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ΠΕΤΕΠ

03-02-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής µη φερόντωντοίχων
µε τεχνητά λιθοσώµατα µικρού µεγέθους από ψηµένη άργιλο (οπτόπλινθοι-τούβλα) µε ή χωρίς
επίχρισµα σε συνηθισµένα κτιριακά έργα.
Οι κανόνες του παρόντος πρέπει να ακολουθούνται κατά την κατασκευή:
−

Εσωτερικών τοίχων πλήρωσης κενών φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα ή
χάλυβα.

−

Εξωτερικών τοίχων πλήρωσης κενών φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα ή
χάλυβα.

και αναφέρονται σε συνηθισµένα υλικά που χρησιµοποιούνται ευρέως.
Οι διαστάσεις, οι µορφές, τα µεγέθη κλπ., πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές
του έργου.
Οι απαιτήσεις που ακολουθούν, σε καµία περίπτωση δεν υπερισχύουν διαφορετικών που ορίζουν
ισχύοντες κανονισµοί, όπως υπολογισµού κατασκευών από τοιχοποϊα, αντισεισµός κλπ.

1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Αναφέρονται :
Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασµός Κατασκευών από τοιχοποιϊα, Μέρος 1-1 Γενικοί Κανόνες για Κτίρια,
Κανόνες για άοπλη και οπλισµένη τοιχοποιϊα, ΤΕΕ, Ιούνιος 1995.
Εθνικό Κείµενο Εφαρµογής Ευρωκώδικα (ΕΚΕ) 6: ENV 1996-1-1/1995, Mέρος 1-1 Γενικοί Κανόνες
για Κτίρια, Κανόνες για άοπλη και οπλισµένη τοιχοποιϊα, Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ, 1925, 14
Οκτωβρίου 1996.
EN 771-1:2003: Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units - Προδιαγραφή για
στοιχεία τοιχοποιίας. Μέρος 1: Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο.
EN 772-1:2000: Methods of test for masonry units - Part 1: Determination of compressive strength - Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων τοιχοποιϊας - Μέρος 1: Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη.
EN 772-2:1998: Methods of test for masonry units - Part 2: Determination of percentage area of
voids in aggregate concrete masonry units (by paper indentation) -- Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων
τοιχοποιϊας - Μέρος 2: Προσδιορισµός του ποσοστού της επιφάνειας του κενού σε στοιχεία
τοιχοποιϊας από σκυρόδεµα (µέσω αποτυπώµατος σε χαρτί).
EN 772-9:1998: Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume and
percentage of voids and net volume of calcium silicate masonry units by sand filling -Προσδιορισµός του όγκου, του ποσοστού των κενών και του καθαρού όγκου σε στοιχεία
τοιχοποιϊας από άργιλο και από πυριτικό ασβέστιο δια πληρώσεως µε άµµο.
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EN 772-11:2000: Methods of test for masonry units - Part 11: Determination of water absorption of
aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action
and the initial rate of water absorption of clay masonry units -- Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων
τοιχοποιίας - Μέρος 11: Προσδιορισµός υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιϊας από σκυρόδεµα
µε αδρανή, από λίθους τεχνητούς ή φυσικούς, λόγω τριχοειδούς δράσεως και της αρχικής
ταχύτητας υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιϊας από άργιλο.
EN 772-13:2000: Methods of test for masonry units - Part 13: Determination of net and gross dry
density of masonry units (except for natural stone) -- Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων τοιχοποιϊας Μέρος 13: Προσδιορισµός της ξηρής ειδικής και φαινοµένης πυκνότητας των στοιχείων τοιχοποιϊας
(εκτός από φυσικούς λίθους).
EN 772-16:2000: Methods of test for masonry units - Part 16: Determination of dimensions -Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 16: Προσδιορισµός διαστάσεων.
EN 1745:2002: Masonry and masonry products - Methods for determining design thermal values -Τοιχοδοµές και συναφή προϊόντα. Μέθοδοι προσδιορισµού θερµικών χαρακτηριστικών
σχεδιασµού.

2.

ΥΛΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

2.1. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ (ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ)
Σύµφωνα µε την ΠΤΠ ∆100 (Υ.Α. ∆14/535Θ90)
Πλήρεις µε ή χωρίς κοιλότητες έως συνολικά 15% του όγκου τους.
∆ιάτρητοι µε κατακόρυφες οπές.
∆ιάτρητοι µε οριζόντιες οπές.
Εφόσον απαιτούνται στο έργο ειδικών σχηµάτων οπτόπλινθοι, θα προδιαγράφονται ειδικά.
Ιδιότητες και χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι οπτόπλινθοι:
−

Να είναι καλά ψηµένοι,

−

Να µην είναι υαλοποιηµένοι,

−

Να είναι σκληροί, και όχι εύθρυπτοι,

−

Να αναδίδουν µε κρούση καθαρό ήχο,

−

Να µην έχουν σκασίµατα και κοµµάτια άσβεστου ασβέστη ή άλλα ξένα σώµατα

−

Να είναι πολύ καλά διαµορφωµένοι, µε λεία λεπτόκκοκη επιφάνεια και ακµές χωρίς ελλείψεις,

−

Να είναι ανθεκτικοί στον παγετό.

−

Να απορροφούν νερό έως και 16% κατά βάρος ξερού τούβλου.

Αντοχή σε θλίψη

(σε N/mm2)
Μέση

Ελάχιστη

Τύπος οπτοπλίνθων µ.ο. 5 δοκιµών µεµονωµένη
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1. Οπτόπλινθοι πλήρεις

10,00

8,00

2. ∆ιάτρητοι µε κατακόρυφες οπές

10,00

8,00
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3. ∆ιάτρητοι µε διαµήκεις οπές

3,00

2,50

Αντοχή µετά από δίωρο βρασµό σε νερό τουλάχιστον το 85% των πιο πάνω τιµών.

2.2. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ (ΕΝ 998 -1, ΕΝ 998-2, ΕΝ 1052-3)
Κονιάµατα γενικής χρήσης, που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο µε συνηθισµένα (ασβεστολιθικά
αδρανή).
Κονιάµατα ως άνω που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µε προαναµειγµένες τις πρώτες ύλες τους,
και εκεί, πριν από την χρήση τους, προστίθεται νερό και ολοκληρώνεται η ανάµιξή τους. Ο
παραγωγός αυτών των κονιαµάτων θα παρέχει υποχρεωτικά µε επίσηµο έγγραφό του :
α) Τον ελάχιστο χρόνο εργασιµότητας,
β) Την κατηγορία θλιπτικής αντοχής,
γ) Την περιεκτικότητα σε ασβέστη όταν αυτή υπερβαίνει το 50% του συνόλου των συνδετικών
υλών,
δ) Την αντοχή αποκόλλησης,
ε) Τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά που µπορεί να επηρεάσουν την εργασία.
Πρόσθετα και πρόσµικτα.
1. Ρευστοποιητικά.
2. Αντισυρρικνωτικά.
3. Χρωστικές.

2.3. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ.
Το σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας C 20/25 ΕΛΟΤ, οι οπλισµοί S500 και οι συνδετήρες S220
ΕΛΟΤ.

2.4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ
Πλέγµατα γαλβανισµένα.
Σύνδεσµοι γαλβανισµένοι εν θερµώ.
Ανώφλια από γαλαβανισµένο εν θερµώ χαλυβδοέλασµα.
Αγκύρια και συστήµατα στερέωσης τοίχων όψεως από ανοξείδωτο χάλυβα.

2.5. ∆ΙΑΦΟΡΑ
Υγροµονωτικές µεµβράνες,
Μαστίχες αρµών ενός ή δύο συστατικών,
Κορδόνια αρµών,
Νεροχύτες, καπάκια κλπ.
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε την εµπορική ονοµασία τους και µε δείγµατα
εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για τον καθορισµό τους, µε τα στοιχεία των παραγωγών και των
προµηθευτών τους και µε βεβαιώσεις τους ότι τα υλικά αυτά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις
ποιότητας της παρούσας ΠΕΤΕΠ και έχουν στην διάθεση του εργοδότη όλα τα σχετικά επίσηµα
ΠΕΤΕΠ:03-02-02-00
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πιστοποιητικά συµµόρφωσης. Καθ΄ όλη την διάρκεια κατασκευής τοίχων τα υλικά θα προέρχονται
από την ίδια πηγή (παραγωγός, προµηθευτής), εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή
πολλαπλότητα πηγών.
Τα υλικά θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο, ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών
ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών, θα είναι συσκευασµένα και σηµασµένα όπως
προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης. Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

2.6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα ελέγχονται, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι
είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η
ενσωµάτωσή τους στο έργο. Αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα
πρότυπα, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει λήψη δοκιµίων και διενέργεια δοκιµασιών από
πιστοποιηµένο εργαστήριο.

2.7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.
Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο στεγνό αεριζόµενο χώρο έτσι ώστε να διευκολύνεται η
κυκλοφορία αέρα ανάµεσά τους και να προστατεύονται από µηχανικές κακώσεις, την βροχή και την
προσβολή τους από κονιάµατα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές κακώσεις που µπορούν να
προέλθουν από τις δραστηριότητες του εργοταξίου. Οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται
µε τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή τους.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες κατασκευής τοίχων από οπτοπλίνθους θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα
συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εµπειρία σε παρόµοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα,
α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής,
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ).
γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία δηλαδή: κινητά
ικριώµατα και σκάλες, εξοπλισµό χάραξης, ανάµειξης και παρασκευής κονιαµάτων, µεταφοράς
υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και µηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τα
συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση.
δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές του επιβλέποντα
ε) να κατασκευάσουν δείγµα εργασίας τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που θα υποδείξει ο
εργοδότης για έγκριση από αυτόν των τούβλων, της πλοκής των αρµών, του αρµολόγηµατος κλπ.
Το δείγµα θα παραµένει µέχρι το πέρας της εργασίας ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές
εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό.
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3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η έναρξη της κατασκευής οπτοπλινθοδοµής µπορεί να γίνει αµέσως µετά τη συµπλήρωση του
χρόνου που απαιτείται για την ωρίµανση της αντοχής των στοιχείων επί των οποίων θα εδρασθεί η
οπτοπλινθοδοµή (φέρων οργανισµός, θεµέλια κ.λπ).

3.3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Όλες οι επιφάνειες στις οποίες θα εδραστούν - προσκολληθούν τοίχοι από λιθοδοµή θα είναι
οριζόντιες και κατακόρυφες αντίστοιχα, τελειωµένες, ελεγµένες και αποδεκτές από τον εργοδότη
(π.χ. αντισκωριακή προστασία, πυροπροστατευτική επίστρωση κλπ. για Φ.Ο. από χάλυβα,
επιφανειακή αρτιότητα και πάχη επικάλυψης οπλισµού για Φ.Ο. από οπλισµένο σκυρόδεµα).
Σε όλες τις επιφάνειες στις οποίες θα εδραστούν ή θα προσκολληθούν τοίχοι από λιθοδοµή θα
εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισµού και πλύσης.

3.4. ΧΑΡΑΞΗ – ΈΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Εν συνεχεία θα γίνει πλήρης οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη της θέσης των τοίχων.
Η χάραξη θα υλοποιείται µε οριζόντια ράµµατα και σήµανση στο δάπεδο και κατακόρυφα ράµµατα
κρεµασµένα από την οροφή τουλάχιστον στις γωνίες και τα ανοίγµατα ώστε να εξασφαλιστεί η
κατασκευή ευθύγραµµων και κατακόρυφων τοίχων. Οι χαράξεις θα εξασφαλίζονται µε την
υλοποίηση σταθερών σηµείων αναφοράς στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο στην ευρύτερη
περιοχή του έργου. Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από
τον εργοδότη.

3.5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του εργολάβου των τοίχων.
Τα πλαίσια των ανοιγµάτων ή κατάλληλες υποδοχές τους, στηρίγµατα διέλευσης αγωγών κλπ. θα
τοποθετούνται κατά το κτίσιµο των τοίχων. Όπου προβλέπεται διέλευση αγωγών ή είναι αναγκαία η
δηµιουργία "φωλεών", θα τοποθετούνται αντίστοιχου µεγέθους και σχήµατος τεµάχια από υλικό
(π.χ. διωγκωµένη πολυστερίνη) που µπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, ή θα κατασκευάζονται ανάλογα
καλούπια.

3.6. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ
Για κάθε τοίχο θα επιλέγεται και θα χρησιµοποιείται ενιαίος τύπος κονιάµατος γενικής χρήσης από
τον ακόλουθο πίνακα.
.

.
Τύπος

(ΕΝ 998-2

Ελάχιστη αντοχή
σε θλίψη

Σχέση µεταξύ ελάχιστης αντοχής σε θλίψη

(N/mm2)

και κατ’ όγκον αναλογιών συστατικών.
(ΕΝ 998-2 Πιν.Π3)

Πιν. Π2)

(ΕΝ 1015-11)

Τσιµέντο

Μ1

1,00

1

1-2

6-9

Μ2.5

2,50

1

1

6

Μ5

5,00

1

0-0,5

3-4,5
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Υδράσβεστος

Αδρανή

.
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Επιβάλλεται προσαρµογή µέσα στα όρια του πίνακα ανάλογα µε την ποιότητα της άµµου και της
περιεχόµενης σε αυτήν υγρασίας, λαµβανοµένου υπόψη ότι 7 όγκοι νωπής άµµου αντιστοιχούν σε
5 όγκους ξερής άµµου.
Επιτρέπεται αύξηση της ποσότητας ασβέστου έως 50% χωρίς µείωση της ποσότητας του
τσιµέντου για βελτίωση της εργασιµότητας του κονιάµατος.
∆εν επιτρέπεται η αύξηση της ποσότητας νερού για βελτίωση της εργασιµότητας του κονιάµατος.
Σε περίπτωση ανάµιξης του κονιάµατος µε τα χέρια και εκτός δοχείου, πρέπει να αυξάνεται η
περιεκτικότητα σε συνδετικές ύλες υπό µορφή σκόνης κατά 25%.
Μακροσκοπικά το κονίαµα πρέπει να είναι οµοιόχρωµο και στο χέρι να σχηµατίζει σφαίρα
εύπλαστη και συνεκτική.
Κατά τα λοιπά θα ακολουθούνται οι οδηγίες ης αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει λήψη δοκιµίων και διεξαγωγή δοκιµών σύµφωνα µε τα
σχετικά πρότυπα.
Παρασκευασµένο κονίαµα φυλάγεται µέχρι να χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο που να µη χάνει νερό,
να µην δέχεται ξένα σώµατα και να προστατεύεται από ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο,
κρύο, ζέστη).
Σε συνθήκες παγετού (Θ≤4°) ή καύσωνα (Θ ≥ 38°) δεν πρέπει να παρασκευάζεται κονίαµα
Κονιάµατα που έχουν στεγνώσει ή έχουν αρχίσει να πήζουν (περίπου δύο ώρες από την
προσθήκη τσιµέντου στο µείγµα) δεν θα χρησιµοποιούνται.
Κονιάµατα που ξαναδουλεύονται µε προσθήκη νερού ή συνδετικής ύλης θα απορρίπτονται.

3.7. ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΒΛΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ – ΑΝΩΦΛΙΑ –
ΠΟ∆ΙΕΣ
Το µέγεθος των τούβλων, από τα συνήθως διατιθέµενα στο εµπόριο, θα επιλέγεται µε βάση το
ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος ανεπίχριστου τοίχου έτσι ώστε σ' αυτό να αντιστοιχεί ένα τούβλο ή
ακέραιος αριθµός τούβλων (ν) και αρµών (ν-1) µε την µεγαλύτερη διάσταση παράλληλη στο
επίπεδο του τοίχου. Στη περίπτωση που οι οπές διάτρητων τούβλων φτάνουν στις όψεις του
κτιρίου, τότε αυτές θα σφραγίζονται µε κονίαµα κατά την 1η στρώση των επιχρισµάτων.
Το ελάχιστο πάχος τοίχου (t) ανάλογα µε το ελεύθερο ύψος (h) και το ελεύθερο µήκος (l) του τοίχου
είναι για:
−

εσωτερικούς τοίχους το µεγαλύτερο από h/36 ή l/36.

−

εξωτερικούς τοίχους το µεγαλύτερο από h/20 ή l/20.

Είναι δυνατό το ελεύθερο µήκος (l) του τοίχου να µειωθεί µε την κατασκευή ενδιάµεσων στύλων
(στύλοι ενίσχυσης) από οπλισµένο σκυρόδεµα ενταγµένων στο σώµα του τοίχου.
Τότε το ελάχιστο πάχος του τοίχου θα είναι για:
−

εσωτερικούς τοίχους t ≥ l/20 και

−

εξωτερικούς τοίχους t ≥ l/10

όπου (l) το ελεύθερο µήκος τοίχου µεταξύ στύλων ενίσχυσης.
Οι στύλοι ενίσχυσης θα έχουν το πάχος του τοίχου, πλάτος (στο επίπεδο του τοίχου) 0,20 m και
οπλισµό κατ’ ελάχιστο 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10.
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Στους υψηλούς τοίχους από οπτοπλιθοδοµή θα κατασκευάζονται ανά 2,20 m ύψους, οριζόντιες
ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από οπλισµένο σκυρόδεµα ύψους 0,15 m µε οπλισµό κατ’ ελάχιστο
4Φ12 και συνδετήρες Φ 8/15. Οι ενισχυτικές ζώνες θα είναι συνεχείς σε όλο το ανάπτυγµα των
τοίχων.
Στα κλιµακοστάσια οι οριζόντιες ενισχυτικές ζώνες θα κατασκευάζονται ανά 1,50 m.
Στις θέσεις συνάντησης ενισχυτικών ζωνών και στύλων ενίσχυσης οι οπλισµοί τους δεν θα
διακόπτονται.
Ανώφλια – Ποδιές.
Στα ανοίγµατα(πόρτες, παράθυρα κ.λπ.) έως 1,50 m που το ανώφλι τους συµπίπτει µε ενισχυτική
ζώνη δεν απαιτείται πρόσθετη κατασκευή.
Στα ανοίγµατα οριζόντιου µήκους από 1,50 m έως 3,0 m θα κατασκευάζεται στο ανώφλιο δοκός
ύψους 0,30 m µε οπλισµό 4Φ12 και συνδετήρες Φ 8/12,5.
Στα ανοίγµατα οριζόντιου µήκους από 3,00 m έως 4,50 m θα κατασκευάζεται στο ανώφλιο δοκός
ύψους 0,40 m µε οπλισµό 4Φ16 και συνδετήρες Φ8/12,5.
Οι δοκοί θα συνδέονται µε την ενισχυτική ζώνη σε µήκος 0,40 m από τις άκρες του ανοίγµατος.
Στα ανοίγµατα που το ανώφλι τους δεν συµπίπτει µε ενισχυτική ζώνη θα κατασκευάζεται δοκός
όπως πιο πάνω είτε επί τόπου είτε θα τοποθετείται προκατασκευασµένη. Το µήκος έδρασης στίς
άκρες του ανοίγµατος θα είναι l /10, όπου (l) το µήκος του ανοίγµατος µε ελάχιστο τα 0,20 m.
Το µέγιστο ύψος τοίχου πάνω από ανοίγµατα δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερο από 4,00 m.
Στις ποδιές των ανοιγµάτων και 0,20 m από τις άκρες τους θα κατασκευάζεται ποδιά από
οπλισµένο σκυρόδεµα όµοια µε την ενισχυτική ζώνη.

3.8. ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΩΝ
3.8.1. Τοίχοι πάχους ακέραιου τούβλου
Τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. από οπλισµένο σκυρόδεµα στα οποία θα
σφηνωθούν και θα προσκολληθούν τοίχοι, θα ασταρωθούν µε πιτσιλιστό κονίαµα κατ. Μ5 τρεις
µέρες πριν από το κτίσιµο του τοίχου.
Στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. από χάλυβα στα οποία θα σφηνωθούν και
προσκολληθούν τοίχοι, µετά από ενδεχόµενη ειδική προς τούτο πρόβλεψη της µελέτης, θα
συγκολληθούν τυποποιηµένα γαλβανισµένα αγκύρια που να αντιστοιχούν σε αρµό έδρασης κάθε
τέταρτης στρώσης πριν από το κτίσιµο του τοίχου. Το κονίαµα που θα έλθει σε επαφή µε µεταλλικά
στοιχεία δεν θα περιέχει ασβέστη.
Τα τούβλα και οι επιφάνειες έδρασης και προσκόλλησής τους θα διαβραχούν τόσο που να είναι
νωπά, όταν έλθουν σε επαφή µε το κονίαµα για να εξασφαλιστεί η πρόσφυση και η οµαλή πήξη
του.
Θα χρησιµοποιούνται µόνο ακέραια ή το πολύ µισοκοµµένα τούβλα και καθαρό κονίαµα που δεν
έχει αρχίσει να πήζει.
Τα τούβλα κτίζονται σε οριζόντιες στρώσεις. Πάνω στην επιφάνεια των κτισµένων τούβλων κάθε
στρώσης, διαστρώνεται, επιπεδώνεται και αλφαδιάζεται κονίαµα τέτοιας ποσότητας, ώστε µετά την
συµπίεση και τακτοποίηση των υπερκείµενων τούβλων να διαµορφώνεται αρµός σταθερού πάχους
περίπου 10 mm. Πάνω στην ως άνω στρώση του κονιάµατος τοποθετούνται τούβλα, στην µία
µικρή πλευρά των οποίων έχει επικολληθεί ποσότητα κονιάµατος για τη διαµόρφωση του
ΠΕΤΕΠ:03-02-02-00

7/12

κατακόρυφου αρµού. Τα τούβλα ζυγίζονται µε το µυστρί, µε ελαφριά πίεση και ελαφριά κτυπήµατα
ώστε να είναι οριζόντια και κατακόρυφα µε καλά γεµισµένους αρµούς. Το κονίαµα που ξεχειλίζει θα
µαζεύεται µε το µυστρί, ώστε οι επιφάνειες του τοίχου να είναι καθαρές και κατάλληλες να
επιχριστούν χωρίς άλλη επεξεργασία.
Πλήρη τούβλα µε κοίλωµα (σκάφη) θα κτίζονται µε την σκάφη προς τα κάτω και χωρίς αυτή να
γεµίζει µε το κονίαµα των οριζόντιων αρµών.
Η πρώτη στρώση πάνω στην πλάκα θα στρώνεται προσεκτικά σε συνεχές στρώµα από κονίαµα
και θα αλφαδιάζεται µε αλφάδι ενός µέτρου.
Οι επόµενες στρώσεις θα στρώνονται µε µετατεθειµένους κατακόρυφους αρµούς τουλάχιστον κατά
¼ του τούβλου, ώστε να µην υπάρχει συνέχεια στους κατακόρυφους αρµούς. Οι κατακόρυφοι
αρµοί θα ζυγίζονται, ώστε να έχουν το ίδιο πάχος µε τους οριζόντιους
Στις γωνίες και στις διασταυρώσεις των τοίχων οι ακµές των τούβλων θα ζυγίζονται και οι στρώσεις
θα εµπλέκονται έτσι, ώστε να προκύπτει κατακόρυφο ενιαίο στιβαρό σύνολο. Στα ανοίγµατα θα
κατασκευάζονται λαµπάδες τουλάχιστον µισού τούβλου.
Οι τοίχοι θα κτίζονται ταυτόχρονα κατά οριζόντιες στρώσεις σε ζώνες ύψους 1,20 m το πολύ κάθε
µέρα, ώστε οι ανώτερες στρώσεις να µην επιβαρύνουν τις κατώτερες πριν αρχίσει να πήζει το
κονίαµα των αρµών τους.
Ενισχυτικές ζώνες, ανώφλια και ποδιές θα κατασκευάζονται το νωρίτερο 48 ώρες µετά το κτίσιµο
του τοίχου. Η ανώτερη (τελευταία) στρώση τούβλων θα κτίζεται λοξά (45°~60°) και σφηνωτά 3
µέρες µετά το κτίσιµο του τοίχου µε άφθονο κονίαµα, ώστε να κλείνουν όλα τα κενά και να
σφηνώνεται ο τοίχος στον Φ.Ο.
Μετά την τοποθέτηση των στηριγµάτων οι φωλιές θα καθαρίζονται, θα υγραίνονται και θα γεµίζουν
µε κονίαµα όπως πιο πάνω στο οποίο θα έχει προστεθεί αντισυρρικνωτικό πρόσθετο. Το κονίαµα
θα πιέζεται για να γεµίζει τα κενά και θα κόβεται µε το µυστρί συνεπίπεδα µε τον τοίχο.

3.8.2. Τοίχοι πάχους δυο ή περισσότερων ακέραιων τούβλων.
Επιπλέον θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα.
Οι δύο παρειές θα κτίζονται ταυτόχρονα και ο κατακόρυφος αρµός µεταξύ των τούβλων κάθε
παρειάς θα έχει πάχος το πολύ 25 mm και θα γεµίζει τελείως µε κονίαµα κατά το κτίσιµο.
Οι δύο παρειές θα συνδέονται µεταξύ τους µε 6 εγκάρσια τούβλα ανά m2. Tα εγκάρσια τούβλα θα
πρέπει να καταλαµβάνουν τουλάχιστον τα 2/3 του πάχους κάθε παρειάς, και το υπόλοιπο θα
γεµίζει µε κονίαµα ή κοµµάτι τούβλου ανάλογα µε τα µεγέθη που χρησιµοποιούνται. Σε εξωτερικούς
τοίχους εφόσον µετά από ενδεχόµενη ειδική προς τούτο πρόβλεψη της µελέτης δεν επιτρέπεται
ενσωµάτωση διαµπερών εγκάρσιων τούβλων και η σύνδεση των δύο παρειών θα εξασφαλίζεται µε
στρώση γαλβανισµένου πλέγµατος ανά τέταρτο οριζόντιο αρµό. Το πλέγµα θα είναι 5,00 cm
στενότερο από το πάχος του τοίχου ώστε να προκύπτει επαρκής επικάλυψή του. Το κονίαµα
δόµησης στην περίπτωση αυτή δεν θα περιέχει ασβέστη. Στη περίπτωση που οι οπές διάτρητων
τούβλων φτάνουν στις όψεις του κτιρίου τότε αυτές θα σφραγίζονται µε κονίαµα κατά την 1η
στρώση των επιχρισµάτων.
Ενισχυτικές ζώνες και στύλοι, ανώφλια και ποδιές θα είναι µονοκόµµατα και θα καταλαµβάνουν όλο
το πάχος του τοίχου.

3.8.3. ∆ιπλοί τοίχοι µε διάκενο, στο οποίο µπορεί να τοποθετηθεί θερµοµόνωση ή
συρόµενο κούφωµα ή και τα δύο.
Επιπλέον θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα.
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Οι δύο παρειές θα κτίζονται παράλληλα και µε διαφορά το πολύ έως 1,20 m, σε απόσταση ≥ 50
mm.
Το κενό κατά το κτίσιµο θα καθαρίζεται, ώστε οι πλευρές των τοίχων προς το κενό και το κενό να
παραµείνουν καθαρά από υπολείµµατα κονιάµατος, τούβλων κ.λ.π. µετά το πέρας του κτισίµατος.
Επιτρέπεται στην βάση του τοίχου να αφεθούν τρύπες µικρού µεγέθους, ώστε να διευκολύνεται ο
καθαρισµός του κενού και η τοποθέτηση υποδοµής και µηχανισµών για τυχόν συρόµενο κούφωµα.
Οι τρύπες θα κλειστούν µετά το σφήνωµα του τοίχου και την ολοκλήρωση της υποδοµής των
συρόµενων.
Οι δύο τοίχοι (εφόσον δεν µεσολαβεί διάκενο συρόµενου κουφώµατος), θα συνδέονται µεταξύ τους
µε µεταλλικούς συνδέσµους που ενσωµατώνονται στο κονίαµα των οριζόντιων αρµών και σε βάθος
τουλάχιστον 2/3 του πάχους κάθε τοίχου.
Ανεξάρτητα από το µέγεθος του κενού σε τοίχους µε πάχος έως και 90 mm θα τοποθετούνται 6
σύνδεσµοι ανά m2 και σε τοίχους µε πάχος µεγαλύτερο θα τοποθετούνται 4/m2. Οι σύνδεσµοι θα
είναι ισοκατανεµηµένοι στην επιφάνεια του τοίχου, θα ξεκινούν το πολύ 20 εκ. από τις λαµπάδες
των ανοιγµάτων και θα διατηρούνται και αυτοί καθαροί από το κονίαµα δόµησης.
Σε εξωτερικούς τοίχους µε διάκενο θα πρέπει ο οριζόντιος αρµός της 1ης στρώσης του εσωτερικού
τοίχου να είναι παχύτερος (έως 15 mm) ώστε οι αρµοί του να είναι λίγο πιο ψηλά από τους αρµούς
του εξωτερικού τοίχου για να έχουν οι σύνδεσµοι κλίση προς τα έξω και να απωθούν οποιαδήποτε
υγρασία. Τέλος θα προβλέπονται µικρά ανοίγµατα στην βάση και την στέψη των εξωτερικών
τοίχων ώστε το κενό να αερίζεται και να εκτονώνεται υγρασία που έχει εισχωρήσει σε αυτό.
Ενισχυτικοί στύλοι και ζώνες θα είναι χωριστά, ανώφλια και ποδιές θα είναι µονοκόµµατα και θα
καταλαµβάνουν όλο το πάχος του τοίχου.
Η θερµοµόνωση µπορεί να καταλαµβάνει όλο το κενό ή µέρος του, αφήνοντας κενό τουλάχιστον 25
mm.
Οι θερµοµονωτικές πλάκες θα είναι σε άριστη κατάσταση και θα στερεώνονται κατά το κτίσιµο στο
κονίαµα των αρµών µε τόσα ειδικά πλατυκέφαλα στηρίγµατα όσα χρειάζονται, ώστε να είναι σε
πλήρη επαφή µε την πλευρά του εσωτερικού τοίχου. Επιτρέπεται οι σύνδεσµοι των δύο τοίχων να
είναι και στηρίγµατα των θερµοµονωτικών πλακών εφόσον εξασφαλίζουν την πλήρη επαφή των
πλακών µε τον εσωτερικό τοίχο. Το κτίσιµο θα γίνεται µε προσοχή ώστε το κονίαµα να µην πέφτει
πάνω στις πλάκες και να µη λερώνει τις στενές πλευρές τους για να έχουν (οι πλάκες) στενή
επαφή.
Οι αρµοί των θερµοµονωτικών πλακών θα εµπλέκονται. Οι θερµοµονωτικές πλάκες θα κόβονται µε
την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στην περίµετρο των ανοιγµάτων, των στηριγµάτων και των άλλων
στοιχείων που διαπερνούν τοίχους, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επαφή µε αυτά. Στις γωνίες των
τοίχων οι θερµοµονωτικές πλάκες, αν επιτρέπει το υλικό τους, θα κάµπτονται, διαφορετικά θα
κόβονται και θα τοποθετούνται σε επαφή µεταξύ τους.
Στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας το κενό θα καλύπτεται προσωρινά για να προστατεύονται οι
θερµοµονωτικές πλάκες.

3.8.4. Τοίχοι που θα παραµείνουν ανεπίχριστοι - Εµφανής οπτοπλινθοδοµή.
Επιπλέον θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα.
∆είγµα κτισµένου τοίχου είναι απαραίτητο.
Ειδικές απαιτήσεις (σχήµατα πλοκής αρµών εσοχές, εξοχές, αψίδες κλπ.) θα δίνονται µε κατάλληλα
σχέδια όψεων. Τυχόν ειδικά τεµάχια θα παραγγελθούν έγκαιρα αφού υπολογιστούν οι αρµοί (βλ.
πιο κάτω).
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Θα χρησιµοποιηθούν τούβλα τα οποία τουλάχιστον στις επιφάνειες που θα είναι ορατές δεν θα
έχουν κανένα απολύτως ελάττωµα και η κοπή τους θα γίνεται µε µηχανικό κόφτη. Ο προµηθευτής
θα πρέπει να έχει αναµείξει τα τούβλα από διαφορετικές παρτίδες παραγωγής, διαφορετικά η
ανάµιξη θα πραγµατοποιείται από τον εργολάβο στο εργοτάξιο, ώστε να αποφεύγεται ή ακανόνιστη
οµοιοµορφία στην όψη του τοίχου.
Το κονίαµα που θα χρησιµοποιηθεί θα παρασκευάζεται κατά τον δυνατό σταθερότερο τρόπο, ώστε
και αυτό να έχει την ίδια περίπου εµφάνιση σε όλο τον τοίχο και θα είναι σχετικά στεγνό, ώστε να
µην τρέχει και λερώνει τις επιφάνειες των τούβλων κατά το κτίσιµο.
Πριν από το κτίσιµο θα υπολογίζονται οι αρµοί έτσι ώστε στο ύψος του ανοίγµατος του Φ.Ο. να
χωράει ακέραιος αριθµός τούβλων (ν) και (ν+1), ισοπαχείς αρµοί πάχους από 8 έως το πολύ 15
mm και οριζόντια να µην προκύπτουν κοµµάτια, µικρότερα από ¼ του τούβλου έχοντας σταθερό το
πάχος των αρµών.
Το κτίσιµο θα γίνεται µε κατάλληλους οδηγούς (πηχάκια, σταυροί κλπ) στους αρµούς και µόλις το
κονίαµα αρχίσει να τραβάει, θα αρµολογούνται συνεπίπεδοι µε τα τούβλα, µε την πίεση κατάλληλου
µεταλλικού εργαλείου. Τυχόν άλλη µορφή αρµού (σε εσοχή, σε εξοχή, λοξοκοµµένοι κλπ) θα
καθορίζεται στα σχέδια. Κονίαµα που έχει ξεχειλίσει θα καθαρίζεται µε το µυστρί µόλις αρχίσει να
πήζει και ο τοίχος θα καθαρίζεται µε βούρτσα προσεκτικά για να µη βλαφτεί το αρµολόγηµα.
Εναλλακτικά αρµολόγηµα µετά το κτίσιµο και από πάνω προς τα κάτω. Οι αρµοί θα καθαρίζονται
σε βάθος 15 mm, θα σκουπίζονται, θα διαβρέχονται και θα γεµίζονται µε κονίαµα µε πίεση στην
επιλεγµένη µορφή µε το αντίστοιχο εργαλείο. Ο τοίχος θα καθαρίζεται όπως πιο πάνω και θα
διατηρείται νωπός για να πήζει οµαλά το κονίαµα.
Αρµοί που έχουν σκάσει θα ξαναφτιάχνονται.
Θα επιδιώκεται στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο τµήµα που
κτίζεται, το οποίο θα προστατεύεται όπως πιο κάτω.

3.9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Όταν η θερµοκρασία είναι, ή αναµένεται να είναι, ίση ή χαµηλότερη των 4 °C, ή ίση ή ψηλότερη των
38 °C, οι εργασίες θα διακόπτονται.
Οι τοίχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο
εργοτάξιο (π.χ. τυχαία χτυπήµατα) και αν απαιτείται, θα στερεώνονται µε πρόχειρες προστατευτικές
κατασκευές µέχρι να πήξει το κονίαµα δόµησής τους (π.χ. εξωτερικοί τοίχοι όταν φυσάει δυνατός
αέρας).
Οι τοίχοι θα προστατεύονται από ακραία καιρικά φαινόµενα και θα διατηρούνται υγροί κατά την
διάρκεια κατασκευής και τουλάχιστον 48 ώρες µετά την ολοκλήρωσή τους. Εργασίες στο σώµα
νωπών τοίχων που µπορούν να διαταράξουν την αντοχή των κονιαµάτων θα επιχειρούνται το
νωρίτερο 8 µέρες µετά το κτίσιµό τους.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Καθηµερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη ότι τα υλικά και οι εργασίες ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ και οι κατασκευαζόµενοι τοίχοι δεν αποκλίνουν από τις πιο
κάτω ανοχές.
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4.2. ΑΝΟΧΕΣ
Στην Χάραξη:
Κατακόρυφα όχι περισσότερο από ± 6 mm.
Οριζόντια όχι περισσότερο από ± 6mm στα 3,00 m.
Εξωτερικές γωνίες, αρµοί διαστολής, αρµοί ελέγχου: όχι περισσότερο από

± 3mm στα 3,00 m.

Η οριζόντια ανοχή για το συνολικό µήκος του τοίχου θα είναι: 0,07√t (t εκφρασµένο σε cm) µε
ελάχιστο 2 cm και µέγιστο 7 cm.
Στο Πάχος του τοίχου:
Όχι περισσότερο από - 4 mm και + 8 mm.
Στην επιπεδότητα της επιφάνειας:
Όχι περισσότερο από ± 2cm.
Κατασκευές µε αποκλίσεις που ξεπερνούν τις πιο πάνω δεν γίνονται αποδεκτές.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης
και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96
και Π.∆ 159/99 κ.λ.π.).
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή:
•

Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή
αντοχής σε διάτρηση.

•

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).

5.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον
εργοδότη, ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου
κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώµατα από τα
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κονιάµατα, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε
κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα µε τα
καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των Ενιαίων
Αναλυτικών Τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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