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∆ιάτρηση οπής µε αποκοπή του οπλισµού

1

ΠΕΤΕΠ

14-01-03-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την διάτρηση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του
χαλύβδινου οπλισµού.
Οι διατρήσεις µπορεί να είναι τυφλές (π.χ. για αγκύρωση οπλισµού) ή διαµπερείς (π.χ. για εφαρµογή
εξωτερικής προέντασης).

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
∆εν έχει εφαρµογή.

3

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Για τις διατρήσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή οπλισµού χρησιµοποιούνται
διατρητικά εργαλεία µε δυνατότητες διείσδυσης σε µέταλλο. Πριν την έναρξη των εργασιών ελέγχεται
επιµελώς η περιοχή για τυχόν διερχόµενα δίκτυα, παροχές κ.λ.π.

3.2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α) Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να έχει
αποδεδειγµένη εµπειρία, σε παρόµοιας φύσεως έργα (έργα επισκευών ενισχύσεων).
β) Το συνεργείο θα διαθέτει:
• Ηλεκτρική ή Υδραυλική καροταρία (core drill).
ή
• Σύστηµα θερµικής λόγχης (themal lanch).

3.3

Μ1: ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ
ΚΑΡΟΤΑΡΙΑ
Η διάτρηση του οπλισµένου σκυροδέµατος γίνεται µε χρήση ηλεκτροκίνητης καροταρίας, που
λειτουργεί ως περιστροφικό ηλεκτρικό δράπανο µε κοπτικά εργαλεία µορφής κοίλου σωλήνα
(διαφόρων διαµέτρων) µε τεχνητά διαµάντια προσαρµοσµένα στα χείλη τους.
Κατά την λειτουργία απαιτείται ψύξη µε νερό το οποίο ταυτόχρονα αποµακρύνει και τα προϊόντα
κοπής.
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Η ταχύτητα περιστροφής του κοπτικού εργαλείου ρυθµίζεται ανάλογα µε τη διάµετρο διάτρησης
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού.
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συνιστώµενοι από τον κατασκευαστή συνδυασµοί βάθουςδιαµέτρου οπής.
Οι ελαφρές καροταρίες είναι συνήθως ηλεκτροεργαλεία χειρός, οι ∆ε βαρύτερες φέρουν κατάλληλο
υποστάτη.

3.4

Μ2: ∆ΙΑΤΡΗΣΗ OΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΡΟΤΑΡΙΑ
Οι υδραυλικές καροταρίες λειτουργούν ως είδος ελαφρών περιστροφικών γεωτρυπάνων. Φέρουν
κοπτικά εργαλεία µορφής κοίλου σωλήνα (διαφόρων διαµέτρων) µε κοπτικό µέσο τεχνητά διαµάντια ή
υπέρσκληρo χάλυβα που προσαρµόζονται στα χείλη σωληνωτού στελέχους. Η µονάδα πρέπει να
εξασφαλίζει ικανή ροπή περιστροφής του κοπτικού άκρου, να έχει δυνατότητα ρύθµισης στροφών,
προώθησης και ανάσυρσης των κοπτικών και χρήσης επεκτεινόµενων κοπτικών. Επιτυγχάνονται µε
τον εξοπλισµό αυτό διατρήσεις µεγάλου βάθους και µεγάλων διαµέτρων (50÷500mm).
Κατά την λειτουργία του εξοπλισµού, απαιτείται ψύξη µε νερό, το οποίο ταυτόχρονα αποµακρύνει και
τα προϊόντα κοπής.

3.5

Μ3: ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΛΟΓΧΗ
Η διάταξη θερµικής λόγχης αναπτύσσει υπερ-υψηλές θερµοκρασίες και επιτυγχάνει την διάτρηση του
σκυροδέµατος µε τήξη.
Η αναπτυσσόµενη θερµοκρασία υπερβαίνει τις 2000°C , και επαρκεί για την µετατροπή του
σκυροδέµατος σε λάβα. Οι χάλυβες έχουν ήδη τηχθεί στους 1000°C.
Η θερµοκρασία παράγεται µε βαθµιαία καύση «χαλύβδινης λόγχης» (δέσµης λεπτών µεταλλικών
ράβδων εντός αυθεντικών περιβλήµατος εντός πλαισίου σε οξυγόνο ρεύµατος αέρος).
Η συνήθης διάµετρος της καιόµενης λόγχης είναι 10mm και η οπή που διανοίγεται της τάξης των
25mm ενώ η θερµικά επηρεαζόµενη περιοχή εκτείνεται κατά 5mm επιπλέον .
Η χρήση της µεθόδου ενδείκνυται για βαρέως οπλισµένα σκυροδέµατα.
Σε κάθε περίπτωση η θέση και η κλίση της διάτρησης πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την
ελεύθερη ροή του τήγµατος.

3.6

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχει διατρηθεί το σκυρόδεµα στις θέσεις, τις διαµέτρους και τα
βάθη που προβλέπονται στη µελέτη.

4

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την παραλαβή θα διαπιστώνεται οπτικά και µε συµβατικές µετρήσεις, ότι έχει διατρηθεί το
σκυρόδεµα στις θέσεις, τις διαµέτρους και τα βάθη που προβλέπονται στη µελέτη. Οι ανοχές των
διαµέτρων και του βάθους των οπών που προδιαγράφονται στην µελέτη, εν γένει δεν υπερβαίνουν το
±10% των αντιστοίχων ονοµαστικών τιµών.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στις ανοχές των διαµέτρων των οπών στις οποίες πρόκειται να
τοποθετηθούν διαστελόµµενα αγκύρια, και στο βάθος των οπών εάν προβλέπεται να τοποθετηθούν
αγκύρια διαστελλόµενης κεφαλής.
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Στις διατρήσεις σηµαντικού βάθους θα ελέγχεται και η κλίση. Οι ανοχές των κλίσεων προδιαγράφονται
στη µελέτη και εν γένει δεν θα υπερβαίνουν το ±2%.

5

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Όπως προβλέπονται στο ΣΑΥ του Έργου (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας κατά το Π.∆. 305/96).

5.2

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Σε ότι αφορά το Τεχνικό Προσωπικό έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στο ΣΑΥ του έργου.
Επισηµαίνεται η υποχρεωτική χρήση των ακόλουθων µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ).
-

Γάντια εργοταξίου υφασµάτινα ή δερµάτινα

-

Γυαλιά προστασίας

-

Μάσκα προσώπου

-

Κράνος προστασίας

-

Ειδική πυρίµαχη ενδυµασία όταν χρησιµοποιούνται διατάξεις θερµικής λόγχης.

-

Φόρµα εργασίας όταν χρησιµοποιείται υδραυλική καροταρία.

6

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τρέχοντα µέτρα διάτρησης ανάλογα µε την διάµετρο της οπής, αλλά ανεξαρτήτως της εφαρµοζόµενης
µεθόδου.

6.2

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η διάτρηση του σκυροδέµατος µε αποκοπή 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 και του εξοπλισµού.
• Την δαπάνη αποκατάστασης τυχόν βλαβών στο σκυρόδεµα και τους οπλισµούς κατά την εκτέλεση
της εργασίας.
• Τον καθαρισµό του χώρου µετά την ολοκλήρωση της εργασίας από τα πάσης φύσεως
προκύπτοντα υλικά κατά την διάτρηση.
• Τα πάσης φύσεως αναλώσιµα του εξοπλισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
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