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Αποκατάσταση συνέχειας ανοιχτών συνδετήρων

1.

ΠΕΤΕΠ

14-01-09-04

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ οι απαιτήσεις για την αποκατάσταση της συνέχειας των ανοικτών συνδετήρων
σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος.
Ως ανοιχτοί θεωρούνται οι συνδετήρες που «κλείνουν» µε απλή υπερκάλυψη των άκρων τους, χωρίς
αυτά να αγκυρώνονται στο σκυρόδεµα.

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
α. Συγκολλήσιµες ράβδοι οπλισµού σκυροδέµατος.
β. Ηλεκτρόδια µε βασική επένδυση, ή µε όξινη επένδυση ρουτιλίου (TiO2) µε µηχανικά χαρακτηριστικά
ανάλογα του χαλύβδινου οπλισµού σκυροδεµάτων.
γ. Υλικά προστασίας οπλισµού και αποκατάστασης σκυροδέµατος:
−

Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας του οπλισµού

−

Υλικά που ενισχύουν την πρόσφυση µεταξύ παλαιού σκυροδέµατος και προστιθέµενου
κονιάµατος

−

Υλικά αποκατάστασης διατοµής σκυροδέµατος

−

Υλικά σφράγισης και επιφανειακών τελειωµάτων επιφάνειας του σκυροδέµατος στην περιοχή
της επέµβασης.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Για τα ενσωµατούµενα υλικά έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα πρότυπα:
α. Ηλεκτρόδια
EN 1599:1997: Welding consumables - Covered electrodes for manual arc welding of creepresisting steels - Classification -- Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Επενδεδυµένα ηλεκτρόδια για
συγκόλληση τόξου µε το χέρι, χαλύβων ανθεκτικών σε ερπυσµό - Ταξινόµηση
β. Σιδηροπλισµοί
EN ISO 15630-1:2002: Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO 15630-1:2002) -- Χάλυβας οπλισµένου και
προεντετεµένου σκυροδέµατος. Μέθοδοι δοκιµής. Οπλισµός από ράβδους, χονδρόσυρµα και
σύρµα.
prENV 10081-3:2002: Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 3:
Technical delivery conditions for class B -- Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος. Συγκολλήσιµος
χάλυβας οπλισµών. Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης για προϊόντα κατηγορίας Β.
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Κ.Τ.Χ. 2000 Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων, ΦΕΚ 381/β/24.03.2000
γ. Υλικά προστασίας οπλισµού και αποκατάστασης σκυροδέµατος
• Για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισµού θα χρησιµοποιούνται, είτε έτοιµα ειδικά, µη
τοξικά, τσιµεντοειδή κονιάµατα είτε εποξειδικά αντιοξειδωτικά δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.
• Ως ενισχυτικά πρόσφυσης µεταξύ παλαιού σκυροδέµατος και προστιθέµενου κονιάµατος
χρησιµοποιούνται έτοιµα, ειδικά, µη τοξικά τσιµεντοειδή κονιάµατα.
• Για την αποκατάσταση της διατοµής του σκυροδέµατος θα χρησιµοποιούνται έτοιµα ειδικά µη
τοξικά τσιµεντοειδή επισκευαστικά κονιάµατα κατάλληλα για εφαρµογή σε οριζόντιες και
κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέµατος.
• Για τη σφράγιση και το φινίρισµα της τελικής επιφάνειας του σκυροδέµατος στην περιοχή της
επέµβασης θα χρησιµοποιούνται έτοιµα ειδικά µη τοξικά τσιµεντοειδή κονιάµατα κατάλληλα για
επισκευή µικροατελειών και εξοµάλυνση επιφανειών σκυροδέµατος.
Η ενσωµάτωση των ανωτέρω υλικών υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Για τον σκοπό
αυτό ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση/αποδοχή φάκελο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά
αυτών, ο οποίος θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
−

Κατασκευαστής/παραγωγός υλικού

−

Χηµική σύνθεση (περιεχόµενα βασικά συστατικά)

−

Εκθέσεις εργαστηριακού ελέγχου από τις οποίες θα προκύπτουν τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά των υλικών

−

Οδηγίες ανάµιξης – εφαρµογής

−

Θερµοκρασία εφαρµογής

−

Οδηγίες αποθήκευσης

−

Στοιχεία χηµικής επικινδυνότητας, απαιτήσεις ασφάλειας – υγείας κατά την προετοιµασία και
εφαρµογή των υλικών, µέτρα αντιµετώπισης επαφής του υλικού µε το δέρµα και τα µάτια και
τυχόν αναθυµιάσεων

2.3. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
α. Ηλεκτρόδια.
Τα ηλεκτρόδια θα προσκοµίζονται σε πακέτα συσκευασµένα και θα αποθηκεύονται σε χώρους
προστατευµένους από υγρασία.
Πριν από την χρήση τους θα ξηραίνονται σε φορητά ξηραντήρια, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
β. Συσκευή ηλεκτροσυγκολλήσεως τόξου συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος.
Οι συσκευές θα φυλάσσονται σε στεγασµένους χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην
προφύλαξη των καλωδίων κατά την διακίνηση.
γ. Υλικά προστασίας οπλισµού και αποκατάστασης σκυροδέµατος.
Για την αποθήκευση των υλικών αυτών θα εφαρµόζονται οι οδηγίες του παραγωγού (αερισµός,
προστασία από καιρικές συνθήκες, θερµοκρασία χώρου).
Γενικά τα υλικά αυτά θα αποθηκεύονται σε χώρους προστατευµένους από υγρασία.
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3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Πριν την έναρξη των εργασιών θα ελέγχεται, εάν ο χώρος εργασίας είναι ελεύθερος, και ότι έχουν
ληφθεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας Τεχνικής
Προδιαγραφής. Στο τέλος κάθε ηµέρας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται (µε
µονότροχο ή φορτωτάκι) και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φόρτωσης. Όλα τα δάπεδα και διάδροµοι
εργασίας θα παραµένουν χωρίς µπάζα καθ’ όλο το διάστηµα της ηµέρας.

3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί θα έχει αποδεδειγµένη εµπειρία (βεβαιώσεις
εργοδοτών), σε έργα επισκευών και ενισχύσεων.
β. Οι ηλεκτροσυγκολλητές θα είναι κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισµένες από το Κράτος σχολές
µαθητείας και αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρόµοιας φύσης έργα (πιστοποιητικά εργδοδοτών).
Για τον έλεγχο της ικανότητας των ηλεκτροσυγκολλητών και της καταλληλότητας του εξοπλισµού
θα κατασκευαστούν και θα δοκιµαστούν τρία δοκίµια σύνδεσης ράβδων οπλισµού µε παράθεση,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην ΠΕΤΕΠ 14.01.10.01 «Ένωση υπάρχοντος µε νέον οπλισµού
µε ηλεκτροσυγκόλληση, συγκολλήσιµοι χάλυβες».
γ. Το συνεργείο ηλεκτροσυγκολλήσεων θα διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισµό:
• Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος, καταλλήλου
τύπου για την εκάστοτε εφαρµογή (στρεφόµενου τύπου ή ντιζελοκίνητες).
• Βοηθητικό εξοπλισµό (λαβίδες, σφικτήρες, καλώδια συρµατόβουρτσες, σφυριά, φυσερά κλπ).
• Πλήρη σειρά µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), όπως ασπίδες ηλεκτροσυγολλητών, γυαλιά
προστασίας, µάσκα κεφαλής, πυρίµαχα γάντια, προστατευτικές ποδιές κλπ).
• Τα πάσης φύσεως κλπ θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών Προτύπων και
θα είναι σε άριστη κατάσταση.
• Προστατευτικό παραπέτασµα της θέσης ηλεκτροσυγκόλλησης από σκουρόχρωµο ύφασµα για
την αποµόνωση της περιοχής εργασίας (προστασία των λοιπών εργαζοµένων στην περιοχή).
• Χοάνη µε ανεµιστήρα για την αναρρόφηση της απαγωγής των αναθυµιάσεων κατά την
ηλεκτροσυγκόλληση σε κλειστούς χώρους.
• Φορητά ξηραντήρια ηλεκτροδίων και φλόγιστρα για την προθέρµανση των ράβδων.
δ. Οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη Μηχανικού µε εµπειρία σε θέµατα συγκολλήσεων και
επισκευών. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, επί τόπου του έργου θα βρίσκεται
εργοδηγός, µε εµπειρία επισκευών και συγκολλήσεων αποδεικνυόµενη µε πιστοποιητικό εµπειρίας
ή/και βεβαιώσεις εργοδοτών.

3.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•

Αποµάκρυνση των επιχρισµάτων και του σκυροδέµατος που καλύπτει τους συνδετήρες στην
περιοχή των άκρων τους, χειρωνακτικά µε σφυρί και καλέµι, µε κρουστικό πιστόλι ή µε
οποιοδήποτε άλλο δόκιµο τρόπο έτσι, ώστε να αποκαλύπτονται τα σκέλη τους σε επαρκές µήκος,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην µελέτη.
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• Καθαρισµός των σκελών του συνδετήρα µε συρµατόβουρτσα, χαλύβδινα σύρµατα, γυαλόχαρτο,
υδροβολή πίεσης µε διαβρωτικό µέσο ή αµµοβολή ως ΠΕΤΕΠ 14.01.09.01. Ο καθαρισµός θα
γίνεται υπό συνθήκες µειωµένης υγρασίας και το σκυρόδεµα στην περιοχή της επέµβασης θα
διατηρείται ξηρό.
• Επιµελής καθαρισµός της περιοχής επέµβασης µε σκούπισµα, βούρτσισµα, αναρρόφηση ή
φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα, απαλλαγµένο από έλαια λίπανσης (παρεµβολή φίλτρου
απολύµανσης στην σωλήνωση παροχής).
• Ηλεκτροσυγκόλληση κατά παράθεση των αποκαλυφθέντων σκελών των συνδετήρων σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στην µελέτη. Εάν τα σκέλη του συνδετήρα δεν είναι µορφής και διαµέτρου,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην µελέτη, επί της οποίας θα ηλεκτροσυγκολλούνται κατά
παράθεση και τα δύο σκέλη του συνδετήρα.
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 14.01.10.01
για συγκολλήσιµους χάλυβες ή στην ΠΕΤΕΠ 14.01.10.02 για υπό προϋποθέσεις συγκολλήσιµους
χάλυβες.
•

Εφαρµογή αντιδιαβρωτικής επίστρωσης επί του αποκαλυφθέντος οπλισµού και αποκατάστασης
της διατοµής του σκυροδέµατος σύµφωνα µε όσα σχετικά προβλέπονται στην ΠΕΤΕΠ 14.01.04.00
«Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού λόγω τοπικής οξείδωσης οπλισµού».

•

Συντήρηση της αποκατασταθείσας διατοµής του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην ΠΕΤΕΠ 14.01.04.00 «Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού λόγω
τοπικής οξείδωσης οπλισµού».

3.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην
παράγραφο 3.3. της παρούσας ΠΕΤΕΠ, και σύµφωνα κατά τα λοιπά µε την µελέτη του έργου, και
συγκεντρωθεί, αποµακρυνθεί τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά και έχουν αποτεθεί στην περιοχή
φόρτωσης του εργοταξίου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την παραλαβή ελέγχεται η επιτυχής εκτέλεση περαιωµένης εργασίας ως ΠΕΤΕΠ 14-01-10-01,
14-01-10-02 και 14-01-04-00.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ισχύουν τα καθοριζόµενα στις ΠΕΤΕΠ
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−

14.01.10.01 «Ενώσεις υπάρχοντος µε νέον οπλισµό µε ηλεκτροσυγκόλληση».

−

14.01.10.02 «Ενώσεις υπάρχοντος µε νέον οπλισµό µε εφαρµογή αρµοκλείδων».

−

14.01.04.00 «Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού λόγω τοπικής
οξείδωσης οπλισµού».

ΠΕΤΕΠ:14-01-09-04

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
−

Η αποκατάσταση της συνέχειας των ανοικτών συνδετήρων ως περαιωµένη εργασία επιµετράται
σε χιλιόγραµµα βάρους (kg) προστιθέµενου οπλισµού.

−

Οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως των συνδετήρων επιµετράται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στις ΠΕΤΕΠ 14.01.10.01 και 14.01.10.02.

−

Η εργασία αποκάλυψης και καθαρισµού των συνδετήρων και αποκατάστασης της διατοµής του
σκυροδέµατος επιµετράται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 14.01.04.00
«Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού λόγω τοπικής οξείδωσης
οπλισµού».

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η αποκατάσταση της συνέχειας των ανοικτών συνδετήρων, ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για
παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει τις δαπάνες που αφορούν την προµήθεια και
διαµόρφωση του προστιθέµενου οπλισµού σύµφωνα µε τα παρακάτω:
• Την προµήθεια των υλικών και την µεταφορά τους στο εργοτάξιο.
• Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών και του εξοπλισµού στο εργοτάξιο.
• Την εκτέλεση της εργασίας και τη δαπάνη χρήσης και συντήρησης του εξοπλισµού.
• Τη δαπάνη διαµόρφωσης και τοποθέτησης προσθέτων ράβδων οπλισµού.
• Την δαπάνη των εργασιών τοποθέτησης.
• Την συλλογή του πλεονάζοντος υλικού και την µεταφορά του στην περιοχή φόρτωσης του
εργοταξίου.
• Τα πάσης φύσεως λοιπά υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη εργασία
σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
• Το περιεχόµενο των τιµών µονάδος λοιπών εργασιών, ήτοι:
¾

Ηλεκτροσυγκολλήσεις ράβδων οπλισµού

¾

Αποκάλυψη και καθαρισµός συνδετήρων, προστασία του οπλισµού και αποκατάσταση
διατοµής σκυροδέµατος.

ΠΕΤΕΠ:14-01-09-04
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