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Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα

1.

ΠΕΤΕΠ

14-02-02-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για την τοπική καθαίρεση τοιχοποιίας µε
µηχανικά µέσα, µε διατήρηση της µη καθαιρούµενης κατασκευής άθικτης.
Η τοπική καθαίρεση τοιχοποιίας αποτελεί µεµονωµένη εργασία που εκτελείται µε ιδιαίτερη
προσοχή και δεν εντάσσεται στις εργασίες πλήρους κατεδάφισης της κατασκευής.
Τα καθοριζόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ έχουν εφαρµογή για κάθε τύπο τοιχοποιίας, όπως:

2.

-

Λαξευτή λιθοδοµή.

-

Ηµιλάξευτη λιθοδοµή.

-

Αργολιθοδοµή.

-

Τρίστρωτη τοιχοποιία.

-

Τοιχοποιία από τούβλα συµπαγή ή διάτρητα.

-

Σύνθετη τοιχοποιία, λιθοδοµή (αργολιθοδοµή – ηµιλάξευτη – λαξευτή) και οπτοπλινθοδοµή από
συµπαγή τούβλα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κριτήρια επιλογής του µηχανικού εξοπλισµού είναι ο τύπος της κατασκευής (ενδοτική, µεγάλου η
µικρού πάχους) και η θέση του προς καθαίρεση στοιχείου (ύψος, στήριξη µε άλλα στοιχεία, ύψος
πτώσης των αποκοµµένων τµηµάτων).
Παράγοντες όπως η αντοχή των επιµέρους στοιχείων της κατασκευής, η ποιότητα της δόµησης, η
αλληλοεµπλοκή των λιθοσωµάτων επηρεάζουν άµεσα την περιοχή θραύσης και τον τρόπο και τη
θέση της κατάρρευσης και πρέπει να συνεκτιµώνται προσεκτικά για την επιλογή του κατάλληλου
κατά περίπτωση εξοπλισµού και της διαδικασίας εκτέλεσης των εργασιών.
Συνήθεις τύποι εξοπλισµού:
•

δισκοπρίονα κοπής.

•

συστήµατα αδαµαντοκοπής σύρµατος.

•

περιστροφικά δράπανα.

•

περιστροφικοί αδαµαντοφόροι δειγµατολήπτες.

•

ελαφρές αερόσφυρες βάρους 1,00 ÷ 6,50 kg (τυπική πίεση λειτουργίας 0,7 MPa και
κατανάλωση αέρα 0,45 ÷ 1,10 m3/min). Στα εργοτάξια µε απαιτήσεις χαµηλού θορύβου θα
χρησιµοποιούνται κατασιγασµένες αερόσφυρες.

•

Ηλεκτροπνευµατικές σφύρες ισχύος 300 έως 500 W, βάρους έως 6,00 kg, µε καλώδιο
τροφοδοσίας διπλής µόνωσης.
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3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα διασφαλίζεται ότι:
•

ο χώρος είναι ελεύθερος,

•

έχουν ληφθεί τα µέτρα υποστυλώσεως – αντιστηρίξεως που προβλέπονται από την µελέτη και
τον κανονισµό κατεδαφίσεων,

•

έχουν διακοπεί όλες οι παροχές (ρεύµατος, νερού, αερίου πόλεως),

•

οι εργαζόµενοι έχουν ενηµερωθεί πλήρως για τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο
κεφάλαιο 5 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και στην ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Ειδικές
απαιτήσεις υγιεινής – ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και
καθαιρέσεις, Όροι και απαιτήσεις υγιεινής – ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά
τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις και αποξηλώσεις».

Σε ορισµένες περιπτώσεις, εάν προβλέπεται από τη µελέτη, µπορεί να απαιτηθεί εφαρµογή
ενεµάτων οµογενοποίησης µάζας σύµφωνα µε ΠΕΤΕΠ 14.02.04.00 για την αποφυγή διατάραξης
του ιστού της δοµής της τοιχοποιίας στο αποµένον τµήµα.
Επισηµαίνεται, ότι η πτώση των αποκοπτόµενων στοιχείων επί υποκειµένων τµηµάτων της
κατασκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις (µέχρι αλυσωτή κατάρρευση). Για
τον λόγο αυτό θα τηρούνται αυστηρά τα µέτρα που προβλέπει κατά περίπτωση η µελέτη
(ικριώµατα, ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η ευχερής προσπέλαση του εξοπλισµού για τη φόρτωση και
µεταφορά των προϊόντων της καθαίρεσης.

3.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.2.1.

Γενικά

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τη µελέτη ενισχύσεις, αντιστηρίξεις
ή/και προσωρινές υποστυλώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. Για τις βοηθητικές αυτές
κατασκευές ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 περί ικριωµάτων.
Το απασχολούµενο προσωπικό θα διαθέτει εµπειρία στις εργασίες κατεδαφίσεων (για την εκάστοτε
εφαρµοζόµενη µέθοδο και χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό) και θα έχει ενηµερωθεί πλήρως για τα
προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας και το πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών.
Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από διπλωµατούχο Μηχανικό µε εµπειρία στις εργασίες
κατεδαφίσεων/ επισκευών. Επί τόπου του έργου θα βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών Τεχνολόγος Μηχανικός ή εργοδηγός µε εµπειρία σε παρόµοια έργα, που θα
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά εµπειρίας ή/και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
Σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση 31245/22.05.93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων»
(ΦΕΚ 451/Β/83), κάθε προϊστάµενος συνεργείου κατεδάφισης δεν µπορεί να επιβλέπει
περισσότερους από 10 εργαζοµένους, πρέπει δε να έχει αφ’ ενός στοιχειώδη τουλάχιστον στατική
αντίληψη και αφ’ ετέρου γνώσεις και εµπειρία για την εκτέλεση εργασιών υποστύλωσης αντιστήριξης και για τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας, όταν δε απαιτείται ταυτόχρονη απασχόληση
πολλών συνεργείων ορίζεται συντονιστής αυτών.
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3.2.2.

Τοπική καθαίρεση µε δισκοπρίονο, φορητό ή επί οδηγών

Τα µηχανικά πριόνια είναι κατάλληλα για την κοπή τµηµάτων τοιχοποιίας µικρού πάχους µε
αυξηµένες απαιτήσεις ακρίβειας. Οι προκύπτουσες τοµές είναι καθαρές και ακριβούς γεωµετρίας
και κατά την εκτέλεσή τους επηρεάζεται ελάχιστα η υπόλοιπη κατασκευή.
Αποτελούνται από τροχό µε κοπτικά στοιχεία από καρβίδια ή/και βιοµηχανικά διαµάντια.
∆ιαδικασία εκτέλεσης των εργασιών:
•

Στερέωση των οδηγών (ραγών) στην τοιχοποιία. Αν προβλέπονται ενισχυτικά ενέµατα η
στερέωση των οδηγών γίνεται αφού το ένεµα έχει αποκτήσει το 70 % της ονοµαστικής αντοχής
του.

•

Τοποθέτηση του δίσκου και σύνδεση των σωλήνων παροχής νερού για την ψύξη του δίσκου και
την αποφυγή κονιορτού.

•

Αποµάκρυνση στο τέλος της βάρδιας των προϊόντων καθαιρέσεως (µε µονότροχο ή φορτωτάκι)
και συγκέντρωση αυτών στις θέσεις φορτώσεως.

•

Καθαρισµός των δαπέδων εργασίας και διαδρόµων προσπέλασης (ώστε να παραµένουν
καθαροί από µπάζα) σε τακτά διαστήµατα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Σχήµα 1: Κοπή µε δίσκο

3.2.3.

Τοπική Καθαίρεση µε συστήµατα αδαµαντοκοπής σύρµατος

Η τεχνική είναι αυξηµένης ακρίβειας και ενδείκνυται σε δυσπρόσιτες για ογκώδη εξοπλισµό
περιοχές. Προκύπτουν καθαρές και ακριβούς γεωµετρίας τοµές στα στοιχεία και επηρεάζεται
ελάχιστα η υπόλοιπη κατασκευή.
Η διάταξη κοπής αποτελείται από συρµατόσχοινο µε τεχνητά διαµάντια, το οποίο σχηµατίζει
κλειστό βρόγχο και οδηγείται µέσω συστήµατος τροχαλιών.

ΠΕΤΕΠ:14-02-02-01

3/6

∆ιαδικασία εκτέλεσης των εργασιών:
•

∆ιάνοιξη οπών για την διέλευση του αδαµαντοσύρµατος. Αν προβλέπονται ενισχυτικά ενέµατα η
διάνοιξη οπών θα γίνεται αφού το ένεµα έχει αποκτήσει το 70 % της ονοµαστικής αντοχής του.

•

∆ιάταξη του συστήµατος τροχαλιών για την δηµιουργία του βρόγχου οδήγησης του
αδαµαντοσύρµατος.

•

Τοποθέτηση του αδαµαντοσύρµατος.

•

Λήψη µέτρων ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνων από τυχόν θραύση του αδαµαντοσύρµατος
(µπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυµατισµούς στους εργαζόµενους).

•

Εξασφάλιση παροχής νερού για την ψύξη του συρµατόσχοινου, και την αντιµετώπιση του
κονιορτού.

•

Αποµάκρυνση στο τέλος της βάρδιας των προϊόντων καθαιρέσεως (µε µονότροχο ή φορτωτάκι)
και συγκέντρωση αυτών στις θέσεις φορτώσεως.

•

Καθαρισµός των δαπέδων εργασίας και διαδρόµων προσπέλασης (ώστε να παραµένουν
καθαροί από µπάζα) σε τακτά διαστήµατα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

3.2.4.

Τοπική καθαίρεση µε διαδοχικές διατρήσεις

Η µέθοδος συνίσταται στην διάνοιξη διαδοχικών οπών στην περίµετρο του προς αποκοπή
τµήµατος και εφαρµόζεται συνήθως επί επιφανειακών στοιχείων. Με την διάνοιξη δηµιουργείται
ασθενής ζώνη οπότε µε την εφαρµογή κρούσης, και ώθησης επέρχεται αστοχία κατά µήκος του
άξονα των οπών.
Για την διάνοιξη των οπών µπορεί να χρησιµοποιηθούν περιστροφικά δράπανα ή περιστροφικός
αδαµαντοφόρος δειγµατολήπτης διαµέτρου ανάλογα µε το πάχος του προς αποκοπή στοιχείου.

3.2.5.

Τοπική καθαίρεση µε ελαφρές ηλεκτρόσφυρες ή αερόσφυρες

Με την µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η χαλάρωση του κονιάµατος δόµησης, οπότε είναι ευχερής η
αφαίρεση των λιθοσωµάτων, πλίνθων κ.λπ.
Η µέθοδος αντενδείκνυνται όταν απαιτούνται καθαρές τοµές, ή όταν το περιβάλλον είναι ευαίσθητο
σε κραδασµούς και θόρυβο.
∆ιαδικασία εκτέλεσης των εργασιών:
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•

Καθαίρεση επιχρισµάτων, ως ΠΕΤΕΠ 14-02-01-01.

•

Τοπική χαλάρωση του κονιάµατος δοµήσεως που περιβάλλει τα λιθοσώµατα, τούβλα κ.λπ.

•

Τοπική αφαίρεση στοιχείων δόµησης τοιχοποιίας.

•

Ψεκασµός της επιφάνειας µε νερό υπό πίεση για την αντιµετώπιση του κονιορτού (πίεση
δικτύου, µικρότερη των 0,60 MPa), σε περιορισµένες όµως ποσότητες για την αποφυγή
δηµιουργίας λάσπης.

•

Αποµάκρυνση στο τέλος της βάρδιας των προϊόντων καθαιρέσεως (µε µονότροχο ή φορτωτάκι)
και συγκέντρωση αυτών στις θέσεις φορτώσεως.

•

Καθαρισµός των δαπέδων εργασίας και διαδρόµων προσπέλασης (ώστε να παραµένουν
καθαροί από µπάζα) σε τακτά διαστήµατα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασίες των τοπικών καθαιρέσεων θεωρούνται περαιωθείσες, όταν έχουν δηµιουργηθεί τα
προβλεπόµενα ανοίγµατα, έχουν τεµαχιστεί και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα δηµιουργούµενα
προϊόντα καθαίρεσης από τον τόπο του έργου.
Ο χώρος που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλής από στατική άποψη και έχουν θα
εφαρµοσθεί όλα τα µέτρα υποστύλωσης - αντιστήριξης που προβλέπονται από την µελέτη.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις, Όροι και
απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις καθαιρέσεις και αποξηλώσεις», στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις και τα ληπτέα µέτρα
προστασίας/ περιορισµού επιπτώσεων.
Επισηµαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.∆. 305/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και
Υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την
Οδηγία 92/57ΕΟΚ». (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

5.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις, Όροι και
απαιτήσεις υγιεινής – ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις καθαιρέσεις και αποξηλώσεις».
Ανεξαρτήτως του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού οι εργαζόµενοι θα είναι εφοδιασµένοι και θα
χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
•

EN 863:1995, Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

•

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

•

EN 397:1995, Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας.

•

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).

5.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ
Επί τόπου του έργου θα παρέχονται επαρκή µέσα για την συνεχή διαβροχή των καθαιρούµενων
στοιχείων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:
•

∆υνατότητες υδροληψίας από το δίκτυο ή βυτιοφόρα αυτοκίνητα.

•

Αντλητικό συγκρότηµα πίεσης τουλάχιστον 1,00 MPa, για την εκτόξευση νερού από απόσταση
ασφαλείας.
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•

6.

Σωληνώσεις, ακροφύσια και λοιπός εξοπλισµός για την λειτουργία του δικτύου ψεκασµού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυβικό µέτρο τελειωµένης εργασίας (m3) ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη µέθοδο.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η τοπική καθαίρεση, ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και
ολοκληρωµένη περιλαµβάνει:
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•

Τη διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού στο εργοτάξιο.

•

Τη µεταφορά του εξοπλισµού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του.

•

Τις δαπάνες για το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τη χρήση και τη συντήρηση των
µηχανηµάτων κ.λπ. εξοπλισµού.

•

Τη δαπάνη των µέτρων αντιµετώπισης του κονιορτού.

•

Τη δαπάνη συγκέντρωσης και µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης στην περιοχή φόρτωσης.

•

Τις δαπάνες των πάσης φύσεως αναλώσιµων υλικών (λ.χ. κοπτικών, δίσκων, µακαπιών),
λοιπών υλικών, µικροϋλικών κ.λπ. που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη εργασία σύµφωνα
µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

ΠΕΤΕΠ:14-02-02-01

