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Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε κατασκευή
νέας επάλληλης τοιχοποιίας

1.

ΠΕΤΕΠ

14-02-08-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο τις εργασίες ενίσχυσης υπάρχουσας τοιχοποιίας µε προθήκη
νέας στρώσης τοιχοποιίας.
Η τεχνική αυτή έχει εφαρµογή στις επεµβάσεις επισκευής /ενίσχυσης όλων των ειδών της τοιχοποιίας:
• Αργολιθοδοµές
• Ηµιλαξευτές λιθοδοµές
• Λαξευτές λιθοδοµές
• Τρίστρωτες τοιχοποιίες
• Σύνθετες τοιχοποιίες λιθοδοµής και οπτοπλινθοδοµής από συµπαγή τούβλα
• Οπτοπλινθοδοµές από συµπαγείς πλίνθους

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
α. Τσιµέντο
Θα χρησιµοποιούνται τσιµέντα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θειικά άλατα και αλκάλια. Σχετικό
πρότυπο EN 197-1:2000: Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα
κοινά τσιµέντα.– 1 (βλ. σχετ. και ΕΝ 403-1: 2004: Τσιµέντα τοιχοποιίας - Μέρος1: Σύνθεση,
προδιαγραφές, κριτήρια συµµόρφωσης).
β. Άµµος
Έχει εφαρµογή το πρότυπο EN 13139:2002: Aggregates for mortar (Incorporating corrigendum
May 2004) -- Αδρανή κονιαµάτων (περιλαµβάνεται η διόρθωση του Μαίου 2004)
γ. Υδράσβεστος
Έχει εφαρµογή το πρότυπο EN 459-1:2001: Building lime - Part 1: Definitions, specifications and
conformity criteria -- ∆οµική άσβεστος - Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια
συµµόρφωσης
δ. Νερό
Το νερό θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1008:2002: Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered
from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάµιξης
σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του
νερού.
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ε. Πρόσθετα κονιάµατος
Έχει εφαρµογή το πρότυπο EN 934-2:2001: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2:
Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα
σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση. (σχετ. και οι παλαιοί κανονισµοί ΣΚ 307, ΣΚ
308 και ΣΚ 316 του ΥΠΕΧΩ∆Ε).
στ.Λιθοσώµατα
Θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 771 έως 776 όσον αφορά την αντοχή σε θλίψη και
εφελκυσµό, το φαινόµενο βάρος, την υδατοαπορροφητικότητα, το µέτρο ελαστικότητας, κλπ:

ζ. Οπτόπλινθοι
Έχει εφαρµογή το πρότυπο EN 771-1:2003: Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry
units - Προδιαγραφή για στοιχεία τοιχοποιίας. Μέρος 1: Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται θα πληρούν τις απαιτήσεις των ως άνω ισχυόντων προτύπων.
-

Υδρασβεστος
Ο πολτός της υδρασβέστου θεωρείται ότι είναι έτοιµος προς χρήση όταν δεν περιέχει άσβεστα
τεµάχια ασβέστη, το φαινόµενο βάρος είναι 1,3 ÷ 1,4 ton/m3 και διερχόµενος από κόσκινο
τετραγωνικής οπής πλευράς 0,84 mm (Νο 20) δεν αφήνει σβώλους ασβέστου και ξένες ύλες.
Όταν χρησιµοποιείται υδράσβεστος σε σκόνη, θα έχει οµοιόµορφο χρώµα, και θα διέρχεται σε
ποσοστό 100 % από το κόσκινο 0,25 κατά ΕΝ 933-2, Test for geometrical properties of
aggregates. Part 2: Determination of particle size distribution, test sleves, nominal size of
appertures. ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισµός της
κοκκοµετρικής διαβάθµισης. Εργαστηριακά κόσκινα: ονοµαστικές διαστάσεις βροχίδων.

-

Λιθοσώµατα
Τα λιθοσώµατα θα είναι υγιή, σκληρά και ανθεκτικά, υφής ίδιας ή παρόµοιας µε τα υπάρχοντα,
συµπαγή, απαλλαγµένα ρωγµών, σχισµών και άλλων φυσικών ελαττωµάτων, µικρής
υδατοαποροφητικότητας και υδατοπερατότητας.
Επίσης δεν θα πρέπει να εµφανίζουν χονδροκρυσταλλικό ιστό, και λείες ή αλλοιωµένες από την
επίδραση των καιρικών συνθηκών επιφάνειες. Οι επιφάνειες των λίθων κατά την δόµηση θα
εκχονδρίζονται µε σφυρί για την αφαίρεση των ασθενών ή προεξεχόντων λεπτών τµήµατων.

-

Οπτόπλινθοι
Οι οπτόπλινθοι θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα Νο 6.

-

Οι απαιτήσεις για το κονίαµα δόµησης θα καθορίζονται από την µελέτη.

2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Υδράσβεστος
-
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Όταν χρησιµοποιείται σβέση / φύρανση στο εργοτάξιο το υλικό θα αποθηκεύεται σε κατάλληλα
διαµορφωµένες δεξαµενές, ώστε να προφυλάσσεται από προσµίξεις ξένων υλικών και ρυπαντών.
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-

Όταν χρησιµοποιείται έτοιµη εσβεσµένη άσβεστος βιοµηχανικής προέλευσης θα παραλαµβάνεται
µέσω ειδικού σχήµατος διανοµής και θα αποθηκεύεται σε ειδικά διαµορφωµένες στεγανές
δεξαµενές που θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες.

-

Όταν χρησιµοποιείται υδράσβεστος υπό µορφή σκόνης θα παραλαµβάνεται συσκευασµένη σε
σάκους, οι οποίοι θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους προφυλαγµένους από τις καιρικές
συνθήκες.

Η χρησιµοποιούµενη ποζολάνη θα παραδίδεται σε σφραγισµένους σάκους και θα αποθηκεύεται εντός
της συσκευασίας της σε στεγασµένους, απόλυτα ξηρούς χώρους.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου πρέπει να έχει
αποδεδειγµένη εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών), σε παρόµοιας φύσεως έργα.
β. Το συνεργείο επισκευής θα είναι πλήρης εξοπλισµένο για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση της
εργασίας.
γ. Η επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου θα γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό πενταετούς
τουλάχιστον εµπειρίας. Επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα
παρίσταται Τεχνολόγος Μηχανικός ή Εργοδηγός µε πενταετή εµπειρία σε παρόµοια έργα
αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών.

3.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα ελέγχεται εάν:
• Η περιοχή εργασίας είναι καθαρή, ελεύθερη από κάθε είδους αντικείµενα που µπορεί να
δυσχεράνουν την εκτέλεση των εργασιών.
• Έχουν ληφθεί τα µέτρα υποστύλωσης που προβλέπονται από την µελέτη και από τους
αντίστοιχους κανονισµούς.
• Οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι µε τα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) που αναφέρονται στο
κεφάλαιο 5 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.
Η διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών έχει ως εξής:
• Καθαιρούνται τυχόν υπάρχοντα επιχρίσµατα, ως ΠΕΤΕΠ 14.02.01.01
• ∆ιευρύνονται οι αρµοί της τοιχοποιίας ως ΠΕΤΕΠ 14.02.01.03.
• ∆ιανοίγονται φωλιές µε αφαίρεση λιθοσωµάτων στις προβλεπόµενες από τη µελέτη θέσεις, τυφλές
ή / και διαµπερείς. Οι παρειές των φωλεών καθαρίζονται και αποµακρύνονται τα ασθενή ή ασταθή
τεµάχια.
• Καθαρίζεται η επιφάνεια της τοιχοποιίας, ως ΠΕΤΕΠ 14.02.01.02.
• Καθαρίζεται µε πεπιεσµένο αέρα και διαβρέχεται µέχρι κορεσµού υπό πίεση δικτύου (~0,60 MPa) η
επιφάνεια της τοιχοποιίας και των φωλεών.
• Καθαρίζονται και διαβρέχονται µέχρι κορεσµού τα λιθοσώµατα χωρίς επικαθίσεις ύδατος.
• ∆ιαστρώνεται το κονίαµα στην επιφάνεια έδρασης των λιθοσωµάτων, έτσι ώστε να είναι
οµοιόµορφο και να γεµίζει τα υπάρχοντα κενά και ανωµαλίες.
ΠΕΤΕΠ:14-02-08-00
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• Τοποθετούνται κολυµβητά τα λιθοσώµατα, ώστε το συνδετικό κονίαµα να ξεχειλίζει και να γεµίζει τα
κενά (να υπάρχει περίσσεια κονιάµατος).
• Τα λιθοσώµατα κατά την τοποθέτησή τους και πριν την ξήρανση του κονιάµατος κτυπώνται µε
σφύρα, έτσι ώστε να εδράζονται καλά, το πλεονάζον κονίαµα να συνθλίβεται µεταξύ τους και το
πάχος των αρµών µεταξύ τους να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο.
• Εάν το λιθόσωµα µετακινηθεί ή το κονίαµα θραυσθεί κατά την δόµηση, το λιθόσωµα θα αφαιρείται,
το κονίαµα θα καθαρίζεται καλά και από τον αρµό και από το λιθόσωµα και θα ακολουθεί
επανατοποθέτηση µε νέο νωπό κονίαµα.
• Η δόµηση θα γίνεται κατά οριζόντιες στρώσεις µε ανώµαλη την πάνω επιφάνεια.
• Καθ’ όλη τη διάρκεια της δόµησης θα γίνεται πλήρωση µε κονίαµα του κενού στη διεπιφάνεια νέας
και υφιστάµενης τοιχοποιίας. Η τοποθέτηση του κονιάµατος θα γίνεται έτσι ώστε να µη
δηµιουργούνται κενά στη διεπιφάνεια και ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται πλήρης πλήρωση των
διευρυνµένων αρµών της υπάρχουσας τοιχοποιίας.
• Κατά τη δόµηση στις περιοχές όπου έχουν διανοιχθεί «φωλιές» θα τοποθετούνται κολυµβητά
λιθοσώµατα ικανού µεγέθους ώστε να συνδέουν τη υπάρχουσα τοιχοποιία µε τη νέα στρώση
(διάτονοι λίθοι).
• Η δόµηση του τοίχου θα γίνεται σταδιακά καθ’ ύψος σε ζώνες της τάξης του 1,00 m.
• Απαγορεύεται η δηµιουργία συνεχών κατακορύφων αρµών στην όψη της νέας τοιχοποιίας. Οι
κατακόρυφοι αρµοί των διαδοχικών στρώσεων θα απέχουν µεταξύ τους κατά το µισό του πλάτους
των λιθοσωµάτων και όχι λιγότερο των 15 cm.
• Απαγορεύεται η δηµιουργία οριζοντίων κεκλιµένων αρµών.
• Απαγορεύεται η δηµιουργία αρµών εργασίας άνω των διατόνων λίθων.
• Θα αποφεύγεται τοποθέτηση πλησίον συζυγών λιθοσωµάτων µικρών διαστάσεων, λιθοσωµάτων
οµοίων διαστάσεων.
• Αµέσως µετά την τοποθέτηση των λιθοσωµάτων και πριν την πήξη του συνδετικού κονιάµατος,
όλοι οι λίθοι της όψης της τοιχοποιίας θα καθαρίζονται από τα υπολείµµατα του κονιάµατος και θα
διατηρούνται καθαροί καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών.
• Απαγορεύεται η δόµηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 35ο C, ή είναι
χαµηλότερη των 5ο C, εκτός αν έχουν ληφθεί κατάλληλα προστατευτικά µέτρα, της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας.

3.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η συντήρηση θα γίνεται επί δύο εβδοµάδες, επτά µέρες µε βρεγµένη λινάτσα η οποία παραµένει
συνεχώς υγρή και επτά µέρες µε απλή διαβροχή. Ανάλογα των συνθηκών υγρασίας και θερµοκρασίας
ο χρόνος της συντήρησης µπορεί να παραταθεί (περιπτώσεις υψηλής θερµοκρασίας και χαµηλής
υγρασίας).

3.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαµβάνονται στις
παραγράφους 3.2 και 3.3 της παρούσας ΠΕΤΕΠ στις θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη του
έργου, και τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν αποµακρυνθεί και αποτεθεί στις περιοχές
φόρτωσης του εργοταξίου.
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ
Οι έλεγχοι της κατασκευής θα γίνονται οπτικά, γεωµετρικά, µε ενδοσκόπηση και εργαστηριακά
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.
• Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό τυχόν κακοτεχνιών, (κενά, καθαρισµός λίθων από
κονίαµα κ.λ.π.).
• Ο γεωµετρικός έλεγχος αποσκοπεί στην διαπίστωση της στην επιπεδότητας, και κατακορυφότητας,
της επιφάνειας της νέας τοιχοποιίας. Οι περιοχές των αποκλίσεων επισηµαίνονται επί τόπου και
καταχωρούνται στα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
• Κατά τις ενδοσκοπήσεις θα φωτογραφίζεται το εσωτερικό της οπής και θα ελέγχεται αν υπάρχουν
κενά στη δόµησή της και ιδιαίτερα στην διεπιφάνεια υφιστάµενης και νέας στρώσης.
• Ο εργαστηριακός έλεγχος αφορά τον έλεγχο συµµόρφωσης του κονιάµατος σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 14.02.07.00 «Οπλισµένα /ενισχυµένα επιχρίσµατα».
Ο οπτικός και ο γεωµετρικός έλεγχος θα καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας της επέµβασης.
Οι έλεγχοι µε ενδοσκόπιο θα γίνονται σε πυκνότητα 10 θέσεων ανά 100 m2 επιφάνειας επέµβασης.

4.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Η επέµβαση θεωρείται αποδεκτή όταν:
α. Κατά τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστωθούν κακοτεχνίες, και η ορατή επιφάνεια των λίθων είναι
καθαρή και απαλλαγµένη από κονίαµα.
β. Κατά τον γεωµετρικό έλεγχο δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις µεγαλύτερες του ± 1 % του ύψους του
ορόφου ή µεγαλύτερες από ± 2 cm.
γ. Κατά τον έλεγχο µε ενδοσκόπιο τα κενά που παρατηρούνται στην διεπιφάνεια υπάρχουσας και
νέας τοιχοποιίας δεν υπερβαίνουν το 10% της επιφάνειας της οπής ελέγχου.
δ. Το κονίαµα που εφαρµόσθηκε συµµορφώνεται µε τα καθοριζόµενα στην ΠΕΠΕΠ 14.02.07.00
«Οπλισµένα /ενισχυµένα επιχρίσµατα».

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Συνήθεις.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
-

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

-

EN 388:2003, Protective gloves against mechanical risks. - Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών
κινδύνων.
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6.

EN 166:2002, Personal eye-protection - Specifications. - Μέσα ατοµικής προστασίας µατιών Προδιαγραφές

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυβικό µέτρο (m3) τελειωµένης εργασίας, ανάλογα µε το είδος της νέας στρώσης τοιχοποιίας.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι τιµές µονάδος για την ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε προσθήκη νέας στρώσης τοιχοποιίας
περιλαµβάνουν :
• Την δαπάνη διάνοιξης «φωλεών» στην υπάρχουσα τοιχοποιία.
• Την δαπάνη για τον καθαρισµό µε πεπιεσµένο αέρα και τη διαβροχή της επιφάνειας της
υπάρχουσας τοιχοποιίας.
• Την δαπάνη για τη δόµηση της νέας στρώσης τοιχοποιίας.
• Την δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.
• Την δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στο εργοτάξιο των ενσωµατούµενων υλικών.
• Την δαπάνη συγκέντρωσης και µεταφοράς στην περιοχή φόρτωσης του εργοταξίου των
πλεοναζόντων ή αχρήστων υλικών των παραπάνω εργασιών.
• Την δαπάνη συντήρησης.
• Την δαπάνη των δοκιµών και ελέγχων.
Ο τρόπος επιµέτρησης των υπολοίπων επί µέρους εργασιών που απαιτούνται για την επέµβαση
σύµφωνα µε την § 3.3, καθορίζεται στις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ.
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