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Πλήρωση ρωγµών σκυροδέµατος µικρού εύρους

1.

ΠΕΤΕΠ

14-01-07-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η πλήρωση ρωγµών άοπλου ή οπλισµένου
σκυροδέµατος εύρους 0,3 ÷ 3 mm.
Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην αποκατάσταση της συνέχειας του υλικού στην ρηγµατωµένη
περιοχή του στοιχείου από σκυρόδεµα.

2.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
α. Για τις προεργασίες
•

Υλικά προσωρινής σφράγισης του ορατού ίχνους της ρωγµής.

•

Εξαρτήµατα εισαγωγής των υλικών πλήρωσης της ρωγµής (ακροφύσια, ελαστικοί
σύνδεσµοι, διαστελλόµενα διάτρητα βύσµατα packer κ.λπ.).

Τα υλικά αυτά, µετά τη σκλήρυνση των υλικών πλήρωσης, θα αφαιρούνται και θα
αποµακρύνονται, εάν προβλέπεται στη µελέτη.
β. Για την πλήρωση των ρωγµών
Υλικά εισαγόµενα (εισπιεζόµενα) στη ρωγµή, που µετά την σκλήρυνσή τους συνδέονται
µονολιθικά µε το περιβάλλον σκυρόδεµα.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
α. Για τις προεργασίες
Για τη σφράγιση του ορατού ίχνους της ρωγµής, θα χρησιµοποιούνται υλικά επαρκούς αντοχής
και πρόσφυσης στο σκυρόδεµα για την ανάληψη των φορτίων που δηµιουργούνται κατά την
εισπίεση του υλικού πλήρωσης:
•

Τσιµεντοειδή κονιάµατα ισχυρής πρόσφυσης στο σκυρόδεµα.

•

Εποξειδικές πάστες (µίγµατα υψηλού ιξώδους εφαρµοζόµενα µε σπάτουλα ή µυστρί).

•

Πολυεστερικές πάστες.

Για την εισαγωγή του υλικού πλήρωσης της ρωγµής θα χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση:
•

Ακροφύσια από σκληρό πλαστικό εσωτερικής διαµέτρου 2÷4 mm µε πεπλατυσµένη κεφαλή
καλυπτόµενη από το υλικό σφράγισης.

•

Ακροφύσια από εύκαµπτο πλαστικό εσωτερικής διαµέτρου 2÷4 mm εισαγόµενα στο ρήγµα
(στην περίπτωση διευρυµένων χειλέων του ρήγµατος).
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•

Μεταλλικές βελόνες εσωτερικής διαµέτρου 1÷2 mm (εισάγονται στη ρωγµή και αφαιρούνται
µετά τη σκλήρυνση του υλικού σφράγισης για την διαµόρφωση οπών σε προεπιλεγµένες
θέσεις).

β. Για την πλήρωση των ρωγµών
Θα χρησιµοποιούνται εποξειδικές κόλλες δύο συστατικών που θα πληρούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
•

∆εν θα περιέχουν ανενεργούς διαλύτες.

•

Η κατ’ όγκον αναλογία ανάµειξης σκληρυντή προς ρητίνη θα υπερβαίνει το 1:3.

•

Το µέτρο ελαστικότητας του σκληρυµένου µίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από το 1/30 του
µέτρου ελαστικότητας του σκυροδέµατος.

•

Ο χρόνος πήξης του µίγµατος (pot life) θα είναι επαρκής για την εκτέλεση των εργασιών υπό
τις εκάστοτε θερµοκρασίες περιβάλλοντος και ρηγµατωµένου στοιχείου.

•

Το δυναµικό ιξώδες του υλικού θα είναι το απαιτούµενο για τη µέθοδο εισπίεσης, το εύρος
του ρήγµατος και το πορώδες του σκυροδέµατος (το µεγάλο πορώδες του σκυροδέµατος
απορροφά τις λεπτόρρευστες ρητίνες).

•

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε υγρό περιβάλλον τα συστατικά (ρητίνη και
σκληρυντής) θα πρέπει να είναι αδιάλυτα στο νερό και να µπορούν να αντιδράσουν σε υγρό
περιβάλλον (κατάλληλα για εφαρµογή σε υγρό περιβάλλον).

•

Οι αντοχές της κόλλας σε θλίψη και εφελκυσµό θα είναι τουλάχιστον 50% µεγαλύτερες των
αντίστοιχων αντοχών του σκυροδέµατος.

•

Το χρώµα της ρητίνης θα διαφέρει από το χρώµα του σκληρυντή και τα δύο υλικά θα είναι
συσκευασµένα σε διαφορετικά και διακεκριµένου τύπου δοχεία για να µειωθεί ο κίνδυνος
εσφαλµένης ανάµειξης, δεδοµένου ότι, µετά την εισπίεση του µίγµατος δεν υπάρχει
δυνατότητα διορθωτικών ενεργειών.

•

Τα δοχεία των υλικών θα αναγράφουν ευκρινώς το συστατικό (εποξειδική ρητίνη,
σκληρυντής), το χρώµα, το καθαρό βάρος, την περιοχή θερµοκρασιών εφαρµογής, την
ηµεροµηνία παραγωγής, το µέγιστο χρόνο αποθήκευσης και χρήσης και το χρόνο χρήσης
µετά την ανάµιξη (pot life).

2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα συστατικά των εποξειδικών κολλών θα αποθηκεύονται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή/ παραγωγού (βλ. § 2.2). Πριν την εφαρµογή τους συνιστάται να µεταφέρονται
προσωρινά σε χώρους µε θερµοκρασία τέτοια, ώστε να προσδίδεται το επιθυµητό για την
εφαρµογή ιξώδες (σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού).

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα χαρακτηριστικά των ρητινών και ο τρόπος εφαρµογής τους εξαρτώνται από τους εξής
παράγοντες:
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•

Την θερµοκρασία περιβάλλοντος και σκυροδέµατος.

•

Το εύρος των ρωγµών.
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•

Το πάχος του ρηγµατωµένου στοιχείου.

•

Την έκταση των ρηγµατώσεων.

3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου θα έχει αποδεδειγµένη
εµπειρία, σε παρόµοιας φύσεως έργα, αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών.
Πριν την έναρξη των εργασιών, θα διαπιστώνεται η ικανότητα του συνεργείου που θα ασχοληθεί
µε την εκτέλεσή τους µε δοκιµαστική εφαρµογή της προβλεπόµενης µεθόδου.
β. Το συνεργείο θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση των εργασιών και κατ’
ελάχιστο:
-

Αεροσυµπιεστή µε πίεση εξόδου 0,7 MPa και ακροφύσια για την αποµάκρυνση σκόνης.

-

Συρµατόβουρτσες διαφόρων τύπων (χειρός και επί γωνιακού τροχού).

-

Αναρροφητική αντλία κενού (για την αποµάκρυνση σκόνης).

-

Θερµόµετρα περιβάλλοντος και εµβαπτίσεως.

-

Ογκοµετρικούς σωλήνες ή δοχεία για την µέτρηση των αναλογιών των συστατικών της
ρητίνης.

-

Εξοπλισµό ανάµιξης/ εισπίεσης της ρητίνης κατάλληλο για την τεχνική που θα εφαρµοσθεί
(βλ. σχετικά § 3.3 της παρούσας). Επισηµαίνεται ότι η δοκιµαστικής εφαρµογή θα εκτελείται
µε τον εξοπλισµό που προτείνεται να χρησιµοποιηθεί στο έργο. Ο ειδικός εξοπλισµός
ανάµιξης/ εισπίεσης που θα χρησιµοποιηθεί υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.

γ. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό πενταετούς τουλάχιστον
εµπειρίας, µε τη συνδροµή Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού ή Εργοδηγού µε πενταετή
εµπειρία σε παρόµοια έργα, αποδεικνυόµενη µε σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
εργοδοτών.

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
α. Προεργασίες
-

Καθαιρούνται τα τυχόν υπάρχοντα επιχρίσµατα κατά µήκος του ορατού ίχνους της ρωγµής
και σε πλάτος 10 cm εκατέρωθεν αυτής, µε καλέµι και σφυρί ή µε χρήση ελαφράς
αερόσφυρας.

-

Καθαρίζεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος και αποµακρύνονται τα χαλαρά υλικά και η
σκόνη µε χρήση αντλίας κενού και συρµατόβουρτσας χειρός ή επί γωνιακού τροχού (βλέπε
και µεθόδους Μ3 και Μ4 ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01).

Η επιµελής προετοιµασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος είναι ουσιώδης για την ορθή
σφράγιση του ορατού ίχνους της ρωγµής, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή πλήρωση
της ρωγµής.
β. Σφράγιση του ίχνους της ρωγµής και τοποθέτηση ακροφυσίων
Η εφαρµοστέα τεχνική σφράγισης του ίχνους της ρωγµής και τοποθέτησης των ακροφυσίων
εξαρτάται από το εύρος του ίχνους. Συνιστώνται τα ακόλουθα:

ΠΕΤΕΠ:14-01-07-01
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Πίνακας 3.3.1: Τεχνικές σφράγισης ίχνους ρωγµής ανάλογα µε το εύρος του
Εύρος ίχνους

ΤΕΧΝΙΚΗ
Σ1

Σ2.1

Σ2.2

0,3 ÷ 0,5 mm

Σ2.3

Σ3

Απόσταση µεταξύ
των ακροφυσίων

+

100 mm

0,5 ÷ 1 mm

+

+

+

100 ÷ 135 mm

1,0 ÷ 2 mm

+

+

+

135 ÷ 170 mm

2,0 ÷ 3 mm

+

+

+

170 ÷ 200 mm

3 ÷ 10 mm*

+

+

200 mm

* Αφορά ρήγµατα που το εύρος αυτό εκτείνεται σε µικρό βάθος (περίπου 1-2 cm) από την επιφάνεια του σκυροδέµατος ,
ενώ βαθύτερα περιορίζεται σε 0,3 έως 3 mm.

Οι τεχνικές αυτές έχουν σε γενικές γραµµές ως εξής:
Σ1:

Εφαρµογή τσιµεντοειδούς κονιάµατος και ακροφυσίων από εύκαµπτο πλαστικό.
Ο εύκαµπτος πλαστικός σωλήνας εισάγεται και συγκρατείται µε σφήνωση στα χείλη της
ρωγµής. Η ρωγµή σφραγίζεται µε τσιµεντοειδές κονίαµα, το οποίο σταθεροποιεί µετά την
σκλήρυνσή του τον πλαστικό σωλήνα.

Σ2.1: Εφαρµογή εποξειδικών παστών και ακροφυσίων πεπλατυσµένης κεφαλής.
Τα ακροφύσια στερεώνονται κατά µήκος του ρήγµατος µε µικρή ποσότητα εποξειδικής
πάστας. Μετά την πήξη της πάστας σφραγίζεται εξωτερικά η ρωγµή και όλη η
πεπλατυσµένη κεφαλή, ώστε να προεξέχει µόνο το σωληνωτό τµήµα του ακροφυσίου.
Σ2.2: Εφαρµογή εποξειδικών παστών και ακροφυσίων από εύκαµπτο πλαστικό.
Ακολουθείται η διαδικασία της τεχνικής Σ1 και χρησιµοποιείται, αντί τσιµεντοειδούς
κονιάµατος, εποξειδική πάστα.
Σ2.3: Εφαρµογή εποξειδικών παστών και διαµόρφωση οπών.
Στα χείλη του ρήγµατος σφηνώνονται χοντρές βελόνες διαµέτρου 1÷2 mm και ακολούθως
σφραγίζεται η ρωγµή µε θιξοτροπική εποξειδική πάστα.
Πριν την πλήρης σκλήρυνση της πάστας αφαιρούνται οι βελόνες και στην θέση τους
παραµένουν οπές.
Μετά την σκλήρυνση της πάστας εξοµαλύνεται η επιφάνεια της σφράγισης στη θέση των
οπών µε εργαλείο τύπου σµίλης έτσι ώστε να επιτρέπει ερµητική επικόλληση βεντούζας.
Σ3:

Εφαρµογή πολυεστερικών παστών και διαµόρφωση οπών.
Ακολουθείται η διαδικασία της τεχνικής Σ2.3, αλλά αντί της εποξειδικής πάστας
χρησιµοποιείται πολυεστερική θιξοτροπική πάστα.

γ. Τεχνικές πλήρωσης της ρωγµής µε εποξειδική κόλλα
Οι συνηθέστερες τεχνικές εισπίεσης της εποξειδικής κόλλας στη ρωγµή είναι οι ακόλουθες:
Μ1:
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Εισπίεση της εποξειδικής κόλλας, αφού προηγουµένως αναµιχθούν και οµογενοποιηθούν
τα συστατικά της µε πιστολέτο χειρός τύπου φύσιγγας. Η µέγιστη πίεση εισαγωγής που
µπορεί να αναπτυχθεί µε τη µέθοδο αυτή είναι 0,10 MPa.

ΠΕΤΕΠ:14-01-07-01

Απαιτούµενος εξοπλισµός:
•

Πιστόλι και φύσιγγες µιας χρήσεως ή επαναχρησιµοποιούµενες χωρητικότητας
0,3÷1,0 lit.

•

Εξαρτήµατα σύνδεσης φυσίγγων και ακροφυσίων.

Το πλύσιµο των εξαρτηµάτων πρέπει να γίνεται σε επαρκώς αεριζόµενους χώρους.
Μ2:

Εφαρµογή της εποξειδικής κόλλας µέσω πιεστικού δοχείου. Η µέγιστη πίεση εισαγωγής
που µπορεί να αναπτυχθεί µε τη µέθοδο αυτή είναι 0,3 MPa. Ο περιορισµένος χρόνος
πήξεως (pot life) του µίγµατος είναι καθοριστικός για την ποσότητα του υλικού που θα
τοποθετείται στο πιεστικό δοχείο προς εισπίεση.
Απαιτούµενος εξοπλισµός:
•

Πιεστικό δοχείο εφοδιασµένο µε ρυθµιστή πίεσης, µανόµετρο, βαλβίδα υπερπίεσης,
δείκτη στάθµης υλικού (κόλλας) και ανακουφιστική βαλβίδα αποσυµπίεσης.

•

Εξαρτήµατα µεταξύ του πιεστικού δοχείου και των ακροφυσίων.

•

Αεροσυµπιεστής πίεσης εξόδου 0,70 MPa.

Το πλύσιµο των εξαρτηµάτων πρέπει να γίνεται σε επαρκώς αεριζόµενους χώρους.
Μ3:

Χρήση διδύµου δοσιµετρικού πιστολέτου χειρός. Στην περίπτωση αυτή η ανάµιξη
πραγµατοποιείται σε ακροφύσιο, στο οποίο καταλήγουν οι εξαγωγές των δύο
πιστολέτων. Η µέγιστη πίεση εισαγωγής που µπορεί να επιτευχθεί µε τον εξοπλισµό αυτό
είναι 0,10 MPa.
Απαιτούµενος εξοπλισµός:
•

∆ίδυµο πιστόλι φυσίγγων.

•

Έτοιµες φύσιγγες µιας χρήσεως, ιδιαίτερες για κάθε συστατικό.

•

Κεφαλή ανάµιξης µίας ή λίγων χρήσεων (για χρήση µίας µέρας το πολύ).

•

Εξαρτήµατα σύνδεσης κεφαλής ανάµιξης και ακροφυσίων.

Το πλύσιµο των εξαρτηµάτων πρέπει να γίνεται σε επαρκώς αεριζόµενους χώρους.
Μ4:

Εισπίεση ρητίνης µε χρήση συστήµατος δοσοµετρικών αντλιών πίεσης εξόδου έως
1,00 MPa (10 at). Ο εξοπλισµός µπορεί να είναι ηλεκτροκίνητος ή πεπιεσµένου αέρα και
περιλαµβάνει διατάξεις ελέγχου της αναλογίας και της πίεσης του ενέµατος. Η τελική
ανάµιξη γίνεται επί της κεφαλής εξόδου, η οποία συνδέεται µε τους σωληνίσκους
υποδοχής του ενέµατος (ακροφύσια) µε κατάλληλους συνδέσµους.
Η κεφαλή ανάµιξης απαιτεί επιµεληµένο πλύσιµο µετά την διακοπή της εισπίεσης εντός
του χρόνου σκλήρυνσης της ρητίνης (pot life).
Το πλύσιµο της κεφαλής και των εξαρτηµάτων πρέπει να γίνεται σε επαρκώς
αεριζόµενους χώρους.

δ. ∆ιαδικασία πλήρωσης της ρωγµής µε εποξειδική κόλλα
Η εισπίεση θα αρχίζει πάντοτε από το χαµηλότερο ακροφύσιο που έχει τοποθετηθεί επί του
στοιχείου και θα συνεχίζεται ανοδικά. Η εισπίεση ανά σηµείο θα συνεχίζεται µέχρι να αρχίσει
εκροή ρητίνης από το επόµενο (εξίδρωση) ή µέχρι του σηµείου "άρνησης εισπίεσης" (αύξηση
πίεσης πέραν της αναµενόµενης για το συγκεκριµένο εύρος ρωγµής ή/και αισθητή µείωση της
κατανάλωσης ενέµατος). Μετά την ολοκλήρωση της εισπίεσης, θα σφραγίζονται τα ακροφύσια
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εισαγωγής και εξόδου (αν έχει εµφανιστεί εξίδρωση) και η εργασία θα συνεχίζεται από το
επόµενο ελεύθερο ακροφύσιο ρητίνης.
Σε περίπτωση µη ορατών ιχνών ρωγµής (π.χ. επιφάνειες τοιχίων προς την πλευρά της
επίχωσης, θέσεις αρµών, άνω παρειά πλάκας µε ξύλινο δάπεδο κ.λπ.), κριτήριο για την αλλαγή
σηµείου εισπίεσης θα είναι η κατανάλωση της κόλλας.
Εισπιέσεις σε στοιχεία που δεν µπορεί να εφαρµοσθεί εξωτερική σφράγιση θα εκτελούνται,
µόνον αφού διαπιστωθεί µε δοκιµές ότι η κόλλα λόγω του ιξώδους της µπορεί να συγκρατηθεί
στην ρωγµή, δεδοµένου ότι, εάν η κόλλα διαρρέει έξω από τη ρωγµή η επέµβαση, θα είναι
ανεπιτυχής.
Κατά την εκτέλεση της εργασίας εισπίεσης σε τακτά διαστήµατα (περίπου 1½ ώρας) ο χειριστής
θα αποθέτει µικρή ποσότητα ρητίνης από την έξοδο του εξοπλισµού εισπίεσης σε κατάλληλα
δισκία ως δείγµα. Εάν διαπιστωθεί ότι η πήξη της ρητίνης των δειγµάτων δεν εξελίσσεται οµαλά
και σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέχει ο παραγωγός του υλικού θα διακόπτεται η εργασία.
Η πίεση εισαγωγής του ενέµατος εξαρτάται από το δυναµικό ιξώδες της ρητίνης και το εύρος
της ρωγµής. Υψηλότερο ιξώδες και µικρότερο πάχος ρωγµής απαιτούν µεγαλύτερες πιέσεις
εισαγωγής. Από τον συσχετισµό των παραµέτρων αυτών, προκύπτει η καταλληλότητα εκάστης
των τεχνικών Μ1 έως Μ4 του προηγούµενου εδαφίου για την πλήρωση των ρωγµών.
Ο πίνακας 3.3.2 παρέχει στοιχεία συσχετισµού ιξώδους - εύρους ρωγµής - πίεσης εισαγωγής
ρητίνης.
Πίνακας 3.3.2: Απαιτούµενη πίεση εισαγωγής εποξειδικής κόλλας σε σχέση µε το εύρος της ρωγµής και το
δυναµικό ιξώδες
ΕΥΡΟΣ ΡΩΓΜΗΣ
(mm)

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΙΞΩ∆ΕΣ
ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΚΟΛΛΑΣ
(cps)

0,3 – 0,5

0,5 – 1

1–2

2–3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(MPa)

1000

-

500

0,8

250

0,4

130

0,2

1000

0,8

500

0,4

250

0,2

1000

0,4

500

0,2

250

0,1

1000

0,3

500

0,1

250

0,05

Σηµείωση : 100 cps =1 poise =0,1 Pa x sec .
∆υναµικό ιξώδες νερού σε θερµοκρασία 20,22 ºC = 1 cps.
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3.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
∆εν απαιτείται.

3.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν:

4.

•

έχει πήξει πλήρως η εποξειδική κόλλα (βλ. § 4.1),

•

έχουν αποκοπεί και αποµακρυνθεί (µετά την πήξη της κόλλας) τα ακροφύσια και η προσωρινή
σφράγιση του ίχνους της ρωγµής, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στη µελέτη,

•

όλα τα προϊόντα καθαιρέσεων και τα άχρηστα υλικά έχουν αποµακρυνθεί και έχουν αποτεθεί
στην περιοχή φόρτωσης του εργοταξίου.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ
Θα διεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
•

Θα ελέγχεται εάν έχει ολοκληρωθεί η πήξη (πολυµερισµός) της εποξειδικής κόλλας.

•

Ο έλεγχος θα γίνεται, αφού περάσουν 48 ώρες από την εφαρµογή. Σε περιοχές εξιδρώσεων θα
ελέγχεται µε επαφή της κόλλας µε το χέρι (µε το δάκτυλο), εάν υπάρχει "κόλληµα". Ο έλεγχος
αυτός είναι υποχρεωτικός σε όλη την έκταση της επέµβασης.

•

Θα ελέγχεται εάν έχει επιτευχθεί πλήρωση της ρωγµής. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη
µελέτη, ο έλεγχος θα γίνεται µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους:
-

Αποκόπτονται λεπτοί πυρήνες στην περιοχή της ρωγµής, έτσι ώστε να την διαπερνούν,
διαµέτρου 25÷50 mm και βάθους ίσου µε το πάχος του ρηγµατωµένου στοιχείου και
τουλάχιστον 15 cm. Θα αποκόπτεται τουλάχιστον ένας πυρήνας ανά 30 m µήκους ίχνους
ρωγµής, εκτός αν άλλως προβλέπεται στη µελέτη, και θα ελέγχεται οπτικά ο βαθµός
πλήρωσης της ρωγµής µε κόλλα (βλ. § 4.2). Στη συνέχεια η οπή θα αποκαθίσταται µε
κονίαµα σταθερού όγκου ή ελαφρά διογκούµενου (βλέπε και ΠΕΤΕΠ 14-02-01-04).

-

∆ιανοίγονται οπές στην επιφάνεια που υπήρχε η ρωγµή και ελέγχεται το εσωτερικό µε
ενδοσκόπιο. Οι οπές θα έχουν διάµετρο κατά 2 mm µεγαλύτερη από τη διάµετρο του
σωλήνα του ενδοσκοπίου και βάθος όσο το πάχος του ρηγµατωµένου στοιχείου και
τουλάχιστον 15 cm. Ο έλεγχος θα γίνεται σε 2 θέσεις ανά 30 m µήκους ρωγµής και
τουλάχιστον σε 2 θέσεις εκτός αν άλλως προβλέπεται στη µελέτη. Μετά τον έλεγχο οι οπές
θα αποκαθίστανται µε κονίαµα σταθερού όγκου ή ελαφρά διογκούµενου (βλέπε και ΠΕΤΕΠ
14-02-01-04).

-

Με χρήση υπερήχων (προσδιορισµός της ταχύτητας διάδοσης του ήχου). Θα γίνεται
µέτρηση σε 3 θέσεις ανά 30 m µήκους ρωγµής και τουλάχιστον σε 3 θέσεις, εκτός αν άλλως
προβλέπεται στη µελέτη, πριν και µετά την πλήρωση της ρωγµής. Αντίστοιχες µετρήσεις θα
γίνονται και σε γειτονικές υγιείς περιοχές. Κατά την εκτέλεση των µετρήσεων σε
ρηγµατωµένη περιοχή ο ποµπός και ο δέκτης του ήχου θα τοποθετούνται εκατέρωθεν της
ρωγµής (πριν και µετά τη σφράγιση της).
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4.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Η επέµβαση θεωρείται επιτυχής, όταν κατά τους έλεγχους της § 4.1 διαπιστωθούν τα ακόλουθα:
•

Κατά τον οπτικό έλεγχο:
έχει ολοκληρωθεί η πήξη της κόλλας σε όλες τις θέσεις ελέγχου.

•

Κατά τον οπτικό έλεγχο αποκοπέντων πυρήνων:
το 90% των ορατών ιχνών της ρωγµής στην επιφάνεια του πυρήνα, µε εύρος µεγαλύτερο των
0,5 mm, έχει πληρωθεί µε κόλλα.

•

Κατά τον οπτικό έλεγχο µε ενδοσκόπιο:
δεν παρατηρούνται κενά στη πλήρωση της ρωγµής σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15% της
εξεταζόµενης επιφάνειας.

•

Κατά τον έλεγχο µε υπερήχους:
η ταχύτητα διάδοσης σε ρηγµατωµένη περιοχή µετά την πλήρωση µε κόλλα είναι σηµαντικά
µεγαλύτερη αυτής πριν την πλήρωση, και προσεγγίζει ή υπερβαίνει την ταχύτητα διάδοσης σε
υγιές σκυρόδεµα.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
•

Χρήση εποξειδικών υλικών (ανάµιξη - εφαρµογή).

•

Χρήση εξοπλισµού εισπίεσης ρητίνης που λειτουργεί υπό υψηλή πίεση.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι εργαζόµενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι εφοδιασµένοι µε µέσα ατοµικής προστασίας
(ΜΑΠ):
•

EN 455-1:2000: Medical gloves for single use - Part 2 : Requirements and testing for physical
properties. - Ιατρικά γάντια µιας χρήσης - Μέρος 2 : Απαιτήσεις και δοκιµές φυσικών ιδιοτήτων.

•

EN 166:2002: Personal eye-protection - Specifications. - Μέσα ατοµικής προστασίας µατιών Προδιαγραφές

Ακόµα και το καλοκαίρι θα φορούν τουλάχιστον πουκάµισο µε µακρύ µανίκι.
Απαγορεύεται να ξεπλένεται ρητίνη που έχει κολλήσει στο δέρµα µε διαλύτη, διότι διαλυόµενη η
ρητίνη εισέρχεται στους πόρους του δέρµατος. ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
Σε περίπτωση που µπει ρητίνη στα µάτια θα γίνεται αµέσως πλύση µε άφθονο νερό. Εάν
παραµένει ερεθισµός µετά την πλύση συνιστάται άµεση επίσκεψη σε ιατρείο.

8/9

ΠΕΤΕΠ:14-01-07-01

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η πλήρωση των ρωγµών µικρού εύρους µε ρητίνη επιµετράται σε τρέχοντα µέτρα ορατού ίχνους
ρήγµατος (m). Οι εργασίες διακρίνονται σε επεµβάσεις µε ή χωρίς αφαίρεση των υλικών
προσωρινής σφράγισης του ίχνους της ρωγµής.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η πλήρωση ρωγµών σκυροδέµατος µικρού εύρους, ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για
παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη περιλαµβάνει:
•

Την µεταφορά του πάσης φύσεως εξοπλισµού στο εργοτάξιο και τη φύλαξή του σε αυτό.

•

Τη δαπάνη για την προµήθεια όλων των αναγκαίων υλικών.

•

Τη δαπάνη για τις προεργασίες.

•

Τη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

•

Τη δαπάνη των ελέγχων συµµόρφωσης.
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