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και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).
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Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Ικριώµατα

1.

ΠΕΤΕΠ

01-03-00-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο σχεδιασµός και η κατασκευή ικριωµάτων.
Ως ικρίωµα ορίζεται οποιαδήποτε προσωρινή κατασκευή, η οποία χρησιµοποιείται:
• Για να στηρίξει κατασκευές έως ότου αυτές αποκτήσουν αρκετή αντοχή, ώστε να φέρουν τα
φορτία που πρόκειται να παραλάβουν µετά την αφαίρεση του ικριώµατος.
• Για να ενισχύσουν κατασκευές τµήµατα κατασκευών, ώστε να αντιµετωπισθούν προσωρινά
πρόσθετα φορτία που µπορούν να αναπτυχθούν κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης,
µετατροπής ή καθαίρεσης µιας κατασκευής.

2.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
-

Πλαίσια (προκατασκευασµένα ορθογωνικά πλαίσια από χαλυβδοσωλήνα κοινώς πλαίσια).

-

Ορθοστάτες (σωλήνες που χρησιµοποιούνται ως υποστηλώµατα κοινώς κολώνες).

-

Αντιανέµια (διατάξεις που χρησιµοποιούνται για την ένωση των πλαισίων µεταξύ τους για την
δηµιουργία πύργων κοινώς χιαστά).

-

Σύνδεσµοι (εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται για την σύνδεση µεταξύ στοιχείων του
ικριώµατος).

-

Σύνδεσµοι µε ελευθερία στροφής (εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται για την σύνδεση
σωλήνων µεταξύ τους ή πλαισίου και σωλήνα οποιαδήποτε και αν είναι η γωνία που
σχηµατίζουν µεταξύ τους).

-

Ορθογώνιοι σύνδεσµοι (εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται για την σύνδεση σωλήνων µεταξύ
τους ή πλαισίου και σωλήνα σε ορθή γωνία).

-

Αξονικοί σύνδεσµοι (εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται για την καθ’ ύψος προέκταση πλαισίων
ή ορθοστατών και ποτήρια).

-

Πλάκες θεµελίωσης µε ρυθµιστικούς κοχλίες (εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται για την
εξουδετέρωση των ανισοσταθµιών της θεµελίωσης του ικριώµατος και την µεταφορά των
φορτίων στην θεµελίωση κοινώς πατόβιδες).

-

Ρυθµιστικοί κοχλίες (εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται για την εξουδετέρωση των
ανισοσταθµιών στην άνω στάθµη του ικριώµατος και την στήριξη της διαδοκίδωσης του
καλουπιού και Ψ).

-

Τηλεσκοπικοί ορθοστάτες (στοιχεία που χρησιµοποιούνται σαν υποστηλώµατα ή αντηρίδες, τα
οποία έχουν την δυνατότητα µεταβολής του µήκους τους ανάλογα µε τις ανάγκες).

-

Πύργοι (κατασκευές που συναρµολογούνται από πλαίσια, αντιανέµια και διάφορα είδη
συνδέσµων και αποτελούν το βασικό στοιχείο παραλαβής των φορτίων που πρόκειται να φέρει
το ικρίωµα).
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-

Στοιχεία δυσκαµψίας (διατάξεις από σωλήνες, συρµατόσχοινα ή ξυλεία, που χρησιµοποιούνται
για την ενίσχυση της δυσκαµψίας του ικριώµατος και την µείωση του µήκους λυγισµού).

-

Όλα τα παραπάνω είδη, αλλά κατασκευασµένα από αλουµίνιο.

-

Ξυλεία.

2.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
-

Όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός θα είναι σύµφωνα µε τα ισχύοντα σχετικά Ευρωπαϊκά ή
Ελληνικά Πρότυπα και οι ουσιώδεις ιδιότητές τους, αν δεν παρέχονται από τα πρότυπα, θα
πιστοποιούνται µε δοκιµές.

-

Απαγορεύεται η χρήση υλικών και εξαρτηµάτων των οποίων οι ιδιότητες δεν είναι γνωστές και
πιστοποιηµένες.

-

Απαγορεύεται η χρήση υλικών και εξαρτηµάτων από χάλυβα ποιότητας FU (χύτευση µε
φυσαλίδες)

-

Τα υλικά κατασκευής των επιµέρους στοιχείων θα είναι οπτικώς αναγνωρίσιµα, διαφορετικά θα
φέρουν σήµανση.

-

Το πάχος των διατοµών από χάλυβα ή αλουµίνιο θα είναι τουλάχιστον 2 mm.

-

Ο χάλυβας θα είναι επιδεκτικός συγκόλλησης εάν πρόκειται να εκτελεσθεί συγκόλληση.

2.2. IΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
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EN 74:1988

Couplers, loose spigots and base-plates for use in working scaffolds and
falsework made of steel tubes - Requirements and test procedures. -Σύνδεσµοι, ελεύθεροι πείροι και πέλµατα προς χρήση σε ικριώµατα και
ξυλότυπους, κατασκευασµένα από χαλύβδινους σωλήνες - Απαιτήσεις και
διαδικασίες δοκιµών.

EN 1065:1998

Adjustable telescopic steel props - Product specifications, design and
assessment by calculation and tests -- Τηλεσκοπικά ρυθµιζόµενα ικριώµατα
από χάλυβα- Προδιαγραφές προϊόντος, σχεδιασµός και αξιολόγηση µε
υπολογισµό και δοκιµές.

EN 12813:2004

Temporary works equipment - Load bearing towers of prefabricated
components - Particular methods of structural design -Εξοπλισµός
προσωρινών έργων. Φέροντες πύργοι εκ προκατασκευασµένων στοιχείων.
Μέθοδοι σχεδιασµού.

EN 12812:2004

Falsework - Performance requirements and general design -- Ικριώµατα Λειτουργικές απαιτήσεις και βάσεις σχεδιασµού

EN 13377:2002

Prefabricated timber formwork beams - Requirements, classification and
assessment -- Προκατασκευασµένες ξύλινες δοκοί ξυλοτύπων. Απαιτήσεις,
κατηγοριοποίηση και επιθεώρηση.

ΕΚΩΣ 2000

Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (2000).

ΚΤΣ

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (1997/2001)

DIN 18218

Pressure of fresh concrete on vertical formwork - Πίεση νωπού σκυροδέµατος
επί κατακορύφων ξυλοτύπων.
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EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules
for buildings - Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός δοµηµάτων από σκυρόδεµα -Μέρος
1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια.
EN 1992-1-1:2005 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1.6: General Actions - Actions during
execution - Ευρωκώδικας 1: ∆ράσεις στους φορείς - Μέρος 1.1: Γενικές
∆ράσεις – ∆ράσεις κατά τις φάσεις κατασκευής.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Τα ικριώµατα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Ικριώµατα για τα οποία, λόγω των αυξηµένων φορτίων, του µεγέθους και της σπουδαιότητάς τους,
απαιτείται πλήρης µελέτη. Τα ικριώµατα αυτά, θα προσδιορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή των
αντιστοίχων κατασκευών ή σε λοιπά συµβατικά τεύχη.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Ικριώµατα τα οποία προορίζονται να υποστηρίξουν την κατασκευή:
-

Πλάκας πάχους µικρότερου των 20 cm

-

∆οκού ύψους µικρότερου των 70 cm

-

∆οκού βάρους µικρότερου των 1000 kg/m

-

Ή ικριώµατα των οποίων το ύψος υποστύλωσης είναι µικρότερο από 4.5 m, για τα οποία δεν
απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα για την έδρασή τους και το ασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό
είναι έµπειρο.

Τα ικριώµατα αυτά χαρακτηρίζονται ως απλά και µπορούν να κατασκευασθούν, χωρίς µελέτη.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
Τα ικριώµατα που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες Α και Β χαρακτηρίζονται ως συνήθη και
υπάγονται στην κατηγορία Γ. Για την κατασκευή τους απαιτείται ειδική µελέτη από ∆ιπλωµατούχο
Μηχανικό. Οδηγίες για την µορφή και την έκταση της µελέτης αυτής δίνονται στην επόµενη
παράγραφο 3.2 και σε σχετικές Οδηγίες εκπόνησης µελέτης ικριωµάτων κατηγορίας Γ, υπό µορφή
βοηθήµατος συνοδευτικού των ΠΕΤΕΠ.

3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η µελέτη για τις κατηγορίες ικριωµάτων Α και Γ που θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο για έγκριση
από την Υπηρεσία, θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
Περίληψη
Θα επεξηγείται συνοπτικά η βασική σύλληψη του φορέα του ικριώµατος και θα παρέχονται
πληροφορίες για την συναρµολόγηση, την χρήση, την αποσυναρµολόγηση του ικριώµατος, την
διαδικασία φόρτισης, τον τρόπο σκυροδέτησης, γενικές πληροφορίες για το έδαφος, τις θέσεις που
προβλέπονται για βοηθητικές εργασίες, τις προσβάσεις, τα µέτρα ασφαλείας κλπ.
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Τεκµηρίωση
-

Αναλυτική περιγραφή του ικριώµατος, της διαδικασίας συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης, καθώς και του τρόπου σκυροδέτησης.

-

Περιγραφή του στατικού µοντέλου της κατασκευής.

-

Αναφορά των κανονισµών που ισχύουν και των προδιαγραφών των υλικών κατασκευής.

Κατασκευαστικά στοιχεία
Θα περιγράφουν πλήρως την κατασκευή, (διαστάσεις και διατοµές των επι µέρους στοιχείων), τα
απαιτούµενα σηµεία αγκύρωσης, καθώς και την υπερύψωση (αν απαιτείται).
Οδηγίες για το εργοτάξιο
Θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω:
-

Πληροφορίες για την συναρµολόγηση και την αποσυναρµολόγηση, την χρήση των τυχόν
ειδικών τεµαχίων και υλικών.

-

Ειδικές απαιτήσεις για υλικά και εξαρτήµατα που έχουν ξαναχρησιµοποιηθεί.

Αναλυτικοί Στατικοί Υπολογισµοί
Ειδικά για την περίπτωση ικριωµάτων κατηγορίας Γ, οδηγίες για την µορφή και έκταση των
υπολογισµών αυτών δίνονται στο σε προαναφερόµενο σχετικό βοήθηµα.
Η ασκούµενη πίεση από το νωπό σκυρόδεµα, για τα συνήθη σκυροδέµατα, µπορεί να εκτιµηθεί
από τα διαγράµµατα του Παραρτήµατος του προαναφερόµενου βοηθήµατος, που προέρχονται
από το DIN 18218.
Έδραση Ικριωµάτων
Η έδραση των ικριωµάτων µπορεί να γίνει:
-

σε κατασκευή η οποία προβλέπεται για τον σκοπό αυτό

-

απ’ ευθείας στην επιφάνεια του εδάφους, εάν διαθέτει επαρκή φέρουσα ικανότητα (π.χ.
βραχώδη εδάφη, αµµοχαλικώδεις στρώσεις κλπ),

-

σε κατά τόπους σκαµµένο και προετοιµασµένο για τον σκοπό αυτό έδαφος.

-

σε υπάρχουσα µόνιµη κατασκευή.

Στην περίπτωση πολλαπλών σηµειακών στηρίξεων (πυκνοί πύργοι από πλαίσια) η έδραση
επιτρέπεται να γίνεται επί διαµήκων υποθεµάτων (π.χ. µαδέρια), µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Η έδραση θα εξασφαλίζεται έναντι υποσκαφής από νερά για όσο διάστηµα απαιτείται. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µε στράγγιση ή µε διάστρωση ισχνού σκυροδέµατος.
• Το έδαφος έδρασης δεν είναι ευπαθές στον παγετό.
• Η µέση κλίση της επιφάνειας έδρασης δεν υπερβαίνει το 8%. Η κλίση αυτή στην περίπτωση
βραχώδους εδάφους µπορεί να είναι µεγαλύτερη. Στην περίπτωση αυτή θα εξασφαλίζεται µε τη
βοήθεια τάκων, σφηνών κ.ά. και θα ελέγχεται η στερέωση των µαδεριών κλπ. έναντι ολίσθησης
ή πλευρικής ανατροπής.
• Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών η επιφάνεια έδρασης να βελτιώνεται µε στρώση
συµπυκνωµένου πάχους τουλάχιστον 10 cm υλικού βάσης οδοστρωσίας ή σκυρόδεµα
ποιότητας C8/10.
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• Στην περίπτωση µη συνεκτικών εδαφών, ο φρεάτιος ορίζων να βρίσκεται τουλάχιστον 1,00 m
κάτω από την επιφάνεια ώστε οι καθιζήσεις να είναι αµελητέες.
• Η αντοχή του εδάφους να είναι επαρκής και η συµπιεστότητά του επαρκώς περιορισµένη.
Στην περίπτωση θεµελίωσης σε υπάρχουσα κατασκευή πρέπει να ελέγχεται ότι αυτή µπορεί να
φέρει τα φορτία που θα εφαρµοσθούν.
ΦΑΥ και ΣΑΥ
Θα προβλέπονται ιδιαίτερα ΦΑΥ και ΣΑΥ, σύµφωνα τις Υπουργικές Αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/οικ/889
(ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001), εφόσον οι σχετικές µε τα
ικριώµατα προβλέψεις δεν συµπεριλαµβάνονται στον ΦΑΥ και στο ΣΑΥ του έργου, το οποίο
αφορούν τα ικριώµατα.

3.3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Για την αφαίρεση των ικριωµάτων ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 20.33.3 του
ΕΚΩΣ 2000 και του άρθρου 11 του Κ.Τ.Σ.. Τα φορτία θα απελευθερώνονται διαδοχικά, µε τρόπο
που να εξασφαλίζει ότι δεν δηµιουργούνται συνθήκες υπερφόρτισης ή αστάθειας. Τα ικριώµατα
υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος δεν θα αφαιρούνται πριν από την
εφαρµογή της προέντασης συνολικά ή σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην εγκεκριµένη µελέτη
διακριτή φάση κατασκευής.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Απαγορεύεται η συγκόλληση αλουµινίου στο εργοτάξιο.
• Το εργοταξιακό γραφείο θα τηρεί αντίγραφο της µελέτης του ικριώµατος.
• Πριν από την έναρξη της συναρµολόγησης του ικριώµατος, εξουσιοδοτηµένος Μηχανικός του
Αναδόχου, θα πιστοποιεί ότι η επιφάνεια έδρασης µπορεί να φέρει τα φορτία που θα
εφαρµοσθούν.
• Όλα τα επι µέρους στοιχεία του ικριώµατος θα επιθεωρούνται πριν από την έναρξη της
συναρµολόγησης και θα αποµακρύνονται αυτά που έχουν βλάβες και παραµορφώσεις.
• Όλοι οι ορθοστάτες θα έχουν στην βάση τους πλάκες έδρασης και εάν θα µεταφέρουν φορτία σε
στοιχεία µικρής αντοχής, θα παρεµβάλλονται υποθέµατα, ξύλινα ή µεταλλικά (τακαρίες) για την
βελτίωση της κατανοµής των τάσεων.
• Η κατακορυφότητα των ορθοστατών θα ελέγχεται ως προς δύο κάθετα µεταξύ τους επίπεδα. Η
µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση από την κατακόρυφο ορίζεται σε 6 mm ανά τρέχον µέτρο
ορθοστάτη. Η µέγιστη όµως απόκλιση του ορθοστάτη από τον κατακόρυφο άξονά του δεν θα
είναι µεγαλύτερη από την διάµετρο του χρησιµοποιουµένου σωλήνα σε κανένα σηµείο σε όλο το
ύψος του ορθοστάτη, εκτός αν στον στατικό υπολογισµό έχουν ληφθεί υπόψη φαινόµενα
λυγισµού 2ας τάξεως. Στην τελευταία περίπτωση η µέγιστη απόκλιση δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει την προβλεπόµενη από τη µελέτη τιµή.
• Εάν στην άνω απόληξη των ορθοστατών χρησιµοποιηθούν διατάξεις µορφής U για την έδραση
των δοκών του ξυλοτύπου, πλάτους µεγαλυτέρου από το πλάτος της δοκού του ξυλοτύπου, θα
χρησιµοποιούνται αποστάτες ώστε το φορτίο να µεταφέρεται κεντρικά στον ορθοστάτη.
• Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των χιαστί συνδέσµων ως στήριξη για την δηµιουργία δαπέδων
εργασίας.
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• Μετά την συναρµολόγηση του ικριώµατος θα γίνεται έλεγχος σύσφιξης των ρυθµιστικών
κοχλιών.
• Μηχανικός του Αναδόχου θα ελέγχει το ικρίωµα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την
σκυροδέτηση ή την κατ’ άλλο τρόπο φόρτισή του.
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ συνεπάγεται την
απόρριψη της εργασίας.

5.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Καθ’ όλην την διάρκεια των εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο της παρούσης ΠΕΤΕΠ, θα
τηρείται αυστηρώς η υφισταµένη νοµοθεσία και η µελέτη Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας
Εργαζοµένων (Ν 1396/83) καθώς και η υποχρέωση χρήσεως των µέσων ατοµικής προστασίας
(ΜΑΠ), σε κάθε επί µέρους εκτελουµένη εργασία και, ενδεικτικά, στις εργασίες επί ικριωµάτων,
διαµόρφωσης, κοπής, διακίνησης, απόθεσης, συγκόλλησης, ανύψωσης κλπ. πύργων ικριωµάτων,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π∆ 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και
τις σχετικές τροποποιήσεις του Π∆ 159/99, καθώς και σε άλλες σχετικές διατάξεις όπου αυτά
παραπέµπουν.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή των εξής
κινδύνων κατά την διάρκεια των εργασιών ικριωµάτων:
• Πτώση από τους διαδρόµους εργασίας των ικριωµάτων
• Θραύση µαδεριών
• Πτώση από µη προστατευµένες οπές
• Πτώση λόγω µη κατασκευής διαδρόµων εργασίας
• Υποχώρηση προστατευτικού κιγκλιδώµατος
• Πτώση λόγω µη κατασκευής προστατευτικού κιγκλιδώµατος
• Πτώση λόγω στενότητας διαδρόµου εργασίας
• Χαλάρωση των συνδέσµων των στοιχείων του ικριώµατος
• Πτώση εργαλείων ή υλικών από το δάπεδο εργασίας
• Πτώση λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου εργασίας (πάγος, χιόνι, διευκολυντές αποκόλλησης
ξυλοτύπου)
• Υποχώρηση λόγω ανεπαρκούς θεµελίωσης ικριώµατος
• Υποχώρηση λόγω απόθεσης υπερβολικού βάρους υλικών σε περιοχή που δεν έχει µελετηθεί
για το σκοπό αυτό.
• Ηλεκτροπληξία από παρακείµενα ηλεκτροφόρα καλώδια.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σύνολο της δαπάνης που αφορά στην τυχόν µελέτη, προµήθεια, µεταφορά, εγακατάσταση,
χρήση, σταλίες, αποσυναρµολόγηση και αποκοµιδή, καθώς και κάθε άλλη µη ρητά
κατονοµαζόµενη σχετική δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην αντίστοιχη τιµή των (ξυλο)τύπων,
εφόσον προβλέπεται αυτοί να αµείβονται ιδιαιτέρως, ειδάλλως συµπεριλαµβάνεται στην αντίστοιχη
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τιµή του εγχύτου σκυροδέµατος. Σε τυχόν εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου προβλέπεται χωριστή
τιµολόγηση των ικριωµάτων, αυτή θα βασίζεται σε στοιχεία εµπορίου και θα επιµετράται ως τεµάχιο
(κατ’ αποκοπή τιµή).
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