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Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης
από το φέροντα οργανισµό

1.

ΠΕΤΕΠ

14-03-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση των εργασιών αποσύνδεσης των τοίχων πλήρωσης από
τον φέροντα οργανισµό οπλισµένου σκυροδέµατος.

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
• Κονιάµατα, για τη διαµόρφωση της περιοχής του αρµού µεταξύ τοίχου πλήρωσης και φέροντα
οργανισµού.
• Μεταλλικές διατοµές, για τη στήριξη του τοίχου πλήρωσης µετά την αποσύνδεσή του από τον
φέροντα οργανισµό.
• Αγκύρια µηχανικά ή χηµικά για την στήριξη των µεταλλικών διατοµών στον φέροντα οργανισµό.
• Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµού µεταξύ τοίχου πλήρωσης και φέροντος οργανισµού.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
• Για τη διαµόρφωση της περιοχής του αρµού θα χρησιµοποιούνται είτε έτοιµα τσιµεντοειδή
κονιάµατα κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση (µε ή χωρίς αδρανή), σύµφωνα µε τις οδηγίες
του παραγωγού του προϊόντος, είτε εργοταξιακά κονιάµατα σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 14.02.03.00
(µε ή χωρίς αδρανή).
• Για την στήριξη του τοίχου πλήρωσης θα χρησιµοποιούνται τυποποιηµένες διατοµές χάλυβα
(ισοσκελή και ανισοσκελή γωνιακά και λάµες) ή διαµορφωµένα σε στράντζα ελάσµατα σε µορφή
γωνιακού.
• Οι χρησιµοποιούµενες µεταλλικές διατοµές θα είναι γαλβανισµένες ή θα φέρουν αντισκωριακές
προστατευτικές στρώσεις σε ολόκληρη την επιφάνειά τους (βλ. ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01
«Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών».
• Για τη στήριξη των µεταλλικών διατοµών θα χρησιµοποιούνται:
-

στις περιοχές που απέχουν από τις ακµές των στοιχείων του φέροντα οργανισµού αγκύρια
διαστελλόµενης κεφαλής, τυποποιηµένα βιοµηχανικής προέλευσης

-

πλησίον των ακµών των στοιχείων του φέροντα οργανισµού χηµικά αγκύρια βιοµηχανικής
προέλευσης ή αγκύρια από ράβδους οπλισµού σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 14-01-12-02
«Αγκύρια».

• Οι απαιτήσεις για υλικά πλήρωσης και σφράγισης του αρµού που θα δηµιουργηθεί µεταξύ τοίχου
πλήρωσης και φέροντα οργανισµού, καθορίζονται στις οικείες ΠΕΤΕΠ.
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2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Για την αποθήκευση των υλικών πάκτωσης των χηµικών αγκυρίων και των υλικών σφράγισης αρµού
έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στις σχετικές ΠΕΤΕΠ.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
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 εάν έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Επίσης θα ελέγχεται εάν έχει γίνει διακοπή όλων των παροχών,
των δικτύων που τυχόν διέρχονται από την περιοχή της επέµβασης.
Στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται (µε µονότροχο ή φορτωτάκι)
και συγκεντρώνονται στις θέσεις φόρτωσης. Όλα τα δάπεδα εργασίας /διάδροµοι θα παραµένουν
απαλλαγµένα από µπάζα καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών.

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.
β. Το συνεργείο επισκευής θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση
των εργασιών που περιγράφεται στην § 3.3. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Μέσα για την προσωρινή αντιστήριξη των τοίχων πλήρωσης, (ικριώµατα, µεταλλικά πλαίσια,
κοχλιωτά πέλµατα κλπ).
• Εξοπλισµός παρασκευής κονιαµάτων
• Εξοπλισµός τοποθέτησης αγκυρίων
• Εργαλεία κοπής/διάτρησης µεταλλικών διατοµών
• Εργαλεία χειρός και ηλεκτροεργαλεία ή εργαλεία πεπιεσµένου αέρα κατάλληλα για τοπικές
καθαιρέσεις.
• ∆ιατάξεις αδιατάρακτης κοπής τοίχων πλήρωσης εάν απαιτούνται.
• ∆ιάταξη πεπιεσµένου αέραµε ακροφύσιο για αποµάκρυνση σκόνης.
γ. Η Επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου θα γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό πενταετούς
τουλάχιστον εµπειρίας. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα παρίσταται στο εργοτάξιο
ένας Τεχνολόγος Μηχανικός ή Εργοδηγός µε πενταετή εµπειρία σε έργα επισκευών και
ενισχύσεων αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών.

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι επεµβάσεις αποσύνδεσης των τοίχων πλήρωσης από τον φέροντα οργανισµό γίνονται µε τις
ακόλουθες τεχνικές:
-
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Με απότµηση του τοίχου µε απ’ ευθείας δηµιουργία του προβλεπόµενου από τη µελέτη εύρους
αρµού.
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-

Με απότµηση του τοίχου σε εύρος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο στη µελέτη εύρος αρµού
(διευρυµένη απότµηση).

Κατά περίπτωση επέµβασης η διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών έχει ως εξής:
Απότµηση στο εύρος αρµού
-

Αντιστηρίζεται ο τοίχος πλήρωσης σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη µελέτη. Η αντιστήριξη δεν
είναι αναγκαία όταν ο τοίχος µετά την απότµησή του συνδέεται µε τον φέροντα οργανισµό κατά δύο
τουλάχιστον πλευρές του.

-

∆ιανοίγονται στο φέροντα οργανισµό οι προβλεπόµενες από την µελέτη οπές τοποθέτησης των
αγκυρίων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις ΠΕΤΕΠ 14.01.03.01 «∆ιάτρηση οπών χωρίς αποκοπή
του υπάρχοντος οπλισµού» και 14.01.03.02 «∆ιάτρηση οπής µε αποκοπή του οπλισµού».

-

Αποκόπτεται ο τοίχος µε σύστηµα αδιατάρακτης κοπής (τύπου δίσκου ή αλυσοπρίονου) και
δηµιουργείται αρµός εύρους σύµφωνα µε την µελέτη.

-

Καθαρίζεται η περιοχή µε πεπιεσµένο αέρα.

-

Τοποθετούνται και αγκυρώνονται οι µεταλλικές διατοµές στήριξης των άκρων του τοίχου
πλήρωσης.

-

Σφραγίζεται ο αρµός σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις σχετικές ΠΕΤΕΠ.

∆ιευρυνµένη απότµηση
-

Αντιστηρίζεται ο τοίχος πλήρωσης σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη µελέτη. Η αντιστήριξη δεν
είναι αναγκαία όταν ο τοίχος µετά την απότµησή του συνδέεται µε τον φέροντα οργανισµό κατά δύο
τουλάχιστον πλευρές του.

-

∆ιανοίγονται στο φέροντα οργανισµό οι προβλεπόµενες από την µελέτη οπές τοποθέτησης των
αγκυρίων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις ΠΕΤΕΠ 14.01.03.01 και 14.01.03.02.

-

Αποκόπτεται ο τοίχος από τον φέροντα οργανισµό είτε µε χρήση ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης
κοπής (τύπου δίσκου ή αλυσοπρίονου) είτε µε σφυρί - καλέµι, ελαφρά αερόσφυρα κ.λ.π.

-

Αποµακρύνονται τα ασταθή τµήµατα τοιχοποιίας και καθαρίζεται το µέτωπο απότµησης µε
πεπιεσµένο αέρα.

-

Στο µέτωπο της απότµησης διαµορφώνεται στοιχείο ενίσχυσης µε χύτευση κονιάµατος (µε ή χωρίς
αδρανή) σε απόσταση από τον φέροντα οργανισµό τέτοια ώστε να προκύπτει ο προβλεπόµενος
στη µελέτη εύρος αρµού.
Για την χύτευση του στοιχείου ενίσχυσης χρησιµοποιούνται κατάλληλοι τοπικοί ξυλότυποι.

-

Τοποθετούνται και αγκυρώνονται οι µεταλλικές διατοµές στήριξης του τοίχου πλήρωσης.

-

Μετά την σκλήρυνση του στοιχείου ενίσχυσης, την αποµάκρυνση των ξυλοτύπων και τον
καθαρισµό της περιοχής, σφραγίζεται ο αρµός σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη µελέτη.
Η εργασία της σφράγισης εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις σχετικές ΠΕΤΕΠ.

3.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η συντήρηση του στοιχείου ενίσχυσης, στην περίπτωση της διευρυµένης απότµησης, θα γίνεται επί
4ήµερο µε κατάβρεγµα ή υγρές λινάτσες.
Η συντήρηση της σφράγισης του αρµού θα γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις σχετικές
ΠΕΤΕΠ.
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3.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαµβάνονται στις
παραγράφους 3.3 και 3.4 της παρούσας ΠΕΤΕΠ (σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του
έργου), και έχουν συγκεντρωθεί τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά και έχουν αποτεθεί στις περιοχές
φόρτωσης του εργοταξίου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η εργασία θα ελέγχεται οπτικά:
• Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα ελέγχεται η εφαρµογής των κανόνων έντεχνης
εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στην παρ. 3.3 µε στόχο τον έγκαιρο εντοπισµό
κακοτεχνιών και τις άµεσες διορθωτικές παρεµβάσεις για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων
πριν την ολοκλήρωση της εργασίας. Ως πιθανές κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται: η ανεπαρκής
αντιστήριξη του τοίχου, η χρήση ακατάλληλου εξοπλισµού για την αποκοπή του τοίχου, ο ελλειπής
καθαρισµός του αρµού πριν την σφράγισή του κ.λ.π.
• Μετά το πέρας των εργασιών θα ελέγχεται προσεκτικά η περιοχή της απότµησης για τον εντοπισµό
τυχόν κακοτεχνιών.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πέραν των συνήθων κινδύνων 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
της εργασίας επισηµαίνονται οι σχετικοί µε την ανάµιξη των συστατικών παρασκευής κονιαµάτων, µε
την εφαρµογή ετοίµων κονιαµάτων και µε την χρήση εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής (εάν
προβλέπεται).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι εργαζόµενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιµοποιούν 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 388:2003, Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών
κινδύνων.
• 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).
• EN 458:2005, Hearing protectors - Recommendations for selection use care and maintenance Guidance document. - Μέσα προστασίας της ακοής - Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση,τη
φροντίδα και την συντήρηση - Έγγραφο καθοδήγησης
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Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται σχολαστικά τα καθοριζόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ)
του έργου.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η περαιωµένη εργασία επιµετράται σε µέτρα µήκους (m) αρµού, ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη
τεχνική για την διαµόρφωσή του (απότµηση στο εύρος αρµού ή διευρυνµένη απότµηση).

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις τιµές µονάδος για την αποσύνδεση των τοίχων πλήρωσης από τον φέροντα οργανισµό, ως
περαιωµένη εργασία, επιµετρούµενη για παράδοση, ως πλήρης και ολοκληρωµένη, περιλαµβάνονται
οι δαπάνες:
1. Εργασιών αποκοπής του τοίχου πλήρωσης.
2. Εργασιών κονιοδέτησης του στοιχείου ενίσχυσης.
3. Προµήθεια των πάσης φύσεως απαιτουµένων υλικών και τη µεταφορά τους στο εργοτάξιο.
4. Μεταφοράς επί τόπου χρήσης και συντήρησης του αναγκαίου εξοπλισµού για την εκτέλεση των
εργασιών.
5. Αποµάκρυνσης των άχρηστων υλικών και καθαρισµού του χώρου εργασίας.
6. ∆ιενέργειας των προβλεπόµενων ελέγχων.
7. Για τις διορθωτικές παρεµβάσεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την αποκατάσταση κακοτεχνιών.
8. Προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών και µικροϋλικών για την ολοκλήρωση των ως άνω
εργασιών σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
Οι εργασίες διάτρησης του σκυροδέµατος, τοποθέτησης αγκυρίων και µεταλλικών διατοµών καθώς και
η σφράγιση του αρµού δεν συµπεριλαµβάνονται στις ως άνω τιµές µονάδος, ο δε τρόπος επιµέτρησης
αυτών καθορίζεται στις οικείες ΠΕΤΕΠ.
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