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Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατοςµε διατήρηση του
οπλισµού

1.

ΠΕΤΕΠ

14-01-02-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά τις τοπικές καθαιρέσεις οπλισµένου σκυροδέµατος, µε διατήρηση του
ενσωµατούµενου οπλισµού.
Η προδιαγραφή αφορά ενδεικτικά τις εξής περιπτώσεις:

2.

•

∆ιάνοιξη ανοιγµάτων σε πλάκες.

•

Καθαίρεση τµηµάτων δοκών ή υποστυλωµάτων για την κατασκευή νέων τοιχωµάτων.

•

Καθαίρεση µεµονωµένων
ανακατασκευαστούν.

φερόντων

στοιχείων

µε

σηµαντικές

βλάβες

προκειµένου

να

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
∆εν εφαρµόζεται.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Η µέθοδος εργασίας εξαρτάται από:
•

Τη θέση του υπό καθαίρεση τµήµατος σκυροδέµατος.

•

Την έκταση της εργασίας και το είδος του σκυροδέµατος που πρόκειται να καθαιρεθεί (ποιότητα
σκυροδέµατος, διαστάσεις φέροντος στοιχείου τµήµα του οποίου θα καθαιρεθεί, είδος φέροντος
στοιχείου).

•

Τις τυχόν επιπτώσεις των εργασιών σε γειτονικά φέροντα ή µη στοιχεία της κατασκευής.

Ανεξάρτητα από την εφαρµοζόµενη µέθοδο η εκτέλεση της εργασίας θα γίνεται έτσι ώστε να µην
προξενούνται βλάβες στον οπλισµό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ακριβής οριοθέτηση του υπό
καθαίρεση τµήµατος, η λήψη των µέτρων υποστύλωσης που προβλέπονται στην µελέτη.

3.2

Μ1: ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΥ
ΒΑΡΟΥΣ
Η τοπική καθαίρεση του σκυροδέµατος γίνεται µε χρήση αερόσφυρας βάρους 6,5 έως 11 Kg µε πίεση
λειτουργίας 0,7 MPa ( κατανάλωση αέρα 0,5 έως 1,1m3/min αντίστοιχα).
Σε εργοτάξια µε απαιτήσεις χαµηλού θορύβου, θα χρησιµοποιούνται κατασιγασµένες αερόσφυρες.
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3.3

Μ2: ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ
Η τοπική καθαίρεση του σκυροδέµατος γίνεται µε χρήση ηλεκτρόσφυρας ισχύος από 1000 W έως
1500W και βάρους 10 έως 15 Kg αντίστοιχα, µε κοπτικό άκρο συνήθους µορφής (βελόνι). ∆εν θα
χρησιµοποιούνται σφύρες µεγαλύτερης ισχύος και βάρους γιατί µπορεί να προξενήσουν βλάβη στους
οπλισµούς.

3.4

Μ3: ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
Χρησιµοποιούνται υδραυλικές κρουστικές σφύρες τροφοδοτούµενες από υδραυλική αντλία υψηλής
πιέσεως.
Οι υδραυλικές σφύρες πλεονεκτούν έναντι των αερόσφυρων λόγω του χαµηλότερου θορύβου
λειτουργίας και του µεγαλυτέρου βαθµού απόδοσης.

3.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη, όταν:
• Έχει καθαιρεθεί πλήρως το σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη.
• Οι παρειές του παραµένοντος σκυροδέµατος έχουν καθαριστεί από τα χαλαρά τεµάχια
σκυροδέµατος.
• Οι ράβδοι του διατηρούµενου οπλισµού έχουν απαλλαγεί από προσκολληµένα τεµάχια
σκυροδέµατος.
• Τα προϊόντα της εργασίας έχουν συγκεντρωθεί και αποτεθεί στην περιοχή φόρτωσης.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την παραλαβή ελέγχεται:
•

Εάν η καθαίρεση του σκυροδέµατος έγινε στις περιοχές και θέσεις του φέροντος οργανισµού που
προβλέπεται στη µελέτη, και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα χαλαρά τεµάχια σκυροδέµατος ή άλλων
υλικών.

•

Εάν στο παραµένον σκυρόδεµα δεν έχουν προκληθεί βλάβες (ρηγµατώσεις, αποφλοιώσεις,
κ.λ.π.). Εάν διαπιστωθούν βλάβες θα αποκαθίστανται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης και
τις σχετικές ΠΕΤΕΠ.

•

Εάν έχουν προκληθεί βλάβες στον διατηρούµενο οπλισµό (κακώσεις, εγκοπές βάθους
µεγαλύτερου τον 10% της διαµέτρου, τοπική κάµψη ή τοπικός λυγισµός). Εάν διαπιστωθούν
βλάβες, πρέπει να αποκαθίστανται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης και τις σχετικές
ΠΕΤΕΠ.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΟΙ εργασίες αφορούν επεµβάσεις επί φερόντων στοιχείων και επηρεάζουν ως εκ τούτου την στατική
λειτουργία της κατασκευής.
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5.2

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Όπως προβλέπεται στο ΣΑΥ και ΦΑΥ του Έργου (Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας-Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας).

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυβικά µέτρα καθαιρεθέντων στοιχείων (m3), ανεξάρτητα:

6.2

•

από την εφαρµοζόµενη µέθοδο,

•

το πάχος του αφαιρούµενου σκυροδέµατος και

•

από το ποσοστό οπλισµού του στοιχείου.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού, ως περαιωµένη εργασία, µετρούµενη
για παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει:
•

Τη µεταφορά των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του σε αυτό.

•

Την εκτέλεση της εργασίας και τη δαπάνη των µηχανηµάτων, του εξοπλισµού, των ικριωµάτων και
λοιπών µέσων προστασίας.

•

Την δαπάνη για τυχόν αποκατάσταση βλαβών σκυροδέµατος και οπλισµού που προκλήθηκαν
κατά την εκτέλεση της εργασίας.

•

Την συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης και την αποθήκευσή τους στην περιοχή
φόρτωσης.
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