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Καθαρισµός επιφανείας χάλυβα

1.

ΠΕΤΕΠ

14-01-09-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η προδιαγραφή αυτή αφορά στον καθαρισµό της επιφάνειας του Χάλυβα από:

2.

•

Υπολείµµατα σκληρυµένου σκυροδέµατος,

•

Υπολείµµατα σκληρυµένου σκυροδέµατος,

•

Οξείδια σε ράβδους οπλισµών,

•

Οξείδια σε σιδηροδοκούς και ελάσµατα,

•

Πετρελαιοειδή σε ράβδους οπλισµών (διυλιστήρια, λεβητοστάσια),

•

Αντιοξειδωτική βαφή σε ράβδους οπλισµών (αναµονές),

•

Αντιοξειδωτική βαφή σε δοκούς και ελάσµατα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα χρησιµοποιούµενα χηµικά προϊόντα (αναλόγως της εφαρµοζόµενης µεθόδου), όπως απολιπαντές,
διαβρωτικά κλπ. θα φέρουν σήµανση CE και θα συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια οδηγιών
χρήσης των κατασκευαστών.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Η µέθοδος κατασκευής εξαρτάται από:
•

Το είδος του υλικού που πρέπει να αποµακρυνθεί από την επιφάνεια του χάλυβα

•

Το πάχος του οξειδίου που πρέπει να αποµακρυνθεί από την επιφάνεια του χάλυβα

•

Τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας

Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι µέθοδοι εκτέλεσης της εργασίας, και στον Πίνακα 3-1 που ακολουθεί
το πεδίο εφαρµογής τους κατά περίπτωση. Στον ίδιο Πίνακα αναφέρεται η δυνατότητα εφαρµογής
κάθε µεθόδου σε περιβάλλον που δεν επιτρέπονται "Θερµές Εργασίες" (εργασίες που µπορεί να
οδηγήσουν σε ανάφλεξη) έστω και αν είναι ελεύθερο αναφλέξιµων αερίων (gass free) .

3.2

Μ1: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΑΕΡΟΜΑΤΣΑΚΟΝΟ)
Ο καθαρισµός γίνεται µε χρήση ελαφράς αερόσφυρας βάρους 1Kg, µε πίεση λειτουργίας 0,7 MPa, και
µονή κεφαλή επεξεργασίας, µε κοπτικό πρισµατικής µορφής σε σχήµα σταυρού (αεροµατσάκονο).
Εφαρµόζεται για την αφαίρεση στρώσεωνοξειδίων µεγάλου πάχους (απολέπιση).
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3.3

Μ2: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Χρησιµοποιείται αερόσφυρα πολλαπλών κεφαλών (3 έως 6 κεφαλές). Κατά τα λοιπά ως 3.2.

3.4

Μ3: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΧΕΙΡΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΧΑΛΥΒΑ

ΜΕ

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ

ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ

Ο καθαρισµός γίνεται µε χρήση χαλύβδινης σφύρας χειρός (µατσακόνι) διπλής κεφαλής, εκ των
οποίων η µια θα είναι κεφαλή µε µορφή πρίσµατος και η άλλη µε µορφή κώνου. Εφαρµόζεται για την
αφαίρεση στρώσεων οξειδίων µεγάλου πάχους (απολέπιση).

3.5

Μ4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ
ΧΕΙΡΟΣ
Όπως στη παρ. 3.4 αλλά µε στέλεχος κατασκευασµένο από ορείχαλκο.

3.6

Μ5: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ
Ο καθαρισµός γίνεται µε χρήση βούρτσας επιµήκους µορφής µε χαλύβδινα σύρµατα. Τα σύρµατα
πρέπει να έχουν διάµετρο περίπου 1 mm και ικανή ελαστικότητα για να µην παραµορφώνονται µε τη
χρήση.

3.7

Μ6: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ
Όπως στην παρ. 3.6 αλλά µε χρήση βούρτσας µε ορειχάλκινα σύρµατα.

3.8

Μ7: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ
ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ
Ο καθαρισµός γίνεται µε χρήση βούρτσας προσαρµοσµένης σε ηλεκτρικό γωνιακό τροχό ή
περιστροφικό δράπανο. Η κεφαλή της βούρτσας φέρει χαλύβδινα σύρµατα διαµέτρου περίπου 1 mm
και ικανή ελαστικότητα για να µην παραµορφώνονται µε τη χρήση.
Η συρµατόβουρτσα επιλέγεται έτσι ώστε ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός στροφών κατά τη χρήση
της, να υπερκαλύπτει τον ονοµαστικό αριθµό στροφών του γωνιακού ηλεκτρικού τροχού στον οποίο
θα προσαρµοστεί.

3.9

Μ8: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΕ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ
Ο καθαρισµός γίνεται µε χρήση βούρτσας προσαρµοσµένης σε ηλεκτρικό γωνιακό τροχό ή
περιστροφικό δράπανο. Η κεφαλή της βούρτσας φέρει χαλύβδινα σύρµατα διαµέτρου περίπου 1 mm
και ικανή ελαστικότητα για να µην παραµορφώνονται µε τη χρήση.
Λόγω της µικρής µηχανικής αντοχής των ορειχάλκινων συρµάτων πρέπει να χρησιµοποιούνται
γωνιακοί τροχοί µε ικανότητα περιστροφής έως 2000 στροφές / λεπτό.

3.10 Μ9: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ Υ∆ΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ο καθορισµός γίνεται µε εκτόξευση νερού υπό πίεση 10 έως 20 MΡa στην επιφάνεια του χάλυβα.
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Η παροχή νερού που θα χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία, θα πρέπει να υπερκαλύπτει την
ονοµαστική παροχή της αντλίας, ώστε να είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η προβλεπόµενη πίεση στο
ακροφύσιο.

3.11 Μ10: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ Υ∆ΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
Για τον καθορισµό εφαρµόζεται υδροβολή µέσης πίεσης ως 3,10 MΡa που συµπαρασύρει κόκκους
ικανής σκληρότητας (µεγαλύτερης των 6 µονάδων της κλίµακας Mohs) µεγέθους 0,5 έως 1mm.

3.12 M11: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΑΜΜΟΒΟΛΗ
Ο καθαρισµός γίνεται µε εκτόξευση υπό πίεση στην επιφάνεια του χάλυβα λεπτών κόκκων
διαβρωτικού µέσου, µεγέθους 0,5 έως 3,00mm σκληρότητας µεγαλύτερης των 6 µονάδων της
κλίµακας Mohs. Χρησιµοποιείται συσκευή κατά τη λειτουργία της οποίας το διαβρωτικό µέσον
εκτοξεύεται µε ρεύµα αέρα υπό πίεση.

3.13 Μ12: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΩΝ
Ο καθαρισµός γίνεται µε εφαρµογή απολιπαντών γενικής χρήσης που συνίστανται από αλκαλικά
γαλακτοποιηµένα υγρά προϊόντα. Ψεκάζονται ή εφαρµόζονται µε πινέλο στις προς καθαρισµό
επιφάνειες και αφού αντιδράσουν µε το υπόστρωµα, για 10-20 λεπτά, αποµακρύνονται υπό µορφή
γαλακτώµατος µε νερό υπό πίεση. Χρησιµοποιούνται κυρίως για τον καθαρισµό από λάδια, γράσα,
πίσσες, λάσπες κ.λ.π.

3.14 Μ13: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
ΣΚΟΥΡΙΑΣ
Ο καθαρισµός γίνεται µε εφαρµογή υγρού αφαιρετικού σκουριάς και διαβρώσεων που συνήθως είναι
µείγµα ασθενών ανοργάνων και οργανικών οξέων µε γαλακτοµατοποιητές. Το υλικό εφαρµόζεται µε
πινέλο ή εµβάπτιση ως έχει ή αραιωµένο µε νερό, ανάλογα µε τις απαιτήσεις καθαρισµού. Ξεπλένεται
µε νερό υπό πίεση. Εφαρµογή κυρίως στην αποµάκρυνση οξειδώσεων, αιθάλης, λαδιών κ.λ.π.

3.15 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πίνακας 3-1
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Μ1

Μ2

Μ3

Μ4

Μ5

Μ6

Μ7

Μ8

Υπολείµµατα σκληρυµένου σκυροδέµατος

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

Υπολείµµατα σκληρυµένου σκυροδ.

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

Οξείδια από ράβδο οπλισµών

∗

Οξείδια από δοκούς ή ελάσµατα

∗

Μ11

∗

∗

1

Χρώµα σε οπλισµούς

∗

Χρώµα σε ελάσµατα

∗

Εφαρµογή µεθόδου σε περιβάλλον που
δεν επιτρέπονται "Θερµές Εργασίες"
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Μ10

∗

Μ13

2

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

Μ12

∗

Πετρελαιοειδή σε οπλισµό

(1)+(2)

Μ9

∗

∗

∗

Συνδυασµός µεθόδων
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3.16 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη, όταν έχει καθαρισθεί πλήρως η επιφάνεια του χάλυβα και ο
σιδηροπλισµός, η σιδηροδοκός ή τα ελάσµατα έχουν αποκτήσει µεταλλική όψη και τα προϊόντα της
εργασίας έχουν αποµακρυνθεί και αποτεθεί στην περιοχή φόρτωσης.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την παραλαβή ελέγχεται η περαίωση της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
ΠΕΤΕΠ. Ο έλεγχος γίνεται οπτικά, δια της αφής ή/και κρουστικά µε χρήση σφύρας, προκειµένου να
διαπιστωθεί:
α) Εάν έχει επέλθει υπερβολική µείωση της διαµέτρου της ράβδου όταν χρησιµοποιούνται διαβρωτικές
µέθοδοι.
β) Εάν έχουν δηµιουργηθεί «πληγές-εγκοπές» στην ράβδο από την χρήση κρουστικών µεθόδων.
γ) Εάν οι ράβδοι παρουσιάζουν αποτµήσεις.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

5.2

−

Χρήση ηλεκτροεργαλείων.

−

Χρήση χηµικών ουσιών (διαβρωτικοί παράγοντες).

−

Χρήση συστηµάτων υδροβολής και πεπιεσµένου αέρα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Το Τεχνικό Προσωπικό θα πρέπει να χρησιµοποιεί κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τον Πίνακα 5-1) τα
ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
ΠΡ1: Γάντια εργοταξίων υφασµάτινα ή δερµάτινα.
ΠΡ2: Γυαλιά προστασίας από πλαστικό.
ΠΡ3: ∆ιαφανής προσωπίδα από πλαστικό, που καλύπτει όλο το πρόσωπο.
ΠΡ4: Κουκούλα κεφαλής από ύφασµα λινό ή πλαστικοποιηµένο χαρτί, αφήνει ακάλυπτο µόνο το
πρόσωπο από το µέτωπο έως το σαγόνι. Καλύπτει επίσης και µέρος του στήθους και των
ώµων.
ΠΡ5: Μάσκα απλή τύπου χειρουργείου.
ΠΡ6: Μάσκα ελαστική µε καθαριζόµενο φίλτρο.
ΠΡ7: Κράνος προστασίας που καλύπτει όλο το κεφάλι έως τους ώµους µε εξωτερική παροχή αέρα
για την αναπνοή. Ο παρεχόµενος αέρας πρέπει να διέρχεται από φίλτρο που θα απαλλάσσει
τον αέρα από αιωρούµενα σωµατίδια, ίχνη λαδιού και υπερβολική υγρασία.
ΠΡ8: Ολόσωµη αδιάβροχη φόρµα, αδιάβροχα γάντια και αδιάβροχες µπότες.
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Πίνακας 5-1
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡ1

ΠΡ2

Αεροµατσάκονο µονής κεφαλής

∗

Αεροµατσάκονο πολλαπλής κεφαλής

ΠΡ3

ΠΡ4

ΠΡ5

ΠΡ6

ΠΡ7

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

Χαλύβδινο µατσακόνι

∗

∗

∗

∗

Ορειχάλκινο µατσακόνι

∗

∗

∗

∗

Συρµατόβουρτσα χειρός

∗

∗

∗

∗

Συρµατόβουρτσα χειρός µε ορειχάλκινα σύρµατα

∗

∗

∗

∗

Συρµατοβουρτσα τροχού

∗

∗

∗

∗

∗

Συρµατόβουρτσα τροχού µε ορειχάλκινα σύρµατα

∗

∗

∗

∗

∗

ΠΡ8

Υδροβολή µέσης πίεσης

∗

∗

∗

Υδροβολή µε διαβρωτικό µέσο

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

Αµµοβολή

∗

Απολιπαντές

∗

∆ιάλυµα οξέων

∗

∗

∗

∗

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∗

Η εργασία επιµετράται σε επιφάνεια (ανάπηγµα) πλήρως καθορισθέντων χαλύβδινων στοιχείων και
οπλισµού, ανεξαρτήτως της εφαρµοζόµενης µεθόδου καθαρισµού.

6.2

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Ο καθαρισµός επιφάνειας χάλυβα ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και
ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει:
• Την αγορά των αναλωσίµων υλικών, την µεταφορά τους και την ασφάλεια της µεταφοράς τους στο
εργοτάξιο,
• Την αποθήκευση και φύλαξη των αναλωσίµων στο εργοτάξιο,
• Την µεταφορά και αποµάκρυνση και του εξοπλισµού προς και από το εργοτάξιο και την φύλαξή του
σε αυτό,
• Την εκτέλεση της εργασίας και τη δαπάνη του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού,
• Την αποµάκρυνση των προϊόντων καθαρισµού και αναλωσίµων υλικών και την απόθεσή τους στη
περιοχή φόρτωσης.
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