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Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές
µεθόδους

1.

ΠΕΤΕΠ

15-02-02-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών ή τµηµάτων αυτών
µε θερµικές µεθόδους.
Οι θερµικές µέθοδοι καθαίρεσης εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια και δεν προξενούν θορύβους ή
κραδασµούς κατά την εφαρµογής τους.

2.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σε γενικές γραµµές πρόκειται για συσκευές που τροφοδοτούν οξυγόνο και καύσιµο αέριο µε ή
χωρίς κόνεις µετάλλων, κατάλληλα διαµορφωµένες κεφαλές κοπής (καυστήρες).
Η ελεγχόµενη καύση παράγει λίαν υψηλές θερµοκρασίες. ∆ιακρίνονται τα εξής βασικά
χαρακτηριστικά:
α) Κοπτικά οξυδρικής φλόγας (συστήµατα φλογοκοπής) (oxyfuel cutting, oxyacetylene cutting).
β) Κοπτικά τόξου πλάσµατος (plasma arc cutting).
γ) Θερµική λόγχη (thermic lance).
Ο θερµικός εξοπλισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναλόγως της διαµόρφωσης των φλογίστρων,
του καυσίµου αερίου και της πίεσης τροφοδότησης, για την κοπή όλων των τύπων των µεταλλικών
στοιχείων των κατασκευών.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα φέρει σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα
συνοδεύεται από πιστοποιητικά καταλληλότητας των βασικών στοιχείων του (φλόγες αερίων,
σωλήνες τροφοδοσίας, ακροφύσια) και πλήρεις οδηγίες χρήσης.
Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού εξαρτάται από το είδος της προς καθαίρεση κατασκευής
(πάχος ελασµάτων, είδος µετάλλου) και τον χώρο εκτέλεσης της εργασίας (συνθήκες εξαερισµού,
πύρινο φορτίο κ.λπ.).
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιµαστικά παρουσία της Επίβλεψης, κοπή αντιπροσωπευτικού
δοκιµίου υπό συνθήκες ανάλογες µε εκείνες του έργου.
Η επιτυχής εκτέλεση της δοκιµής αποτελεί κριτήριο καταλληλότητας του εξοπλισµού και ικανότητας
του χειριστή.
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3.2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι χειριστές των συσκευών θερµικής κοπής θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι, στην χρήση του
εκάστοτε επιλεγόµενου εξοπλισµού. Τόσο οι χειριστές, όσο και το λοιπό βοηθητικό προσωπικό θα
είναι πλήρως ενηµερωµένοι επί θεµάτων ασφαλείας και διαδικασιών εκτέλεσης των εργασιών.
Οι εργαζόµενοι σε µεγάλα ύψη θα είναι συνεχώς δεµένοι από σταθερά σηµεία µε εγκεκριµένου
τύπου αναρτήρες.
Ιδιαίτερα όσοι εργάζονται σε µεγάλα ύψη χωρίς ικριώµατα (εναερίτες) θα διαθέτουν οπωσδήποτε
προηγούµενη εµπειρία σε συναφή έργα και θα είναι έµπειροι αναρριχητές-καταρριχητές.
Απαγορεύεται η εργασία σε µεγάλα ύψη σε εργάτες, εργαζόµενους κατά µόνας. Οι εργασίες
καθαίρεσης σε µεγάλα ύψη θα εκτελούνται από οµάδες τουλάχιστον δύο ατόµων.
Στην περίπτωση πνοής ισχυρών ανέµων δεν θα εκτελούνται εργασίες σε µεγάλα ύψη.

3.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού.
Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 31245/22.05.93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων" (ΦΕΚ
451/Β/83), "κάθε προϊστάµενος συνεργείου 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 υποστυλώσεις-αντιστήριξης και για τα
απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας, όταν δε απαιτείται ταυτόχρονη απασχόληση πολλών συνεργείων
ορίζεται συντονιστής αυτών".

3.4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.4.1

Αποσυναρµολόγηση κοχλιωτών ή ηλωτών µεταλλικών κατασκευών

Όταν οι σύνδεσµοι δεν έχουν οξειδωθεί είναι δυνατή η αποσυναρµολόγηση υφισταµένων
µεταλλικών κατασκευών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η σειρά καθαίρεσης είναι καθορισµένη (αντίστροφα από τη σειρά
ανέγερσης) και απαιτείται πλήρης στήριξη των στοιχείων µε ανάρτησή τους ή και µε στήριξή τους
µε ικριώµατα πριν την έναρξη της αποσυναρµολόγησής τους. Τα υπό καθαίρεση στοιχεία θα
σηµειώνονται εµφανώς από όλες τις ορατές πλευρές ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους, και
η προβλεπόµενη από τη µελέτη σειρά καθαίρεσης.

3.4.2

Φλογοκοπή (oxyfuel cutting, oxyacetylene cutting)

Με φλογοκοπή είναι δυνατόν να καθαιρεθούν µε διαδοχική αποκοπή όλα τα µεταλλικά στοιχεία
µιας κατασκευής.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων φλογοκοπής είναι τα ακόλουθα:
Μίγµα οξυγόνου και καυσίµου αερίου (π.χ. προπάνιο, φυσικό αέριο) καιγόµενο θερµαίνει το
µέταλλο σε θερµοκρασία της τάξης των 700-900°C (Alt 248) κάτω από το σηµείο τήξεως.
Κατόπιν µια ριπή καθαρού οξυγόνου εστιάζεται και κατευθύνεται προς το µέταλλο προκαλώντας
άµεση εξώθερµη αντίδραση οξυγόνου - µέταλλου, η οποία δηµιουργεί οξείδια του µετάλλου (στην
συγκεκριµένη θερµοκρασία βρίσκονται σε ρευστή µορφή). Η ριπή του οξυγόνου αποµακρύνει τα
ρευστά οξείδια, προκαλώντας έτσι την σταδιακή διάτρηση/ κοπή του µετάλλου.
Κριτήρια καταλληλότητας της µεθόδου για την κοπή µετάλλων είναι τα ακόλουθα:

2/7

ΠΕΤΕΠ:15-02-02-02

•

Η θερµοκρασία τήξης των οξειδίων να είναι χαµηλότερη από την θερµοκρασία τήξεως του
περιβάλλοντος µετάλλου, γιατί διαφορετικά το µέταλλο λειώνει και θα παρασέρνεται µηχανικά
από την ριπή του οξυγόνου.

•

Η θερµότητα της εξώθερµης αντίδρασης παραγωγής των οξειδίων θα πρέπει να είναι επαρκής
για τη διατήρηση της θερµοκρασίας ανάφλεξης κατά την διάρκεια της κοπής.

•

Πρέπει να παράγεται ένας ελάχιστος όγκος αερίων προϊόντων, έτσι ώστε να µην διαχέεται το
απαραίτητο για την αντίδραση οξυγόνο.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όλες τις κατηγορίες ανοξείδωτου χάλυβα, ούτε για τα
µη σιδηρούχα µέταλλα και τον χυτοσίδηρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το σηµείο τήξεως των
οξειδίων είναι υψηλότερο αυτού του βασικού µετάλλου, πράγµα που µπορεί να αντιµετωπισθεί µε
την προσθήκη πρόσµικτου κόνεως για την µείωση του σηµείου τήξεως των οξειδίων.

Οξυγόνο
Καύσιµο αέριο και
οξυγόνο

Φλόγα προθέρµανσης

Ριπή τηγµένων οξειδίων

Η καθαρότητα του οξυγόνου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 99,5%. Μικρή έστω µείωση της
καθαρότητας (έστω και 1%) έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην ταχύτητα κοπής και οδηγεί σε αύξηση
της κατανάλωσης τόσο καυσίµου αερίου, όσο και οξυγόνου.
Η ασετιλίνη παράγει κατά την καύση της την υψηλότερη θερµοκρασία από όλα τα λοιπά
χρησιµοποιούµενα αέρια. Η θερµοκρασία φθάνει τους 3160° (έναντι 2810° του προπανίου). Την
χαµηλότερη θερµοκρασία έχει το φυσικό αέριο.
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
•

Η εφαρµογή µεγαλύτερης ή µικρότερης απόστασης κεφαλής κοπής-επιφανείας µετάλλου
επηρεάζει την ροή του οξυγόνου.

•

Η αυξηµένη παροχή καυσίµου προκαλεί τήξη στην επάνω παρειά του προς κοπή στοιχείου.

•

Η χαµηλή παροχή οξυγόνου προκαλεί χαµηλή ροή αποµάκρυνσης των ρευστών οξειδίων, ενώ
η υψηλή παροχή µειώνει την καθαρότητα και το φινίρισµα της επιφάνειας κοπής.

Με οξυγονοκοπή µπορούν να κοπούν χαλύβδινα στοιχεία σηµαντικού πάχους, όχι όµως αλουµίνιο
και χάλυβες υψηλής κραµµάτωσης.
ΠΕΤΕΠ:15-02-02-02
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3.4.3

Κοπή µε τόξο πλάσµατος (plasma arc cutting)

Με συσκευές κοπής τόξου πλάσµατος µπορούν να κοπούν ανοξείδωτοι χάλυβες και αλουµίνιο.
Η διαδικασία βασίζεται στην δηµιουργία φλέβας πλάσµατος (ιονισµένο αέριο) και την εστίασή της,
διαµέσου χάλκινου στοµίου µικρής διαµέτρου που οδηγεί στην αύξηση της ταχύτητας εξόδου και
της θερµοκρασίας.
Για την δηµιουργία του τόξου πλάσµατος εφαρµόζεται διαφορά δυναµικού είτε µεταξύ του
ηλεκτροδίου και του στοιχείου του µετάλλου είτε µεταξύ του ηλεκτροδίου και του χάλκινου στοµίου.
Σε πολλά σηµεία της φλέβας του πλάσµατος οι θερµοκρασίες φτάνουν τα 14.000 και τα 24.000 °Κ.

Ηλεκτρόδιο
Νερό ψύξης
Ηλεκτρική πηγή
Οδηγούν τόξο

Αέριο σε κατάσταση
πλάσµατος

(Pilot arc)

Θύσσανος σωµατιδίων

Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα διάταξης κοπής µε τόξο πλάσµατος

Κατά την κοπή µε πλάσµα το µέταλλο τήκεται από την ίδια τη φλέβα (σε αντίθεση µε την κοπή
οξυγόνου που η τήξη προκαλείται από την θερµότητα της εξώθερµης αντίδρασης οξείδωσης).
Τα αέρια που χρησιµοποιούνται για το πλάσµα είναι το άζωτο, argon – H2CO2.
Με συσκευές πλάσµατος µπορεί να κοπούν µέταλλα πάχους έως 80 mm.

3.4.4

Κοπή µε θερµική λόγχη

Η συσκευή αποτελείται από χαλύβδινο σωλήνα µήκους έως 3,00 m, εξωτερικής διαµέτρου 12 έως
20 mm, που περιέχει δέσµη µεταλλικών ράβδων ειδικής συνθέσεως (χάλυβας, αλουµίνιο,
µαγνήσιο) µέσα από τον οποίο διέρχεται οξυγόνο υπό πίεση.
Η θερµική λόγχη δηµιουργείται στην άκρη του καυστήρα όπου όλα τα υλικά αναλώνονται
ταυτόχρονα. Οι θερµοκρασίες σε συγκεκριµένα σηµεία φτάνουν και τις 5000°C.
Η καύση αρχίζει µε προθέρµανση του άκρου του σωλήνα µε καύση οξυγόνου. Η κοπή αρχίζει,
µόλις έλθει σε επαφή η αναµµένη άκρη του σωλήνα µε το στοιχείο και αυξηθεί η παροχή οξυγόνου.
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Η ρύθµιση της πιέσεως του οξυγόνου επιτυγχάνεται µέσω µανοµετρικού εκτονωτού ροής και,
σύµφωνα µε τις ανάγκες, σταθεροποιείται στα 0,7 έως 1,1 MΡa. Η ρύθµιση απαιτείται για την
αποφυγή της καύσης του σωληνωτού περιβλήµατος προ των εσωτερικών ράβδων (µε πολύ υψηλή
πίεση), ή των ίδιων των ράβδων (µε πολύ χαµηλή πίεση). Καθώς η εργασία προχωρεί, η λόγχη
αναλίσκεται και όταν κοντεύει να τελειώσει διακόπτεται η παροχή οξυγόνου και αντικαθίσταται το
στοιχείο καύσης (σωλήνας µε ράβδους).
Οι σωλήνες διατίθενται σε µήκος έως 3,00 m µε εξωτερική διάµετρο από 1,00 έως 30,00 mm.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διαδικασία της καθαίρεσης θεωρείται περαιωθείσα όταν έχουν αποκοπεί, τεµαχιστεί και
συγκεντρωθεί όλα τα µέλη της κατασκευής σύµφωνα µε την Μελέτη και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Επισηµαίνεται ότι κατά κανόνα τα τµήµατα καθαιρουµένων
ανακυκλώνονται (χρησιµοποιούνται αυτούσια ή πωλούνται ως scrap).

µεταλλικών

κατασκευών

Ο βαθµός και η επιµέλεια καθαίρεσης και τεµαχισµού των στοιχείων και ο χώρος συγκέντρωσης
αυτών καθορίζεται από την Μελέτη και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία του έργου.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ισχύει υποχρεωτικά 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. ΑΣΦΑΛΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε στάδιο της καθαίρεσης η εναποµένουσα κατασκευή πρέπει να είναι
στατικά ασφαλής και ικανή να δεχτεί τα επιβαλλόµενα φορτία. Κρίσιµο φορτίο για τις περισσότερες
µεταλλικές κατασκευές (π.χ. βιοµηχανικά υπόστεγα) αποτελεί η ανεµοπίεση, φόρτιση η οποία
επιβάλλεται πολύ συχνά. Ο παράγων αυτός πρέπει να εκτιµάται µε ιδιαίτερη προσοχή κατά την
εκτέλεση των εργασιών.
Η σειρά καθαίρεσης πρέπει να είναι καθορισµένη και να είναι αντίστροφη από την σειρά
ανέγερσης.
Είναι εύλογο η καθαίρεση να ξεκινάει µε την αφαίρεση των πλευρικών επικαλύψεων µειώνοντας
έτσι τα φορτία από ανεµοπίεση.
Είναι απαραίτητη η πλήρης στήριξη των υπό καθαίρεση στοιχείων µε ανάρτησή τους ή και µε
στήριξή τους µε ικριώµατα, πριν την έναρξη της αποσυναρµολόγησής τους ή της κοπής τους. Τα
υπό καθαίρεση στοιχεία θα σηµειώνονται εµφανώς από όλες τις ορατές πλευρές ώστε να είναι
δυνατή η αναγνώρισή τους, και ο καθορισµός της σωστής σειράς καθαίρεσης.
ΠΕΤΕΠ:15-02-02-02
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Επισηµαίνεται ότι στις περισσότερες µεταλλικές κατασκευές έχουν εισαχθεί κατά την κατασκευή
εσωτερικές τάσεις, ώστε να επιτευχθεί η συναρµολόγηση των κατασκευών. Κατά την καθαίρεση οι
τάσεις αυτές απελευθερώνονται και µπορούν να αποτελέσουν αίτιο ατυχηµάτων.
Γενικά θα ισχύουν και όλα τα από την Νοµοθεσία επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας που ισχύουν και
για την ανέγερση µεταλλικών κατασκευών.
Εφιστάται προσοχή στην αφαίρεση κατασκευών, όπως ράβδοι ή
υποστυλωµάτων, που χρησιµεύουν για τον περιορισµό του µήκους λυγισµού.

ενδιάµεσες

δοκοί

∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση να επιχειρείται η κοπή εφελκούµενων στοιχείων προτού αυτά
αποτανυθούν πλήρως.

5.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων, που υποχρεωτικά εφαρµόζονται και ισχύουν για την
εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, αναλύονται διεξοδικά στην ΠΕΤΕΠ 1504-01-00 "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και προστασίας Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και
καθαιρέσεις".

5.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Απαιτείται εξαιρετική προσοχή όταν κόβονται γαλβανισµένες επιφάνειες ή µέταλλα µε παχύ
στρώµα προστατευτικού υλικού, που πιθανόν να περιέχει µόλυβδο και γενικά όταν υπάρχει
πιθανότητα έκλυσης τοξικών αερίων.
Πρέπει στον χώρο εκτέλεσης της εργασίας να υπάρχει επαρκής εξαερισµός.

5.5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Οι συσκευές οξυγόνου θα είναι εφοδιασµένες µε διάταξη ανίχνευσης διαρροής.
Οι συσκευές αερίου και οι ηλεκτρικές συσκευές κοπής µετάλλων πρέπει να συντηρούνται και να
επιθεωρούνται περιοδικά και να επισκευάζονται αµέσως σε περίπτωση βλάβης, ειδάλλως θα
πρέπει να αποσύρονται από το εργοτάξιο.
Οι συνδέσεις των ειδικών εξαρτηµάτων θα πρέπει να ελέγχονται πάντοτε πριν την χρήση τους,
ώστε να µην υπάρχει διαρροή αερίου και γενικά να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι για πιθανή διαρροή
αερίου µε σαπουνόνερο ή άλλη κατάλληλη µέθοδο. Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιµοποιείται
φλόγα για τον έλεγχο διαρροής.
Οι φιάλες αερίου θα φυλάσσονται σε επαρκή απόσταση από την θέση όπου γίνεται η κόλληση ή η
κοπή, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος απ’ τους σπινθήρες. Συνίσταται πάντως να υπάρχουν
αντιπυρικές ασπίδες επί τόπου του έργου.
Οι φιάλες οξυγόνου αποθηκεύονται ξεχωριστά (ελάχιστη απόσταση 6,00 m) από τις φιάλες των
καυσίµων αερίων και γενικά των εύφλεκτων υλών (ειδικά πετρελαίου και λιπαντικών) άλλως πρέπει
να υπάρχει µεταξύ τους µη εύφλεκτο διαχωριστικό πέτασµα, ύψους τουλάχιστον 1,50 m, το οποίο
να έχει πυραντίσταση µιας ώρας τουλάχιστον.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών όταν πρόκειται για µεταλλικό φέροντα οργανισµό στέγης, µεταλλικά
κιγκλιδώµατα, γίνεται σε χιλιόγραµµα (kg) καθαιρούµενης µεταλλικής κατασκευής είτε βάσει
αναλυτικών υπολογισµών είτε δια ζυγίσεως των προϊόντων καθαίρεσης.
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Όταν πρόκειται για επιφάνειες, µεταλλικών επενδύσεων τοίχων ή τοιχοπετασµάτων από µεταλλικό
2
σκελετό ή µεταλλικά φύλλα ή σιδηρών κουφωµάτων η επιµέτρηση γίνεται σε (m ) πραγµατικής
καθαιρούµενης επιφάνειας.
Σε περιπτώσεις που πρόκειται για καθαιρέσεις κτισµάτων από σιδηροκατασκευές και
3
λαµαρινοκατασκευές µε σκελετό από ξύλο η επιµέτρηση γίνεται σε (m ) όγκου όπως προκύπτει
από τις εξωτερικές τους διαστάσεις.
Η επιµέτρηση καθαίρεσης ολόσωµων περιφράξεων ή περιφράξεων από συρµατόπλεγµα γίνεται µε
το πραγµατικό µήκος της περίφραξης σε µέτρα µήκους (m).
Στις περιπτώσεις καθαιρέσεων µε εφαρµογή τεχνικών µη διαταραγµένης κοπής η επιµέτρηση
γίνεται µε βάση το πραγµατικό µήκος κοπής του στοιχείου σε (m).
Στην εργασία της καθαίρεσης συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την πλήρη
καθαίρεση όπως η προετοιµασία του δοµήµατος, η αρχική καθαίρεση επικαλύψεων, τοίχων και
άλλων στοιχείων και οι απαιτούµενες αντιστηρίξεις.
Η µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης στα προβλεπόµενα σηµεία παράδοσης επιµετράται
ιδιαίτερα σε τονοχιλιόµετρα.
Στην τιµή µονάδος καθαίρεσης, συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η πλήρης κατεδάφιση, ο τεµαχισµός
των µη µεταλλικών στοιχείων της κατασκευής, η φόρτωση αυτών επί αυτοκινήτου προς οριστική
απόθεση σε χώρους εγκεκριµένους από τις αρµόδιες Αρχές. Η µεταφορά των προϊόντων αυτών
επιµετράται ιδιαιτέρως επί αυτοκινήτου σε κυβοχιλόµετρα.
Γενικώς επισηµαίνεται ότι η επιµέτρηση και οι συµπεριλαµβανόµενες δαπάνες στις τιµές µονάδος
αντιµετωπίζονται όπως προβλέπεται στα ενιαία περιγραφικά τιµολόγια για τις καθαιρέσεις –
κατεδαφίσεις - αποζηλώσεις.
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