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Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής τυποποιηµένες
ηλεκτροπρεσσαριστές

1.

ΠΕΤΕΠ

08-07-01-03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στις τυποποιηµένες
ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής.
Πρόκειται για εσχάρες ορθογωνικού βρόγχου, οι οποίες διαµορφώνονται µε ηλεκτροσυγκόλληση
αυτογενή δι' αντιστάσεως των διασταυρούµενων ελασµάτων µορφής (φερόντων και διανοµών) µε
ταυτόχρονη άσκηση πίεσης.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής µε πιστοποιηµένη
κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000) -Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας. Απαιτήσεις) παραγωγική διαδικασία.
Ο χρησιµοποιούµενος χάλυβας κατασκευής θα είναι ποιότητας S235 JRG2 σύµφωνα µε
prΕΝ 10027-1 (Designation systems for steels - Part 1: Steel names -- Συστήµατα προσδιορισµού
χαλύβων. Μέρος 1: Ονοµατολογία χαλύβων). Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση άλλης ποιότητας
χάλυβα αλλά µε µηχανικά, χηµικά και χαρακτηριστικά συγκολλησιµότητας και γαλβανίσµατος
ισοδύναµα ή ανώτερα της προαναφερόµενης ποιότητας.
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες αποτελούνται απο τις φέρουσες λάµες για την παραλαβή του
φορτίου και από τις εγκάρσιες ελικοειδούς µορφής ράβδους (cross bars) που συνεισφέρουν στην
κατανοµή του φορτίου (Σχήµα 1). Οι φέρουσες λάµες θα στηρίζονται απαραίτητα σε πλαίσιο
έδρασης πακτωµένο στα τοιχία του προς κάλυψη ανοίγµατος.

Σχήµα 1: ∆οµή ηλεκτροπρεσσαριστών εσχάρων
Τα χαλύβδινα στοιχεία της εσχάρας θα έχουν οµοιόµορφη διατοµή χωρίς ανωµαλίες στις
επιφάνειες και τις αιχµές τους.
Οι εσχάρες προσδιορίζονται απο τις αξονικές αποστάσεις των δηµιουργούµενων απο τα
συνιστώντα στοιχεία (λάµες - ελικοειδείς ράβδοι) βρόγχων (Σχήµα 2).
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Σχήµα 2: Ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα είναι γαλβανισµένες εν θερµώ (hot dip galvanized) σύµφωνα
µε τo πρότυπο ΕΝ ISO 1461:1999 και εφοδιασµένες µε ειδικά εξαρτήµατα αγκύρωσης που θα
εξασφαλίζουν την σταθερή τοποθέτησή τους εντός του αντιστοίχου πλαισίου και την σύνδεση
µεταξύ τους.
Σχετικά πρότυπα :
DIN EN 10027-1

Designation systems for steels; Steel names and principal symbols -Συστήµατα σήµανσης χαλύβων. Ονοµατολογία και συµβολισµός.

ΕΝ 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.

2.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Κατά την φορτοεκφόρτωση, προς αποφυγή παραµορφώσεων και τραυµατισµών, θα
χρησιµοποιούνται ιµάντες ανάρτησης µε ελαστική ή πλαστική επικάλυψη, ή ξύλινα πλαίσια
(παλέτες) ειδικά για την διακίνηση των κατασκευών µε περονοφόρα οχήµατα. Κατά την εκφόρτωση
θα χρησιµοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε καµία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η απότοµη εκφόρτωση των κατασκευών.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται κατά την µεταφορά και αποθήκευση στην στοιβασία των κατασκευών,
ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω του υπερκείµενου βάρους.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ
ΚΑΝΑΛΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες είναι βιοµηχανικής προέλευσης και χαρακτηρίζονται από τις
εξωτερικές διαστάσεις, το άνοιγµα του βρόγχου και την φέρουσα ικανότητα. Το εργοστάσιο
κατασκευής θα διαθέτει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9000:2000-12, ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός
έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστικού
οίκου, µε ιδιαίτερη αναφορά στα πρότυπα, στα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών κατασκευής
και στην στατική επάρκεια των τελικών προϊόντων.
Το πιστοποιητικό ποιότητας θα συνοδεύεται από φύλλο ποιοτικού δειγµατοληπτικού ελέγχου της
παραγωγής (δείγµα 10% της συνολικής παραγγελθείσας ποσότητας) που θα περιλαµβάνει:
-
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Έλεγχο/ µέτρηση της ακρίβειας των κατασκευών και των αντιστοίχων διαστασιακών ανοχών.
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-

Έλεγχο/ µέτρηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των κατασκευών. Θα αναγράφονται οι
µετρήσεις που αφορούν στην στρέβλωση και την ευθύτητα (αποκλίσεις καθετότητας και
παραλληλίας) των κατασκευών. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζονται απο την
εφαρµοζόµενη παραγωγική διαδικασία.

-

Οπτικός έλεγχος και µέτρηση πάχους του γαλβανίσµατος.

3.2. ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Για την αντισκωριακή προστασία των τυποποιηµένων ηλεκτροπρεσσαριστών εσχαρών καναλιών
υδροσυλλογής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01: “Αντισκωριακή Προστασία
Σιδηροκατασκευών”.

3.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες εδράζονται σε πλαίσιο, κατασκευασµένο συνήθως απο γωνιακά
προφίλ (τυποποιηµένα ή σύνθετα απο ηλεκτροσυγκολληµένα ελάσµατα). Το πλαίσιο έδρασης είναι
εφοδιασµένο µε λάµες αγκύρωσης (τζινέτια), για την πάκτωσή του στα τοιχία απο σκυρόδεµα του
ανοίγµατος που πρόκειται να καλυφθεί (Σχ. 3). Οι πακτώσεις των πλαισίων θα γίνονται σύµφωνα
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της εγκεκριµένης µελέτης.

Σχήµα 3: Τοποθέτηση εσχαρών
Τα πλαίσια έδρασης της εσχάρας εφαρµόζονται κατά την φάση σκυροδέτησης των τοιχίων του
προς κάλυψη ανοίγµατος ή τοποθετούνται στις υποδοχές που θα έχουν εκ των προτέρω
κατασκευασθεί στα τοιχία. Μετά την αγκύρωση των πλαισίων οι υποδοχές αυτές θα πληρούνται µε
κονίαµα.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το
αµετάθετο και η εφαρµογή των εσχαρών χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση. Συγκεκριµένα:
-

Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις µε τις προβλεπόµενες ανοχές του πλαισίου που είναι
απαραίτητες για την καλή εφαρµογή της εσχάρας.

-

Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατα την φάση τοποθέτησής του απο πιθανές
ηλεκτροσυγκολλήσεις, σκυροδετήσεις κ.λπ.
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4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής υλικών.
• Έλεγχος πιστοποιητικών ποιότητας και φύλλων των δειγµατοληπτικών ποιοτικών ελέγχων. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύµφωνα µε την παρούσα, αριθµού εντύπων ή
πιστοποιητικών δίδονται εντολές συµπλήρωσης. Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης
οποιουδήποτε υλικού ή διάταξης µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ συνεπάγεται την
απόρριψη ή την αντικατάστασή τους.
• Έλεγχος γεωµετρικής ακρίβειας των κατασκευών. Εσχάρες που εµφανίζουν κακώσεις,
στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα αντικαθίστανται άµεσα µε δαπάνες
του Αναδόχου.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
• Έλεγχος, βάσει της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλες οι
εσχάρες στις προβλεπόµενες θέσεις, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά.
• Έλεγχος της ορθής τοποθέτησης των πλαισίων έδρασης των εσχαρών και συγκεκριµένα :
-

Ελέγχεται η καθετότητα των πλευρών των πλαισίων µε την µέτρηση των διαγωνίων τους. Η
διαφορά µήκους των δύο διαγωνίων, δεν θα υπερβαίνει το 3/1000 της µέγιστης διάστασης
του πλαισίου.

-

Ελέγχεται η στρέβλωση των πλαισίων κατά τον κατακόρυφο άξονα µε µέτρηση των
υψοµέτρων τοποθέτησης των 4 γωνιών και των 4 µέσων των πλευρών των πλαισίων.

-

Ελέγχονται οι εσωτερικές διαστάσεις των πλαισίων.

• Ελεγχος ορθής τοποθέτησης των εσχαρών στα αντίστοιχα πλαίσια έδρασής τους και
συγκεκριµένα:
-

Ελέγχεται οπτικά η οµοιοµορφία των διακένων µεταξύ εσχάρας και πλαισίου.

-

Ελέγχεται η διαφορά υψοµέτρου µεταξύ του χείλους του πλαισίου και της άνω παρειάς της
εσχάρας. Η διαφορά αυτή δεν θα υπερβαίνει τα + 3mm.

-

Ελέγχεται η τοποθέτηση των ειδικών εξαρτηµάτων αγκύρωσης της εσχάρας στα αντίστοιχα
πλαίσια. Η εσχάρα δεν θα µετακινείται εντός του πλαισίου έδρασης.

-

Ελέγχονται πιθανές πλαστικές παραµορφώσεις απο την εφαρµογή φορτίου.

Σκοπός των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι οι τυποποιηµένες εσχάρες υδροσυλλογής
ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ και τα χαρακτηριστικά του έργου τα
οποία έχουν σχεδιασθεί.
Οι παρουσιαζόµενες βλάβες ή ζηµιές κατα την διάρκεια των ελέγχων / δοκιµών, που οφείλονται σε
κατασκευαστικά ελαττώµατα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται µε επανατοποθέτηση ή µε
αντικατάσταση των φθαρµένων τεµαχίων µε καινούργια.
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5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
• Εκφόρτωση µε γερανό ή γερανοφόρο όχηµα.
• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός
• Χρήση εργαλείων συγκόλλησης και διάτρησης.
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/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" καθώς επίσης και η Ελληνική Νοµοθεσία στα
θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και 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:

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

6.1. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι τυποποιηµένες ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής θα επιµετρούνται σε
χιλιόγραµµα βάρους, βάσει των πινάκων των κατασκευαστών.
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Εάν οι διαστάσεις των εσχαρών είναι µεγαλύτερες από αυτές που ορίζονται στην εγκεκριµένη
µελέτη γίνονται δεκτές εάν δεν παρακωλύεται η λειτουργία τον έργου, όµως για την επιµέτρηση
υπολογίζεται το µέγεθος που αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριµµένες διαστάσεις των εσχαρών.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω επιµετρούµενες εργασίες περιλαµβάνονται:
• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των µηχανικών µέσων, υλικών
και συσκευών που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των ηλεκτροπρεσσαριστών
εσχαρών υδροσυλλογής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης του έργου και τις
προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των τυποποιηµένων
τεµαχίων.
• Η αντισκωριακή προστασία.
• Η φθορά και αποµείωση 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.
• Η πάκτωση και τοποθέτηση των εσχαρών.
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