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Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισµού στο σκυρόδεµα

1.

ΠΕΤΕΠ

14-01-11-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την αγκύρωση νέων ράβδων οπλισµού σε παλαιό (σκληρυνθέν)
σκυρόδεµα.

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ
Τα ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων:
• Χάλυβας σε µορφή ράβδων οπλισµού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων, 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.
• Εποξειδικές κόλλες αγκυρώσεων:
EN 13395-2:2002: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of workability - Part 2: Test for flow of grout or mortar -- Προϊόντα και
συστήµατα προστασίας και επισκευής κατασκευών από σκυρόδεµα. Μέθοδοι δοκιµής.
Προσδιορισµός του εργασίµου. Μέρος 2: ∆οκιµές ροής ενεµάτων και κονιαµάτων.
• Κονιάµατα αγκυρώσεων.
• PrEN 1504-6: Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of
reinforcing steel bar -- Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή του σκυροδέµατος.
Μέρος 6:ενέµατα αγκυρώσεων και πλήρωσης εξωτερικών κενών
• Απαιτήσεις για τα εποξειδικά συγκολλητικά:
-

Εποξειδικές κόλλες δύο συστατικών (ρητίνη, σκληρυντής).

-

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

-

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

-

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα επιλέγονται µε κριτήριο και τον χρόνο πήξης του
µίγµατος (pot life), ο οποίος εξαρτάται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος.

-

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 για να µειωθεί ο κίνδυνος
λάθους ανάµειξης.
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-

Τα επιµέρους συστατικά θα είναι συσκευασµένα σε διαφορετικά και διακεκριµένου τύπου
δοχεία.

-

Η ετικέτα των δοχείων θα αναγράφει το συστατικό (εποξειδική ρητίνη, σκληρυντής), το χρώµα,
το καθαρό βάρος, την περιοχή θερµοκρασίας χρησιµοποιησιµότητας, και την ηµεροµηνία
παραγωγής. Το προϊόν θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια που θα αναφέρουν τον µέγιστο
χρόνο αποθήκευσης και χρήσης, την αναλογία ανάµιξης των επιµέρους συστατικών,
λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως, τις συνθήκες αποθήκευσης, τον χρόνο χρήσης µετά την ανάµιξη
και τα απαιτούµενα µέτρα υγιεινής ασφάλειας κατά την χρήση /εφαρµογή.

• Απαιτήσεις για τα κονιάµατα αγκυρώσεων:
-

Θα είναι συσκευασµένα σε σάκους, χωρίς ίχνη κροκιδώσεως των κόκκων.

-

Στη συσκευασία τους θα αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής, ο µέγιστος χρόνος
αποθήκευσης, η θερµοκρασία εφαρµογής και οι συνθήκες αποθήκευσης (θερµοκρασία,
υγρασία).

-

Θα έχουν ελάχιστη αντοχή 40 ΜΡα και σε κάθε περίπτωση αντοχή µεγαλύτερη του
σκυροδέµατος στο οποίο θα γίνει η αγκύρωση τουλάχιστον κατά 5 ΜΡα.

-

Θα συνοδεύονται από λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως του προµηθευτή /παραγωγού.

2.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
• Οι εποξειδικές κόλλες και τα κονιάµατα θα αποθηκεύονται γενικά σε θερµοκρασίες σύµφωνα µε
όσα ορίζει ο παραγωγός του υλικού.
• Η ρητίνη και ο σκληρυντής, συνιστάται να αποθηκεύονται, πριν την ανάµιξή τους, σε χώρους µε
θερµοκρασία που θα τους προσδίνει το επιθυµητό ιξώδες.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα ελέγχεται, εάν ο χώρος εργασίας είναι ελεύθερος, και εάν
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. Οι διάδροµοι προσπέλασης
θα παραµένουν καθαροί καθ’ όλο το διάστηµα της ηµέρας.

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να έχει
αποδεδειγµένη εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών), σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Πριν την
έναρξη των εργασιών, το συνεργείο που θα ασχοληθεί µε τις επεµβάσεις αυτού τους είδους, θα
εκτελεί δοκιµαστική εφαρµογή της µεθόδου για την διαπίστωση της ικανότητά του από την
Επίβλεψη.
β. Το συνεργείο επισκευής θα διαθέτει πλήρη εξοπλισµό για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση της
εργασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.
γ. Η επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου θα γίνεται διαρκώς από Μηχανικό πενταετούς
τουλάχιστον εµπειρίας, µε τη συνδροµή, επί τόπου του έργου ή Τεχνολόγου Μηχανικού ή
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Εργοδηγού µε πενταετή εµπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων αποδεικνυοµένη µε
βεβαιώσεις εργοδοτών.

3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
∆ιαδικασία εκτέλεσης εργασιών:
• Επισηµαίνονται οι θέσεις αγκύρωσης νέου οπλισµού µε κατάλληλη σήµανση.
• Όταν οι οπλισµοί πρόκειται να πακτωθούν στην θεµελίωση θα γίνεται αποκάλυψη των θεµελίων
στην έκταση που καθορίζεται από την µελέτη.
• Καθαρίζεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος ως ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 «Καθαρισµός επιφανείας
σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά».
• Εκτραχύνεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος, εάν αυτό προβλέπεται στη µελέτη.
• ∆ιανοίγονται οι οπές επί του σκυροδέµατος στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τις ΠΕΤΕΠ
14-01-03-01 «∆ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµό» και 14-01-03-02 «∆ιάτρηση µε αποκοπή του
οπλισµού».
Η διάµετρος των οπών θα είναι µεγαλύτερη από αυτήν της ράβδου (Φ) για την εισχώρηση κόλλας
κονιάµατος. Γενικώς, η διάµετρος της οπής θα είναι Φ+4 mm, το δε µήκος της, σύµφωνα µε την
µελέτη.
• Εκτραχύνεται το εσωτερικό της µε συρµατόβουρτσα κυλινδρικής κεφαλής. Οι οπές θα
προστατεύονται µε προσωρινή έµφραξη µέχρι την πάκτωση των ράβδων οπλισµού.
• Ο καθαρισµός της οπής, γίνεται αµέσως πριν την οριστική τοποθέτηση και πάκτωση των ράβδων
οπλισµού, µε αναρρόφηση της σκόνης από το εσωτερικό της, ή µε φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα.
• Εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κονίαµα, ακολουθεί πλύση µε νερό υπό πίεση και στη συνέχεια
εισπίεση στην οπή πεπιεσµένου αέρα για την αποµάκρυνση του επικαθήµενου νερού.
• Εισάγεται επαρκή ποσότητα συγκολλητικού υλικού (κόλλας ή κονιάµατος) στην οπή και
τοποθετείται ο ράβδος µε περιστροφή έτσι, ώστε το υλικό να καλύψει ολόκληρο το διάκενο µεταξύ
ράβδου και να αποµακρυνθεί ο εγκλωβισµένος αέρας. Η ποσότητα του συγκολλητικού υλικού που
υπερχειλίζει από την οπή αποµακρύνεται µε σπάτουλα και δεν επαναχρησιµοποιείται.
• Τα µήκη του εισέχοντος και εξέχοντος τµήµατος της ράβδου θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε την
µελέτη.
• Στις περιπτώσεις οριζοντίων αγκυρώσεων ή κατακόρυφων αγκυρώσεων οροφής, για την αποφυγή
εκροής του συγκολλητικού υλικού, θα χρησιµοποιούνται κάψουλες κόλλας, εφαρµοζόµενες µε
ειδικό εργαλείο ή κόλλες και κονιάµατα κατάλληλα για εργασία «πάνω από το κεφάλι» (over head).
• Απαγορεύεται να επαλείφεται η ράβδος οπλισµού µε παχύρρευστη κόλλα ή πάστα, σε µήκος όσο
απαιτείται για την αγκύρωσή και στη συνέχεια να τοποθετείται στην οπή. Με την τεχνική αυτή δεν
διασφαλίζεται ότι θα γεµίσει πλήρως το διάκενο µεταξύ ράβδου και τοιχωµάτων της οπής.
• Οι οπλισµοί που πακτώνονται, θα συγκρατούνται κατάλληλα, ώστε να µην µετακινηθούν µέχρι την
πήξη του συγκολλητικού υλικού (π.χ. προσωρινή στερέωση, δέσιµο, κατάλληλη σφήνωση στην
οπή, κ.λ.π.)
• Απαγορεύεται η µετατόπιση του οπλισµού που πακτώθηκε ή η επιβολή φορτίου πριν παρέλθει το
50% του χρόνου ανάπτυξης πλήρους αντοχής του συγκολλητικού υλικού, όπως αυτός αναφέρεται
στις οδηγίες χρήσεως του υλικού, και εν πάση περιπτώσει πριν περάσουν 24 ώρες.
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3.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην
παράγραφο 3.3 της παρούσας ΠΕΤΕΠ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη του έργου και έχουν
µεταφερθεί και αποτεθεί τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά στις θέσεις φόρτωσης του εργοταξίου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1 ΕΙ∆Η ΕΛΕΓΧΩΝ
4.1.1.

Οπτικός Έλεγχος

Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό κακοτεχνιών, πριν και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της
εργασίας στο σκυρόδεµα.
Πριν την αγκύρωση των ράβδων, θα ελέγχεται η προετοιµασία του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην παρ. 3.3 της παρούσας.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, θα ελέγχεται η εφαρµογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης
της εργασίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. 3.3, για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν κακοτεχνιών
και την αποκατάσταση των ελαττωµάτων πριν την ολοκλήρωση της εργασίας. Ως τέτοιες πιθανές
κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται: η ανεπιτυχής διάτρηση του σκυροδέµατος και ο καθαρισµός της
οπής, ο ελλειπής πολυµερισµός της εποξειδικής κόλλας (που ελέγχεται µε την αφή), το ανεπαρκές
µήκος πάκτωσης των ράβδων κ.λ.π.

4.1.2.

Έλεγχος σταθερότητας

∆οκιµάζεται µε το χέρι η σταθερότητα όλων των ράβδων που έχουν τοποθετηθεί. Ο έλεγχος γίνεται
µετά την παρέλευση 24 ωρών τουλάχιστον για τις ράβδους που έχουν τοποθετηθεί µε εποξειδική
κόλλα και 7 ηµερών για τις ράβδους που έχουν τοποθετηθεί µε κονίαµα.

4.1.3.

∆οκιµή εξόλκευσης

Η δοκιµή εκτελείται σε οµάδα τριών τουλάχιστον δοκιµιών πριν την έναρξη των κανονικών εργασιών
πάκτωσης των ράβδων και αποσκοπεί τόσο στον έλεγχο της ικανότητας του συνεργείου όσο και την
διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας της επέµβασης.
Τα δοκίµια θα είναι αντιπροσωπευτικά της κυρίως επέµβασης όσον αφορά τα υλικά πάκτωσης, την
ποιότητα του σκυροδέµατος, το βάθος πάκτωσης κλπ.
Ο έλεγχος θα γίνεται µετά την παρέλευση 24 ωρών, τουλάχιστον για τις ράβδους που έχουν
τοποθετηθεί µε εποξειδική κόλλα και 7 ηµερών για τις ράβδους που έχουν τοποθετηθεί µε κονίαµα, µε
χρήση κατάλληλης διάταξης εξόλκευσης (π.χ. µε πρέσα προέντασης ή ειδικού εξολκέα).
Η θέση πάκτωσης των δοκιµιών θα καθορίζεται από την Υπηρεσία (πιθανώς και επί νέον προς τούτο
κατασκευασµένου στοιχείου σκυροδέµατος).

4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
4.2.1.

Οπτικός έλεγχος

∆εν θα πρέπει να διαπιστώνονται κακοτεχνίες ή κατ’ ελάχιστον να είναι περιορισµένης κλίµακας και να
επιδέχονται αποκατάσταση.

4.2.2

Έλεγχος σταθερότητας

∆εν θα πρέπει να διαπιστωθούν ράβδοι µε κινητότητα.
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4.2.3

∆οκιµή εξόλκευσης

Η δοκιµή εξόλκευσης θεωρείται επιτυχής, όταν επέρχεται αστοχία του οπλισµού και όχι της
αγκύρωσης ή όταν η αγκύρωση δέχεται επιτυχώς το προβλεπόµενο από την µελέτη φορτίο. Εάν κατά
τον έλεγχο απορριφθούν τα δοκίµια σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% (και τουλάχιστον ένα),
απορρίπτεται όλη η οµάδα των δοκιµίων, κατασκευάζεται νέα και η δοκιµή επαναλαµβάνεται.

4.2. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Σε κάθε περίπτωση που τα αποτελέσµατα του οπτικού ελέγχου, του ελέγχου σταθερότητας ή της
δοκιµής εξόλκευσης δεν ικανοποιούν, ελέγχονται και αξιολογούνται από τον Μελετητή του Έργου, ο
οποίος θα καθορίζει τις απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες κατά περίπτωση.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πέραν από τους συνήθεις κινδύνους που εµφανίζονται στις εργασίες όλων των οικοδοµικών έργων,
όπως αυτοί που αφορούν την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισµού, την χρήση
ικριωµάτων, την χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων, ως ειδικότεροι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση
των εργασιών επισηµαίνονται οι σχετικοί µε την ανάµιξη και την εφαρµογή εποξειδικής κόλλας (βλ. και
ΠΕΤΕΠ 14.01.07.01).

5.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι εργαζόµενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιµοποιούν τα ακόλουθα µέσα ατοµικής
προστασίας (ΜΑΠ):
• EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας
• EN 168:2001: Personal eye-protection - Non-optical test methods -- Ατοµική προστασία
οφθαλµών. Μη οπτικές µέθοδοι δοκιµών.
• EN 455-1:2001: 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 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications
Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση
(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).
• EN 458:2005: Hearing protectors - Recommendations for selection use care and maintenance Guidance document. - Μέσα προστασίας της ακοής - Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση, τη
φροντίδα και την συντήρηση - Έγγραφο καθοδήγησης
Κατά την εφαρµογή εποξειδικών υλικών οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φόρµα ή πουκάµισο µε
µακρύ µανίκι. Αν η εποξειδική κόλλα έρθει σε επαφή µε το δέρµα δεν πρέπει να ξεπλένεται µε διαλύτη,
διότι η κόλλα διαλυόµενη εισέρχεται στους πόρους του δέρµατος. Να χρησιµοποιείται µόνο νερό µε
σαπούνι. Σε περίπτωση που µπει κόλλα στα µάτια, θα γίνεται αµέσως πλύσιµο µε άφθονο νερό και
συνιστάται µεταφορά του παθόντος σε ιατρείο προς εξέταση.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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6.1 ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η περαιωµένη εργασία επιµετράται σε χιλιόγραµµα (kg) πακτωµένων ράβδων οπλισµού, ανεξάρτητα
µε το είδος του συγκολλητικού υλικού που χρησιµοποιήθηκε (κόλλα ή κονίαµα).
Το ελεύθερο τµήµα των ράβδων οπλισµού επιµετράται, ως συνήθης σιδηροπλισµός, κατά τα
αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 01.02.01.00 «Σιδηροπλισµός».

6.2 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στην ως άνω τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
1. Η µεταφορά του απαιτούµενου εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών στο εργοτάξιο.
2. Η δαπάνη προµήθειας των υλικών (χάλυβας και συγκολλητικά υλικά) και η µεταφορά και φύλαξή
τους επί τόπου του έργου.
3. Η δαπάνη διαµόρφωσης των ράβδων οπλισµού.
4. Η δαπάνη των εργασιών τοποθέτησης του συγκολλητικού υλικού και του βλήτρου στην οπή.
5. Η δαπάνη των δοκιµών σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
6. Η αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών και ο καθαρισµός του χώρου εργασίας.
7. Οι διορθωτικές παρεµβάσεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την αποκατάσταση κακοτεχνιών
8. Τα πάσης φύσεως λοιπά υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη εργασία
σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
• Η δαπάνη των λοιπών επιµέρους εργασιών, ήτοι:
¾

Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος

¾

Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος

¾

Τοπικές αφαιρέσεις σκυροδέµατος µε ή χωρίς διατήρηση του οπλισµού

¾

∆ιάτρηση του σκυροδέµατος

¾

Σιδηροπλισµοί

Επιµετρώνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις οικείες ΠΕΤΕΠ.
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