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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση

05/2006

Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Πλήρεις κατεδαφίσεις µε αιωρούµενο βάρος

1.

ΠΕΤΕΠ

15-01-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η πλήρης κατεδάφιση κατασκευών µε την επενέργεια
αιωρούµενου βάρους.
Η αποσύνθεση των στοιχείων των δοµηµάτων επιτυγχάνεται µε την κρούση αιωρούµενης µάζας
(συνήθως µεταλλική σφαίρα) λόγω της ορµής που αποκτά κατά την αιώρηση της η µάζα αυτή
αναρτηµένη από τον πρόβολο (µπούµα) δικτυωτού γερανού. Σε ορισµένες περιπτώσεις η δρώσα
µάζα αφήνεται να πέσει ελεύθερα, αντί της αιωρήσεως.

Σχήµα 1: Ανάρτηση αιωρούµενου βάρους

2.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εφαρµογή της µεθόδου του αιωρούµενου βάρους κατά κανόνα αφορά πλήρεις κατεδαφίσεις
πανταχόθεν ελεύθερων κατασκευών. Η καθαίρεση µε την ως άνω µέθοδο εφαρµόζεται συνήθως
µετά την επιλεκτική αφαίρεση χρήσιµων υλικών.
Η θραύση των στοιχείων του φέροντος οργανισµού και του οργανισµού πληρώσεως µε την
αιωρούµενη µάζα οδηγεί σε τεµάχια περιορισµένου µεγέθους αλλά απαιτείται να συνδυαστεί και µε
άλλες µεθόδους για την πλήρη κατεδάφιση και περαιτέρω τεµαχισµό, µετάθραυση ή κοπή ράβδων
σιδηροπλισµού (όπως µε χρήση υδραυλικής σφύρας ή υδραυλικού κόφτη προσαρµοσµένου σε
εκσκαφέα).

ΠΕΤΕΠ:15-01-02-00
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3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την εκτέλεση των εργασιών χρησιµοποιείται συνήθως ερπυστριοφόρος εκσκαφέας µε δικτυωτό
πρόβολο (µπούµα), µε δυνατότητα κατακόρυφου και πλευρικού ελέγχου του αιωρούµενου
σώµατος µέσω συρµατόσχοινου. Κατάλληλοι είναι οι εκσκαφείς συρόµενου κάδου (dragline), στους
οποίους ο κουβάς αντικαθίσταται από το αιωρούµενο σώµα ή «µπάλα». Η ανάρτηση της µπάλας
γίνεται µε διάταξη που αποτρέπει την περιστροφή της.
Η «µπάλα» είναι χαλύβδινη ή χυτοσιδηρά, σχήµατος σφαιρικού, κυλινδρικού ή απιοειδούς (αχλάδι).
Το βάρος ξεκινάει από 500Kg (5ΚΝ) και φθάνει τους 5 τόνους (50ΚΝ).
Χρησιµοποιούνται συνήθως «µπάλες» διαφόρων βαρών, ανάλογα µε το µέγεθος του εκσκαφέα
(επιτρεπόµενη ροπή λειτουργίας) και τα χαρακτηριστικά της προς καθαίρεση κατασκευής.
Η κρουστική θραύση στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, δεν επαρκεί συνήθως για τον
διαχωρισµό τους και τα στοιχεία παραµένουν συνδεδεµένα µε τις ράβδους του σιδηροπλισµού.

Ήµισυ ύψος κτιρίου
Στέψη προβόλου γερανού περίπου
3,00m επάνω από το προς
κατεδάφιση κτίριο

Ήµισυ ύψος κτιρίου

Σχήµα 2: Κατεδάφιση µε αιώρηση και µε ελεύθερη πτώση του βάρους
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Για την φόρτωση των προϊόντων αυτών απαιτείται περαιτέρω τεµαχισµός που επιτυγχάνεται είτε µε
οξυγονοκοπή είτε µε χρήση υδραυλικού κόφτη προσαρµοσµένου σε εκσκαφέα.

3.2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη, µε κατάλληλα πιστοποιητικά,
εµπειρία και να είναι κάτοχοι αδείας (χειριστή γερανού ή εκσκαφέα).
Η επιτυχής εφαρµογή της µεθοδολογίας, απαιτεί ορθή επιλογή του τρόπου προσβολής (εύρος
ταλάντωσης µάζας, ταλάντωση ή ελεύθερη πτώση, ύψος πτώσεως) καθώς και σωστή επιλογή του
εκάστοτε σηµείου πρόσπτωσης της µάζας.
Επιπρόσθετα, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα, η εκτίµηση της ζώνης πτώσεως των
αποσυντεθειµένων στοιχείων και η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας του µηχανήµατος, από τον
προσβαλλόµενο στόχο. Η επιλεγόµενη αλληλουχία κρούσεων - πτώσεων της µάζας πρέπει επίσης
να διασφαλίζει την ευχερή προσπέλαση του εξοπλισµού, για την φόρτωση και µεταφορά των
προϊόντων της καθαίρεσης.

3.3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού
µε εµπειρία στις κατεδαφίσεις.
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".
Όλα τα κλιµάκια του προσωπικού θα ενηµερώνονται για τα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται σε
κάθε φάση των εργασιών και οι κίνδυνοι που υπάρχουν.

3.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διαδικασία της κατεδάφισης – καθαίρεσης θεωρείται περαιωθείσα όταν έχουν κατεδαφιστεί,
καθαιρεθεί, τεµαχιστεί και αποµακρυνθεί όλα τα δηµιουργούµενα υλικά κατεδάφισης.
Ο Ανάδοχος θα έχει αποµακρύνει πλήρως όλα τα προϊόντα καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων και θα
έχει επαναφέρει τον περιβάλλοντα χώρο στην προτέρα του κατάσταση.
Στην περίπτωση που προβλέπεται η παράδοση χρησίµων υλικών κατεδαφίσεων, αυτά θα
συγκεντρώνονται µε τάξη κατά είδος στον προβλεπόµενο από την Μελέτη και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη χώρο.
Τα άχρηστα υλικά κατεδάφισης κατά την πορεία των εργασιών καθαίρεσης θα τεµαχίζονται και
αποκοµίζονται πλήρως από τον χώρο του έργου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η µέθοδος αιωρούµενης µάζας προσφέρεται µόνον για τις καθαιρέσεις, υπέργειων κατασκευών.
Η πλήρης καθαίρεση µιας κατασκευής και συγκεκριµένα των υπό την στάθµη του εδάφους
στοιχείων αυτής απαιτεί άλλου τύπου µεθοδολογία.

ΠΕΤΕΠ:15-01-02-00
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Η εργασία µε την συγκεκριµένη µέθοδο θεωρείται περαιωµένη όταν το υπέρ το έδαφος τµήµα του
δοµήµατος έχει καθαιρεθεί πλήρως και τα προϊόντα της καθαίρεσης έχουν τεµαχισθεί και
αποµακρυνθεί προς απόθεση σε χώρους εγκεκριµένους από τις αρµόδιες Αρχές.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ισχύει η ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και προστασίας Περιβάλλοντος κατά τις
κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις", στην οποία κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις και περιέχεται
σε παράρτηµα η Υπουργική απόφαση 31245/22.05.93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων" (ΦΕΚ
451/Β/83), παράλληλα µε την πάγια Νοµοθεσία κατασκευής έργων.
Επισηµαίνεται ότι 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. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΜΕ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ
Ειδικά για τις κατεδαφίσεις µε τη χρήση αιωρούµενου βάρους εφιστάται η προσοχή στα ακόλουθα:
α) Απαγορεύεται η περιστροφή του αιωρούµενου βάρους πάνω από εργαζόµενους, ή διαβάσεις
κοινού και οχηµάτων ακόµη και όταν αυτές είναι προστατευµένες (σκεπαστές).
β) Απαγορεύεται να χρησιµοποιείται γερανός όταν η στάθµη του βραχίονά του υπολείπεται πέραν
των 2,00 m της κορυφής του κτιρίου.
γ) Το αιωρούµενο βάρος δεν θα υπερβαίνει το 50% της ανυψωτικής ικανότητας του γερανού, σε
συσχετισµό µε το µήκος του βραχίονα και τη γωνία λειτουργίας του, ούτε το 25% της αντοχής
θραύσης των συρµατόσχοινων ανάρτησης.
δ) Το αιωρούµενο βάρος θα συνδέεται µε τα συρµατόσχοινα ανάρτησης, έτσι ώστε να
παρεµποδίζεται η συστροφή των συρµατόσχοινων και η περιστροφή του περί κατακόρυφο
άξονα.
ε) Απαγορεύεται η χρήση ελαστικών στοιχείων για τη σύνδεση του βάρους.
στ) Όταν καθαιρούνται τοίχοι ή τµήµατα τους µε µπάλα κατεδάφισης, επιβάλλεται διακοπή ή
αποµόνωση τυχόν ενσωµατωµένων δικτύων.

5.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ
Η διαδικασία της κατεδάφισης µε την συγκεκριµένη µέθοδο δηµιουργεί σκόνη κατά την
αποσύνθεση των στοιχείων, ιδιαίτερα κατά την προσβολή των τοιχοποιιών και την αποσύνθεση
των επιχρισµάτων.
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:
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•

Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού από το δίκτυο υδροδότησης ή βυτιοφόρα αυτοκίνητα.

•

Αντλητικό συγκρότηµα υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 10 atm) για την εκτόξευση νερού από
απόσταση ασφαλείας.
ΠΕΤΕΠ:15-01-02-00

•

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

5.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που εν προκειµένω θα λαµβάνονται, αναφέρονται και
αναλύονται διεξοδικά στην ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και προστασίας
Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις".

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες κατεδάφισης κατασκευών µε αιωρούµενο βάρος επιµετρώνται σε m3 όγκου του
καθαιρούµενου δοµήµατος, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εξωτερικές του διαστάσεις.
Στην περίπτωση που για την πλήρη κατεδάφιση κατασκευής χρησιµοποιούνται εν µέρει (όχι
συστηµατικά) προς υποβοήθηση των εργασιών και άλλες µέθοδοι υψηλότερης ακρίβειας
κατασκευής, οι εργασίες αυτές δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα (θεωρούνται ανηγµένες στην βασική τιµή
της καθαίρεσης µε αιωρούµενο βάρος).
Στις καθαιρέσεις κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα ή κτισµάτων από
οπτοπλινθοδοµές, η καθαιρούµενη κατασκευή επιµετράται µε βάση τον συνολικό περικλειόµενο
3
όγκο του δοµήµατος σε (m ), όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εξωτερικές του διαστάσεις και για
ύψος µεγαλύτερο των τεσσάρων µέτρων (4m) η τιµή διαφοροποιείται, ανάλογα µε το ύψος του
κτίσµατος.
Ειδικότερα η καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών επιµετράται µε βάση το συνολικό
2
περικλειόµενο εµβαδόν του φορέα σε (m ) όπως αυτό προσδιορίζεται από τις εξωτερικές του
διαστάσεις.
Στην τιµή της µονάδος καθαίρεσης, συµπεριλαµβάνεται πλην της πλήρους κατεδάφισης και ο
τεµαχισµός των στοιχείων της κατασκευής, η φόρτωση αυτών προς µεταφορά σε κατάλληλο χώρο
απόθεσης και η εφαρµογή όλων των µέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από την παρούσα
ΠΕΤΕΠ.
Η καθαρή µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων επιµετράται ιδιαιτέρως επί αυτοκινήτου, για τον
πραγµατικό αριθµό διανυοµένων χιλιοµέτρων µέχρι την εγκεκριµένη θέση οριστικής απόθεσης.
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