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Καθαρισµός τοιχοποιίας

ΠΕΤΕΠ

14-02-01-02

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η προδιαγραφή έχει ως αντικείµενο τις εργασίες καθαρισµού επιφανείας φέρουσας τοιχοποιίας από
επιστρώσεις µε σαθρά ή προσκολληµένα υλικά (υπολείµµατα επιχρισµάτων ή άλλα υλικά). Οι
εργασίες αυτές αποσκοπούν στην προετοιµασία της επιφάνειας για τις ακόλουθες επεµβάσεις:
α. στρώση νέων επιχρισµάτων, ενισχυµένων ή µη,
β. στρώση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος,
γ. στρώση εγχύτου σκυροδέµατος,
δ. τοποθέτηση ακροφυσίων εισόδου και ελέγχου ενεµάτων,
ε. πλήρωση αρµών τοιχοποιίας (αρµολογήµατα).

2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ
2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
∆εν εφαρµόζεται.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
∆εν εφαρµόζεται.

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι προς εκτέλεση εργασίες εξαρτώνται:
-

Από το είδος της προβλεποµένης επέµβασης

-

Από τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας

3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εκτέλεση των εργασιών θα έχει
αποδεδειγµένη εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών), σε παρόµοιας φύσεως έργα (έργα επισκευώνενισχύσεων).
β. Το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών θα διαθέτει όλον τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την
εκτέλεση των εργασιών. Συνίσταται η τήρηση των ακόλουθων µέσων:
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-

Ελαφρές αερόσφυρες βάρους έως 1,0 kg (τυπική κατανάλωση αέρα 0,45 m3/min). Στα
εργοτάξια µε απαιτήσεις χαµηλού θορύβου θα χρησιµοποιούνται τύποι κατασιγασµένων
αεροσφυρών.

-

Ηλεκτροπνευµατικές σφύρες ισχύος 300 έως 500 W, βάρους έως 6,00 kg, διπλής µόνωσης (για
την προστασία των χειριστών σε υγρό περιβάλλον).

γ. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από έµπειρο τεχνικό (Τεχνολόγο Μηχανικό ή Εργοδηγό).
δ. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, θα ελέγχεται εάν ο χώρος είναι ελεύθερος, εάν έχουν
ληφθεί τα µέτρα υποστυλώσεως που προβλέπονται από την µελέτη του έργου και τον κανονισµό
κατεδαφίσεων και αν οι εργαζόµενοι έχουν εφοδιασθεί µε τα µέσα ατοµικής προστασίας που
αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Υ∆ΡΟΒΟΛΗΣ
Γίνεται µε εκτόξευση νερού υπό πίεση 10 έως 20 MPa (100 – 200 at) στην επιφάνεια τις τοιχοποιίας. Η
πίεση εκτόξευσης θα ρυθµίζεται έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος καθαρισµός χωρίς να
διαταράσσεται ο ιστός της τοιχοποιίας.
Η παροχή χαµηλής πίεσης για την τροφοδοσία του εξοπλισµού υδροβολής, πρέπει να υπερκαλύπτει
την ονοµαστική παροχή της αντλίας του συγκροτήµατος.
Η µέθοδος είναι κατάλληλη για τον καθαρισµό µεγάλων επιφανειών τοιχοποιίας υπό την προϋπόθεση
ότι τα δοµικά χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν την εφαρµογή των υψηλών πιέσεων της υδροβολής.
(όταν το υπόστρωµα είναι πολύ χαλαρό ή η ποιότητα της τοιχοποιίας αµφίβολη, δεν ενδείκνυται η
εφαρµογή της µεθόδου).

3.4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
Γίνεται µε εκτόξευση στην επιφάνεια της τοιχοποιίας κόκκων διαβρωτικού µέσου εντός ρεύµατος αέρα
υψηλής πίεσης (σκωρίες υψικαµίνου, χαλαζιακή άµµος), στην επιφάνεια της τοιχοποιίας. Το ρεύµα
αέρα µεταφέρει εν αιωρήσει τους κόκκους του διαβρωτικού µέσου µεγέθους 0,5 έως 3 mm και
σκληρότητας κατά Mosh 6 και άνω.
Η πίεση εκτόξευσης θα καθορίζεται µετά από δοκιµές, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος
καθαρισµός χωρίς να διαταράσσεται ο ιστός της τοιχοποιίας.

3.5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Υ∆ΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
Γίνεται µε εκτόξευση στην επιφάνεια της τοιχοποιίας υπό πίεση αναµείγµατος διαβρωτικού µέσου
(σκωρίες υψικαµίνων ή χαλαζιακή άµµος) µε νερό. Οι κόκκοι του διαβρωτικού µέσου θα είναι µεγέθους
0,5 έως 3 mm και σκληρότητας κατά Mosh 6 και άνω.
Η πίεση εκτόξευσης θα καθορίζεται µετά από δοκιµές, ούτως να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος
καθαρισµός χωρίς να διαταράσσεται ο ιστός της τοιχοποιίας.
Η µέθοδος είναι κατάλληλη και για µικρές επιφάνειες τοιχοποιίας.

3.6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ
Χρησιµοποιούνται ελαφρές αερόσφυρες βάρους έως 1,0 kg (τυπική κατανάλωση αέρα 0,45 m3/min).
Στα εργοτάξια µε απαιτήσεις χαµηλού θορύβου, θα χρησιµοποιούνται τύποι κατασιγασµένων
αερόσφυρων. ∆εν πρέπει να γίνεται χρήση ισχυρότερων αερόσφυρων λόγω του κινδύνου διατάραξης
του ιστού της τοιχοποιίας.
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3.7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ
Χρησιµοποιούνται ηλεκτροπνευµατικές σφύρες ισχύος 300 έως 500 W, βάρους έως 6,00 kg, (διπλής
µόνωσης, για την ασφαλή λειτουργία σε υγρό περιβάλλον). ∆εν θα γίνεται χρήση ισχυροτέρων
ηλεκτροσφυρών, λόγω του κινδύνου διατάραξης του ιστού της τοιχοποιίας.

3.8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη, όταν έχει καθαριστεί πλήρως η επιφάνεια της τοιχοποιίας από
οποιοδήποτε προσκολληµένο ή σαθρό υλικό, και τα προϊόντα του καθαρισµού έχουν µεταφερθεί και
αποτεθεί στην περιοχή φόρτωσης του εργοταξίου.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την παραλαβή θα ελέγχεται οπτικά εάν :
-

έχει γίνει πλήρης καθαρισµός της επιφάνειας της τοιχοποιίας, στις θέσεις των προβλεπόµενων από
την µελέτη επεµβάσεων.

-

δεν έχουν προκληθεί βλάβες στην τοιχοποιία ή διαταραχή του ιστού της.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η εφαρµογή τεχνικών υδροβολής, µεταλλοβολής ή υδροµεταλλοβολής ενέχει σηµαντικούς κινδύνους
για τους χειριστές του εξοπλισµού και τους παρευρισκοµένους (προσωπικό υποστήριξης και
επιβλέποντες) εάν δεν τηρούνται σχολαστικά τα απαιτούµενα κατά περίπτωση µέτρα ασφαλείας και
δεν χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Εφιστάται η προσοχή στην διαχείριση της ιλύος και των απονέρων που προκύπτουν κατά την
εφαρµογή µεθόδων υδροβολής και υδροµεταλλοβολής.
Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου.
Οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών όταν εφαρµόζονται τεχνικές υπό υψηλή πίεση αποµονώνονται µε
κατάλληλα πετάσµατα για την αποφυγή εκτινάξεως υλικών στους γειτονικούς χώρους.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Θα τηρούνται σχολαστικά τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Ανάλογα µε τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό, οι χειριστές και το λοιπό προσωπικό θα χρησιµοποιούν
υποχρεωτικά τα ακόλουθα Μ.Α.Π.
-

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
µηχανικών κινδύνων.

-

EN 168:2001: Personal eye-protection - Non-optical test methods -- Ατοµική προστασία
οφθαλµών. Μη οπτικές µέθοδοι δοκιµών.

-

EN 136:1998: Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking. - Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες ολοκλήρου προσώπου - Απαιτήσεις,
δοκιµές, σήµανση
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-

EN 271:2000: Respiratory protective devices - Compressed air line or powered fresh air hose
breathing apparatus incorporating a hood for use in abrasive blasting operations Requirements, testing, marking. -- Αναπνευστικές προστατευτικές συσκευές - Αναπνευστικές
συσκευές δικτύου πεπιεσµένου αέρα ή υποβοηθούµενης προσαγωγής νωπού αέρα που
περιλαµβάνει κουκούλα για χρήση σε εργασίες αµµοβολής - Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση.

-

EN 149:2001: Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles Requirements, testing, marking. - Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόµασκες για
προστασία έναντι σωµατιδίων - Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση

-

EN ISO 14877:2002: Protective clothing for abrasive blasting operations using granular
abrasives. - Προστατευτική ενδυµασία για εργασίες ψηγµατοβολής µε χρήση σωµατιδίων
λείανσης

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τετραγωνικό µέτρο πλήρως καθορισµένης σύµφωνα µε τα ανωτέρω επιφάνειας ανάλογα µε την
εφαρµοζόµενη µέθοδο καθαρισµού (µε συµβατικά εργαλεία, µεταλλοβολή – υδροµεταλλοβολή και
υδροβολή υψηλής πιέσεως).

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνουν:
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-

Την δαπάνη λειτουργίας του πάσης φύσεως χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού.

-

Την µεταφορά του εξοπλισµού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του.

-

Τα αναλώσιµα του εξοπλισµού (διαβρωτικά υλικά, νερό).

-

Την δαπάνη απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού.

-

Την δαπάνη συγκέντρωσης των προϊόντων καθαιρέσεως, µεταφοράς και απόθεσής τους στην
περιοχή φορτώσεως του εργοταξίου.

-

Τις δαπάνες ικριωµάτων.
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