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Περιγραφή Εργασιών 
 
 
Καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος από αιθάλη και υπολείμματα επιχρισμάτων 
 
Καθαρισμός με υδροβολή 
 
Το υπόστρωμα των επιφανειών των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στα οποία θα πραγματοποιηθούν 
επεμβάσεις ενισχύσεων με ανθρακονήματα ή μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος (άνω και κάτω επιφάνεια 
πλακών, παρειές δοκών και υποστυλωμάτων), θα πρέπει να είναι δομικά σταθερό και απαλλαγμένο από 
υπολείμματα, ρύπους, χαλαρά και σαθρά στοιχεία μειωμένων αντοχών (αποσαρθρωμένο σκυρόδεμα επι-
κάλυψης οπλισμών, επιχρίσματα κτλ), μούχλα και δύσκολους λεκέδες από λάδια και λιπαρές ουσίες. 
 
Ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί με εκτοξευτήρα (εκτόξευση πίδακα ‘τζετ’) νερού μέσης πίεσης από κάποιο 
ειδικό εργαλείο (πιστόλι), πάνω στην επιφάνεια. Στις επιφάνειες προτείνεται η πίεση της δέσμης του νερού να 
φθάνει έως και τα 500 bar (υψηλή πίεση). 
 
 
Έλεγχος 
Οπτικός 
 
Μέτρα προστασίας 
 
Το εργατοτεχνικό προσωπικό Θα είναι εφοδιασμένο κατά περίπτωση με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προ-
στασίας (ΜΑΠ). 
  1.  Διαφανή προσωπίδα από πλαστικό, που καλύπτει όλο το πρόσωπο. 
  2.  Κουκούλα κεφαλής από ύφασμα λινό ή πλαστικοποιημένο χαρτί που αφήνει ακάλυπτο μόνο το πρό-
σωπο από το μέτωπο έως το σαγόνι. Καλύπτει επίσης και μέρος του στήθους και των ώμων. 
  3.  Μάσκα ελαστική με φίλτρο. 
  4.  Κράνος προστασίας που καλύπτει όλο το κεφάλι έως τους ώμους με εξωτερική παροχή αέρα για την 
αναπνοή. O παρεχόμενος αέρας πρέπει να διέρχεται από φίλτρο συγκράτησης αιωρούμενων σωματιδίων, 
ιχνών λαδιού, καθώς και από διάταξη αφύγρανσης. 
 
Περιλαμβανόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό (Γενικά) 
 
  •  Η αγορά των πάσης φύσεως αναλώσιμων υλικών και την μεταφορά τους στο εργοτάξιο. 
  •  Η αποθήκευση και φύλαξη των πάσης φύσεως αναλώσιμων υλικών στο εργοτάξιο. 
  •  Η μεταφορά των μηχανημάτων και του εξοπλισμού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του σε αυτό. 
  •  Η εκτέλεση της εργασίας και τη δαπάνη αναλωσίμων και εξοπλισμού. 
  •  Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών 
και η μεταφορά τους στον χώρο φόρτωσης προς οριστική απόθεση. 
 
 

Αποκατάσταση διαβρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 
 
Αποκατάσταση διαβρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε περιοχές οπού εμφανίζεται αποδιορ-
γάνωση οπλισμού. 
 
Η διαδικασία αποκατάστασης περιλαμβάνει την αποξήλωση φθαρμένων επιχρισμάτων, η οποία συνήθως 
συνοδεύεται από αναγκαστική καθαίρεση της επικάλυψης σκυροδέματος των χαλύβδινων οπλισμών με α-
ποτέλεσμα την αποκάλυψη των οξειδωμένων οπλισμών. Οι εργασίες που προτείνονται για την εξυγίανση του 
σκυροδέματος και αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας των διαβρωμένων φερουσών στοιχείων της κα-
τασκευής παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 
 
Η καθαίρεση του διαβρωμένου σκυροδέματος επικάλυψης με τη βοήθεια καλεμιού και ματρακά στο σύνολο 
των περιοχών όπου η επικάλυψη του σκυροδέματος έχει αποσαρθρωθεί ή/και αποκολληθεί. 
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Η επάλειψη των αποκαλυμμένων οπλισμών των περιοχών αυτών με κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας 
δύο συστατικών, το οποίο εφαρμόζεται μετά από επιμελή καθαρισμό του αποκαλυμμένου σιδηρού οπλισμού 
(π.χ με συρματόβουρτσα). 
 
Η εφαρμογή πολυλειτουργικού υγρού αναστολέα διάβρωσης επί των αποκαλυμμένων επιφανειών σκυρο-
δέματος, ο οποίος επαναφέρει το pH του σκυροδέματος στις φυσιολογικές του τιμές (αλκαλικό), ενώ ταυτό-
χρονα διεισδύει εντός του σκυροδέματος και επιβραδύνει-αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των μη απο-
καλυμμένων οπλισμών (ενίσχυση του υφιστάμενου προστατευτικού λεπτού επιφανειακού στρώματος του 
ένυδρου οξειδίου του σιδήρου). 
 
Η εφαρμογή ινοπλισμένου θιξοτροπικού έτοιμου επισκευαστικού κονιάματος τσιμεντοειδούς βάσης στις α-
ποσαρθρωμένες περιοχές του σκυροδέματος και στις περιοχές αποκάλυψης των οπλισμών. 
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Τοποθέτηση Βλήτρων 
 
 
Τοποθέτηση Βλήτρων Υποστυλωμάτων (0 Φ20.00) 
Τοποθέτηση Βλήτρων Δοκών (0 Φ20.00) 
 
Για την πάκτωση των βλήτρων θα χρησιμοποιηθεί Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών. 
 
Η εποξειδική κόλλα θα ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις: 
  •  Τα επί μέρους συστατικά Θα είναι συσκευασμένα σε διαφορετικά και διακεκριμένου τύπου δοχεία. 
  •  Τα επιμέρους συστατικά Θα είναι διαφορετικού χρώματος (ρητίνη σκληρυντής / πολυμεριστής) και δεν Θα 
εμφανίζουν ίχνη κρυσταλλώσεως. 
  •  Τα δοχεία θα φέρουν ετικέτα στην οποία Θα αναγράφονται ευκρινώς τα συστατικά (εποξειδική ρητίνη, 
σκληρυντής), το χρώμα, το καθαρό βάρος, τα επιτρεπόμενα όρια των θερμοκρασιών εφαρμογής, η ημερο-
μηνία παραγωγής, Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης και χρήσης από την ημερομηνία παραγωγής. οι αναλο-
γίες αναμίξεως των επί μέρους συστατικών, οι λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως, οι συνθήκες αποθηκεύσεως και 
ο χρόνος χρήσης μετά την ανάμειξη. 
  •  Θα συνοδεύονται από λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως του προμηθευτή παραγωγού. Η κόλλα θα είναι 
υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία πάνω από το κεφάλι (overhead). 
 
 
Διάνοιξη οπών – Τοποθέτηση Βλήτρων 
 
Διανοίγονται οι οπές στο σκυρόδεμα που προβλέπονται στη μελέτη. Η διάμετρος των οπών για τα υποστυ-
λώματα θα είναι Φ22.00 για τις θέσεις των βλήτρων Φ20.00. Η διάμετρος των οπών για τις δοκούς θα είναι 
Φ22.00 για τις θέσεις των βλήτρων Φ20.00. 
 
Μετά τη διάνοιξη της οπής εκτραχύνονται οι παρειές της με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης κυλινδρικής κε-
φαλής και κατάλληλης διαμέτρου, ώστε να βρίσκει στα τοιχώματα της οπής. Πριν την οριστική τοποθέτηση και 
πάκτωση του βλήτρου, η οπή Θα καθορίζεται με φύσημα με πεπιεσμένο αέρα. 
 
Απαγορεύεται η μετατόπιση του βλήτρου ή η επιβολή φορτίου πριν παρέλθει το 50% του χρόνου ανάπτυξης 
πλήρους αντοχής του συγκολλητικού υλικού. όπως αυτός αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως του υλικού, και εν 
πάση περιπτώσει πριν περάσουν 24 ώρες. 
 
 
Ειδικά για τις δοκούς 
 
Προσδιορίζονται από τον επιβλέποντα οι θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη, για να τοποθετηθούν τα 
βλήτρα και θα γίνει επισήμανση µε ανεξίτηλη βαφή. Γίνεται διάτρηση σκυροδέματος για τοποθέτηση των δι-
ατμητικών συνδέσμων. 
 
 
Μέτρα προστασίας 
 
Κατά τη χρήση της κόλλας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικώς γάντια προστασίας. Τα εποξειδικά υλικά δεν 
θα παραμένουν επί μακρόν σε επαφή με το δέρμα και θα καθορίζονται άμεσα με επαρκές νερό και απορρυ-
παντικό. 
 
 
Έλεγχος : Οπτικός 
 
Ελέγχονται όλα τα βλήτρα, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν τοποθετηθεί στις προβλεπόμενες από τη 
μελέτη θέσεις και ότι το εξέχον μήκος είναι είτε το προβλεπόμενο. Απορρίπτονται και αντικαθίστανται όσα 
βλήτρα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. 
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Δοκιμή 
 
Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 24 ωρών από την εφαρμογή του συγκολλητικού υλικού δοκιμάζεται με το 
χέρι η ακαμψία όλων των βλήτρων. Απορρίπτονται και αντικαθίστανται όσα βλήτρα εμφανίζουν έστω και την 
παραμικρή κινητικότητα. 
 
 
Περιλαμβανόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό (Γενικά):  
 
  •  Η μεταφορά του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και τη φύλαξή του στο έργο. 
  •  Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών (χάλυβας, συγκολλητικά υλικά) και την μεταφορά και φύλαξή 
τους επί τόπου του έργου. 
  •  Η δαπάνη διαμόρφωσης των βλήτρων  
  •  Η δαπάνη προετοιμασίας και τοποθέτησης του συγκολλητικού υλικού και του βλήτρου στην οπή 
  •  Η δαπάνη των προαναφερόμενων δοκιμών  
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Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  
 
 
Κριτήρια Αποδοχής - Έλεγχοι Παραλαβής 
 
Ολόκληρη η ποσότητα θα συνίσταται από χάλυβα αχρησιμοποίητο, καθαρό απαλλαγμένο από απολεπίσεις, 
φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγμές, παραμορφώσεις, χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχω-
ρημένη διάβρωση. Χρήση παλαιού οπλισμού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως. 
 
 
Έλεγχοι αποδοχής 
 
Κάθε προσκομιζόμενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης, που θα εκδίδεται από την 
βιομηχανία παραγωγής του χάλυβα και θα περιέχει, πλην των οικονομικών-φορολογικών στοιχείων (πελάτη, 
ποσότητα, τόπο αποστολής κλπ), τα επόμενα χαρακτηριστικά παραγωγής εγκρίσεως, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών: 
  •  Κατηγορία χαλύβων 
  •  Ένδειξη της σήμανσης (χώρας, μονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων) 
  •  Διαμέτρους ράβδων  
  •  Περιγραφή της μορφής (ράβδοι, πλέγματα, συνδετήρες) 
  •  Αριθμό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί μέρους ποσότητα 
  •  Αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμορφώσεως ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου του ΕΛΟΤ 
 
Επί του Δελτίου θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν ελεύθεροι ραδιενέργειας . Σε κάθε 
δέμα ράβδων θα υπάρχει αναρτημένη πινακίδα, με τις ενδείξεις παραγωγού, κατηγορίας, διαμέτρου, μήκους 
κλπ. αντίστοιχες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης. 
 
Θα χορηγείται επίσης αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο παραγωγός. Για τους χάλυβες 
που προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης θα εκδίδεται είτε από τον 
ΕΛΟΤ είτε από τον αντίστοιχο Οργανισμό της χώρας προέλευσης. Για τους χάλυβες που προέρχονται από 
τρίτες χώρες το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ. 
 
Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκομίσεως των παραπάνω Πιστοποιητικών, η Επίβλεψη δικαιούται ανά 
πάσα στιγμή, ιδίως εφ’ όσον κατά την κρίση της εμφανίζεται ανησυχητική ένδειξη ή αμφιβολία, να ελέγξει την 
προσκομισθείσα ποσότητα, και αν δεν ικανοποιηθούν τα σχετικά κριτήρια να την απορρίψει. Η φροντίδα και η 
δαπάνη των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 
 
Οι προβλεπόμενες δοκιμές σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1421 είναι οι εξής: 
  •  Δοκιμή αναδίπλωσης : Η αναδίπλωση γίνεται με κάμψη των δοκιμίων κατά 180° γύρω από κυλινδρικά 
στελέχη κατάλληλης διαμέτρου. Δεν πρέπει να προκληθεί θραύση του δοκιμίου ή να εμφανισθούν ρωγμές 
στην εφελκυόμενη πλευρά του. 
  •  Έλεγχος χημικής σύνθεσης (για τους συγκολλήσιμους χάλυβες): Θεωρείται η συγκολλησιμότητα αυτα-
πόδεικτη αν η χημική σύσταση του κράματος σε C,P,S και N δεν υπερβαίνει τις τιμές που δίνονται στο πρό-
τυπο ΕΛΟΤ 1421 και συγχρόνως το ισοδύναμο σε άνθρακα δεν υπερβαίνει το 0.53% στη σύνθεση του τελικού 
προϊόντος. 
 
Η Επίβλεψη δικαιούται να κρίνει τον βαθμό διαβρώσεως, να την ελέγξει εργαστηριακώς και να απορρίψει ή να 
αρνηθεί την χρήση μιας ποσότητας χαλύβων, αν κατά τον χρόνο προσκομίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο 
χρησιμοποιήσεώς τους παρουσιάζουν εκτεταμένες δυσμενείς ενδείξεις. Η επίβλεψη δικαιούται επίσης να 
απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του “αναγλύφου” των ράβδων.  
 
 
Απόθεση - Αποθήκευση - Διαχείριση 
 
Κάθε νέα προσκομιζόμενη στο εργοτάξιο ποσότητα θα αποθηκεύεται με τρόπο που θα επιτρέπει την διάκριση 
και την άμεση απομάκρυνσή της, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο έλεγχος αποδοχής που την αφορά. Ο 
οπλισμός θα αποτίθεται ή θα αποθηκεύεται πάνω σε στρωτήρες ή σε επιφάνεια σκυροδέματος ή άλλη καθαρή 
επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του με το έδαφος. Κατά την διαχείρισή του πρέπει να αποφεύγονται 
οι μηχανικές βλάβες (εγκοπές) ή πλαστικές παραμορφώσεις, οι θραύσεις συγκολλήσεων των πλεγμάτων, οι 
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ρυπάνσεις που βλάπτουν την συνάφεια, οι μειώσεις των διατομών από διάβρωση ή εγκοπή, ή απώλεια της 
δυνατότητας αναγνώρισης ή πιστοποίησης των χαλύβων κλπ. 
 
 
Εκτέλεση Εργασίας 
 
Κατά την χρησιμοποίησή του ο χάλυβας θα είναι καθαρός και απαλλαγμένος ακαθαρσιών, χαλαρών σκωριών, 
κονιών, κονιαμάτων κλπ. Εν ανάγκη θα καθαρίζεται προς τούτο. Η εκτέλεση της εργασίας διαμορφώσεως των 
οπλισμών θα είναι υψηλής ποιότητας και σύμφωνη με τις απαιτήσεις των σύγχρονων Κανονισμών και τις 
σημερινές δυνατότητες της τεχνικής. 
 
 
Κοπή Και Κάμψη 
 
Η κοπή των ράβδων οπλισμού θα γίνεται με μηχανικά μέσα  και θα λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην προ-
καλούνται μηχανικές ή άλλες βλάβες. 
 
Η κάμψη των ράβδων θα γίνεται με τήρηση των ακτίνων καμπυλότητας, έτσι ώστε το καμπύλο τμήμα της 
ράβδου να έχει σταθερή ακτίνα καμπυλότητας. Η κάμψη θα γίνεται με σταθερή ταχύτητα χωρίς κραδασμούς. 
Απαγορεύεται η κάμψη των ράβδων με φλόγα. 
 
 
Διαμόρφωση - Τοποθέτηση 
 
Η διαμόρφωση των οπλισμών θα ακολουθεί τους κανόνες των λεπτομερειών όπλισης του Κεφ. 17 του ΕΚΩΣ 
και θα είναι σύμφωνη προς τα σχέδια της μελέτης. 
 
Η τελική μορφή κάθε ράβδου θα προκύπτει από ευθύγραμμο τμήμα, η διαμόρφωσή της θα γίνεται στη μηχανή 
ή στον πάγκο εργασίας του σιδηρουργού και το τελικό σχήμα της θα κείται, στην γενική περίπτωση, σε επί-
πεδο.  Η κάμψη των οπλισμών με πρόχειρα μέσα, μετά την τοποθέτησή τους, απαγορεύεται απολύτως. Η 
καθαρότητα των ράβδων θα επανελέγχεται επί του ξυλοτύπου.  
 
 
Επιμήκυνση - Ένωση Οπλισμών 
 
Τυχόν απαιτούμενες επιμηκύνσεις οπλισμών θα ενεργηθούν δι’ ηλεκτροσυγκολλήσεως των ράβδων 
(ΚΤΧ-2008 § 7.3.3, ΕΚΩΣ § 17.7.4). Οι μέθοδοι συγκόλλησης και οι τύποι συνδέσεων θα γίνουν όπως περι-
γράφονται στον ΚΤΧ. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελεστούν από τεχνίτες έμπειρους και ικανούς, με πλήρη 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Κατά την τοποθέτηση των δομικών πλεγμάτων επί του ξυλοτύπου και στις 
θέσεις όπου απαιτείται επέκταση του οπλισμού αντοχής ή του οπλισμού διανομής, θα τηρηθεί η προβλεπό-
μενη από τους Κανονισμούς υπερκάλυψη αυτών. Η υπερκάλυψη θα είναι, για μεν την επέκταση του οπλισμού 
αντοχής ίση τουλάχιστον προς τρεις βρόχους (“μάτια” του πλέγματος) και όχι μικρότερη των 30 cm, για δε την 
επέκταση του οπλισμού διανομής, ίση τουλάχιστον προς ένα βρόχο και όχι μικρότερη των 15 cm. Στους 
βρόχους υπερκαλύψεως δεν πρέπει να έχουν αποσυγκολληθεί οι εγκάρσιες ράβδοι του πλέγματος. 
 
 
Έλεγχος Τελειωμένης Εργασίας 
 
Προ της ενάρξεως της σκυροδετήσεως οι τοποθετηθέντες οπλισμοί θα ελέγθούν από την Επίβλεψη, η οποία 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ελλείψεως ή κακοτεχνίας ή ασυμφωνίας προς τα εγκεκριμένα 
σχέδια, τις Προδιαγραφές και τους Κανονισμούς, καθώς επίσης δικαιούται να διατάξει και την τοποθέτηση 
προσθέτων ράβδων κατασκευαστικού οπλισμού ή οπλισμού αντοχής, έστω και μη προβλεπομένων στα 
σχέδια, αν κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι. 
 
Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και την άμεση εκτέλεση των εντολών της επίβλεψης, θα υπάρχει επί 
τόπου ο αναγκαίος αριθμός τεχνιτών – σιδηρουργών, αναλόγως του μεγέθους και της φύσεως του έργου, 
αλλιώς οι παρατηρήσεις θα αναγράφονται στο Ημερολόγιο Έργου, θα αναβάλλεται η σκυροδέτηση και θα 
επανελέγχεται ο οπλισμός του στοιχείου, μετά τις συμπληρώσεις και διορθώσεις. 
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Κατά τον έλεγχο η Επίβλεψη θα έχει στη διάθεσή της τους Πίνακες Οπλισμών που περιλαμβάνονται στην 
μελέτη ή που θα έχει συντάξει ο Ανάδοχος του έργου, ώστε να διαπιστώσει το σύμφωνο των επί των Σχεδίων 
και των Πινάκων αναγραφομένων οπλισμών, από απόψεως μορφής, μήκους και ποσότητας, προς τους 
πράγματι τοποθετηθέντες. 
 
Οι Πίνακες και τα Σχέδια θα συμπληρώνονται, με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, με τις πιθανώς τοπο-
θετούμενες πρόσθετες ράβδους ώστε, μαζί με τις συμπληρωμένες κατόψεις ξυλοτύπων, να αποτελέσουν τη 
σειρά “όπως κατασκευάστηκε”. Οι συμπληρωμένοι Πίνακες Οπλισμών, μετά τον λογιστικό έλεγχο, αποτελούν 
επιμετρητικό στοιχείο. 
 
 
Προστασία Εργαζομένων 
 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθούν αυστηρώς οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και 
Υγείας Εργαζομένων (Ν 1396/83) καθώς και η υποχρέωση χρήσεως των Μέσων Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), σε κάθε επί μέρους εκτελουμένη εργασία και, ενδεικτικά, στις εργασίες επί ικριωμάτων, διαμόρφωσης, 
κοπής, διακίνησης, απόθεσης, συγκόλλησης, ανύψωσης κλπ. οπλισμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 
17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 
με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και τις σχετικές τροποποιήσεις του ΠΔ 159/99. 
 
Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από το ΣΑΥ του έργου, που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με 
τις Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 
Β’/14-01-2001). 
 
Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι απαιτήσεις για τα ΜΑΠ, αναλόγως της εργασίας που εκτελείται, συνοψί-
ζονται ως εξής: 
  •  κράνος, μπότες, γάντια για όλους τους εργαζομένους 
  •  ποδιά, μάσκα ή γυαλιά και μέτρα αποφυγής ηλεκτροπληξίας, για τους    εκτελούντες ηλεκτροσυγκολ-
λήσεις 
  •  αντίστοιχη προστασία για τους εργαζομένους στην κοπή του χάλυβα 
  •  προστασία από θόρυβο, θερμοπληξία κλπ. αναλόγως συνθηκών 
  •  ζώνες ασφαλείας, για εργασίες με κίνδυνο πτώσεως 
 
Συγκόληση Οπλισμού 
 
Οι επιφάνειες που συγκολλούνται θα είναι καθαρές και στεγνές και όταν παρατηρούνται συμπυκνώσεις υ-
δρατμών στην επιφάνειά τους, θα προηγηθεί ελαφρά θέρμανση για την ξήρανσή τους. Η έναρξη της συ-
γκόλλησης θα γίνει αμέσως μετά τον καθαρισμό των προς συγκόλληση επιφανειών. 
 
Τα ηλεκτρόδια που θα χρησιμοποιηθούν (συνίσταται η χρήση επενδεδυμένων ηλεκτροδίων ρουτιλίου), θα 
είναι καθαρά και ξηρά (απαλλαγμένα από υγρασία), η δε επένδυσή τους δεν θα εμφανίζει φθορές. 
 
Η εφαρμοζόμενη ένταση ρεύματος θα είναι εντός των ορίων που συνιστώνται για τον εκάστοτε τύπο ηλε-
κτροδίων (αναγράφεται στο πακέτο των ηλεκτροδίων). Οι συγκολλήσεις θα εκτελεστούν υπό θερμοκρασία 
περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 0 °C. Μετά  τη  συγκόλληση  το  μέταλλο  θα  αφεθεί  να  ψηχθεί  αρ-
γά.  Απαγορεύεται  η  επιτάχυνση  της απόψυξης µε χρήση νερού ή άλλων μέσων. 
 
 
Αποδεκτά υλικά 
 
  •  Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται να φέρουν σήμανση σύμφωνα µε το πρότυπο EN 1599:1997: 
Weldingconsumables - Coveredelectrodes for manualarcwelding of creep-resistingsteels - Classification -- 
Αναλώσιμα συγκολλήσεων - Επενδεδυμένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση   τόξου µε το χέρι, χαλύβων ανθε-
κτικών σε ερπυσμό - Ταξινόμηση. 
  •  Για τις ηλεκτροσυγκολλήσεις χειρός θα χρησιμοποιούνται επενδεδυμένα ηλεκτρόδια. 
  •  Η διάμετρος των ηλεκτροδίων θα γίνει σύμφωνα µε τον πίνακα Σ8-1 του Κανονισµού Τεχνολογίας Χα-
λύβων (2008). 
  •  Το σύρμα συγκολλήσεως θα είναι μονοκόμματο κατηγορίας Ε-70 S - (Ε: ηλεκτρόδιο, 70 ελάχιστη αντοχή 
σε εφελκυσμό σε MPa, S: μονοκόμματο σύρμα, χημική σύνθεση, αέριο κλπ.) 
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Απαιτήσεις για τη διακίνηση και αποθήκευση υλικών. 
 
Τα   ηλεκτρόδια   θα   είναι   συσκευασμένα  σε   πακέτα   και   θα   αποθηκεύονται  υπό   συνθή-
κες περιβάλλοντος σύμφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του προµηθευτή. Απαγορεύεται γενικώς η εφαρµογή 
οξυγονοκόλλησης. 
 
 
Σύνθεση συνεργείου – Εξοπλισμός 
 
  1.  Οι ηλεκτροσυγκολλητές θα διαθέτουν δίπλωμα από αντίστοιχες σχολές ή οργανισμούς και αποδεδειγ-
μένη εμπειρία σε παρόμοιας φύσεως έργα (ηλεκτροσυγκολλήσεις σε έργα επεµβάσεων).  
  2.  Το  συνεργείο  εκτέλεσης  των  ηλεκτροσυγκολλήσεων  θα  διαθέτει  τον  απαιτούμενο  εξοπλι-
σμό, εργαλεία και μέτρα προστασίας, σε άριστη κατάσταση λειτουργίας (συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης κλπ.). 
 
 
Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
 
Οι θέσεις µε τυχόν ελαττώματα επισημαίνονται επί τόπου και θα αποτυπώνονται στα αντίστοιχα σχέδια. 
 
 
Οπτικός  έλεγχος 
 
Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στην διαπίστωση επαρκούς καθαρισμού των ράβδων πριν από την συγκόλ-
ληση και μετά την εκτέλεσή της, στον εντοπισμό τυχόν επιφανειακών ρωγμών, πόρων, κενών και άλλων ε-
πιφανειακών ανωμαλιών και κυρίως στην διαπίστωση τήρησης των προβλεπόμενων από την μελέτη γεω-
μετρικών στοιχείων των ραφών (µήκη, διάκενα κ.λπ.). 
 
 
Απαιτούμενος βοηθητικός εξοπλισμός 
 
  •  Φορητός προβολέας 
  •  Παχύμετρο και διαστημόµετρο για την μέτρηση του πάχους των συγκολλήσεων. 
  •  Μεγεθυντικός φακός για την εκτίμηση της κατάστασης της επιφάνειας. 
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Έγχυτο Σκυρόδεμα 
 
Διαδικασία εκτέλεσης εργασιών 
 
  •  Απομακρύνονται τα τυχόν επιχρίσματα ή καλύψεις και όλα τα σαθρά τμήματα του σκυροδέματος στην 
περιοχή ενίσχυσης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εργασία καθαρισμού επιφανειών. 
  •  Καθαρίζεται επιμελώς η περιοχή της επέμβασης με σκούπισμα, βούρτσιμα, υδροβολή. 
  •  Τοποθετούνται και σταθεροποιούνται στις προβλεπόμενες θέσεις τα βλήτρα και οι νέοι ράβδοι οπλισμού 
ή πλέγματα , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη. 
  •  Γίνεται έγχυση σκυροδέματος σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της στατικής μελέτης. 
 
Για το “έτοιμο” εργοστασιακό σκυρόδεμα θα τηρηθούν αυστηρά τα προβλεπόμενα στον Κ.Τ.Σ. σε ότι αφορά 
την παραγωγή, μεταφορά και διάστρωσή του. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα τηρούνται στην περίπτωση αυτή : 
  •  Το εργοστάσιο παραγωγής του έτοιμου σκυροδέματος, ο εξοπλισμός ανάμιξης και τα διατιθέμενα μέσα 
μεταφοράς του στο έργο, θα τύχουν της έγκρισης της Επίβλεψης. 
  •  Η περιεκτικότητα κάθε παραγωγής σκυροδέματος κατά βάρος σε τσιμέντο, νερό, σκύρα, άμμο κλπ. α-
δρανή καθώς και ο χρόνος παροχής του νερού θα αναγράφεται σε κάθε δελτίο παραλαβής από τον παρα-
σκευαστή. Καμία ποσότητα νερού δεν θα προστίθεται κατά την διαδρομή από το σημείο παραγωγής μέχρι το 
σημείο σκυροδέτησης. 
  •  Ο αναμικτήρας του αυτοκινήτου μεταφοράς πρέπει να είναι τελείως άδειος πριν γεμίσει με νέο σκυρόδεμα. 
  •  Τα οχήματα μεταφοράς με ανάδευση δεν πρέπει να υπερφορτώνονται σύμφωνα με την ικανότητα του 
συγκροτήματος παραγωγής, αλλά να προσαρμόζονται οι δόσεις προς την περιεκτικότητα των οχημάτων. Εάν 
η μεταφορά του σκυροδέματος γίνει με αυτοκίνητο αναμικτήρα τότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος από τη 
στιγμή της παροχής του νερού μέχρι την στιγμή της εκκένωσης είναι μια ώρα, εκτός αν η Επίβλεψη παρατείνει 
τον χρόνο. 
  •  Η μεταφορά σκυροδέματος θα γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ποιότητα και τη σύνθεση μέχρι το 
σημείο εκκένωσης. 
  •  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε η κατηγορία κάθε σκυροδέματος να 
είναι εξασφαλισμένη κάτω από οποιεσδήποτε εργοταξιακές συνθήκες κατά την μεταφορά του από τον ανα-
δευτήρα μέχρι την τελική θέση διάστρωσης και σκυροδέτησης. 
  •  Ο μέγιστος χρόνος από την στιγμή της παραγωγής μέχρι την σκυροδέτηση είναι : 
    1.  Για θερμοκρασίες σκυροδέτησης κάτω των 20 βαθμ. C : 45 λεπτά 
    2.  Για θερμοκρασίες σκυροδέτησης μεταξύ 20 και 30 βαθμ. C : 30 λεπτά 
    3.  Για θερμοκρασίες σκυροδέτησης πάνω από 30 βαθμ. C ο χρόνος αυτός καθορίζεται από την Επί-
βλεψη. 
  •  Καμία ποσότητα νερού δεν επιτρέπεται να προστεθεί μετά το πέρας της ανάμιξης στο συγκρότημα πα-
ραγωγής. 
 
Γενικά 
 
Καμία εργασία δεν θα εκτελείται πριν : 
  •  Τον έλεγχο και την παραλαβή από τον Εργοδότη ή την Επίβλεψη του σιδηρού οπλισμού του υπό σκυ-
ροδέτηση τμήματος ή στοιχείου. 
  •  Την αποπεράτωση όλων των προβλεπομένων από την μελέτη, την τεχνική περιγραφή και τις προδια-
γραφές του έργου εργασιών ή κατασκευών, που πρέπει να προηγηθούν της σκυροδέτησης. 
  •  Τον καθαρισμό των επιφανειών των ξυλοτύπων από άχρηστα και επιβλαβή υλικά, την πλήρη διαβροχή 
τους με νερό κλπ. 
  •  Τον τελικό έλεγχο της αντοχής και της πληρότητας των ξυλοτύππων και των ικριωμάτων με βάση τα 
αναφερόμενα στον Κ.Τ.Σ. και τα οριζόμενα στις προδιαγραφές του έργου. 
 
Σε κάθε περίπτωση έγκριση για σκυροδέτηση θα δίνεται από τον κύριο του  έργου, αφού διαπιστώσει ότι όλες 
οι εργασίες που προηγούνται της  διάστρωσης έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση και έχουν ληφθεί  
τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται και αναφέρονται πιο πάνω. 
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Συνθήκες και λήψη μέτρων κατά την διάστρωση του σκυροδέματος: 
 
Η εκφόρτωση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τελική θέση διάστρω-
σης, ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση του με φτυάρια, τσουγκράνες ή δονητή. Σε αντίθετη περίπτωση 
πρέπει να να χρησιμοποιούνται για την ενδιάμεση μεταφορά αντλίες, κεκλιμένα επίπεδα, μεταφορικές ταινίες ή 
άλλα μέσα που δεν προκαλούν απόμιξη του μίγματος. 
Απαγορεύεται η ελεύθερη πτώση του σκυροδέματος από ύψος μεγαλύτερο του 1,00μ.  
 
Κατά την διάστρωση του σκυροδέματος πρέπει : 
 
  •  Να μην αλλοιώνονται οι διαστάσεις των στοιχείων της μελέτης. Σε περίπτωση κατά την οποία μία παρειά 
του σκυροδέματος δεν περιορίζεται από ξυλότυπο, θα τοποθετούνται στο ξυλότυπο κατάλληλοι οδηγοί που θα 
ελέγχουν και προσδιορίζουν τις απαιτούμενες διαστάσεις. 
  •  Να μην υφίσταται καμία παραμόρφωση ο τοποθετημένος οπλισμός, ή ο ξυλότυπος, και γενικά να τη-
ρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζομένους, τα μηχανήματα και τις υπάρχουσες κατα-
σκευές. Επιπρόσθετα κατά την διάστρωση του σκυροδέματος, αυστηρώς απαγορεύεται η όποια μετακίνηση 
των οπλισμών για την επίτευξη της απαιτουμένης αποστάσεως τους από τις παρειές του ξυλοτύπου. 
  •  Να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία την κίνηση πάνω στον ξυλότυπο του 
προσωπικού και των μηχανικών μέσων σκυροδέτησης του σκυροδέματος  
 
Τα ως άνω μέτρα θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του Εργοδότη ή της Επίβλεψης.  
Να ελέγχεται και να διαπιστώνεται συνεχώς ότι οι αναπτυσσόμενες υδροστατικές και λοιπές φορτίσεις του 
ξυλοτύπου και των διαφόρων φερόντων ικριωμάτων βρίσκονται στα ανεκτά όρια. 
 
Αν η διάστρωση του σκυροδέματος γίνει κάτω από δυσμενείς συνθήκες, ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να 
λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται από τον κανονισμό για την προστασία του. 
 
Πέραν των ανωτέρω κατά την σκυροδέτηση οποιουδήποτε τμήματος έργου, και ανεξάρτητα της επιφανείας και 
του όγκου του σκυροδέματος, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει εξασφαλίσει την ομαλή  ροή  της ποσότητας του 
σκυροδέματος που απαιτείται, με τρόπο που να μην σημειώνονται καθυστερήσεις κατά τη διάστρωση του 
σκυροδέματος, ούτε να παρουσιάζονται μεγάλοι χρόνοι αναμονής μεταξύ παρασκευής και διάστρωσης του 
σκυροδέματος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κινδύνων ή αμφιβολιών ως προς την διατήρηση της ποιότητας, 
των ιδιοτήτων και την αντοχή του σκυροδέματος. Η Επίβλεψη έχει κάθε δικαίωμα να απορρίψει ποσότητα 
σκυροδέματος που κατά την κρίση της δεν θεωρείται κατάλληλη ή δεν πληρή τις απαιτήσεις που τίθενται στις 
προδιαγραφές του έργου και από οποιαδήποτε αιτία. 
 
Συμπύκνωση σκυροδέματος 
 
Γενικά 
 
Η συμπύκνωση των σκυροδεμάτων του Έργου, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του Κ.Τ.Σ. 
και τα αναγραφόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή. Για θέματα που δεν καλύπτονται από τον Κ.Τ.Σ. έχουν 
ισχύ και τα προβλεπόμενα στο DIN 1045, DIN 4235 και DIN 4236. 
 
Συνθήκες και τρόποι συμπύκνωσης σκυροδέματος 
 
Η συμπύκνωση των σκυροδεμάτων θα γίνεται αποκλειστικά με δονητές. 
 
Συμπύκνωση μάζας σκυροδέματος χωρίς τη χρήση δονητών απαγορεύεται, εκτός αν η Επίβλεψη επιτρέψει 
για ειδικές περιπτώσεις (σκυρόδεμα με μεγάλη κάθιση, μικρό πάχος διάστρωσης κλπ.) την συμπύκνωση του 
μείγματος με εργαλεία χειρός (σανίδα ή ράβδο). 
 
Το είδος των δονητών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, εξαρτάται από τη μορφή του στοιχείου που σκυ-
ροδετείται την διαδικασία διάστρωσης και πάντως πρέπει να συμφωνεί με τα οριζόμενα στις 9.2. και 9.3. του 
Κ.Τ.Σ. 
 
Η εξωτερική δόνηση με δονητές ξυλοτύπου ή επιφανείας συνιστάται να αποφεύγεται. 
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Η εφαρμογή δονητών αυτής της κατηγορίας θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και μόνον 
εφ’όσον η ακαμψία και η ευστάθεια των ξυλοτύπων το επιτρέπουν η ακόμα ειδικές συνθήκες του έργου το 
επιβάλλουν. 
 
Συντήρηση σκυροδέματος 
 
 
Η συντήρηση του σκυροδέματος, μετά την διάστρωσή του σε κάθε τμήμα και στο σύνολο του έργου είναι 
υποχρεωτική και θα γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Κ.Τ.Σ. 
 
Η συντήρηση του σκυροδέματος αρχίζει αμέσως μετά τη διάστρωσή του και για χρονικό διάστημα που ε-
ξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και τις ειδικές απαιτήσεις του έργου. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει 
να είναι μικρότερο από (7) ημέρες. 
 
Η συντήρηση του σκυροδέματος πρέπει να δημιουργεί συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που θα επι-
τρέψουν να ενυδατωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό τσιμέντου του μείγματος. 
 
Η απαραίτητη υγρασία για τη συντήρηση θα εξασφαλίζεται : 
  1.  Με μεθόδους που απαγορεύουν ή επιβραδύνουν την εξάτμιση νερού του μείγματος, όπως ο ψεκασμός 
με ειδικά υγρά που σχηματίζουν επιφανειακή μεμβράνη, ή επικάλυψη με λινάτσες, άμμο, αδιάβροχα φύλλα 
κλπ. 
  2.  Με μεθόδους που ανττικαθιστούν το νερό που εξατμίζεται, όπως κατάβρεγμα, πλημμύρισμα κλπ.Ως 
προς τον τρόπο συντήρησης των ελευθέρων επιφανειών του σκυροδέματος με λινάτσες και τον έλεγχο της 
σκλήρυνσης αυτού με δοκίμια, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παράγραφοι 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 
 
Απαιτήσεις Ποιοτικών Ελέγχων Και Δοκιμών Για Την Παραλαβή 
 
ΕΛΕΓΧΟΙ : Οπτικός, γεωμετρικός, μηχανικός. 
 
Οπτικός Έλεγχος 
 
Ο οπτικός έλεγχος γίνεται επιτόπου και αφορά τον εντοπισμό κακοτεχνιών, πριν, μετά και κατά τη διάρκεια 
έγχυσης του σκυροδέματος. 
 
Πριν την έγχυσης, ο οπτικός έλεγχος περιλαμβάνει την αποδοχή των συνθηκών έναρξης της έγχυσης. Περι-
λαμβάνεται ο έλεγχος της καταλληλότητας της επιφάνειας του υποστρώματος. 
 
Κατά την διάρκεια της έγχυσης ο έλεγχος περιλαμβάνει την εφαρμογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης της 
εργασίας. Ως πιθανές κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία κενών ή φωλεών, η ανεπαρκής επι-
κάλυψη των ράβδων οπλισμού κ.α. 
 
Ο έλεγχος μετά το πέρας της έγχυσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό κακοτεχνιών, όπως αυτές που αναφέρ-
θηκαν στο προηγούμενο στάδιο καθώς και η τυχόν εκτεταμένη ρηγμάτωση λόγω συστολής ξήρανσης. Οι 
κακοτεχνίες αυτές σημειώνονται επί τόπου και απεικονίζονται επί των σχεδίων. 
 
Γεωμετρικός Έλεγχος 
 
Ο γεωμετρικός έλεγχος θα γίνει επιτόπου στο έργο και αφορά τον εντοπισμό αποκλίσεων από την προβλε-
πόμενη στην μελέτη γεωμετρία των κατασκευαζόμενων στοιχείων. Ο έλεγχος περιλαμβάνει το, κατά θέσεις, 
πάχος των στοιχείων ως και την επιπεδότητα, κατακορυφότητα ή καμπυλότητα της τελικής επιφάνειας. Θα 
γίνει με τις κλασικές μεθόδους γεωμετρικής αποτύπωσης στοιχείων, χρησιμοποιώντας ράμματα, ζύγια, μέτρο, 
μετροταινία, αλφάδι, αλφαδολάστιχο, μεταλλικό οδηγό, ταχύμετρο, χωροβάτη και άλλο κατάλληλο καταγρα-
φικό εξοπλισμό. Οι περιοχές των αποκλίσεων σημαίνονται επί τόπου και στα αντίστοιχα σχέδια.Ο γεωμετρικός 
έλεγχος θα γίνει στο τέλος της εργασίας. 
 
Μηχανικός (Κρουστικός) Έλεγχος 
 
Ο μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος θα γίνει επί τόπου και αφορά την στερεότητα και συνοχή της επεμβάσεως. 
Θα γίνει με ελαφρές κρούσεις με σφυρί βάρους 1.00 Kg. Ελέγχεται η δημιουργία ρωγμών καθώς και ο ήχος 
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από τις κρούσεις. Περιοχές στις οποίες δημιουργούνται ρωγμές ή ο ήχος είναι υπόκωφος, θα σημαίνονται επί 
τόπου και θα απεικονίζονται στα αντίστοιχα σχέδια. Ο μηχανικός έλεγχος θα γίνει στο τέλος. 
 
Κριτήρια Αποδοχής 
 
  1.  Οπτικός Έλεγχος:  Η επέμβαση θεωρείται αποδεκτή όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστωθούν 
κακοτεχνίες ή αυτές είναι ελάχιστες και επισκευάσιμες. 
  2.  Γεωμετρικός Έλεγχος:  Η επέμβαση θεωρείται αποδεκτή όταν κατά τον γεωμετρικό έλεγχο η απόκλιση 
δεν ξεπερνά το 10 mm. Αν οι αποκλίσεις είναι μεγαλύτερες, τότε οι επιφάνειες αυτές επισκευάζονται με βάση 
τις υποδείξεις της Επίβλεψης, έτσι ώστε τα στοιχεία να αποκτήσουν τις προβλεπόμενες διαστάσεις τους. 
  3.  Μηχανικός (Κρουστικός) Έλεγχος:  H επέμβαση θεωρείται αποδεκτή όταν κατά τον κρουστικό έλεγχο 
δεν δημιουργούνται ρωγμές και ο ήχος δεν είναι υπόκωφος. 
 
Όροι Και Απαιτήσεις Υγειηνής - Ασφάλειας 
 
 
Πιθανοί Κίνδυνοι Κατά Την Εργασία Κατασκευής 
 
Πέραν από τους συνήθεις κινδύνους 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 των εργασιών εκτο-
ξευμένου σκυροδέματος επισημαίνονται: 
  1.  Ο κίνδυνος υγείας των εργαζομένων λόγω της αιωρούμενης σκόνης και της ρύπανσης του αέρα. 
  2.  Ο κίνδυνος για βλάβη στο δέρμα και τα μάτια λόγω ερεθισμού από πρόσμικτα υψηλής αλκαλικότητας. 
  3.  Ο κίνδυνος εκρηκτικής αστοχίας των συνδέσμων και των σωληνώσεων προώθησης του υλικού. 
  4.  Ο κίνδυνος για το προσωπικό στην περίπτωση προσπάθειας απεγκλωβισμού υλικού στις σωληνώσεις 
και στο ακροφύσιο. 
 
Περιλαμβανόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό (Γενικά) 
 
Η εφαρμογή έγχυτου σκυροδέματος σε δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ως πλήρης και ολοκλη-
ρωμένη περιλαμβάνει τις παρακάτω δαπάνες: 
  •  Την αγορά των υλικών, την μεταφορά τους και την ασφάλεια κατά την μεταφορά τους στο εργοτάξιο. 
  •  Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο. 
  •  Την μεταφορά του εξοπλισμού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του. 
  •  Την χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού. 
  •  Τις εργασίες προετοιμασίας της επιφάνειας διάστρωσης σκυροδέματος. 
  •  Την εκτέλεση της εργασίας (ανάμιξη, μεταφορά-προώθηση, εκτόξευση). 
  •  Τις εργασίες διαμόρφωσης τελικής επιφάνειας όπως περιγράφονται ανωτέρω. 
  •  Τις εργασίες συντήρησης όπως περιγράφονται ανωτέρω. 
  •  Την απομάκρυνση του ανακλώμενου, και του υπερψεκαζόμενου υλικού και άλλων τυχόν αχρήστων. 
  •  Την λήψη των δοκιμίων με τους εργαστηριακούς ελέγχους και την αποκατάσταση της περιοχής από όπου 
θα αποκοπούν τα δοκίμια – πυρήνες. 
  •  Την εκτέλεση των προβλεπομένων ελέγχων και επανελέγχων 
  •  Τις διορθωτικές παρεμβάσεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την αποκατάσταση κακοτεχνιών. 
  •  Τα πάσης φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη εργασία. 
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Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων τύπου Χ 
 

Τα ανισοσκελή γωνιακά L200x100x10 τοποθετούνται εν επαφή με τα υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος 

(υποστυλώματα και πλάκες) και συνδέονται προς αυτά μέσω βλήτρων που τοποθετούνται με διάτρηση στα 

στοιχεία σκυροδέματος με την ακόλουθη σειρά εργασιών : 

1. Έλεγχος επιπεδότητας της επιφάνειας επαφής γωνιακών/σκυροδέματος και αφαίρεση των 

μεγαλύτερων προεξοχών. 

2. Εντοπισμός και σημείωση των θέσεων οπλισμού στα στοιχεία σκυροδέματος που θα δια-

τρηθούν για την τοποθέτηση των βλήτρων. 

3. Επιλογή των θέσεων διάτρησης και αποτύπωσή τους σε οδηγό (χνάρι) για διάτρηση των 

ανισοσκελών γωνιακών στις αντίστοιχες θέσεις. 

4. Διάτρηση των οπών (διαμέτρου Φ16 για βλήτρα Φ14) στις σημειωμένες θέσεις με περιστρο-

φικό τρυπάνι και επαλήθευση της ορθής θέσης διάτρησης με τον οδηγό (χνάρι ) που έχει ληφθεί από 

κάθε επιφάνεια. Εναλλακτικά, η διάτρηση των οι οπών στα ανισοσκελή γωνιακά, μπορεί να προηγηθεί 

και να γίνει με βάση τον οδηγό (χνάρι ) που έχει ληφθεί από κάθε επιφάνεια. Στη συνέχεια, η διάτρηση 

των οπών των βλήτρων να γίνει από τις οπές των γωνιακών που τοποθετούνται προσωρινά για την 

εκτέλεση αυτής της εργασίας.  

5. Καθαρισμός της επιφάνειας τοποθέτησης των γωνιακών με συρματόβουρτσα.  

6. Καθαρισμός γωνιακών, οπών διάτρησης και επιφάνειας σκυροδέματος με αέρα υπό πίεση για 

την απομάκρυνση της σκόνης.  

7. Τα βλήτρα (τεμάχια δομικού χάλυβα B500C) θα είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σκόνες, 

ρύπους κ.λ.π.. 

8. Ακολουθεί πάκτωση των βλήτρων στις οπές με χρήση κατάλληλης συγκολλητικής πάστας για 

τις κατακόρυφες και άνω επιφάνειες. Για πάκτωση των βλήτρων σε προς τα κάτω επιφάνειες, μπορεί 

να χρησιμοποιείται ρευστή συγκολλητική ρητίνη. 

9. Ενημέρωση του οδηγού (χναριού) κάθε επιφάνειας με την ακριβή θέση τοποθέτησης των 

βλήτρων και στη συνέχεια διάτρηση των οπών στο πέλμα του ανισοσκελούς γωνιακού με χρήση του 

οδηγού κάθε θέσης (δεν απαιτείται εάν στο βήμα 4 παραπάνω ακολουθηθεί η εναλλακτική διάτρηση 

οπών στα γωνιακά προ των διατρήσεων των βλήτρων). 

10. Τοποθέτηση των γωνιακών σε επαφή με τα στοιχεία σκυροδέματος με χρήση συγκολλητικής 

πάστας για τις κατακόρυφες και άνω επιφάνειες. Για επαφή των γωνιακών με οριζόντιες επιφάνειες 

σκυροδέματος, μπορεί να χρησιμοποιείται ρευστή συγκολλητική ρητίνη ή ένεμα τύπου EMACO. 

11. Ακολουθεί συγκόλληση περιμετρικά των κεφαλών των βλήτρων στα γωνιακά. 

 
Ενεργοποίηση διαγωνίων σε εφελκυσμό: 
Αρχικά, οι ράβδοι των διαγωνίων τοποθετούνται με τους κοχλίες χαλαρούς. Για την άμεση ενερ-
γοποίηση των ράβδων σε εφελκυσμό, κάθε διαγώνιος θα προθερμαίνεται κατά 20οC πάνω από τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, θα ελκύεται προς το κατώτερο άκρο της και θα συγκολλάται με 2 ραφές 
πάχους a=6mm και ελάχιστου μήκους L=100mm στο κομβοέλασμα του κάτω πέλματος του μεταλ-
λικού πλαισίου. Εάν είναι εφικτό, θα τοποθετούνται επικουρικά και κοχλίες.  
 
Ενεργοποίηση ράβδου άνω πέλματος σε θλίψη 
Για την άμεση ενεργοποίηση της ράβδου άνω πέλματος σε θλίψη, είτε θα τοποθετούνται παρεμ-
βλήματα μηδενισμού των ανοχών στις οπές των ελασμάτων τοποθέτησης των κοχλιών, είτε οι λάμες 
των άκρων θα συγκολλούνται στα κομβοελάσματα του άνω πέλματος με 2 ραφές πάχους a=6mm 
και ελάχιστου μήκους L=100mm. Προτιμητέα είναι η πρώτη εναλλακτική καθώς, συντελεί στη μέγι-
στη απορρόφηση ενέργειας από τους συνδέσμους κατά τη διάρκεια της σεισμικής δράσης. 
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