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Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε θερµικές µεθόδους

1.

ΠΕΤΕΠ

14-02-02-03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για την τοπική καθαίρεση τοιχοποιίας µε
θερµικές µεθόδους, 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.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο συνήθης εξοπλισµός αποτελείται από διατάξεις κοπής οξυγόνου - καυσίµου αερίου (ασετιλίνης,
προπανίου, φυσικού αερίου) µε προσθήκη µεταλλικών κόνεων. Οι συσκευές αυτές αναπτύσσουν
πολύ υψηλές θερµοκρασίες, στην περιοχή των 2500 - 4000 °C.
Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού εξαρτάται από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του προς
καθαίρεση / αποκοπή στοιχείου και την περιοχή στην οποία βρίσκεται (δυνατότητα πρόσβασης και
εξαερισµού).
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιµαστικά παρουσία της Επίβλεψης κοπή µικρού πάχους σε δοκίµιο
από το ίδιο υλικό µε το προς καθαίρεση τµήµα για τον έλεγχο της ικανότητας και των
χαρακτηριστικών του εξοπλισµού.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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

ο χώρος να είναι ελεύθερος,

•

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

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

•

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 εκτέλεση
ενεµάτων οµογενοποίησης µάζας σύµφωνα µε την 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 την φόρτωση και
µεταφορά των προϊόντων της καθαίρεσης.
Κατά την εφαρµογή θερµικών µεθόδων θα αποφεύγεται η πτώση των αποκοπτόµενων στοιχείων
δεδοµένου ότι ο χειρισµός του εξοπλισµού γίνεται εκ του σύνεγγυς.

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.
Εάν απαιτείται διαµόρφωση, ενίσχυση ή επισκευή των άκρων της κοπής π.χ. µε έγχυτο ή
εκτοξευµένο σκυρόδεµα, µεταλλικές ενισχύσεις, κονιάµατα επισκευής, και συγκολλήσεις οπλισµών
κλπ. ισχύουν οι ΠΕΤΕΠ της ενότητας 14: “Έργα αποκατάστασης ζηµιών κατασκευών».
Το απασχολούµενο προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στην χρήση του ειδικού
εξοπλισµού και θα έχει ενηµερωθεί πλήρως για το πρόγραµµα εργασιών και τα προβλεπόµενα
µέτρα ασφαλείας.
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.

Τεχνικές θερµικής κοπής

Γενικές αρχές των θερµικών µεθόδων
Οι θερµοκρασίες επιτυγχάνονται συνήθως µε την καύση σε ατµόσφαιρα οξυγόνου µίγµατος
µετάλλων (χάλυβα, αλουµινίου, µαγνησίου), είτε σε µορφή σκόνης είτε σε µορφή αναλισκόµενων
ράβδων.
Με την βαθµιαία προώθηση της υπέρθερµης δέσµης προκαλείται κοπή µε τις εξής δράσεις:
•

Εξωθερµική: µε σχηµατισµό οξειδίων του σιδήρου και ρευστοποίηση των υαλωδών αφρών που
παράγονται.

•

Χηµική: µε αντίδραση µεταξύ των στοιχείων του προσβαλλόµενου σώµατος και των οξειδίων
που εκλύει η λόγχη.

•

Κινητική: µε την αποµάκρυνση από την δηµιουργούµενη οπή του υαλώδους αφρού, δια της
πιέσεως των καυσαερίων.

Κοπή µε καυστήρα µεταλλικής σκόνης
Η µέθοδος βασίζεται στην καύση µίγµατος σκόνης σιδήρου και αλουµινίου, εντός ατµόσφαιρας
πλούσιας σε οξυγόνο. Επιτυγχάνεται αφενός µεν έκλυση µεγάλων ποσοτήτων θερµότητας και
αφετέρου παραγωγή σιδήρου και αλουµινίου σε υγρή µορφή (slag). Η δοσιµέτρηση της σκόνης,
γίνεται µε κατάλληλη διάταξη (συνήθως 85% σίδηρος και 15% αλουµίνιο).
Το στέλεχος της λόγχης συνδέεται µε την παροχή σκόνης/ µείγµατος αέρος και την παροχή
οξυγόνου. Η ποσοστιαία ανάµιξη των συστατικών γίνεται µε κατάλληλους ρυθµιστές επί του
στελέχους.
Το εύρος των τοµών που επιτυγχάνονται µε την τεχνική αυτή είναι της τάξης των 30-40 mm,
ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της συσκευής κοπής.
Με εξαίρεση ζώνη 10-20 mm εκατέρωθεν των χειλέων της τοµής, η τοιχοποιία παραµένει άθικτη,
γεγονός που οφείλεται στην ταχύτητα της κοπής (1-8 cm/min).
Κοπή µε θερµική λόγχη
Η συσκευή αποτελείται από χαλύβδινο σωλήνα µήκους έως 3,0 m, εξωτερικής διαµέτρου 12 έως
20 mm, που περιέχει δέσµη µεταλλικών ράβδων ειδικής συνθέσεως (χάλυβας, αλουµίνιο,
µαγνήσιο), διαµέσου του οποίου διέρχεται παροχή οξυγόνου.
Η θερµική λόγχη δηµιουργείται στην απόληξη του καυστήρα µε ταυτόχρονη ανάµιξη όλων των
υλικών. Η θερµοκρασίες σε συγκεκριµένα σηµεία φτάνουν και τους 5000 °C.
Η καύση αρχίζει µε την δηµιουργία υψηλής θερµοκρασίας στην άκρη του σωλήνα µε καύση
µίγµατος πλούσιου σε οξυγόνο. Η κοπή αρχίζει όταν η αιχµή της φλόγας έρθει σε επαφή µε το
στοιχείο και αυξηθεί η παροχή οξυγόνου.
Η πίεση του οξυγόνου ρυθµίζεται συνέχεια και σταθεροποιείται στα 0,7 έως 1,1 MPa. Η ρύθµιση
αποσκοπεί στην αποφυγή της καύσης του σωλήνα προ της ανάλωσης των εµπεριεχοµένων
ράβδων (περίπτωση πολύ υψηλής πίεσης), ή την πρόωρη ανάλωση των ράβδων ( περίπτωση
πολύ χαµηλής πίεσης). Καθώς η εργασία προχωρεί, ο σωλήνας µε τις ράβδους αναλίσκεται και
όταν κοντεύει να τελειώσει διακόπτεται η παροχή οξυγόνου και αντικαθίστανται µε νέο.
Ανεξάρτητα του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού η διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών έχει ως
εξής:
•

Χάραξη του προς αφαίρεση τµήµατος.
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•

Εκτέλεση ενεµάτων στην περιοχή της τοµής (εάν προβλέπεται από την µελέτη).

•

Υποστυλώσεις - αντιστηρίξεις, όπως προβλέπονται από την µελέτη.

•

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

•

Εργασίες κοπής.

•

Αντιµετώπιση του τυχόν κονιορτού, µε εκτόξευση νερού υπό πίεση (πίεση δικτύου, µικρότερη
0,60 MPa) σε µικρές 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.

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 περιβάλλων χώρος που τυχόν επηρεάστηκε από την καθαίρεση, θα καθαρίζεται πλήρως από
την σκόνη και την κρούστα τηγµένων υλικών.
Τα υλικά των καθαιρέσεων θα έχουν αποµακρυνθεί από τον χώρο του έργου.
Ο χώρος που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλής από στατική άποψη και θα έχουν
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):
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•

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 ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Επί τόπου του έργου θα διατίθενται πυροσβεστήρες κόνεως και παροχή νερού για την
αντιµετώπιση ανάφλεξης υλικών στην περιοχή εφαρµογής της θερµικής κοπής.

5.4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ
Η διαδικασία της κοπής µε θερµικές µεθόδους δεν δηµιουργεί σκόνη, αλλά κατά την τελική
καθαίρεση ενός στοιχείου δηµιουργείται σκόνη κατά την αποσύνθεση των τοιχοποιιών και των
επιχρισµάτων.
Κατά την τελική καθαίρεση επί τόπου του έργου, θα παρέχονται επαρκή µέσα για την συνεχή
διαβροχή των καθαιρούµενων στοιχείων, ως ΠΕΤΕΠ 14-02-02-01 «Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας
µε µηχανικά µέσα» και ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 «Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός».

6.

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:
•

Τη διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού στο εργοτάξιο.

•

Τη µεταφορά του εξοπλισµού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του.

•

Τη δαπάνη χρήσης και συντήρησης των µηχανηµάτων.

•

Τη δαπάνη απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού.

•

Τη δαπάνη των µέτρων αντιµετώπισης του κονιορτού.

•

Τη δαπάνη διάθεσης και ενδεχόµενης χρήσης των µέσων κατάσβεσης πυρκαγιάς

•

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

•

Τις δαπάνες των πάσης φύσεως αναλώσιµων υλικών, λοιπών υλικών, µικροϋλικών κ.λπ. που
απαιτούνται για την ολοκληρωµένη εργασία σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
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