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ΠΕΤΕΠ

Βαθµίδες φρεατίων

1.

08-07-01-05

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
H παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση βαθµίδων φρεατίων επίσκεψης
υπογείων δικτύων, κατασκευασµένων από φαιό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ή χάλυβα
επικαλυπτόµενο από πλαστικό ή από ρητίνες ενισχυµένες µε ίνες γυαλιού.
Οι βαθµίδες πακτώνονται στα τοιχώµατα των φρεατίων των δικτύων βάθους µεγαλύτερου από
1,25 m για να διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι βαθµίδες 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 χρησιµοποιούµενα υλικά για την κατασκευή των βαθµίδων φρεατίων είναι:
- Φαιός χυτοσίδηρος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1561:1997 «Founding - Grey cast irons -Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος».
- Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1563:1997 «Founding Spheroidal graphite cast irons -- Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη».
Οι βαθµίδες φρεατίων θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε το πρότυπο
ΕΝ 124:1994, που θα εκδίδονται από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης.

2.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
2.2.1

Βαθµίδες από φαιό χυτοσίδηρο

Γενικά: Η αντοχή σε εφελκυσµό και η σκληρότητα του χρησιµοποιούµενου για την κατασκευή των
βαθµίδων φρεατίων φαιού χυτοσίδηρου θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 1561:1997. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι βασικές τιµές των χαρακτηριστικών αυτών:

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό
Σκληρότητα σε BRINNEL
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200 Ν/mm2
έως 210
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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.

2.2.2

Βαθµίδες από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη

Γενικά: Η αντοχή σε εφελκυσµό, η ελάχιστη επιµήκυνση και η σκληρότητα του χρησιµοποιούµενου
για την κατασκευή των βαθµίδων φρεατίων χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15,
θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 1563:1997. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές τιµές των
χαρακτηριστικών αυτών:

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό
Ελάχιστη επιµήκυνση (%)
Σκληρότητα

400 Ν/mm2
15
130-180 ΒRINNEL

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές και σπηλαιώσεις.

2.2.3

Βαθµίδες από χάλυβα επικαλυπτόµενο από πλαστικό

Γενικά: Η βαθµίδα αποτελείται από µεταλλικό πυρήνα διαµέτρου 16 mm, επικαλυπτόµενο πλήρως
µε πλαστικό, συνήθως πολυολεφινικής βάσεως, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
BS 3412:1992

Methods of specifying general purpose polyethylene materials for moulding and
extrusion -- Γενική προδιαγραφή χυτευοµένου ή εξωθουµένου πολυαιθυλενίου
για δοκιµές γενικής χρήσεως.

BS 5139:1991

Method of specifying general purpose polypropylene and propylene copolymer
materials for moulding and extrusion -- Προδιαγραφή γενικής χρήσεως
χυτευοµένου ή εξωθουµένου πολυπροπυλενίου και συµπολυµερών αυτού για
εφαρµογές γενικής χρήσεως.

Ο µεταλλικός κορµός είναι χαλύβδινος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
BS 970-1:1996

Specification for wrought steels for mechanical and allied engineering purposes.
General inspection and testing procedures and specific requiremen ts for
carbon, carbon manganese, alloy and stainless steels.

prΕΝ 10340

Steel castings for structural uses -- Χυτοχάλυβες δοµικών εφαρµογών.

ΕΝ 10025-3:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for
normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels. -- Μέρος 3:
Τεχνικοί όροι παράδοσης εξοµαλυµένων και εξοµαλυµένων µε έλαση
συγκολλήσιµων λεπτοκόκκων δοµικών χαλύβων [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ
10113, µέρη 1 και 2 του 1993].
ΕΝ 14396:2004

Fixed ladders for manholes -- Σταθερές βαθµίδες φρεατίων.

Το ελάχιστο πάχος της πλαστικής επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον 3 mm. H πλαστική επικάλυψη
θα είναι στερεά συνδεδεµένη µε τον µεταλλικό πυρήνα.
Η λαβή της βαθµίδας θα ταιριάζει στην φόρµα της παλάµης ενώ στην άνω επιφάνεια θα υπάρχουν
γλυφές µορφές Χ, ύψους 2 mm. Σε κάθε άκρο θα υπάρχει πτερύγιο προστασίας (Βλ. Σχήµα 2.1).
Οι βαθµίδες θα διαθέτουν 2 ανακλαστικές επιφάνειες (χρώµατος κόκκινου ή πράσινου).
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Ο µεταλλικός κορµός επικαλύπτεται κατά 100% από πλαστικό χωρίς να αφήνει µεταλλικές
επιφάνειες εκτεθειµένες σε οξείδωση - διάβρωση. Η βαθµίδα δεν θα έχει προεξοχές ή µυτερές
επιφάνειες που θα εγκυµονούν κίνδυνο τραυµατισµού.
Οι δοκιµές µηχανικής αντοχής της βαθµίδας θα γίνονται βάσει της προδιαγραφής ΕΝ 13101:2002
(Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of
conformity -- Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήµανση, δοκιµές και αξιολόγηση της
συµµόρφωσης).

Σχήµα 2 1: Τυπική διαµόρφωση βαθµίδας (οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές)

2.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότοµη εκφόρτωση ή η ρίψη των βαθµίδων επί του
εδάφους.
Οι βαθµίδες και τα καλύµµατα φρεατίων θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη
ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω του υπερκείµενου βάρους
(στοιβασία σε µεγάλο ύψος). Για την αποθήκευσή τους θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες
βάσεις ή ξύλινα στηρίγµατα.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι βαθµίδες φρεατίων θα πακτώνονται µετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος των τοιχωµάτων
των φρεατίων στις οπές που αφήνονται για τον σκοπό αυτό µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1:2.
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Η πάκτωσή τους θα γίνεται σε ικανό βάθος, ενώ η µεταξύ τους απόσταση καθορίζεται σε 30 - 35
cm (εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη).
Η τήρηση των παραπάνω είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης των
υπογείων δικτύων.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
• Έλεγχος των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του υλικού κατασκευής των βαθµίδων µε τα
αντίστοιχα κατά κατηγορία υλικού πρότυπα.
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ συνεπάγεται την
απόρριψή τους.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ
Θα ελέγχεται η απόσταση µεταξύ των βαθµίδων και η ευθυγράµµισή τους καθ’ ύψος.
Τεµάχια που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου.
∆ειγµατοληπτικά θα ελέγχεται και η πάκτωση µε κρούση µε ελαφρό σφυρί.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Εκτέλεση εργασιών σε περιορισµένο χώρο.
• Κίνδυνος ολίσθησης / πτώσης.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Εφαρµογή της οδηγίας 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων” και της Ελληνικής Νοµοθεσίας επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆.
17/96, Π.∆. 159/99 κ.λ.π.)
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

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
ΠΕΤΕΠ:08-07-01-05

6.

κεφαλιού

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).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση το βάρος των εγκατεστηµένων βαθµίδων ανάλογα µε τις διαστάσεις
και την κατηγορία τους. Θα συντάσσεται πρωτόκολλο µε τα βάρη που θα προκύπτουν µετά από
την ζύγισή τους.
Σε περίπτωση που ο αριθµός των βαθµίδων ή οι τελικές διαστάσεις τους είναι µεγαλύτερες από τις
οριζόµενες στην εγκεκριµένη µελέτη, θα γίνονται αποδεκτές εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία
του έργου, και θα επιµετρώνται µε το βάρος που αντιστοιχεί στον εγκεκριµένο αριθµό και στις
κανονικές και εγκεκριµένες διαστάσεις τους.
Η τοποθέτηση των βαθµίδων, ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και
ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει:
• Την διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και των εργαλείων
που απαιτούνται για την πάκτωση των χυτοσιδηρών βαθµίδων.
• Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση των τεµαχίων.
• Την φθορά και αποµέιωση των υλικών.
• Την πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και την εργασία
αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο της παραλαβής.
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