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Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση
του οπλισµού

1.

ΠΕΤΕΠ

14-01-02-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η προδιαγραφή αυτή αφορά τις τοπικές καθαιρέσεις οπλισµένου σκυροδέµατος, χωρίς διατήρηση του
οπλισµού που είναι ενσωµατωµένος στο σκυρόδεµα που καθαιρείται.
Ενδεικτικά διακρίνονται οι περιπτώσεις:

2.

•

Οριστική καθαίρεση προβόλων,

•

Οριστική καθαίρεση πλακών ή τµήµατος πλακών,

•

Πρώτη φάση καθαιρέσεων προ της καθαίρεσης µε διατήρηση του οπλισµού,

•

Αφαίρεση µεµονωµένων
ανακατασκευαστούν,

•

Αφαίρεση µεµονωµένων φερόντων στοιχείων, για τροποποίηση του φέροντος οργανισµού.

φερόντων

στοιχείων

µε

βαριές

βλάβες

προκειµένου

να

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
∆εν εφαρµόζεται.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Η µέθοδος εκτέλεσης 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 ή σε
οµάδες ανθρώπων.

Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι µέθοδοι εκτέλεσης της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η
οριοθέτηση του υπό καθαίρεση τµήµατος και κατάλληλη υποστύλωση, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στην µελέτη.

3.2

Μ1: ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
Η τοπική καθαίρεση του σκυροδέµατος γίνεται µε χρήση αερόσφυρας βάρους 15 έως 40 Kg µε πίεση
λειτουργίας 0,7 MPa (κατανάλωση αέρα 1,2 έως 2,0 m3/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 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ
Η τοπική καθαίρεση του σκυροδέµατος γίνεται µε χρήση υδραυλικής κρουστικής σφύρας που
τροφοδοτείται από εξωτερική υδραυλική αντλία. Ενίοτε η υδραυλική σφύρα είναι προσαρµοσµένη σε
µικρό ερπυστριοφόρο ή ελαστιχοφόρο εκσκαφέα (κατηγορίας mini excovator).
Η υδραυλική σφύρα πλεονεκτεί έναντι της αερόσφυρας λόγω του χαµηλότερου παραγόµενου θορύβου
κατά τη χρήση της και του µεγαλύτερου βαθµού απόδοσης.

3.4

Μ3: ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α∆ΑΜΑΝΤΟΦΟΡΟΥ
∆ΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ (Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ)
Η τοπική καθαίρεση του σκυροδέµατος γίνεται µε χρήση κοπτικών µηχανηµάτων αδαµαντοφόρου
δίσκου που αποκόπτουν οπλισµένο σκυρόδεµα (σκυρόδεµα και χάλυβα ταυτοχρόνως). Λόγω της
φύσης του κοπτικού απαιτείται συνεχής ψύξη µε νερό (τροφοδοτείται συνήθως από το ίδιο το
µηχάνηµα).
Η διάµετρος των δίσκων εργοταξιακής χρήσης κυµαίνεται από 250mm έως 1000mm. Οι
αδαµαντοφόροι δίσκοι είναι κυρίως σε τοµές πλακών µεγάλου µήκους.

3.5

Μ4: ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΗ
(Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ)
Η τοπική καθαίρεση του σκυροδέµατος γίνεται µε εξοπλισµό συρµατοκοπής που περιλαµβάνει ειδικό
συρµατόσχοινο µε κοπτικά στοιχεία σε µορφή βρόχου και κινητήρια διάταξη περιστροφής. Ο βρόχος
περιβάλει το υπό κοπή στοιχείο, κλείνει και κινείται µε γραµµική ταχύτητα έως 20m/s, συγκρατούµενος
από διάταξη τάνυσης του συρµατόσχοινου κοπής (ώστε να βρίσκεται συνεχώς υπό σταθερή τάση).
Η συρµατοκοπή είναι κατάλληλη για την κοπή µεγάλων όγκων σκυροδέµατος, υστερεί όµως σε
ευελιξία.

3.6

Μ5: ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Υ∆ΡΟΚΟΠΗ (Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΗ
ΚΟΠΗ)
Η τοπική καθαίρεση του σκυροδέµατος γίνεται µε την χρήση συγκροτήµατος υδροκοπής.
Το συγκρότηµα υδροκοπής εκτοξεύει νερό µε πολύ υψηλή πίεση το οποίο κατά την έξοδό του από το
ακροφύσιο συµπαρασύρει κόκκους διαβρωτικού µέσου η σκληρότητα των οποίων επιλέγεται µε βάση
την ποιότητα του χάλυβα που περιέχεται στο υπό κοπή σκυρόδεµα.
Το πάχος του άοπλου σκυροδέµατος που είναι δυνατό να κοπεί µε τη µέθοδο αυτή φθάνει τα 50 cm,
µειώνεται όµως όσο αυξάνεται το ποσοστό του περιεχόµενου οπλισµού.
Για την έναρξη της εργασίας απαιτείται διάνοιξη διαµπερούς οπής στο στοιχείο, έστω και Φ30 mm.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών λόγω των εξαιρετικά υψηλών πιέσεων
λειτουργίας (περίπου 200 MPa). Η απαιτούµενη ισχύς της αντλίας υπερύψηλης πιέσεων είναι,
ενδεικτικά, 70 KW για παροχή 16lt/min.
Η µέθοδος αυτή δεν είναι γενικής χρήσης και χρησιµοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. όταν
υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης αερίων).
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3.7

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη, όταν έχει καθαιρεθεί και αποµακρυνθεί το στοιχείο της κατασκευής,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη, οι παρειές του παραµένοντος σκυροδέµατος έχουν
καθαριστεί από χαλαρά και σαθρά υλικά, τα προϊόντα της αποξήλωσης έχουν συγκεντρωθεί στην
περιοχή φόρτωσης και έχουν αποκατασταθεί οι τυχόν βλάβες στο παραµένον σκυρόδεµα.

4.

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

Εάν η καθαίρεση του σκυροδέµατος έγινε στην έκταση που προβλέπεται στη µελέτη.

•

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

•

Εάν οι υποστυλώσεις έχουν διαµορφωθεί και διαταχθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη
µελέτη.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Όπως αναφέρονται στο ΣΑΥ του Έργου (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας).
Λόγω του ότι καθαιρούνται και φέροντα στοιχεία, υπάρχει ενδεχόµενο µεταβολής της στατικής
λειτουργίας του φορέα και πρόκληση ζηµιών ή αντοχών.
Ειδικά για την καθαίρεση σκυροδέµατος µε αδαµαντοφόρο δίσκο, συρµατοκοπή ή υδροκοπή,
απαιτείται ειδικευµένο προσωπικό που θα είναι εξοικειωµένο µε τη χρήση αυτού του εξοπλισµού.

5.2

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
−

Όπως προβλέπεται στο ΣΑΥ και ΦΑΥ του Έργου.

−

Σχολαστική εφαρµογή των µέτρων προσωρινής-οριστικής υποστήλωσης που προβλέπονται από
την µελέτη.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυβικό µέτρο αποξηλωθέντων στοιχείων (m3), εάν εφαρµόζεται καθαίρεση µε αερόσφυρες ή
υδραυλικές σφύρες.
Επιφάνεια κοπής (m2), όταν εφαρµόζονται µέθοδοι αδιατάρακτης κοπής, ανεξαρτήτως της µεθόδου.

6.2

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

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

Την δαπάνη των απαιτούµενων προσωρινών υποστυλώσεων-αντιστηρίξεων.

•

Την εκτέλεση της εργασίας και τη δαπάνη χρήσης και συντήρησης των µηχανηµάτων και του
εξοπλισµού.

•

Την δαπάνη αποκατάστασης τυχόν βλαβών σκυροδέµατος που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση
της εργασίας προς οριστική αποµάκρυνση.

•

Την συλλογή των προϊόντων της καθαίρεσης και την µεταφορά τους στην περιοχή φόρτωσης.
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