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ΠΕΤΕΠ

Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής

1.

08-07-01-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην προµήθεια και στην
τοποθέτηση εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο (συνήθως χυτοσίδηρος, σε
αντιδιαστολή µε τον χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη – ductile iron).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής µε
πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and
vocabulary -- Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική
διαδικασία και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 124:1994 “Gully tops and manhole
tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking, quality control
-- Καλύµµατα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχηµάτων
και πεζών-Απαιτήσεις σχεδιασµού, δοκιµή τύπου, σήµανση, έλεγχος ποιότητας”.
Το χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή των εσχάρων υδροσυλλογής υλικό είναι φαιός
χυτοσίδηρος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1561:1997 (Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις Φαιός χυτοσίδηρος).
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης του
προτύπου ΕΝ 124:1994, που θα εκδίδονται από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης.
Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά
χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωµατώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω
πρότυπα υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά.

2.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ
Γενικά
Η αντοχή σε εφελκυσµό και η σκληρότητα του χρησιµοποιούµενου για την κατασκευή των εσχαρών
υδροσυλλογής φαιού χυτοσίδηρου θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 1561:1997. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι βασικές τιµές των χαρακτηριστικών αυτών :
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό
Σκληρότητα σε BRINNEL

200 Ν/mm2
έως 210

Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται δοκιµές κάµψης, κρούσης και
σκληρότητας κατά Brinell σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 124:1994.
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Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις,
φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. ∆εν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση
κοιλοτήτων οφειλοµένων σε ελαττωµατική χύτευση, µε επιπρόσθετα υλικά.
Ο χυτοσίδηρος θα παρουσιάζει φαιά, λεπτόκοκκη, πυκνή και οµοιόµορφη τοµή θραύσεως. Θα είναι
ταυτόχρονα µαλακός και ανθεκτικός, ευχερώς κατεργάσιµος δια της ρινής ή του κόπτη και εύκολης
διάτρησης.
Βασικά χαρακτηριστικά εσχάρων
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής χαρακτηρίζονται από:
-

τις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου τους,

-

τις ωφέλιµες διαστάσεις του προς κάλυψη ανοίγµατος,

-

το συνολικό ύψος της εσχάρας,

-

το βάρος της εσχάρας µετά του πλαισίου της,

-

τις διαστάσεις των κιγκλίδων (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του προτύπου
ΕΝ 124:1994) και το ποσοστό της ελεύθερης επιφάνειας υδροσυλλογής.

2.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ
Οι προς µεταφορά εσχάρες υδροσυλλογής θα τοποθετούνται επί ξύλινων στηριγµάτων και θα
προσδένονται στο µεταφορικό µέσο µε ιµάντες, ώστε να αποφεύγονται τραυµατισµοί και
παραµορφώσεις.
Για την φορτοεκφόρτωση των εσχάρων θα χρησιµοποιούνται ιµάντες ανάρτησης (χρήση
ανυψωτικών µέσων) ή ξύλινες βάσεις (παλέτες) κατάλληλες για µεταφορά και απόθεση µε
περονοφόρα οχήµατα. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότοµη εκφόρτωση ή η ρίψη τους.
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη
ώστε να αποφεύγονται, , στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω του υπερκείµενου βάρους
(στοιβασία σε µεγάλο ύψος). Για την αποθήκευση των εσχάρων θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά
ξύλινες βάσεις ή ξύλινα στηρίγµατα.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Όλα τα προϊόντα θα προέρχονται από αναγνωρισµένα εργοστάσια και θα έχουν κατασκευασθεί µε
πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 παραγωγική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται ο
ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

3.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα τοποθετηθούν στις θέσεις που καθορίζονται στην
εγκεκριµένη µελέτη.
Οι κατηγορίες των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί ανάλογα µε την θέση εγκατάστασής τους:
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Kατηγορία

Αντοχή

Περιοχές κυκλοφορίας

C (C250)

250
kN/mm2

Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδροµίων και για
περιοχές κατά µήκος του δρόµου.

D (D400)

400 kN

Για περιοχές εγκάρσια στον δρόµο.

3.3. ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Κάθε τεµάχιο θα φέρει αναγεγραµµένα στην εµφανή και µη εντοιχιζόµενη όψη, µε ανάγλυφα
στοιχεία ή ένγλυφη σήµανση, τα παρακάτω:

− Την ένδειξη ΕΝ 124:1994 (ως ένδειξη συµφωνίας µε το πρότυπο).
− Την ένδειξη της κατηγορίας της εσχάρας και του αντίστοιχου πλαισίου.
− Το έτος και τον µήνα χύτευσης.
− Το όνοµα ή/και το σήµα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής.
− Το σήµα του Οργανισµού Τυποποίησης.
− Το λογότυπο του Κυρίου του Έργου (εφόσον απαιτείται).
Η επιφάνεια της περιοχής στην οποία υπάρχει η σήµανση θα είναι αντιολισθηρή.

3.4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – Ε∆ΡΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ
Για την τοποθέτηση της εσχάρας στο αντίστοιχο φρεάτιο προβλέπεται περιµετρικό διάκενο µεταξύ
πλαισίου και φρεατίου 20 mm, το οποίο θα πληρωθεί µε τσιµεντοκονία. Το πλαίσιο τοποθετείται µε
την εσχάρα στην προβλεπόµενη εσοχή του φρεατίου, ώστε το ωφέλιµο άνοιγµα του πλαισίου να
συµπίπτει µε το άνοιγµα του αντίστοιχου φρεατίου.
Η άνω παρειά του πλαισίου θα βρίσκεται 30 mm κάτωθεν της τελικής επιφάνειας του
καταστρώµατος της οδού. Η προκύπτουσα υψοµετρική διαφορά θα προσαρµοσθεί µε την ανάλογη
διαµόρφωση της ασφαλτικής στρώσης.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίνεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το
αµετάθετο και η εφαρµογή των εσχάρων χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση. Συγκεκριµένα:
- Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις µε τις προβλεπόµενες ανοχές του πλαισίου που είναι
απαραίτητες για την καλή εφαρµογή της εσχάρας και την ευχερή ανύψωσή της.
- Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησης και θα ελέγχεται η
επιπεδότητά του µε αλφάδι. Οι επιφάνειες έδρασης της εσχάρας θα είναι απολύτως επίπεδες
ώστε να αποφεύγονται ταλαντώσεις της επί του πλαισίου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
•

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής υλικών.

•

Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών οίκου κατασκευής ή/και αποτελεσµάτων εργαστηριακών
δοκιµών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύµφωνα µε την παρούσα, αριθµού
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εργαστηριακών δοκιµών (εφόσον τα προϊόντα δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό σειράς),
δίνονται εντολές συµπλήρωσης.
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ
συνεπάγεται την απόρριψή τους.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα εµφανή τµήµατα των πλαισίων και εσχάρων θα ελέγχονται ως προς την διάταξη.
Τεµάχια που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των εσχάρων.

•

Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.

•

Χρήση εργαλείων χειρός.

•

Ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα
άτοµα. Άτοµα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

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.)
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.

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).
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα (kg) βάρους.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση το βάρος των εγκατεστηµένων εσχάρων υδροσυλλογής. Θα
συντάσσεται πρωτόκολλο µε τα βάρη των εσχάρων ανά διάσταση και κατηγορία, που θα
προκύπτουν µετά από ζύγιση.
Σε περίπτωση που οι τελικές διαστάσεις των εσχάρων είναι µεγαλύτερες από τις οριζόµενες στην
εγκεκριµένη µελέτη, οι εσχάρες θα γίνονται αποδεκτές εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του
έργου, και θα επιµετρώνται µε το βάρος που αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριµένες διαστάσεις
τους.
Στις ως άνω επιµετρούµενες εργασίες περιλαµβάνονται:
•

Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των
τυποποιηµένων τεµαχίων.

•

Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, υλικών και
συσκευών, που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των χυτοσιδηρών εσχάρων
υδροσυλλογής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης του έργου και τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου.

•

Η φθορά των υλικών.

•

Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η εργασία
αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

•

Την πάκτωση των πλαισίων των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής µε ισχυρή
τσιµεντοκονία ή µε µη συρρικνούµενο κονίαµα.
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