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ΠΕΤΕΠ
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε
µηχανικά µέσα
15-02-01-02

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα ή ολόκληρων τµηµάτων αυτών µε µηχανικά µέσα, µε διατήρηση της µη καθαιρούµενης
παραµένουσας κατασκευής άθικτης.
Η καθαίρεση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος αποτελεί µεµονωµένη εργασία που εκτελείται µε
ιδιαίτερη προσοχή και δεν εντάσσεται στις εργασίες πλήρους κατεδάφισης της κατασκευής.

2.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κάθε συγκεκριµένος τύπος εξοπλισµού µπορεί να έχει πολλές χρήσεις, ανάλογα µε τον τύπο της
κατασκευής (ενδοτική, µεγάλου ή µικρού πάχους) και την θέση του στοιχείου (ύψος, στήριξη µε
άλλα στοιχεία, ύψος πτώσης των αποκοµµένων τµηµάτων). Οι υδραυλικές σφύρες και τα
υδραυλικά σιαγωνοφόρα κοπτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σταδιακή καθαίρεση αλλά και
για τοπική µόνον θραύση.
Ο εξοπλισµός δρα µηχανικά και όχι θερµικά επί των υπό καθαίρεση στοιχείων µε επενέργεια
κοπής, δηµιουργία τοµής, πρόκληση κατάρρευσης - ανατροπής, ώσης ή αναρπαγής.
Παράγοντες όπως η αντοχή των επιµέρους στοιχείων της κατασκευής και η πλαστιµότητα των
κόµβων επηρεάζουν άµεσα την περιοχή θραύσης και τον τρόπο και τη θέση της κατάρρευσης.
Πρέπει ως εκ τούτου να συνεκτιµηθούν προσεκτικά, ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος κατά
περίπτωση εξοπλισµός και η µεθοδολογία επενέργειας.
Συνήθεις τύποι εξοπλισµού:
•

∆ισκοπρίονα κοπής τοιχίων και δαπέδων (Wall and floor saws).

•

Συστήµατα αδαµαντοκοπής σύρµατος (diamond wires).

•

Υδραυλικά ψαλίδια (mobile shears, universal processors).

•

Υδραυλικές σιαγώνες (concrete crushers - pulverizers, demolition pliers).

•

Υδραυλικά δράπανα (drills) ή αδαµαντοφόρα κοπτικά πυρηνοληψίας (diamond corers).

•

Υδραυλικές σφήνες (Rock splitters).

•

Υδραυλικές σφύρες (hydraulic hammers).

•

Κρουστικές σφύρες (impact hammers).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του παραπάνω εξοπλισµού και οι συνήθεις εφαρµογές του
περιγράφονται στο εδάφιο 3 της παρούσας.

ΠΕΤΕΠ:15-02-01-01
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2.2. ΕΙ∆ΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ
Οι κατασκευές από σκυρόδεµα εµφανίζουν ποικιλία στοιχείων:
Πλάκες, δοκοί, υποστυλώµατα, τοιχία, εξώστες, θεµέλια µεµονωµένα ή συνεχή, βάθρα γεφυρών,
µεµονωµένες δοκοί γεφυρών, πλάκες γεφυρών, πτερυγότοιχοι, θολωτές και λεπτότοιχες
κατασκευές, δεξαµενές, τοίχοι αντιστήριξης.
∆ιακρίνονται επίσης σε στοιχεία µεγάλου ή µικρού πάχους και άοπλα, ελαφρώς και ισχυρώς
οπλισµένα.
Επιπρόσθετα, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα η εκτίµηση της ζώνης πτώσεως των στοιχείων που
αποσυντίθενται και πέφτουν και η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας του µηχανήµατος.
Επισηµαίνεται ότι η πτώση των αποκοπτόµενων στοιχείων επί υποκειµένων τµηµάτων της
κατασκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις (µέχρι αλυσιδωτή κατάρρευση).
Ανάλογα µε την θέση του στοιχείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ευχερής προσπέλαση του
εξοπλισµού για την φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων της καθαίρεσης.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Στις εργασίες των κατεδαφίσεων µε µηχανικά µέσα (εάν προβλέπεται στην αρχική µελέτη) να
απαιτούνται ενισχύσεις αντιστηρίξεως ή/και προσωρινές υποστυλώσεις. Για τις βοηθητικές αυτές
κατασκευές ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 περί ικριωµάτων.

3.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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.

3.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη 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".

3.4. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.4.1

Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε δισκοπρίονα (wall and floor saws)

Τα µηχανικά πριόνια είναι κατάλληλα για την κοπή στοιχείων αόπλου ή οπλισµένου σκυροδέµατος
µικρού πάχους. Αποτελούνται από τροχό µε κοπτικά στοιχεία από καρβίδια ή/και βιοµηχανικά
διαµάντια. Προσαρµόζονται σε τροχοφόρο σύστηµα κύλισης για τοµές δαπέδων ή σε σύστηµα
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οδηγών (ράγες) για τοµές κατακόρυφων τοιχίων. Η παραγόµενη σκόνη περιορίζεται µε τοπικό
καταιονισµό νερού.

Σχήµα 1: ∆ισκοπρίονο µε σύστηµα κύλισης

Σχήµα 2: Κοπή τοίχου µε δισκοπρίονο επί τροχιών καθοδήγησης

3.4.2

Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε συστήµατα αδαµαντοκοπής σύρµατος
(diamond wires)

Η τεχνική είναι αυξηµένης ακρίβειας και ενδείκνυται σε δυσπρόσιτες από ογκώδη µηχανήµατα
περιοχές. ∆ηµιουργεί καθαρές και ακριβούς γεωµετρίας τοµές στα στοιχεία και επηρεάζει ελάχιστα
την υπόλοιπη κατασκευή. ∆εν ενδείκνυται για την µετάθραυση ήδη αποκοµµένων στοιχείων.
Η διάταξη αποτελείται από συρµατόσχοινο ενισχυµένο µε τεχνητά διαµάντια, το οποίο σχηµατίζει
κλειστό βρόχο και οδηγείται µέσω συστήµατος τροχαλιών.
Αρχικά διανοίγεται οπή για την διέλευση του αδαµαντοσύρµατος και κατόπιν ακολουθεί η εργασία
κοπής.
ΠΕΤΕΠ:15-02-01-01
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Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισµό, γιατί τυχόν θραύση του συρµατόσχοινου µπορεί να
προκαλέσει σοβαρότατους τραυµατισµούς.

3.4.3

Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικά ψαλίδια (mobile shears)

Τα υδραυλικά ψαλίδια για την θραύση του σκυροδέµατος (mobile shears, universal processors)
αποτελούνται από δύο παράλληλες αρθρωτές λεπίδες στο άκρο από ειδικά επεξεργασµένο
χάλυβα, οι οποίες κινούνται µέσω υδραυλικής διάταξης. ∆ιατίθενται σε ποικιλία τύπων και
δυναµικότητας, ανάλογα µε την φύση της εργασίας. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και για τον
διαχωρισµό του οπλισµού από την µάζα τους σκυροδέµατος.
Η παραγόµενη σκόνη περιορίζεται µε καταιονισµό της ζώνης καθαιρέσεως µέσω ψεκαστικής
διάταξης.
Η απόδοση τους είναι µικρότερη από τις αντιστοίχου βάρους υδραυλικές σφύρες, αλλά επιτρέπουν
µεγαλύτερη ακρίβεια.

3.4.4

Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικές σιαγώνες (concrete crushers pulverizers, demolition pliers)

Πρόκειται για υδραυλικές εξαρτήσεις που εφαρµόζονται σε φορείς εκσκαφέων. Αποτελείται από
ζεύγος σιαγώνων µε ισχυρά δόντια από σκληρό χάλυβα που λειτουργούν µε υδραυλικό σύστηµα.
Είναι υψηλής αποδόσεως αλλά παρουσιάζουν αυξηµένες φθορές στις σιαγώνες.
Οι τοµές που γίνονται είναι ακανόνιστες και µε τραχεία επιφάνεια. Έχουν την δυνατότητα θραύσης
του σκυροδέµατος σε µικρά κοµµάτια και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την σταδιακή
αποµείωση καθαιρεθέντων στοιχείων από σκυρόδεµα.

3.4.5

Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε διαδοχικές διατρήσεις

Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην διάνοιξη διαδοχικών οπών στην περίµετρο των προς αποκοπή
στοιχείων και εφαρµόζεται συνήθως επί επιφανειακών στοιχείων (τοίχων, δαπέδων). Με την
διάνοιξη δηµιουργείται ασθενής ζώνη οπότε µε την εφαρµογή κρούσης, ώσης ή έλξης επέρχεται
αστοχία κατά µήκος του άξονα των οπών.
Για την διάνοιξη των οπών µπορεί να χρησιµοποιηθούν περιστροφικό δράπανο (drill) ή
περιστροφικός αδαµαντοφόρος δειγµατολήπτης (diamond corer) διαµέτρου ανάλογα µε το πάχος
του προς αποκοπή στοιχείου.
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3.4.6

Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικές σφήνες (rock splitters)

Η µέθοδος συνίσταται στην διάνοιξη αρχικής οπής στο προς καθαίρεση στοιχείο και στην
επενέργεια επί της άντιγος της οπής µε υδραυλική σφήνα υψηλής πίεσης (rock splitter). Οι
αναπτυσσόµενες ισχυρές τάσεις οδηγούν στην ρηγµάτωση του σκυροδέµατος, το οποίο µπορεί να
αποσυντεθεί στην συνέχεια ευχερώς µε κρούση ή ώθηση. Η µέθοδος δεν παρέχει ακρίβεια κοπής
και εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους, για την καθαίρεση ογκωδών άοπλων στοιχείων
ή/και µεταθραύσεως.

3.4.7

Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικές σφύρες ή µε κρουστικές σφύρες
(hydraulic hammers, impact hammers)

Αποτελεί µια από τις απλούστερες και πιο συνηθισµένες µεθόδους καθαίρεσης στοιχείων
οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι σφύρες κατατάσσονται ανάλογα µε το βάρος τους, την
δυναµικότητα της κρούσης τους σε Joule, την συχνότητα των κρούσεων ανά λεπτό και τις
διαστάσεις του κοπτικού τους εργαλείου.
Η καθαίρεση επιτελείται είτε µε την σταδιακή απότµηση/ αποµείωση - καταστροφή, είτε µε την
δηµιουργία ασθενών ζωνών, που επιτρέπουν την θραύση µε έλξη ή ώθηση. Η µέθοδος
αντενδείκνυνται για καθαρές τοµές καθώς και για περιβάλλον ευαίσθητο σε κραδασµούς και
θόρυβο.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασίες της κατεδάφισης - καθαίρεσης θεωρούνται περαιωθείσες όταν έχουν αφαιρεθεί τα
προβλεπόµενα στοιχεία, έχουν τεµαχιστεί και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα δηµιουργούµενα
προϊόντα κατεδάφισης από τον τόπο του έργου.
Ο χώρος που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλής από στατική άποψη και θα έχουν
εφαρµοσθεί όλα τα µέτρα αντιστήριξης που προβλέπονται από την µελέτη.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Έχει υποχρεωτικά εφαρµογή η ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και προστασίας
Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις", στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις και τα
ληπτέα µέτρα προστασίας/ περιορισµού επιπτώσεων
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αναφέρονται µεταξύ άλλων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µερικές από τις
προβλέψεις της σχετικής Νοµοθεσίας.
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
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και
προστασίας Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις".

ΠΕΤΕΠ:15-02-01-01
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Τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται
κατά περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά
εφοδιασµένοι µε τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
Προστατευτική
ενδυµασία

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

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

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

Προστασία
κεφαλιού

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

Προστασία ποδιών

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).

Προστασία
οφθαλµών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα
προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για
βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και
θερµότητας

Προστασία
αναπνοής

EN 149:2001: Respiratory protective devices - Filtering half masks to
protect against particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα
προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόµασκες για προστασία έναντι
σωµατιδίων - Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση

5.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ
Η διαδικασία της κατεδάφισης 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:

6.

•

∆υνατότητες υδροληψίας από το δίκτυο ή βυτιοφόρα αυτοκίνητα.

•

Αντλητικό συγκρότηµα υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 10 atm) για την εκτόξευση νερού από
απόσταση ασφαλείας.

•

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

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες καθαίρεσης στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα αφορούν την κοπή
συγκεκριµένων στοιχείων από σκυρόδεµα (π.χ. τµήµατος ενός τοιχίου). Η επιµέτρηση της εργασίας
γίνεται µε βάση τον όγκο του στοιχείου από σκυρόδεµα που καθαιρείται σε (m3).
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Ειδικότερα η καθαίρεση οριζόντιων επιφανειών επενδύσεων από σκυρόδεµα επιµετράται µε βάση
2
το συνολικό περικλειόµενο εµβαδόν της επενδύσεως που καθαιρείται σε (m ) όπως αυτό
προσδιορίζεται από τις εξωτερικές τους διαστάσεις.
Στις περιπτώσεις καθαιρέσεων µε εφαρµογή τεχνικών µη διαταραγµένης κοπής η επιµέτρηση
γίνεται µε βάση το πραγµατικό µήκος κοπής του στοιχείου σε (m).
Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την πλήρη καθαίρεση/
αποκοπή του στοιχείου, όπως, ενδεικτικά, η προετοιµασία του δοµήµατος, η αρχική καθαίρεση
επικαλύψεων, τοίχων και άλλων στοιχείων και οι απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις.
Στην τιµή µονάδος καθαίρεσης, συµπεριλαµβάνεται επίσης ο τεµαχισµός των στοιχείων της
κατασκευής, η φόρτωση αυτών επί αυτοκινήτου προς µεταφορά και η εφαρµογή όλων των µέτρων
ασφάλειας που επιβάλλονται ή απαιτούνται από την φύση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Η µεταφορά των προϊόντων, σε κατάλληλο χώρο απόθεσης σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς
όρους ή τις εντολές της Υπηρεσίας, επιµετράται ιδιαιτέρως ανά m3km µεταφεροµένων προϊόντων
κατεδαφίσεων µε βάση συντελεστή αναγωγής του φαινοµένου όγκου της καθαιρούµενης
κατασκευής σε συµπαγή όγκο. Ο συντελεστής αυτός θα καθορίζεται στην µελέτη του έργου.
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