίων βιοµηχανικής προέλευσης που µεταφέρονται έτοιµα στο
εργοτάξιο προς συναρµολόγηση/ τοποθέτηση, ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και αποδοχή, πλήρη φάκελο των τεχνικών χαρακτηριστικών των φρεατίων µε πιστοποιητικά
εργαστηριακών δοκιµών καταλληλότητας των επιµέρους ενσωµατούµενων υλικών.

2.2.1

Σκυρόδεµα

Το σκυρόδεµα κατασκευής όλων των στοιχείων των φρεατίων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον
C25/30 και θα ελέγχεται κατά την παραγωγή τους στο εργοστάσιο ή στις εργοταξιακές
εγκαταστάσεις προκατασκευής.
Η εκ των υστέρων δειγµατοληψία πυρήνων σκυροδέµατος, εφόσον κρίνεται απαραίτητη από την
Υπηρεσία, θα γίνεται σε σηµεία του φρεατίου µε επαρκές πάχος για την λήψη κυλινδρικού δοκιµίου
όπως π.χ. στα στοιχεία βάσης των φρεατίων.
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Ο λόγος Ν/Τ (νερό προς τσιµέντο) του σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει το 0,45 και η
υδατοτοαπορροφητικότητα το 6%. Η περιεκτικότητα σε χλωριόντα του σκυροδέµατος δεν θα
υπερβαίνει το 1,0% για άοπλο σκυρόδεµα και το 0,4% για οπλισµένο
Οι ορατές επιφάνειες του σκυροδέµατος δεν θα παρουσιάζουν ανωµαλίες, απολεπίσεις και
ρηγµατώσεις µε πάχος µεγαλύτερο από 0,15 mm.
Προκειµένου περί δικτύου ακαθάρτων θα χρησιµοποιείται τσιµέντο τύπου IV Πόρτλαντ ανθεκτικού
στα θειϊκά (τσιµέντα SR).

2.2.2

Οπλισµός

Ο χρησιµοποιούµενος οπλισµός (όταν προβλέπεται) θα είναι κατηγορίας S400s ή S500s και θα
πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων και της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ 01-0201-00 «Χαλύβδινοι Οπλισµοί».
Ο οπλισµός θα διαµορφώνεται ως µονή ή διπλή εσχάρα οµόκεντρων δακτυλίων ή θα αποτελείται
από σπείρες που θα σχηµατίζουν κλωβό.
Θα χρησιµοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την επίτευξη
της προβλεπόµενης επικάλυψης.
Για τα φρεάτια που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον
της θάλασσας συνιστάται το πάχος της επικάλυψης να είναι τουλάχιστον 35mm.

2.2.3

Οπλισµός από χαλύβδινες ίνες

Οι χαλύβδινες ίνες (εφόσον προβλέπονται) θα έχουν εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 1000 Μpα
και θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 10002-1:2001 «Metallic materials - Tensile testing - Part 1:
Method of test at ambient temperature -- Μεταλλικά υλικά. ∆οκιµές εφελκυσµού. Μέρος 1: Μέθοδος
δοκιµής υπό θερµοκρασία περιβάλλοντος».
Το ποσοστό των χαλύβδινων ινών εντός της µάζας του σκυροδέµατος θα είναι αυτό που θα
καθορίζεται από την Μελέτη και τα στοιχεία που προσκοµίζει το εργοστάσιο παραγωγής.

2.2.4

Χυτοσιδηρές βαθµίδες

Τα φρεάτια βάθους µεγαλύτερου από 1,25 m φέρουν χυτοσιδηρές βαθµίδες σύµφωνα µε την
ΠΕΤΕΠ 07-04-01-05 «Βαθµίδες φρεατίων»
Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες θα εξέχουν τουλάχιστον κατά 120 mm από το τοίχωµα του φρεατίου και
θα είναι τοποθετηµένες ανά 250 mm και 350 mm σε σταθερές αποστάσεις.
Οι βαθµίδες θα πρέπει να παραλαµβάνουν οριζόντια δύναµη εξόλκυσης 5 kN και κατακόρυφη
δύναµη 2 KN.
Το βέλος κάµψης κατά την εφαρµογή δυνάµεως 2 kN κατακόρυφα δεν θα υπερβαίνει τα 5 mm για
µονά σκαλιά και τα 10 mm για διπλά σκαλιά (διπλά σκαλιά εννοούνται αυτά που έχουν σχεδιαστεί
µε µεγαλύτερο πλάτος για την στήριξη και των δύο ποδιών του αναβάτη).

2.2.5

Ελαστοµερείς δακτύλιοι στεγάνωσης

Οι ελαστοµερείς δακτύλιοι θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου:
ΕΝ 681-1:1996
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Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and
drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστοµερή στεγανωτικά Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό.
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Τα ελαστοµερή υλικά µπορεί να είναι ενσωµατωµένα στα στοιχεία των προκατασκευασµένων
φρεατίων ή να παραδίδονται µεµονωµένα προς τοποθέτηση επί τόπου.
Η στεγανότητά τους θα επαληθεύεται µε τις µεθόδους δοκιµής που περιγράφονται στο Παράρτηµα
ΙΙΙ (Annex C) του προτύπου ΕΝ 1917:2002 (σχετικά στοιχεία θα αναφέρονται στο πιστοποιητικό
ή/και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή).

Σχήµα 2 : Τυπικές συνδέσεις σπονδύλων

2.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Τα στοιχεία των προκατασκευασµένων φρεατίων (σπόνδυλοι, βάσεις κ.λπ.) θα ικανοποιούν τις
παρακάτω απαιτήσεις:
•

Θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 150 mm.

•

Θα είναι σχεδιασµένα για υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1atm.

•
•

Θα µπορούν να παραλάβουν τα κινητά φορτία που προβλέπονται από την Μελέτη και κατ’
ελάχιστον 300 kN σύµφωνα µε το ΕΝ 1917:2002.
Θα διαθέτουν άνοιγµα επίσκεψης διαµέτρου τουλάχιστον 600 mm.

2.4. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Στην περίπτωση βιοµηχανικής προκατασκευής των φρεατίων το εργοστάσιο κατασκευής θα
διαθέτει πιστοποίηση συστήµατος ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 (Quality Systems Model for Quality
Assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing [ISO 9001 : 1994]
[Supersedes EN 29001 : 1987] - Συστήµατα διασφάλισης ποιότητος για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη,
παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 290011987]).
Τα επιµέρους στοιχεία των φρεατίων επίσκεψης, συµβολής, πτώσης κ.λπ. σύµφωνα µε το σχήµα 1
θα παράγονται µε χρήση ειδικών τύπων µε δονητική ή φυγοκεντρική µέθοδο σκυροδέτησης.
Τα προκατασκευασµένα στοιχεία θα φέρουν κατάλληλη επισήµανση (π.χ. αρίθµηση) για την
ευχερή αναγνώρισή τους κατά την συναρµολόγηση και την τοποθέτηση.
Οι σπόνδυλοι θα φέρουν προδιαµορφωµένες οπές για την σύνδεση µε τους αγωγούς.

3.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Ο πυθµένας των προκατασκευασµένων φρεατίων θα εδράζεται σε στρώση από θραυστό
αµµοχάλικο πάχους 0,10 m, απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά συµπυkNωµένη. Η πλήρωση του
ορύγµατος των φρεατίων, µέχρι το ύψος όπου αρχίζει η οδοστρωσία, θα γίνεται µε θραυστό
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αµµοχάλικο. Σε περίπτωση µικρών περιθωρίων µεταξύ φρεατίων και ορύγµατος που δεν
επιτρέπουν την συµπύkNωση του θραυστού υλικού, είναι δυνατόν, µετά από την σύµφωνη γνώµη
της Υπηρεσίας, να πληρωθεί το διάκενο µε ισχνό σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10.
Η σύνδεση των σπονδύλων των φρεατίων θα γίνεται µε επικάθησή τους στην εντορµία του
υποκείµενου στοιχείου, αφού τοποθετηθούν βαθιά εντός της εσοχής οι αντίστοιχοι ελαστικοί
δακτύλιοι, εκτός αν είναι ήδη τοποθετηµένοι από το εργοστάσιο, οπότε απλώς θα ελέγχεται η
κατάστασή τους.
Επιπρόσθετα οι συνδέσεις των σπονδύλων στεγανοποιούνται επιµελώς µε τσιµεντοκονία πάχους 2
cm ή µε ειδικό µείγµα ασφαλτικής µαστίχης ή µε άλλο κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, ανθεκτικό σε
διαβρωτικό περιβάλλον, της έγκρισης της Υπηρεσίας ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής.
Οι λαιµοί των φρεατίων θα προσαρµόζονται στο κύριο σώµα µε ιδιαίτερη προσοχή για την
προσαρµογή της τελικής στάθµης στο προβλεπόµενο από την µελέτη ερυθρό υψόµετρο της οδού.
Η σύνδεση των αγωγών µε το φρεάτιο θα γίνεται µε εισχώρηση στις προδιαµορφωµένες οπές
τεµαχίων σωλήνα και πάκτωση αυτών µε ισχυρή τσιµεντοκονία (των 600 Kg τσιµέντου), ώστε να
εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα.
Σε περιπτώσεις κατασκευής δικτύων σε µαλακά (ενδοτικά) εδάφη συνιστάται η πάκτωση στοιχείων
άφιξης/αναχώρησης σωλήνα µήκους όχι µεγαλύτερου των 50 cm. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανοµή των διαµήκων παραµορφώσεων (υποχωρήσεων) του δικτύου
και αποφεύγεται η άκαµπτη σύνδεση απ’ ευθείας επί του φρεατίου που µπορεί να οδηγήσει σε
διαρροές µεταξύ του πρώτου (από το φρεάτιο) και του δεύτερου σωλήνα (κατανοµή της πιθανής
απόκλισης στην σύνδεση των σωλήνων επί δύο ή περισσοτέρων στοιχείων).
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα εδράζονται σε χυτοσιδηρά πλαίσια που θα εφαρµόζουν ακριβώς
στον λαιµό του φρεατίου και θα προσαρµόζονται επακριβώς σ’ αυτόν µε τσιµεντοκονία ώστε να
µην δηµιουργείται κενό ή αναβαθµός.

3.2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Φρεάτια από οπλισµένα προκατασκευασµένα στοιχεία (δακτυλίους) για δίκτυα ακαθάρτων ή
τοποθετούµενα σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της θάλασσας θα φέρουν προστατευτικές
επιστρώσεις, εξωτερικά µεν από ασφαλτικό ή εποξειδικό υλικό (σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον)
εσωτερικά δε από εποξειδικής βάσης υλικό (εφόσον πρόκειται περί δικτύων ακαθάρτων).
Οι παραπάνω επιστρώσεις θα εφαρµόζονται στο εργοστάσιο κατασκευής.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή από την οποία θα
προκύπτει ότι τα παραδοθέντα προκατασκευασµένα στοιχεία έχουν υποβληθεί δειγµατοληπτικά
στις δοκιµές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 1917:2002. Εάν τα προκατασκευασµένα
φρεάτια φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε το ΕΝ 1917:2002 δεν απαιτούνται περαιτέρω
εργαστηριακοί έλεγχοι.
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί πλήρης ελευθερία επίσκεψης, παρακολούθησης και
ελέγχου της παραγωγής των προκατασκευασµένων φρεατίων στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή
σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας.
ΠΕΤΕΠ:08-06-08-06
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Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου πρόσθετες
σποραδικές δοκιµές επί δειγµάτων από τα προσκοµιζόµενα στο εργοτάξιο στοιχεία σε
αναγνωρισµένο εργαστήριο αντοχής υλικών της έγκρισής της.
Η αποδοχή των υλικών προς εγκατάσταση δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους, δεδοµένου
ότι κατά την µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµασίες και επίχωση είναι δυνατόν
να προκληθούν φθορές ή βλάβες οφειλόµενες σε µη ορθούς χειρισµούς ή ενέργειες.

4.2. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1917:2002
4.2.1

∆οκιµές αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο

Η κλάση αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο θα καθορίζεται στην Μελέτη.
Εφόσον επί του φρεατίου προβλέπεται η κυκλοφορία οχηµάτων, σύµφωνα µε το EN 1917:2002 τα
φρεάτια θα µπορούν να παραλάβουν συγκεντρωµένο φορτίο 300 kN (minimum vertical crushing
load) εφαρµοζόµενο επί επιφανείας 300 x 300 mm έκκεντρα στο κάλυµµά τους.
Τα ειδικά τεµάχια τύπου 1, 2, 7, 5 του σχήµατος 1 θα ελέγχονται εργαστηριακά σύµφωνα µε το
Annex B του EN 1917:2002.

4.2.2

∆οκιµές στεγανότητας σπονδύλων και συνδέσεων

Σύµφωνα µε το Annex C του ΕΝ 1917:2002.

4.3. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συνιστάται η εκτέλεση µακροσκοπικών δειγµατοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου διαπίστωση
των ιδιοτήτων των σωλήνων.
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σπονδύλων και των επιµέρους
τεµαχίων των φρεατίων.
•

Κατά την κρούση των σπονδύλων µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος µεταλλικής χροιάς
(κωδωνισµός).

•

Κατά την θραύση τµήµατος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται χωρίς να
αποκολλούνται.

•

Οι σπόνδυλοι θα πρέπει να εµφανίζουν εικόνα συµπαγή, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές,
φυσαλίδες και αποκολληµένα τµήµατα.

•

Τόρµοι και εντορµίες µη οµαλοί ή φθαρµένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση
των σπονδύλων και την στεγανότητα. Σπόνδυλοι µε αυτές τις ατέλειες είναι ακατάλληλοι και θα
απορρίπτονται.

•

Σπόνδυλοι µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

•

Οι σπόνδυλοι δεν πρέπει να εµφανίζουν ρωγµές και η εσωτερική τους επιφάνεια πρέπει να
είναι οµαλή και λεία και να αποτελούνται από λεία και ευθύγραµµα τµήµατα.

4.4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
Κατά την παραλαβή των φρεατίων θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
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•

Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη.

•

Έλεγχος ταύτισης υψοµέτρων ερυθράς και εµφανούς καλύµµατος φρεατίων.
ΠΕΤΕΠ:08-06-08-06
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•

Έλεγχος συνδεσµολογίας µε τους σωλήνες.

•

Έλεγχος της εσωτερικής στρώσης προστασίας των προκατασκευασµένων φρεατίων (εφόσον
προβλέπεται από την µελέτη).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των προκατασκευασµένων φρεατίων:
•

Εκφόρτωση και συναρµολόγηση βαρέων τεµαχίων µέσω γερανοφόρου οχήµατος.

•

∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

•

Εργασία σε ορύγµατα, κίνδυνοι από πτώση και ολίσθηση τµηµάτων γαιών.

•

Εργασία σε περιορισµένους χώρους.

•

Εργασία σε χώρους µε κίνδυνο αναθυµιάσεων (στην περίπτωση ήδη λειτουργούντων δικτύων).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” και την 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 στις υδραυλικές
εργασίες σε υπόγεια δίκτυα.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Προστατευτική
EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
ενδυµασία
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες.
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

6.

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.

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
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ.), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη και τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
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Τα προκατασκευασµένα φρεάτια διακρίνονται ως προς τον τύπο, το βάθος και την διάµετρο.
Στα προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα δεν επιµετρώνται τα καλύµµατα και οι βαθµίδες.

6.1. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στην τιµή µονάδος ανά πλήρως εγκατεστηµένο φρεάτιο περιλαµβάνονται:
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•

Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και
συναρµολόγηση των σπονδύλων και των ειδικών τεµαχίων των προκατασκευασµένων
φρεατίων µέσα στο όρυγµα και σε οποιοδήποτε βάθος.

•

Οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και του ανυψωτικού εξοπλισµού.

•

Οι φθορές των στοιχείων που τα καθιστούν ακατάλληλα προς τοποθέτηση.

•

Οι προστατευτικές επιστρώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (εργοστασιακές).

•

Η σύνδεση και πάκτωση των σωλήνων άφιξης – αναχώρησης στις προδιαµορφωµένες οπές
των τοιχωµάτων των σπονδύλων.

•

Οι τυχόν απαιτούµενες συµπληρωµατικές εκσκαφές διεύρυνσης του ορύγµατος για την
διευκόλυνση των εργασιών τοποθέτησης.

•

Το τυχόν απαιτούµενο υλικό εξυγίανσης του πυθµένα του ορύγµατος για την έδραση των
φρεατίων και η διάστρωση στρώσης καθαριότητας κατηγορίας C 8/10, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην µελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

•

Η αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων
κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό το οποίο απαιτείται
για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση των φρεατίων.
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