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Επικόλληση Χαλύβδινων Ελασµάτων

1.

ΠΕΤΕΠ

14-01-13-01

ANTIKEIMENO ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την ενίσχυση/
αποκατάσταση διατοµών οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος µε επικόλληση χαλύβδινων
ελασµάτων µε χρήση εποξειδικών συγκολλητικών.

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
α. Υλικά Προεργασίας
-

Υλικά πλήρωσης κενών ή /και εξοµάλυνσης της επιφάνειας σκυροδέµατος.

-

Χηµικά καθαριστικά των προς συγκόλληση επιφανειών (αν προβλέπεται από την µελέτη).

β. Υπόστρωµα (αστάρι) βελτίωσης πρόσφυσης εποξειδικού συγκολλητικού (αν απαιτείται).
γ. Χαλύβδινα ελάσµατα ποιότητος S235J κατά EN 10025-1:2004: Hot rolled products of structural
steels - Part 1: General technical delivery conditions. -- ∆οµικοί χάλυβες θερµής εξέλασης.
Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης..
δ. Εποξειδικές κόλλες σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο EN 1504-4:2004: Products and
systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity - Part 4: Structural bonding -- Προϊόντα και συστήµατα για
την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος
ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 4: ∆οµικά συνδετικά.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
α. Υλικά προετοιµασίας επιφάνειας σκυροδέµατος
Για την εξοµάλυνση της επιφάνειας του σκυροδέµατος, θα χρησιµοποιούνται µη συρικνούµενα
τσιµεντοειδή κονιάµατα ή εποξειδικές πάστες µε συνάφεια και εφελκυστική αντοχή, τουλάχιστον
κατά 50% µεγαλύτερη από την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος. Τα υλικά θα
συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
β. Χαλύβδινες πλάκες (ελάσµατα)
Οι χαλύβδινες πλάκες θα είναι ποιότητος S235JR κατά EN 10025-1:2004: Hot rolled products of
structural steels - Part 1: General technical delivery conditions. -- ∆οµικοί χάλυβες θερµής
εξέλασης. Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης. (Fe430B κατά EN 10025-1:2004: Hot
rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions. -- ∆οµικοί
χάλυβες θερµής εξέλασης. Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης.και ISO 630-1998:
Structural steels-plotes, wide flats, bars, sections and profiles, ∆οµικοί χάλυβες-Πλάκες, πλατέα
ελάσµατα, ράβδοι, διατοµές, µορφοχάλυβες.) εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την
µελέτη.
ΠΕΤΕΠ:14-01-13-01
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Επισηµαίνεται ότι η χρήση χαλύβων υψηλότερης αντοχής δεν προσφέρει συγκριτικά
πλεονεκτήµατα, καθ’ όσον το µέτρο ελαστικότητος δεν διαφέρει ουσιαστικά.
∆εν συνιστάται η χρήση ανοξείδωτων χαλύβων, δεδοµένου ότι δεν έχει διερευνηθεί πλήρως η
συνάφειά τους µε τα εποξειδικά συγκολλητικά.
Η προς συγκόλληση επιφάνεια του χαλύβδινου στοιχείου θα καθαρίζεται µε αµµοβολή,
µεταβολή ή σµυριδόπανο σε επίπεδο Sa 2 1/2 κατά EN ISO 8501-1:2001: Preparation of steel
substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface
cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of
steel substrates after overall removal of coatings. -- Προετοιµασία χαλύβδινων επiφανειών πριν
από την εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας
της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες προετοιµασίας µη
επικαλυµµένων χαλύβδινων επιφανειών µετά την ολική αφαίρεση των προηγούµενων
επικαλύψεων. Η τραχύτητα της επιφάνειας θα είναι της τάξης των 50 έως 100 µm.
Το υλικό υποστρώµατος (αστάρι) που θα εφαρµοσθεί επί την προς συγκόλληση επιφανειών
των πλακών θα είναι εποξειδικής βάσεως και συµβατό µε το εποξειδικό συγκολλητικό.
Συνιστάται η εφαρµογή υποστρώµατος πάχους ξηρού υµένα (dry film thickness) τουλάχιστον 50
µm, εντός τεσσάρων το πολύ ωρών από τον καθαρισµό και από την εκτράχυνση της
επιφάνειας.
γ. Απαιτήσεις για τις εποξειδικές ρητίνες συγκόλλησης των χαλυβδίνων πλακών.
Υλικό
∆ιµερές, σκληρυνόµενο εν ψυχρώ, αποτελούµενο από ρητίνη και σκληρυντή.
Η ρητίνη θα είναι τύπου διγλυκιδυλικού εστέρα και ο σκληρυντής πολυαµινικής βάσεως
(εξασφαλίζει µειωµένη διεισδυτικότητα υγρασίας διαµέσου της συγκολλητικής στρώσεως).
Η ρητίνη µπορεί να περιέχει αδρανή πρόσθετα, υψηλής αντοχής στην υγρασία, από µη αγώγιµα
υλικά, ανθεκτικά σε θερµοκρασία έως 120οC, µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 0,1 mm.
Τα δύο υλικά θα παραδίδονται σε ιδιαίτερες συσκευασίες σε ακριβείς ποσότητες για την επί
τόπου ανάµιξη (ανάλωση ολόκληρου του περιεχοµένου των δύο συσκευασιών για την
παρασκευή ενός αναµίγµατος -batch-).
Τα δύο υλικά θα έχουν διαφορετικό χρωµατισµό.
Γίνονται αποδεκτά και ισοδύναµα υλικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέχονται στοιχεία για
την επί 15ετία ικανοποιητική συµπεριφορά τους µετά την εφαρµογή τους (εκτός αν παρέχονται
στοιχεία εργαστηριακών δοκιµών επιταχυνόµενης γήρανσης).
Ανάµιξη
Σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού.
Τοποθέτηση
Το συγκολλητικό θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα εφαρµογής σε στρώσεις πάχους 2 - 10
mm ή /και αντλήσιµο (κατάλληλο ιξώδες).
Χρόνος σκλήρυσης - θερµοκρασίες
Το εποξειδικό υλικό θα πρέπει να σκληρύνεται σε θερµοκρασίες από 10 έως 30οC υπό σχετική
υγρασία έως 95%. Θα αποκτά τις προδιαγραφόµενες µηχανικές αντοχές όχι αργότερα από τρεις
ηµέρες υπό θερµοκρασία 20 οC.
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Η συστολή ξήρανσης θα είναι αµελητέα.
Χρόνος εφαρµογής (pot life)
Το αναµεµιγµένο υλικό θα παρέχει χρόνο εφαρµογής τουλάχιστον 40 mm υπό θερµοκρασία 20
C (δοκιµή κατά BS 5350: Part B4).

ο

Χρόνος αποθήκευσης
Τόσο η ρητίνη όσο και ο σκληρυντής θα µπορούν να διατηρηθούν στην αρχική τους συσκευασία
τουλάχιστον επί 6 µήνες υπό θερµοκρασία 5 - 25 οC.
Αντοχή στην υγρασία
Η υδροαπορροφητικότητα δεν θα υπερβαίνει το 3% κατά βάρος µετά από εµβάπτιση σε
απεσταγµένο νερό επί 28 ηµέρες σε 20 οC. Η δοκιµή θα γίνεται σύµφωνα µε το BS 63198:1984: Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for
the assessment of resistance to liquids -- ∆οκιµή ρητινών και µιγµάτων πολυµερούς-τσιµέντου
δοµικών εφαρµογών. Μέθοδος ελέγχου αντοχής στα υγρά.
Θερµοκρασία θερµικής παραµόρφωσης (HDT: heat distortion temperature)
Θα είναι τουλάχιστον 40 οC, σύµφωνα µε την πρότυπη δοκιµή κατά ISO 75-1:2004: Plastics Determination of temperature of deflection under load -- Part 1: General test method. -Πλαστικά. Προσδιορισµός της θερµογρασίας λυγισµού υπό φορτίο. Μέρος 1: Γενική µέθοδος
δοκιµής.
Μέτρο ελαστικότητας
Το µέτρο ελαστικότητος (flexural modulus) χωρίς εκδήλωση ερπυστικών φαινοµένων θα είναι
της τάξης 4 - 10 KN/ mm2.
Αντοχή σε εφελκυσµό
Θα είναι τουλάχιστον 12 KN/ mm2 υπό θερµοκρασία 20 οC (εκτέλεση δοκιµής κατά EN
62:1977Methods of testing plastics. Glass reinforced plastics. Standard atmospheres for
conditioning and testing -- Πλαστικά ενισχυµένα µε γυαλί - Πρότυπες ατµοσφαιρικές συνθήκες
για εγκλιµατισµό και έλεγχο: Part 3).
∆ιατµητική αντοχή
Θα είναι τουλάχιστον 8 KN/ mm2 σε 20 οC (εκτέλεση δοκιµής κατά BS 5350: Part C5).

2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
• Οι εποξειδικές κόλλες και το primer (αστάρι) θα αποθηκεύονται γενικά σε χώρους που θα
εξασφαλίζουν την θερµοκρασία που συνιστά ο προµηθευτής.
• Η ρητίνη και ο σκληρυντής, συνιστάται να αποθηκεύονται, πριν την ανάµιξή τους, σε χώρους µε
θερµοκρασία που θα τους προσδίνει το επιθυµητό ιξώδες (προοδευτική θέρµανση, ιδιαίτερα
κατά τις ψυχρές περιόδους).
• Τα χαλύβδινα ελάσµατα θα προστατεύονται από την υγρασία και τους εργοταξιακούς ρύπους.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα ελέγχεται εάν ο χώρος είναι ελεύθερος, εάν έχουν
ληφθεί τα µέτρα υποστηλώσεως που προβλέπονται από την µελέτη και τον κανονισµό
κατεδαφίσεων, και τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας. Επίσης θα
ελέγχεται εάν έχει γίνει διακοπή όλων των παροχών στα δίκτυα που τυχόν διέρχονται από την
περιοχή της επέµβασης.

3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου θα έχει αποδεδειγµένη
εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών), σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Πριν την έναρξη των
εργασιών, θα γίνει δοκιµαστική εφαρµογή προκειµένου η Υπηρεσία να διαπιστώσει την
ικανότητα του συνεργείου να εκτελέσει έντεχνα την εργασία.
β. Το συνεργείο επισκευών θα είναι πλήρως εξοπλισµένο για την εκτέλεση των εργασιών που
περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.
γ. Η επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου θα γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό
πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε την συνδροµή, επί τόπου του έργου Τεχνολόγου
Μηχανικού ή Εργοδηγού µε πενταετή εµπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων,
αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών.

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
α) Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος
• Αφαιρούνται από την περιοχή της επέµβασης τα επιχρίσµατα (αν υπάρχουν) σύµφωνα µε
την ΠΕΤΕΠ: 14.01.01.01.
• Αποφορτίζεται η ζώνη επιρροής του στοιχείου στο οποίο θα γίνει η επέµβαση (καθαίρεση
π.χ. υπερκειµένων τοίχων ή αποξήλωση δαπέδων).
• Καθαρίζεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος και τρίβεται µε σµυριδόπετρα, σύµφωνα µε την
ΠΕΤΕΠ:14.01.01.02., για την αφαίρεση της επιδερµικής στρώσης του σκυροδέµατος, την
αποµάκρυνση τυχόν χαλαρών τµηµάτων και την αποκάλυψη των αδρανών. Στην συνέχεια
αφαιρείται η σκόνη από την επιφάνεια του σκυροδέµατος είτε µε πεπιεσµένο αέρα είτε µε
αναρρόφηση (αντλία κενού).
• ∆ιανοίγονται στο σκυρόδεµα οι προβλεπόµενες οπές για την πάκτωση των αγκυρίων
συγράτησης του ελάσµατος (βλέπε εδάφιο β). Ως «οδηγοί» για το άνοιγµα των οπών
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ίδια τα ελάσµατα ή «πατρόν» από σκληρό χαρτί, κόντρα
πλακέ κλπ. Η διάτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη
µελέτη και τις ΠΕΤΕΠ 14.01.03.01 και 14.01.03.02.
• Η επιφάνεια του σκυροδέµατος επί της οποίας θα επικολληθεί το έλασµα πρέπει να είναι
επίπεδη, χωρίς εξάρσεις και κοιλώµατα προερχόµενα από ατέλειες του καλουπώµατος.
Τυχόν ανωµαλίες θα αποκαθίστανται µε εποξειδική πάστα ή επισκευαστικό τσιµεντοειδές
κονίαµα. Γενικώς η απόκλιση της επιφάνειας του σκυροδέµατος από την επιπεδότητα δεν
πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 4‰ του µήκους του ελάσµατος. Για γεµίσµατα πάχους έως
5 mm συνιστάται η εφαρµογή εποξειδικής πάστας ενώ για µεγαλύτερο πάχος έτοιµα
τσιµεντοειδή κονιάµατα.
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• Μετράται η υγρασία του υποστρώµατος και ελέγχεται αν βρίσκεται στα όρια που
προδιαγράφει ο παρασκευαστής της κόλλας συγκόλλησης. Γενικώς ως ανώτατο όριο
υγρασίας θεωρείται το 4%.
β) Τοποθέτηση χαλύβδινής πλάκας ή ελάσµατος.
Οι εργασίες θα αρχίσουν αφού το υλικό εξοµάλυνσης του υποστρώµατος (στην περίπτωση που
εφαρµόζεται) έχει αναπτύξει τουλάχιστον το 50% της αντοχής του. Το ποσοστό απόκτησης
αντοχής µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση το τεχνικό φυλλάδιο του υλικού και τις επικρατούσες
συνθήκες περιβάλλοντος (οι εκτιµήσεις αυτού του τύπου θα πρέπει να είναι συντηρητικές).
-

Το έλασµα κόβεται στις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις και τροχίζονται οι ακµές
κοπής.

-

Εάν απαιτούνται προσωρινές αγκυρώσεις του ελάσµατος µέχρι την στερεοποίηση της
κόλλας θα διανοίγονται στο έλασµα οι προβλεπόµενες οπές. Συνιστάται η διάνοιξη και
πρόσθετων οπών προκειµένου να αντιµετωπισθούν τυχόν αδυναµίες διάτρησης του
σκυροδέµατος (λόγω π.χ. συνάντησης οπλισµού).

-

Το έλασµα θα καθαρίζεται επιµελώς από σκόνη και τυχόν λιπαρές ουσίες µε καθαρό ύφασµα
εµποτισµένο µε καθαριστικό (π.χ. διάλυµα ακετόνης).

-

Το σκυρόδεµα επαλείφεται µε υλικό υποστρώµατος (αστάρι, primer), µε ρολό ή µεγάλο
πινέλο ή βούρτσα εάν αυτό προβλέπεται από τον προµηθευτή της κόλλας. Αστάρι
εφαρµόζεται και επί της τραχείας επιφανείας του χαλύβδινου ελάσµατος.

-

Επαλείφεται η εποξειδική κόλλα στη τραχειά πλευρά του ελάσµατος µε πάχος που αυξάνει
από τα άκρα προς το µέσον (µέσο πάχος της κόλλας 1-2 mm).

-

Το έλασµα τοποθετείται µε τα χέρια µε ταυτόχρονη συµπίεση µε το ρολό, ώστε να ξεχειλίσει
η πλεονάζουσα κόλλα και να επιτευχθεί πλήρης και συνεχής επικόλληση και απεγκλωβισµός
τυχόν φυσαλίδων αέρα. Υποχρεωτικώς οι τεχνίτες θα φορούν καθαρά προστατευτικά γάντια
κατά την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

-

Η περίσσεια κόλλας που εµφανίζεται εκατέρωθεν του ελάσµατος θα αφαιρείται µε σπάτουλα,
ώστε να εξασφαλίζεται ο καλός οπτικός έλεγχος της εφαρµογής.

-

Αν κατά την εφαρµογή διαπιστωθεί σφάλµα (π.χ. εγκλωβισµός αέρα, µετακίνηση από την
προβλεπόµενη θέση κλπ) και εφόσον δεν έχει παρέλθει ο ενεργός χρόνος εφαρµογής της
ρητίνης, το έλασµα θα αφαιρείται µε τα χέρια και θα επανατοποθετείται. Αν ο ενεργός χρόνος
έχει παρέλθει, έλασµα και ρητίνη θα αποµακρύνονται και θα απορρίπτονται ως άχρηστα
υλικά, η δε εφαρµογή θα γίνει εκ νέου, µε νέα υλικά, συµπεριλαµβανοµένης την
προετοιµασία του υποστρώµατος.

-

Τοποθετούνται τα αγκύρια συγκράτησης του ελάσµατος.

-

Για την εξασφάλιση τραχύτητας, επαρκούς για την εφαρµογή επιχρίσµατος ή άλλου υλικού
προστασίας του ελάσµατος (εάν προβλέπεται), εφαρµόζεται επί της εξωτερικής επιφάνειας
εποξειδική κόλλα και πριν σκληρυνθεί γίνεται επίπαση µε χαλαζιακή άµµο µεγέθους κόκκων
0,5 έως 1,0 mm και σε ποσότητα της τάξεως του 1 kg ανά m2.

-

Επισηµαίνεται ότι σε κάθε φάση της εκτελούµενης εργασίας απαιτείται η σχολαστική
αξιολόγηση των συνθηκών περιβάλλοντος (θερµοκρασίας και υγρασίας) µε βάση τις
προδιαγραφές των χρησιµοποιουµένων ρητινών, επειδή αυτές επηρεάζουν σηµαντικά την
συγκολλητική ικανότητα της εποξειδικής κόλλας.
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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 Π.Ε.ΤΕ.Π., σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και έχουν
συγκεντρωθεί τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά και αποτεθεί στις περιοχές φόρτωσης του
εργοταξίου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Για την διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των ινοπλισµένων πολυµερών θα διεξάγονται οι
ακόλουθοι έλεγχοι.

4.1.1.

Οπτικός έλεγχος

Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό κακοτεχνιών, πριν και κατά την διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών.
• Πριν την επικόλληση των ελασµάτων, θα ελέγχεται η κατάστασή τους, (ύπαρξη πτυχώσεων,
φθορών ή τραυµατισµών). Θα ελέγχεται επίσης αν το υπόστρωµα έχει προετοιµασθεί σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην § 3.3.α της παρούσας.
• Κατά την διάρκεια της επικόλλησης, θα ελέγχεται η εφαρµογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης
της εργασίας όπως αυτοί αναφέρονται στην § 3.3.β ώστε τυχόν κακοτεχνίες να εντοπίζονται
έγκαιρα και να αίρονται πριν από την ολοκλήρωση της εργασίας. Ως τέτοιες πιθανές κακοτεχνίες
ενδεικτικά αναφέρονται: ο εγκλωβισµός αέρα µεταξύ ελάσµατος και υποστρώµατος ή µεταξύ
ελασµάτων, ο ελλειπής εµποτισµός των ελασµάτων, η ανοµοιοµορφία της κατεύθυνσης των
ινών, η δηµιουργία πτυχώσεων, ο ελλιπής πολυµερισµός της εποξειδικής κόλλας (ελέγχεται µε
την αφή), η µειωµένη συγκολλητική ικανότητα της εποξειδικής κόλλας (ελέγχεται µε τράβηγµα
του ελάσµατος µε το χέρι όταν η κόλλα έχει πολυµεριστεί), το ανεπαρκές µήκος αλληλοκάλυψης
των ελασµάτων (όπου αυτό προβλέπεται) κλπ.
Η επέµβαση θεωρείται αποδεκτή όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστώνονται κακοτεχνίες,
ή εάν αυτές είναι µικρής κλίµακας και µπορούν ευχερώς να αποκατασταθούν.

4.1.2.

Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος

Ο µηχανικός (κρουστικός) έλεγχος θα γίνεται στο τέλος ή /και σε ενδιάµεσα στάδια εκτέλεσης της
εργασίας.
Ο µηχανικός (κρουστικός) έλεγχος γίνεται για την διαπίστωση της στερεότητας και συνοχής της
επέµβασης, µε ελαφρές κρούσεις µε σφυρί πλαστικής ή ελαστικής κεφαλής µε στρογγυλεµένα
άκρα, µε προσοχή ώστε να µην τραυµατιστεί το ύφασµα. Εξετάζεται ο παραγόµενος ήχος από τις
κρούσεις. Υπόκωφος ήχος συνεπάγεται πληµµελή συγκόλληση, εγκλωβισµό αέρα, µη τήρηση των
χρονικών ορίων εφαρµογής της κόλλας.
Στις περιπτώσεις αυτές θα ενηµερώνεται αµέσως ο Μελετητής, ο οποίος ανάλογα µε την ένταση
του προβλήµατος θα κρίνει αν απαιτούνται διορθωτικά µέτρα ή επανάληψη της επέµβασης.

4.2. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ – ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εάν κατά τον οπτικό ή τον κρουστικό έλεγχο προκύπτει µη συµµόρφωση της επέµβασης µε τα
προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία των ελέγχων αξιολογούνται από τον Μελετητή, ο
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οποίος κατά περίπτωση θα καθορίζει τα ληπτέα διορθωτικά µέτρα, στην έκταση που απαιτούνται
για την ασφάλεια και λειτουργικότητα του Έργου.

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 επικόλλησης των χαλύβδινων ελασµάτων επισηµαίνονται οι σχετικοί µε την
χρήση και εφαρµογή των εποξειδικών υλικών (βλ. και ΠΕΤΕΠ 14.01.07.01).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν υποχρεωτικά 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).
Κατά την εφαρµογή των εποξειδικών υλικών οι εργαζόµενοι θα φορούν υποχρεωτικά 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. Θα
χρησιµοποιείται µόνο νερό µε σαπούνι. Σε περίπτωση που µπει κόλλα στα µάτια, θα γίνεται
αµέσως πλύσιµο µε άφθονο νερό και ο παθών θα µεταφέρεται σε ιατρείο προς εξέταση.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία επιµετράται σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας πλήρως τοποθετηθέντων χαλυβδίνων
ελασµάτων σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ανεξαρτήτως του πάχους αυτών.
∆εν προσµετράται η επιφάνεια των ελασµάτων της δοκιµαστικής εφαρµογής, τυχόν επισκευών
κακοτεχνιών ή τοποθετηθέντων για διευκόλυνση του Αναδόχου ή εφαρµοσθέντων χωρίς έγκριση
της Επίβλεψης.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:
1. Προµήθειας των υλικών, και µεταφορά τους στο εργοτάξιο.
ΠΕΤΕΠ:14-01-13-01
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2. Αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών στο εργοτάξιο.
3. Χρήσης και συντήρησης του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων.
4. Εργασιών προετοιµασίας της επιφάνειας επικόλλησης πέραν των προβλεποµένων στις ΠΕΤΕΠ
14.01.01.01 και ΠΕΤΕΠ 14.01.01.02.
5. Εκτέλεσης των εργασιών επικόλλησης των ελασµάτων.
6. Εργασιών διαµόρφωσης της τελικής επιφάνειας.
7. Αποµάκρυνσης των άχρηστων υλικών και καθαρισµού του χώρου εργασίας.
8. Εκτέλεσης των προβλεποµένων ελέγχων και επανελέγχων.
9. ∆ιορθωτικές παρεµβάσεων που πιθανόν να απαιτηθούν για την αποκατάσταση κακοτεχνιών.
Η τοποθέτηση αγκυρίων σύνδεσης των ελασµάτων µε το σκυρόδεµα (εάν προβλέπεται) δεν
περιλαµβάνεται στην ως άνω τιµή µονάδος και επιµετράται σύµφωνα µε την οικεία ΠΕΤΕΠ.
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