ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 08-05-02-01
08

Υδραυλικά Έργα

05

Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων

02

∆ιαµόρφωση και Στεγανοποίηση Αρµών

01

∆ιαµόρφωση αρµών επί Σκληρυνθέντος
σκυροδέµατος

Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Πρώτη έκδοση

05/2006

Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης 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.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΕΠΙ ΣΚΛΗΡΥΝΘΕΝΤΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ................................................................................................................. 1

2.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΡΜΩΝ ........................................................................................................................ 1

3.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ........................................................................ 4
3.1.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ .............................................................................................................................. 4

3.2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ .................................................................................................................. 4

3.2.1.

Κοπή αρµών συστολής ......................................................................................................... 4

3.2.2.

Κοπή αρµών διαστολής ........................................................................................................ 5

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ......................................................................... 5

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...... 5

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ................................................................................................. 6

ΠΕΤΕΠ:08-05-02-01

i

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΕΠΙ ΣΚΛΗΡΥΝΘΕΝΤΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ii

ΠΕΤΕΠ:08-05-02-01

∆ιαµόρφωση αρµών επί σκληρυνθέντος
σκυροδέµατος

1.

ΠΕΤΕΠ

08-05-02-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για την διαµόρφωση αρµών και ψευδαρµών σε
κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα, µετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος.

2.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΡΜΩΝ
Οι αρµοί των κατασκευών από σκυρόδεµα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
α. Κατασκευαστικοί αρµοί (αρµοί διακοπής εργασίας)
Οι αρµοί εργασίας διαµορφώνονται εκεί όπου για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η
σκυροδέτηση. Η θέση τους καθορίζεται από την µελέτη. ∆εν επιτρέπονται πρόσθετοι αρµοί
διακοπής εργασίας χωρίς την έγκριση από την Υπηρεσία πλήρως τεκµηριωµένης σχετικής
πρότασης του Αναδόχου.
Όταν προβλέπεται η ανάπτυξη υδροστατικής πίεσης κατά το στάδιο λειτουργίας, ο αρµός
διακοπής θα διαµορφώνεται µε στεγανωτική ταινία από φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή από
PVC, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-05-02-02 "Ελαστικές Ταινίες Στεγάνωσης
Αρµών Τύπου Waterstop".
β. Αρµοί διαστολής
Οι αρµοί διαστολής (Α∆) διατάσσονται σε συνδυασµό µε τους αρµούς πλήρους και µερικής
συστολής για την αντιµετώπιση σχετικών µετακινήσεων και ειδικότερα διαστολών µεταξύ
τµηµάτων µίας κατασκευής.
Οι αρµοί διαστολής διακρίνονται σε επίπεδους και οδοντωτούς. Σε περιπτώσεις στις οποίες
εµφανίζεται έντονη διαφοροποίηση των συνθηκών έδρασης ή φόρτισης των παρακειµένων
τµηµάτων, εφαρµόζονται κατά κανόνα οδοντωτοί αρµοί µε διαµόρφωση διατµητικού συνδέσµου
(τόρµος - εντορµία).
Η διαµόρφωση των αρµών διαστολής γίνεται κατά κανόνα κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης
και µόνο σε περίπτωση που κριθεί εντελώς απαραίτητο γίνεται µετά την σκυροδέτηση.
γ. Αρµοί συστολής - ελέγχου
Οι αρµοί συστολής - ελέγχου θα κατασκευάζονται στις θέσεις και µε τις διαστάσεις που
προβλέπονται από τη µελέτη.
Οι αρµοί συστολής διαµορφώνονται είτε σε όλο το πάχος του σκυροδέµατος (πλήρης αρµός)
είτε σε µέρος µόνον αυτού (αρµός ελέγχου, ψευδαρµός). Με την διάταξη των ψευδαρµών
προκαθορίζεται η θέση της ρωγµής (εντοπίζεται η θέση εκτόνωσης συστολοδιαστολών του
στοιχείου από σκυρόδεµα).
Οι αρµοί συστολής (πλήρεις αρµοί) κατά κανόνα διαµορφώνονται κατά την φάση της
σκυροδέτησης, µε την ενσωµάτωση στο πλαστικό ακόµη σκυρόδεµα κατάλληλα
προδιαµορφωµένου υλικού πλήρωσης (ενδεικτικού τύπου Flexcell ή αναλόγου) ή µε χρήση
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πλευρικού ξυλοτύπου. Αν απαιτείται µπορεί να γίνει και κοπή του αρµού µετά την σκυροδέτηση,
µε µηχανικά µέσα.
Οι αρµοί µερικής συστολής (ΑΜΣ) ή πλήρους συστολής (ΑΠΣ) αποσκοπούν στον έλεγχο της
συστολής λόγω ξήρανσης του σκυροδέµατος ή θερµοκρασιακών µεταβολών.
Στους αρµούς µερικής συστολής θα διακόπτεται το 50% του οπλισµού, ενώ στους αρµούς
πλήρους συστολής το σύνολο του οπλισµού. Εάν απαιτείται η µεταφορά διατµητικών τάσεων
εκατέρωθεν του αρµού και η πλήρης αποφυγή διαφορικών παραµορφώσεων θα
χρησιµοποιούνται συνδετήριες ράβδοι (βλήτρα), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.
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Εικόνα 1: Τυπική διάταξη αρµών σε κατασκευές σκυροδέµατος υδραυλικών έργων
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3.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ

3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η κοπή των αρµών θα γίνεται µε αρµοκόφτη κινούµενο επί τροχών ή οδηγών κύλισης.
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Ο χειριστής θα είναι
αποδεδειγµένης εµπειρίας σε κοπές µε αρµοκόφτη (ο Ανάδοχος θα καταθέσει τα σχετικά
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις στην Υπηρεσία).
Αναφορικά µε τον εξοπλισµό κοπής και την λειτουργία του επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Όταν η κοπή του αρµού γίνεται σε πρώιµο στάδιο ωρίµανσης του σκυροδέµατος παρατηρείται
συνήθως "ξέφτισµα" των παρειών. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και λόγω µη ορθής επιλογής κοπτικού
δίσκου. Ο δίσκος κοπής θα επιλέγεται ανάλογα µε την ισχύ του δισκοπρίονου και την ποιότητα του
σκυροδέµατος. Ένας ακατάλληλος δίσκος θα "στοµώσει" γρήγορα και θα αρχίσει να αποκολλά
τους κόκκους των αδρανών ενώ προσπαθεί να τους κόψει.
Η έµφραξη ή απόφραξη των σωλήνων νερού ψύξεως ενός αδαµαντοφόρου κοπτικού οδηγεί
επίσης σε "ξέφτισµα" παρειών κοπής.
Κατά συνέπεια ο χειριστής του κοπτικού θα παρακολουθεί συνεχώς την κοπή και θα ελέγχει εάν
άρχισε να δηµιουργείται τοµή µε ανώµαλες παρειές, οπότε θα ρυθµίσει κατάλληλα την συσκευή.

3.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ
3.2.1.

Κοπή αρµών συστολής

Η κοπή µπορεί να γίνει σε µία ή δυο φάσεις.
Κοπή αρµού σε δύο φάσεις
Η πρώτη φάση θα αρχίζει αφού το σκυρόδεµα έχει σκληρυνθεί αρκετά ώστε να µην προκαλείται
χαλάρωση του χονδρόκοκκου υλικού ή απολέπιση των ακµών. Πάντως η κοπή του αρµού θα
γίνεται έγκαιρα ώστε να προληφθεί η δηµιουργία µη ελεγχόµενων ρωγµών συστολής του
σκυροδέµατος.
Το πλάτος της εγκοπής κατά την πρώτη φάση θα είναι µικρότερο του τελικώς προβλεπόµενου, και
το βάθος της θα βρίσκεται µεταξύ του 1/4 και του 1/3 του πάχους του σκυροδέµατος. Η πρώτη
φάση αρχίζει συνήθως µέσα στο πρώτο 24ωρο από την σκυροδέτηση.
Η κοπή των αρµών θα γίνεται πάντα κατά την αλληλουχία των σκυροδετήσεων διαδοχικά. ∆εν
επιτρέπεται να παραλείπονται ενδιάµεσοι αρµοί και η κοπή τους να αφήνεται για µετέπειτα.
Εάν έχουν τοποθετηθεί βλήτρα συνεχείας, η τοµή θα προχωρήσει τόσο ώστε να παραµένει πάχος
επικάλυψης των βλήτρων τουλάχιστον 25 mm.
Σε δεύτερη φάση θα ολοκληρώνεται η κοπή του αρµού στις τελικές του διαστάσεις και θα
διαµορφώνονται οι ακµές είτε µε γωνιοτροχό είτε µε εργαλείο κοπής.
Κοπή αρµού σε µία φάση
Όταν η κοπή του αρµού προβλέπεται να γίνει σε µία φάση, οι διαστάσεις του αρµού (πλάτος και
βάθος) θα είναι οι τελικές που προβλέπονται στην εγκεκριµένη µελέτη. Η κοπή των αρµών θα
γίνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την αρχική σκλήρυνση του σκυροδέµατος (µόλις καταστεί
πρακτικά εφικτή η κοπή), για να επιτευχθεί άµεσος έλεγχος των ρωγµών συστολής.
Οι αρµοί θα καθαρίζονται επιµελώς από τα υλικά κοπής µετά την ολοκλήρωση της εργασίας.
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3.2.2.

Κοπή αρµών διαστολής

Τα χείλη των αρµών θα διαµορφώνονται τριγωνικά µε ελάχιστη διάσταση 3 mm ή όπως
προβλέπεται στην Μελέτη.
Η κοπή των αρµών διαστολής θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τους αρµούς
συστολής, σε δύο φάσεις.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Έλεγχος γεωµετρικής ακριβείας της θέσης και διατοµής των αρµών, σύµφωνα µε τα σχέδια της
εγκεκριµένης µελέτης. Οι κοπτόµενοι αρµοί δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από ± 2 cm
από τις θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται από την µελέτη.

•

Έλεγχος παρειών αρµού για την διαπίστωση τυχόν χαλάρωσης χονδρόκοκκων υλικών ή
απολέπισης των επιφανειών.

•

Έλεγχος του καννάβου των αρµών και των διασταυρώσεων εγκαρσίων και διαµήκων αρµών
στις περιπτώσεις επένδυσης διωρύγων από σκυρόδεµα.

Εάν διαπιστωθεί µη συµµόρφωση της κατασκευής µε τα ανωτέρω λόγω του ότι οι τυχόν ατέλειες
είναι µη επιδιορθώσιµες, θα εφαρµόζονται οι ρήτρες περικοπών που προβλέπονται στα συµβατικά
τεύχη του έργου, σε περιπτώσεις δε σηµαντικών αποκλίσεων η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να
απαιτήσει την καθαίρεση και επανακατασκευή του προβληµατικού στοιχείου, χωρίς ουδεµία
πρόσθετη αποζηµίωση του Αναδόχου.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
•

Σκόνη κατά την κοπή του σκυροδέµατος.

•

Εκτέλεση εργασιών σε επικλινείς επιφάνειες.

•

Χειρισµός κοπτικού εξοπλισµού.

Οι χειριστές του κοπτικού εξοπλισµού θα είναι εφοδιασµένοι και θα χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τα
ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):

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).
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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

Προστασία ακοής

EN 458:2005: Hearing protectors - Recommendations for selection use
care and maintenance - Guidance document. - Μέσα προστασίας της
ακοής - Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση,τη φροντίδα και την
συντήρηση - Έγγραφο καθοδήγησης

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται µέτρα αντιµετώπισης της σκόνης (διαβροχή
επιφανειών επί των οποίων εκτελούνται εργασίες κοπής).

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες κοπής αρµών µε αρµοκόφτη θα επιµετρώνται εφόσον προβλέπεται από τα συµβατικά
τεύχη σε µέτρα µήκους διαµορφωµένου αρµού ανεξαρτήτως των διαστάσεων αυτού (πλάτοςβάθος). Άλλως η εργασία κοπής θα θεωρείται ανοιγµένη στην τιµή των κατασκευών από
σκυρόδεµα.
Στην ως άνω τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες εργασίες και την χρήση
κάθε είδους υλικού και εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω
και σύµφωνα µε την µελέτη κοπή των αρµών.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες:
•

Προσκόµισης και λειτουργίας του εξοπλισµού κοπής (ηλεκτροκίνητου ή µηχανοκίνητου).

•

Χαράξεως των αρµών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη.

•

Φθορές κοπτικών, νερού ψύξης και µέτρων αντιµετώπισης σκόνης.

•

Βοηθητικών κατασκευών για την εκτέλεση εργασιών κοπής σε κεκλιµένες επιφάνειες.

•

Συλλογής και απόρριψης των προκυπτόντων κατά την κοπή προϊόντων αποξήλωσης
σκυροδέµατος.

•

Καθαρισµός του εσωτερικού των αρµών µε χρήση πεπιεσµένου αέρα.

Οι εργασίες πλήρωσης/ σφράγισης των αρµών µε υλικά ασφαλτικής βάσης ή ελαστοµερή
συνιστούν ιδιαίτερα αντικείµενα, η εκτέλεση και η επιµέτρηση των οποίων θα γίνονται σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα στις οικείες ΠΕΤΕΠ.
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