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Τ.Π.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές (Τ.Π.) που περιέχονται στο παρόν τεύχος αναφέρονται στην 

εργολαβία κατασκευής. 

� Οι παρούσες προδιαγραφές συντάχθηκαν σύµφωνα µε σχετικούς Ελληνικούς και 

διεθνώς ισχύοντες Κανονισµούς και Πρότυπες Προδιαγραφές, λαµβάνοντας επίσης 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου, όπως προέκυψαν 

και αναλυτικά περιγράφονται στην οριστική του µελέτη. Οι αντίστοιχες Ελληνικές 

Πρότυπες Προδιαγραφές (Π.Τ.Π. Υ.∆.Ε., ∆/νση ∆.Ε.-ΥΣΕ, ∆/νση Γ3-Τµ. Β των ετών 

1966, 1967, 1968, καθώς και οι Τ.Π. του Υ.∆.Ε/Επίβλεψη Υδραυλικών Έργων, ∆/νση 

Κατ. Υδραυλικών Έργων (∆4), 1960 όπως συµπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν κατά 

περίπτωση µεταγενέστερα οι αντίστοιχες προδιαγραφές ΕΛΟΤ, ΕΝ, τα πρόσφατα 

σχέδια Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Ε.Τ.Ε.Π. (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ι.Ο.Κ.) καθώς και το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (ΦΕΚ 1100/Β/21.07.2010) – «Προϊόντα και συστήµατα για την 

προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα – ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση συµµόρφωσης», συµπληρώνουν και ισχύουν παράλληλα µε 

τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. 

Κατά την κρίση της Επίβλεψης και σε περιπτώσεις που καθίσταται αναγκαίο κατά την 

εκπόνηση των διαφόρων εργασιών στην διάρκεια της κατασκευής, είναι επίσης δυνατόν οι 

παρούσες προδιαγραφές να τροποποιούνται ή να συµπληρώνονται κατάλληλα µε τις 

συγκεκριµένες απαιτήσεις της κατασκευής. 

Η γεωτεχνική και στατική µελέτη του έργου συντάχθηκε τον Νοέµβριο - ∆εκέµβριο 2010 από 

τη ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και την ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. στα πλαίσια της υπ’ αριθµ. 

Ρ00/4889/321/Χ∆/1059-29/9/10 υπογραφείσας σύµβασης της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε τα 

συµπράττοντα γραφεία ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. - ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε., και αφορά την ανάθεση 

καθηκόντων συµβούλου για την υποστήριξη της ∆/νσης µελετών στην εκπόνηση των 

απαιτούµενων µελετών (γεωλογικών - γεωτεχνικών, υδραυλικών και στατικών µελετών), για 

την αποκατάσταση των προβληµάτων στο κτιριακό συγκρότηµα του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη. 

Στη µελέτη αυτή περιλαµβάνονται τα προς εφαρµογή γεωτεχνικά έργα που αφορούν στην 

υποθεµελίωση του κτιρίου 4 και την αποκατάσταση - προστασία από παραµορφώσεις και 

υπόγεια νερά των αύλειων χώρων του συγκροτήµατος στα πλέον προβληµατικά σηµεία, 

σύµφωνα µε τις προτάσεις της προηγηθείσας µελέτης Αξιολόγησης Γεωλογικών - 

Γεωτεχνικών Αποτελεσµάτων και Μετρήσεων (ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε., 22-10-10).  Συγκεκριµένα, 

οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται στη µελέτη, για τις οποίες συντάχθηκαν οι Τ.Π. που 

περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος αφορούν: 
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α. Στην υποθεµελίωση του κτιρίου 4 µε την επιλεγχθείσα λύση των µικροπασσάλων. 

β. Στην επανακατασκευή σταθερού δαπέδου του ΒΑ πίσω αύλειου χώρου µε την 

επιλεγχθείσα λύση οπλισµένης πλάκας επί µικροπασσάλων και στεγανωτικής 

προστασίας µε διάφραγµα τσιµεντοµπεντονίτη. 

γ. Στην εξυγίανση - υπόγεια στράγγιση και οδοστρωσία του πλευρικού Β∆ 

χωµατόδροµου. 

δ. Στην τοπική ενίσχυση του υπεδάφους έναντι ολισθητικών µετακινήσεων στο σηµείο 

της ράµπας εισόδου προς το υπόγειο του κτιρίου 1. 

Περαιτέρω, σε ανεξάρτητο τεύχος της γεωτεχνικής µελέτης διερευνώνται λύσεις συνολικής 

βελτίωσης της ευστάθειας του Nοτιοδυτικού τµήµατος του οικοπέδου και διατυπώνονται 

ανάλογες προτάσεις για τυχόν κλιµάκωση των έργων σταθεροποίησης, αν µελλοντικά 

παραστεί σχετική ανάγκη.  Οι εργασίες αυτές δεν περιλαµβάνονται στο παρόν 

κατασκευαστικό αντικείµενο. 

Για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση όλων των προδιαγραφόµενων εργασιών, ο Ανάδοχος 

κατασκευαστής θα διαθέσει όλα τα απαιτούµενα υλικά και εφόδια, τον µηχανικό εξοπλισµό, 

το κατάλληλο προσωπικό και τις κάθε είδους απαιτούµενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις µε 

πλήρη αυτονοµία σε παροχές ρεύµατος, νερού καθώς και τις απαιτούµενες προσωρινές 

προσπελάσεις που θα εξασφαλίσει για την εκτέλεση όλων των προβλεπόµενων εργασιών. 

Ανεξαρτήτως των πληροφοριών και των στοιχείων που περιλαµβάνονται στα τεύχη και στα 

σχέδια της µελέτης, ο Ανάδοχος κατασκευαστής θα είναι επίσης πλήρως υπεύθυνος για τον 

ακριβή εντοπισµό, αποκάλυψη, προσωρινή διευθέτηση, διατήρηση σε συνεχή λειτουργία 

καθ’ όλο το διάστηµα των εργασιών και τελική αποκατάσταση της πάσης φύσης εξωτερικών 

και εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων (όσων προβλέπονται από τη µελέτη η συνεχής 

λειτουργία) καθώς και των υφιστάµενων γεωτεχνικών οργάνων µετρήσεων που βρίσκονται 

εντός γεωτρήσεων, σε όλους τους χώρους εργασίας ή και προσωρινών προσπελάσεων.  

Τυχόν ζηµιές σε αυτά (εκτός όσων προβλέπονται από τη µελέτη να καθαιρεθούν) κατά την 

εκτέλεση των εργασιών, θα αποκαθίστανται αδαπάνως, πλήρως και άµεσα από τον 

Ανάδοχο κατασκευαστή. 

Ο Ανάδοχος κατασκευαστής θα µεριµνήσει έγκαιρα για τους χώρους προσωρινής 

απόθεσης και τελικής απόρριψης των προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών καθώς και για 

τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των υλικών που θα διακινηθούν στο έργο. 

Για όλα τα ενσωµατούµενα υλικά στο έργο, θα µεριµνήσει για τους κατά περίπτωση 

ελέγχους καταλληλότητας, µελέτη σύνθεσης, πιστοποιητικά καταλληλότητας κ.λπ. όπως 

ορίζονται στη µελέτη και στα συµβατικά τεύχη, προκειµένου να λάβει τις εγκρίσεις της 

Επίβλεψης για να προβεί εγκαίρως στις αντίστοιχες παραγγελίες. 
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Ο Ανάδοχος κατασκευαστής θα προβεί επίσης έγκαιρα στις κατά περίπτωση απαιτούµενες 

χαράξεις και κάθε άλλης τοπογραφικής εργασίας που απαιτείται για να εκτελεσθούν οι 

εργασίες σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τηρουµένων των ανοχών που κατά 

περίιπτωση προσδιορίζονται στις παρούσες Τ.Π. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και ειδικά αµέσως µετά τη µερική αποπεράτωση των 

τµηµάτων του έργου σε διάφορες περιοχές, ο Ανάδοχος κατασκευαστής θα αποκαθιστά τις 

περιοχές αυτές, αποµακρύνοντας τις προσωρινές περιφράξεις, τα περισσευούµενα υλικά 

κ.λπ. και θα αποδίδει πλήρως καθαρές προς χρήση.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος κατασκευαστής θα λαµβάνει όλα τα κατά 

περίπτωση απαιτούµενα µέτρα Ασφάλειας και Υγιεινής, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη 

και την κείµενη νοµοθεσία. 
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T.Π.2 ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ  

2.1 Ειδικό αντικείµενο εργασιών 

2.1.1 Περιγραφή 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα αφορούν στην κατασκευή 

µικροπασσάλων που κατασκευάζονται µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού και έχουν διάµετρο 

µέχρι 300 mm (εν προκειµένω, 250mm για τους µικροπασσάλους του κτιρίου 4 και 200mm 

για τους µικροπασσάλους της ΒΑ αυλής). 

Οι µικροπάσσαλοι θα διαθέτουν οµοιόµορφη διατοµή σε όλο το µήκος τους, µε εξαίρεση 

τους κατακόρυφους µικροπασσάλους υποθεµελίωσης του κτιρίου 4, όπου προβλέπεται 

διεύρυνση της διατοµής, τοπικά, υπό τα υφιστάµενα θεµέλια, έτσι όπως δείχνεται στα 

σχέδια της µελέτης και περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.2. 

Τα υλικά κατασκευής θα είναι τσιµεντένεµα µε χάλυβα οπλισµού.  Εν προκειµένω, θα 

χρησιµοποιηθεί τσιµεντένεµα λόγου w:c≤0,50 ώστε να επιτυγχάνεται και αντίστοιχη αντοχή 

σκυροδέµατος C20/25 τουλάχιστον.  Η µελέτη σύνθεσης του τσιµεντενέµατος θα προηγηθεί 

της κατασκευής και θα υποβληθεί προς έγκριση. 

Οι οπλισµοί των µικροπασσάλων θα είναι µε κλωβούς αποτελούµενους από ράβδους και 

ελικοειδή σπείρα χάλυβα B500c που θα διαθέτουν τους κατάλληλους οδηγούς και τα 

αποστατικά παρεµβύσµατα, όπως δείχνεται στα σχέδια της µελέτης. 

2.1.2 Μικροπάσσαλοι υποθεµελίωσης κτιρίου 4 

•  Οι µικροπάσσαλοι αυτοί θα έχουν διάµετρο 0,25m και µήκη όπως δείχνονται στα 

σχέδια της µελέτης. 

Κατασκευάζονται από το υπόγειο του κτιρίου 4, από το ισόγειο, καθώς και από τον 

περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο και τους εξώστες στις θέσεις και µε τις κλίσεις 

(προκειµένου για τους κεκλιµένους), όπως δείχνεται στα σχέδια της µελέτης, µε 

κατάλληλο γεωτρύπανο που θα µπορεί να προσεγγίσει και να διατρήσει προς όλες τις 

προβλεπόµενες θέσεις, µε µικρές ανοχές απόκλισης λιγότερο από 5cm, ή σε 

εξαιρετική αδυναµία προσέγγισης προς κάποια προβλεπόµενη θέση, σε παραπλήσια 

ισοδύναµη κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Επίβλεψης.   

Για τις µετακινήσεις του γεωτρυπάνου  θα απαιτηθούν κατά περίπτωση διάφορες 

εργασίες, όπως χρήση γερανού, τοπικές προσωρινές ράµπες, προσωρινές 
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αντιστηρίξεις για εργασία από εξώστες καθώς και προσωρινή επικάλυψη προστασίας 

τυχόν διατηρούµενων δαπέδων ή άλλων οικοδοµικών στοιχείων, όπως απαιτηθεί, 

ώστε να µην υποστούν φθορές ή ζηµίες από τις µετακινήσεις και τα στησίµατα του 

γεωτρυπάνου. 

Το γεωτρύπανο που θα εργάζεται σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να φέρει 

ηλεκτροκινητήρα, ή άλλως να προβλεφθεί κατάλληλη διάταξη πλήρους 

αποµάκρυνσης των καυσαερίων της έγκρισης της Επίβλεψης. 

Ο τρόπος διάτρησης θα είναι περιστροφικός ή περιστροφοκρουστικός κατά τρόπο 

ώστε να µη διαταράσσονται τα υφιστάµενα στοιχεία του κτιρίου (θεµέλια, πλάκες, 

κ.λπ.) που θα διατρύονται. 

Θα χρησιµοποιηθούν τα κατά περίπτωση κατάλληλα κοπτικά, περιλαµβανοµένου του 

ειδικού κοπτικού για την προβλεπόµενη διεύρυνση του διατρήµατος υπό τα θεµέλια, 

τα δε προϊόντα εκσκαφής θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται διαρκώς από τις 

θέσεις εργασίας. 

•  Σε όλους τους κατακόφυρους µικροπασσάλους που διατρύουν τα υφιστάµενα 

θεµέλια του κτιρίου, προβλέπεται τοπική διεύρυνση της διατοµής τους κατά 

τουλάχιστον 10 εκατοστά και σε µήκος 35 εκατοστά κατ’ ελάχιστον, αµέσως κάτω από 

την στάθµη έδρασης κάθε θεµελίου, όπως δείχνεται στα σχετικά σχέδια. Στο 

διευρυµένο τµήµα θα τοποθετηθεί πρόσθετος οπλισµός στον κλωβό όπλισης όπως 

δείχνεται στα σχέδια της µελέτης. 

•  Κατά την έναρξη της εργασίας προβλέπεται η εκτέλεση δύο δοκιµαστικών 

κατακόρυφων φορτίσεων σε µη λειτουργικούς µικροπασσάλους στο υπόγειο του 

κτιρίου 4 και έµπροσθεν αυτού, σε θέσεις όπου δεν διατρύονται θεµέλια.  Οι 

µικροπάσσαλοι αυτοί θα κατασκευασθούν µέχρι βάθος 9,80m µε την ίδια 

µεθοδολογία, υλικά, οπλισµό και τρόπο κατασκευής όπως και οι λειτουργικοί 

µικροπάσσαλοι του έργου.  Το µέγιστο φορτίο της δοκιµής θα είναι τουλάχιστον 

1.120kN (ή µέχρι βύθισης 25mm τουλάχιστον) επιβαλλόµενο σε σταθερές βαθµίδες 

φόρτισης - αποφόρτισης κατά NF P94-150-1 ή και ASTM D1143-81 (87).  Οι 

φορτίσεις αυτές θα διεξαχθούν κατά την έναρξη της εργασίας κατασκευής των 

µικροπασσάλων σε έξι δοκιµαστικούς µικροπασσάλους (δύο τριάδες) που θα 

κατασκευασθούν εξ αρχής για το σκοπό αυτό.  Αν από τα αποτελέσµατα των ως άνω 

φορτίσεων προσδιορισθεί οριακή φέρουσα ικανότητα µικρότερη της 

προδιαγραφόµενης Qult=1.114kN, η τσιµεντενεµάτωση των µικροπασσάλων του 

έργου θα γίνεται µε εφαρµογή πίεσης από την κεφαλή, ενώ επίσης θα διεξαχθεί µία 

ακόµα δοκιµαστική φόρτιση σε µη λειτουργικό µικροπάσσαλο που θα 

τσιµεντενεµατωθεί µε πίεση, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η προδιαγραφόµενη τιµή 

της οριακής φέρουσας ικανότητας. 
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•  Προβλέπεται επίσης: 

- H λήψη δοκιµίων τσιµεντενέµατος (δύο εξάδες ανά τριάδα κατασκευής των 

δοκιµαστικών πασσάλων) και έλεγχοι της αντοχής σε 7 έως 28 ηµέρες. 

- Η λήψη δοκιµίων τσιµεντενέµατος (µία εξάδα) ανά 30 περίπου 

κατασκευαζόµενους πασσάλους για έλεγχο της αντοχής 7 και 28 ηµερών. 

2.1.3 Μικροπάσσαλοι θεµελίωσης πλάκας στον βορειοανατολικό αύλειο χώρο 

•  Οι µικροπάσσαλοι αυτοί κατασκευάζονται στον εξωτερικό χώρο της πίσω ΒΑ αυλής 

µε διάµετρο 0,20m, µήκη και οπλισµούς όπως δείχνονται στα σχέδια της µελέτης, 

χρησιµοποιώντας κατάλληλο γεωτρύπανο µε περιστροφική ή περιστροφοκρουστική 

µέθοδο διάτρησης, αφού πρώτα καθαιρεθεί το υφιστάµενο δάπεδο και γίνουν οι 

προβλεπόµενες εκσκαφές διαµόρφωσης του χώρου στα κατάλληλα υψόµετρα των 

σχεδίων της µελέτης. 

•  Κατά την έναρξη της εργασίας προβλέπεται η εκτέλεση δύο δοκιµαστικών 

κατακόρυφων φορτίσεων σε µη λειτουργικούς µικροπασσάλους µε την ίδια 

µεθοδολογία, υλικά, οπλισµό και τρόπο κατασκευής όπως και οι λειτουργικοί 

µικροπάσσαλοι του έργου.  Η πρώτη δοκιµαστική φόρτιση θα γίνει σε 

µικροπάσσαλο µήκους 12,2m κατασκευαζόµενο µεταξύ των Π62 και Π70 και η 

δεύτερη σε µικροπάσσαλο µήκους 3,0m που θα κατασκευασθεί µεταξύ των Π92 και 

Π97.  Τα µέγιστα φορτία των δοκιµών θα είναι τουλάχιστον 430kN και 260kN 

αντιστοίχως (ή µέχρι βύθισης 25mm τουλάχιστον) επιβαλλόµενα σε σταθερές 

βαθµίδες φόρτισης - αποφόρτισης κατά NF P94-150-1 ή και ASTM D1143-81 (87). Αν 

από τα αποτελέσµατα των ως άνω φορτίσεων προσδιορισθούν οριακές φέρουσες 

ικανότητες µικρότερες των προδιαγραφόµενων Qult=430kN (για τον µικροπάσσαλο 

L=12,2m) και Qult=260kN (για τον µικροπάσσαλο L=3,0m), θα πρέπει να αυξηθούν 

κατάλληλα τα µήκη όλων των µικροπασσάλων κατά την κατασκευή. 

•  Προβλέπεται επίσης: 

- Η λήψη δοκιµίων τσιµεντενέµατος (δύο εξάδες κατά την κατασκευή των 

δοκιµαστικών µικροπασσάλων) και έλεγχοι της αντοχής σε 7 έως 28 ηµέρες. 

- Η λήψη δοκιµίων τσιµεντενέµατος (µία εξάδα) ανά 30 περίπου 

κατασκευαζόµενους µικροπασσάλους για έλεγχο της αντοχής 7 και 28 ηµερών. 
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2.2 Κατάλογος ισχυόντων προδιαγραφών και κανονιστικών κειµένων 

Οι προδιαγραφές και τα κείµενα, τα οποία έχουν κανονιστική ισχύ συµπληρώνοντας την 

παρούσα Τ.Π. είναι τα εξής: 

� Π.Ε.Τ.Ε.Π. 11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι βαθειών θεµελιώσεων Γεωτεχνικών έργων. 

� ΕΝ 14199:2005 Execution of special geotechnical works - Micropiles - Εκτέλεση 

ειδικών γεωτεχνικών έργων. Μικροπάσσαλοι. 

� ΕΝ 197-1:2000 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity 

criteria forcommon cements - Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, 

προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα. 

� ΕΝ 206-1:2000 Concrete Part 1 : Specification, performance production and 

conformity - Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, 

παραγωγή, συµµόρφωση. 

� ΕΝ 791:1995 Drill rigs - Safety - Γεωτρύπανα. Ασφάλεια. 

� ΕΝ 1008:2002 Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and 

assessing the suitability of water, including water recovered from 

processes in the concrete industry, as mixing water for concrete - 

Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, 

έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού. 

� ΕΝ 1536:1999 Execution of special geotechnical work - Bored piles - Εκτέλεση 

ειδικών γεωτεχνικών έργων. Πάσσαλοι δι' εκσκαφής. 

� ΕΝ 1537:1999 Execution of special geotechnical work - Ground anchors - 

Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών εργασιών - Αγκυρώσεις. 

� ΕΝ 1991-1-1:2002  Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - 

Densities, self-weight, imposed loads for buildings - Ευρωκώδικας 

1: ∆ράσεις σε δοµήµατα - Μέρος 1-1 : Γενικές δράσεις - 

Πυκνότητες, ίδια βάρη και φορτία εκµετάλλευσης κτιρίων. 

� ΕΝ 1992-1-1:2004  Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General 

rules and rules for buildings - Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός 

δοµηµάτων από σκυρόδεµα -Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και 

κανόνες για κτίρια. 

� ΕΝ 1994-1-1:2004  Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - 

Part 1-1: General rules and rules for buildings - Ευρωκώδικας 4: 

Σχεδιασµός σύµµεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεµα 

- Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια 
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� ΕΝ 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules - 

Ευρωκώδικας 7 - Γεωτεχνικός σχεδιασµός - Μέρος 1: Γενικοί 

κανόνες. 

� ΕΝ 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical 

delivery conditions. - ∆οµικοί χάλυβες θερµής εξέλασης. Μέρος 1: 

Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης. 

� prENV 10081-4:2002 Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing 

steel - Part 4: Technical delivery conditions for class C (will 

replace ENV 10080:1995) - Χάλυβες οπλισµού σκυροδεµάτων. 

Συγκολλήσιµος νευροχάλυβας. Μέρος 4: Τεχνικοί όροι 

παράδοσης για χάλυβες κατηγορίας C (αντικαθιστά το πρότυπο 

ENV 10080:1995). 

� ΕΝ 10210-1:1994  Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain 

structural steels - Part 1: Technical delivery requirements - 

Θερµικώς επεξεργασµένες κοιλοδοκοί από µη κραµατικό 

λεπτόκοκκο δοµικό χάλυβα. Μέρος 1: Τεχνικές απαιτήσεις 

παράδοσης. 

� ΕΝ 12620:2002 Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεµάτων. 

� ΕΝ 445:1996 Grout for prestressing tendons - Test methods -  Ενέµατα 

προεντεταµένων τενόντων - Μέθοδοι δοκιµής. 

� ΕΝ 447:1996 Grout for prestressing tendons - Specification for common grout - 

Ενέµατα προεντεταµένων τενόντων - Προδιαγραφή για συνήθη 

ενέµατα. 

� ΕΝ 934-2:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete 

admixtures -Definitions, requirements, conformity, marking and 

labelling - Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 

Μέρος 2 Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί απαιτήσεις, 

συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση. 

� Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ. /1997) 

� Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα (Κ.Τ.Χ. /2000) 

� Προδιαγραφές για τα κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ/917/Β/17.7.01) 

� Κανονισµός προκατασκευασµένων στοιχείων εκ σκυροδέµατος (όπως στους πασσάλους 

κ.λπ.). 

� Ελληνικός κανονισµός φορτίσεων δοµικών έργων 
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� Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΝΕΑΚ) ΦΕΚ 534Β/20.06.95 (για υφιστάµενες 

κατασκευές) 

� Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β/20-12-99) όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Εγκύκλιο 18/14-7-2003 (∆17α/04/62/ΦΝ275) 

� Προσωρινές συστάσεις για το σχεδιασµό έργων σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους 

Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ)(Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/473/20-08-2007). 

2.3 Γενικοί ορισµοί 

Μικροπάσσαλος : Εύκαµπτο δοµικό στοιχείο εντός του εδάφους που αποσκοπεί στην 

ανάληψη φορτίων. Είναι πάσσαλος µικρής διαµέτρου, (έως 300 mm για κατασκευή µε 

εκσκαφή και έως 150 mm για κατασκευή µε έµπηξη). Ενδέχεται να περιλαµβάνει τοπικές 

διευρύνσεις της διατοµής, σύµφωνα µε τη µελέτη. 

Λειτουργικός µικροττάσσαλος: Πάσσαλος, ο οποίος ενσωµατώνεται στο έργο 

επιτελώντας την λειτουργία ανάληψης φορτίων της ανωδοµής. 

Προκαταρκτικός µικροπάσσαλος: Μικροπάσσαλος, ο οποίος υλοποιείται πριν την έναρξη 

των κύριων εργασιών κατασκευής των µικροπασσάλων, µε σκοπό τη διεξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων σχετικά µε την καταλληλότητα του επιλεγέντος τύπου µικροπασσαλου 

ή/και την επιβεβαίωση της επάρκειας του γενικού σχεδιασµού του µικροπασσαλου, δηλ. 

των διαστάσεων και της φέρουσας ικανότητας του. 

∆οκιµαστικός µικροπάσσαλος: Μικροπάσσαλος, ο οποίος υλοποιείται µε σκοπό την 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας της επιλεγείσης µεθόδου 

κατασκευής για συγκεκριµένη εφαρµογή. 

Μικροπάσσαλος δοκιµαστικής φόρτισης: Μικροπάσσαλος, ο οποίος υπόκειται σε 

δοκιµή ανάληψης φορτίων µε σκοπό τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών αντοχής και 

παραµορφωσιµότητας του εν λόγω πάσσαλου, αλλά και του περιβάλλοντος εδαφικού 

υλικού. 

∆ιάµετρος διατρήµατος µικροπασάλου: Η διάµετρος του τµήµατος του µικροπασσάλου 

µεταξύ της κεφαλής και της βάσης του. Για την περίπτωση µικροπασσάλων δι' εκσκαφής, 

µε τη χρήση προσωρινής σωλήνωσης υποστήριξης των τοιχωµάτων της οπής των, η εν 

λόγω διάµετρος ισούται µε την εξωτερική διάµετρο της σωλήνωσης, ενώ για την περίπτωση 

µικροπασσάλων δι' εκσκαφής, χωρίς τη χρήση υποστήριξης των τοιχωµάτων της οπής των, 

ισούται µε τη µέγιστη διάµετρο του χρησιµοποιηθέντος διατρητικού εργαλείου. 

∆ιευρυµένη έδραση/«αιχµή» πασσάλου: Η έδραση/«αιχµή» του µικροπασσάλου, η 

οποία έχει µεγαλύτερες διαστάσεις από εκείνες του φρέατος του µικροπασσαλου. 
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∆οκιµή στατικής φόρτισης: ∆οκιµή φόρτισης, κατά την οποία επί της κεφαλής του 

µικροπασσαλου ασκείται κατακόρυφο ή/και πλευρικό φορτίο, αποσκοπώντας στην εκτίµηση 

της φέρουσας ικανότητας του. 

∆οκιµή σταθερού φορτίου: ∆οκιµή στατικής φόρτισης, κατά την οποία η κάθε βαθµίδα 

σταθερού φορτίου ασκείται κατά στάδια, έως ότου η προκαλούµενη µετακίνηση του 

µικροπασσαλου είτε να σταµατήσει τελείως, είτε εξισωθεί µε µία συγκεκριµένη προκα-

θορισµένη τιµή. 

∆οκιµή σταθερού ρυθµού µετακίνησης (διείσδυσης): ∆οκιµή στατικής φόρτισης, κατά 

την οποία µετράται η τιµή του εξωτερικά επιβαλλόµενου φορτίου για την οποία 

επιτυγχάνεται σταθερός ρυθµός µετακίνησης (διείσδυσης) του µικροπασσαλου εντός του 

εδάφους 

∆οκιµή δυναµικής φόρτισης: ∆οκιµή φόρτισης, κατά την οποία επί της κεφαλής του 

µικροπασσαλου ασκείται δυναµικό φορτίο, αποσκοπώντας στην εκτίµηση της φέρουσας 

ικανότητας του. 

2.4  Γενικές απαιτήσεις πριν από την κατασκευή των µικροπασσάλων 

2.4.1 Γενικά 

Οι προϋποθέσεις κινητοποίησης και εγκατάστασης του απαιτούµενου εξοπλισµού για την 

εκτέλεση µιας εργασίας κατασκευής µικροπασσάλων είναι οι ακόλουθες: 

•  Ύπαρξη επαρκών γεωτεχνικών στοιχείων του εδάφους στην περιοχή κατασκευής 

των µικροπασσάλων. 

•  Γνώση όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν τις επικρατούσες 

συνθήκες στην περιοχή κατασκευής των πασσάλων, δηλαδή έκταση και όρια της 

περιοχής, τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής, δυνατότητα πρόσβασης ή άλλοι 

περιορισµοί. 

•  Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη, την ακριβή θέση και την κατάσταση 

παρακείµενων υφιστάµενων κατασκευών (π.χ. κτίρια, δρόµοι, δίκτυα κοινής 

ωφέλειας), υπογείων κατασκευών και στοιχείων θεµελίωσης καθώς και τυχόν 

αρχαιολογικών ευρηµάτων. 

•  Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη ρυπογόνων ουσιών εντός των σχηµατισµών ή 

µε πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν την µέθοδο 

κατασκευής των µικροπασσάλων, τις επιλογές ως προς την απόρριψη των υλικών 

εκσκαφής από την περιοχή κατασκευής των, ή την ασφάλεια του προσωπικού. 
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•  Ικανοποίηση των νοµικών και περιβαλλοντικών περιορισµών (π.χ. πιθανή ρύπανση, 

περιορισµοί υπερβολικού θορύβου, περιορισµοί των προκαλούµενων ταλαντώσεων 

και της γενικότερης όχλησης στα γειτονικά κτίσµατα). 

•  Πληροφορίες σχετικά µε παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν τις εργασίες κατασκευής των µικροπασσάλων (π.χ. αποστραγγίσεις, 

υπόγειες εκσκαφές, ανοικτές εκσκαφές).  

•  Μελέτη των µικροπασσάλων, συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου των αναγκαίων 

υπολογισµών και των σχετικών απαραίτητων κατασκευαστικών σχεδίων. 

•  Ιδιαίτερα στην περίπτωση έργων υποθεµελίωσης, είναι απαραίτητη η σαφής γνώση 

των γεωµετρικών στοιχείων της θεµελίωσης, η σύσταση του υλικού των καθώς και οι 

επιτρεπόµενες παραµορφώσεις. 

•  Περιγραφή της µεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής των 

µικροπασσάλων µε σαφή και λεπτοµερή αναφορά: (α) στον κατάλογο των 

µηχανηµάτων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, (β) στη σύνθεση του τεχνικού 

προσωπικού, µε ορισµό του επικεφαλής, ο οποίος θα πρέπει να είναι εργοδηγός 

βεβαιωµένης πείρας σε παρόµοιες εργασίες και (γ) στο πρόγραµµα διαδοχής και 

χρονικής διάρκειας εκσκαφής και σκυροδέτησης των µικροπασσάλων, ούτως ώστε να 

µην δηµιουργούνται προβλήµατα στις όµορες κατασκευές. 

2.4.2 Γεωτεχνικές έρευνες 

Οι γεωτεχνικές έρευνες εκτείνονται σε ικανό βάθος, έτσι ώστε να προσφέρουν επαρκή 

στοιχεία (αντοχής και παραµορφωσιµότητας) για όλες τις γεωτεχνικές ενότητες, οι οποίες 

εκτιµάται ότι επηρεάζουν την κατασκευή και την λειτουργία των µικροπασσάλων. Η 

εκτέλεση των παραπάνω ερευνών θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις γενικές αρχές που 

αναφέρονται στο ΕΝ 1997-1:2004. Επιπλέον, για τον τελικό καθορισµό των ποσοτήτων των 

προς εκτέλεση αναγκαίων γεωτεχνικών ερευνών είναι απαραίτητη η συνεκτίµηση της 

υπάρχουσας σχετικής εµπειρίας κατασκευής µικροπασσάλων σε ανάλογες γεωτεχνικές 

συνθήκες ή/και των γεωτεχνικών πληροφοριών στην ευρύτερη περιοχή των εργασιών. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής 

κατασκευής των µικροπασσάλων: 

•  Παρουσία χαλαρών ή µαλακών εδαφικών στρώσεων µε πιθανά προβλήµατα 

αστάθειας κατά την κατασκευή των µικροπασσάλων. 

•  Χονδρόκοκκοι σχηµατισµοί ή εδαφικοί σχηµατισµοί µεγάλης διαπερατότητας, οι 

οποίοι είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλεια ενεµάτων κατά την κατασκευή. 
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•  Στρώσεις κροκάλων και λατύπων, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

δυσκολίες κατά την εκσκαφή και εξ αυτού να απαιτηθεί η εφαρµογή µεθόδων µε 

χρήση ειδικών διατρητικών µηχανηµάτων. 

•  Παρουσία φέροντος σχηµατισµού ικανού πάχους. 

•  Συστηµατική στάθµη υπογείου υδροφόρου ορίζοντα. 

•  Παρουσία αρτεσιανού ή επικρεµάµενου υδροφόρου ορίζοντα. 

•  Στρώσεις εντός των οποίων είναι δυνατόν να αναπτυχθεί καθεστώς µεγάλων 

υδραυλικών κλίσεων σε περιπτώσεις υπόγειας ροής. 

•  ∆υνατότητα εκδήλωσης χηµικής δράσης του υπογείου ύδατος ή του εδάφους επί 

των υλικών των µικροπασσάλων. 

•  Ποιότητα του βραχώδους υποβάθρου (εφόσον υπάρχει) µε έµφαση: (α) στην αντοχή 

του, (β) στο βαθµό κερµατισµού και αποσάθρωσης του, (γ) στην παρουσία ασθενών 

ζωνών και (δ) στην παρουσία ανοικτών ή κλειστών διακλάσεων ή εγκοίλων. 

•  Προβλήµατα γενικευµένης αστάθειας. 

2.5 Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών 

2.5.1 Ενσωµατούµενα υλικά 

Τα υλικά τα οποία ενσωµατώνονται στους µικροπασσάλους περιγράφονται στις επόµενες 

παραγράφους. Τα ενσωµατούµενα υλικά θα πρέπει να ικανοποιούν τα αντίστοιχα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αναφερόµενα στην παρούσα 

προδοαγραφή. Κάθε πρόθεση για αλλαγή των αρχικώς εγκεκριµένων πηγών τροφοδοσίας 

των ενσωµατουµενων υλικών θα πρέπει να δηλώνεται εγκαίρως και να αιτιολογείται 

καταλλήλως. Υλικά τα οποία έχουν απορριφθεί µετά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων 

καταλληλότητας θα πρέπει να αποµακρύνονται από την περιοχή των εργασιών. 

2.5.2 Χαρακτηριστικά υλικών 

2.5.2.1 Οπλισµός 

Οι µικροπάσσαλοι θα έχουν ως οπλισµό χαλύβδινες ράβδους σιδηροπλισµού (κλωβούς), 

ποιότητας χάλυβα B500c σύµφωνα µε τον κανονισµό τεχνολογίας χάλυβα Κ.Τ.Χ. 2000 και 

τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές prENV 10081-4:2002, όπως δείχνεται στα σχέδια της 

µελέτης. 

Εναλλακτικά, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως οπλισµός σιδηροσωλήνες ραφής ή 

τούµπο, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1021 ΟΙ:1994 ή ΕΝ 10219-2:1997, 
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ή ακόµα δοκοί από µορφοσίδηρο παντός τύπου, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ΕΝ 10025-1:2004.  

Εάν χρησιµοποιηθούν µούφες ή σύνδεσµοι θα πρέπει να µην επηρεάζουν την αντοχή του 

οπλισµού του µικροπασσάλου. 

2.5.2.2 Τσιµέντο 

Οι τύποι τσιµέντου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή των 

µικροπασσάλων ορίζονται στο ΕΝ 197-1:2000, εδάφιο 5.1. Ο εκάστοτε χρησιµοποιούµενος 

τύπος τσιµέντου θα προσδιορισθεί από τη µελέτη σύνθεσης, βάσει αιτιολογηµένης 

πρότασης. 

2.5.2.3 Αδρανή  

Όλοι οι µικροπάσσαλοι του έργου προβλέπεται να τσιµεντενεµατωθούν.  Εάν ωστόσο για 

διάφορους λόγους απαιτηθεί η σκυροδέτηση µε σκυρόδεµα ή αµµοτσιµεντένεµα σε 

κάποιους εξ αυτών, τότε: 

•  Τα αδρανή πρέπει να είναι σύµφωνα µε το ΕΝ 206-1:2000. 

•  Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν στρογγυλεµένα αδρανή (όχι θραυστά), ιδιαίτερα 

όταν χρησιµοποιείται σωλήνας (tremie) ή πρέσα για τη σκυροδέτηση. 

•  Ο µέγιστος κόκκος των χρησιµοποιούµενων αδρανών δεν θα πρέπει να έχει  

διάµετρο µεγαλύτερη από 16mm. 

•  Στο αµµοτσιµεντένεµα τα αδρανή θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις : 

1. D85 < = 4 mm 

2. D100 < = 8 mm 

2.5.2.4 Νερό 

Οι ιδιότητες του χρησιµοποιούµενου ύδατος πρέπει να είναι σύµφωνες µε όσα σχετικώς 

αναφέρονται στη προδιαγραφή ΕΝ 206-1:2000. Το πόσιµο νερό είναι κατάλληλο. 

2.5.2.5 Πρόσθετα και Πρόσµικτα 

Τα πρόσθετα και προσµικτα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τη προδιαγραφή ΕΝ 206-1:2000. 

Εφόσον απαιτηθεί η χρήση τους, το είδος και οι ποσότητες θα προσδιορισθούν από τη 

µελέτη σύνθεσης. 

2.5.2.6 Τσιµεντένεµα 

•  Το υλικό πλήρωσης των µικροπασσάλων θα αποτελείται από µίγµα, τσιµέντου και 

νερού µε την προσθήκη (εάν χρειάζεται) ορισµένων πρόσθετων υλικών. 
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•  Η αναλογία νερού-τσιµέντου (W/C) δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 0.50 

•  Ειδική πρόνοια θα πρέπει να ληφθεί κατά τη µελέτη σύνθεσης ώστε να εξασφαλισθεί 

η κατάλληλη εργασιµότητα. Η κάθιση µετά από 2 ώρες θα πρέπει θα είναι µικρότερη 

από 3%. 

•  Η αντοχή 28 ηµερών κυλινδρικού δοκιµίου σε ανεµπόδιστη θλίψη θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 20 ΜPa (25MPa για κυβικά δοκίµια). 

2.5.2.7 Μίγµα τσιµεντενέµατος-άµµου ή γαρµπιλόδεµα 

•  Το υλικό πλήρωσης των µικροπασσάλων είναι δυνατόν να αποτελείται από µίγµα 

άµµου, τσιµέντου και νερού (ή και γαρµπιλόδεµα, ή αµµόδεµα αν αιτιολογηµένα 

απαιτηθεί µε ανάλογη αύξηση της διαµέτρου για να εξασφαλίζεται επαρκής 

επικάλυψη), µε την προσθήκη (εάν χρειάζεται) ορισµένων πρόσθετων υλικών.  Η 

αναλογία νερού-τσιµέντου (W/C) δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 0.60. 

•  Τα αδρανή θα είναι σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερθέντα. 

•  Ειδική πρόνοια θα πρέπει να παρθεί κατά την µελέτη σύνθεσης για να εξασφαλισθεί 

η κατάλληλη ρευστότητα του µίγµατος του σκυροδέµατος, κατά τρόπο που να 

αποφεύγεται το ξέπλυµα και οι αποφράξεις των σωλήνων σκυροδέτησης. 

•  Η αντοχή 28 ηµερών κυλινδρικού δοκιµίου σε ανεµπόδιστη θλίψη θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 20MPa (25MPa για κυβικά δοκίµια). 

•  Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 400kg/m3 

σκυροδέµατος για οποιονδήποτε τύπο και οποιασδήποτε κατηγορία αντοχής του 

σκυροδέµατος. 

2.5.3 Αντιδιαβρωτική προστασία 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επίβλεψη προς έγκριση, έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν 

από την έναρξη των εργασιών, πλήρη στοιχεία για τον τύπο και τα υλικά των 

µικροπασσάλων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, µαζί µε πιστοποιητικά του 

κατασκευαστή για τη διατιθέµενη αντιδιαβρωτική προστασία όπως αυτή απαιτείται από τη 

µελέτη. 

Τα χαλύβδινα στοιχεία των µικροπασσάλων θα προστατεύονται µε τρόπο ώστε να 

παρεµποδίζεται η διάβρωση τους κατά την τεχνική διάρκεια ζωής τους µε τους ακόλουθους 

τρόπους: 

•  Θα υπάρχει µία ελάχιστη επικάλυψη του οπλισµού, που θα επιτυγχάνεται µε 

κατάλληλους αποστάτες. Η ελάχιστη επικάλυψη µπορεί να ληφθεί ως 30mm στην 
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περίπτωση τσιµεντενέµατος, 40mm στην περίπτωση µίγµατος τσιµεντενέµατος και 

χονδρόκοκκου άµµου και 50mm στην περίπτωση γαρµπιλοδέµατος.  

•  Θα υπολογίζεται µία µείωση του πάχους της διατοµής του οπλισµού σύµφωνα µε 

τον πίνακα 1 του παραρτήµατος. 

Εάν υπάρχει πιθανότητα παράτασης της τεχνικής διάρκειας ζωής τους ή εφόσον οι 

µικροπάσσαλοι βρίσκονται σε έντονα διαβρωτικό εδαφικό περιβάλλον, θα λαµβάνονται 

πρόσθετα µέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας σύµφωνα µε τις οδηγίες και την έγκριση της 

Επίβλεψης. 

2.6 Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 

2.6.1 Γενικά 

Η κατασκευή των µικροπασσάλων απαιτεί ιδιαίτερη γνώση και εµπειρία µε εξειδικευµένο 

κατά περίπτωση εξοπλισµό. 

Οι φάσεις κατασκευής των µικροπασσάλων µε εκσκαφή περιλαµβάνουν: 

Α. ∆ιάτρηση οπής έως το επιθυµητό βάθος κατασκευής των µικροπασσάλων 

Β. Τοποθέτηση του οπλισµού. 

Γ. Παραγωγή τσιµεντενέµατος, διοχέτευση και πλήρωση της οπής µε αυτό µε βαρύτητα 

ή/και ενίοτε µε πίεση. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση η  µέθοδος 

κατασκευής των µικροπασσάλων, η οποία θα περιέχει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία 

: 

1. Σκοπός των εργασιών κατασκευής των µικροπασσάλων. 

2. Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του εδάφους. 

3. Η προτεινόµενη µέθοδος κατασκευής των µικροπασσάλων η οποία κρίνεται ως 

κατάλληλη για τις αναµενόµενες γεωτεχνικές συνθήκες ή άλλες συνθήκες του 

εργοταξιακού χώρου (π.χ. εµπόδια όµορων κατασκευών, καθ' ύψος περιορισµοί, 

κλπ). 

4. Σχηµατική εγκατάσταση του εξοπλισµού και της διαχείρισης των άχρηστων υλικών. 

5. Αλληλουχία της κατασκευής των µικροπασσάλων ώστε να µην επηρεάζονται µικρο-

πάσσαλοι που ήδη έχουν κατασκευαστεί και να αποφεύγονται πιθανές καθιζήσεις 

όµορων στοιχείων. 

6. ∆ιαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. 

7. Μέτρα απαραίτητα για την εξασφάλιση της κατακορυφότητας της οπής, η γενικότερα, 

την επίτευξη της επιθυµητής κλίσης. 

8. Κατασκευαστικά σχέδια και τεχνικές εκθέσεις. 
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2.6.2 Εξοπλισµός 

Για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής µικροπασσάλων είναι απαραίτητος ο παρακάτω 

εξοπλισµός (κατά περίπτωση αναλόγως του είδους του κατασκευαζόµενου πασσάλου): 

1. Υδραυλικό γεωτρύπανο για την εκτέλεση της διάτρησης, κατάλληλων διαστάσεων και 

δυνατοτήτων προσπέλασης ώστε να προσεγγίζει σε όλα τα σηµεία προβλεπόµενης 

κατασκευής µικροπασσάλων. Για εργασία σε εσωτερικούς χώρους, το γεωτρύπανο θα 

φέρει ηλεκτρικό κινητήρα και κατάλληλη παροχή ρεύµατος από γεννήτρια, ή 

εναλλακτικά, σε περίπτωση κινητήρα εσωτερικής καύσης, θα υπάρχει κατάλληλο 

σύστηµα εξαγωγής των καυσαερίων εκτός του κλειστού χώρου εργασίας. 

2. Αεροσυµπιεστής σε περίπτωση διάτρησης µε κρούση και αέρα. 

3. Ειδικά στελέχη συνεχούς έλικας όταν ακολουθείται αυτή η µέθοδος. 

4. Κοπτικά εξαρτήµατα, όπως τρίφτερα µε νύχια ή βίδια για χαλαρά εδάφη και σφυριά 

σκληρά εδάφη.  Ειδικό κοπτικό για τοπικές διευρύνσεις της διατοµής. 

Συµπληρωµατικά µπορεί να απαιτηθεί η χρήση συστήµατος τύπου ODEX για την 

προσωρινή σωλήνωση της οπής. 

5. Σε περίπτωση χρήσης µπεντονιτικού αιωρήµατος για την στήριξη των τοιχωµάτων της 

οπής απαιτούνται αναµικτήρας, αναδευτήρας και αντλίες κυκλοφορίας του µπεντονίτη. 

6. Για τη σκυροδέτηση του µικροπασσάλου απαιτείται παρασκευαστήριο και αντλία 

τσιµεντενέµατος ή αντλία αµµο-τσιµεντενέµατος ή γαρµπιλοδέµατος, καθώς και 

ανάλογης διαµέτρου σωλήνας για τη διοχέτευσή του στον πυθµένα της οπής του 

µικροπασσάλου. 

7.  Ηλεκτροσυγκολλήσεις για την επεξεργασία του σιδηρού οπλισµού. 

8.  Βοηθητικός εξοπλισµός όπως αντλίες νερού, δεξαµενές κλπ. 

2.6.3 ∆ιάτρηση των οπών 

Η διάτρηση των οπών θα γίνεται στις θέσεις µε τις κλίσεις, µήκη, βάθη και ανοχές 

αποκλίσεων που προβλέπονται από τη Μελέτη, ή όπως απαιτηθεί από τις επιτόπου 

συνθήκες και µε την έγκριση της Επίβλεψης. Η διάτρηση θα γίνεται µε περιστροφικό (rotary 

drilling) ή κρουστικο-περιστροφικό εξοπλισµό (down-the-hole rotary-percussive drilling) 

επαρκούς ακαµψίας, ώστε να τηρούνται οι ανοχές αποκλίσεων που προβλέπονται στη 

Μελέτη. Εάν το έδαφος είναι κοκκώδες ή και χαλαρό, και διαπιστώνονται καταπτώσεις των 

τοιχωµάτων του διατρήµατος, τότε χρειάζεται να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα αντιστήριξης 

των τοιχωµάτων είτε µε κατάλληλο µπεντονιτικό αιώρηµα είτε εναλλακτικά, µε προσωρινή 

σωλήνωση. Στον συνηµµένο πίνακα 2 του επισυναπτόµενου παραρτήµατος δίδονται 

πληροφοριακά οι διάφορες µέθοδοι διάτρησης. Στην περίπτωση όπου κατά τη διάτρηση 
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των οπών συµβαίνουν καταπτώσεις των τοιχωµάτων, η διάτρηση της οπής θα γίνεται µε 

συνεχή σωλήνωση. 

Σε περίπτωση που κατά την διάτρηση χρησιµοποιείται αέρας, θα πρέπει η εργασία να 

γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε παραµόρφωση ή 

ρηγµάτωση του εδάφους. 

Κατά τη διάτρηση των οπών, δεν θα γίνεται χρήση νερού όταν ο καθαρισµός των οπών από 

τα προϊόντα της διάτρησης µπορεί να γίνει ευχερώς µε πεπιεσµένο αέρα. Ειδικότερα, στις 

περιπτώσεις όπου οι εδαφικοί σχηµατισµοί είναι ευαίσθητοι στο νερό (π.χ. συνεκτικά εδάφη, 

διογκούµενοι σχηµατισµοί κλπ.), η χρήση νερού κατά τη διάτρηση της οπής θα πρέπει να 

αποφεύγεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν, ώστε να αποφεύγεται η χαλάρωση 

του εδάφους και η συνακόλουθη µείωση της πρόσφυσης µεταξύ του τσιµεντενέµατος και 

του περιβάλλοντος εδάφους. 

Στην περίπτωση διάτρησης των οπών σε υδατοπερατά στρώµατα υπό υδραυλική πίεση, θα 

πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ταπείνωσης ή εξισσορόπησης της υδατικής πίεσης ώστε να 

αποφεύγεται η υδραυλική διάβρωση των οπών µέχρι την πλήρωση τους µε τσιµεντένεµα, 

αλλά και η απόπλυση του ενέµατος. Είναι δυνατόν να προβλέπεται δάπεδο εργασίας 

υψηλότερα από την στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα. 

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Μελέτη, η ανοχή στην τοποθέτηση της κεφαλής του 

διατρητικού στελέχους θα είναι έως 50mm και η απόκλιση από τον θεωρητικό άξονα του 

µικροπασσάλου (σύµφωνα µε PREN 1993-5:2003 NEW DRAFT 12-04-2003) θα είναι: 

i. Κατακόρυφοι µικροπάσσαλοι : έως 2% του µήκους 

ii. Σχεδόν κατακόρυφοι µικροπάσσαλοι (κλίση έως 4:1): έως 4% του µήκους. 

iii. Κεκλιµένοι µικροπάσσαλοι (κλίση ηπιότερη από 4:1): έως 6% του µήκους. 

Η ακτίνα καµπυλότητας κατά τον άξονα του πασσάλου θα είναι µεγαλύτερη από 200 µέτρα.  

Σε όλες τις οπές των µικροπασσάλων θα τηρείται Αρχείο ∆ιάτρησης στο οποίο θα 

καταγράφονται όλα τα απαραίτητα διατρητικά στοιχεία (ταχύτητα διάτρησης, χρώµα 

επιστρέφοντος νερού, συµπεριφορά των διατρητικών στελεχών, παρουσία µαλακού υλικού 

αν υπάρχει, τυχόν καταπτώσεις τοιχωµάτων, κλπ.). 

2.6.4 Οπλισµός µικροπασσάλων 

Στους µικροπασσάλους θα χρησιµοποιηθούν εν προκειµένω κλωβοί οπλισµού που 

αποτελούνται από κατά µήκος ράβδους και σπείρες σε σχήµα κυλινδρικού κλωβού. 

Ολόσωµος οπλισµός αποτελούµενος από χαλυβδοσωλήνα (µε ραφή ή τούµπο), ή 

σιδηροδοκό που τοποθετείται οµόκεντρα στο διάτρηµα, δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί 

στη συγκεκριµένη µελέτη. 
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Όπλιση µικροπασσάλων µε κλωβό: 

Για την επίτευξη σταθερής και ελεγχόµενης διαµέτρου, η µόρφωση των κλωβών γίνεται µε 

τη βοήθεια οδηγών (στεφανιών) από χάλυβα Β500c, που τοποθετούνται εσωτερικά των 

διαµηκών ράβδων του οπλισµού, σε αποστάσεις της τάξεως των 2,00m ώστε να 

εµποδίζουν τις παραµορφώσεις του κλωβού. 

Είναι ουσιαστικής σηµασίας η διατήρηση κάποιας ελάχιστης απόστασης µεταξύ των 

διαµηκών ράβδων (και των σπειρών), για να µπορεί το υλικό που εγχύνεται εντός της οπής, 

να καλύψει πλήρως τον κλωβό οπλισµού και να έλθει σε πλήρη επαφή µε τις εδαφικές 

παρειές της διάτρησης. Επίσης, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι το αµµο-

τσιµεντένεµα έχει µεν πλαστικότητα λόγω προσθήκης πλαστικοποιητικών και είναι 

λεπτόκοκκο από τη σύνθεση του, δεν µπορεί όµως για τεχνικούς λόγους να δονηθεί µε τη 

βοήθεια π.χ. δονητή µάζας (συνήθως σκυροδέτηση υπό το νερό ή το αιώρηµα). Με βάση τα 

παραπάνω, το κενό µεταξύ των διαµηκών ή των εγκαρσίων ράβδων δεν πρέπει να είναι 

µικρότερο των 3cm όταν χρησιµοποιηθεί τσιµεντένεµα ή 4cm όπου χρησιµοποιείται 

αµµοτσιµεντένεµα ή γαρµπιλόδεµα. Θα πρέπει επίσης ο µεγαλύτερος κόκκος των αδρανών 

του γαρµπιλοδέµατος να είναι µικρότερος από το 25% της απόστασης µεταξύ των διαµηκών 

ράβδων του οπλισµού. 

Η ακαµψία του κλωβού οπλισµού που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται η ανύψωση και 

τοποθέτηση του µέσα στην οπή χωρίς υπερβολικές παραµορφώσεις, επιτυγχάνεται µε 

ηλεκτροσυγκόλληση (τσιµπίµατα) ορισµένων επαφών των διαµηκών ράβδων µε τις 

σπείρες. 

Στην περίπτωση πασσάλου µεγάλου µήκους σε ανοικτό χώρο, µπορούν να 

ηλεκτροσυγκολληθούν επί τόπου σε κατακόρυφη θέση, δύο ή περισσότεροι 

προκατασκευασµένοι κλωβοί (µάτισµα). 

Πριν από τον τοποθέτηση του οπλισµού εντός της οπής, θα πρέπει να προστεθούν οι 

απαραίτητοι αποστάτες (πλαστικοί ή από κονίαµα ή χαλύβδινοι) για να εξασφαλισθεί η 

σωστή οµόκεντρη θέση των οπλισµών µέσα στο διάτρηµα. Συνήθως τοποθετούνται 

αποστάτες ανά 2m έως 3m περίπου αξονικά, µε 3 έως 4 αποστάτες στο ίδιο επίπεδο, 

κάθετα στον άξονα του κλωβού. 

 

Όπλιση µικροπασσάλων µε ολόσωµη διατοµή: 

Ως ολόσωµη διατοµή νοείται διατοµή χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροδοκού. Τέτοιος οπλισµός 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιαδήποτε διάµετρο µικροπασσάλου. Στην περίπτωση 

χρήσης οπλισµού από χαλυβδοσωλήνα, όταν η στήλη του οπλισµού συναρµολογείται σε 

δύο ή περισσότερα τεµάχια (λόγω µεγάλου µήκους του πασσάλου), στη θέση της 
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επιµήκυνσης τοποθετούνται κολάρα κυλινδρικά ή διαιρούµενα ηµικυλινδρικά, τα οποία 

ηλεκτροσυγκολλούνται κατάλληλα. Στην περίπτωση οπλισµού µε σιδηροδοκούς, η 

συγκόλληση µεταξύ των τεµαχών γίνεται µέσω τεµαχίων λαµαρίνας (λαπάτσες) κατάλληλων 

διαστάσεων. 

2.6.5 Παραγωγή ενέµατος - πλήρωση οπής 

Η πλήρωση της οπής ενός µικροπασσάλου είναι δυνατόν να γίνεται µε µία από τις 

παρακάτω µεθόδους : 

•  Πλήρωση της οπής µε ένεµα δια βαρύτητας. 

•  Απλή τσιµεντένεση της οπής του µικροπασσάλου διαµέσου της προσωρινής 

σωλήνωσης, εφαρµόζοντας συνολική οµοιόµορφη πίεση περίπου PL/2 στο νωπό 

τσιµεντένεµα (µέθοδος IGU). 

•  Απλή τσιµεντένεση κατά τη διάρκεια της διάτρησης της οπής του µικροπασσάλου 

•  Πολλαπλή τσιµεντένεση διαµέσου βαλβιδωτού σωλήνα (tube a manchette) 

(Μέθοδος IRS) µε πίεση ≥PL (όπου PL είναι η πλευρική αντοχή του εδάφους). 

Η µέθοδος που προβλέπεται να εφαρµοσθεί, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης και τις 

συναντώµενες εδαφικές συνθήκες είναι η πλήρωση της οπής µε τσιµεντένεµα δια 

βαρύτητας, διοχετευόµενο µε σωλήνα που θα εκβάλει στον πυθµένα της οπής.  

Εάν απαιτηθεί, σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα των δοκιµαστικών φορτίσεων, θα 

εφαρµοσθεί η µέθοδος IGU, προκειµένου να επιτυγχάνονται βελτιωµένες τιµές πλευρικής 

αντοχής (τριβής). 

Η παραγωγή του τσιµεντενέµατος γίνεται µε την βοήθεια αναµικτήρα ενώ το ένεµα 

συντηρείται σε ένα αναδευτήρα ικανής χωρητικότητας έως ότου διοχετευθεί µέσω αντλίας 

και σωλήνα µικρής διαµέτρου που φθάνει στον πυθµένα της οπής του µικροπασσάλου. 

Είναι δυνατόν επίσης να χρησιµοποιηθεί και έτοιµο κονίαµα (αµµοτσιµεντένεµα) που 

παραδίδεται επί τόπου µέσα σε «βαρέλες». Η διοχέτευση του υλικού στην οπή γίνεται µέσω 

εµβολοφόρου αντλίας κονιάµατος και ενός ελαστικού σωλήνα µικρότερης διαµέτρου από 

εκείνη που χρησιµοποιείται συνήθως για το κοινό σκυρόδεµα. 

Στην περίπτωση κατασκευής µικροπασσάλων σε γεωϋλικά µεγάλης περατότητας όπου 

αναµένονται σηµαντικές απώλειες ενέµατος κατά την πλήρωση των οπών (όπως π.χ. σε 

έντονα ρηγµατωµένους, καρστικοποιηµένους ή πορώδεις βράχους ή σε µή-συνεκτικούς 

σχηµατισµούς µεγάλης περατότητας), είναι δυνατόν να εφαρµόζεται προ-ενεµάτωση (pre-

grouting) της οπής. Με τον τρόπο αυτό, µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά η φέρουσα 

ικανότητα των µικροπασσάλων και να µειωθεί η απώλεια ενέµατος κατά την πλήρωση της 

οπής λόγω µεγάλης απορρόφησης του εδάφους. Η µέθοδος αυτή συνήθως απαιτείται εάν 
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εντός της οπής εκτελεσθεί δοκιµή εισπίεσης νερού (Lugeon) µε πίεση 1 bar στο µήκος του 

µικροπασσάλου και η απώλεια νερού υπερβαίνει τα 5 λίτρα το λεπτό για χρονική περίοδο 

10 λεπτών. 

Πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού εντός της οπής και την πλήρωση µε ένεµα, θα 

ελέγχεται ότι η οπή έχει το απαιτούµενο µήκος και είναι καθαρή χωρίς εµπόδια (π.χ. από 

υλικά καταπτώσεων των τοιχωµάτων), ο δε πυθµένας της οπής (αιχµή µικροπασσάλων) να 

είναι πλήρως καθαρισµένος από χαλαρά υλικά. Η τοποθέτηση του οπλισµού και η 

πλήρωση της οπής µε τσιµεντένεµα ή γαρµπιλόδεµα µπορεί να γίνει µε δύο εναλλακτικούς 

τρόπους : 

•  Τοποθέτηση του οπλισµού πριν την πλήρωση της οπής µε τσιµεντένεµα, όπου 

τοποθετείται ο οπλισµός στην οπή µε τους κατάλληλους αποστάτες και στην συνέχεια 

γίνεται η πλήρωση της οπής. Το υλικό διοχετεύεται µέσω ενός κατάλληλου ελαστικού 

σωλήνα, ο οποίος συνδέει τον κάδο παραγωγής ενέµατος ή κονιάµατος µε τον 

πυθµένα της διάτρησης, όπως ακριβώς γίνεται στην περίπτωση των έγχυτων 

πασσάλων µε τους εµβαπτισµένους σωλήνες (TREMIE PIPES). Η πλήρωση µε ένεµα 

προχωρεί µέχρις ότου ξεχειλίσει τη διάτρηση και εµφανισθεί τελικά υλικό καλής 

ποιότητας, εκτός εάν η κεφαλή του µικροπασσάλου προβλέπεται πολύ χαµηλότερα 

της στάθµης του δαπέδου εργασίας, οπότε η σκυροδέτηση προχωρεί µέχρι µία 

στάθµη υψηλότερα της κεφαλής κατά τουλάχιστον 0,50m. Στην περίπτωση όπου η 

διάτρηση της οπής έχει γίνει µε σωλήνωση, η σωλήνωση θα αφαιρείται ταυτοχρόνως 

µε την πλήρωση της οπής, αφού βέβαια έχει γίνει η αρχική πλήρωση της µέχρι το 

δάπεδο εργασίας. Εάν κατά την πλήρωση εφαρµόζεται απλή πίεση τότε, η αφαίρεση 

της σωλήνωσης θα γίνεται σε µικρά βήµατα, συνήθως δύο µέτρα. 

•  Πλήρωση της οπής µε τσιµεντένεµα κατά την διάτρηση, ενώ ο οπλισµός αποτελεί τα 

στελέχη της διατρητικής στήλης. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής θα πρέπει η 

εισπίεση τσιµεντενέµατος να γίνεται µε σταθερή παροχή και πίεση η οποία 

προσαρµόζεται ανάλογα από τις συνθήκες του εδάφους. 

•  Πλήρωση της οπής µέσω διάτρητου στελέχους συνεχούς ελικοειδούς αρίδας 

(continuous flight auger) και εν συνεχεία τοποθέτηση του οπλισµού εντός της οπής. 

•  Η πλήρωση της οπής γίνεται µε την βοήθεια βαλβιδωτού σωλήνα που είτε αποτελεί 

και τον οπλισµό του µικροπασσαλου, (εάν είναι µεταλλικός), είτε εισάγεται µέσα στην 

οπή µαζί µε τον κανονικό οπλισµό. Η εισπίεση του τσιµεντενέµατος είναι δυνατόν να 

γίνεται σε µία ή πολλές φάσεις. 

•  Σκυροδέτηση του µικροπασσάλου µε γαρµπιλόδεµα σύµφωνα µε την τεχνική 

προδιαγραφή εγχύτων πασσάλων. 
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2.7 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

•  Συµµόρφωση µε τα κριτήρια της µελέτης και του προτύπου ΕΝ 14199:2005. 

•  Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών. 

•  Έλεγχος Φακέλου Στοιχείων και ∆οκιµών. Το περιεχόµενο του Φακέλου 

περιγράφεται στο εδάφιο 10 του ΕΝ 14199:2005. 

2.8 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφαλείας και προστασίας του 
περιβάλλοντος 

2.8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση εργασιών 

•  Κίνδυνος από χρήση ουσιών. Τα διάφορα πρόσµικτα είναι συνήθως επιβλαβή. 

Απαιτείται η χρήση προστατευτικών γυαλιών για τα µάτια και τα λοιπά εκτεθειµένα 

µέρη του σώµατος. 

•  Κατά περίπτωση, συνθήκες εργασίας σε περιορισµένο χώρο ή και σε ύψος από την 

επιφάνεια του εδάφους. 

•  Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

•  Κίνδυνος βραχυκυκλώµατος και πυρκαγιάς ή επέκταση της πυρκαγιάς σε υδραυλικά 

λάδια. 

•  Κίνδυνος εργασίας µε πεπιεσµένο αέρα. 

•  Κίνδυνος µεταφοράς βαριών αντικειµένων. 

•  Κίνδυνος τραυµατισµού κατά την εκτέλεση δοκιµών. 

•  Εργασία σε συνθήκες θορύβου. 

2.8.2 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

Η συµµόρφωση προς τα παρακάτω νοµικά κείµενα, που είναι σχετικά µε την ασφάλεια και 

υγιεινή των εργαζοµένων σε τεχνικά έργα είναι υποχρεωτική. 

•  Π.∆. 1073/16-9-81 "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις 

εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού 

Μηχανικού". 

•  Υπουργική Απόφαση ∆7/Α/Φ114080/732/96 Ενσωµάτωση των διατάξεων της 

οδηγίας 92/104/ΕΟΚ "περί των ελάχιστων προδιαγραφών για την βελτίωση της 

προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες 

εξορυκτικές βιοµηχανίες" στον Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών 

(ΦΕΚ 771/Β) 
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•  "Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ 59Β/11.5.65) και 

(ΦΕΚ 293Β/ 11.5.63) κλπ. 

•  Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212Α/29-8-96), σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ. 130159/7-5-97 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. Πρωτ. ∆16α/165/ 

10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχετικά µε το εν λόγω Π.∆. 

•  Π.∆. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ". 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισµού ατοµικής προστασίας είναι οι εξής: 

•  Προστατευτική ενδυµασία: ΕΝ 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties 

- Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. 

∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση. 

•  Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΝ 388:2003: Protective gloves against 

mechanical risks - Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

•  Προστασία κεφαλιού: ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) 

- Κράνη προστασίας. 

•  Προστασία ποδιών: ΕΝ 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 ΕΝ ISO 20345:2004). 

Επίσης θα ισχύουν: 

•  Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους 

κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε 

συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ 

•  Π.∆ 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά 

την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και 

την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 

Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

Για τη διακίνηση των πεζών θα κατασκευάζεται διάδροµος διέλευσης πεζών µε 

αντιολισθηρή επιφάνεια στην περιοχή όπου γίνονται εργασίες διάνοιξης ή άλλες σύνοδες 

εργασίες. Οι διάδροµοι θα πρέπει να προστατεύονται από εναπόθεση διαρροών, κυρίως 

µπεντονίτη, που δηµιουργούν ολισθηρή επιφάνεια εργασίες διάνοιξης. 
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Για την διαρρύθµιση των µηχανών και λοιπών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που 

πιθανολογείται η ύπαρξη εκρήξιµης ατµόσφαιρας θα ισχύουν οι προβλέψεις της Οδηγίας 

94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά 

µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα 

προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες (Επίσηµη Εφηµερίδα 

αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0001 - 0029), αλλά και αυτές του Π.∆. 42/2003 (ΦΕΚ44/Α/21-

02-2003) "Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση της προστασίας και της 

ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές 

ατµόσφαιρες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚτης16-12-1999 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Όλες οι επί µέρους µηχανικές διατάξεις θα συµµορφώνονται προς τα Πρότυπα για την 

Ασφάλεια των Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει). 

Για την διαχείριση των παντός είδους χρησιµοποιούµενων υλικών θα εφαρµόζονται οι 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρµόζονται στην τεχνική 

πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα εφαρµόζονται: 

•  Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93) "Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, 

χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 

307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ". 

•  Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) "Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 

συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ" και οι τροποποιήσεις του µε 

τα Π.∆.127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.∆. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003). 

•  Π.∆. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανωτάτων 

οριακών τιµών έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά 

την διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 

96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 (135/Α) 

όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93). 

•  Π.∆. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς 

παράγοντες. 

•  Π.∆. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.∆. 307/86 (135/Α) Προστασία 

της υγείας των εργαζοµένων πού εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά 

την διάρκεια της εργασίας τους. 
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2.9 Τρόπος επιµέτρησης της εργασίας 

Η επιµέτρηση για την πλήρη κατασκευών των µικροπασσάλων θα γίνεται σε τρέχοντα µέτρα 

µήκους των µικροπασσάλων που πραγµατικά κατασκευάστηκαν πλήρως σύµφωνα µε τη 

µελέτη και έγιναν αποδεκτά από την Επίβλεψη. Στην επιµέτρηση θα περιλαµβάνονται και οι 

µικροπάσσαλοι που χρησιµοποιούνται σε δοκιµαστικές φορτίσεις. 

Στην επιµέτρηση περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και εξοπλισµός για την 

προµήθεια και εγκατάσταση µικροπασσάλων, την µεταφορά τους επί τόπου του έργου, την 

αποθήκευση τους στον εργοταξιακό χώρο συµπεριλαµβανοµένων και όλων των 

εξαρτηµάτων τους, την µεταφορά τους µέχρι τη θέση ενσωµάτωσης στο έργο, την επιτυχή 

διάτρηση των οπών για την τοποθέτηση του οπλισµού, την πλήρωση της οπής καθώς και 

την τυχόν απαιτούµενη ενδιάµεση πλήρωση και εισπίεση της οπής µε τσιµεντένεµα, την 

τυχόν απαιτούµενη επαναδιάτρηση και χρήση προσωρινής σωλήνωσης ή µπεντονιτικού 

αιωρήµατος όταν απαιτείται. 

Η προµήθεια, κατεργασία, τοποθέτηση του οπλισµού θα επιµετράται ξεχωριστά σε 

χιλιόγραµµα βάρους έτοιµου και τοποθετηµένου πραγµατικά οπλισµού και ειδικότερα: 

• Χιλιόγραµµα βάρους χαλυβδοσωλήνων µέ, ή χωρίς, ραφή.  

• Χιλιόγραµµα βάρους σιδηρού οπλισµού.  

• Χιλιόγραµµα βάρους δοκών από µορφοχάλυβα. 

• Χιλιόγραµµα βάρους κοίλων χαλύβδινων ράβδων. 

Μούφες, σύνδεσµοι, επικαλύψεις και άλλα απαραίτητα υλικά θα είναι ανηγµένα στην τιµή 

του οπλισµού. 

Στην επιµέτρηση του οπλισµού περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά, προσωπικό και 

εξοπλισµός για προµήθεια των υλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, διαµόρφωση και 

επεξεργασία για την απόληψη στοιχείων έτοιµων για τοποθέτηση στο διάτρηµα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μείωση του πάχους της διατοµής του ολισµού µικροπασσάλων εξαιτίας 
διάβρωσης (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ prEN 1993-5:2003 new draft 12-04-2003) 

Guidance on corrosion rates 

Required design working life 5 years 25 years 50 years 75 years 100 years 

Undisturbed natural soils (sand, sill, clay, 
schist,...) 0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 

Polluted natural soils and industrial grounds 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00 

Aggressive   natural   soils   (swamp,   marsh, 
peat,...) 0,20 1,00 1,75 2,50 3,25 

Non-compacted  and non-aggressive fills (clay, 
schist, sand, silt,...) 0,18 0,70 1.20 1,70 2,20 

Non-compacted and aggressive fills (ashes, 
slag) 

0,50 2,00 3,25 4,50 5,75 

Notes: 
1) The values given are only for guidance. Local conditions should be considered and suitable values taking into 

account local conditions should be given in the National Annex. 
2) Conosion rates in compacted fills are lower than those in non-compacted ones. In compacted fills the figures in 

the table should be divided by two. 
3) The values given for 5 and 25 years are based on measurements, whereas the other values arc extrapolated. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ 
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ PREN 1993-5:2003 NEW DRAFT 12-04-2003) 

 

Drilling method  Reinforcement type  Filling/Grouting method  Grout type  Options  

Reinforcement cage Filling, concreting Grout mortar or 
concrete Casing 

 
 

Single step grouting through 

temporary casing Grout or mortar  

Searing element Filling,concreting Grout, mortar or 
concrete Casing 

 
 

Single step grouting 
through: 
-temporary casing ; 
- bearing element; 
- lube a manr.hettes. 

Grout  

 
 

Multi-stage grouting 
through; 
- tubes-a-manchetles 
- special valves 
- post-grouting lubes 

Grout Enlarged base 

 
 

Grouting during drilling Grout Multi-stage grouting through 
bearing element 

Rotaiy 1 flush drilling 
Percussion drilling 

Grab, chisel or bailer 

boring 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent casing {with 
or without reinforcement 
cage) 

Filling nr concreting Grout, mortar or 
concrete Enlarged base 

Continuous flight 
auger drilling·'* 

Reiri'orCument cage 
Beating element 

Grouting/Concroting 
through the hollow stem of 
the auger 

Grout morta]" 
or concrete  



   

K:\CF0000\cons\tefxi\TPr ΣΤΑΤ-ΓΕΩΤ.doc           30                                                         CF0000/4932/B10 

Τ.Π.3 ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ  

3.1 Ειδικές απαιτήσεις 

Οι φρεατοπάσσαλοι θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή η οποία 

συµπληρώνεται σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στην Π.Ε.ΤΕ.Π.11-01-01-00 

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./Ι.Ο.Κ. 2005). 

Για τους ελέγχους της κατασκευής διευκρινίζεται ότι για τους πασσάλους του εν λόγω έργου 

(πάσσαλοι σταθεροποίησης) δεν απαιτείται δοκιµαστική φόρτιση, απαιτείται ωστόσο ο 

έλεγχος της ακεραιότητας τριών τουλάχιστον φρεατοπασσάλων µε δοκιµές υπερήχων 

(Ultrasonic Crosshole Testing, ASTM D6760-02 ή NF-P-94-160-1) εντός τριών ανά 

πάσσαλο προεγκατεστηµένων µεταλλικών σωλήνων διαµέτρου 50mm καθ’ όλο το µήκος 

αυτού.  Επιπλέον, σε δύο φρεατοπασσάλους του έργου θα τοποθετηθούν ινκλινοµετρικοί 

σωλήνες ΑΒS 50/60mm µε κατάλληλη µόνιµη µεταλλική κεφαλή κατά την τελική 

διαµόρφωση, ώστε να ελέγχεται η κατακορυφότητα και οι τυχόν οριζόντιες µετακινήσεις - 

παραµορφώσεις των πασσάλων µετά την κατασκευή κατά Π.Ε.Τ.Ε.Π. 13-05-01-00. 

Κατά τα λοιπά, θα ληφθούν δείγµατα σκυροδέµατος κατά την κατασκευή και θα τηρούνται 

τα έντυπα καταγραφής και οι λοιπές απαιτήσεις όπως καθορίζονται στην παρούσα 

προδιαγραφή. 

3.2  Αντικείµενο εργασιών  

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τ.Π. αφορούν την κατασκευή εγχύτων 

πασσάλων µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού, η βασική λειτουργία των οποίων συνίσταται 

στον περιορισµό οριζόντιων παραµορφώσεων του εδάφους.  

Με τον όρο έγχυτοι πάσσαλοι µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού εννοούνται:  

1) Πάσσαλοι κυκλικής διατοµής (εν προκειµένω), καθώς και πάσσαλοι διατοµής µε 

προεξοχές (τύπου «µπαρέτας»), εφόσον σκυροδετούνται σε µία φάση.  

2) Πάσσαλοι οοιόµορφης διατοµής σε όλο το µήκος τους (όπως εν προκειµένω).  

3) Πάσσαλοι µεταβαλλόµενης διατοµής (π.χ. µε διαπλάτυνση της έδρασης, µε τοπικές 

διευρύνσεις του κατακόρυφου φρέατος εκσκαφής ή µε τηλεσκοπική συνεχή µεταβολή 

των διαστάσεων του φρέατος εκσκαφής τους).  

Οι πάσσαλοι είναι δυνατόν να εκσκαφθούν µε συνεχείς µεθόδους, ή κατά φάσεις, εφόσον 

εξαιτίας των γεωτεχνικών συνθηκών απαιτηθεί η εφαρµογή τεχνικών υποστήριξης των 

τοιχωµάτων του κατακόρυφου φρέατος των. Η δυνατότητα, δε, ασφαλούς ανάληψης 

φορτίων εξ αυτών των πασσάλων, αναλόγως και των εντατικών καταστάσεων, 
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εξασφαλίζεται: (α) είτε µέσω µόνον του αόπλου σκυροδέµατος κατασκευής των, (β) είτε 

µέσω του οπλισµένου σκυροδέµατος κατασκευής των, (γ) είτε µέσω του σκυροδέµατος 

κατασκευής των, ενισχυµένου µε µεταλλικούς δοκούς ή µεταλλικές ίνες, (δ) είτε µέσω 

στοιχείων εκ προκατασκευασµένου σκυροδέµατος (συµπεριλαµβανοµένου του 

προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή µεταλλικών δοκών κοίλης διατοµής, µε την απαίτηση 

πλήρωσης του υπάρχοντος κενού µεταξύ του εν λόγω στοιχείου και του εδάφους µε 

σκυρόδεµα ή τσιµεντένεµα.  

H παρούσα Τ.Π. καλύπτει πασσάλους µε τα παρακάτω όρια επιτρεπτών γενικών 

διαστάσεων και γωνιακών αποκλίσεων από την κατακόρυφο:  

1) ∆ιάµετρος πασσάλων κυκλικής διατοµής: 0.3m≤D≤3.0m (εν προκειµένω: D=1,20m). 

2) Πλάτος προεξοχών πασσάλων διατοµής «µπαρέτας» WI ≥0.4m. 

3) Λόγος των διαστάσεων των προεξοχών πασσάλων διατοµής «µπαρέτας»: Li/W i≤6.  

 Όπου: Li είναι η µεγαλύτερη διάσταση (µήκος) της προεξοχής και W i είναι η µικρότερη 

διάσταση (πλάτος) της προεξοχής.  

4) Ελάχιστη διάσταση των προκατασκευασµένων στοιχείων που είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν σε πασσάλους κυκλικής διατοµής ή πασσάλους τύπου «µπαρέτας» 

είναι:  

i. ∆ιάµετρος προκατασκευασµένου στοιχείου κυκλικής διατοής Dp ≥ 0.3m.  

ii. Πλάτος ορθογωνικού προκατασκευασµένου στοιχείου Wp ≥ 0.3m.  

5)  Mέγιστη ανεκτή κλίση του άξονα του πασσάλου από την κατακόρυφο (δηλ. n≥4 ή 

γωνία Θ≥76°). Ειδικότερα για πασσάλους µε µόνιµη στήριξη των πλευρικών 

τοιχωµάτων τους η µέγιστη ανεκτή κλίση του άξονα από την κατακόρυφο είναι 1:3 

(δηλ. n≥3 ή γωνία Θ≥72°), ενώ για τυχόν κεκλιµένους πασσάλους µε κλίση µέχρι 4:1 

(υ:β) η µέγιστη ανεκτή γωνιακή απόκλιση του άξονα από την προδιαγραφείσα κλίση 

είναι 1:25.  

6)  Επιφάνεια διαπλάτυνσης έδρασης ή επιφάνεια διατοµής πασσάλων τύπου 

«µπαρέτας»: A≤10m2.  

7)  ∆ιαπλάτυνση έδρασης: σε συνεκτικά εδάφη DB/D≤3, σε µη συνεκτικά εδάφη DB/D≤2.  

8)  Ανεκτή τοπική διεύρυνση κατακόρυφου φρέατος εκσκαφής: σε κάθε τύπου εδάφους 

DE/D≤2.  

9) Ανεκτή κλίση στην περιοχή διεύρυνσης του κατακόρυφου φρέατος εκσκαφής: σε 

συνεκτικά εδάφη m≥1.5, σε η συνεκτικά εδάφη m≥3. Οι όροι της παρούσης Τ.Π. 

καλύπτουν τις ακόλουθες διατάξεις πασσάλων:  

1)  Μεµονωµένους πασσάλους.  

2)  Οµάδες πασσάλων.  

3)  Πασσαλοτοιχίες.  
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3.2.1  Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών και κανονιστικών κειµένων  

Oι προδιαγραφές και τα κείµενα, τα οποία έχουν κανονιστική αναφορά στην παρούσα Τ.Π. 

είναι οι εξής:  

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 11-01-01-00 Έγχυτοι φρεατοπάσσαλοι βαθειών θεµελιώσεων Γεωτεχνικών 

έργων. 

EN 1536:1999 Execution of special geotechnical work -Bored piles --Εκτέλεση 

ειδικών γεωτεχνικών έργων. Πάσσαλοι δι' εκσκαφής.  

EN 197:2001 Cement - Part 1: Composition, specifications and comfortity 

criteria for common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, 

προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά 

τσιµέντα. 

EN 204:2001 Classification of thermoplastic wood adhesives for non-stru-

ctural applications --Ταξινόµηση θεροπλαστικών 

συγκολλητικών ξύλου για µη φέρουσες κατασκευές. 

EN 206-1:2000 Concrete Part 1 : Specification, performance production and 

conformity -- Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, 

παραγωγή, συµµόρφωση. 

EN 791:1995 Drill rigs -Safety -- Γεωτρύπανα.  Ασφάλεια. 

EN 1008:2002 Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and 

assessing the suitability of water, including water recovered from 

processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- 

Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, 

έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού. 

EN 1538:2000 Execution of special geotechnical works - Diaphragm walls -- 

Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών - ∆ιαφραγµατικοί τοίχοι. 

EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions -

Densities, self-weight, imposed loads for buildings Ευρωκώδικας 1: 

∆ράσεις σε δοµήµατα - Μέρος 1-1 : Γενικές δράσεις – Πυκνότητες, 

ίδια βάρη και φορτία εκµετάλλευσης κτιρίων. 

EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures -Part 1-1: General rules 

and rules for buildings - Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός δοµηµάτων 

από σκυρόδεµα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια. 

EN 1994-1-1:2004 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - 

Part 1-1: General rules and rules for buildings Ευρωκώδικας 4: 

Σχεδιασµός σύµµεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεµα - 

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια. 
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EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -

Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασµός - Μέρος 1: Γενικοί 

κανόνες. 

EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical 

delivery conditions. --∆οικοί χάλυβες θερής εξέλασης. Μέρος 1: 

Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης. 

prENV 10081-4:2002 Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel 

- Part 4: Technical delivery conditions for class C (will replace ENV 

10080:1995) -Χάλυβες οπλισµού σκυροδεµάτων. Συγκολλήσιµος 

νευροχάλυβας. Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χάλυβες 

κατηγορίας C (αντικαθιστά το πρότυπο ENV 10080:1995). 

EN 10210-1:1994 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain 

structural steels - Part 1: Technical delivery requirements 

Θερµικώς επεξεργασµένες κοιλοδοκοί από µη κραµατικό 

λεπτόκοκκο δοµικό χάλυβα. Μέρος 1: Τεχνικές απαιτήσεις 

παράδοσης. 

EN 12620:2002 Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεµάτων. 

EN ISO 4014:2000 Hexagon head bolts - Product grades A and B (ISO 4014: 1999). 

Μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής. Προϊόντα κατηγοριών Α και Β. 

3.2.2 Απαιτήσεις πριν και κατά τη διάρκεια κατασκευής των πασσάλων δι’ εκσκαφής  

Οι απαιτήσεις πριν και κατά τη διάρκεια κατασκευής των πασσάλων δι’ εκσκαφής 

περιλαµβάνουν:  

1) Επαρκή στοιχεία εκ της γεωτεχνικής διερεύνησης των απαντώµενων σχηµατισµών 

στην περιοχή κατασκευής των πασσάλων. Επισηµαίνεται ότι η απαιτούµενη 

γεωτεχνική έρευνα θα πρέπει να εκτελείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει τις 

αναγκαίες πληροφορίες για τη φύση του υπεδάφους σε βάθος το οποίο να 

περιλαµβάνει το συνολικό προβλεπόµενο µήκος των πασσάλων, την περιοχή της 

στάθµης έδρασης των πασσάλων, αλλά και ικανό βάθος κάτω από αυτή, έτσι ώστε να 

είναι εφικτές οι ασφαλείς εκτιµήσεις της φέρουσας ικανότητάς των, αλλά και των 

αναµενόµενων παραµορφώσεων κατά τη φάση ανάληψης φορτιών.  

2) Γνώση των επικρατουσών συνθηκών στην περιοχή κατασκευής των πασσάλων, δηλ. 

έκταση και όρια της περιοχής, τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής µε αναφορά 

στις επικρατούσες κλίσεις και στους περιορισµούς προσβασιµότητάς της.  

3) Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη, την ακριβή θέση και την κατάσταση 

παρακείµενων υφιστάµενων κατασκευών (π.χ. κτίρια, δρόµοι, δίκτυα κοινής ωφέ-
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λειας), υπογείων κατασκευών και στοιχείων θεµελίωσης, αρχαιολογικών αντικειµένων.  

4) Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη ρυπογόνων ουσιών εντός των γεωϋλικών ή µε 

πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν την µέθοδο κατασκευής 

των πασσάλων, τις επιλογές ως προς την απόρριψη των υλικών εκσκαφής από την 

περιοχή κατασκευής των, καθώς και την ασφάλεια του προσωπικού.  

5) Ικανοποίηση των νοµικών περιορισµών και των περιβαλλοντικών περιορισµών (π.χ. 

µόλυνση ή περιορισµοί του υπερβολικού θορύβου, των προκαλούµενων 

ταλαντώσεων και της γενικότερης όχλησης στα γειτονικά κτίσµατα).  

6) Μελέτη των πασσάλων µε το σύνολο των αναγκαίων υπολογισµών και των σχετικών 

απαραίτητων κατασκευαστικών σχεδίων.  

7) Περιγραφή της µεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής µε σαφή και 

λεπτοµερή αναφορά: (α) στον κατάλογο των µηχανηµάτων που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν, (β) στη σύνθεση του τεχνικού προσωπικού, µε ορισµό του 

επικεφαλής, ο οποίος θα πρέπει να είναι εργοδηγός βεβαιωµένης πείρας σε εργασίες 

πασσάλων, καθώς και του αντικαταστάτη αυτού, ο οποίος θα πρέπει να έχει τα ίδια 

προσόντα και (γ) στο πρόγραµµα διαδοχής και χρονικής διάρκειας εκσκαφής και 

σκυροδέτησης των πασσάλων, κατά τρόπον που να αποφεύγεται η βλάβη γειτονικών 

(ήδη κατασκευασθέντων) πασσάλων.  

8) Πληροφορίες σχετικά µε παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν τις εργασίες κατασκευής των πασσάλων (π.χ. αποστραγγίσεις, υπόγειες 

εκσκαφές, ανοικτές εκσκαφές).  

9) Απαιτήσεις σχετικά µε την επίβλεψη, καταγραφή και τον ποιοτικό έλεγχο των 

εργασιών κατασκευής των πασσάλων (π.χ. έλεγχος συνεχείας της σκυροδέτησης των 

κατασκευασµένων πασσάλων). Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι για κάθε 

κατασκευαζόµενο πάσσαλο πρέπει να τηρείται λεπτοµερές µητρώο µε όλα τα σχετικά 

στοιχεία του πασσάλου, όµοιο µε αυτό του Πίνακα 1, το οποίο θα θεωρείται ουσιώδες 

επιµετρητικό στοιχείο κατά την πιστοποίηση των εργασιών πασσάλων.  

10)  Απαιτήσεις ικανοποιητικής στεγάνωσης των κατασκευαστικών αρµών των 

πασσαλοτοιχιών.  

11)  Καθορισµό της θέσης των πλέον αξιόπιστων γραµµών (σύµφωνα µε τη Μελέτη) για 

την εξάρτηση της χάραξης των αξόνων των πασσάλων. Επισηµαίνεται ότι για 

πασσάλους γεφυρών η χάραξη των πασσάλων συνήθως εξαρτάται από τον άξονα 

χάραξης της οδού, ενώ για οικοδοµικά έργα η χάραξη των πασσάλων συνήθως 

εξαρτάται από τις οικοδοµικές -ρυµοτοµικές γραµµές.  

12)  Πραγµατική θέση του κέντρου του πασσάλου µετά την κατασκευή και την αποκοπή να 

µην διαφέρει από το θεωρητικό κέντρο περισσότερο από 75mm σε κάθε κατεύθυνση, 
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ενώ η διάµετρος των πασσάλων δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από την 

προδιαγραφόµενη στη Μελέτη  

13)  Μη βίαιη και εκ των υστέρων επιδιόρθωση κατασκευασµένων πασσάλων.  

Επισηµαίνεται ότι πρόσθετες κατασκευαστικές απαιτήσεις ή κατασκευαστικές απαιτήσεις, οι 

οποίες αποκλίνουν από τα αναφερόµενα στην παρούσα Τ.Π. θα πρέπει µε σαφήνεια να 

καθορίζονται και να συµφωνούνται πριν την έναρξη των εργασιών, µε ταυτόχρονη πιθανή 

τροποποίηση του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου. Σαν τέτοιες απαιτήσεις ενδεικτικώς 

αναφέρονται: (α) µειωµένες ή αυξηµένες γεωµετρικές αποκλίσεις κατά την κατασκευή, (β) 

χρησιµοποίηση διαφορετικών υλικών από εκείνα που προδιαγράφονται στην παρούσα Τ.Π., 

(γ) ειδικές αγκυρώσεις των πασσάλων εντός του υποκείµενου βραχώδους υποβάθρου, (δ) 

εκτεταµένη εκσκαφή µε τα χέρια κλπ.  

3.2.3  Γεωτεχνική διερεύνηση  

Οι απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες θα πρέπει να εκτείνονται σε ικανό βάθος, έτσι ώστε να 

προσφέρουν επαρκή στοιχεία (αντοχής και παραορφωσιµότητας) για όλες τις γεωτεχνικές 

ενότητες, οι οποίες εκτιµάται ότι επηρεάζουν την κατασκευή και την λειτουργία των 

πασσάλων υπό τις συνθήκες ανάληψης και µεταφοράς των φορτίων στο περιβάλλον 

γεωϋλικό. Η εκτέλεση των παραπάνω ερευνών θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις γενικές 

αρχές που αναφέρονται στο EN 1997-1:2004.  

Η συνεκτίµηση της υπάρχουσας σχετικής εµπειρίας κατασκευής πασσάλων δι’ εκσκαφής σε 

ανάλογες γεωτεχνικές συνθήκες ή/και των υπαρχουσών γεωτεχνικών πληροφοριών στην 

ευρύτερη περιοχή των εργασιών είναι απαραίτητη για τον τελικό καθορισµό των ποσοτήτων 

των προς εκτέλεση αναγκαίων γεωτεχνικών ερευνών.  

Επισηµαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες γεωτεχνικές 

συνθήκες της περιοχής κατασκευής των πασσάλων:  

1) Παρουσία χαλαρών ή µαλακών εδαφικών υλικών µε πιθανά προβλήµατα αστάθειας 

κατά την εκσκαφή.  

2) Ύπαρξη εδαφικών ή βραχωδών σχηµατισµών µε ιδιότητες διόγκωσης.  

3) Χονδρόκοκκοι σχηµατισµοί ή εδαφικοί σχηµατισµοί µεγάλης διαπερατότητας, οι οποίοι 

είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλεια των ενεµάτων κατά την κατασκευή.  

4) Στρώσεις κροκάλων και λατύπων, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν δυσκολίες 

κατά την εκσκαφή και εξ αυτού να απαιτηθεί η εφαρµογή ειδικών διατρητικών 

µηχανηµάτων.  

5) Παρουσία φέροντος γεωϋλικού ικανού πάχους.  

6) Παρουσία συστηµατικής στάθµης υπογείου υδροφόρου ορίζοντα.  
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7) Παρουσία αρτεσιανού ή επικρεµάµενου υδροφόρου ορίζοντα.  

8) Στρώσεις εντός των οποίων είναι δυνατόν να αναπτυχθεί καθεστώς υπόγειας ροής µε 

µεγάλες υδραυλικές κλίσεις.  

9) ∆υνατότητα εκδήλωσης χηµικής δράσης του υπογείου ύδατος ή του εδάφους επί του 

σκυροδέµατος των πασσάλων.  

10)  Ποιότητα του βραχώδους υποβάθρου (εφόσον υπάρχει) µε έµφαση: (α) στην αντοχή 

του, (β) στο βαθµό κερµατισµού και αποσάθρωσης του, (γ) στην παρουσία ασθενών 

ζωνών και (δ) στην παρουσία ανοικτών ή κλειστών διακλάσεων ή εγκοίλων.  

11)  Προβλήµατα γενικευµένης αστάθειας  

12)  Εκτέλεση εργασιών υπογείων διανοίξεων  

Επισηµαίνεται ότι η γεωτεχνική διερεύνηση θα πρέπει επιπλέον να καταδείξει κι ότι δεν 

υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης µηχανισµού αστοχίας των πασσάλων σε διάτρηση πιθανής 

µαλακής εδαφικής στρώσης, η οποία υπόκεινται του στρώµατος έδρασης των αιχµών των 

εν λόγω πασσάλων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ∆Ι’ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  
Εταιρεία:.....................................................   Έγχυτος πάσσαλος:......................................................................................  

Εργοτάξιο:..................................................   Είδος πασσάλου:  ........................................................................................  

Σχέδιο πασσάλων:......................................  
ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 Πάσσαλος θλίψης/ Πάσσαλος εφελκυσµού  
1.  Στοιχεία του πάσσαλου  

Μέτρα κάτω 
από το 

επίπεδο της 
γεώτρησης  

Μέτρα πάνω από 
.................... 
..................  

Εδαφικός 
σχηµατισµός και 

σύσταση του 
εδαφικού 

σχηµατισµού 

Υπόγεια 
ύδατα  

Στοιχεία για το 
κοπτικό και τη 

σωλήνωση 
από ........ 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5   

∆ιάµετρος του πασσάλου............(cm) (εξωτ. δια. της σωλήνωσης)  
∆ιάµετρος της βάσης του πασσάλου .........................(cm)  
Υψος βάσης του πασσάλου ....................................(cm)  
Κλίση του πασσάλου......................  
Κεφαλή του πασσάλου ........... (m) κάτω από το επίπεδο της γεώτρησης  

    µέχρι ......... (m)  1.6 
1.7  
 
1.8 

Κάτω ακµή βάσης το πασσάλου ....(m) κάτω από το επίπεδο της γεώτρησης 
Μήκος πασσάλου ...........(m) (από τα στοιχεία του στίχου 1.6 αφαιρούνται τα 
στοιχεία του στίχου 1.5 του πίνακα)  
Κενή γεώτρηση....................(m)  

     1.9  Βάθος πρόσφυσης του πασσάλου στον εδαφικό σχηµατισµό που έχει φέρου-
σα ικανότητα  

Ι ΙΙ  V  επίπεδο γεώτρησης   2.  Εργασία της γεώτρησης  

    2.1 
2.2 
2.3  

Εξωτερική διάµετρος της κοπτικής στεφάνης (cm)  
Βάθος του διατρήµατος χωρίς βάση............(m) κάτω από το επιπ.γεώτρησης 
Ποσότητα του προϊόντος της διάτρησης (υπολογιστικά) µε στοιχεία του στίχου 
2.1 και 2.2 του πίνακα)  
Κορµός ...............................................................(lit)  
Πέλµα (βάση) .....................................................(lit)  
Σύνολο................................................................(lit)  

    

2.4  

Έλεγχος κατακορυφότητας και στάµθης πυθµένα της γεώτρησης  
- µετά από γεώτρηση......(m) κάτω από το επίπεδο της γεώτρησης  
- µετά από τη διαµόρφωση βάσης ...(m) κάτω από το επίπεδο της γεώτρησης  
- πριν από την έγχυση σκυροδέµατος ....(m) κάτω από το επίπεδο της 

γεώτρησης.  

    3.  Οπλισός  

    3.1 
3.2 
3.3 
 
3.4 
 
 
3.5  

∆ιαµήκης Οπλισµός ......., δια......mm BRITISH STANDARD 
Εγκάρσιος οπλισµός (σπείρες)....., δια.....mm BRITISH STANDARD  
Ύψος βήµατος  
Μήκος κλωβού 
Πάνω από την κεφαλή του πασσάλου ................m  
Κάτω από την κεφαλή του πασσάλου.................m 
Σύνολο..................................................................m 
Ενώσεις (συγκολλήσεις) 

    4.  Σκυρόδεµα πασσάλου  

    4.1 
4.2  
 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7  

Κατηγορία αντοχή Βη:........οάδα σκυροδέατος ΒΙ/ΒΙΙ  
Σκυρόδεµα εργοταξίου / Σκυρόδεµα προέλευσης έξω από το εργοτάξιο (έτοιµο 
σκυρόδεµα) 
Είδος τσιµέντου. Εργοστάσιο προµηθείας  
Ποσότητα τσιµέντου............ (kgr/m3) 
Αδρανή στο σκυρόδεµα (µέγιστος κόκκος)  
Λόγος ύδατος προς τσιµέντο [(Ν/Ι)-(βάρος ύδατος/βάρος τσιµέντου)]  
Πρόσθετα σκυροδέµατος 

    5.  Έγχυση του σκυροδέµατος 

    5.1 
5.2  
 
5.3  

Στάθµη ύδατος στο σωλήνα της γεώτρησης κατά την έναρξη της σκυροδέ-
τησης .....(m)  
Σωλήνας εκκένωσης του σκυροδέµατος (διάµετρος .......cm/Κάδος εκκένωσης) 
Αποδεικτικό της καταναλωθείσας ποσότητας σκυροδέµατος  

    6.  Χρόνοι διεξαγωγής (χρόνοι εκτέλεσης εργασίας) 

Χρονική διάρκεια  

Στάδια εργασίας  Καιρικές συνθήκες  Θερµοκρασία °C  από έως Ηµεροµηνία  Υπογραφή  

Γεώτρηση        
∆ιακοπή        
Κατασκευή βάσης        
Σκυροδέτηση         

    7.  Αποκλίσεις του πασσάλου από τη θέση που προσδιορίσθηκε (µέτρηση µέσα 
στο διάτρηµα) βλέπε σχέδιο 
Κεφαλή πασσάλου  ex= 
 ey= 
Κλίση πασσάλου Λπ%= 

    8. Παρατηρήσεις και ιδιαιτερότητες: 
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3.3 Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών  

3.3.1 Ενσωµατούµενα υλικά και κριτήρια αποδοχής των 

Τα υλικά τα οποία ενσωµατώνονται στους πασσάλους δι’ εκσκαφής περιγράφονται στις 

αµέσως επόµενες παραγράφους. Επισηµαίνεται ότι τα υλικά αυτά θα πρέπει να 

ικανοποιούν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από 

τα αναφερόµενα στην παρούσα Τ.Π. Κάθε πρόθεση για αλλαγή των αρχικώς 

εγκεκριµένων πηγών τροφοδοσίας των ενσωµατούµενων υλικών θα πρέπει να 

δηλώνεται εγκαίρως και να αιτιολογείται καταλλήλως. Υλικά τα οποία έχουν απορριφθεί 

µετά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων καταλληλότητας θα πρέπει να αποµακρύνονται 

από την περιοχή των εργασιών. 

1) Τσιµέντο. Οι δυνάµενοι να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή των πασσάλων 

τύποι τσιµέντου ορίζονται στο EN 197-1:2000, 5.1 και είναι: CEM I, CEM II/A-S και 

ΙΙ/Β-S, CEM II/A-D, CEM II/A-V και ΙΙ/Β-V, CEM III/A, ΙΙΙ/Β και ΙΙΙ/C. Ο εκάστοτε 

χρησιµοποιούµενος τύπος τσιµέντου θα καθορισθεί από την µελέτη σύνθεσης 

σκυροδέµατος βάσει αιτιολογηµένης πρότασης.  

2) Αδρανή. Τα αδρανή πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα EN 12620:2002 και EN 

204:2001, 4.2. Ο µέγιστος κόκκος των χρησιµοποιούµενων αδρανών δεν θα 

πρέπει να έχει διάµετρο µεγαλύτερη από τριάντα δύο (32) mm. Είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν στρογγυλεµένα αδρανή (όχι θραυστά), που να τηρούν όµως τις 

υπόλοιπες ιδιότητες των αδρανών των EN 12620:2002 και EN 204:2001, 4.2, 

σύµφωνα µε την αιτιολογηµένη πρόταση της µελέτης σύνθεσης του σκυροδέµατος.  

3) Ύδωρ. Οι ιδιότητες του χρησιµοποιούµενου ύδατος πρέπει να είναι σύµφωνες µε 

όσα σχετικώς αναφέρονται στο EN 1008:2002 και EN 206-1:2000, 4.3. Η ψύξη του 

νερού είναι δυνατή για την µείωση της θερµοκρασίας του «νεαρού» σκυροδέµατος 

σε συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών περιβάλλοντος.  

4) Πρόσθετα και Πρόσµικτα. Τα πρόσθετα και πρόσµικτα πρέπει να είναι σύµφωνα 

µε το EN 206-1:2000, 4.4 και 4.5 και εφόσον απαιτηθεί η χρήση τους, αυτά θα 

προσδιορισθούν από τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος των πασσάλων. 

Επισηµαίνεται ότι η χρησιµοποίηση ακατάλληλων πρόσθετων και πρόσµικτων 

είναι δυνατόν να προκαλέσει ζηµιές.  

5) Σκυρόδεµα. 

(1ο)  Γενικά  

 Το σκυρόδεµα κατασκευής των πασσάλων θα είναι κατηγορίας χαρακτηριστικής 
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αντοχής µεταξύ C20/25 και C30/37 (εν προκειµένω, προδιαγράφεται κατηγορία 

σκυροδέµατος C30/37).  Ειδικότερα για τους κεφαλόδεσµους πασσάλων, αλλά και 

για τους οπλισµένους πασσάλους πασσαλοτοιχίας αλληλοτεµνόµενων πασσάλων 

είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα κατηγορίας µικρότερης 

χαρακτηριστικής αντοχής από την προαναφερόµενη, αναλόγως των απαιτήσεων 

της Μελέτης.  

Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο δεν πρέπει να είναι ικρότερη από 400 kgr ανά m3 

σκυροδέµατος για οποιονδήποτε τύπο και οποιασδήποτε κατηγορία αντοχής του 

σκυροδέµατος. Εν πάση περιπτώσει, η µέγιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το 500 kgr ανά m3 σκυροδέµατος.  

Η αναλογία νερού τσιµέντου (Ν/Τ) δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 0.6.  

Η κάθιση του σκυροδέµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 130mm, συνήθως δε 

της τάξης των 200-220mm. Ειδικότερα για το σκυρόδεµα κατασκευής των 

κεφαλόδεσµων, η κάθιση του πρέπει να είναι κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες 

που κατασκευάζεται ο κεφαλόδεσµος (πυκνότητα οπλισµού, σκυροδέτηση στο 

ύδωρ κ.λπ.), γενικά όµως κατασκευάζεται σκυρόδεµα που ανήκει στην κατηγορία 

του «πλαστικού» και «ηµίρρευστου» σκυροδέµατος (δηλ. µε ελάχιστη κάθιση 

30mm).  

Η προστασία του σκυροδέµατος έναντι «ξεπλύµατος» σε συνθήκες σηµαντικής 

υπόγειας ροής είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τη χρήση µπετονίτη ή µόνιµης 

σωλήνωσης. 

(2ο)  Μελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος  

Οι γενικές απαιτήσεις της µελέτης σύνθεσης του σκυροδέµατος των πασσάλων 

πρέπει να είναι συµβατές µε τα αναφερόµενα στο EN 206-1:2000, 9.  

Eιδικότερα αναφέρεται ότι η µελέτη σύνθεσης πρέπει να παρέχει επαρκή προ-

στασία του σκυροδέµατος κατά των επιβλαβών δράσεων του υπογείου ύδατος και 

των γεωϋλικών, τα οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία, εντός της µάζας 

των, ρυπογόνων ουσιών, οργανικών κλπ. Ειδική πρόνοια θα πρέπει να παρθεί 

κατά την µελέτη σύνθεσης για να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ρευστότητα του 

µίγµατος του σκυροδέµατος, κατά τρόπο που να αποφεύγονται οι αποφράξεις των 

σωλήνων µε τους οποίους γίνεται η σκυροδέτηση των πασσάλων. Για την 

εξασφάλιση της κανονικής ρευστότητας που είναι αναγκαία για την σκυροδέτηση 

των πασσάλων µε σωλήνες θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την 

παραλαβή και συσσώρευση των αδρανών στο εργοτάξιο µε δοκιµές κοσκινίσµατος 

για την εξακρίβωση της συµφωνίας των αποτελεσµάτων της κοκκοµέτρησης των 

αδρανών προς τα προδιαγραφόµενα από την µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος.  

Στη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα πρέπει να δοθεί και η καµπύλη ανάπτυξης 
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της αντοχής του σκυροδέµατος µε θραύση δοκιµίων τουλάχιστον σε 7 και 28 

µέρες, όπως επίσης και η καµπύλη του λόγου Ύδωρ/τσιµέντο (Ν/Τ) σύµφωνα µε 

την παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ’97. 

(3ο)  Ποιοτικός έλεγχος (∆ειγµατοληψία και ∆οκιµές) του σκυροδέµατος  

Για τον ποιοτικό έλεγχο (δειγµατοληψία και δοκιµές) του σκυροδέµατος των 

πασσάλων και των κεφαλόδεσµων πρέπει να ακολουθεί τα οριζόµενα στο EN 206-

1:2000.  

Για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ισχύει για τους πασσάλους ο 

χωρισµός σε «παρτίδες» σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 13.3 και 

13.5 του ΚΤΣ’97. Επιπλέον όµως ο χωρισµός σε παρτίδες σκυροδέµατος θα 

στηριχθεί και στα ακόλουθα:  

i.  Το πολύ οι 10 πρώτοι πάσσαλοι του έργου1 θα θεωρηθεί ότι συνιστούν µία 

παρτίδα σκυροδέµατος από την οποία θα παίρνονται σύµφωνα µε τα 

περιγραφόµενα στις παραγράφους 13.3 και 13.5 του ΚΤΣ’ 97, δοκίµια για 

τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος σε ηλικία 28 ηµερών. 

Επιπλέον, από τα ίδια µίγµατα, από τα οποία παρασκευάσθηκαν τα 

παραπάνω δοκίµια, θα παρασκευασθούν πρόσθετα δοκίµια, τα οποία, 

συντηρούµενα κανονικά, θα ελεγχθούν σε ηλικία 7 ηµερών για να 

συγκριθούν προς τα αποτελέσµατα της καµπύλης ανάπτυξης της αντοχής 

του σκυροδέµατος που θα έχει δοθεί από την επιχείρηση του εργοστασιακού 

σκυροδέµατος (για περίπτωση χρησιµοποίησης εργοστασιακού 

σκυροδέµατος) ή θα έχει προκύψει από τους προκαταρκτικούς ελέγχους 

παραγωγής σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 13.5.1 του 

ΚΤΣ’ 97 για την περίπτωση, χρησιµοποίησης εργοταξιακού σκυροδέµατος. 

(Για την παρούσα περίπτωση, κατά κανόνα δεν θα µπορεί να εφαρµοσθεί η 

περίπτωση της παραγράφου 13.4 του ΚΤΣ’ 97 για «εργοταξιακό σκυρόδεµα 

µικρών έργων», εκτός αν υπάρξει ειδική έγγραφη εντολή από την Επίβλεψη, 

ή αν προδιαγράφεται σχετικά στα τεύχη δηµοπράτησης).  

ii.  Το πολύ κάθε 25 επόµενοι πάσσαλοι του έργου θα θεωρηθεί ότι συνιστούν 

µία παρτίδα σκυροδέµατος από την οποία θα παίρνονται σύµφωνα µε τα 

περιγραφόµενα στις προαναφερόµενες παραγράφους 13.3 και 13.5 του ΚΤΣ’ 

97 δοκίµια για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος σε ηλικία 28 

ηµερών. Τα δοκίµια αυτά θα πρέπει να ληφθούν από νωπό σκυρόδεµα. Εάν 

κατά την διάρκεια των εργασιών πασσάλων η σύνθεση του σκυροδέµατος 

µεταβάλλεται ή το σκυρόδεµα προέρχεται από διαφορετικές πηγές 

προέλευσης, θα πρέπει οι σχετικές ενέργειες να γίνονται σαν να πρόκειται 

                                                
1  Ισχύουν και τα επιτάγµατα µεγίστου όγκου σκυροδέµατος κ.λπ. της παραγράφου 13 του ΚΤΣ‘ 97 
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κάθε φορά για ένα νέο έργο.  

iii.  Το πολύ ο πρώτος κεφαλόδεσµος του έργου2 ανά κατηγορία αντοχής του 

σκυροδέµατος θα θεωρηθεί ότι συνιστά µία παρτίδα σκυροδέµατος, για την 

οποία ισχύουν τα προδιαγραφόµενα παραπάνω στην παράγραφο i σχετικά 

µε τις απαιτούµενες δειγµατοληψίες και δοκιµές.  

iv.  Το πολύ κάθε 3 επόµενοι κεφαλόδεσµοι
3 ανά κατηγορία αντοχής 

σκυροδέµατος του έργου θα θεωρηθεί ότι συνιστούν µία παρτίδα 

σκυροδέµατος για το οποίο ισχύουν τα προδιαγραφόµενα παραπάνω στην 

παράγραφο ii σχετικά µε τις απαιτούµενες δειγµατοληψίες και δοκιµές. 

Σε κάθε αλλαγή σύνθεσης σκυροδέµατος ή προµηθευτή εργοστασιακού σκυροδέµατος η 

διαδικασία του παραπάνω χωρισµού σε παρτίδες πρέπει να ξαναρχίσει σαν να 

επρόκειτο για νέο έργο.  

6) ∆ιατρητικό υγρό 

(1ο)  Γενικά  

Για την εξασφάλιση της ευστάθειας των τοιχωµάτων της οπής του πασσάλου είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σαν διατρητικό υγρό αιώρηµα µπεντονίτη 

(ΒΕΝΤΟΝΙΤΕ). Γενικώς η προετοιµασία, η διατήρηση και ο έλεγχος των 

διατρητικών υγρών αιωρηµάτων µπεντονίτη πρέπει να ακολουθούν τα σχετικώς 

αναφερόµενα στο EN 1538:2000. Ο µπεντονίτης που θα προσκοµισθεί στο 

εργοτάξιο και πριν να αναµιχθεί µε νερό θα είναι σύµφωνος µε την προδιαγραφή 

DFCP 4 του Συνδέσµου Υλικών Εταιρειών Πετρελαιοειδών (OIL COMPANIES 

MATERIALS ASSOCIATION).  

Η προσκόµιση στο εργοτάξιο της σκόνης µπεντονίτου πρέπει απαραιτήτως να 

συνδυάζεται και µε την προσκόµιση πιστοποιητικού ποιότητας από τον 

προµηθευτή του, το οποίο να δείχνει τις ιδιότητες κάθε παραλαµβανόµενης ποσό-

τητας µπεντονίτη στο εργοτάξιο. Τα παραπάνω πιστοποιητικά ποιότητας θα 

κατατίθενται στην Επίβλεψη. Οι ιδιότητες που θα αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

ποιότητας του προµηθευτή είναι το εύρος διακύµανσης του φαινοµένου ιξώδους 

και το εύρος διακύµανσης της αντοχής πήγµατος (GEL STRENGTH) για 

σωµατίδια στο ύδωρ. 

 (2ο)  ∆ιαδικασία Ανάµιξης  

Ο µπεντονίτης θα αναµιχθεί επιµελώς µε καθαρό νερό ώστε να δηµιουργηθεί ένα 

αιώρηµα το οποίο θα εξασφαλίζει την ευστάθεια της οπής του πασσάλου για την 

περίοδο που είναι αναγκαία για την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και την 

                                                
2  Ισχύουν και τα επιτάγµατα µεγίστου όγκου σκυροδέµατος κλπ της παραγράφου 13 του ΚΤΣ’ 97.  
3  Ισχύουν και τα επιτάγµατα µεγίστου όγκου σκυροδέµατος κλπ της παραγράφου 13 του ΚΤΣ’ 97.   
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συµπλήρωση της κατασκευής. Η θερµοκρασία του ύδατος που θα χρησιµοποιηθεί 

κατά την ανάµιξη του αιωρήµατος µπεντονίτη και του αιωρήµατος κατά την 

χρησιµοποίησή του στο σκάµµα του πασσάλου δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη 

από 5°C.  

Στην περίπτωση συνάντησης αλµυρού ή χηµικώς επικίνδυνου υπόγειου ύδατος, 

θα πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις που θα προταθούν από τον Ανάδοχο, 

έτσι ώστε να εξασφαλισθεί το κατάλληλο αιώρηµα για την κατασκευή των 

πασσάλων. 

(3ο)  ∆οκιµές  

Η συχνότητα των δοκιµών του διατρητικού υγρού και η µέθοδος δειγµατοληψίας 

θα είναι γενικώς σύµφωνες µε τα αναφερόµενα στο EN 1538:2000. Ειδικότερα η 

συχνότητα των δοκιµών είναι δυνατόν να µεταβάλλεται αναλόγως προς την 

συνέπεια των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν. Οι δοκιµές ελέγχου θα γίνουν 

στο αιώρηµα µπεντονίτη µε την χρήση καταλλήλων συσκευών. Συγκεκριµένα, η 

πυκνότητα του νεοπαρασκευασθέντος αιωρήµατος µπεντονίτη θα µετράται µία 

φορά την ηµέρα για τον ποιοτικό έλεγχο του σχηµατισθέντος αιωρήµατος. 

Επισηµαίνεται ότι η συσκευή µέτρησης θα πρέπει να έχει ρυθµισθεί, ώστε να 

µετρά µε ακρίβεια 0,005 gr/cm3. Επίσης θα διενεργούνται δοκιµές πυκνότητας, 

ιξώδους, διατµητικής αντοχής και τιµής ΡΗ4 στο αιώρηµα µπεντονίτη που βρίσκεται 

εντός της οπής του πασσάλου. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω 

χαρακτηριστικών γενικά θα πρέπει να βρίσκονται µεταξύ των ορίων του παρακάτω 

Πίνακα 2. Οι δοκιµές θα επαναλαµβάνονται µέχρι να αποκατασταθεί µία συνεπής 

αντιστοίχηση των αποτελεσµάτων προς τον τρόπο εργασίας, όπου θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη στην διαδικασία ανάµιξης, κάθε προσθήκη 

νεοπαρασκευασθέντος αιωρήµατος µπεντονίτη και τα προχρησιµοποιηµένα 

αιωρήµατα µπεντονίτη και κάθε διαδικασία, που τυχόν θα ακολουθηθεί για να 

αφαιρεθούν από το αιώρηµα µπεντονίτη που έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως 

όλες οι ακαθαρσίες. Όταν τα αποτελέσµατα δείξουν συνεπή συµπεριφορά οι 

δοκιµές διατµητικής αντοχής και ΡΗ είναι δυνατόν να σταµατήσουν και να 

εξακολουθήσουν µόνον οι δοκιµές πυκνότητας.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΡΕΑΡ ΠΑΣΣΑΛΩΝ  

Μετρουµένη ιδιότητα 
∆ιακύµανση αποτελεσµάτων 

για 20°°°°C 
Μέθοδος Ελέγχου  

                                                
4  Επισηµαίνεται ότι όσο προχωρεί η σκυροδέτηση του πασσάλου, το ΡΗ του αιωρήµατος µπεντονίτη που βρίσκεται 

στον πάσσαλο µεγαλώνει από την επαφή µε το νωπό σκυρόδεµα.  
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Πυκνότητα  Μικρότερη από 1,10 gr/cm 3(α) MUD DENSITY BALANCE  

Χρόνος εκκένωσης του κώνου 

Marsh (sec) Ιξώδες  

32-60 (β) 

Μέθοδος του κώνου του MARSH FANN 

VISCOMETER 

∆ιατµητική αντοχή 

(SHEAR STRENGH) 

(αντοχή πήγµατος 10’)  

1,4 -10 Ν/m2 

ή 4-10 Ν/m2 

SHEARMETER 

FANN VISCOMETER (γ) 

ΡΗ  7,5-12 (δ)  
Ενδεικτικές χαρτοταινίες ΡΗ, συσκευή του 

BECKMAN κλπ 

(α) Πριν την σκυροδέτηση και σε περιπτώσεις υφάρµυρου ύδατος είναι επιτρεπτή τιµή πυκνότητας έως και 1.20 gr/cm3 

(β)  Συνήθως ο χρόνος εκκένωσης του κώνου του MARSH βρίσκεται στην περιοχή των 3841 δευτερολέπτων. 

(γ)  Όταν προδιαγράφεται η χρήση του FANN VISCOMETER το δείγµα του αιωρήµατ5ος θα πρέπει να περνάει προηγουµένως 

από ένα κόσκινο Νο 52 του B.S. (0,3 mm) πριν γίνει η δοκιµή.  

(δ) Θα πρέπει να δίνεται ειδική προσοχή για ΡΗ µεγαλύτερο από 10,2 γιατί το αιώρηµα µπορεί να χάσει τις ιδιότητές του (να 

κόψει). Συνιστάται το ΡΗ του ύδατος του αιωρήµατος να κυµαίνεται µεταξύ του 7,50 και του 8,50. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της ακολουθούµενης µεθόδου εργασίας, θα 

επαναληφθούν οι δοκιµές διατµητικής αντοχής και ΡΗ για µία ορισµένη περίοδο 

σύµφωνα µε τα παραπάνω.  

Υπεύθυνος πάντως για τα χαρακτηριστικά του αιωρήµατος του µπεντονίτη µέσα 

στον πάσσαλο είναι πάντοτε ο Ανάδοχος. ο οποίος θα µπορεί να τροποποιεί, 

ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση, τα αναφερόµενα στον πίνακα 2 

χαρακτηριστικά, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και κατόπιν εγκρίσεως της 

Επίβλεψης.  

Στην περίπτωση επαναχρησιµοποίησης του αιωρήµατος µπεντονίτη µετά από 

σκυροδέτηση ενός πασσάλου, θα πρέπει να διατίθενται στο εργοτάξιο τα 

κατάλληλα µέσα για τον καθαρισµό του αιωρήµατος, που είναι π.χ. οι 

αποαµµωτήρες για την περίπτωση της άµµου και των πλέον χονδρόκοκκων 

υλικών. Για την περίπτωση λεπτοκόκκων προσµίξεων θα πρέπει να δίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά του πίνακα 2 στο 

µείγµα του επαναχρησιµοποιουµένου και νέου αιωρήµατος 

Σαν διατρητικό υγρό είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και άλλο υγρό της εκλογής 

του Αναδόχου ανάλογα προς τις τοπικές συνθήκες, ύστερα από τεκµηριωµένη 

πρόταση και µε σύµφωνη γνώµη και έγκριση της Επίβλεψης. Για το νέο τούτο 

διατρητικό υγρό ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στοιχεία 

επιτυχούς εφαρµογής του σε παρόµοια έργα µε ανάλογες γεωτεχνικές συνθήκες, 

καθώς επίσης και µεθόδους ποιοτικού ελέγχου αυτού.  

7)  Σιδηροί οπλισµοί  

Οι σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων (δηλ. µεταλλικές ράβδοι, µεταλλικά πλέγµατα, 

σιδηροσωλήνες) πρέπει να ακολουθούν τα καθοριζόµενα στα prENV 10081-4:2002, 

EN 10210-1:1994 και EN 10025-1:2004. Η ποιότητα των σιδηρών οπλισµών θα 
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είναι αυτή που καθορίζεται στη Μελέτη, η δε επιλογή της να λαµβάνει υπόψη τη 

δυνατότητα κατασκευής του κλωβού.  

3.4 Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 

3.4.1 ∆ιάτρηση πασσάλων 

3.4.1.1 Γενικά 

Κατά τη διάτρηση της οπής των πασσάλων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την παρεµπόδιση ανεξέλεγκτης ροής υπογείου ύδατος ή εισροής 

ποσοτήτων εδαφικού υλικού εντός της οπής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυξηµένος 

κίνδυνος εκδήλωσης των παραπάνω φαινοµένων υπάρχει στις περιπτώσεις διάτρησης 

εντός:(α) χαλαρών χονδρόκοκκων (η συνεκτικών) εδαφών, (β) µαλακών λεπτόκοκκων 

(συνεκτικών) εδαφών, (γ) εδαφών µε µεταβλητές ιδιότητες.  

Η αλληλουχία εργασιών κατασκευής των πασσάλων θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε 

να αποφεύγεται η διάτρηση κοντά σε πασσάλους που έχουν πρόσφατα σκυροδετηθεί 

και το σκυρόδεµά τους είναι ακόµα εργάσιµο, ή που δεν έχουν ακόµα σκυροδετηθεί, για 

την αποφυγή ενδεχοµένων ζηµιών. ∆εν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών για την 

αποµάκρυνση των όποιων εµποδίων εµφανισθούν κατά τη διάτρηση ή για την 

υλοποίηση της έµπηξης των πασσάλων εντός του βραχώδους υποβάθρου για την 

αποφυγή ζηµιών σε γειτονικούς πασσάλους ή κατασκευές.  

Κατά τον εκτοπισµό εµποδίων της διάτρησης πρέπει να αποφεύγεται κάθε χαλάρωση 

του εδάφους. ∆εν επιτρέπεται η έδραση του πασσάλου πάνω σε εµπόδιο που βρίσκεται 

πάνω από τον θεωρητικό πυθµένα του πασσάλου και για αυτόν ακριβώς το λόγο µετά 

την ολοκλήρωση της διάτρησης ο πυθµένας της οπής πρέπει να καθαρισθεί από τα 

τυχόν χαλαρά υπολείµµατα και να ενισχυθεί µε κτυπήµατα ή δυνητικά να χρησιµοποιηθεί 

µικρή ποσότητα χαλικιών ή ξηρό µίγµα σκυροδέµατος.  

Τα προϊόντα εκ των διατρήσεων θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Επίβλεψης και θα αποτίθενται είτε στην περιοχή του εργοταξίου (για προσωρινή 

εναπόθεση) ή για την κατασκευή επιχωµάτων και επιχωµατώσεων, είτε θα 

αποµακρύνονται σε οιαδήποτε απόσταση από το έργο και θα αποτίθενται σε θέσεις που 

θα έχουν την έγκριση της Επίβλεψης.  

Εγκαταλειπόµενες οπές διάτρησης πρέπει να γεµίζονται και να συµπυκνώνονται 

προσεκτικά µε κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε σκυρόδεµα.  

Σε περιπτώσεις διαφοροποίησης των γεωτεχνικών συνθηκών, από τις αρχικώς 

υποτεθείσες στη Μελέτη, είναι αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις µε σύµφωνη γνώµη 
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του Μελετητή του έργου.  

3.4.1.2  ∆ιατρητικά µηχανήµατα και εξαρτήµατα  

Η µεθοδολογία διάτρησης (δηλ. συνεχής διάτρηση ή η συνεχής διάτρηση) και ο τύπος 

των χρησιοποιούµενων διατρητικών εξαρτηµάτων θα προσαρµόζεται στις επιτόπου 

εδαφικές συνθήκες και συνθήκες υπογείων υδάτων. Εξαρτήµατα για την εκτέλεση 

συνεχούς διάτρησης είναι π.χ. αρίδες, κρουστικο-διατρητικά εργαλεία τα οποία 

συνδυάζονται µε χρήση µεθόδων εισπίεσης για την αποµάκρυνση του εδαφικού υλικού 

κ.λπ. Εξαρτήµατα για την εκτέλεση η συνεχούς διάτρησης είναι π.χ. αρπάγες, τρυπάνια, 

διατρητικοί κουβάδες, «βουτιές» κ.λπ. 

Η επιλογή των καταλλήλων διατρητικών εξαρτηµάτων πρέπει να βασίζεται στο κριτήριο 

αποφυγής της χαλάρωσης του γεωϋλικού έξω από την διάµετρο του πασσάλου και κάτω 

από το πόδι του.  Επειδή τέτοιες χαλαρώσεις συχνά εξελίσσονται ε την πάροδο του 

χρόνου, πρέπει να δίδεται προτίµηση στον εξοπλισµό µε τον οποίο επιτυγχάνεται η 

ταχύτερη διάτρηση και να ελαχιστοποιείται ο χρόνος µεταξύ συµπλήρωσης της 

διάτρησης και της σκυροδέτησης. Σε περίπτωση που η ευστάθεια των τοιχωµάτων της 

διάτρησης εξασφαλίζεται µε υπερπίεση διατρητικού υγρού, δεν πρέπει αυτή η 

υπερπίεση να επηρεάζεται σηµαντικά από την ανάσυρση του διατρητικού εργαλείου, 

γιατί αυτό ενεργεί σαν έµβολο κατά την αφαίρεση της συσκευής διάτρησης. 

3.4.1.3  ∆ιάτρηση µε σωλήνωση προπορείας  

Η σωλήνωση προστασίας (προσωρινή ή µόνιµη) τοποθετείται στο σύνολο ή σε τµήµατα 

της οπής των πασσάλων για την εξασφάλιση συνθηκών ευσταθείας των τοιχωµάτων 

της. Η σωλήνωση δεν θα πρέπει να έχει σηµαντικές επιφανειακές παραµορφώσεις, 

εσωτερικά δε, για την οµαλή σκυροδέτηση, δεν θα πρέπει να έχει περιβάλλοντα τµήµατα 

ή/και υπολείµµατα από προηγούµενη σκυροδέτηση.  

Οπές κεκλιµένων πασσάλων µε γωνία Θ≤86° πρέπει να σωληνώνονται σε όλο το µήκος 

τους, εκτός εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι τα τοιχώµατα τους χωρίς σωλήνωση 

είναι ευσταθή.  

Οι σωληνώσεις προστασίας είναι δυνατόν να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της 

διατρητικής διαδικασίας µε χρήση π.χ. δονητικού ή στρεπτικού µηχανήµατος ή πριν την 

έναρξη της διάτρησης µε χρήση π.χ. δονητικού µηχανήµατος ή σφυριού.  

Έστω και αν η συγκράτηση των τοιχωµάτων της οπής επιτυγχάνεται µε άλλο τρόπο, θα 

χρησιµοποιείται στην αρχή της οπής ένα µικρό τµήµα σωλήνωσης για την τοπική 

υποστήριξη και την παρεµπόδιση των επιφανειακών εργασιών.  

Η σωλήνωση της διάτρησης χρησιµεύει στην παρεµπόδιση της χαλάρωσης του εδάφους 
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γύρω από τον πάσσαλο κατά την διάτρηση. Είναι υποχρεωτικά απαραίτητη, όταν το 

διατρηθέν γεωϋλικό, ακόµα και µε χρήση στηρίζοντος διατρητικού υγρού, δεν είναι 

ασφαλές από καταπτώσεις των τοιχωµάτων της οπής του πασσάλου.  

Σε διατρήσεις κάτω από την επιφάνεια του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα (µε η χωρίς 

αρτεσιανισµό) πρέπει µέσα στη σωλήνωση διάτρησης να διατηρείται, έως και την 

περάτωση της φάσης σκυροδέτησης του πασσάλου, σταθερή υπερπίεση ύδατος ή 

άλλου στηρίζοντος διατρητικού υγρού (συνήθως αιωρήµατος µπεντονίτη) τουλάχιστον 

ίσης µε 1,0m, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υδραυλική θραύση του εδάφους προς το 

εσωτερικό της οπής και να αποκλείεται ε ασφάλεια η είσοδος µεµονωµένων εδαφικών 

τεµαχιδίων από την εισροή των υπογείων υδάτων µέσα στη διάτρηση.  

Σε συνθήκες αστάθειας των τοιχωµάτων της οπής και για να αποφεύγονται, κατά τη 

διάρκεια της διάτρησης, περαιτέρω χαλαρώσεις αυτών αλλά και του πυθµένα αυτής, 

πρέπει η σωλήνωση να προηγείται της διάτρησης περισσότερο ή λιγότερο αναλόγως 

των εδαφικών συνθηκών και των συνθηκών υπογείου ύδατος. Σε µαλακά συνεκτικά ή η 

συνεκτικά εδάφη, ιδιαίτερα σε λεπτόκκοκες άµµους και ιλύες κάτω από τη στάθµη του 

υπογείου ορίζοντα, προτείνεται γενικά, ένα προβάδισα της σωλήνωσης µέχρι το µισό της 

διαµέτρου της διάτρησης. Όταν υπάρχει φόβος, ή έχει παρατηρηθεί είσοδος εδάφους 

από τον πυθµένα, πρέπει να αυξηθεί το προβάδισα ή η υπερπίεση του στηρίζοντος 

διατρητικού υγρού. Όταν το έδαφος δεν επιτρέπει την αύξηση του προβαδίσµατος, 

πρέπει να αυξηθεί η υπερπίεση του υγρού ενδεχοµένως και µε χρήση προσθέτων 

σωλήνων και επέκταση της σωλήνωσης της διάτρησης πάνω από το έδαφος.  

∆εν πρέπει να υπάρχει προβάδισα του διατρητικού µηχανήµατος, αλλά η σωλήνωση να 

ακολουθεί άµεσα την διάτρηση. Για να επιτευχθούν αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να 

ασκείται στον σωλήνα εκτός από την στρεπτική ροπή και επαρκής κατακόρυφη δύναµη 

ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυσή του.  

Απαγορεύεται να γίνεται εισαγωγή της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας µε την 

βοήθεια εκσκαφής µε πεπιεσµένο αέρα (µέθοδος της υδραυλικής υποσκαφής).  

Όταν φθάσει το τέλος της διάτρησης και δεν απαιτείται διαπλάτυνση της βάσης του 

πασσάλου, πρέπει το έδαφος να καθαρισθεί µέχρι τον πυθµένα της σωλήνωσης, ώστε 

να αποφευχθούν χαλαρώσεις του εδάφους κάτω από την βάση του πασσάλου κατά την 

αφαίρεση της σωλήνωσης.  

Επειδή στην κατάσταση αυτή ο πυθµένας της διάτρησης είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο 

χαλαρώσεων λόγω της αφαίρεσης του φορτίου εδάφους που αντιστοιχεί στο 

προβάδισµα της σωλήνωσης, πρέπει η σκυροδέτηση του πασσάλου να γίνει αµέσως 

µετά το καθάρισα του πυθµένα. Για να αποφεύγονται χαλαρώσεις στο περιβάλλον του 



   

K:\CF0000\cons\tefxi\TPr ΣΤΑΤ-ΓΕΩΤ.doc           47                                                         CF0000/4932/B10 

πασσάλου σε διάτρηση µε σωλήνωση «η εξοχή του διατρητικού εργαλείου» στον 

πυθµένα της σωλήνωσης πρέπει να τηρείται ελαχίστη. 

3.4.1.4  ∆ιάτρηση µε χρήση διατρητικών υγρών  

Σε διατρήσεις χωρίς σωλήνωση, όταν γίνεται διέλευση µέσα από χαλαρές ή µαλακές 

εδαφικές στρώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από φαινόµενα καταπτώσεων, πρέπει τα 

τοιχώµατα της οπής του πασσάλου να στηριχθούν µε υπερπίεση διατρητικού υγρού. Σε 

αυτήν την περίπτωση δεν µπορεί να αποκλεισθεί η αναγκαιότητα για εκ των υστέρων 

εισαγωγή σωληνώσεων. 

Απαγορεύεται η χρήση στηριζόντων διατρητικών υγρών σε κεκλιµένους πασσάλους µε 

γωνία Θ≤86°, εκτός εάν προβλεφθεί η λήψη προστατευτικών µέτρων κατά την 

τοποθέτηση των οπλισµών και τη φάση σκυροδέτησης.  

Η κατασκευή πασσάλου µε διάτρηση χωρίς σωλήνωση είναι δυνατόν να επιφέρει 

χαλαρώσεις του περιβάλλοντος του πασσάλου εδαφικού υλικού. Σε περίπτωση χρήσης 

αιωρήµατος µπεντονίτη ως στηρίζοντος διατρητικού υγρού, είναι δυνατόν να επηρεασθεί 

δυσµενώς η αντοχή του πασσάλου λόγω δηµιουργίας στρώσης φίλτρου. Επειδή η 

χαλάρωση του περιβάλλοντος γεωϋλικού υπό συνθήκες χωρίς σωλήνωση τείνει να 

αυξηθεί µε τον χρόνο, πρέπει η σκυροδέτηση να ακολουθεί αµέσως µετά την διάτρηση. 

Το πάνω τµήµα της διάτρησης πρέπει να εξασφαλίζεται από κατάρρευση από τις 

επιφανειακές δράσεις της κατασκευής µε σωλήνωση λίγων µέτρων.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διάτρησης µε χρήση διατρητικού υγρού για τη συγκράτηση των 

τοιχωµάτων, η στάθµη του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξισορροπείται η συνολική 

πίεση του εδάφους και του υπογείου ύδατος και οπωσδήποτε να βρίσκεται 1,00m 

υψηλότερα από την στάθµη του υπογείου ύδατος. Ωστόσο επισηµαίνεται ότι η 

απαιτουµένη υπερπίεση του διατρητικού υγρού για τη στήριξη διάτρησης χωρίς 

σωλήνωση εξαρτάται κυρίως από το είδος του στηρίζοντος υγρού, από την διάµετρο της 

διάτρησης, από το είδος του εδάφους, ειδικότερα από την αντοχή του και σε 

χονδρόκοκκα η συνεκτικά εδάφη, από την κοκκοµετρική τους διαβάθµιση.  

Θα πρέπει να παρθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφευχθεί η διάχυση του 

αιωρήµατος µπεντονίτη ή άλλου διατρητικού υγρού, στην περιοχή του εργοταξίου, εκτός 

από την άµεση περιοχή της οπής του πασσάλου.  

Το άχρηστο αιώρηµα µπεντονίτη (ή άλλο άχρηστο διατρητικό υγρό) θα αποµακρύνεται 

αµέσως από το εργοτάξιο και η απόρριψη του µπεντονίτη (ή άλλου διατρητικού υγρού) 

θα γίνει σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο σε θέσεις ύστερα από έγκριση της 

Επίβλεψης.  

Στην περίπτωση ξαφνικής απώλειας του διατρητικού υγρού η εκσκαφή πρέπει αµέσως 
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να επανεπιχωθεί µε κατάλληλο υλικό και να συµπυκνωθεί. Η συνέχιση της εκσκαφής 

στην θέση αυτή επιτρέπεται όνο µετά από σχετικές οδηγίες της Επίβλεψης. 

Σε διατρήσεις χωρίς σωλήνωση σε συνθήκες υπόγειου ορίζοντα µε υψηλή στάθµη είναι 

απαραίτητο να γίνει σωλήνωση τουλάχιστον στο άνω τµήµα της διάτρησης µέχρι πάνω 

από το έδαφος για να ασκηθεί η απαιτούµενη υπερπίεση εντός της γεωτρήσεως.  

3.4.1.5 Άντληση υδάτων από τις οπές  

∆εν επιτρέπεται η άντληση των υδάτων από τις διανοιχθείσες οπές. Κατ’ εξαίρεση είναι 

δυνατόν να επιτραπεί µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) έχει τοποθετηθεί προσωρινή 

σωλήνωση, έτσι ώστε να εµποδίζεται η ροή του ύδατος από τις γειτονικές εδαφικές 

στρώσεις σε σηµαντικές ποσότητες εντός της οπής, (β) το περιβάλλον έδαφος είναι 

ευσταθές έτσι ώστε να είναι δυνατή η άντληση χωρίς διαταραχή του κάτω ή γύρω από 

τον πάσσαλο και (γ) η εν λόγω άντληση δεν θα έχει βλαβερές συνέπειες στις γειτονικές 

ιδιοκτησίες εξαιτίας της πιθανότητας εκδήλωσης καθιζήσεων εκ στερεοποιήσεως. 

3.4.2 Οπλισµός πασσάλων  

3.4.2.1 Γενικά  

Οι σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων πρέπει να είναι της κατηγορίας χάλυβα, διαµέτρων, 

διαστάσεων και µορφής όπως ορίζονται στην Μελέτη (εν προκειµένω B500c).  

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά στη Μελέτη οι ελάχιστες ποσότητες διαµήκους 

σιδηρού οπλισµού των πασσάλων (όπου αυτός απαιτείται) δίνονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 3 που ακολουθεί. Επισηµαίνεται ότι ο ελάχιστος διαµήκης οπλισµός µπορεί να 

συνίσταται από τέσσερις (4) ράβδους Φ12, αν τούτος δεν ορίζεται στη Μελέτη. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΜΗΚΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

Επιφάνεια διατοµής πασσάλου: Αc Επιφάνεια διαµήκους οπλισού: As 

Ac ≤ 0.5 m2  As ≥ 0.5% Ac  

0.5 m2 
≤ Ac ≤ 1.0 m2  As ≥ 0.0025 m2  

Ac > 1.0 m2  As ≥ 0.25% Ac  

 

Είναι ουσιαστικής σηµασίας η διατήρηση κάποιας µέγιστης και ελάχιστης απόστασης 

µεταξύ των ράβδων του διαµήκους οπλισµού των πασσάλων για να µπορεί το 

σκυρόδεµα που εγχύνεται να καλύψει πλήρως τον κλωβό οπλισµό και να έλθει σε πλήρη 

επαφή µε τις εδαφικές παρειές της οπής. Έτσι το µέγιστο κενό µεταξύ των διαµήκων 

ράβδων είναι 40cm, ενώ το ελάχιστο είναι 10cm. Για την περίπτωση όπου ο µέγιστος 
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κόκκος αδρανών σκυροδέµατος είναι 2cm, το ελάχιστο κενό είναι δυνατόν να µειωθεί 

στα 8cm.  

Η τοποθέτηση οµόκεντρων στρώσεων διαµήκους οπλισµού θα πρέπει να αποφεύγεται 

όπου αυτό είναι δυνατόν. Ωστόσο στην περίπτωση χρήσης τέτοιων στρώσεων 

επισηµαίνονται τα εξής:  

1) Μέγιστος αριθµός τους είναι 2.  

2) Οι ράβδοι των στρώσεων θα πρέπει να τοποθετούνται ακτινικά η µία πίσω από 

την άλλη.  

3) Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των στρώσεων θα είναι η µέγιστη εκ των παρακάτω 

τιµών: το διπλάσιο της διαµέτρου της χρησιοποιούµενης ράβδου οπλισµού ή 1.5 

φορά του χρησιµοποιούµενου µεγίστου κόκκου αδρανών σκυροδέµατος.  

Ο σχεδιασµός των εγκαρσίων οπλισµών θα γίνεται σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα 

στο EN 1992-1-1:2004. Oι διάµετροι αυτών των οπλισµών θα πρέπει να είναι σύµφωνοι 

µε τον Πίνακα 4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΣΑΛΩΝ  

 

Όσον αφορά την ελάχιστη απόσταση µεταξύ των στοιχείων εγκαρσίου οπλισµού αυτή 

δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από τις αποστάσεις που δίνονται προηγουµένως για 

τον κύριο οπλισµό. Οι οπλισµοί των πασσάλων πρέπει να φυλάσσονται σε τέτοιες 

συνθήκες, έτσι ώστε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των να είναι καθαροί και χωρίς την 

επιφανειακή χαλαρή σκωρίωση.  

Ο κλωβός του οπλισµού, προκατασκευασµένος σε όλο το µήκος, τοποθετείται αµέσως 

µετά το τέλος της εκσκαφής. Σε περίπτωση ύπαρξης κεφαλοδέσµου, οι σιδηροί οπλισµοί 

των πασσάλων πρέπει να εξέχουν πάνω από την οριστική στάθµη των κεφαλών των 

πασσάλων (µετά την αποκοπή της κεφαλής) τουλάχιστον κατά το µήκος πρόσφυσης 

των οπλισµών, για την αγκύρωση του κάθε πασσάλου µέσα στον κεφαλόδεσµο.  

Το πάχος επικάλυψης των οπλισµών µε σκυρόδεµα θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα 

προδιαγραφόµενα στο EN 1992-1-1:2004 και δεν πρέπει να είναι µικρότερο από: 1) 

6cm, για πασσάλους διαµέτρου D>0,6m 2) 5cm, για πασσάλους διαµέτρου D≤0.6m 

εκτός εάν άλλως έχει συµφωνηθεί. Ωστόσο, το ελάχιστο πάχος επικάλυψης των 

οπλισµών µε σκυρόδεµα είναι δυνατόν να αυξηθεί σε 7,5cm στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
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1)  Τοποθέτηση πασσάλου εντός µαλακού εδαφικού σχηµατισµού, όπου η οπή έχει 

διανοιχτεί χωρίς τη χρήση σωλήνωσης.  

2)  Σκυροδέτηση κάτω από το νερό µε µέγιστο κόκκο αδρανών 3,2cm.  

3)  Η τοποθέτηση του οπλισµού γίνεται µετά την σκυροδέτηση. 

4)  Οι επιφάνειες των τοιχωµάτων της οπής είναι ανώµαλες. 

3.4.2.2  Συνδέσεις ράβδων οπλισµού  

Στις συνδέσεις των ράβδων οπλισµού θα πρέπει να διασφαλίζεται η ενεργοποίηση της 

πλήρους αντοχής της κάθε ράβδου σε όλο µήκος των συνδέσεων κι ότι δεν πρόκειται να 

εκδηλωθούν ανεπιθύµητες µετακινήσεις των οπλισµών κατά την κατασκευή των 

πασσάλων. Όλες οι διασταυρούµενες ράβδοι πρέπει να δένονται µε σύρµα προσεκτικά. 

Ηλεκτροσυγκόλληση οπλισµών επιτρέπεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αφορούν 

την συγκεκριµένη προδιαγραφή της ποιότητας του χρησιµοποιούµενου χάλυβα.  

3.4.2.3  Μόρφωση κλωβού οπλισού  

Ο κλωβός του οπλισµού κατασκευάζεται στο σύνολο του µήκους του. Η κατά την µελέτη 

γεωµετρία του κλωβού θα επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται µε προσωρινά βοηθητικά 

υποστηρίγµατα απαραίτητα για τον σχηµατισµό στερεού κλωβού. Ο κλωβός πρέπει να 

είναι επαρκώς ισχυρός ώστε να µην παραµορφώνεται κατά την µεταφορά και την 

τοποθέτηση.  

Για την ασφαλή τήρηση της αναγκαίας επικάλυψης των οπλισµών µε σκυρόδεµα και την 

εξασφάλιση της σωστής τοποθέτησης του διαµήκους οπλισµού πρέπει κατ’ ελάχιστον 

ανά διαστήµατα, το πολύ 3.0m, να διατάσσονται συµµετρικά στον οπλισµό ειδικά 

υποστηρίγµατα (SPACER BLOCKS) από ανθεκτικό υλικό σε διάβρωση του οπλισµού 

και θραύση της επικάλυψης του σκυροδέµατος. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των ειδικών 

υποστηριγµάτων είναι δυνατόν να αυξηθεί για πασσάλους διαµέτρου D≥1.2m, καθώς και 

κεκλιµένους πασσάλους.  

Οι συνδετήρες θα είναι σφιχτά τοποθετηµένοι γύρω από τις διαµήκεις ράβδους.  

Οι αγκυρώσεις του οπλισµού πρέπει να είναι σύµφωνες µε το EN 1992-1-1:2004.  

Σε περιπτώσεις χρήσης προσωρινής σωλήνωσης και για να εξασφαλισθεί ότι κατά την 

αφαίρεση της ο κλωβός παραµένει στην προβλεπόµενη θέση του, πρέπει να 

λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα π.χ. ενσωµάτωση ενός σταυρού από λάµες. 

3.4.3 Σκυροδέτηση πασσάλων 

3.4.3.1  Γενικά  

Η σκυροδέτηση του πασσάλου πρέπει να αρχίζει το συντοµότερο δυνατό µετά την 
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ολοκλήρωση της εκσκαφής και την τοποθέτηση του οπλισµού. Πριν την έναρξη της 

σκυροδέτησης θα ελέγχεται η καθαριότητα της διανοιχθείσης οπής.  

Η σκυροδέτηση του πασσάλου πρέπει να γίνεται χωρίς διακοπή µε µία συνεχή 

διάστρωση, απαγορευοµένων των αρµών διακοπής. Σε περίπτωση κατ’ εξαίρεση µικρής 

διακοπής της διάστρωσης πρέπει να χρησιµοποιούνται επιβραδυντικά πήξης για να 

αποφεύγονται βλαπτικές επιδράσεις.  

Απαγορεύεται η έναρξη της σκυροδέτησης, αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αµφίβολη η 

ολοκλήρωσή της, εκτός αν υπάρχει σαφής εντολή της Επίβλεψης. Για τον ίδιο λόγο η 

Επίβλεψη είναι δυνατόν να απαγορεύσει ρυθµό διατρήσεων ταχύτερο από εκείνο της 

σκυροδέτησης. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή εν ξηρώ ή κάτω από το ύδωρ, ο Ανάδοχος 

πρέπει να υποβάλει προς έγκριση από την Επίβλεψη λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου 

σκυροδέτησης.  

Κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η προβλεποµένη 

σύνθεση µε το προβλεπόµενο εργάσιµο φτάνει µέχρι τον πυθµένα της διάστρωσης, ότι 

δεν δηµιουργείται απόµιξη ή ρύπανση του σκυροδέµατος και ότι η στήλη του 

σκυροδέµατος δεν διακόπτεται και δεν υπάρχουν στενώσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει, 

ακόµα και σε διατρήσεις εν ξηρώ, να χρησιµοποιηθεί σωλήνας διάστρωσης ή σωλήνας 

αντλίας που να φτάνει, κατά την έναρξη της διάστρωσης, στον πυθµένα της διάτρησης.  

Για τις περιοχές εργασίµου που έχουν προδιαγραφεί στην παρούσα Τ.Π., θα πρέπει να 

διερευνάται η αποφυγή εσωτερικής δόνησης λόγω κινδύνου απόµιξης του 

σκυροδέµατος.  

3.4.3.2 Σκυροδέτηση οπής εν ξηρώ  

Η έκχυση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε τη βοήθεια χοάνης και σωλήνα, όπου 

απαιτείται, έτσι ώστε να ην διαταράσσονται τα τοιχώµατα της οπής και ο κλωβός. 

Εξάλλου πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφευχθεί διαχωρισµός 

των συστατικών του σκυροδέµατος ή έκπλυση των αδρανών. Επιπλέον η στάθµη του 

σκυροδέµατος θα πρέπει να διατηρείται πάνω από τον πυθµένα της προσωρινής 

σωλήνωσης προστασίας κατά τη διάρκεια της σταδιακής ανέλκυσης αυτής.  

3.4.3.3 Σκυροδέτηση οπής κάτω από το νερό ή το διατρητικό υγρό  

Σχετικά µε την µέθοδο σκυροδέτησης στην περίπτωση αυτή ισχύουν ανάλογα τα 

αναφερόµενα στις παραγρ. 12.5 και 12.6 του ΚΤΣ ‘ 97. Ειδικότερα πάντως τονίζεται ότι η 

σκυροδέτηση θα γίνει σύµφωνα µε δοκιµασένη µέθοδο σκυροδέτησης που θα υποβάλει 

ο Ανάδοχος για έγκριση από την Επίβλεψη.  

Επισηµαίνονται επίσης και τα ακόλουθα:  
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1) Ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να αποτελείται από τµήµατα µήκους 2-4 µέτρων 

κατάλληλα συνδεδεµένα ώστε να είναι δυνατή η ταχεία µεταβολή του συνολικού 

του µήκους, πρέπει δε να είναι υδατοστεγής σε όλο του το µήκος µε 

προσαρµοσµένη ία χοάνη στην κορυφή του µε υδατοστεγή σύνδεση.  

2) Η πλευρική µετακίνηση του σωλήνα σκυροδέτησης πρέπει να αποφεύγεται καθώς 

είναι δυνατόν είτε να καταστραφεί ο σωλήνας είτε να µετακινηθεί ο οπλισµός. 

Επίσης πρέπει να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα µέσα (γερανός κλπ) για ταχεία 

ανύψωση ή καταβίβαση του σωλήνα σκυροδέτησης, όποτε αυτό κριθεί 

απαραίτητο.  

3) Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης πρέπει να εξακριβώνεται ότι δεν υπάρχει 

συγκεντρωµένη λάσπη ή λασπωµένο διατρητικό υγρό (π.χ. λασπωµένο αιώρηµα 

µπεντονίτη) στον πυθµένα της οπής. Για τον σκοπό αυτό θα παρθεί µε κατάλληλη 

δειγµατοληπτική συσκευή δείγµα του αιωρήµατος µπεντονίτη από τον πυθµένα 

του πασσάλου. Εάν το ειδικό βάρος του δείγµατος που πάρθηκε υπερβαίνει το 

1,25gr/cm3, η σκυροδέτηση δεν θα επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 

θα τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το αιώρηµα µπεντονίτη ώστε να ανταποκριθεί 

προς τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά του.  

4) Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης και µετά από αυτήν θα δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή να αποφευχθεί βλάβη του σκυροδέµατος από τυχόν άντληση ύδατος ή 

καταβιβασµό της στάθµης του υπογείου ύδατος.  

5) Καθ’ όλη την διάρκεια της σκυροδέτησης ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να 

είναι γεµάτος από σκυρόδεµα ώστε να εξασφαλισθεί ότι η πίεσή του υπερβαίνει 

την πίεση του ύδατος ή του διατρητικού υγρού και εισχωρεί αρκετά στο ήδη 

σκυροδετηµένο τµήµα του πασσάλου µε κάποιο περιθώριο ασφαλείας έναντι 

ανύψωσης του σωλήνα κατά λάθος, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του 

σκυροδέµατος του πασσάλου.  

6) Η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα σκυροδέτησης δεν θα είναι µικρότερη από 

150mm για σκυρόδεµα µε µέγιστο κόκκο αδρανούς 20mm, ή µικρότερη από 

200mm για σκυρόδεµα µε µέγιστη διάµετρο αδρανούς 32mm.  

7) Η διαµόρφωση του σωλήνα σκυροδέτησης θα πρέπει να είναι τέτοια που να 

ελαχιστοποιούνται οι εξωτερικές προεξοχές για να µπορεί να περνάει µέσα από 

τον κλωβό οπλισµού χωρίς να του προξενεί βλάβες. Η εσωτερική επιφάνεια του 

σωλήνα σκυροδέτησης θα πρέπει να ην παρουσιάζει προεξοχές.  

8) Θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα έτρα (πχ µε µία µονόδροµη «βαλβίδα» 

εκτόπισης του ύδατος, ή ένα ξύλινο ή πλαστικό «go-devil») ώστε να αποφευχθεί η 

άµεση επαφή του σκυροδέµατος, που πρωτοεισάγεται στην οπή, µε το ύδωρ ή το 
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διατρητικό υγρό.  

9) Σε περίπτωση που η ροή του σκυροδέµατος µέσα στον σωλήνα µειωθεί αρκετά, ή 

σταµατήσει, επιβάλλεται η ανύψωση του σωλήνα σκυροδέτησης µε ταυτόχρονη 

αφαίρεση του πρώτου σωληνωτού τµήµατος ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα ροής, 

αφού όµως εξασφαλισθεί ότι ο πυθµένας του σωλήνα εξακολουθεί να βρίσκεται 

κάτω από την επιφάνεια του σκυροδέµατος.  

10)  Όλα τα επιµέρους τµήµατα του σωλήνα σκυροδέτησης καθώς και η χοάνη πρέπει 

να καθορίζονται προσεκτικά µετά από κάθε χρήση τους, ώστε να αποφεύγονται 

δυσλειτουργίες κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. 

3.4.3.4 Πέρας σκυροδέτησης  

Η σκυροδέτηση θα συνεχίζεται και πάνω από την οριστική κεφαλή των πασσάλων σε 

µήκος τουλάχιστον 0,30 m έως 0,60 m, (δεδοµένου ότι η τελευταία ποσότητα του 

σκυροδέµατος παραµένει ουσιαστικά ασυµπύκνωτη, ανοµοιόµορφη και ελαττωµατική 

από κάθε άποψη), για συσσώρευση του ακαταλλήλου σκυροδέµατος που µελλοντικά θα 

καθαιρεθεί.  

Στην περίπτωση κατά την οποία η οριστική στάθµη της κεφαλής των πασσάλων, όπως 

ορίζεται στην µελέτη, βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, 

τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Επίβλεψη προτάσεις επίλυσης 

του θέµατος πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης. Η σκυροδέτηση του πασσάλου θα 

προχωρήσει µέχρι στάθµης τέτοιας, ώστε το αποµένον τµήµα µετά την αποκοπή του 

άνω τµήµατος της κεφαλής να βρίσκεται πάνω από την στάθµη του υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα, εκτός αν έχουν παρθεί από τον Ανάδοχο και έχουν εγκριθεί από 

την Επίβλεψη, κατάλληλα µέτρα.  

Το πάνω τµήµα της οπής των πασσάλων που δεν σκυροδετήθηκε, γεµίζεται προσωρινά 

µε κατάλληλο κοκκώδες υλικό αµελητέας πλαστικότητας (π.χ. άµµο, γαρµπίλι ή σκύρα 

σκυροδέµατος) και συµπυκνώνεται κατάλληλα µέχρι της στάθµης του δαπέδου εργασίας 

των µηχανηµάτων ή το πολύ µέχρι στάθµης 0,50m κάτω από αυτήν, κατά τρόπο και 

επιλογή στάθµης της εκλογής του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και 

ασφαλής εκτέλεση των εργασιών.  

3.4.3.5 Ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης  

Η ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας θα γίνεται σταδιακά και κατά την 

περίοδο που το σκυρόδεµα είναι αρκετά εργάσιµο για την αποφυγή παράσυρσης και 

σκυροδέµατος κατά την ανέλκυση. Επίσης η ανέλκυση θα πρέπει να γίνεται βραδέως, 

οµοιόµορφα και µε την πρέπουσα προσοχή ώστε να µην σχηµατίζονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο κενά στην µάζα του σκυροδέµατος, σπάσιµο της στήλης του σκυροδέµατος ή 
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στενώσεις της διατοµής του πασσάλου.  

Κατά την διάρκεια της ανέλκυσης πρέπει να παραµείνει αρκετή ποσότητα σκυροδέµατος 

µέσα στον σωλήνα (τουλάχιστον 1m) ώστε να υπερνικάται η πίεση από το έδαφος, το 

υπόγειο ύδωρ ή και το διατρητικό αιώρηµα και έτσι να αποφεύγεται η δηµιουργία λαιµού 

στην διατοµή του σκυροδέµατος και ανάµιξη του σκυροδέµατος µε λάσπη ή άλλο 

εδαφικό υλικό.  

Η χρήση δονητικών εξολκέων της προσωρινής σωλήνωσης υπόκειται στην έγκριση της 

Επίβλεψης, η οποία µπορεί να τους απορρίψει εφόσον κατά την γνώµη της:  

1) ∆ηµιουργούνται ανεπίτρεπτες συνθήκες θορύβου και όχλησης των περιοίκων  

2) ∆ηµιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια των δικτύων των ΟΚΩ ή για τις 

κατασκευές των γειτονικών ιδιοκτησιών. 

3.5 Απαιτήσεις επίβλεψης και ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  

3.5.1 Έλεγχος πυθµένα έδρασης πασσάλου  

Στις περιπτώσεις όπου ανάλογα προς τη φύση των διατηρηθέντων γεωϋλικών, τις 

συνθήκες εµφάνισης υπογείων υδάτων και το βάθος του πασσάλου, υπάρχουν κίνδυνοι 

να συγκεντρωθεί ποσότητα λεπτόκοκκων υλικών στον πυθµένα του πασσάλου κατά το 

χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ του τελικού καθαρισµού του πυθµένα του 

πασσάλου και της έναρξης σκυροδέτησης αυτού (µε µεσολάβηση βέβαια της 

διαδικασίας καταβιβασµού και τοποθέτησης εντός της οπής του κλωβού οπλισµού του 

πασσάλου), τότε η έδραση αυτού θα έχει γίνει πάνω στο προαναφερθέν χαλαρό υλικό 

και κατά την επιβολή της φόρτισης του πασσάλου µπορεί να δηµιουργηθεί από αυτόν το 

λόγο µία ανεπίτρεπτη για το έργο υποχώρηση, µέχρις ότου το πόδι του πασσάλου 

συναντήσει το σταθερό υπόβαθρο σύµφωνα µε το οποίο έχει υπολογισθεί.  Στην 

περίπτωση αυτή είναι δυνατόν, είτε από εντολή της Επίβλεψης, είτε µετά από πρόταση 

του Αναδόχου και έγκριση από την Επίβλεψη, να προβλεφθεί ενσωµάτωση καθ’ όλο το 

µήκος του πασσάλου (από τον πυθµένα µέχρι την κεφαλή αυτού) δύο σιδηροσωλήνων 

ελαχίστης διαµέτρου 3’’ ή επιθυµητής διαµέτρου 4’’, αφού ληφθεί υπόψη και η 

αποµείωση της διατοµής του πασσάλου και η επιρροή αυτή στην φέρουσα ικανότητα 

αυτού. Η ενσωµάτωση αυτών των σωλήνων γίνεται για τον παραπάνω λόγο 

αντιοικονοµική, στην περίπτωση πασσάλων µικρών διαµέτρων λόγω της σοβαρής 

εξασθένησης της διατοµής των πασσάλων. Οι σωλήνες αυτοί πωµατίζονται στο άκρο 

αυτών µε ένα πώµα από σκυρόδεµα ή άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. πλαστικό καπάκι 

κλπ), ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα ανέλθει το σκυρόδεµα του πασσάλου µέσα στον 

σιδηροσωλήνα. Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθύγραµµοι και καταβάλλεται 
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προσπάθεια να διατηρηθούν ευθύγραµµοι και κατά την διάρκεια της κατασκευής του 

πασσάλου, προφυλασσόµενοι κατάλληλα από κτυπήµατα. Μετά το τέλος της 

σκυροδέτησης του πασσάλου εκτελούνται γεωτρήσεις µέσα από τους σωλήνες και 

γίνεται δειγµατοληψία του πυθµένα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη 

στρώµατος χαλαρού υλικού κάτω από την έδραση του πασσάλου τότε αφού 

αποµακρυνθεί το χαλαρό υλικό 5 γεµίζει ο κενός χώρος κάτω από τον πυθµένα µε 

τσιµεντένεµα και οι σωλήνες γεµίζουν µε τσιµεντένεµα ή λεπτοσκυρόδεµα οπότε η 

εργασία διόρθωσης του πυθµένα περατούται.  

3.5.2  Έλεγχος συνέχειας σκυροδέτησης πασσάλων  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωένος µαζί µ την υποβολή των στοιχείων της µεθόδου 

κατασκευής των πασσάλων (παράγραφος 4) να υποβάλει στην Επίβλεψη και µέθοδο 

ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης των πασσάλων χωρίς καταστροφή του έργου 

(NON DESTRUCTIVE METHODS, INTEGRITY TESTS), ακουστικές µεθόδους.  Η 

παραπάνω µέθοδος θα πρέπει να έχει διαµορφωθεί σε συνεργασία µε ειδικευµένο 

τεχνικό οίκο και υπόκειται στην έγκριση της Επίβλεψης.  Εν προκειµένω, προβλέπεται 

έλεγχος τριών τουλάχιστον πασσάλων µε δοκιµές υπερήχων (Ultrasonic Crosshole 

Testing, ASTM D6760-02 ή ΝF-P-94-160-1).  

3.5.3 ∆οκιµαστικές φορτίσεις πασσάλων  

3.5.3.1 Γενικά  

Από την δοκιµαστική φόρτιση λειτουργικών ή/και µη λειτουργικών πασσάλων θα 

προκύψουν ακριβή συµπεράσµατα για την σχέση φορτίων - καθίζησης και για την 

φέρουσα ικανότητα. Τα συµπεράσµατα αυτά θα επιτρέψουν την επαλήθευση των 

παραδοχών της µελέτης, ή την κατάλληλη αναθεώρησή τους.  Εν προκειµένω, δοθέντος 

ότι πρόκειται για πασσάλους σταθεροποίησης του υπεδάφους έναντι ολισθητικών 

οριζόντιων µετακινήσεων δεν απαιτείται δοκιµαστική φόρτιση. 

3.5.3.2 ∆οκιµαστικές φορτίσεις µη λειτουργικών πασσάλων 

Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει, έναντι ιδιαίτερης αµοιβής, την κατασκευή 

µη λειτουργικών πασσάλων για την εκτέλεση δοκιµαστικής φόρτισης είτε πριν την έναρξη 

κατασκευής των λειτουργικών πασσάλων µε βάση τα αποτελέσµατα της εκτελεσθείσας 

γεωτεχνικής έρευνας, είτε κατά την διάρκεια κατασκευής των λειτουργικών πασσάλων µε 

βάση της παρατηρούµενες επί τόπου συνθήκες του υπεδάφους.  

                                                
5  Με εισπίεση ύδατος από το σωλήνα και αποκοµιδή των χαλαρών υλικών από τον άλλο ή µε άλλη µέθοδο που θα 

εισηγηθεί ο Ανάδοχος και µετά από έγκριση της Επίβλεψης 
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Οι µη λειτουργικοί πάσσαλοι κατασκευάζονται σε θέσεις που υποδεικνύει η Επίβλεψη, 

και η µέθοδος εκτέλεσης της δοκιµαστικής φόρτισης πρέπει να βρίσκεται σε συµφωνία 

µε το EN ISO 4014:2000. Το µέγιστο φορτίο της δοκιµαστικής φόρτισης µπορεί να 

φτάσει µέχρι το διπλάσιο του φορτίου της µελέτης, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από την 

Επίβλεψη.  

Τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής φόρτισης µη λειτουργικών πασσάλων, πρέπει να 

παρουσιάζονται το ταχύτερο δυνατό από τον Ανάδοχο στην Επίβλεψη διότι χρησιµεύουν 

για την εξαγωγή ακριβών συµπερασµάτων για την σχέση φορτίου - καθίζησης ή 

οριζόντιας δύναµης - οριζόντιας παραµόρφωσης και για την εκτίµηση της φέρουσας 

ικανότητας και είναι δυνατόν να επιτρέψουν την επαλήθευση των παραδοχών της 

µελέτης ή την κατάλληλη αναθεώρησή τους. Τονίζεται ότι η εκτέλεση των δοκιµαστικών 

φορτίσεων των µη λειτουργικών πασσάλων προηγείται της κατασκευής των 

λειτουργικών πασσάλων. 

3.5.3.3 ∆οκιµαστικές φορτίσεις λειτουργικών πασσάλων 

Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει, έναντι ιδιαίτερης αµοιβής, δοκιµαστικές 

φορτίσεις σε λειτουργικούς πασσάλους των οποίων η αιχµή δεν εισχωρεί στο βραχώδες 

υπόβαθρο, µε την ακόλουθη συχνότητα αναλόγως του έργου:  

1)  1 πάσσαλος ανά 20 πασσάλους  

2)  Τουλάχιστον 1 πάσσαλος ανά βάθρο γέφυρας ή τοίχο.  

Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την εκτέλεση επιπλέον δοκιµαστικών 

φορτίσεων σε οποιονδήποτε λειτουργικό πάσσαλο µετά την ολοκλήρωση της 

κατασκευής του, έναντι ιδιαίτερης αµοιβής.  

Σε κάθε περίπτωση η µέθοδος εκτέλεσης της δοκιµαστικής φόρτισης πρέπει να 

βρίσκεται σε συµφωνία µε το EN ISO 4014:2000, ενώ η διάταξη της φόρτισης και τα 

όργανα των µετρήσεων θα προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την 

Επίβλεψη. Η στάθµη φόρτισης θα είναι έως 150% του φορτίου λειτουργίας και η διάρκεια 

της παραµονής κάθε στάθµης φόρτισης θα δίδεται από την Επίβλεψη µε τη µορφή 

ειδικών οδηγιών.  

Τέλος, ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των 

δοκιµαστικών φορτίσεων, για την ακριβέστερη εκτίµηση της σχέσης φορτίου - καθίζησης, 

ή οριζόντιας δύναµης - οριζόντιας παραµόρφωσης. 
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3.6 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος 

3.6.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών  

1) Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών, όπου ισχύουν όλες οι 

διαδικασίες χρήσης ανυψωτικών µηχανηµάτων.  

2) Κατά την εκτέλεση της διάτρησης µε το γεωτρύπανο.  

3) Κατά τη διαδικασία παραγωγής τσιµεντενέµατος και εισπίεσης έσω των 

ευκάµπτων σωλήνων.  

4) Πιθανές µετακινήσεις εδάφους και όµορων κατασκευών  

5) Μόλυνση του περιβάλλοντος από τα εξερχόµενα υλικά.  

6) Κίνδυνος µεταφοράς βαριών αντικειµένων.  

7) Εργασία σε συνθήκες θορύβου.  

3.6.2 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας  

Η συµµόρφωση προς τα παρακάτω νοµικά κείµενα, που είναι σχετικά µε την ασφάλεια 

και υγιεινή των εργαζοµένων σε τεχνικά έργα είναι υποχρεωτική.  

• Π.∆.1073/16-9-81 “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις 

εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού 

Μηχανικού”  

• Υπουργική Απόφαση ∆7/Α/Φ114080/732/96 Ενσωµάτωση των διατάξεων της 

οδηγίας 92/104/ΕΟΚ ΄΄περί των ελάχιστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της 

προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή 

υπόγειες εξοτυκτικές βιοµηχανίες΄΄ στον Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών 

Εργασιών (ΦΕΚ 771/Β)  

• Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την 

οδηγία 92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212Α/29-8-96), σε συνδυασό µε την υπ' αριθµ. 

130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. 

Πρωτ. ∆16α/165/ 10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧ∆Ε, σχετικά µε το εν λόγω Π.∆.  

• Π.∆. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την 

εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συβουλίου 89/656/ΕΟΚ».  

• B.S 5573 (SAFETY PRECAUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF LARGE 

DIAMETER ΒOREHOLES FOR PILING AND OTHER PURPOSES).  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισµού ατοµικής προστασίας είναι οι εξής:  
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• 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).  

Επίσης θα ισχύουν:  

• Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους 

κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία 

σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.  

• Π.∆ 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά 

την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη 

και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 

Συβουλίου 90/269/ΕΟΚ.  

Όλες οι επιµέρους µηχανικές διατάξεις θα συµµορφώνονται προς τα Πρότυπα για την 

Ασφάλεια των Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει). 

Για την διαχείριση των παντός είδους χρησιοποιούµενων υλικών θα εφαρµόζονται οι 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρµόζονται στην τεχνική 

πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα εφαρµόζονται :  

• Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93) Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, 

χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 

307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.  

• Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) ΄΄Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους 

που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία του Συβουλίου 90/394/ΕΟΚ΄΄ και οι τροποποιήσεις 

του µε τα Π.∆.127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.∆. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-

2003).  

• Π.∆.90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) Καθορισός οριακών τιµών έκθεσης και ανωτάτων 

οριακών τιµών έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες 

κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ 
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και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 

(135/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93).  

• Π.∆.338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς 

παράγοντες.  

• Π.∆.339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.∆. 307/86 (135/Α). 

Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 

παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.  

• Ειδικές απαιτήσεις του εξοπλισµού µεταφοράς των χρησιοποιούµενων ρευστών 

λόγω ανάπτυξης υψηλών πιέσεων.  

• ∆ιαχείριση και αποµάκρυνση των εξερχόµενων αχρήστων υλικών και αποφυγή 

µόλυνσης του περιβάλλοντος. 

3.7 Τρόπος επιµέτρησης της εργασίας 

Οι έγχυτοι πάσσαλοι επιµετρώνται σε µέτρα µήκους, ανάλογα µε την ονοµαστική τους 

διάµετρο.  

Οι κεφαλόδεσοι επιµετρώνται ως κατασκευές από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στα συβατικά τεύχη.  

Ο ενσωµατούµενος χαλύβδινος οπλισµός επιµετράται σε κάθε περίπτωση ιδιαιτέρως.  

3.7.1 ∆ιάτρηση οπής  

Στην ανά µέτρο µήκους τιµή των πασσαλών περιλαµβάνονται:  

α. Η εισκόµιση - αποκόµιση του µηχανικού εξοπλισµού διάτρησης των πασσάλων 

καθώς και του πάσης φύσεως απαιτουµένου βοηθητικού εξοπλισµού για την 

πλήρη κατασκευή των πασσάλων.  

β. Η διάτρηση της οπής σύµφωνα µε την Μελέτη ως προς τη διάµετρο, το βάθος και 

την κλίση από την κατακόρυφο.  

γ. Η αντιµετώπιση των δυσχερειών και εµποδίων που τυχόν θα συναντηθούν κατά τη 

διάτρηση (επιφανειακά υπόγεια ή αρτεσιανά ύδατα, προβλήµατα προσπέλασης 

κ.λπ.).  

δ. Η λήψη των καταλλήλων µέτρων για την προστασία της οπής και την αποφυγή 

ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου.  

ε. Η προήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, ανάµιξη, χρησιµοποίηση κ.λπ. όλων 

των απαιτουµένων γα την διάτρηση της οπής υλικών (µπεντονίτης, προσωρινή 

σωλήνωση κλπ).  
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στ. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση προς αξιοποίηση στο έργο θέσεις (κατάλληλα προϊόντα) ή για οριστική 

απόρριψη στις προβλεπόµενες ή εγκεκριµένες (ακατάλληλα προϊόντα).  

ζ. Η διενέργεια των προβλεποµένων από την µελέτη και την παρούσα Τ.Π. ποιοτικών 

ελέγχων.  

Θα επιµετρηθούν τα πραγµατικά µήκη που διατηρήθηκαν για την κατασκευή των 

αποδεκτών πασσάλων σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π. Ο υπολογισµός του µήκους 

διατρήσεων του κάθε πασσάλου θα γίνει από την στάθµη του πυθµένα του πασσάλου, 

όπως προβλέπεται στην µελέτη (ή όπως η στάθµη αυτή ήθελε τροποποιηθεί κατά την 

κατασκευή µετά από έγκριση της Επίβλεψης) µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, 

όπως αυτή θα έχει διαµορφωθεί κατά την έναρξη των εργασιών διάτρησης των 

πασσάλων, σύφωνα µε τη Μελέτη. ∆ιάτρηση πασσάλου σε στάθµη πυθµένα κάτω από 

την προβλεποµένη από την µελέτη (ή την εγκεκριµένη τροποποίηση αυτής) δεν 

επιτρέπεται.  

3.7.2 Σκυροδέτηση 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:  

α Η προετοιµασία των απαραιτήτων διατάξεων και δαπέδων εργασίας κ.λπ.  

β. Η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών (αδρανών, ύδατος, τσιµέντου, 

προσθέτων κ.λπ.) και παραγωγή της απαιτουµένης ποσότητας σκυροδέµατος ή 

την προήθεια της κατάλληλης ποσότητας έτοιµου σκυροδέµατος µε τις 

προδιαγραφόµενες ιδιότητες.  

γ. Η σκυροδέτηση του πασσάλου µε σκυρόδεµα κατηγορίας, όπως προδιαγράφεται 

στη Μελέτη. 

δ. Η διενέργεια όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων.  

3.7.3 Συµπλήρωση της οπής των πασσάλων µε κοκκώδες υλικό 

Περιλαβάνονται οι ακόλουθες επιέρους εργασίες:  

α. Η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των καταλλήλων κοκκωδών υλικών 

αµελητέας πλαστικότητας (π.χ. άµµου, γαρµπιλιού, ή σκύρων σκυροδέµατος, ή 

µίγµατος αυτών) επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση.  

β. Η τοποθέτηση των υλικών µέσα στην προς πλήρωση οπή και µέχρι το κατάλληλο 

ύψος σε στρώσεις και σε βαθό συπύκνωσης, που καθορίζεται από τη µελέτη.  

γ. Η αντιµετώπιση των τυχόν επιφανειακών ή υπογείων κ.λπ. υδάτων.  

δ. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε m3 έτοιµης επανεπίχωσης της οπής του πασσάλου 
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(µετά το πέρας της σκυροδέτησης) µε κοκκώδες υλικό µέχρι την επιφάνεια του 

εδάφους. Ως διάµετρος της επανεπίχωσης θα ληφθεί η ονοµαστική διάµετρος του 

πασσάλου και ως κάτω στάθµη η οριστική στάθµη σκυροδέτησης της κεφαλής του 

πασσάλου (κάτω από την οποία επιµετράται το σκυρόδεµα του πασσάλου). 

3.7.4 Συναφείς εργασίες και υλικά 

Στις ανά µέτρο µήκους τιµές κατασκευής πασσάλων δεν συµπεριλαµβάνονται τα 

ακόλουθα αντικείµενα:  

Τα παρακάτω συναφή υλικά επιµετρώνται ξεχωριστά αναλόγως του βάρους:  

α. Ο χαλύβδινος οπλισµός των πασσάλων.  

β. Ο εγκιβωτισµός σιδηροσωλήνων κ.λπ. σωλήνων κατάλληλης διαµέτρου στο σώµα 

του πασσάλου και η διενέργεια τυχόν γεωτρήσεων τσιµεντενέσεων για τον 

ποιοτικό έλεγχο του πυθµένα έδρασης του πασσάλου.  

γ. Οι µεταλλικοί µανδύες επένδυσης φρεατοπασσάλων.  

Οι ανωτέρω εργασίες επιµετρώνται ανά χιλιόγραµµο.  

Οι παρακάτω συναφείς εργασίες επιµετρώνται ξεχωριστά:  

δ. Η εκτέλεση δοκιαστικών φορτίσεων.  

ε. Η χρήση τσιµέντου τύπου IV του Π∆ 288/1980, που τυχόν απαιτηθεί από τη 

συνάντηση βλαβερών υπογείων υδάτων που θα έκαναν αναγκαία τη 

χρησιµοποίηση του (επιµέτρηση ανά kg).  

στ. Οι τυχόν πρόσθετες εδαφοτεχνικές έρευνες που τυχόν απαιτηθούν σύµφωνα µε 

πρόγραµµα που θα εγκριθεί από την Επίβλεψη.  
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Τ.Π.4 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΑΡΜΟΙ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΒΛΗΤΡΑ 

4.1 Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή περιλαµβάνει τις απαιτήσεις που ισχύουν  για τα 

σκυροδέµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των έργων, τους αρµούς και 

τις µονώσεις αυτών.  Για την κατασκευή θα έχουν επίσης εφαρµογή τα ακόλουθα 

κανονιστικά κείµενα : 

- Π.Ε.Τ.Ε.Π. 01-01-01-00 : Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος. 

- Π.Ε.Τ.Ε.Π. 01-01-02-00 : ∆ιάστρωση σκυροδέµατος. 

- Π.Ε.Τ.Ε.Π. 01-01-03-00 : Συντήρηση του σκυροδέµατος. 

- Π.Ε.Τ.Ε.Π. 01-01-05-00 : ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος. 

- Π.Ε.Τ.Ε.Π. 14-01-01-02 :  Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος για επισκευές 

- ενισχύσεις. 

- Π.Ε.Τ.Ε.Π. 14-01-02-02 :  Βλήτρα για επισκευές - ενισχύσεις οπλισµένου 

σκυροδέµατος. 

4.2 Ισχύοντες κανονισµοί 

Τα σκυροδέµατα της παρούσας Προδιαγραφής διέπονται από τους παρακάτω 

κανονισµούς, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί, συµπληρωθεί ή τροποποιηθεί ως την ηµέρα 

της δηµοπράτησης: 

* Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος   (Εφηµ.   Κυβ. 266/9.5.85 και ΕΝ206-

1:2000). 

*  Ελληνικός Κανονισµός Τσιµέντων (Π.∆. 244/29.2.80 και ΕΝ 197-1:2000). 

* Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος (ΕΝ 1008:2002). 

*  Αδρανή σκυροδέµατος (EN 12620:2002, EN 204:2001, 4.2). 

* Πρόσθετα σκυροδεµάτων (ΕΝ 934-2:2001). 

*  Οπλισµένο σκυρόδεµα (ΕΝ 206-1:2000, EN 1992-1-1:2004, EN 1994-1-1:2004). 

*  Ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισµοί ΕΛΟΤ και Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου 

Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ-2000). 

*  Ελληνικός κανονισµός φορτίσεων δοµικών έργων 
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4.3 Σύνθεση σκυροδέµατος 

Το σκυρόδεµα θα αποτελείται από τσιµέντο, αδρανή και νερό.  Εάν χρησιµοποιηθούν 

χηµικά πρόσµικτα για συγκεκριµένους λόγους, αυτά θα εγκρίνονται προκαταβολικά από 

την Επίβλεψη.   

4.3.1 Τσιµέντο 

Προβλέπεται η αποκλειστική χρήση τσιµέντου Πόρτλαντ, τύπου ΙΙ42,5 ή ΙΙ32,5 ή των 

τύπων που ορίζονται στο ΕΝ 197-1:2000, 5.1. 

Ιδιαίτεροι τύποι τσιµέντου µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µετά από έγκριση της 

Επίβλεψης, για την αντιµετώπιση ειδικών απαιτήσεων. 

O εκάστοτε χρησιµοποιούµενος τύπος τσιµέντου θα καθορισθεί από τη µελέτη σύνθεσης 

σκυροδέµατος. 

Σε περίπτωση παρασκευής σκυροδέµατος στο εργοτάξιο, το τσιµέντο θα είναι 

συσκευασµένο σε σάκους ή σε κατάλληλο silo.  Η αποθήκευση και µεταφορά του θα 

παρέχουν πλήρη εξασφάλιση από κίνδυνο υγρασίας.  ∆εν επιτρέπεται  αποθήκευση  του  

τσιµέντου  στο εργοτάξιο για διάστηµα µεγαλύτερο των 2 µηνών. 

Σε περίπτωση αµφιβολίας για την ποιότητα του τσιµέντου, θα γίνεται δειγµατοληψία και 

έλεγχος τούτου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς και κατά τις 

οδηγίες της Επίβλεψης. 

Η εισκόµιση στο Εργοτάξιο, η αποθήκευση, η ανάληψη από τις αποθήκες και η 

χρησιµοποίηση του τσιµέντου θα υπόκεινται στον γενικό έλεγχο της Επίβλεψης. 

4.3.2 Αδρανή υλικά 

Τα αδρανή υλικά του σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνα µε τα ΕΝ 12620:2002 και 

EN 204:2001, 4.2.  Θα προέρχονται από λατοµεία σκληρού υγιούς ασβεστόλιθου και θα 

αποθηκεύονται χωριστά σε τρεις διαβαθµίσεις, κατά τρόπο που να αποτρέπεται η 

ρύπανσή τους, η ανάµιξή τους, η δηµιουργία ανοµοιογένειας ως προς την κοκκοµετρική 

τους σύνθεση και ο κορεσµός τους µε νερό. 

Τα αδρανή υλικά ελεγχόµενα κατά την µέθοδο Los Angeles (ASTM C 535 και  C131)  

δεν πρέπει να εµφανίζουν ποσοστό φθοράς µεγαλύτερο του 40%.  Επίσης ελεγχόµενα 

για υγεία πετρώµατος κατά ASTM C88 πρέπει να εµφανίζουν ποσοστό φθοράς κάτω  

του 10% η άµµος, και κάτω του 12% τα χονδρόκοκκα αδρανή. 

 



   

K:\CF0000\cons\tefxi\TPr ΣΤΑΤ-ΓΕΩΤ.doc           64                                                         CF0000/4932/B10 

Εάν το πέτρωµα από το οποίο προέρχονται τα αδρανή υλικά περιέχει ορυκτολογικά 

συστατικά (έστω σε ελάχιστη ποσότητα) που είναι ενδεχόµενο να επιδρούν δυσµενώς 

στο σκυρόδεµα, πρέπει απαραίτητα να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος  σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από το ΕΛΟΤ 408 και τις σχετικές Προδιαγραφές  ΑSTM,  ή  από  

αντίστοιχα  εν  ισχύ Ελληνικά Πρότυπα. 

Τα ποσοστά παιπάλης, ιλύος, αργίλου, µαλακών και εύθριπτων κόκκων, οργανικών και 

άλλων επιβλαβών προσµίξεων, πρέπει να µην υπερβαίνουν τα µέγιστα όρια που 

καθορίζονται, κατά περίπτωση από το ΕΛΟΤ 408 και τον Κανονισµό Τεχνολογίας 

Σκυροδέµατος παρ. 4.3., λαµβανοµένων υπόψη των δυσµενέστερων από  τις συνθήκες 

στις οποίες θα είναι εκτεθειµένα τα έργα και των λειτουργικών απαιτήσεων γι’ αυτά.  Σε 

περίπτωση που οι ξένες προσµίξεις είναι µεγαλύτερες από τα παραπάνω όρια, θα 

γίνεται κοσκίνισµα και πλύση των αδρανών,  ή και πλήρης απόρριψη τούτων. 

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών θα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της παραγρ. 

4.3 του Ελληνικού Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.  Για  οπλισµένα 

σκυροδέµατα, η µέγιστη διάσταση κόκκων θα είναι 32 mm (για τετραγ. οπών κόσκινο). 

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της διάστασης του αδρανούς θα είναι συµβατή µε τις 

απαιτήσεις της µελέτης. 

4.3.3 Νερό 

Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι καθαρό και σύµφωνα µε το ΕΝ 1008:2002 δεν 

θα περιλαµβάνει επιβλαβείς προσµίξεις και ιδιαίτερα προσµίξεις θείου, οξέων, ελαίου, 

οργανικών ουσιών και αλκαλίων.  Τα ίδια ισχύουν και για το νερό πλύσης των αδρανών 

και καταβρέγµατος του σκυροδέµατος.  Η καταλληλότητα του νερού θα ελέγχεται µε 

δοκιµές τόσο κατά την µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος όσο και κατά την εκτέλεση 

των έργων, αν απαιτείται, κατά την κρίση της Επίβλεψης και σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

Κανονισµούς (π.χ. ΕΛΟΤ-345).  Το πόσιµο νερό θεωρείται κατάλληλο. 

4.4 Κατηγορίες σκυροδεµάτων 

Από άποψη αντοχής, το προς χρήση σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας C20/25 για όλα τα 

φέροντα στοιχεία του έργου.  Για τα σκυροδέµατα καθαριότητας θα χρησιµοποιείται 

κατηγορία C10/12. 

4.5 Αναλογίες σύνθεσης του σκυροδέµατος 

Οι δοκιµές για όλα τα υλικά και για τις αναλογίες σύνθεσης, θα εκτελεσθούν µε φροντίδα 

του Αναδόχου από αναγνωρισµένο Εργαστήριο. Οι αναλογίες σύνθεσης θα 
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αναπροσαρµόζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ανάλογα µε τις 

ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά, ή τις διακυµάνσεις της διαβάθµισης και υγρασίας των 

αδρανών. 

Η  µέτρηση των ποσοτήτων των υλικών κατά την ανάµιξη θα γίνεται σε όγκο ή βάρος µε 

τις παρακάτω ανοχές: 

*  τσιµέντο  (βάρος)    1% 

*  νερό (όγκος)    1% 

*  αδρανή (όγκος)    2% 

4.6 Παρασκευή σκυροδέµατος 

Η παρασκευή των σκυροδεµάτων θα γίνεται µε εγκεκριµένου τύπου µηχανικούς  

αναµικτήρες και συναφή εξοπλισµό και κατά  τρόπο που να εξασφαλίζει την 

σταθερότητα και οµοιογένεια του παραγόµενου µίγµατος και την τήρηση των 

προδιαγραφόµενων αναλογιών συνθέσεως, αντοχών και λοιπών ιδιοτήτων του 

σκυροδέµατος. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επίβλεψη, 

για έγκριση, πλήρη στοιχεία για τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει και τον τρόπο 

παρασκευής του σκυροδέµατος, ή αντίστοιχα πιστοποιητικά προκειµένου για έτοιµο 

σκυρόδεµα. 

4.7 Μεταφορά - ∆ιάστρωση - Συµπύκνωση 

Η µεταφορά και διάστρωση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε κατάλληλο µηχανικό 

εξοπλισµό και µεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια του µίγµατος, η αποφυγή 

ρυπάνσεων και η τοποθέτηση στην τελική του θέση αρκετά πριν να αρχίσει η πήξη του 

τσιµέντου. 

Πρέπει να αποφεύγεται οριζόντια µετακίνηση του σκυροδέµατος µέσα στους  τύπους και 

δεν επιτρέπεται ρίψη του από ύψος µεγαλύτερο του 1,50m χωρίς χρησιµοποίηση 

σωληνωτού αγωγού. 

Η συµπύκνωση θα γίνεται µε εγκεκριµένου τύπου δονητές µάζας ή επιφανειακούς και 

από εξειδικευµένο προσωπικό για την αποφυγή διαχωρισµού των  αδρανών  εξαιτίας  

παρατεταµένης δόνησης ή κακής τοποθέτησης του δονητή. 

∆εν επιτρέπεται διάστρωση σκυροδέµατος µέσα σε κινούµενο νερό.  Για την  περίπτωση 

αναπόφευκτης, εγκεκριµένης, διάστρωσης σκυροδέµατος µέσα σε ακίνητο νερό, θα 

χρησιµοποιείται αυξηµένη αναλογία τσιµέντου, 450kg/m3 και η µέθοδος διαστρώσεως 

θα εξασφαλίζει από κάθε κίνδυνο εκπλύσεως, διαταραχής ή άλλης βλάβης του νωπού 
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σκυροδέµατος.  Επιπλέον θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του εδαφ. 12.5 του Κανονισµού 

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και οι οδηγίες της Επίβλεψης. 

Ο  Ανάδοχος θα υποβάλει πλήρη στοιχεία για τις µεθόδους και τον εξοπλισµό που 

πρόκειται να χρησιµοποιήσει για τη µεταφορά, διάστρωση και συµπύκνωση του 

σκυροδέµατος.  Όλες αυτές οι εργασίες υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης, που 

µπορεί  να απαιτήσει αλλαγές και  βελτιώσεις αν τούτο απαιτείται. 

4.8 Αρµοί 

Οι θέσεις της διακοπής σκυροδέτησης (αρµοί σκυροδέτησης) θα είναι σύµφωνες µε τα 

σχέδια εφαρµογής ή µε την έγκριση της Επίβλεψης. Η επιφάνεια του παλαιού 

σκυροδέµατος θα καθαρίζεται και θα εκτραχύνεται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η 

καλή σύνδεση του νέου σκυροδέµατος.  Εάν  κριθεί αναγκαίο, η Επίβλεψη µπορεί να 

απαιτήσει την τοποθέτηση, µετά τον καθαρισµό και την εκτράχυνση, µίας στρώσης 

τσιµεντοκονιάµατος της ίδιας αναλογίας τσιµέντου όπως το σκυρόδεµα.   

Εκτεταµένες επιφάνειες αρµών διακοπής σκυροδέτησης, εκτός των άλλων θα 

διαµορφώνονται µε καθαρισµό και επάλειψη (αστάρωµα) µε συγκολλητική ουσία τύπου 

EXPANDITE PRIMER No 3 ή αναλόγου για την πλήρη και έντεχνη σφράγιση των 

αρµών. 

Οι αρµοί διαστολής/συστολής και διακοπής σκυροδέτησης θα διαµορφώνονται σύµφωνα 

µε τα σχέδια εφαρµογής και τις εντολές της Επίβλεψης.   

Οι αρµοί διαστολής θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις Π.Ε.Τ.Ε.Π. 08-05-02-03 και 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 08-05-02-05. Συγκεκριµένα, θα πληρούνται µε προκατασκευασµένο 

εγκεκριµένο υλικό πληρώσεως, όπως τύπου Flexcell ή άλλο κατάλληλο υλικό. Οι πλάκες 

(διογκωµένη πολυστερίνη) θα στερεώνονται στους αρµούς σε µία σειρά πάχους 12mm, 

ή αν οι αρµός προβλέπεται µεγαλύτερου εύρους, σε περισσότερες της µίας σειράς, 

στερεούµενες µε ανοξείδωτα καρφιά, αφού πρώτα επαλειφθούν µε ασφαλτικό 

γαλάκτωµα και έχει προηγηθεί ο καθαρισµός - κοπή και αστάρωµα της επιφάνειας του 

αρµού.   

Τα χείλη των αρµών διαστολής θα σφραγίζονται µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό 

εγκεκριµένου τύπου (π.χ. Plasti joint ή αναλόγου).  Ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται για την 

εξασφάλιση πυκνού σκυροδέµατος στις θέσεις των αρµών. 

4.9 Βλήτρα 

Για την επίτευξη πρόσφυσης σε περίπτωση νέων σκυροδεµάτων σε επαφή µε 

υφιστάµενα, θα προηγείται εκτράχυνση της επιφάνειας του παλαιού, πλύσιµο µε νερό, 
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σωστή διαβροχή και επάλειψη µε συγκολλητική ουσία πριν την σκυροδέτηση του νέου 

στοιχείου, όπως επίσης αναφέρεται αναλυτικότερα στην ΤΠ7 του παρόντος τεύχους. 

Σε περίπτωση πρόβλεψης βλήτρων αυτά θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε την 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 14-01-12-02.  Οι οπές στο υφιστάµενο σκυρόδεµα θα διανοίγονται κατά 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 14-01-03-01 µε διάµετρο 24mm, µήκος τουλάχιστον 20cm και θα πληρούνται 

µε κατάλληλη εποξειδική ρητίνη της έγκρισης της Επίβλεψης κατά την τοποθέτηση του 

βλήτρου (ράβδου B500c, διαµέτρου Φ20 εντός της οπής). 

4.10 Συντήρηση - προστασία - στεγάνωση 

Θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τους κανόνες της 

έντεχνης κατασκευής, για την προστασία του σκυροδέµατος κατά την πήξη και 

σκλήρυνσή του από τις καιρικές επιρροές, επίδραση ροής υδάτων, κραδασµούς και 

καταπονήσεις. Τα µέτρα θα περιλαµβάνουν διαβροχή, ώστε το σκυρόδεµα να παραµένει 

υγρό επί επτά ηµέρες και άλλες απαιτούµενες ενέργειες για την συντήρησή του 

σύµφωνα µε τις σχετικές εγκεκριµένες διατάξεις. 

Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέτησης, οι οποίες πρόκειται στη συνέχεια να 

επιχωθούν, θα στεγανοποιηθούν µε επάλειψη ασφαλτικού υλικού δύο τουλάχιστον 

στρώσεων, µε χρήση κατάλληλου ασφαλτικού µονωτικού υλικού τύπου LANCOL ή 

άλλου ανάλογου εγκεκριµένου τύπου, σε όση ποσότητα απαιτείται και σε επιφάνεια 

οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σύµφωνα µε τα σχέδια 

εφαρµογής της µελέτης και τις εντολές της Επίβλεψης. 

4.11 ∆οκιµές - Έλεγχοι 

Εκτός από τις αρχικές δοκιµές για την µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος, θα  

διεξάγονται, κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι ακόλουθες δοκιµές, κατά την απόλυτη 

κρίση  της Επίβλεψης : 

∗ ∆οκιµές αδρανών και έλεγχος υγρασίας τους για τυχόν αναπροσαρµογή  των 

αναλογιών σύνθεσης. 

∗ ∆ειγµατοληψίες νωπού σκυροδέµατος και δοκιµές ελέγχου αντοχής.  

Συγκεκριµένα, θα απαιτείται η λήψη τουλάχιστον τριών δοκιµίων για σκυροδέτηση 

όγκου έως 20m3 και οι δοκιµές αντοχής (κριτήριο Ε), είτε η λήψη 6 δοκιµίων για 

σκυροδετήσεις όγκου 20÷150m3 (κριτήριο Α), ή και η λήψη 12 δοκιµίων για 

σκυροδετήσεις όγκου µεγαλύτερου των 150m3 (κριτήριο Β). 

∗ Άλλες δοκιµές νωπού σκυροδέµατος (συνεκτικότητας κ.λπ.) µε συχνότητα που θα 

ορίσει η Επίβλεψη. 
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Όλες οι παραπάνω δοκιµές θα γίνονται µε φροντίδα του Αναδόχου και  σύµφωνα  µε  τα 

προβλεπόµενα  στον  Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 

Εκτός των παραπάνω δοκιµών, η Επίβλεψη δικαιούται να ζητήσει τη δειγµατοληψία και 

δοκιµασία τοποθετηµένου σκυροδέµατος που έχει σκληρυνθεί, σε περίπτωση σοβαρών 

αµφιβολιών για την αντοχή του κατασκευασθέντος σκυροδέµατος.  Εάν αποδειχθεί 

πράγµατι ανεπαρκής αντοχή, ο Ανάδοχος θα βαρύνεται µε κάθε δαπάνη για τις δοκιµές 

αυτές, καθώς και για και την απαιτούµενη ανακατασκευή. 

4.12 Μόρφωση και ακρίβεια επιφανειών σκυροδέµατος 

Οι ορατές επιφάνειες των σκυροδεµάτων θα είναι οµαλές, οµοιογενείς, ανθεκτικές και 

χωρίς τοπικά ελαττώµατα (πορώδεις περιοχές, απολεπίσεις, σαθρές επικαλύψεις, 

ραβδώσεις, εγκοπές, προεξοχές κ.λπ.). 

∆εν επιτρέπεται η διόρθωση ελαττωµάτων της επιφάνειας µε τοπική κάλυψη µε 

τσιµεντοκονία, παρά µόνο µε έγκριση της Επίβλεψης, η οποία κατά περίπτωση διατηρεί 

το δικαίωµα να απαιτήσει την αποκατάσταση των ανωµαλιών σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες  από τους κανονισµούς µεθόδους. 

4.13 Τύποι έγχυσης σκυροδέµατος 

Οι τύποι, επίπεδοι ή καµπύλοι, ξύλινοι ή µεταλλικοί, θα αποτελούνται από υλικά της 

εγκρίσεως της Επίβλεψης και θα κατασκευάζονται έντεχνα ώστε να είναι ανθεκτικοί, 

απαραµόρφωτοι, ικανοποιητικά στεγανοί και να µπορούν να αφαιρούνται µε ευχέρεια, 

χωρίς κρούσεις ή κραδασµούς. Οι τύποι θα καθαρίζονται επιµελώς µετά από κάθε 

χρήση και θα επαλείφονται µε εγκεκριµένο λιπαντικό υγρό.  Κοχλίες, ράβδοι ενώσεως 

και κατασκευαστικά στοιχεία σύνδεσης οπλισµού πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3cm 

από την εσωτερική επιφάνεια των τύπων.  Σε περίπτωση που υπάρχουν 

ενσωµατούµενα από σκυρόδεµα µεταλλικά ή άλλα τεµάχια, θα προβλέπεται κατάλληλο 

σύστηµα στερέωσής τους πάνω στους τύπους που θα εξασφαλίζει το αµετάθετο και το 

απαραµόρφωτο των τεµαχίων αυτών, καθώς επίσης και την επαρκή επικάλυψη µε 

σκυρόδεµα ή τσιµεντοκονίαµα, χωρίς να προκαλούνται ανωµαλίες στην τελική επιφάνεια 

του έργου. 

Με κατάλληλα παρεµβλήµατα τριγωνικής διατοµής θα διαµορφώνονται µε φαλτσογωνία 

όλες οι εξέχουσες  ακµές  των οπλισµένων κατασκευών. 

Οι προκύπτουσες ορατές επιφάνειες πρέπει να είναι οµαλές, απαλλαγµένες από 

πορώδεις περιοχές και άλλα ελαττώµατα. 
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Ως προς τους χρόνους αφαίρεσης των τύπων, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από 

τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, εκτός αν ύστερα από δοκιµές και 

υπολογισµούς αποδειχθεί ότι είναι δυνατή η ελάττωση του προβλεπόµενου χρόνου κατά 

την κρίση της Επίβλεψης. 
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Τ.Π.5 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

5.1 Ενσωµατούµενα υλικά 

Ως οπλισµός αντοχής φερόντων στοιχείων θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας εκ των 

κατηγοριών που περιγράφονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ που αναφέρονται στην παράγραφο 

5.2, κατά τις απαιτήσεις της στατικής µελέτης και τα αναγραφόµενα στα εγκεκριµένα 

σχέδια (εν προκειµένω: νευροχάλυβας κατηγορίας Β500c). Οι χάλυβες που 

προδιαγράφονται στα Πρότυπα αυτά είναι συγκολλήσιµοι και παραδίδονται σε µορφή 

ράβδων, ρόλων, ευθυγραµµισµένων προϊόντων και φύλλων ηλεκτροσυγκολληµένων 

πλεγµάτων, καθώς και δικτυοδοκών (lattice girders).  

Ανοξείδωτοι χάλυβες ή χάλυβες µε επιφανειακή επεξεργασία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, όταν η προστασία των 

οπλισµών από την διάβρωση δεν µπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό µε την 

στρώση επικαλύψεως του σκυροδέµατος. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες θα συνοδεύονται από 

Πιστοποιητικά του παραγωγού και του εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν την κατηγορία του 

χάλυβα, στην οποία υπάγονται. 

5.2 Κατάλογος ισχυουσών προδιαγραφών και κανονιστικών κειµένων 

Ισχύουν τα Πρότυπα: 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, έκδοση 3 - Οκτώβριος 

2009. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10080  Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι Χάλυβες - 

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις - Steel for the reinforcement of 

concrete - Weldable reiforcing steel - Part 1:General.  

ΕΛΟΤ 1421-2  Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - 

Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία Β500Α - Steel for the 

reinforcement of concrete -Weldable reinforcing steel - Part 2 

: Technical class B500A.  

ΕΛΟΤ 1421-3  Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - 

Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία Β500C - Steel for the 

reinforcement of concrete -Weldable reinforcing steel - Part 3 

: Technical class B500C.  
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EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General 

rules and rules for buildings - Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός 

δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέρος 1-1:  Γενικοί κανόνες και 

κανόνες για κτίρια.  

και οι Κανονισµοί  

• Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΚΤΧ-2008)  

• Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ-2000)  

5.3 Kριτήρια αποδοχής - έλεγχοι παραλαβής 

Υλικά  

Ο οπλισµός σκυροδέµατος που θα εισαχθεί στο εργοτάξιο, θα αποτελείται:  

α) από ράβδους κυκλικής ή πρακτικώς κυκλικής διατοµής, παραγωγής 

αναγνωρισµένου εργοστασίου, κατηγορίας Β500C.  

β) από ράβδους κατηγορίας Β500C, µέχρι διαµέτρου Φ16, διαµορφωµένες σε 

κουλούρες. 

γ) από προϊόντα προερχόµενα από ευθυγραµµισµένο χάλυβα κουλούρας (ειδική 

σήµανση).  

δ) από ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα αδιαµόρφωτα (σε µορφή φύλλου) ή 

διαµορφωµένα (π.χ. κλωβοί ή συνδετήρες), τεχνικής κατηγορίας Β500Α ή Β500C 

(γενικώς µέχρι Φ8, ή κατά την παραγγελία). 

Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρη η ποσότητα θα συνίσταται από χάλυβα αχρησιµοποίητο, 

καθαρό, απαλλαγµένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγµές, παραµορφώσεις, 

χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρηµένη διάβρωση. Χρήση 

οπλισµού παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως.  

Σε περίπτωση προσκοµίσεως ανοξείδωτου χάλυβα αυτός θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά του παραγωγού και του εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν την τεχνική 

κατηγορία στην οποία υπάγεται ο χάλυβας.  

 

Έλεγχοι αποδοχής  

Κάθε προσκοµιζόµενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό ∆ελτίο Παράδοσης, που 

θα εκδίδεται από τη 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 (π.χ. Β500C)  

•  ένδειξη της σήµανσης (χώρας, µονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων)  
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•  διαµέτρους ράβδων  

•  περιγραφή της µορφής (ράβδοι, ρόλοι, πλέγµατα)  

•  αριθµό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί µέρους ποσότητα  

•  αριθµό του Πιστοποιητικού Συµµορφώσεως ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου του 

ΕΛΟΤ.  

Επί του ∆ελτίου θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν ελεύθεροι 

ραδιενέργειας (ΚΤΧ-2008 §3.7). Σε κάθε δέµα ράβδων θα υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα, 

µε τις ενδείξεις παραγωγού, κατηγορίας, διαµέτρου, µήκους κ.λπ. αντίστοιχες του 

Τεχνικού ∆ελτίου Παράδοσης.  

Θα χορηγείται επίσης αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο παραγωγός 

(mill test certificate). 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 εφόσον κατά την κρίση της εµφανίζεται 

ανησυχητική ένδειξη ή αµφιβολία, να ελέγξει την προσκοµισθείσα ποσότητα, όπως 

προβλέπεται στον ΚΤΧ-2008, 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:  

Έλεγχος εφελκυσµού: Προσδιορίζεται η τάση διαρροής, η τάση θραύσης και η 

µήκυνση στο µέγιστο φορτίο επί του αυτού δοκιµίου, επί του οποίου έχει ήδη γίνει ο 

έλεγχος διαστάσεων και ανοχών.  

∆οκιµή αναδίπλωσης: Η αναδίπλωση γίνεται µε κάµψη των δοκιµίων κατά 180° γύρω 

από κυλινδρικά στελέχη κατάλληλης διαµέτρου. ∆εν πρέπει να προκληθεί θραύση του 

δοκιµίου ή να εµφανισθούν ρωγµές στην εφελκυόµενη πλευρά του.  

Έλεγχος χηµικής σύνθεσης (για τους συγκολλήσιµους χάλυβες): Θεωρείται η 

συγκολλησιµότητα αυταπόδεικτη αν η χηµική σύσταση του κράµατος σε C , P , S και N 

δεν υπερβαίνει τις τιµές που δίνονται στο πρότυπο 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 

κατά την παρ. 4.5.9 και τα Σχόλια του ΚΤΧ-2008 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.  
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Η επίβλεψη δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του 

“αναγλύφου” των ράβδων. Οι νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX-

2008 3.1.2).  

5.4 Απόθεση - Αποθήκευση - ∆ιαχείριση 

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 τη διαχείρισή του 

πρέπει να αποφεύγονται οι µηχανικές βλάβες (εγκοπές) ή πλαστικές παραµορφώσεις, οι 

θραύσεις συγκολλήσεων των πλεγµάτων, οι ρυπάνσεις που βλάπτουν την συνάφεια, οι 

µειώσεις των διατοµών από διάβρωση ή εγκοπή, ή απώλεια της δυνατότητας 

αναγνώρισης ή πιστοποίησης των χαλύβων κ.λπ. 

5.5 Εκτέλεση εργασίας 

5.5.1 Γενικά  

Κατά την χρησιµοποίησή του ο χάλυβας θα είναι καθαρός και απαλλαγµένος 

ακαθαρσιών, λιπών (π.χ. από το λάδωµα των ξυλοτύπων), χαλαρών σκωριών, κονιών, 

κονιαµάτων κ.λπ. Εν ανάγκη θα καθαρίζεται προς τούτο προ της τοποθετήσεώς του επί 

των ξυλοτύπων ή/και προ της διαστρώσεως του σκυροδέµατος. Το “λάδωµα” των 

ξυλοτύπων απαγορεύεται µετά την τοποθέτηση του σιδηροπλισµού.  

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. 

5.5.2 Κοπή και κάµψη 

Η κοπή των ράβδων οπλισµού θα γίνεται µε µηχανικά µέσα (ψαλίδι, δίσκο κ.λ.π.) και θα 

λαµβάνεται πρόνοια ώστε να µην προκαλούνται µηχανικές ή άλλες βλάβες.  

Η κοπή µε φλόγα συνιστάται να αποφεύγεται επειδή κατά τη διαδικασία κοπής ενδέχεται 

να επηρεασθούν τµήµατα της ίδιας ράβδου ή/και άλλων γειτονικών της (ΚΤΧ-2008, § 

6.4).  
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Η κάµψη των ράβδων θα γίνεται µε τήρηση των ακτίνων καµπυλότητας που απαιτεί ο 

Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και ο Κανονισµός 

Τεχνολογίας Χαλύβων, µε χρήση κυλινδρικών στελεχών κάµψης, έτσι ώστε το κάµπυλο 

τµήµα της ράβδου να έχει σταθερή ακτίνα καµπυλότητας. Η κάµψη θα γίνεται µε 

σταθερή ταχύτητα χωρίς κραδασµούς.  

Γενικώς, απαγορεύεται η κάµψη των ράβδων µε φλόγα, διότι ενδέχεται να οδηγήσει σε 

σηµαντική υποβάθµιση της εφελκυστικής αντοχής και της παραµόρφωσης θραύσης.  

Γενικώς, απαγορεύεται η επανευθυγράµµιση καµφθείσας ράβδου, µε ή χωρίς φλόγα, 

διότι οδηγεί σε ακόµη µεγαλύτερη υποβάθµιση των µηχανικών χαρακτηριστικών, που 

είχε προκληθεί µε την προηγηθείσα κάµψη.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι αναγκαία η κάµψη µε φλόγα ή 

επανευθυγράµµιση καµφθείσας ράβδου. Εάν, κατά την κρίση του Επιβλέποντος 

Μηχανικού, οι αντίστοιχες επιπτώσεις δεν είναι απαγορευτικές για την κατασκευή, η 

κάµψη µε φλόγα ή η επανευθυγράµµιση µπορούν να πραγµατοποιούνται µε τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στην § 6.5 του ΚΤΧ-2008.  

5.5.3 ∆ιαµόρφωση - 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 επίπεδο. Η κάµψη των οπλισµών µε πρόχειρα 

µέσα, µετά την τοποθέτησή τους επί του ξυλοτύπου, απαγορεύεται απολύτως. Η 

καθαρότητα των ράβδων θα επανελέγχεται επί του ξυλοτύπου.  

Προσοχή θα δίνεται για την τήρηση των προβλεποµένων από τα κατασκευαστικά σχέδια 

µηκών ράβδων, υπερκαλύψεων, αγκυρώσεων, αναµονών, µορφής κλπ. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα δίνεται στην τήρηση των ακριβών διαστάσεων των συνδετήρων (ώστε να 

εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες επικαλύψεις οπλισµών) και στην διαµόρφωση των 

γάντζων τους. Οι ανοχές κοπής και τοποθετήσεως θα είναι οι επιτρεπόµενες από τους 

Κανονισµούς (ΚΤΧ-2008 § 6.9, ΕΚΩΣ § 5.2).  

Τα σκέλη των γάντζων θα έχουν µήκος τουλάχιστον 10 Φ, θα σχηµατίζουν µε την 

συνεχόµενη πλευρά γωνία 450 το πολύ, και θα εισέρχονται στην µάζα του 

σκυροδέµατος, έτσι ώστε ο συνδετήρας να παραµένει κλειστός µέχρις εξαντλήσεως της 

εφελκυστικής αντοχής των σκελών του. Είναι επιθυµητή η εναλλαγή των γάντζων στις 

γωνίες των στύλων, καθώς και των δοκών υπό στρέψη.  
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Η διαµόρφωση των γάντζων στους οπλισµούς τύπου «µανδύα» θα ελέγχεται µε 

ιδιαίτερη επιµέλεια. Στην εφαρµογή συνδετήρων τύπου «θώρακα», θα γίνεται δέσιµο µε 

σύρµα σε κάθε διασταύρωση διαµήκους και εγκαρσίας ράβδου, µε προσπάθεια 

εξασφαλίσεως πλήρους επαφής τους και τηρήσεως του επιθυµητού ‘’βήµατος’’ της 

σπείρας, σε κάθε θέση.  

Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα επιλογής του συστήµατος διαµορφώσεως των 

συνδετήρων που θα εφαρµόσει (µεµονωµένων, «µανδύα», «θώρακα» κλπ.), υπό την 

προϋπόθεση εγκρίσεώς του από την Επίβλεψη.  

Η µορφή και ο τρόπος τοποθετήσεως των συνδετήρων µέσα σε κάθε διατοµή, θα 

ακολουθεί τις επιταγές των σχεδίων της µελέτης και πάντως θαικανοποιεί την γενική 

απαίτηση για περίσφιξη της διατοµής του στοιχείου και αύξηση της πλαστιµότητας.  

Οι οπλισµοί θα τοποθετούνται στην ακριβή θέση τους και στην ποσότητα που 

επιβάλλεται από τους Κανονισµούς (ΚΤΧ-2008 § 7.1 και § 7.2) και που προβλέπεται 

από την µελέτη, κατά τον αναγραφόµενο στα σχέδια τρόπο και σύµφωνα µε τις 

συµπληρωµατικές οδηγίες τις Επίβλεψης.  

Οι ‘’ουρές’’ των συρµάτων πρόσδεσης δεν θα εισέρχονται στο πάχος επικαλύψεως των 

οπλισµών.  

Προσοχή θα δίδεται επίσης στην ορθότητα των «µατισµάτων» και στα µήκη των 

αναµονών, στο δέσιµο (ιδίως στους στύλους) των διαµήκων ράβδων µε τους 

συνδετήρες, για την εξασφάλιση της πλήρους επαφής τους, καθώς και στην τήρηση 

αποστάσεων ράβδων που θα επιτρέπουν την δίοδο του δονητή σε κάθε στοιχείο. Οι 

ανοχές σφάλµατος στην τοποθέτηση των ράβδων και την σύνθεση του «κλωβού» 

οπλισµών, είναι η οριζόµενη στον ΕΚΩΣ.  

Η σύνδεση του κυρίως οπλισµού µε τον δευτερεύοντα, κατασκευαστικό κλπ. θα γίνεται 

κατά τρόπο που να εξασφαλίζει απαραµόρφωτο πλέγµα, αµετάθετες ράβδους 

οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς και αδιατάρακτες συνδέσεις κατά την κίνηση 

τεχνητών, εργαλείων και µηχανηµάτων, κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος και την 

χρήση του δονητή. Σηµειακές ηλεκτροσυγκολλήσεις (πόντες) για την συγκράτηση, 

απαγορεύονται. Τα στηρίγµατα των ράβδων, οι αποστατήρες, οι αναρτήσεις κλπ. θα 

έχουν επίσης επαρκή αντοχή ώστε να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του κατά την 

διάρκεια της σκυροδέτησης.  

Σε περίπτωση αλλαγής της διατοµής στύλου καθ’ ύψος, από όροφο σε όροφο (ή και για 

την βελτίωση της «υποδοχής» του κλωβού του υπερκειµένου στύλου, έστω και της 

αυτής διατοµής) οι οπλισµοί θα διαµορφώνονται κατάλληλα (“µπουκάλες”), ώστε να 

παραµένουν εντός της διατοµής του υψηλοτέρου ορόφου.  
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Το πάχος επικαλύψεως των ράβδων µε σκυρόδεµα κατά την κατακόρυφη ή την 

οριζόντια έννοια, θα είναι σύµφωνο µε το απαιτούµενο από τον Κανονισµό 

Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ § 5.1), τον Κανονισµό Πυροπροστασίας και το αναγραφόµενο στα 

σχέδια, και θα εξασφαλίζεται µε την χρήση υποθεµάτων ή παρεµβληµάτων ή 

καβαλλέτων ή αναρτήσεων ή παρενθεµάτων ή άλλων “αποστατήρων”. Οι αποστατήρες 

θα είναι από µη οξειδουµένο υλικό (πλαστικό, σκυρόδεµα κλπ.), αποκλειοµένων 

απολύτως των τεµαχίων ξύλου ή άλλων υλικών µη στεγανών και µη σταθερού όγκου. Η 

πυκνότητα τοποθετήσεώς τους θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυµητή 

επικάλυψη cnom και στις ενδιάµεσες (µεταξύ υποθεµάτων) θέσεις (ΚΤΧ-2008, §7.2.2).  

Η Επίβλεψη δικαιούται να διατάξει πύκνωση των υποθεµάτων, αν διαπιστώσει 

ανεπαρκή εξασφάλιση του ελαχίστου πάχους επικαλύψεως σε όλες τις θέσεις. Η 

επιδίωξη εξασφαλίσεως της επικαλύψεως του κάτω οπλισµού δι’ ανυψώσεώς του µε τα 

χέρια κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος, απαγορεύεται απολύτως.  

Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ παραλλήλων ράβδων της αυτής στρώσεως, θα είναι 

τουλάχιστονίση προς την µεγαλύτερη από τις διαµέτρους των ράβδων ή τα 20mm ή την 

διάµετρο του µεγίστου κόκκου αδρανών, αυξηµένη κατά 5mm. Η ελεύθερη απόσταση 

µεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων θα είναι τουλάχιστον ίση προς την µεγαλύτερη από 

τις διαµέτρους των ράβδων ή τα 25mm ή τα 2/3 του µεγίστου κόκκου αδρανών του 

σκυροδέµατος. Τεµάχια σιδηροπλισµού (καβίλιες) Φ25 τουλάχιστον, θα 

χρησιµοποιούνται για την διαµόρφωση της 2ης στρώσης (ή και άλλων) του οπλισµού 

των δοκών, όπου τούτο απαιτείται. Οι ράβδοι της δεύτερης ή και των άλλων στρώσεων, 

θα τοποθετούνται κατακορύφως πάνω από τις ράβδους της πρώτης, ώστε να µην 

παρεµποδίζεται η δίοδος του νωπού σκυροδέµατος ανάµεσά τους.  

5.5.4 Επιµήκυνση - Ένωση οπλισµών  

Τυχόν απαιτούµενες επιµηκύνσεις οπλισµών θα ενεργούνται δια παραθέσεως και 

υπερκαλύψεως των ράβδων στο κατάλληλο µήκος και την κατάλληλη διάταξη (ΕΚΩΣ § 

17.7.2) ή δι’ ηλεκτροσυγκολλήσεως των ράβδων (ΚΤΧ-2008 § 7.3.3, ΕΚΩΣ § 17.7.4) ή 

µε αρµοκλείδες κλπ. (ΕΚΩΣ §17.7.3) στις προβλεπόµενες από την µελέτη κατάλληλες 

θέσεις (αποφυγή των θέσεων µεγίστης καταπονήσεως, της συσσωρεύσεως των 

ενώσεων κλπ.).  

Οι αρµοκλείδες που θα χρησιµοποιηθούν θα καλύπτονται από έγκριση αρµόδιας αρχής.  

Τα µήκη παραθέσεως, ο τρόπος συγκολλήσεως κλπ. θα είναι σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις και τις υποδείξεις του Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, του Προτύπου 

ΕΛΟΤ 1421, του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων και του κατασκευαστή των 

αρµοκλειδών.  
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Όπου απαιτούνται συγκολλήσεις οι µέθοδοι συγκόλλησης και οι τύποι συνδέσεων θα 

γίνονται, όπως περιγράφονται στον ΚΤΧ.  

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από τεχνίτες έµπειρους καιικανούς, 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 τηρείται η 

προβλεπόµενη 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 30cm, για δε την επέκταση του οπλισµού 

διανοµής, ίση τουλάχιστον προς ένα βρόχο και όχι µικρότερη των 15cm. Στους βρόχους 

υπερκαλύψεως δεν πρέπει να έχουν αποσυγκολληθεί οι εγκάρσιες ράβδοι του 

πλέγµατος.  

5.5.5 Προστασία αναµονών  

Ο οπλισµός που ενδεχοµένως προορίζεται να ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα σε απώτερο 

µελλοντικό στάδιο εργασιών, δεν θα αφήνεται εκτεθειµένος αλλά θα προστατεύεται από 

την διάβρωση, µε κάλυψή του µε πλαστικό φύλλο και εγκιβωτισµό του εντός 

σκυροδέµατος, ή (κατ’ ανοχήν) µε παχύ περιτύλιγµα από καναβάτσο εµποτισµένο σε 

ασφαλτικό υλικό, κατά τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Οι προστατευµένες µε αυτόν τον 

τρόπο αναµονές, θα γυµνώνονται και θα καθαρίζονται επιµελώς και πλήρως, αµέσως 

πριν από την επικείµενη χρήση τους. Ράβδοι οπλισµού που δεν έχουν το νόηµα 

«αναµονής» δεν επιτρέπεται να προεξέχουν στο τελειωµένο έργο.  

5.6 Έλεγχος τελειωµένης εργασίας  

Προ της ενάρξεως της σκυροδετήσεως οι τοποθετηθέντες οπλισµοί θα ελέγχονται και θα 

παραλαµβάνονται 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 τοποθετούµενες πρόσθετες ράβδους ώστε, µαζί µε τις συµπληρωµένες 

κατόψεις ξυλοτύπων, να αποτελέσουν τη σειρά “ως κατεσκευάσθη” (as built). Οι 

συµπληρωµένοι Πίνακες Οπλισµών, µετά τον λογιστικό έλεγχο, αποτελούν επιµετρητικό 

στοιχείο. Το βάρος του οπλισµού θα υπολογισθεί εκ του θεωρητικού βάρους κάθε 

διαµέτρου.  

5.7 Προστασία εργαζοµένων  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται 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 

Π∆ 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 Π∆ 159/99.    

Κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το ΣΑΥ του έργου, που θα έχει 

συνταχθεί σύµφωνα µε τις Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-

01-2003) και ΓΓ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).  

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι απαιτήσεις για τα ΜΑΠ, αναλόγως της εργασίας που 

εκτελείται, συνοψίζονται ως εξής:  

•  κράνος, µπότες, γάντια για όλους τους εργαζοµένους.  

•  ποδιά, µάσκα ή γυαλιά και µέτρα αποφυγής ηλεκτροπληξίας, για τους 

εκτελούντες ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

αντίστοιχη προστασία για τους εργαζοµένους στην κοπή του χάλυβα.  

•  προστασία από θόρυβο, θερµοπληξία κλπ. αναλόγως συνθηκών.  

•  ζώνες ασφαλείας, για εργασίες µε κίνδυνο πτώσεως.  
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5.8  Επιµέτρηση 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία 

οπλισµού (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισµού.  

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 

συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη προς 

έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 

λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 

τοθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί 

µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. 

Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται 

από τον Ανάδοχο και την Επίβλεψη και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών.  

Το ανά τρέχο µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στη συνέχεια.  Σε καµία περίπτως, δεν γίνεται 

αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επιτόπου, 

διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και 

τηθέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόληση στη περίπτωση εγχύτων 

πασσάλων. 

- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 

- Η προµήθεια και η τοποθέτηση αποστατήρων, αρµοκλειδών ή άλλου είδους 

εγκεκριµένων στοιχελίων ενώσεων (εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου 

προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών). 

- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιαδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 

ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. 
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Τ.Π.6 ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ∆ΟΚΩΝ  

6.1 Αντικείµενο 

Η προδιαγραφή αυτή περιλαµβάνει τις διατάξεις και τους όρους µε τους οποίους θα 

εκτελεσθούν όλες οι εργασίες σιδηρών κατασκευών, ενίσχυσης υφιστάµενων δοκών 

οπλισµένου σκυροδέµατος, όπως προβλέπεται στη στατική µελέτη του έργου. 

Στις επόµενες παραγράφους αναφέρονται οι ισχύοντες Κανονισµοί και προδιαγράφονται 

τα υλικά, οι τρόποι κατασκευής και επιφανειακής προστασίας, καθώς και οι απαιτούµενοι 

έλεγχοι της ποιότητας των υλικών και της εργασίας. 

6.2  Κανονισµοί 

Για τη µελέτη και εκτέλεση των διαφόρων σιδηρών κατασκευών ισχύει κατ’ αρχήν ο 

Ευρωκώδικας 3 : Υπολογισµός κατασκευών από χάλυβα. Πέραν αυτού και για θέµατα, 

τα οποία ενδεχοµένως δεν ρυθµίζονται από αυτόν ισχύουν οι παρακάτω Γερµανικοί 

Κανονισµοί : 

α. Μελέτη, διαστασιολόγηση και κατασκευή. 

- DIN 18800: Σιδηρές κατασκευές 

 Μέρος 1 : ∆ιαστασιολόγηση και κατασκευή 

 Μέρος 7 :  Κατασκευή, έλεγχοι καταλληλότητας προς συγκόλληση. 

- DIN 18801: Σιδηρές οικοδοµικές κατασκευές : ∆ιαστασιολόγηση, µελέτη, 

κατασκευή. 

- DIN 18808: Σιδηρές οικοδοµικές κατασκευές: Φορείς από κοίλες διατοµές σε 

κυρίως ήρεµα φορτία. 

- DIN 4114: Σιδηρές κατασκευές : Περιπτώσεις ελαστικής ευστάθειας. 

β. Εργασίες κοπής 

- DIN 2310 - Μέρος 3 (Τ3): Θερµική κοπή, αυτογενής κοπή καύσεως: 

Βασικά για τη µέθοδο - Ποιότητα, αποκλίσεις µεγεθών. 

- DIN 2310 - Μέρος 4 (Τ4): Θερµική κοπή, κοπή µε τήξη πλάσµα: 

Βασικά για τη µέθοδο - Έννοιες - Ποιότητα, αποκλίσεις µεγεθών. 

γ.  Συνδέσεις µε συγκολλήσεις 

- DIN 8563 : Εξασφάλιση ποιότητας εργασιών συγκολλήσεων. 

Μέρος 1 (Τ1) :  Γενικά. 

Μέρος 2 (Τ2) :  Απαιτήσεις στο εργοστάσιο. 
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Μέρος 3 (Τ3): Συνδέσεις συγκολλήσεων µε τήξη, απαιτήσεις, οµάδες 

αξιολόγησης. 

Μέρος 4 (Τ4) : Ανοχές διαστάσεων για συγκολλήσεις. 

- DIN 8560 : Έλεγχοι συγκολλητών. 

- DIN 1913  - Μέρος 1 (Τ1): Ραβδωτά ηλεκτρόδια για συνδετικές 

συγκολλήσεις χάλυβα - Αµιγή και µικρής ανάµιξης - Κατάταξη, 

χαρακτηρισµός, τεχνικές συνθήκες παραγωγής. 

- DIN 8551 - Μέρος 1 (Τ1) :  Προετοιµασία ραφής συγκολλήσεως, 

µορφές αρµών σε χάλυβα, συγκόλληση µε αέρια, συγκόλληση βολταϊκού 

τόξου µε το χέρι, συγκόλληση µε προστατευτικό αέριο. 

- DIN 8551 - Μέρος 4 (Τ4) : Προετοιµασία ραφής συγκολλήσεως, 

µορφές αρµών σε χάλυβα, συγκόλληση µε κόνι (unter-Pulver - Schweissen). 

-  DIN 8557 - Μέρος 1 (Τ1) : Πρόσθετα συγκόλλησης για την "µε κόνι" 

συνδετική συγκόλληση αµιγών & µεµειγµένων (*) χαλύβων - Χαρακτηρισµοί, 

τεχνικοί όροι παραγωγής. 

 (*) Μεµειγµένοι χάλυβες : αυτοί που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα 

εξής στοιχεία µείξεως: χρώµιο, νικέλιο, µολυβδαίνιο, βανάδιο. 

- DIN 8559 - Μέρος 1 (Τ1) : Πρόσθετα συγκόλλησης για τη συγκόλληση µε 

προστατευτικό αέριο - Συρµάτινα ηλεκτρόδια και σύρµατα συγκόλλησης για 

µεταλλικές συγκολλήσεις µε προστατευτικό αέριο αµιγών και µεµειγµένων 

χαλύβων. 

- DIN 32522 : Κόνις συγκολλήσεως για συγκόλληση µε κόνι - Χαρακτηρισµοί, 

τεχνικοί όροι παραγωγής. 

- DIN 32526 :  Προστατευτικό αέριο για συγκολλήσεις. 

δ. Ποιότητες υλικών - Ανοχές - Ειδικές διατοµές & κατασκευές 

-  DIN 17100 : Γενικοί δοµικοί χάλυβες : Κανονισµός - Ποιότητες. 

-  DIN 17119 : Συγκολλητές κοιλοδοκοί ψυχρής εξέλασης τετραγωνικής και 

ορθογωνικής διατοµής. 

-  DIN 17120 : Συγκολλητοί σωλήνες από γενικούς δοµικούς χάλυβες. 

-  DIN 17121 : Σωλήνες  χωρίς ραφή από γενικούς δοµικούς χάλυβες. 

-  DIN 18203 -  Μέρος 2 (Τ2): Ανοχές διαστάσεων σε οικοδοµικά έργα. 

Προκατασκευασµένα τµήµατα από χάλυβα. 

-  DIN 4420 : Ικριώµατα εργασίας και ασφαλείας: Υπολογισµός και 

κατασκευαστική διαµόρφωση. 

ε. Προστασία από διάβρωση - Βαφές 

-  DIN 55298 : Προστασία σιδηρών οικοδοµικών κατασκευών από διάβρωση, 

µε επαλείψεις & επιχρίσεις (οργανικές & µεταλλικές βαφές). 



   

K:\CF0000\cons\tefxi\TPr ΣΤΑΤ-ΓΕΩΤ.doc           83                                                         CF0000/4932/B10 

Μέρος 1 (Τ1): Γενικά 

Μέρος 2 (Τ2): Κατάλληλη διαµόρφωση για προστασία από διάβρωση 

Μέρος 3 (Τ3): Σχεδιασµός των εργασιών προστασίας από διάβρωση 

Μέρος 4 (Τ4): Προετοιµασία & έλεγχος των εξωτερικών επιφανειών - 

Φωτογραφικό πρότυπο συγκρίσεως 

Μέρος 5 (Τ5): Προστατευτικά υλικά και συστήµατα 

Μέρος 6 (Τ6): Εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών 

Μέρος 7 (Τ7): Τεχνικοί κανόνες για επιφάνειες ελέγχου 

Μέρος 8 (Τ8): Προστασία από διάβρωση λεπτότοιχων φερόντων δοµικών 

µελών 

Μέρος 9 (Τ9): Συνδετικά µέσα και χρωστικά για υλικά επιστρώσεων 

στ. Συστήµατα και εξαρτήµατα αγκύρωσης 

Γενικά προβλέπεται η χρησιµοποίηση χηµικών αγκυρίων, ώστε να αποφευχθεί η 

διατάραξη του ιστού των στοιχείων του σκυροδέµατος στα οποία εµπηγνύονται. 

Για τα επιτρεπόµενα φορτία και τις αποστάσεις των αγκυρίων ισχύουν οι οδηγίες 

των κατασκευαστών, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες άδειες εφαρµογής. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατό, ύστερα από αίτηµα του Εργολάβου, 

να εφαρµοσθούν εναλλακτικά άλλοι εγκεκριµένοι επίσηµοι Κανονισµοί, όπως π.χ. 

τα Πρότυπα ASTM ή άλλα ισοδύναµα. Η ενδεχόµενη αυτή αλλαγή Κανονισµών και 

κατασκευαστικών Προτύπων µπορεί να γίνει µόνο µετά από τεκµηριωµένο 

έγγραφο αίτηµα του Εργολάβου και ύστερα από έγγραφη έγκριση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού ή της Επιβλέπουσας Επίβλεψης. 

6.3 Υλικά 

Τα υλικά που προσκοµίζονται και χρησιµοποιούνται στο έργο πρέπει γενικά : 

•  Να είναι καινούργια και σύµφωνα µε τις ποιότητες, που προδιαγράφονται στη 

µελέτη και στις παρούσες προδιαγραφές, 

•  Να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς ελαττώµατα, κακώσεις και 

παραµορφώσεις. 

Οι ανοχές τους και τα περιθώρια των κρισίµων διαστάσεων, που επηρεάζουν τη 

συναρµογή των συνδεοµένων µελών για κάθε κατηγορία τελειότητας συναρµογής, 

πρέπει να συµφωνούν µε τα πρότυπα της προηγούµενης παραγράφου ή µε τα σχετικά 

πρότυπα AWS ή άλλα εγκεκριµένα πρότυπα, που ισχύουν για παρόµοια έργα. Οι 

ανοχές διαστάσεων και τα επιτρεπόµενα όρια πρέπει να φαίνονται στα κατασκευαστικά 

σχέδια που θα συντάσσει ο Ανάδοχος. 
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Ειδικά για τις διατοµές εκείνες µε τις οποίες θα κατασκευαστούν µέλη της κατασκευής µε 

σοβαρές καταπονήσεις, όπως κύριοι φορείς, υποστυλώµατα κ.λπ., πρέπει κατά την 

κατασκευή και παραλαβή τους να γίνεται λεπτοµερής έλεγχος για την επισήµανση 

πιθανών ελαττωµάτων, που είναι δυνατό να οφείλονται στην εξέλαση ή σε άλλους 

παράγοντες. 

Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η ανάγκη εξασφάλισης των προδιαγραφοµένων ποιοτήτων στις 

συνδέσεις των µεταλλικών µερών µιας σιδηροκατασκευής. Κοχλίες και ήλοι, που δεν 

πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, θα θεωρούνται κακότεχνα υλικά και δεν θα 

χρησιµοποιούνται. 

Τα ηλεκτρόδια για τις συγκολλήσεις πρέπει να είναι ποιοτικά κατάλληλα για τον τύπο των 

συγκολλήσεων στις οποίες θα χρησιµοποιηθούν. Εάν δεν είναι "βασικά", πρέπει να είναι 

τελείως απαλλαγµένα από υγρασία πριν από τη χρήση. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί και στα υλικά κατασκευής των συνδέσεων και ενσωµατώσεων 

της σιδηράς κατασκευής µε τον σκελετό οπλισµένου σκυροδέµατος του έργου. 

6.4 Κατασκευή και κατεργασία 

6.4.1 Γενικά 

Τα µεταλλικά δοµικά στοιχεία πρέπει να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο 

(µηχανουργείο) και να µεταφέρονται στο έργο έτοιµα για τοποθέτηση. 

Τα µήκη των αυτοτελών στοιχείων (π.χ. υποστυλωµάτων) πρέπει γενικά να είναι 

µονοκόµµατα, όπως εµφανίζονται στα σχέδια της µελέτης. Συνδέσεις (µατίσµατα) µε 

ηλεκτροσυγκόλληση µικρότερων µηκών για τον σχηµατισµό του ολικού µήκους ενός 

αυτοτελούς στοιχείου, επιτρέπονται µόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από τη µελέτη για 

κατασκευαστικούς λόγους ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιµα στο εµπόριο τα απαιτούµενα 

µήκη διατοµών ή ελασµάτων και υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

α. Να συντάσσονται και να υποβάλλονται από τον Εργολάβο οι υπολογισµοί και τα 

σχέδια της διαµόρφωσης των συνδέσµων, σύµφωνα πάντα µε τους Κανονισµούς. 

β. Να εγκρίνεται η σύνδεση από τον Εργοδότη. 

Οπωσδήποτε δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υπολοίπων (ρεταλιών) για το 

σχηµατισµό στοιχείων µεγαλύτερου µήκους. 

Τα τελειώµατα (φινιρίσµατα) κάθε µεταλλικής κατασκευής πρέπει να είναι επιµεληµένα, 

έστω και αν αυτό δεν έχει σηµασία για την αντοχή και τη στατική επάρκεια ή έστω και αν 

αφορούν τµήµατα της κατασκευής που πρόκειται να καλυφθούν µε άλλες κατασκευές, 



   

K:\CF0000\cons\tefxi\TPr ΣΤΑΤ-ΓΕΩΤ.doc           85                                                         CF0000/4932/B10 

ώστε να µη φαίνονται. Τα άκρα και οι ακµές των ελασµάτων και των λοιπών στοιχείων 

πρέπει να είναι γωνιασµένα και τροχισµένα. ∆εν επιτρέπεται να υπάρχουν γρέζια, ακµές 

ανώµαλες λόγω διαφόρων αιτιών (π.χ. κοπή µε οξυγόνο) και γενικά κακοτεχνίες. 

Τα πιο πάνω αφορούν όλα τα στοιχεία και όλες τις θέσεις της κατασκευής. 

6.4.2 Εργασίες κοπής και ευθυγράµµισης 

Ο µορφοχάλυβας χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα (κοινός) πρέπει να κόβεται µε 

φλόγα, ψαλίδια ή πριόνια. Η κοπή µε φλόγα άλλων υλικών, εκτός µορφοχάλυβα 

χαµηλής περιεκτικότητας, θα επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του Μηχανικού, η δε 

µέθοδος κοπής πρέπει να φαίνεται στα σχέδια του Εργολάβου. Η φλόγα δεν πρέπει να 

υπερθερµαίνει το παρακείµενο µέταλλο κατά την κοπή. 

Για την καθοδήγηση της φλόγας πρέπει να χρησιµοποιείται εγκεκριµένος µηχανικός 

οδηγός. 

Οι επιφάνειες κοπής µε φλόγα πρέπει να υφίστανται κατεργασία µέχρι να αποκαλυφθεί 

το υγιές µέταλλο µε κοπίδι, σβουράκι ή τορνάρισµα. 

Τα χείλη των εγκοπών των ραφών συγκόλλησης πρέπει να υφίστανται την κατάλληλη 

προεργασία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου 5.4.5. 

Όλες οι ακµές επιφανειών κοπής πρέπει να είναι στρογγυλεµένες µε εγκεκριµένα µέσα, 

λείες και χωρίς εγκοπές. 

Η κοπή πρέπει να εκτελείται προσεκτικά και όλα τα τµήµατα των κατασκευών, τα οποία 

θα είναι ορατά πρέπει να είναι άψογα τελειωµένα. Οι εσωτερικές εγκοπές πρέπει να 

φιλτράρονται πριν κοπούν. Εάν απαιτείται ευθυγράµµιση τεµαχίων, θα πρέπει να 

εκτελείται µε τρόπο που να µην τραυµατίζεται το µέταλλο. Οξείες γωνίες κάµψης και 

κύρτωσης θα αποτελούν αιτία για την απόρριψη του υλικού. 

6.4.3 Κοχλιωτές συνδέσεις 

Όλες οι οπές κοχλιών πρέπει να είναι κυλινδρικές, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στα 

σχέδια. Οι οπές πρέπει να είναι κάθετες στις επιφάνειες των µελών, µε χείλη χωρίς 

γρέζια ή άλλες ανωµαλίες. 

 

Οπές σε µέλη µε πάχος µεγαλύτερο από είκοσι πέντε (25) χλστ. πρέπει να διανοίγονται 

µε τρυπάνια, ενώ οπές σε λεπτότερα µέλη θα διανοίγονται µε κοπτικό πρεσσαριστό ή 

τρυπάνι στην τελική διάµετρο. Οι αποστάσεις µεταξύ των οπών πρέπει να είναι 

σύµφωνες µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της παραγρ. 5.2. 
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Η διάµετρος των οπών δεν πρέπει να είναι πάνω από ένα και µισό (1,5) χλστ. 

µεγαλύτερη από την ονοµαστική διάµετρο του κοχλία, εκτός αν µικρότερες ανοχές 

καθορίζονται στα σχέδια ή προδιαγράφεται στον ισχύοντα κώδικα. 

Όπου προδιαγράφεται διάτρηση και εντόρνευση, η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται 

µετά από µοντάρισµα των µερών. Μη κυκλικές οπές θα πρέπει να διανοίγονται µε 

εργαλειοµηχανή. ∆ιάνοιξη µε τήξη δεν επιτρέπεται. 

6.4.4 Μηχανική µόρφωση επιφανειών 

Μέλη µε µορφωµένη επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνονται στις θεωρητικές γραµµές, 

χωρίς συστροφές, κυρτώσεις και ανοικτούς αρµούς. Σε µορφωµένες επιφάνειες για τις 

οποίες ο τύπος µόρφωσης δεν φαίνεται στα σχέδια, ο τύπος αυτός θα πρέπει να είναι ο 

πλέον ενδεδειγµένος για το τµήµα στο οποίο εφαρµόζεται, και να είναι συνήθους 

τραχύτητας ή τραχύς. Σε επιφάνειες µε συνήθη µόρφωση πρέπει να δηµιουργούνται 

λείες επιφάνειες, θα είναι όµως επιτρεπτά ελαφρά ίχνη εργαλείων. 

Για τραχεία µόρφωση επιφανειών, θα απαιτείται µόνο τραχεία µηχανική κατεργασία, 

ικανή να παράγει επίπεδο επιφάνεια που να ανταποκρίνεται στις θεωρητικές διαστάσεις. 

Γενικά, συνήθης µόρφωση επιφάνειας θα απαιτείται σε επιφάνειες µόνιµης επαφής όπου 

απαιτείται συνεκτική σύνδεση, η δε τραχεία µόρφωση επιφάνειας θα απαιτείται σε όλες 

τις άλλες µηχανικά κατεργασµένες επιφάνειες. 

Όλες οι συνδέσεις πρέπει να πλανίζονται, τροχίζονται ή να υποβάλλονται σε µηχανική 

κατεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική και καλή σύνδεση. 

6.4.5 Συγκόλληση και διαδικασία συγκόλλησης 

6.4.5.1 Περιγραφή 

Οι συγκολλήσεις θα γίνονται δια χειρός µε τόξο και µε ηλεκτρόδια µε προστατευτική 

επικάλυψη (shielded metal arc welding process), ή µε αυτόµατη συσκευή βυθισµένου 

τόξου (submerged arc process), εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στη µελέτη και 

στις Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Για ειδικές περιπτώσεις, και ύστερα από 

προηγούµενη έγκριση του Μηχανικού, ο Ανάδοχος µπορεί να εφαρµόζει και άλλες 

αυτόµατες µεθόδους συγκόλλησης, όπως είναι η µέθοδος "Electroslag" ή η µέθοδος 

τόξου µε προστασία µε αέρια (gas metal arc), περιλαµβανοµένης της µεθόδου "Gas 

shielded fluxcore welding". Συγκόλληση µε τη µέθοδο "Fluxcore without gas-shielding" 

δεν θα επιτρέπεται. Αυτόµατη συγκόλληση πρέπει να εφαρµόζεται όπου είναι δυνατόν. 
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Η συγκόλληση µεταλλικών κατασκευών για τους διάφορους τύπους εργασίας πρέπει να 

είναι όπως προδιαγράφεται εδώ ή όπως προδιαγράφεται στις Προδιαγραφές της 

παραγρ. 5.2 ή σε άλλους ισοδύναµους εγκεκριµένους Κώδικες. 

6.4.5.2 Προετοιµασία για τη συγκόλληση και διαδικασία συγκόλλησης 

Τα µέλη που πρόκειται να συγκολληθούν πρέπει να είναι κοµµένα ακριβώς στις 

απαιτούµενες διαστάσεις, µε τα άκρα τους κοµµένα µε φλόγα ή µηχανικά, ώστε να 

ανταποκρίνονται στον απαιτούµενο τύπο συγκόλλησης και να επιτρέπουν την καλή 

διείσδυση και τήξη του βασικού µετάλλου στα σηµεία συγκόλλησης. Οι κοµµένες 

επιφάνειες πρέπει να είναι χωρίς ορατά ελαττώµατα, όπως απολέπιση, επιφανειακά 

ελαττώµατα που προκλήθηκαν από την εργασία κοπής µε ψαλίδι ή µε φλόγα ή 

οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα. 

Οι επιφάνειες των άκρων των ελασµάτων που πρόκειται να συγκολληθούν πρέπει να 

είναι απαλλαγµένες από σκουριά, γράσσο και άλλα ξένα υλικά. Οι διαδικασίες 

συγκόλλησης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα προδιαγραφόµενα Πρότυπα. Οι 

συγκολλητές και οι χειριστές των συσκευών συγκόλλησης πρέπει να έχουν τα προσόντα 

που απαιτούνται από την τελευταία έκδοση του Προτύπου της AWS ("Standard 

Qualification Procedure") ή άλλων ισοδύναµων Κανονισµών Προσόντων Χειριστών και 

πρέπει να έχουν υποστεί µε επιτυχία εξέταση καταλληλότητας, σύµ-φωνα µε τις 

µεθόδους αξιολόγησης που απαιτείται από το παραπάνω Πρότυπο. 

Χειριστές αυτοµάτων µηχανών συγκόλλησης δεν χρειάζεται να υφίστανται εξέταση 

καταλληλότητας όπως οι συγκολλητές δια χειρός, αλλά και δεν θα επιτρέπεται να 

εκτελέσουν συγκολλήσεις δια χειρός χωρίς επιτυχή εξέταση της καταλληλότητάς τους γι' 

αυτές. 

6.4.6 Συναρµολόγηση και εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών 

6.4.6.1 Συναρµολόγηση 

Οι µεταλλικές κατασκευές πρέπει, αν είναι δυνατό, να συναρµολογούνται στο 

Μηχανουργείο. Κάθε συναρµολόγηση πρέπει να ελέγχεται για να πιστοποιηθεί ότι έχουν 

τηρηθεί οι απαιτούµενες ανοχές και ότι κανένα κινητό ή αφαιρετό µέλος δεν σφηνώνει. 

Οι µεταλλικές κατασκευές πρέπει να συναρµολογούνται και να εγκαθίστανται µε 

µεθόδους και εξοπλισµό που δεν προξενούν βλάβη από στρέβλωση, κάµψη ή άλλη 

παραµόρφωση στα µέλη ή στα εξαρτήµατα. Κανένα κεκαµµένο ή στρεβλωµένο ή αλλιώς 

παραµορφωµένο µέλος δεν θα τοποθετείται στη θέση του µέχρι να διορθωθούν όλα τα 

ελαττώµατα. 
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Εκείνα τα µέλη που έχουν υποστεί κατά το χειρισµό τους σοβαρή ζηµιά, θα 

απορρίπτονται. Σφυρηλάτηση που προκαλεί τραυµατισµό ή στρέβλωση των µελών δεν 

θα επιτρέπεται. Πριν από τη συναρµολόγηση, τα µεταλλικά τµήµατα πρέπει να 

καθαρίζονται µε επιµέλεια από τα υλικά της συσκευασίας, τις ακαθαρσίες, τη σκόνη ή 

άλλα ξένα σώµατα. 

∆εν θα χρησιµοποιούνται κλειδιά για σωλήνες, κοπίδια και άλλα εργαλεία που είναι 

δυνατόν να καταστρέψουν την επιφάνεια των βεργών, κεφαλών, κοχλιών, οδηγών ή 

άλλων µερών. 

Κοχλίες και βίδες πρέπει να συσφίγγονται οµοιόµορφα και γερά, χωρίς όµως να 

δηµιουργείται υπερένταση των σπειρωµάτων. 

Τα σπειρώµατα εκτός των κοχλιών υψηλής αντοχής πρέπει να λιπαίνονται µε τη χρήση 

µίγµατος γραφίτη και λαδιού ή ισοδύναµου λιπαντικού πριν από τη συναρµολόγηση. 

6.4.6.2 Εγκατάσταση 

Οι µεταλλικές κατασκευές πρέπει να τοποθετούνται µε ακρίβεια και να αγκυρώνονται µε 

ασφάλεια στη θέση τους σύµφωνα µε τα σχέδια εγκατάστασης και τις ενδείξεις 

συναρµογής. Όλες οι επί τόπου συνδέσεις πρέπει να εξασφαλίζονται από µετακίνηση µε 

προσωρινούς πείρους και οι κοχλίες να συσφίγγονται γερά. Οι προσωρινοί πείροι θα 

χρησιµοποιούνται για να αποφεύγεται η ολίσθηση των συνδεοµένων µελών. 

Η τοποθέτηση προσωρινών πείρων κατά τη διάρκεια της συναρµολόγησης πρέπει να 

γίνεται µόνο σε έκταση αναγκαία για τη συναρµογή των µελών στην ορθή θέση και µε 

τρόπο ώστε να µην προκαλεί διεύρυνση των οπών ή παραµόρφωση του µετάλλου. 

Όλα τα πλαίσια πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλη διαγώνια ενίσχυση για τη 

διατήρηση του σχήµατός τους κατά τη διακίνηση και τοποθέτηση. 

Όπου δείχνονται στα σχέδια γωνίες και άλλες διατοµές, που τοποθετούνται περασιά µε 

το επίπεδο της τελικά µορφωµένης επιφάνειας του σκυροδέµατος, οι γωνίες και οι άλλες 

διατοµές πρέπει να τοποθετούνται σε επαφή µε την επιφάνεια του ξυλοτύπου και να 

συγκρατούνται σταθερά, ώστε να παραµείνουν στη θέση τους κατά τη διάρκεια της 

σκυροδέτησης και µέχρι την πήξη του σκυροδέµατος. 

Η σύσφιξη των κοχλιών θα γίνεται µε απλό σωληνωτό κλειδί µε το χέρι, ή δυναµόκλειδο, 

ή µηχανοκίνητο κλειδί ή µε τη µέθοδο "Turn of the bolt". Για την επίτευξη της 

απαιτούµενης ροπής στρέψης µε το απλό σωληνωτό κλειδί µε καστάνια, το µήκος της 

λαβής θα προσαρµόζεται στην καταβαλλόµενη ανθρώπινη προσπάθεια. Στο 

δυναµόκλειδο, η απαιτούµενη ροπή στρέψης θα προκύπτει από τη βαθµονοµηµένη 

ένδειξη του κλειδιού, ενώ σε άλλους τύπους κλειδιών θα λειτουργεί µηχανισµός 



   

K:\CF0000\cons\tefxi\TPr ΣΤΑΤ-ΓΕΩΤ.doc           89                                                         CF0000/4932/B10 

απελευθέρωσης, όταν επιτευχθεί η απαιτούµενη ροπή στρέψης. Το δυναµόκλειδο 

πρέπει να είναι καλά βαθµονοµηµένο και το περικόχλιο θα πρέπει να είναι σε κίνηση 

κατά τη µέτρηση της ροπής στρέψης. 

Τα µηχανοκίνητα κλειδιά πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά τρόπο σύµφωνο µε τις 

συστάσεις του κατασκευαστή του κλειδιού και να έχει προηγουµένως εξασφαλισθεί η 

καλή λειτουργία της µηχανής και η σωστή βαθµονόµησή της. 

Όλοι οι κοχλίες πρέπει να συσφίγγονται γερά και όπου ορίσει ο Μηχανικός θα πρέπει να 

συγκρατούνται στη θέση τους µε ασφαλιστικά περικόχλια. Θα χρησιµοποιούνται µόνο 

κλειδιά που θα εγκρίνει ο Επιβλέπων Μηχανικός. Θα αποφεύγεται η χρησιµοποίηση 

κλειδιών που µπορεί να παραµορφώσουν το περικόχλιο ή να ξεφλουδίσουν την 

επιψευδαργύρωση. 

6.5 Επιφανειακή προστασία - Βαφές 

6.5.1 Γενικά 

Οι σιδηρές κατασκευές θα προστατεύονται µε αντιδιαβρωτική στρώση µινίου. Στη µελέτη 

θα ορίζονται οι ειδικές µεταλλικές κατασκευές, που ενδεχοµένως απαιτείται να είναι 

γαλβανισµένες (επιψευδαργυρωµένες). 

Μετά την κατασκευή των επί µέρους στοιχείων στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο και πριν 

από τη µεταφορά τους στη θέση συναρµολόγησης, αυτά θα καθαρίζονται µε επιµέλεια 

και είτε θα γαλβανίζονται (όπου αυτό προβλέπεται), είτε θα καλύπτονται µε 

αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις. 

Οι χρωµατισµοί των µεταλλικών επιφανειών θα γίνονται, όπως περιγράφεται αναλυτικά 

στις σχετικές παραγράφους των Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών, µε υλικά 

άριστης ποιότητας, βιοµηχανικού τύπου, αναγνωρισµένων οίκων παραγωγής 

χρωµάτων. Τα υλικά προστασίας και βαφής θα προσκοµίζονται κατάλληλα 

συσκευασµένα και θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας και 

τις οδηγίες χρήσης. 

Η προέλευση και οι τύποι των υλικών θα υπόκεινται στην έγκριση του Επιβλέποντα 

Μηχανικού, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο "Πίνακα Τελειωµάτων" της µελέτης. 

Οι αποχρώσεις των βαφών θα επιλέγονται από τον Επιβλέποντα µηχανικό από σχετικά 

δείγµατα που υποχρεούται να ετοιµάζει ο Ανάδοχος επάνω στις επιφάνειες που 

πρόκειται να βαφούν. 
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Οι βαφές θα γίνονται σε επιφάνειες απόλυτα οµαλές, καθαρές και στεγνές. Καµιά 

στρώση δεν θα εφαρµόζεται χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούµενη. 

Οι επιφάνειες των τεµαχίων που εντοιχίζονται στο σκυρόδεµα, οι επιφάνειες 

γαλβανισµένων υλικών, οι επεξεργασµένες µεταλλικές επιφάνειες που θα συνδεθούν µε 

κοχλίες, οι επιφάνειες που πρέπει να κυλίονται ή να ολισθαίνουν µεταξύ τους, καθώς και 

οι επιφάνειες των µη σιδηρούχων µετάλλων και ανοξείδωτων χαλύβων δεν πρέπει να 

βάφονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη και στις προδιαγραφές του έργου. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών βαφής ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να 

παίρνει όλα τα µέτρα (π.χ. επικαλύψεις µε πλαστικά φύλλα κ.λπ.) για την προστασία 

εξαρτηµάτων του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ή οικοδοµικών στοιχείων (κάσσες, 

υαλοπίνακες κ.λπ.) που είναι ενδεχόµενο να λερωθούν από τα χρώµατα. 

6.5.2 Ορολογία 

Οι παρακάτω όροι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχουν τις εξής έννοιες : 

•  Καθαρισµός µε βολή : Καθαρισµός µε λειαντικά υλικά (σφαιρίδια άµµου ή χονδρή 

άµµο), που εκτοξεύονται µε πεπιεσµένο αέρα. 

•  Βαφή στο εργοστάσιο : Βαφή που γίνεται στο εργοστάσιο πριν από τη µεταφορά 

των στοιχείων στο εργοτάξιο. 

•  Βαφή στο εργοτάξιο : Βαφή που γίνεται στο εργοτάξιο µετά τη συναρµολόγηση, 

εκτός από επιφάνειες που δεν είναι προσπελάσιµες. 

•  Βαφή : Ολα τα ασταρώµατα, οι ενδιάµεσες στρώσεις και οι τελικές βαφές µε τα 

χρώµατα που προβλέπει ο "Πίνακας Τελειωµάτων" των προδιαγραφών 

οικοδοµικών εργασιών. 

6.5.3 Προεργασίες 

Η προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν περιλαµβάνει τον 

καθαρισµό, την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισµα), όπου προβλέπεται, την επίστρωση µε 

αντιδιαβρωτικά υλικά και τις µικροεπισκευές βαφών εργοστασίου που παρουσιάζουν 

ατέλειες ή υπέστησαν φθορές κατά τη µεταφορά. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι οµαλές και καθαρές, δηλ. απαλλαγµένες από ακαθαρσίες, 

λίπη (γράσσα), µαύρο οξείδιο σιδήρου, σκουριές ή άλλες ουσίες που εµποδίζουν την 

πρόσφυση της βαφής. 
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6.5.4 Εξοµάλυνση - Καθαρισµός 

Η εξοµάλυνση των επιφανειών και ο καθαρισµός τους από σταγόνες µετάλλου 

συγκόλλησης, προεξοχές χύτευσης, ρυτίδες, χαλαρούς φλοιούς, σκουριές κ.λπ. θα 

γίνεται µε βολή. Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να δίδεται στον καθαρισµό δύσκολα 

προσπελάσιµων σηµείων, όπως : πολύπλοκοι κόµβοι σύνδεσης, εισέχουσες γωνίες, 

κενά µεταξύ ελασµάτων κ.λπ. 

Το µέγιστο µέγεθος κόκκων του λειαντικού κατά τον καθαρισµό µε βολή πρέπει να είναι 

το διερχόµενο από το κόσκινο Νο 16 των Αµερικανικών προτύπων. Τα µή µεταλλικά 

υλικά βολής πρέπει να είναι απαλλαγµένα από σκόνη και η κοκκοµετρία τους τέτοια, 

ώστε το ποσοστό των κόκκων τους που διέρχεται από το κόσκινο Νο 50 των 

Αµερικανικών προτύπων να µην υπερβαίνει το 10%. 

Η ποιότητα των επιφανειών που καθαρίζονται µε βολή πρέπει να είναι "σχεδόν λευκού 

µετάλλου" (near to white metal), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη ή τις 

παρούσες προδιαγραφές. Μετά τον καθαρισµό, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να 

διατηρούνται καθαρές και να ασταρώνονται αυθηµερόν. 

Για την αφαίρεση λιπών και ελαίων θα χρησιµοποιείται βενζίνη ή άλλο κατάλληλο 

πτητικό, µη τοξικό, οργανικό διαλυτικό και οι επιφάνειες θα καθαρίζονται και θα 

σκουπίζονται. 

6.5.5 Αντιδιαβρωτική προστασία 

Η στρώση βαφής µε αντιδιαβρωτικό υλικό θα γίνεται στο εργοστάσιο. Τα αντιδιαβρωτικά 

υλικά θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του DIN 55298 - Μέρος 9 ή άλλων ισοδύναµων 

εγκεκριµένων προτύπων και θα είναι σύµφωνα µε τον "Πίνακα Τελειωµάτων". 

Τα αντισκωριακά (αντιδιαβρωτικά) υλικά θα έχουν γενικά ως βάση το υπεροξείδιο του 

µολύβδου (ερυθρό µίνιο). 

Οι γαλβανισµένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται µε διάλυµα 5% υδροχλωρικού ή 

οξικού ή φωσφορικού οξέος. Αφού στεγνώσουν οι επιφάνειες αυτές πρέπει να πλένονται 

νε καθαρό νερό και να στεγνώνονται επιµελώς. 

Ειδικά οι γαλβανισµένες επιφάνειες - µετά τον καθαρισµό µε διάλυµα οξέος (wash 

primer) - θα επικαλύπτονται µε αστάρι µε βάση οξείδιο ψευδαργύρου (χρωµιούχο 

ψευδάργυρο). Οι σιδηρές κατασκευές που θα τοποθετηθούν στο εξωτερικό του κτιρίου 

θα προστατεύονται µε δύο (2) στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού (χρωµιούχου 

ψευδαργύρου). 
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6.5.6 Εφαρµογή βαφών 

Πριν από την εφαρµογή των κυρίως βαφών θα ελέγχεται η κατάσταση των 

αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων που γίνονται στο εργοστάσιο. Επιφάνειες µεταλλικών 

κατασκευών µε βαφή εργοστασίου που το αστάρωµά τους εµφανίζει ελαττώµατα πρέπει 

να καθαρίζονται µέχρι να εµφανισθεί στιλπνή επιφάνεια µετάλλου και να ασταρώνονται 

ξανά. Αν στο εργοστάσιο είχε γίνει βαφή µε περισσότερες από µία (1) στρώσεις, τότε - 

µετά τον καθαρισµό - πρέπει να γίνονται δύο (2) στρώσεις µικροεπισκευαστικής βαφής.  

Για την εφαρµογή των βαφών ισχύουν γενικά τα αναφερόµενα στις σχετικές 

παραγράφους των Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών. Ειδικότερα για τις µεταλλικές 

κατασκευές ισχύουν και τα ακόλουθα : 

•  Η αρχική επίστρωση πρέπει να γίνεται µε βούρτσα (πινέλο) και οι επόµενες 

στρώσεις είτε µε βούρτσα, είτε µε ρολλό είτε µε ψεκασµό, κατά την επιλογή του 

Εργολάβου, εκτός στη µελέτη και τις προδιαγραφές καθορίζεται ειδικός τρόπος 

βαφής. Οι βινυλικές βαφές πρέπει να γίνονται µε ψεκασµό, εκτός από τις 

απρόσιτες επιφάνειες που θα επιστρώνονται µε βούρτσα. 

•  Οι βαφόµενες µεταλλικές επιφάνειες πρέπει να έχουν ελάχιστη θερµοκρασία 

τουλάχιστον 3°C πάνω από το σηµείο δρόσου. 

•  Η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν συµπύκνωση 

υδρατµών ή δεν επιτρέπουν την εξάτµιση (σχετική υγρασία πάνω από 80%, 

βροχή, οµίχλη κ.λπ.) δεν επιτρέπεται. 

•  Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα καλύπτονται µε τουλάχιστον τρείς στρώσεις 

βαφής (Μία ή δύο στρώσεις αντισκωριακό και δύο στρώσεις ελαιόχρωµα (enamel) 

µηχανηµάτων). Οι γαλβανισµένες κατασκευές των εξωτερικών χώρων θα έχουν 

δύο (2) στρώσεις αντιδιαβρωτικού. Οι αντισκωριακές (αντιδιαβρωτικές) στρώσεις 

θα εκτελούνται στο εργοστάσιο. Η 2η και 3η στρώση θα γίνονται στο εργοτάξιο µε 

αναλογία όχι µεγαλύτερη από 12τ.µ. ανά λίτρο χρώµατος. 

•  Είναι δυνατό το πρόγραµµα βαφής να ορίζει την εκτέλεση και των τριών 

στρώσεων στο εργοστάσιο, οπότε οι µικροεπισκευές εργοταξίου θα αφορούν στην 

περατωµένη βαφή. 

•  Κανένα χρωµατισµένο µέλος της κατασκευής δεν θα µετακινείται και δεν θα 

φορτίζεται εάν η βαφή του δεν έχει στεγνώσει επαρκώς. 

6.5.7 Έλεγχοι 

Για τη διαπίστωση της ποιότητας των προστατευτικών επιστρώσεων και των βαφών θα 

γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι : 
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•  Έλεγχος της τελικής επιφάνειας από άποψη οµαλότητας και καθαρότητας πριν 

γαλβανισθεί ή ασταρωθεί. 

•  Έλεγχος πιστοποιητικών των χρησιµοποιούµενων υλικών επιφανειακής 

προστασίας και βαφής και έλεγχος των υλικών ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών (για αντοχή, έλλειψη τοξικότητας κ.λπ.). 

•  Έλεγχος οργάνων βαφής από άποψη καθαριότητας και οµαλής λειτουργίας. 

•  Έλεγχος καταλληλότητας κλιµατολογικών συνθηκών. 

•  Μακροσκοπικός έλεγχος των επιστρώσεων, που πρέπει να γίνονται µε ελαφρά 

διαφορετική απόχρωση σε κάθε επίστρωση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι κάθε νέα 

στρώση ("χέρι") κάλυψε όλη την επιφάνεια και δεν άφησε κενά. 

6.6 Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Όλες οι σιδηρές κατασκευές, που περιλαµβάνονται στα έργα Πολιτικού Μηχανικού, θα 

επιµετρώνται και θα αποζηµιώνονται ανά χλγρ. βάρους, µε βάση τα πρωτόκολλα 

ζυγίσεων που θα συντάσσονται και θα υπογράφονται από τον Επιβλέποντα. 

Κατά την παραλαβή των σιδηρών στοιχείων θα γίνεται έλεγχος τόσο ως πρός την 

ποιότητα και αρτιότητα της κατασκευής, όσο και ως προς το εάν οι διαστάσεις των 

διατοµών ανταποκρίνονται στα σχέδια της µελέτης. ∆ιαστάσεις µεγαλύτερες από τις 

οριζόµενες στη µελέτη δεν θα λαµβάνονται υπόψη και δεν θα αποζηµιώνονται. 

Στις ανά χλγρ. τιµές πληρωµής των σιδηρών κατασκευών περιλαµβάνονται η αξία των 

υλικών, οι δαπάνες διαµόρφωσης, µεταφοράς και τοποθέτησης επί τόπου, η 

αντιδιαβρωτική προστασία µε αντισκωριακό υµένα, τα ικριώµατα, η λήψη 

προστατευτικών µέτρων για να µη λερώνονται γειτονικές επιφάνειες, καθώς και γενικά 

κάθε δαπάνη ή εργασία απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
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Τ.Π.7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   

7.1 Αντικείµενο 

Στην προδιαγραφή αυτή περιλαµβάνονται οι διατάξεις και οι όροι µε τους οποίους θα 

εκτελεσθούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης - ενίσχυσης δοµικών στοιχείων. 

Στις επόµενες παραγράφους αναφέρονται οι ισχύοντες Κανονισµοί και προδιαγράφονται 

τα υλικά, οι τρόποι κατασκευής και επιφανειακής προστασίας, καθώς και οι απαιτούµενοι 

έλεγχοι της ποιότητας των υλικών και της εργασίας. 

7.2 Κανονισµοί - Προδιαγραφές 

Για τη µελέτη και εκτέλεση των επεµβάσεων ισχύει ο Κανονισµός επεµβάσεων σε κτίρια 

από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για θέµατα που ενδεχοµένως δε ρυθµίζονται από αυτόν 

ισχύουν οι ακόλουθοι Κανονισµοί. 

α. Μελέτη και διαστασιολόγηση. 

-  CEB (1997) Design of fastenings in Concrete, Parts 1-3 

-  EN1998-1-4 Design Provisions for Earthquake Resistance of Structures: 

Strengthening and Repair of Buildings 

β. Κατασκευή και λοιπές εργασίες. 

-  Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-01-01 : Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσα-

θρώσεις ή ξένα υλικά. 

-  Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-01-02 : Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος 

-  Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-03-01 : ∆ιάτρηση οπών χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος 

οπλισµού. 

-  Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-12-01 : Βλήτρα. 

-  ETAG 001 : Οδηγία για Ευρωπαίκές Τεχνικές εγκρίσεις ETAG 001: 

Αγκυρώσεις σκυροδέµατος. 

7.3 Υλικά 

 Τα υλικά που προσκοµίζονται και χρησιµοποιούνται στο έργο πρέπει γενικά : 
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•  Να είναι καινούργια και σύµφωνα µε τις ποιότητες, που προδιαγράφονται στη 

µελέτη και στις παρούσες προδιαγραφές, 

•  Να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς ελαττώµατα, κακώσεις και 

παραµορφώσεις. 

•  Να συνοδεύονται από λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως από τον προµηθευτή. 

7.4 Κατασκευή 

7.4.1 Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 

7.4.1.1  Γενικά 

Ως ξένα υλικά νοούνται:  

•  Υπολείµµατα επιχρισµάτων.  

•  Ανθρακικά άλατα (π.χ. σε πύργους ψύξεως, δεξαµενές νερού κ.λ.π.). 

•  Πετρελαιοειδή (π.χ. σε διυλιστήρια, σε βάσεις µµηχανών κ.λ.π.).  

•  Βιοµηχανικοί ρύποι (π.χ. ανεπίχριστο σκυρόδεµα σε αστικό ή βιοµηχανικό 

περιβάλλον).  

•  Αιθάλη (π.χ. καµινάδες κ.λ.π.).  

•  Χρώµατα. 

 

 Η µέθοδος εκτέλεσης των εργασιών εξαρτάται από:  

- Το είδος του υλικού που προβλέπεται να αποµακρυνθεί από την επιφάνεια του 

σκυροδέµατος. 

- Τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας. 

7.4.1.2  Μέθοδοι εκτέλεσης 

α. Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος µε χρήση ηλεκτροπνευµατικής 

ηλεκτρόσφυρας 

Ο καθαρισµός θα γίνεται µε χρήση ηλεκτρόσφυρας ισχύος 300 έως 800W και 

βάρους έως 6kg, διπλής µόνωσης. ∆ε θα χρησιµοποιούνται σφύρες µεγαλύτερης 

ισχύος ή/και βάρους, επειδή µπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο υπό επεξεργασία 

στοιχείο. Το κοπτικό άκρο θα είναι πρισµατικής µορφής (καλέµι). 

β.  Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος µε χρήση ελαφράς αερόσφυρας 

Ο καθαρισµός θα γίνεται µε χρήση αερόσφυρας βάρους έως 6kg, πίεσης 

λειτουργίας έως 0,7 MPa και κατανάλωση 0,45 m3/min. Στα εργοτάξια µε 

απαιτήσεις χαµηλής στάθµης θορύβου, θα χρησιµοποιούνται κατασιγασµένες 

αερόσφυρες. 
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γ. Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος µε χρήση συρµατόβουρτσας 

Ο καθαρισµός θα γίνεται µε χρήση βούρτσας επιµήκους µορφής, µε κεφαλή από 

χαλύβδινα σύρµατα. Τα σύρµατα θα έχουν διάµετρο περίπου 1mm και ικανή 

ελαστικότητα, ώστε να µην παραµορφώνονται µε τη χρήση. 

δ. Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος µε χρήση συρµατόβουρτσας 

προσαρµοζόµενης σε γωνιακό τροχό 

Ο καθαρισµός θα γίνεται µε χρήση βούρτσας προσαρµοζόµενης σε γωνιακό 

ηλεκτρικό τροχό. Η κεφαλή της βούρτσας θα φέρει χαλύβδινα σύρµατα διαµέτρου 

περίπου 1mm και ικανή ελαστικότητα, ώστε να µην παραµορφώνονται µε τη 

χρήση. 

Η συρµατόβουρτσα θα επιλέγεται έτσι, ώστε ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός 

στροφών κατά τη χρήση της να υπερκαλύπτει τον ονοµαστικό αριθµό στροφών 

του γωνιακού ηλεκτρικού τροχού, στον οποίο θα προσαρµοστεί, (για να µην 

καταστραφεί η βούρτσα κατά τη χρήση). 

ε. Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος µε υδροβολή µέσης πίεσης 

Ο καθαρισµός θα γίνεται µε εκτόξευση νερού υπό πίεση 10 έως 20MPa στην 

επιφάνεια του σκυροδέµατος.  

Η παροχή νερού τροφοδοσίας θα υπερκαλύπτει την ονοµαστική παροχή της 

αντλίας, ώστε να είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η προβλεπόµενη µέγιστη πίεση στο 

ακροφύσιο (αξιοποίηση δυνατοτήτων εξοπλισµού). 

στ. Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος µε υδροβολή υψηλής πίεσης 

Ο καθαρισµός θα γίνεται µε εκτόξευση νερού υπό πίεση της τάξης των 40÷ 

50MPa, στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Κατά τα λοιπά όπως στην παράγραφο 

ε. 

ζ. Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος µε αµµοβολή 

Ο καθαρισµός του σκυροδέµατος θα γίνεται µε εκτόξευση στην επιφάνεια του 

σκυροδέµατος κόκκων διαβρωτικού µέσου (σκωρίες υψικάµινου, χαλαζιακή 

άµµος), µε διάταξη η οποία µέσω ρεύµατος αέρα µεταφέρει (εν αιωρήσει) κόκκους 

διαβρωτικού µέσου µεγέθους 0,5 έως 3,00mm και σκληρότητας τουλάχιστον 6 

κατά Mohs. 

ζ. Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος µε ψεκασµό µε απολιπαντή 

Ο καθαρισµός του σκυροδέµατος θα γίνεται µε ψεκασµό απολιπαντών στην 

επιφάνεια του σκυροδέµατος. Οι απολιπαντές είναι καθαριστικά που αντιδρούν µε 
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το υπόστρωµα και αποµακρύνονται υπό µορφή γαλακτώµατος, µε πλύσιµο µε 

άφθονο νερό υπό πίεση. 

η. Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος µε ψεκασµό διαλύµατος 

υδροχλωρικού οξέως 

Ο καθαρισµός του σκυροδέµατος θα γίνεται µε ψεκασµό αραιού διαλύµατος 

υδροχλωρικού οξέως πυκνότητας 6÷12% κατά βάρος. Το πλεονάζον υδροχλωρικό 

οξύ εξουδετερώνεται µε ψεκασµό διαλύµατος όξινου ανθρακικού νατρίου 

(ΝaHCO3). Ακολουθεί πλύση µε νερό υπό πίεση. 

ι. Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος µε σµυριδόχαρτο 

Ο καθαρισµός του σκυροδέµατος θα γίνεται µε χρήση χονδρόκοκκου 

σµυριδόχαρτου σε µορφή δίσκου, επί ελαστικού δίσκου προσαρµοσµένο σε 

γωνιακό ηλεκτρικό τροχό. 

Το πεδίο εφαρµογής καθορίζεται στην Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-01-01. 

7.4.1.3 Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 

Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν η επιφάνεια του σκυροδέµατος έχει καθαριστεί 

πλήρως από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά, σύµφωνα µε τους όρους της Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-

01-01-01, και τα απορρίµµατα έχουν συλλεχθεί και µεταφερθεί στην περιοχή φόρτωσης 

προς οριστική απόθεση.  

7.4.1.4 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών για την παραλαβή 

Κατά την παραλαβή ελέγχεται η ποιότητα της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της 

Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-01-01. Ο έλεγχος γίνεται οπτικά δια της αφής, ή µε χρήση καλεµιού και 

σφύρας δειγµατοληπτικά.  

7.4.1.5 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας 

Οι πιθανοί κίνδυνοι και η αντιµετώπιση των εργασιακών κινδύνων περιγράφεται στην 

Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-01-01. 

7.4.1.6 Μονάδα επιµέτρησης εργασίας 

Ως µονάδα επιµέτρησης εργασίας ορίζεται το τετραγωνικό µέτρο πλήρως καθορισµένης 

επιφάνειας (m2), ανεξάρτητα από την εφαρµοζόµενη µέθοδο. 

7.4.1.7 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

Ο καθορισµός της επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά ως 

περαιωµένη εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη 

περιλαµβάνει:  
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•  Την αγορά των πάσης φύσεως αναλώσιµων υλικών και την µεταφορά τους στο 

εργοτάξιο. 

•  Την αποθήκευση και φύλαξη των πάσης φύσεως αναλώσιµων υλικών στο 

εργοτάξιο. 

•  Την µεταφορά των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού στο εργοτάξιο και την 

φύλαξή του σε αυτό. 

•  Την εκτέλεση της εργασίας και τη δαπάνη αναλώσιµων και εξοπλισµού 

•  Τη συγκέντρωση των απορριµµάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και τη µεταφορά τους στο χώρο φόρτωσης προς οριστική 

απόθεση.  

7.4.2 Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 

7.4.2.1  Γενικά 

Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις θεωρείται: 

•  Η εκτράχυνση της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σε βάθος 0,2 έως 0,5mm, που 

αποσκοπεί κυρίως στην αύξηση της ειδικής επιφάνειας του σκυροδέµατος. 

•  Η εκτράχυνση της επιφάνειας του σκυροδέµατος, µε εγκοπές σε βάθος 0,5 έως 

και 5,0mm, που αποσκοπεί κυρίως στην αύξηση της συνάφειας µεταξύ της 

υπάρχουσας επιφάνειας σκυροδέµατος και της νέας στρώσης υλικού. 

•  Η απόξεση της επιφάνειας του σκυροδέµατος, µε αφαίρεση της επιφανειακής 

στρώσης σε βάθος όσο απαιτείται για να εµφανιστούν τα χονδρόκοκκα αδρανή και 

να καταστεί τραχεία. 

7.4.2.2 Μέθοδοι εκτέλεσης 

Η µέθοδος που εφαρµόζεται για την εκτέλεση της εργασίας εξαρτάται από το είδος της 

προετοιµασίας και τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας.  

α. Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος µε χρήση ηλεκτροπνευµατικής 

ηλεκτρόσφυρας 

Η προετοιµασία θα γίνεται µε χρήση ηλεκτρόσφυρας ισχύος 300 έως 800 W και 

βάρος έως 6kg διπλής µόνωσης. Να µην χρησιµοποιούνται σφύρες µεγαλύτερης 

ισχύος ή/και βάρους επειδή µπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο υπό επεξεργασία 

στοιχείο. Χρησιµοποιείται κοπτικό άκρο πρισµατικής µορφής (καλέµι). 

β. Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος µε χρήση ελαφράς αερόσφυρας 

Η προετοιµασία θα γίνεται µε χρήση αερόσφυρας βάρους έως και 6 kg µε πίεση 

λειτουργίας έως 0,7 MPa και κατανάλωση 0,45m3/min. Στα εργοτάξια µε 
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απαιτήσεις χαµηλού θορύβου πρέπει να χρησιµοποιούνται τύποι κατασιγασµένων 

αεροσφυρών.  

γ. Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος µε χρήση ελαφράς αερόσφυρας 

µονής κεφαλής (αεροµατσάκονο) 

Η προετοιµασία θα γίνεται µε χρήση ελαφράς αερόσφυρας βάρους περίπου 1kg 

µε πίεση λειτουργίας πίεση λειτουργίας έως 0,7MPa και µονή κεφαλή 

επεξεργασίας µε κοπτικό πρισµατικής µορφής σε σχήµα σταυρού 

(αεροµατσάκονο).  

δ. Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος µε χρήση ελαφράς αερόσφυρας 

πολλαπλών κεφαλών (αεροµατσάκονο) 

Χρησιµοποιείται αερόσφυρα πολλαπλών κεφαλών (3÷6 κεφαλές) βάρους περίπου 

5kg. Κατά τα λοιπά όπως στην παράγραφο γ. 

ε. Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος µε αµµοβολή 

Η προετοιµασία θα γίνεται µε εκτόξευση υπό πίεση στην επιφάνεια του 

σκυροδέµατος κόκκων διαβρωτικού µέσου (σκωρία υψικαµίνου, χαλαζιακή άµµος 

κλπ). Χρησιµοποιείται διάταξη, η οποία µε ρεύµα αέρα µεταφέρει εν αιωρήσει 

κόκκους διαβρωτικού µέσου µεγέθους 0,5 έως 3mm και σκληρότητας 6 Mohs και 

πάνω. 

στ. Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος µε σµυριδότροχο τύπου 

«Καµπάνας» προσαρµοζόµενου σε γωνιακό ηλεκτροεργαλείο. 

Η προετοιµασία θα γίνεται µε χρήση σµυριδότροχου τύπου «Καµπάνας» 

προσαρµοζόµενου σε γωνιακό ηλεκτροεργαλείο. Χρησιµοποιούνται χονδρόκοκκοι 

τροχοί Νο 32 ή λιγότερο χονδρόκοκκοι Νο 64. Ο σµυριδοτροχός επιλέγεται έτσι 

ώστε ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός στροφών κατά τη χρήση του, να 

υπερκαλύπτει τον ονοµαστικό αριθµό στροφών του γωνιακού ηλεκροεργαλείου 

στο οποίο θα προσαρµοστεί. 

ζ. Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος µε υδροβολή. 

Η προετοιµασία αφορά την αφαίρεση σκληρυµένου τσιµεντοπολτού µεταξύ των 

χονδρόκοκκων αδρανών και έχει ως αποτέλεσµα την εκτράχυνση της επιφάνειας 

του σκυροδέµατος. Χρησιµοποιούνται συστήµατα υδροβολής υψηλής πίεσης της 

τάξης των 40-50 MPa. 

Οι υδραντλίες παίρνουν κίνηση από ηλεκτροκινητήρες, βενζινοκινητήρες, 

αεροκινητήρες ή από υδραυλικούς κινητήρες. 

Η παροχή νερού που τροφοδοτεί την εγκατάσταση πρέπει να υπερκαλύπτει την 

ονοµαστική παροχή της αντλίας, ώστε να είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η µέγιστη 

πίεση στο ακροφύσιο υδροβολής (αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εξοπλισµού) 
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Το πεδίο εφαρµογής καθορίζεται στην Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-01-01. 

7.4.2.3 Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 

Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν η επιφάνεια του σκυροδέµατος έχει προετοιµαστεί 

πλήρως, σύµφωνα µε τους όρους της Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-01-01, και τα προϊόντα της 

απόξεσης έχουν συγκεντρωθεί και αποτεθεί στην περιοχή φόρτωσης.  

7.4.2.4 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών για την παραλαβή 

Ο έλεγχος για την εκτράχυνση σε βάθος 0,2 έως 0,5 mm καθώς και για την επιφανειακή 

απόξεση γίνεται οπτικά και δια της αφής. Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι 

οµοιόµορφη.  

Ο έλεγχος για την εκτράχυνση σε βάθος 0,5 έως 5,0 mm γίνεται οπτικά και µε µέτρηση 

του βάθους εγκοπών. Το ποσοστό της επιφάνειας που έχει εγκοπές, να είναι 

κατ’ελάχιστον το 50% της συνολικής επιφάνειας. 

7.4.2.5 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας 

Οι πιθανοί κίνδυνοι και η αντιµετώπιση των εργασιακών κινδύνων περιγράφεται στην 

Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-01-02. 

7.4.2.6 Μονάδα επιµέτρησης εργασίας 

Ως µονάδα επιµέτρησης τελειωµένης εργασίας ορίζεται το τετραγωνικό µέτρο (m2), 

ανάλογα µε το είδος προετοιµασίας. 

7.4.2.7 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

Ο καθορισµός της επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά ως 

περαιωµένη εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη 

περιλαµβάνει:  

•  Την αγορά των πάσης φύσεως αναλώσιµων υλικών και την µεταφορά τους στο 

εργοτάξιο. 

•  Την αποθήκευση και φύλαξη των πάσης φύσεως αναλώσιµων υλικών στο 

εργοτάξιο. 

•  Την µεταφορά των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού στο εργοτάξιο και την 

φύλαξή του σε αυτό. 

•  Την εκτέλεση της εργασίας και τη δαπάνη χρήσης και συντήρησης των 

µηχανηµάτων και του εξοπλισµού. 

•  Τη συλλογή των προϊόντων απόξεσης/αποξήλωσης και αναλώσιµου υλικού και 

τη µεταφορά τους στην περιοχή φόρτωσης προς οριστική απόθεση.  
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7.4.3 ∆ιάτρηση οπών χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού 

7.4.3.1 Γενικά 

Οι µέθοδοι και εργασίες που περιγράφονται σε αυτό το υπο-κεφάλαιο αφορούν 

διενέργεια σε στοιχεία σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού. Οι 

διατρήσεις µπορεί να είναι τυφλές (π.χ. για αγκύρωση οπλισµού) ή διαµπερείς (π.χ. για 

διέλευση οπλισµού). 

7.4.3.2 Μέθοδοι εκτέλεσης - Προσωπικό - Εξοπλισµός 

Για να διασφαλισθεί ότι µε τη διάτρηση του σκυροδέµατος δε θα αποκοπεί οπλισµός και 

επειδή οι θέσεις του οπλισµού στη µάζα του σκυροδέµατος δεν είναι επακριβώς 

προσδιορίσιµες, θα χρησιµοποιούνται διατρητικά εργαλεία που θα είναι ικανά να κόψουν 

τους οπλισµούς και θα παρέχουν σαφείς ενδείξεις στο χειριστή ότι έχει απαντηθεί 

οπλισµός. 

Εφόσον κατά τη διάτρηση έχει απαντηθεί οπλισµός, η εκτέλεση της εργασίας 

διακόπτεται στη θέση αυτή. 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα διαπιστώνεται ότι η περιοχή είναι απαλλαγµένη από 

δίκτυα, παροχές κλπ.  

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εκτέλεση των εργασιών πρέπει 

να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρόµοιας φύσης έργα (έργα επισκευών - 

ενισχύσεων). 

Το συνεργείο θα διαθέτει κατ’ελάχιστο τον εξής εξοπλισµό: 

- Ηλεκτροπνευµατικό δράπανο ισχύος από 300 έως 800 W και βάρους έως 6 kg ή 

- Αεροδράπανο τρυπάνι βάρους 4 έως 30kg µε κατανάλωση αέρα από 0,6 έως 2,6 

m3/min, πίεσης λειτουργίας 0,7 MPa. 

α. ∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε ηλεκτροπνευµατικό δράπανο 

Χρησιµοποιείται ηλεκτροπνευµατικό δράπανο ισχύος από 300 έως 800W, βάρους 

έως 6kg. Το διατρητικό άκρο εκτελεί ταυτόχρονα κρούση και περιστροφή, ενώ η 

αποµάκρυνση των προϊόντων διάτρησης γίνεται µέσω της ατέρµονης ελίκωσης του 

στελέχους. 

Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα είναι εφοδιασµένα µε διπλή ηλεκτρική µόνωση. 

Θα χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα διατρητικά στελέχη µε κρουστικό τρυπάνι ή 

κρουστική κορώνα σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
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• SDS plus για διάτρηση διαµέτρου από 4mm έως 20mm (SDS plus: υποδοχέας 

στελεχών δραπάνου µε δυνατότητα αυτόµατου κλειδώµατος και αλλαγής 

στελεχών χωρίς εργαλείο).  

• SDS max για διάτρηση διαµέτρου από 12mm έως 50mm (SDS max: υποδοχείς 

µε εγκοπές για διαµέτρους µεγαλύτερες των 12mm =1/2).  

• SDS: Slotted Drive Shaft: υποδοχέας µε εγκοπές 

Επισηµαίνεται πως πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συνιστώµενοι από τους 

κατασκευαστές συνδυασµοί βάθους - διαµέτρου διάτρησης που συνοψίζονται ως 

εξής: 

 - βάθος µέχρι 100mm   → διάµετρος 6 mm 

 - βάθος µέχρι 200mm   → διάµετρος 8 mm 

 - βάθος µέχρι 300mm   → διάµετρος 10 mm 

 - βάθος µέχρι 400mm   → διάµετρος 16 mm 

- βάθος µέχρι 500mm   → διάµετρος 20 mm 

- βάθος µέχρι 800mm   → διάµετρος 25 mm 

- βάθος µέχρι 900mm   → διάµετρος 32 mm 

- βάθος µέχρι 2000mm → διάµετρος 50 mm 

Για επιτυχή διάτρηση σε διάµετρο µεγαλύτερη των 16mm, συνίσταται προς 

διάτρηση οπής «οδηγού» µικρότερης διαµέτρου, όχι κατ’ ανάγκη σε όλο το βάθος 

της τελικής διάτρησης. 

β. ∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε ηλεκτροπνευµατικό δράπανο 

Χρησιµοποιούνται αεροδράπανα βάρους από 4 έως 30kg µε κατανάλωση αέρα 

από 0,6 έως 2,6 m3/min, πίεσης λειτουργίας 0,7MPa. Το διατρητικό στέλεχος δρα 

κρουστικοπεριστροφικά, η δε αποµάκρυνση των προϊόντων διάτρησης γίνεται µε 

εισπίεση αέρα στο µέτωπο διάτρησης. 

Στο κύκλωµα παροχής του πεπιεσµένου αέρα απαιτείται παρεµβολή συστήµατος 

λιπάνσεως, για τη µεταφορά µέσω αέρα τροφοδοσίας λιπαντικού προς τα 

κινούµενα µέρη του αεροτρύπανου. 

Χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα διατρητικά βελόνια προσαρµοσµένα στον 

ταχυσύνδεσµο του δραπάνου (στελέχη για διαµέτρους κοπτικών από 16mm έως 

25mm και διαµέτρους κοπτικών από 25 mm έως 60mm). 

Από τους κατασκευαστές συνιστώνται γενικώς οι ακόλουθοι συνδυασµοί βάθους, 

διαµέτρου διάτρησης  

- βάθος µέχρι 600mm   → διάµετρος 16 mm 

- βάθος µέχρι 1000mm → διάµετρος 20 mm 
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- βάθος µέχρι 2000mm → διάµετρος 25 mm 

- βάθος µέχρι 6000mm   → διάµετρος 32 mm και 45 mm 

- βάθος µέχρι 10000mm → διάµετρος 60 mm 

Για επιτυχή διάτρηση σε διάµετρο µεγαλύτερη των 20mm, συνίσταται προς 

διάτρηση οπής «οδηγού» µικρότερης διαµέτρου, όχι κατ’ ανάγκη σε όλο το βάθος 

της τελικής διάτρησης. 

7.4.3.3 Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 

Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχει διατρηθεί το σκυρόδεµα στις θέσεις, τις 

διαµέτρους και τα βάθη που προβλέπονται στη µελέτη.  

7.4.3.4 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών για την παραλαβή 

Κατά την παραλαβή θα διαπιστώνεται οπτικά και µε συµβατικές µετρήσεις, ότι έχει 

διατρηθεί το σκυρόδεµα στις θέσεις τις διαµέτρους και τα βάθη που προβλέπονται στη 

µελέτη. 

Οι ανοχές των διαµέτρων και του βάθους προδιαγράφονται στη µελέτη, εν γένει όµως 

δεν υπερβαίνουν το ±10%. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στις ανοχές των διαµέτρων των οπών τοποθέτησης τυχόν 

διαστελόµµενων αγκυρίων καθώς και στο βάθος των οπών τοποθέτησης αγκυρίων 

διαστελόµµενης κεφαλής. 

7.4.3.5 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας 

Οι πιθανοί κίνδυνοι και η αντιµετώπιση των εργασιακών κινδύνων περιγράφεται στην 

Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-03-01. 

7.4.3.6 Μονάδα επιµέτρησης εργασίας 

Ανά τρέχον µέτρο διάτρησης, ανάλογα µε τη διάµετρο της οπής, αλλά ανεξάρτητα από 

την εφαρµοζόµενη µέθοδο διάτρησης. 

Οι εγκαταλειπόµενες οπές, λόγων συνάντησης ράβδων οπλισµού συµπεριλαµβάνονται 

στην επιµέτρηση. 

7.4.3.7 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

Η διάτρηση του σκυροδέµατος µε διάτρηση του οπλισµού, ως περαιωµένη εργασία 

µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη περιλαµβάνει:  

•  Την µεταφορά του εξοπλισµού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του σε αυτό. 

•  Την εκτέλεση της εργασίας και τη δαπάνη λειτουργίας του εξοπλισµού. 
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•  Τη δαπάνη για αποκατάσταση ενδεχόµενων βλαβών στο σκυρόδεµα κατά την 

εκτέλεση των εργασιών. Εάν κοπούν ράβδοι οπλισµού ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να αποκαταστήσει την ζηµιά µε επεµβάσεις που θα καθορίσει κατά περίπτωση, η 

Επίβλεψη χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

•  Τον πλήρη καθαρισµό του χώρου από τα προκύπτοντα από τις διατρήσεις υλικά. 

•  Την πλήρωση µε ισχυρή τσιµετοκονία µε άµµο θαλάσσης ή µη συρρικνούµενο 

κονίαµα ή µε εποξειδικό στόκο των εγκαταλειπόµενων οπών λόγω συνάντησης 

ράβδων οπλισµού (η διάτρηση όµως των οπών συνυπολογίζεται στην 

επιµέτρηση). 

•  Τα πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη 

εργασία σύµφωνα µε την Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-03-01. 

7.4.4 ∆ιάτρηση οπών χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού 

7.4.4.1 Γενικά 

Το υπο-κεφάλαιο αυτό αφορά την εφαρµογή βλήτρων επί στοιχείων σκληρυµένου 

σκυροδέµατος. Με τον όρο βλήτρα χαρακτηρίζονται οι µεταλλικοί σύνδεσµοι που 

σποσκοπούν στη µεταφορά κυρίως διατµητικών δυνάµεων µεταξύ παλαιού 

σκυροδέµατος και προστιθέµενου στοιχείου (στρώσης σκυροδέµατος ή µεταλλικού 

στοιχείου). 

Τα υλικά που ενσωµατώνονται είναι ειδικώς κατασκευασµένα µεταλλικά βλήτρα. 

Αποδεκτά υλικά θα πληρούν τα πρότυπο ETAG 001: Οδηγία για Ευρωπαίκές Τεχνικές 

Εγκρίσεις ETAG 001 : Αγκυρώσεις σκυροδέµατος. 

Όσα εκ των υλικών δεν καλύπτονται από το πρότυπο, θα πρέπει να καλύπτονται από 

αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΑ) ή εθνικά πρότυπα των χωρών 

παραγωγής αυτών. 

7.4.4.2 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών για την παραλαβή 

Κατά την παραλαβή θα διαπιστώνεται οπτικά και µε συµβατικές µετρήσεις, ότι όλα τα 

βλήτρα έχουν τοποθετηθεί στις προβλεπόµενες από τη µελέτη θέσεις και ότι το εξέχον 

µήκος είναι το προβλεπόµενο από τη µελέτη ή αυτό που ορίζεται από την  Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-

01-12-01. Απορρίπτονται και αντικαθίστανται όσα βλήτρα δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις αυτές. 

7.4.4.3 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας 

Οι πιθανοί κίνδυνοι και η αντιµετώπιση των εργασιακών κινδύνων περιγράφεται στην 

Π.Ε.ΤΕ.Π. 14-01-12-01. 
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7.4.4.4 Μονάδα επιµέτρησης εργασίας 

Ανά τεµάχιο τοποθετηθέντος βλήτρου βιοµηχανικής προέλευσης, αναλόγως της 

διαµέτρου του. 

7.4.4.5 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

Η διάτρηση εφαρµογή στερεωτικών βλήτρων, ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για 

παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη περιλαµβάνει:  

•  Την µεταφορά του απαιτούµενου εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών και 

την φύλαξή του στο έργο. 

•  Τη δαπάνη για την προµήθεια των υλικών και τη µεταφορά και φύλαξή τους επί 

τόπου του έργου. 

•  Τη δαπάνη διαµόρφωσης των βλήτρων (εάν απαιτείται). 
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Τ.Π.8 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ C/B 

8.1 Αντικείµενο 

Προβλέπεται η κατασκευή µικρού βάθους (5m τουλάχιστον) και πλάτους 60cm 

στεγανωτικού διαφράγµατος µε εκσκαφή και πλήρωση µε µίγµα τσιµέντου - µπεντονίτη - 

νερού κατά µήκος τµήµατος της ΒΑ αυλής και του δρόµου προς αυτή, µε τη χάραξη 

κ.λπ. λεπτοµέρειες όπως δείχνεται στα σχέδια της µελέτης.  

8.2 Εκτέλεση εργασίας  

Το στεγανωτικό διάφραγµα θα εκσκαφθεί σε διαδοχικά φατνώµατα εναλλάξ 

(πρωτεύοντα και δευτερεύοντα) µε µέγιστα επιµέρους µήκη φατνωµάτων το πολύ 8,0m. 

Θα χρησιµοποιηθεί προς τούτο κατάλληλος εκσκαφέας και θα ληφθούν τα τυχόν 

απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης της χάραξης του διαφράγµατος και της προσωρινής 

σταθεροποίησης του χείλους εκσκαφής. 

Εκσκάπτονται κατ’ αρχάς τα πρωτεύοντα φατνώµατα και µετά την πήξη του 

τσιµεντοµπεντονίτη που εισάγεται εντός αυτών εκσκάπτονται τα µεταξύ των 

πρωτευόντων δευτερεύοντα φατνώµατα µε επικάλυψη (εκσκαφή της παρειάς του 

πρωτεύοντος) κατά 0,45m τουλάχιστον, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης επαφή και 

το τελικό διάφραγµα να είναι συνεχές, χωρίς αρµούς. 

Η εκσκαφή θα πρέπει να είναι κατακόρυφη χωρίς αποκλίσεις µεγαλύτερες του 2% από 

την κατακόρυφο και τούτο θα ελέγχεται κατά την εκσκαφή των φατνωµάτων, µε µέθοδο 

που θα προτείνει ο κατασκευαστής. 

Αν κατά τη διάρκεια της εκσκαφής υπάρξουν υπόγεια νερά ή/και ενδείξεις αστάθειας 

πρανών, το µίγµα τσιµεντοµπεντονίτη (µίγµα C/B σύνθεσης Α) θα διοχετεύεται κατά τη 

διάρκεια της εκσκαφής (µε σωλήνα που θα εκβάλει στον πυθµένα) ώστε να συµβάλει 

στη σταθερότητα των τοιχωµάτων. 

Εναλλακτικά, στην περίπτωση αυτή θα µπορούσε (κατόπιν έγκρισης) να χρησιµοποιηθεί 

η µέθοδος των δύο φάσεων, ήτοι: ∆ιοχέτευση αιωρήµατος µπεντονίτη - νερού (σύνθεση 

C) µόνο για την προσωρινή συγκράτηση των τοιχωµάτων κατά την εκσκαφή, το οποίο 

στη συνέχεια (αµέσως µετά την περάτωση της εκσκαφής) θα αντικαθίσταται µε µίγµα 

C/B σύνθεσης Β. 
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Η αντικατάσταση θα γίνεται διοχετεύοντας το µίγµα C/B σύνθεσης Β µε σωλήνα που θα 

εκβάλει στον πυθµένα του φατνώµατος, ενώ παράλληλα θα υπερχειλίζει και θα συλλέ-

γεται µε άντληση το αιώρηµα µπεντονίτη - νερού. 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε φάτνωµα θα συµπληρώνεται µε µίγµα C/B µέχρι την επιφάνεια 

εντός 24 ωρών από την αρχική πλήρωσή του, αν η επιφάνεια καθιζάνει λόγω απωλειών 

και συστολών κατά την πήξη. 

Κατά την κατασκευή των φατνωµάτων θα τηρούνται ηµερήσια δελτία µε λεπτοµερή 

καταγραφή των δραστηριοτήτων κατασκευής (εκσκαφές, παραγωγή µιγµάτων C/B, διο-

χέτευση στα φατνώµατα, εργαστηριακοί έλεγχοι, αναφορά τυχόν προβληµάτων, κ.λπ.). 

Με την περάτωση της κατασκευής του διαφράγµατος προβλέπεται ο πλήρης καθα-

ρισµός του χώρου µε τρόπο ικανοποιητικό. 

8.3 Υλικά µίγµατος C/B 

Για την παραγωγή των µιγµάτων τσιµέντου - µπεντονίτη χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα 

υλικά: 

•  Καθαρό νερό (W) σταθερής ποιότητας χωρίς βλαπτικές ουσίες (π.χ. οξέα, αλκάλια, 

κ.λπ.), που θα µπορούσαν να επιδράσουν στη συµπεριφορά του µίγµατος C/B.  

Προδιαγραφή : EN 1008:2002. 

•  Tσιµέντο (C) χύµα ή σε σάκους, τύπου Πόρτλαντ ΙΙ42,5, ποζολανικό, µε λεπτότητα 

3.500cm2/gr κατ’ ελάχιστο κατά ASTM C204. Προδιαγραφή : EN 197:2001. 

Επιτρέπεται ωστόσο η χρήση τσιµέντου χωρίς ποζολάνη, τύπου ΙΙ32,5 εφόσον 

επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις καταλληλότητας του µίγµατος που αναφέρονται στη 

συνέχεια. 

•  Μπεντονίτης (Β) σε σάκους, αναγνωρισµένου τύπου, σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή DFCP4 της OIL COMPANIES MATERIALS ASSOCIATION ο 

οποίος θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιµών, όπου θα αναφέρεται ο τύπος, 

η χηµική σύσταση, η φυσική υγρασία, η κοκκοµετρική σύνθεση και τα όρια 

υδαρότητας - πλαστικότητας του µπεντονίτη. Το όριο υδαρότητας του µπεντονίτη 

θα υπερβαίνει την τιµή 400 για ένα µέσο όριο τριών δοκιµών. 

•  Επιβραδυντικά πρόσµικτα κατά EN 934-2:2001 θα χρησιµοποιηθούν µόνο κατόπιν 

έγκρισης και αφού προηγηθούν ανάλογες δοκιµές κατά τη µελέτη σύνθεσης. 
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8.4 Εξοπλισµός παραγωγής µίγµατος C/B 

Το µίγµα νερού - τσιµέντου - µπεντονίτη (µίγµα C/B) θα παρασκευάζεται σε κατάλληλο 

συγκρότηµα που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τον εξής εξοπλισµό: 

•  Tροφοδοτικό κοχλία, αναµικτήρα ταχείας ανάµιξης αιωρήµατος µπεντονίτη - νερού 

µε ακροφύσια, δεξαµενή ενεργοποίησης (ωρίµανσης) αιωρήµατος µπεντονίτη - 

νερού για διάστηµα τουλάχιστον έξι ωρών. 

•  Τροφοδοτικό κοχλία, ζυγιστήριο τσιµέντου (αν χρησιµοποιείται χύµα τσιµέντο), 

αναµικτήρα ταχείας ανάµιξης µε ακροφύσια του ενεργοποιηµένου µίγµατος 

µπεντονίτη - νερού µε το τσιµέντο για την παραγωγή του τελικού µίγµατος C/B. 

•  Aντλητικό συγκρότηµα για τη διοχέτευση του µίγµατος C/B προς τα φατνώµατα. 

•  Λοιπός εξοπλισµός (αντλίες για την κυκλοφορία των µιγµάτων, δεξαµενές 

προσωρινής αποθήκευσης, αναδευτήρα µε πτερύγια αργής περιστροφής για τη 

συντήρηση του µίγµατος C/B). 

8.5 Χαρακτηριστικά µίγµατος C/B 

Το µίγµα τσιµέντου - µπεντονίτη θα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες : 

1.  Κατάλληλο χρόνο πήξεως, ώστε να µην παρεµποδίζονται οι εργασίες εκσκαφής 

των φατνωµάτων του στεγανωτικού διαφράγµατος (θα καθορισθεί κατά τη µελέτη 

σύνθεσης). 

2.  Επαρκώς χαµηλό ιξώδες, ώστε να µην καθυστερεί η πρόοδος της εκσκαφής, 

αλλά όχι πολύ χαµηλό που να προκαλεί υπερβολική απώλεια µίγµατος από 

διείσδυση στο περιβάλλον έδαφος (θα καθορισθεί κατά τη µελέτη σύνθεσης). 

3.  Οι τιµές του στατικού µέτρου ελαστικότητας των δειγµάτων, µετά από συντήρηση 

επτά (7) ηµερών σε νερό θερµοκρασίας 18° C θα είναι τουλάχιστον 15ΜΡa. 

4.  Η αντοχή των δειγµάτων σε δοκιµές ανεµπόδιστης θλίψης, µετά από συντήρηση 

επτά (7) ηµερών σε νερό 18° C δεν θα είναι µικρότερη από 150kPa. 

5.  συντελεστής διαπερατότητας του µίγµατος, όταν έχει πήξει, θα έχει µέγιστη τιµή 

10-6cm/sec. 

6.  Η τιµή PH του αιωρήµατος θα είναι τουλάχιστον 8. 

7.  ∆εν θα κατακάθονται τα συστατικά του µίγµατος. 

Η σύνθεση του µίγµατος C/B θα προταθεί απ’ τον Κατασκευαστή βάσει σειράς 

εργαστηριακών δοκιµών (µελέτη σύνθεσης) και θα υπόκειται σε έγκριση. 
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8.6 Μελέτη σύνθεσης  

Η µελέτη σύνθεσης θα γίνει προ της κατασκευής, σε µία τουλάχιστον δοκιµαστική 

σύνθεση που θα προταθεί και θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές δοκιµές: 

•  Προσδιορισµός ορίων υδαρότητας και πλαστικότητας του τύπου του µπεντονίτη 

που θα χρησιµοποιηθεί. 

•  Προσδιορισµός ιξώδους του νωπού µίγµατος C/B και χρόνου πήξης (κώνος Marsh 

και συσκευή Vicat). 

•  Προσδιορισµός ειδικού βάρους του νωπού µίγµατος C/B. 

•  Προσδιορισµός pH του νωπού µίγµατος C/B. 

•  Προσδιορισµός αντοχής σε ανεµπόδιστη θλίψη και µέτρου ελαστικότητας του 

µίγµατος C/B σε επτά ηµέρες µετά την πήξη. 

•  Προσδιορισµός του συντελεστή διαπερατότητας του µίγµατος C/B µετά την πήξη.   

Κατ’ ελάχιστον θα διεξαχθούν δύο µετρήσεις ανά είδος δοκιµής για την προτεινόµενη 

σύνθεση. 

α. Μία ενδεικτική τυπική µέση αναλογία του µίγµατος τσιµέντου - µπετονίτη θα 

µπορούσε να είναι όπως ακολούθως, ανά κυβικό µέτρο µίγµατος (σύνθεση Α): 

 Τσιµέντο  C: 270kg (τύπου Portland I45 ή II45) 

 Μπετονίτης B:  45kg (εγχώριος, µε WL>400) 

 Νερό  W: 895lt 

 Επιβραδυντικό E: 0,81kg (αν είναι απαραίτητο) 

 Eιδικό βάρος νωπού µίγµατος γ=1,210kg/lit 

β.  Μία ενδεικτική τυπική µέση αναλογία του µίγµατος τσιµέντου - µπεντονίτη, που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του διαφραγµατικού τοίχου, µε τη 

µέθοδο των δύο φάσεων, µπορεί να είναι όπως κατωτέρω για ένα κυβικό µέτρο 

µίγµατος (σύνθεση Β) : 

 Τσιµέντο   C: 310kg 

 Μπετονίτης   B: 50kg  

 Νερό   W: 885lt 

 Επιβραδυντικό   E: 0,93kg (αν απαιτηθεί) 

 Eιδικό βάρος νωπού µίγµατος    γ= 1,245kg/lit 

γ. Μία ενδεικτική µέση σύνθεση του αιωρήµατος τσιµέντου - µπεντονίτη, που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την εξασφάλιση µόνο της ευστάθειας των τοιχωµάτων κατά 

την εκσκαφή αλλά και για ικανοποιητική αντικατάσταση του µε µίγµα C/B στη 
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συνέχεια (µέθοδος κατασκευής δύο φάσεων), µπορεί να είναι όπως κατώτερω, για 

ένα κυβικό µέτρο αιωρήµατος (σύνθεση C): 

 Μπετονίτης Β: 50kg 

 Νερό  W: 980lt 

 Eιδικό βάρος αιωρήµατος   γ= 1,030kg/lit 

8.7 Ποιοτικοί έλεγχοι 

Οι έλεγχοι του µίγµατος C/B κατά την κατασκευή θα συνίστανται : 

•  Στον έλεγχο του ειδικού βάρους, του pH και του ιξώδους του νωπού µίγµατος που 

θα παρασκευάζεται επιτόπου πριν τη διοχέτευσή του σε κάθε φάτνωµα. 

•  Στη λήψη έξι τουλάχιστον δοκιµίων νωπού µίγµατος µε κατάλληλο δειγµατολήπτη 

µέσα από τα φατνώµατα για εργαστηριακή επιβεβαίωση των µηχανικών ιδιοτήτων 

και της διαπερατότητας. 

8.8 Επιµέτρηση  

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε m2 κατακόρυφης επιφάνειας του πλήρως περατωµένου 

διαφράγµατος και θα περιλαµβάνονται τα υλικά, οι εργασίες πλήρους κατασκευής, οι 

αλληλοεπικαλύψεις και οι πάσης φύσης έλεγχοι καθώς και η αρχική µελέτη σύνθεσης.  

∆εν περιλαµβάνεται η αρχική διαµόρφωση της επιφάνειας (ασφαλτοκοπές, καθαιρέσεις, 

γενικές εκσκαφές). 
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Τ.Π. 9 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΠΙ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

9.1 Αντικείµενο  

Στην προδιαγραφή αυτή περιλαµβάνονται οι καθαιρέσεις των σκυροδεµάτων των 

πλακών δαπέδων επί εδάφους.  Έχει επίσης εφαρµογή το κανονιστικό κείµενο : 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 15-03-03-00: Καθαιρέσεις σκυροδεµάτων επί εδάφους. 

9.2 Πεδίο εφαρµογής - χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός  

Η µεµονωµένη αποξήλωση πλακών επί εδάφους αφορά οδοστρώµατα από σκυρόδεµα, 

επενδύσεις πρανών από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, δάπεδα πάσης φύσεως και 

στρώσεις έδρασης πλακοστρώσεων, διαφόρων παχών και ποιοτήτων σκυροδέµατος, 

οπλισµένων ή άοπλων.  

Πρόκειται για εργασίες καθαιρέσεων, που η εκτέλεσή τους είναι ευχερέστερη των 

συνήθων κατεδαφίσεων κατασκευών, αλλά απαιτείται προσοχή για το ενδεχόµενο 

ύπαρξης υποκειµένων ή εγκιβωτισµένων δικτύων σε χαµηλό βάθος (π.χ. υδρορροές 

εγκιβωτισµένες στο υπόστρωµα έδρασης πλακοστρώσεων πεζοδροµίου, καλώδια εντός 

σωλήνων εγκιβωτισµένα ή υποκείµενα κοιτοστρώσεων κ.λπ.).  

Οι αποξηλώσεις θα εκτελούνται µε κρουστικό εξοπλισµό, του µεγέθους και 

δυναµικότητας που υπαγορεύουν οι επί τόπου συνθήκες:  

• Αερόσφυρες για την χαλάρωση και θραύση στοιχείων δαπέδων από σκυρόδεµα 

µικρών διαστάσεων, ή τµηµάτων µεγαλύτερων στοιχείων που δεν µπορούν να 

θραυτούν µε µεγαλύτερο εξοπλισµό (άκρες, γωνίες, επαφή µε λοιπά στοιχεία).  

• Υδραυλικές σφύρες επί µικρών εκσκαφέων (mini excavators) βάρους έως 300kg 

σε περιπτώσεις πλακών επί πεζοδροµίων.  

• Συνήθεις υδραυλικές σφύρες µεσαίου µεγέθους (400÷1000kg) επί ελαστιχοφόρου 

εκσκαφέα.  

9.3 Μέθοδος εκτέλεσης των εργασιών   

Τα προς καθαίρεση δάπεδα θα τεµαχίζονται µε την χρήση του κρουστικού εξοπλισµού 

και στην συνέχεια τα αποσπώµενα τεµάχια θα φορτώνονται προς µεταφορά και οριστική 

απόθεση, µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού κατάλληλου µεγέθους κατά περίπτωση.  
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Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση µικρών φορτωτών πλαγιολίσθησης (skid steer loaders) 

υπό συνθήκες στενότητας χώρου, µηχανηµάτων τύπου εκσκαφέας - φορτωτής 

(excavator - loader ενδεικτικού τύπου JCB, Case, Caterpillar ή παρεµφερών 

ισοδυνάµων) για µεσαίας κλίµακας εργασίες και φορτωτών ελαστικοφόρων ή 

ερπυστριοφόρων για µεγαλύτερης κλίµακας αποξηλώσεις.  

Επειδή οι τυχόν οπλισµοί δεν αποκόπτονται κατά την αρχική θραύση των δαπέδων µε 

χρήση κοπτικού εξοπλισµού, απαιτείται η κοπή µε συνήθη ψαλίδια οπλισµού 

(χειρονακτικά) ή συσκευή οξυγόνου ασετιλίνης.  

∆εν επιτρέπεται η αποξήλωση των δαπέδων µε χρήση αναµοχλευτήρων προωθητών 

(rippers), ή απ’ ευθείας µε τον κουβά τσάπας (επαρκούς ισχύος), εκτός εάν έχει 

εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχουν υποκείµενα αβαθή δίκτυα ή εγκιβωτισµένες σωληνώσεις 

και, σε κάθε περίπτωση, µετά από έγκριση της Επίβλεψης.  

Επισηµαίνεται ότι όταν η εργασία αποξήλωσης των δαπέδων από σκυρόδεµα εκτελείται 

ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές (περίπτωση την οποία καλύπτει η παρούσα Τ.Π.), 

απαιτείται ιδιαίτερη διαχείριση των προϊόντων αποξηλώσεων.  

Τα προϊόντα αυτά είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχώσεων πάσης φύσεως και 

πρέπει, οπωσδήποτε, να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο, αφού τεµαχιστούν 

κατάλληλα, ώστε να µην προεξέχουν από τα οχήµατα µεταφοράς (ιδιαιτέρως κατά την 

περίπτωση οπλισµένων δαπέδων).  

Εάν προβλέπονται και πρόσθετες χωµατουργικές εργασίες (ισοπεδώσεις, εκσκαφές 

χανδάκων κ.λπ.), θα εκτελούνται µετά την αποσύνθεση και αποξήλωση των δαπέδων.  

Εάν υπάρχουν ενσωµατωµένες σωληνώσεις στο σκυρόδεµα των δαπέδων, ή αµέσως 

κάτω από αυτές, καθώς επίσης φρεάτια ή λοιπές κατασκευές που προβλέπεται να 

παραµείνουν άθικτες, οι εργασίες αποξήλωσης των δαπέδων θα εκτελούνται µε ιδιαίτερη 

προσοχή στην περιοχή πλησίον αυτών, κατ’ ανάγκη δε µόνον µε χρήση αεροσφυρών.  

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη έµπειρου τεχνικού (εργοδηγού ή 

ειδικευµένου χωµατουργού).  

Ο χειρισµός του µηχανικού εξοπλισµού θα γίνεται µόνον από αδειούχους χειριστές 

(συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν χρησιµοποιουµένων µικροεκσκαφέων - mini 

excavators και των µικροφορτωτών - τύπου Bobcat ή ανάλογων).  
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9.4 Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας    

Η εργασία θεωρείται περαιωθείσα όταν έχει αποξηλωθεί και τεµαχιστεί το υπάρχον 

δάπεδο ή η επένδυση από σκυρόδεµα στην προβλεπόµενη από την µελέτη έκταση, τα 

δε προϊόντα αποξήλωσης έχουν µεταφερθεί προς οριστική απόθεση εκτός εργοταξίου.  

Η καθαίρεση δεν θα επεκτείνεται πέραν του πάχους του δαπέδου από σκυρόδεµα και το 

υπόστρωµα θα παραδίδεται οµαλό για την εκτέλεση των υπολοίπων προβλεποµένων 

εργασιών.  

Τα τυχόν αποκαλυπτόµενα δίκτυα εν λειτουργία θα προστατεύονται (π.χ. µε τάκους ή 

πρόσδεση από πασσάλους) και θα επισηµαίνονται µε ανακλαστικό δικτυωτό πλέγµα ή 

άλλο τρόπο που θα καθορίσει η Επίβλεψη.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται µέτρα περιορισµού της σκόνης µε 

τακτική διαβροχή των επιφανειών αποξήλωσης καιτων παραγοµένων προϊόντων.  

Επισηµαίνονται επίσης οι κείµενες Ελληνικές και Κοινοτικές διατάξεις περί ανωτάτων 

ορίων θορύβου κατά την εκτέλεση των εργασιών, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση των 

εργασιών σε κατοικηµένες περιοχές (π.χ. ανώτατη στάθµη θορύβου αεροσυµπιεστών 

80db[A]).  

9.5 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας 
περιβάλλοντος  

Η εκτέλεση των αποξηλώσεων στοιχείων από σκυρόδεµα συνεπάγεται υψηλές στάθµες 

θορύβου και παραγωγή σκόνης.  

Για τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας στα εργοτάξια ισχύουν οι διατάξεις του Π∆ 305/96: 

"Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57 ΕΟΚ".  

Οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που ισχύουν υποχρεωτικά αναφέρονται διεξοδικά 

στην Π.Ε.Τ.Ε.Π. 15-04-01-00 "Όροι και απαιτήσεις υγιεινής για κατεδαφίσεις - 

καθαιρέσεις - αποξηλώσεις".   

Επισηµαίνεται η απαίτηση χρήσης κατ’ ελάχιστον των εξής µέσων ατοµικής προστασίας 

(ΜΑΠ) για το εργαζόµενο προσωπικό: 
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 ISO20345:2004). 

Προστασία ακοής  
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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9.6 Τρόπος επιµέτρησης     

Η αποξήλωση πλακών επί εδάφους επιµετράται σε m3 πλήρως αποξηλωθέντος 

σκυροδέµατος, µε βάση την επιφάνεια της εδαφόπλακας και το πάχος της (όπως αυτό 

θα µετρηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών). 

Ειδικότερα η καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα επιµετράται 

σε m2 πλήρως αποξηλωθείσης επενδύσεως, µε βάση την επιφάνεια της.  

Οι εργασίες διακρίνονται ως προς την πληρωµή σε αποξήλωση αόπλων και οπλισµένων 

πλακών επί εδάφους.  

Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνονται:  

• Η δαπάνη λειτουργίας του πάσης φύσεως απασχολουµένου µηχανικού 

εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένης της σταλίας των αυτοκινήτων µεταφοράς των 

προϊόντων αποξήλωσης.  

• Η δαπάνη του απασχολούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού.  

• Οι πρόσθετες δυσχέρειες εκτέλεσης των αποξηλώσεων στις ζώνες διέλευσης 

υποκείµενων ή εγκιβωτισµένων στοιχείων.  

• Ο τεµαχισµός µε µετάθραυση ή κοπή του υπάρχοντος οπλισµού των 

προκυπτόντων κατά την αποξήλωση τεµαχίων της εδαφόπλακας.  

• Η φόρτωση των προϊόντων αποξηλώσεων επί αυτοκινήτου προς µεταφορά για 

οριστική απόθεση.  

• Η επισήµανση και προστασία (µε πρόσδεση ή υποθέµατα) των αποκαλυπτοµένων 

δικτύων πάσης φύσεως.  

• Η λήψη µέτρων περιορισµού της σκόνης κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών.  

•  Τα χορηγούµενα στο προσωπικό ΜΑΠ.  

Η καθαρή µεταφορά των προϊόντων επιµετράται ιδιαιτέρως σε κυβοχιλιόµετρα βάσει του 

αποξηλωθέντος όγκου των δαπέδων της πραγµατικής διανυόµενης απόστασης µέχρι 

τον χώρο απόθεσης.  

Οι παρούσες τιµές µονάδος θα εφαρµόζονται εδάφους. Τα λοιπά άρθρα περί 

καθαιρέσεων/κατεδαφίσεων στοιχείων από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα (βλ. 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικές 

µεθόδους", 15-02-01-02 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε θερµικές 
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µεθόδους", 15-02-01-03 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη 

µέθοδο της υδροκοπής, hydrodemolition") δεν έχουν εφαρµογή στην αποξήλωση 

πλακών επί εδάφους.  

Γενικώς επισηµαίνεται ότι η επιµέτρηση και οι συµπεριλαµβανόµενες δαπάνες στις τιµές 

µονάδος αντιµετωπίζονται όπως προβλέπεται στα ενιαία περιγραφικά τιµολόγια για τις 

καθαιρέσεις - κατεδαφίσεις - αποξηλώσεις.  
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Τ.Π.10 ΕΚΣΚΑΦΕΣ  

10.1 Αντικείµενο 

Στην Προδιαγραφή αυτή, περιλαµβάνονται οι γενικές εκσκαφές, οι εκσκαφές των τάφρων 

και των στραγγιστηρίων καθώς και οι εκσκαφές θεµελίωσης.  Έχουν επίσης εφαρµογή 

τα ακόλουθα κανονιστικά κείµενα: 

- Π.Ε.Τ.Ε.Π. 02-01-01-00 : Καθαρισµός - εκχέρσωση - κατεδαφίσεις στη ζώνη 

εκτέλεσης των εργασιών. 

- Π.Ε.Τ.Ε.Π. 02-03-00-00 : Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων. 

- Π.Ε.Τ.Ε.Π. 02-04-00-00 : Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων. 

- Π.Ε.Τ.Ε.Π. 08-01-01-00 : Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων. 

10.2 Γενικές απαιτήσεις 

Πριν από την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει λάβει την απαιτούµενη 

έγκριση της Επίβλεψης ως προς τον µηχανικό εξοπλισµό, τη σειρά εργασιών και τις 

µεθόδους εκτέλεσης, τη διάθεση και µεταφορά προϊόντων εκσκαφής, χώρους 

αποθέσεων κ.λπ. 

Ο µηχανικός εξοπλισµός και οι µέθοδοι εκτέλεσης πρέπει να εξασφαλίζουν  την τήρηση 

των διαστάσεων, την απαιτούµενη ακρίβεια και οµαλότητα των επιφανειών θεµελίωσης 

των έργων, τον περιορισµό εκσκαφών πέραν των απαραίτητων ορίων, την αποτροπή 

χαλαρώσεως του περιβάλλοντος εδάφους και να επιτυγχάνουν την κατά το δυνατόν 

διαλογή εκείνων των προϊόντων εκσκαφής που θα επαναχρησιµοποιηθούν για 

επιχώσεις. 

Η εκτέλεση των εκσκαφών θα γίνει µετά την επιτόπου χάραξη των έργων, σύµφωνα µε 

τις διαστάσεις των  αντίστοιχων εγκεκριµένων σχεδίων εφαρµογής. 

10.3 Κατηγορίες εδαφών  

Τα προς εκσκαφή εδάφη διακρίνονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες:  

• "Χαλαρά εδάφη".  

• "Γαιώδη - ηµιβραχώδη εδάφη" κατά την εκσκαφή των οποίων δεν απαιτείται η 

χρήση κρουστικού εξοπλισµού (αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες) ή εκρηκτικών.  
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• "Βραχώδη εδάφη" κατά την εκσκαφή των οποίων απαιτείται η χρήση κρουστικού 

εξοπλισµού ή/καιεκρηκτικών.  

10.4 Μέθοδος κατασκευής   

10.4.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα θα υλοποιηθούν µετά από την 

εκτέλεση των προπαρασκευαστικών - προκαταρκτικών εργασιών όπως:  

• Αποτύπωση του εδάφους, οριοθέτηση του χώρου κατάληψης, χάραξη του έργου, 

έλεγχος συµφωνίας µε την οριζοντιογραφία και την υψοµετρία της εγκεκριµένης 

µελέτης.  

• Έρευνα για τυχόν ύπαρξη δικτύων Ο.Κ.Ω. στην ζώνη εκτέλεσης των εκσκαφών ή 

δίπλα σε αυτές και σχετικές ενέργειες σύµφωνα µε την µελέτη και µε τα 

προβλεπόµενα στην Π.Ε.Τ.Ε.Π. 02-08-00-00.  

• Κοπή και εκρίζωση κάθε είδους δενδρυλίων ή θάµνων και διαχείριση προϊόντων, 

σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π. 02-01-01-00.  

• Αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και διαχείριση προϊόντων 

σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π. 02-01-02-00.  

• Κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κατασκευών σύµφωνα µε την Π.Ε.Τ.Ε.Π. 02-01-

01-00.  

• Καθαίρεση ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωµάτων εφόσον είναι στο εύρος 

κατάληψης των έργων.  

• Έλεγχος επιφανειακών υδάτων, υποβιβασµός υπογείου ορίζοντα εφόσον 

απαιτείται για λόγους ασφαλείας και δυνατότητας έναρξης εκσκαφών.  

Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν από τον καθαρισµό, την εκρίζωση, την 

κοπή δένδρων, κορµών κ.λπ. και από την καθαίρεση - κατεδάφιση παλαιών 

κατασκευών, φρακτών και παλαιών σκυροδεµάτων ή οδοστρωµάτων, θα 

αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 

αντίστοιχη Τ.Π. και στα λοιπά συµβατικά τεύχη.  

Πριν την έναρξη των εργασιών θα λαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες άδειες από τις 

αρµόδιες Αρχές.  
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10.4.2 Εκτέλεση εργασιών  

Μετά την εκχέρσωση - εκρίζωση και αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής 

γης ή κατά περίπτωση την καθαίρεση υφιστάµενων σκυροδεµάτων, πλακοστρώσεων 

κ.λπ. της ζώνης κατάληψης του έργου όπως προβλέπεται στη µελέτη, καθώς και τον 

εντοπισµό των διατηρούµενων δικτύων, θα επακολουθήσουν οι κυρίως εκσκαφές. Οι 

εκσκαφές θα γίνουν µε κατάλληλα µέσα της επιλογής του Αναδόχου (υποχρεωτικά δια 

χειρός µέχρι και την αποκάλυψη - εξασφάλιση των υφιστάµενων διατηρούµενων 

δικτύων), κατά τρόπο ώστε οι τελικές διαστάσεις µετά την µόρφωση των πρανών και του 

πυθµένα του ορύγµατος να ανταποκρίνονται στις εγκεκριµένες γραµµές της διατοµής.  

Τα προϊόντα της αποµάκρυνσης του επιφανειακού στρώµατος φυτικής γης και των 

λοιπών καθαιρέσεων θα µεταφερθούν εκτός της ζώνης κατάληψης έργων και θα 

αποτεθούν για περαιτέρω διάθεση, ή τελική απόρριψη. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησή 

τους για την κατασκευή αναχωµάτων ή επιχωµάτων.  

Όταν απαιτείται η εκτέλεση εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος, για τις οποίες επιβάλλεται η 

χρήση εκρηκτικών, θα εξασφαλιστούν όλα τα µέτρα ασφάλειας και οι απαραίτητες άδειες 

όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις (βλέπε και Π.Ε.Τ.Ε.Π. 02-02-01-00). 

Εάν οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές στο βράχο ή σε υφιστάµενες 

κατασκευές, να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές, να δηµιουργήσουν υπερεκσκαφές 

ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους, η Επίβλεψη µπορεί να δώσει εντολή στον 

Ανάδοχο να τροποποιήσει τις προτάσεις του.  

Γενικά θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να µην προκληθούν βλάβες σε παρακείµενες 

κατασκευές.  

Σε κάθε περίπτωση θα αποφευχθεί η χαλάρωση ή η µε οποιονδήποτε τρόπο 

αδικαιολόγητη µείωση της αντοχής του εδάφους.  

∆εν επιτρέπεται να εκτελούνται επί πλέον εκσκαφές, ιδιαίτερα σε θέσεις όπου 

προβλέπεται επένδυση επιφανειών µε σκυρόδεµα. Υπερεκσκαφές, που 

πραγµατοποιούνται χωρίς να έχειδοθεί σχετική εντολή ή έγκριση της Επίβλεψης, θα 

πληρούνται µε σκυρόδεµα ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο ορίσει η Επίβλεψη, η οποία 

θα εκδώσει και την σχετική µε το θέµα αυτό εντολή.  

10.4.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών - ανοχές 

Η επιφάνεια του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής των τάφρων και των 

στραγγιστηρίων θα διαµορφώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το 

απαιτούµενο πάχος εξοµαλυντικής και αποστραγγιστικής στρώσης, όπως προβλέπεται 

στα σχέδια της µελέτης. 
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Εάν κατά την εκσκαφή τάφρων παρουσιαστεί συµπαγής βράχος, τότε ο βράχος αυτός 

θα εκσκάπτεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 

συµβατικών σχεδίων. Τυχόν υπερεκσκαφές, που δεν µπορούν να αποφευχθούν, θα 

επανεπιχώνονται µε ισχνό σκυρόδεµα ή µε θραυστό υλικό (λατοµείου ή αµµοχάλικο από 

ποταµό) σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης.  

Όταν απαιτείται η αντιστήριξη των πρανών του σκάµµατος (εν προκειµένω µε 

προσωρινά πιστοποιηµένα µεταλλικά πετάσµατα ή ξυλοζεύγµατα για την παρειά της 

εκσκαφής της αποστραγγιστικής τάφρου του Β∆ πλευρικού δρόµου), οι επιφάνειες 

επαφής των πρανών της εκσκαφής µε τα στοιχεία αντιστήριξης θα µορφώνονται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλή επαφή αυτών.  

Η µόρφωση του πυθµένα εκσκαφής των τάφρων θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

µην παρουσιάζονται ανωµαλίες µεγαλύτερες από ± 0,02m σε γαιώδη - ηµιβραχώδη 

εδάφη και ± 0,05m σε βραχώδη εδάφη.  Εν προκειµένω, η παρειά εκσκαφής της τάφρου 

κατά µήκος του Β∆ δρόµου θα ακολουθήσει το πρανές της αρχικής εκσκαφής 

θεµελίωσης των κτιρίων 2, 3 και 4.  Στον πυθµένα εκσκαφής θα διαστρώνεται 

υποχρεωτικά εξοµαλυντική στρώση καθαριότητας από σκυρόδεµα C8/12 ελαχίστου 

πάχους 0,10m.   

10.4.4 ∆ιαχείριση επιφανειακών και υπογείων νερών  

Οι εργασίες εκσκαφών εκτελούνται είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ εκτός και εάν υπάρξει 

συγκεκριµένη εντολή της Επίβλεψης για εκτέλεση αυτών µόνον εν ξηρώ, οπότε θα 

γίνεται ταυτόχρονη άντληση των υδάτων.  

Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση γίνονται πάντοτε εν ξηρώ.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την κατάλληλη 

καθοδήγηση των επιφανειακών νερών, ώστε να µην εισέρχονται εντός του ορύγµατος 

και για την κατάλληλη άντληση ή/και διευθέτηση της ροής των υπογείων νερών ώστε να 

καθοδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες.  

 Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:  

• Αναχαίτιση ή/και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών.  

• Προφύλαξη γειτονικών χώρων και ορύγµατος µε προσωρινά έργα καθοδήγησης 

των επιφανειακών νερών στον πλησιέστερο αποδέκτη (π.χ. τάφρους) έτσι ώστε να 

µην δηµιουργείται πρόβληµα απορροής οµβρίων της εγγύτερης ζώνης και να µην 

θίγεται η ασφάλεια και η προσπέλαση των γύρω χώρων.  
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• Αποστράγγιση της επιφάνειας εκσκαφής ώστε να εξασφαλίζεται η εν ξηρώ εργασία 

και να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους.  

• Ιδιαίτερα µέτρα θα λαµβάνονται για την αποφυγή του διαποτισµού του ορύγµατος 

από υπόγεια νερά.  

Ο προγραµµατισµός της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται έτσι ώστε τα επιφανειακά 

νερά να καθοδηγούνται µε φυσική ροή στους αποδέκτες για να αποφευχθούν κατά το 

δυνατόν οι αντλήσεις (οι εκσκαφές τάφρων θα γίνονται από τα κατάντη προς τα ανάντη).  

Σε ειδικές περιπτώσεις, για εκσκαφές τάφρων ή τµηµάτων αυτών, όπου δεν είναι δυνατή 

η, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των έργων, καθοδήγηση των νερών µέχρι τον φυσικό 

αποδέκτη, τα υπόγεια νερά θα αντλούνται και θα παροχετεύονται µε προσωρινό 

σύστηµα σε φυσικό αποδέκτη, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στην Π.Ε.Τ.Ε.Π. 08-

10-01-00, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου και σχετική έγκριση της 

Επίβλεψης.  

Οι εκτελούµενες αντλήσεις θα γίνονται κατά τρόπο τέτοιο που να αποκλείει τον κίνδυνο 

διασωλήνωσης (“piping”) και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα 

εδαφικά στρώµατα ιδιαίτερα µάλιστα όταν υπάρχουν και άλλες κατασκευές.  

Η διάρκεια εφαρµογής των µέτρων θα είναι τέτοια ώστε να επιτραπεί η κατασκευή του 

τµήµατος αυτού των έργων σε ελεγχόµενες και ασφαλείς συνθήκες και να γίνουν και οι 

σχετικοί έλεγχοι ποιότητας από την Επίβλεψη.  

Η παροχέτευση σε φυσικό αποδέκτη θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση της 

Επίβλεψης µετά και από την σχετική αδειοδότηση των τυχόν Αρµοδίων Αρχών.  

Ο πληµµελής έλεγχος των υδάτων και η εξ αυτού πρόκληση ζηµιάς σε τµήµα του έργου 

θεωρείται κακοτεχνία.  

10.4.5 Αναπετάσεις 

Οι αναπετάσεις γίνονται µε µηχανικά µέσα, µε ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση. Κατά 

την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής θα αφήνεται κατάλληλος χώρος, τουλάχιστον 

0,60m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατοτεχνιτών και την 

ασφάλειά τους.  

Τα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιούνται για την επανεπίχωση ορυγµάτων 

(πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής ή ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής), θα µεταφέρονται 

άµεσα σε άλλες θέσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Τα κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν για επανεπίχωση, µπορεί να αποτεθούν 

προσωρινά εντός της ζώνης κατάληψης του έργου.  
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10.4.6 Επιλογή / διάθεση / µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής  

Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα διαχωρίζονται κατά φορτία κατά την διάρκεια της 

εκσκαφής και είτε θα προωθούνται στις οριστικές θέσεις απόθεσης ή θα αποτίθενται σε 

προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, από όπου θα µεταφέρονται σε άλλες οριστικές 

θέσεις προς ενσωµάτωση στο έργο (αυτό ισχύει και για περιπτώσεις διάνοιξης και 

επανεπίχωσης σκαµµάτων κατά τµήµατα).  

Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής διακρίνονται γενικώς ως εξής:  

α.  Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις και αναχώµατα.  

β.  Βραχώδη υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση µε βραχώδη υλικά ή 

λιθοσύντριµµα και λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου 

απαιτείται.  

γ.  Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν µετά από επεξεργασία για αδρανή 

σκυροδέµατος. 

Κατά την προσωρινή εναπόθεση, επαναφόρτωση και µεταφορά των καταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφής, όταν δεν θα είναι δυνατή η άµεση χρησιµοποίησή τους, θα 

λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή ανάµιξης των βραχωδών µε τα λοιπά υλικά.  

Ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή προϊόντα εκσκαφής που δεν θα ενσωµατωθούν σε 

µόνιµες κατασκευές του έργου θα αποµακρύνονται προς απόθεση και διάστρωση σε 

θέσεις περιβαλλοντικά αποδέκτες και σε περίπτωση µη πρόβλεψης, σε προορισµούς 

που θα εγκρίνει η Επίβλεψη.  Στην τελευταία περίπτωση οι επιλεγόµενες αδειοδοτηµένες 

θέσεις για απόρριψη προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να δηµιουργούν δυσµενείς 

επιπτώσεις για το περιβάλλον. Η προσωρινή απόθεση των προϊόντων εκσκαφής θα 

γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή µε καλαίσθητη 

εµφάνιση ενώ θα εξοµαλύνονται και θα διαµορφώνονται ώστε να εξασφαλίζεται η 

ελεύθερη αποστράγγιση. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις 

διάφορες θέσεις απόρριψης θα γίνεται σε στρώσεις πάχους µικρότερου ή ίσου του ενός 

και ήµισυ µέτρου (1,50m) χωρίς καµία άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που 

επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης. 

10.4.7 Προσωρινές αντιστηρίξεις 

Ορύγµατα τάφρων µε κατακόρυφα ή απότοµης κλίσης πρανή και βάθος µεγαλύτερο από 

1,25m, µέσα στα οποία προβλέπεται στην συνέχεια να εκτελούνται εργασίες από 

προσωπικό, θα αντιστηρίζονται και σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνονται κατάλληλα 

µέτρα προστασίας των εργαζοµένων σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις διατάξεις 

ασφάλειας.  
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Γενικά, σε θέσεις ασταθών εδαφών (σύµφωνα και µε τη γεωτεχνική έρευνα - µελέτη) θα 

γίνεται η επιβαλλόµενη από τις συνθήκες, κατάλληλη και ασφαλής προσωρινή 

αντιστήριξη των παρειών του σκάµµατος, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της εγκεκριµένης 

µελέτης, τις τυπικές διατοµές και τις σχετικές προδιαγραφές των ειδικών αυτών εργασιών 

ή και τις οδηγίες του κατασκευαστή (σε περίπτωση χρήσης ειδικής µορφής µεταλλικών 

πετασµάτων).  

Εν προκειµένω, οι προσωρινές αντιστηρίξεις της εξωτερικής παρειάς της 

προβλεπόµενης τάφρου κατά µήκος του Β∆ δρόµου (που θα εκσκαφθεί µε αφαίρεση 

των χαλαρών επανεπιχώσεων και αποκάλυψη του αρχικού πρανούς εκσκαφής 

θεµελίωσης των κτιρίων 2, 3 και 4) προβλέπεται να υλοποιούνται µε ξυλοζεύγµατα 

καθώς και πιστοποιηµένα µεταλλικά πετάσµατα. 

10.5 Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας 

Για να γίνει αποδεκτή ως περαιωµένη σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή µια 

εργασία θα ικανοποιούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:  

• Ο έλεγχος κλίσης και στάθµης πυθµένα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα 

συµβατικά τεύχη δεν θα καταλήγεισε ανοχές µεγαλύτερες των καθοριζοµένων στην 

§10.4.3 της παρούσας.  

• Οι τελικές διαστάσεις διατοµών εκσκαφής θα είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα 

στα συµβατικά τεύχη. Εργασία µε εκσκαφές µικρότερες από τις προβλεπόµενες 

στην µελέτη δεν θεωρείται περαιωµένη και οι διαστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές.  

• Θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος µόρφωσης του πυθµένα και των παρειών ανάλογα 

µε την κατηγορία εκσκαφής. Ανοχές µεγαλύτερες από τις προβλεπόµενες στην 

§10.4.3 δεν γίνονται αποδεκτές.  

• Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα θα έχουν 

γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην §10.4.4.  

• Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προκαταρκτικές εργασίες - όπως αυτές 

αναφέρονται στην παρούσα και θα έχει ολοκληρωθεί η µεταφορά και διάστρωση 

ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην §10.4.6 

της προδιαγραφής αυτής, στην εγκεκριµένη µελέτη, στα συµβατικά τεύχη καθώς 

και σύµφωνα µε τη σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία.  
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10.6 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφαλείας και προστασίας του 
περιβάλλοντος  

10.6.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών  

• Ολισθήσεις ασταθών πρανών.  

• Εισροή υδάτων.  

• Πτώση εξοπλισµού ή αντικειµένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του 

ορύγµατος. 

• Κατάρρευση παρακείµενων κατασκευών.  

• Ηλεκτροπληξία, αναθυµιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε 

υφιστάµενα εν λειτουργία υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.  

• Ολισθήσεις - πτώσεις ατόµων.  

• Ανατροπή µηχανηµάτων έργων κατά τη λειτουργία και διακίνησή τους σε έντονο 

τοπογραφικό ανάγλυφο.  

• Τραυµατισµοί λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισµού εντός του 

σκάµµατος ή κυκλοφορίας προσώπων στην ζώνη ελιγµού των µηχανηµάτων ή 

κατά την χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων κατά την εκσκαφή και την εφαρµογή των 

απαιτούµενων αντιστηρίξεων κ.λπ.  

Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα 

άτοµα. Κανένα άτοµο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς 

πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν 

θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.  

10.6.2 Μέτρα υγιεινής - ασφάλειας   

• Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες 

Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι 

υποχρεωτική καθώς επίσης και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα 

θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και Π.∆. 159/99 κ.λπ.).  

• Κατά µήκος των ορίων των εκσκαφών θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, 

κατάλληλη σήµανση και θα εξασφαλίζεται επαρκής φωτεινή σήµανση τόσο για 

τους πεζούς όσο καιγια τα οχήµατα. Η περίφραξη θα ικανοποιεί όλες τις σχετικές 

διατάξεις που περιλαµβάνονται στον φάκελο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ) του έργου, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν συµβατικές υποχρεώσεις του 

Αναδόχου.  
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• ∆ιάδροµοι ή/και γέφυρες µε πλευρικά κιγκλιδώµατα διατίθενται όπου το 

προσωπικό ή το κοινό χρειάζεται να διέρχεται πάνω από σκάµµατα.  

• Εντοπισµός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανοµής, σήµανσή 

τους και εκτέλεση των εργασιών µε λήψη των κατάλληλων µέτρων (κατά 

περίπτωση) προστασίας.  

• Κατά την απασχόληση εργαζοµένων εντός ορυγµάτων περιορισµένου πλάτους 

απαγορεύεται η προσέγγιση των µηχανηµάτων.  

• Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την 

εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:  

 

Προστασία  EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια  
χεριών και 
βραχιόνων 

προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.  

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

Προστασία  EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional  
ποδιών  Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
 επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

10.6.3 Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και πέραν των όσων προβλέπονται µε τα 

οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο θα λαµβάνονται µέτρα ελαχιστοποίησης των 

διαταραχών και οχλήσεων στο περιβάλλον. Τέτοια µέτρα, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, µπορεί να είναι τα εξής:  

• Μέτρα αντιµετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της 

εργασίας.  

• Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται 

από τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ώστε να µην δηµιουργούνται 

προβλήµατα στους αποδέκτες.  

• Μέτρα περιορισµού δηµιουργίας σκόνης (κατάβρεγµα µεταφερόµενων υλικών 

εκσκαφής και χρησιµοποιούµενων µη ασφαλτοστρωµένων οδών, συστηµατικός 

καθαρισµός οδοστρωµάτων κ.λπ.)  

• Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.  

• Χρήση µηχανηµάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την µείωση των 

ρυπογόνων εκποµπών όταν οι εργασίες εκτελούνται πλησίον κατοικηµένων 

περιοχών.  
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• Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων 

υγρών από τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και εξοπλισµούς σε γυµνό έδαφος 

ιδιαίτερα µάλιστα σε περιπτώσεις γειτνίασης µε περιβαλλοντικά ευαίσθητες 

περιοχές.  

10.7 Τρόπος επιµέτρησης εργασίας  

10.7.1 Γενικά  

Οι εκσκαφές διακρίνονται, ως προς την σύσταση του εδάφους, σε:  

•  ‘’εκσκαφές σε Χαλαρά εδάφη’’  

•  “εκσκαφές γαιώδεις - ηµιβραχώδεις”,  

•  “εκσκαφές βραχώδεις” µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών και  

•  “εκσκαφές βραχώδεις” χωρίς δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών.  

Οι τρεις ως άνω κατηγορίες εκσκαφών διακρίνονται και ως προς τη διαχείριση των 

προϊόντων εκσκαφών: 

•  µε τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου προς µεταφορά στον 

χώρο απόθεσης ή απόρριψης.  

•  µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών (χωρίς φόρτωση).  

Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από εκείνα που προβλέπεται η παράπλευρη 

απόθεσή τους (από την Μελέτη ή σχετικές εντολές της Επίβλεψης), µετά την 

επανεπίχωση του ορύγµατος θα φορτώνονται προς απόρριψη.  

Η φόρτωση επιµετράται ιδιαιτέρως σε m3 ορύγµατος, σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό 

των εδαφών σε γαιώδη - ηµιβραχώδη και βραχώδη ως εξής:  

Από το σύνολο των επιµετρούµενων εκσκαφών αφαιρούνται οι επανεπιχώσεις του 

ορύγµατος (βάσει θεωρητικών γραµµών πληρωµής) και τυχόν επιµετρούµενες 

ποσότητες µε απ’ ευθείας φόρτωση επί αυτοκινήτου, και το υπόλοιπο επιµετράται ως 

φόρτωση, κατατασσόµενο σε κατηγορίες µε βάση τον εκάστοτε εγκεκριµένο 

χαρακτηρισµό εδαφών.  

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται βάσει του όγκου των εκσκαφών και (σε περίπτωση 

επενδυοµένων διωρύγων) της επιφάνειας µόρφωσης για επένδυση.  

10.7.2 Επιµέτρηση εκσκαφών 

Η επιµέτρηση γίνεται σε m3 όγκου εκσκαφής όπως ορίζεται από την εφαρµογή των 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.) της τυπικής διατοµής της εγκεκριµένης 
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µελέτης, µε βάση την χωροστάθµηση ή/και την ταχυµετρική αποτύπωση του εδάφους, 

ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές.  

α.  Πυθµένας σκάµµατος  

 Τα υψόµετρα του πυθµένα του σκάµµατος είναι τα οριζόµενα στα σχέδια µηκοτο-

µών της εγκεκριµένης µελέτης και ορίζονται ανάλογα µε τον τύπο σκάµµατος και 

την τυπική διατοµή αυτού µε αφετηρία την στάθµη ροής της τάφρου, από την 

οποία αφαιρείται το πάχος τυχούσας εξυγίανσης, που πραγµατοποιήθηκε µε την 

έγκριση ή εντολή της Επίβλεψης, το πάχος της εξισωτικής στρώσης από σκυρό-

δεµα καιτο πάχος του φορέα οχετού ή τάφρου. Σε περίπτωση ασυµφωνίας σχε-

δίου µηκοτοµής και τυπικής διατοµής υπερισχύει η τυπική διατοµή.  

β.  Άνω επιφάνεια σκάµµατος  

Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, 

ορίζεται η στάθµη του εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την 

εκτέλεση υπαρχόντων έργων (π.χ. τελική στάθµη έργων οδοποιίας, εργασιών γε-

νικών εκσκαφών που αποζηµιώνεται µε τα οικεία άρθρα κ.λπ.).  

γ.  ‘’Τυπική διατοµή’’  

Η διαµόρφωση των παρειών του σκάµµατος γίνεται όπως προβλέπεται στην Μελέ-

τη ή κατόπιν εντολής της Επίβλεψης. Η τυπική διατοµή ορίζεται για την επιµέτρηση 

συµβατικά, ανάλογα µε το είδος του σκάµµατος.  

Η επιµέτρηση γίνεται µε µέτρηση διατοµών µετά την εκσκαφή. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν µικρότερες από τις επιβαλλόµενες µε βάση την µελέτη και τα συµβατικά 

τεύχη διατοµές, τότε µε βάση την απόφαση της Επίβλεψης είτε υπολογίζονται ως έχουν, 

είτε υποχρεώνεται ο Ανάδοχος στην διαπλάτυνσή τους.  Οι ποσότητες των εκσκαφών θα 

υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο «ηµιάθροισµα διατοµών επί την αντίστοιχη απόσταση 

µεταξύ του», µε βάση τη µέθοδο οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη µέθοδο που θα εγκρί-

νεται από την Επίβλεψη.  

∆εν προσµετρώνται οι εργασίες για υπερβάσεις σε διαστάσεις για τις αστοχίες που 

οφείλονται σε αµέλεια, κακοτεχνία, πληµµελή µέτρα ασφαλείας και προστασίας όπως 

αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα προδιαγραφή είτε αναλύονται σε γενικούς και ειδι-

κούς συµβατικούς όρους.  

Η επιµέτρηση της εργασίας µόρφωσης επιφανειών πρανών και πυθµένα διωρύγων για 

επένδυση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφάνειας εκσκαφής η οποία επενδύθηκε 

µε σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη.  
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10.7.3 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

Στην τιµή µονάδας των εκσκαφών τάφρων περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες 

εργασίες και την χρήση κάθε είδους υλικού και εξοπλισµού που απαιτούνται για την 

πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της εργασίας.  

Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για:  

• Την εξασφάλιση των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές.  

• Την εκσκαφή αναλόγως της φύσεως του εδάφους (γαιώδες - ηµιβραχώδες, 

βραχώδες) περιλαµβανοµένων και πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής, 

κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος µε οποιαδήποτε 

κλiση πρανών, µε οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό µέσο µε ή χωρίς 

χειρωνακτική υποβοήθηση, χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε χρήση (κανονική ή 

περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνο µετά από έγκριση της Επίβλεψης εν ξηρώ ή µέσα 

στο νερό.  

• Την µόρφωση των πρανών και πυθµένα (εκτός των περιπτώσεων επενδυόµενων 

διωρύγων η οποία αµείβεται ιδιαίτερα).  

• Την κατασκευή των προσωρινών οδών προσπέλασης σε χώρους όπου πρόκειται 

να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες.  

• Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την αναπέταση και αποκοµιδή των 

προϊόντων εκσκαφών.  

• Τις δυσχέρειες εκσκαφών λόγω συνάντησης αγωγών Ο.Κ.Ω.  Εν προκειµένω έχει 

εφαρµογή η προδιαγραφή Π.Ε.Τ.Ε.Π. 02-08-00-00: Περί αντιµετώπισης δικτύων 

ΟΚΩ συναντωµένων κατά τις εκσκαφές.  

• Την διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής.  

• Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την 

επανεπίχωση του αποµένοντος υπολειποµένου όγκου του, µετά την κατασκευή 

του έργου.  

• Την διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών αποθέσεων.  

• Την λήψη των απαιτουµένων αποστραγγιστικών µέτρων και όλων τα καταλλήλων 

µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην §6.3.2.4 της παρούσας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν αντλήσεων, εκτός εάν αλλιώς καθορίζεται 

στη µελέτη και στα συµβατικά τεύχη του έργου.  

• Τη λήψη µέτρων σποραδικών αντιστηρίξεων των παρειών του ορύγµατος. Ως 

σποραδικές ορίζονταιοι αντιστηρίξεις επιφανειών µέχρι ποσοστού 10% επί των 

συνολικών επιφανειών των ορυγµάτων τάφρων και διωρύγων του έργου.  
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• Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε 

περίπτωση αποκατάστασης υπερεκσκαφών (σκυροδέµατα, επιχώσεις κ.λπ.), 

καθώς και τυχόν συστηµατικών αντλήσεων όταν αυτές απαιτηθούν λόγω ελλειπών 

ή πληµµελών µέτρων ελέγχου υδάτων.  

• Τις φορτοεκφορτώσεις την σταλία και την καθαρή µεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφής. 

Στις τιµές µονάδος δεν περιλαµβάνονται:  

- Οι συστηµατικές αντλήσεις για τον υποβιβασµό του υπόγειου ορίζοντα οι οποίες 

τυχόν προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου.  

- Οι αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος που προβλέπονται από την 

εγκεκριµένη µελέτη. ∆εδοµένου ότιοι αντιστηρίξεις παρειών ορυγµάτων τάφρων και 

διωρύγων µέχρι ποσοστού 10% επί της συνολικής επιφάνειας αυτών θεωρούνται 

ανηγµένες στις τιµές µονάδος των εκσκαφών, στην περίπτωση αυτή θα 

επιµετρώνται το 90% των επιφανειών που κατά τη µελέτη προβλέπεται να 

αντιστηριχτούν.  
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Τ.Π.11 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

11.1 Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα πάσης φύσης υλικά επιχώσεων, 

θεµελίων, επανεπιχώσεων τάφρων, στραγγιστηρίων, συµπεριλαµβανοµένων των 

στρώσεων έδρασης οδοστρώµατος καθώς και οδοστρωσίας που προβλέπονται κατά 

µήκος του Β∆ δρόµου, σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου.  Ισχύουν επίσης τα εξής 

κανονιστικά κείµενα, που συµπληρώνουν την παρούσα Τ.Π.: 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 02-07-02-00 : Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων. 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 08-01-03-02 : Επανεπίχωση αποµένοντος υλικού εκσκαφών υπογείων 

δικτύων. 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 08-03-02-00 : ∆ιαβαθµισµένο υλικό στραγγιστηρίων. 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 05-03-01-00 : Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά 

υλικά. 

Υ.∆.Ε., ΠΤΠ 0150 : Κατασκευή υποβάσεων οδοστρωµάτων δι’ αδρανών υλικών 

σταθεροποιηµένου τύπου. 

Υ.∆.Ε., ΠΤΠ 0155 : Κατασκευή βάσεων οδοστρωµάτων δι’ αδρανών υλικών 

σταθεροποιηµένου τύπου. 

11.2 Επανεπιχώσεις θεµελίων - εξυγιάνσεων εξωτερικών δαπέδων 

Αφορούν τις επιχώσεις του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του 

θεµελίου ή της ενίσχυσής του, όπου προβλέπεται στη µελέτη (θεµέλιο Τ408 του κτηρίου 

4 και τοίχοι αύλειου χώρου παιδικού σταθµού). 

11.2.1 Ενσωµατούµενα υλικά - διάστρωση - συµπύκνωση 

α. Τα υλικά επανεπίχωσης στην προκειµένη περίπτωση επανεπίχωσης του θεµελίου 

Τ408 του κτιρίου 4 προβλέπεται να είναι κοκκώδους σύστασης, ποιότητας Ο155, 

διαβάθµισης ∆ ή Ε.   

β. Τα υλικά επίχωσης των θεµελίων των τοίχων του παιδικού σταθµού καθώς και σε 

τυχόν άλλα σηµεία επεµβάσεων - εξυγιάνσεων σε δάπεδα - πλακόστρωτα αύλειων 

χώρων, θα είναι θραυστά αµµοχάλικα λατοµείου, καλά διαβαθµισµένα, 

κατατασσόµενα στις κατηγορίες GW ή GW-GM κατά U.S.C.S. 

 Όλα τα υλικά θα διαστρώνονται σε στρώσεις πάχους 20cm και θα 

συµπυκνώνονται µε δονητικές πλάκες ή κυλίνδρους κατά AASHO T180-D 
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(τροποποιηµένη µέθοδος Proctor) σε Β.Σ. ≥95% σε περιοχές θεµελίων και σε Β.Σ. 

≥90% σε εξυγιάνσεις των εξωτερικών δαπέδων.  

11.2.2 Ποιοτικός έλεγχος  

Αφορά τον έλεγχο της καταλληλότητας των υλικών (κοκκοµετρική ανάλυση, όρια 

υδαρότητας - πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας), τον προσδιορισµό της βέλτιστης 

ξηρής εργαστηριακής πυκνότητας και υγρασίας σύµφωνα µε την τροποποιηµένη µέθοδο 

Proctor AASHO T180-D καθώς και την επιτόπου πυκνότητα και υγρασία προκειµένου 

για τον προσδιορισµό και τον έλεγχο του επιτυγχανόµενου βαθµού συµπύκνωσης κατά 

AASHO T-147. 

Kαθορίζεται µία σειρά ελέγχων καταλληλότητας και δύο µετρήσεις του βαθµού 

συµπύκνωσης ανά σκάµµα και επιπλέον : 

- Σε κάθε εµφανή αλλαγή των υλικών επανεπίχωσης  

- Ανά 50m2 επιφάνειας, ένας έλεγχος κάθε πέντε στρώσεις επανεπίχωσης. 

11.3 Επιχώσεις σκαµµάτων στραγγιστικής τάφρου  

Αφορούν την επανεπίχωση της εκσκαφής εξυγίανσης στην Β∆ πλευρά σε επαφή µε τα 

κτίρια 2, 3, 4, όπως προβλέπεται στη µελέτη. 

11.3.1 Ενσωµατούµενα υλικά - διάστρωση - συµπύκνωση 

Τα υλικά επανεπίχωσης διακρίνονται σε δύο ποιότητες: 

α. Το κάτω τµήµα της πλευρικής τάφρου και µέχρι ύψος όπως προβλέπεται στα 

σχέδια της µελέτης θα επιχωθεί µε καθαρά θραυστά αποστραγγιστικά υλικά 

λατοµείου διαβάθµισης 5/50mm τα οποία θα αποτελέσουν ταυτόχρονα και το 

διαβαθµισµένο υλικό του εκεί τοποθετούµενου στραγγιστηρίου σωλήνα σύµφωνα 

µε την ΤΠ12 του παρόντος τεύχους. Το ποσοστό λεπτοκόκκων (διερχόµενο από 

#Νο200) θα είναι µικρότερο του 3% οι δε κόκκοι θα αποτελούνται από υγιές 

πέτρωµα (π.χ ασβεστολιθικό) µε αντοχή σε φθορά - κρούση ≤45% κατά Los 

Angeles. 

 Τα υλικά αυτά θα διαχωρίζονται πλήρως από τα εδαφικά υλικά της παρειάς και του 

πυθµένα της τάφρου µε διαχωριστικό γεωΰφασµα στραγγιστηρίων. 

 Η διάστρωσή τους θα πραγµατοποιείται σε στρώσεις πάχους ≤20cm και η 

συµπύκνωση θα γίνεται µε δονητικές πλάκες ή/και κυλίνδρους µε επίτευξη Β.Σ. 

≥90% κατά ASSHO T180-D. 

β. Το άνω τµήµα της επίχωσης της τάφρου καθώς και το τµήµα στην άνω περιοχή 

της εκσκαφής, άνωθεν του γεωϋφάσµατος, θα επιχωθεί µε αργιλώδη - ιλυώδη 
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ορυκτά αµµοχάλικα από κατάλληλους δανειοθαλάµους µε δείκτη πλαστικότητας 

ΡΙ≤12, περιορισµένης υδροπερατότητας κατατασσόµενα στις κατηγορίες GC ή GM 

κατά U.S.C.S.   

 Τα υλικά αυτά, η άνω ζώνη των οποίων συνιστά τη στρώση έδρασης 

οδοστρώµατος, θα διαστρώνονται σε στρώσεις πάχους ≤20cm και θα 

συµπυκνώνονται σε Β.Σ. ≥90% κατά ASSHO T180-D και ASSHO T147, µε 

µέριµνα ώστε να µην προκληθούν προβλήµατα από τη συµπύκνωση σε δίκτυα 

που έχουν επιχωθεί.  Προς τούτο, θα χρησιµοποιούνται µικρών διαστάσεων 

συµπυκνωτικά µηχανήµατα (π.χ. οδηγούµενες δια χειρός µικρών διαστάσεων 

δονητικές πλάκες). 

11.3.2 Ποιοτικός έλεγχος 

Αφορά τον έλεγχο της καταλληλότητας των υλικών (κοκκοµετρική ανάλυση, όρια  

υδαρότητας - πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας), τον προσδιορισµό της βέλτιστης 

ξηρής εργαστηριακής πυκνότητας και υγρασίας σύµφωνα µε την τροποποιηµένη µέθοδο 

Proctor καθώς και την επιτόπου πυκνότητα και υγρασία προκειµένου για τον 

προσδιορισµό και τον έλεγχο του επιτυγχανόµενου βαθµού συµπύκνωσης. 

Kαθορίζεται µία σειρά ελέγχων καταλληλότητας ανά 100m3 (και σε κάθε εµφανή αλλαγή 

του υλικού) προκειµένου για τα αποστραγγιστικά θραυστά ως άνω υλικά (α) καθώς και 

ένας έλεγχος συµπύκνωσης ανά 100m2 κάθε πέντε στρώσεις επανεπίχωσης. 

Για τα ως άνω ορυκτά υλικά (β) χαµηλής πλαστικότητας καθορίζεται µία σειρά ελέγχων 

καταλληλότητας ανά 100m3 (και σε κάθε εµφανή αλλαγή του υλικού) καθώς και ένας 

έλεγχος συµπύκνωσης ανά 50m2 κάθε τρεις στρώσεις επανεπίχωσης, 

περιλαµβανοµένης της τελικής επιφάνειας της ανώτερης στρώσης. 

11.4 Υπόβαση και βάση τελικών δαπέδων - οδοστρωµάτων  

Η Προδιαγραφή αυτή αφορά την προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του έργου 

θραυστών αµµοχαλίκων, λατοµείων, ή και από φερτά υγιή υλικά που θα έχουν υποστεί 

θραύση, κατάλληλων για την κατασκευή στρώσεων υπόβασης και στρώσεων βάσης της 

προβλεπόµενης οδού στην Β∆ πλευρά του συγκροτήµατος σύµφωνα µε τη µελέτη 

καθώς και λοιπών τυχόν οδών και κυκλοφορούµενων εξωτερικών και εσωτερικών 

δαπέδων. 

11.4.1 Ενσωµατούµενα υλικά 

α) Τα θραυστά υλικά θα αποτελούνται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεµάχια 

πετρώµατος.  Το κλάσµα του υλικού, το συγκρατούµενο επί κοσκίνου 
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τετραγωνικής οπής πλευράς 4,76 χλστ. (Νο 4), θα καλείται στο εξής χονδρόκοκκο 

υλικό και το διερχόµενο διά κοσκίνου τετραγωνικής οπής πλευράς 4,76 χλστ. (Νο 

4), θα καλείται λεπτόκοκκο υλικό ή άµµος.  Το αργό υλικό να είναι καθαρό, 

οµοιόµορφης ποιότητας συµπαγές, απαλλαγµένο φυτικών ή άλλων πάσης φύσεως 

ξένων προσµίξεων, χωµάτων, βώλων αργίλου κ.λ.π., περιβληµάτων 

οποιασδήποτε φύσεως αργιλούχων, πλακοειδών, αποσαθρωµένων ή ευθρύπτων 

και σχιστολιθικών τεµαχίων.  Οι κόκκοι να είναι κατά το δυνατόν κυβικής µορφής. 

β) Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των υλικών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα προς 

τον πίνακα 1 αναγραφόµενα όρια διαβαθµίσεως. Η διαβάθµιση των υλικών θα 

πρέπει επίσης να είναι οµαλή, ούτως ώστε το σχετικό διάγραµµα να µη 

παρουσιάζει απότοµες διακυµάνσεις.  Ο έλεγχος  της κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 

θα γίνεται σύµφωνα µε τις πρότυπες µεθόδους Α.Α.S.H.O.: T-11 και A.A.S.H.O. T-

27. 

γ) Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί καθηµερινά αναλύσεις για να ελέγχει την 

οµοιοµορφία και άλλες απαιτήσεις των χρησιµοποιούµενων υλικών. 

δ) Η φθορά στην τριβή και κρούση προσδιοριζόµενη κατά την Πρότυπο Μέθοδο LOS 

ANGELES  A.A.S.H.O.: T-96 (διαβάθµιση Α, 500 στροφές), του χονδροκόκκου 

υλικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%. 

Πίνακας 1. Απαιτούµενες διαβαθµίσεις 

Αριθµός κοσκίνου 

(Αµερικ. πρότυπα 

τετραγωνικής οπής, 

Α.A.S.H.O:M - 92) 

∆ιερχόµενο % (κατά  βάρος) 

Άνοιγµα βροχίδος 

σε ίντσες σε χλστ 

∆ιαβαθµίσεις 

Α 

∆ιαβαθµίσεις 

Β 

∆ιαβαθµίσεις 

Γ 

∆ιαβαθµίσεις 

∆ 

∆ιαβαθµίσεις 

Ε 

3" 76,2 100 - - - - 

2" 50,8 65 - 100 100 - - - 

11/2" 38,1 - 70 - 100 100 - - 

1 1/4" 31,7 - - - 100 - 

1" 25,4 45 - 75 55 - 85 70 - 100 83 - 100 100 

3/4 19,1 - 50 - 80 60 - 90 65 - 95 70 - 100 

3/8" 9,52 30 - 60 40 - 70 45 - 75 47 - 77 50 - 80 

Νο 4 4,76 25 - 50 30 - 60 30 - 60 33 - 63 35 - 65 

Νο 10 2,00 20 - 40 20 - 50 20 - 50 23 - 50 25 - 50 

Νο 40 0,42 10 - 25 10 - 30 10 - 30 13 - 30 15 - 30 
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Νο 200 0,074 3 - 10 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 

 

Εν προκειµένω, προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν οι διαβαθµίσεις Γ ή ∆. 

ε) Το ποσό του κλάσµατος του διερχοµένου διά κοσκίνου τετραγωνικής οπής 

πλευράς 0,074 χλστ. (Νο 200) θα πρέπει να είναι λιγότερο του µισού του 

διερχοµένου διά κοσκίνου τετραγωνικής οπής πλευράς 0,42χλστ. (Νο 40). 

στ) Το διερχόµενο διά του κοσκίνου τετραγωνικής οπής πλευράς 0,42 χλστ. (Νο 40) 

υλικό πρέπει να έχει όριο υδαρότητος (LIQUID LIMIT) όχι µεγαλύτερο του είκοσι 

πέντε (25) και δείκτη πλαστικότητας (PLASTICITY INDEX) όχι µεγαλύτερο του 

τέσσερα (4), προκειµένου για το υλικό υπόβασης Ο150 και όχι µεγαλύτερο του 

τρία (3) προκειµένου για το υλικό βάσης Ο155, ως ταύτα προσδιορίζονται µε τις 

πρότυπες µεθόδους A.A.S.H.O.:T-89 και A.A.S.H.O.:T-91 αντίστοιχα, µε 

προσέγγιση ακεραίας µονάδας.   

ζ) Το διερχόµενο διά του κοσκίνου τετραγωνικής οπής πλευράς 4,76 χλστ. (Νο 4) 

υλικό πρέπει να έχει ισοδύναµη άµµο (SAND EQUIVALENT) όχι µικρότερο του 40 

προσδιοριζόµενο κατά την Πρότυπο Μέθοδο A.A.S.H.O: T-176. 

η) Ποσοστό τουλάχιστον 50% των τεµαχίων των συγκρατουµένων επί  του κοσκίνου 

τετραγωνικής οπής πλευράς 4,76 χλστ. (Νο 4) πρέπει να συνίσταται εκ κόκκων 

έχοντας τουλάχιστον µία επιφάνεια προερχόµενη από θραύση. 

θ) Η ανθεκτικότητα στην αποσάθρωση (δοκιµή υγείας) θα εκτελείται σύµφωνα µε την 

Πρότυπο Μέθοδο A.A.S.H.O.:T-104, διά θειικού νατρίου, ή δε απώλεια βάρους σε 

πέντε κύκλους πρέπει να µην υπερβαίνει το 12%. 

11.4.2 ∆ιάστρωση - συµπύκνωση 

α) Τα υλικά της υπόβασης και στη συνέχεια της βάσης θα τοποθετούνται επί της 

προπαρασκευασθείσας συµπυκνωµένης επιφάνειας έδρασης και θα 

συµπυκνώνονται στις στρώσεις πάχους όπως καθορίζονται από τη µελέτη.  Το 

συµπυκνωµένο πάχος της κάθε στρώσης δεν δύναται να υπερβεί τα 12 εκατοστά.  

Σε περιπτώσεις στις οποίες το ολικό πάχος της υπόβασης (ή της βάσης) δεν 

υπερβαίνει τα 15 εκατοστά είναι δυνατόν να κατασκευάζονται στρώσεις πάχους 

έως 15cm έχοντας όµως τον απαιτούµενο βαθµό συµπυκνώσεως.  

β) Η τοποθέτηση του υλικού γίνεται από σηµείο καθορισµένο από την Επίβλεψη και 

θα εκτελείται µε ειδικούς διαστρωτήρες ή οχήµατα µε κατάλληλη διάταξη για την 

διανοµή του υλικού κατά οµοιόµορφη στρώση ή σειράδια.  Η στρώση ή τα 
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σειράδια θα είναι κατάλληλου µεγέθους ώστε, όταν το υλικό διαστρωθεί και 

συµπυκνωθεί, η συµπυκνωµένη στρώση να έχει απαιτούµενο πάχος. 

 ∆ύναται επίσης να επιτραπεί η απόθεση του υλικού επί της οδού διά συνήθων 

φορτηγών οχηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει ο ίδιος την 

ευθύνη για την οµοιόµορφη ανάµειξη του υλικού, δεδοµένου ότι αυτό κατά την 

εκφόρτωση υφίσταται µερικό διαχωρισµό. 

γ) Μετά την τοποθέτηση του υλικού, αυτό αναµειγνύεται καλά σε ολόκληρο το πάχος 

τους µε ∆ιαµορφωτή (GRADER) ή άλλου τύπου κατάλληλο µηχάνηµα ανάµιξης.  

Κατά την διάρκεια της ανάµιξης, θα προστίθεται η αναγκαία ποσότητα ύδατος, 

µέχρι ωσότου το υλικό αποκτήσει υγρασία ίση προς τη βέλτιστη. Μετά την τέλεια 

ανάµειξη, το µείγµα θα διαστρώνεται  µε προγραµµατισµένο πάχος στρώσης, το 

πολύ εντός 24 ωρών. 

δ) Αµέσως µετά την τελική διάστρωση και µόρφωση, η στρώση θα συµπυκνώνεται 

σε ολόκληρο το πλάτος αυτής µε στατικό ή δονητικό οδοστρωτήρα λείου 

τυµπάνου, µικρού βάρους ή και δονητικές πλάκες, ώστε να επιτυγχάνεται ο 

απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης χωρίς να προκληθούν ζηµίες στα υπογείως 

διερχόµενα δίκτυα. 

Η κυλίνδρωση αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού η µεν ευθυγραµµία 

από τα άκρα προς το κέντρο αυτής, η δε καµπύλη (σε επίκλιση) από το 

χαµηλότερο άκρο προς το  υψηλότερο.  Στην επόµενη διαδροµή του 

Οδοστρωτήρα οι πίσω τροχοί πρέπει να επικαλύπτουν επιµελώς κάθε ίχνος 

προηγούµενης διελεύσεως τους.  Οποιαδήποτε ανωµαλία ή µετατόπιση υλικού 

πρέπει να διορθώνεται µε χαλάρωση του υλικού (αναµόχλευση κλπ) στην θέση 

αυτή, µε προσθήκη ή αφαίρεση, όπου απαιτείται, νέου υλικού και 

επανακυλινδρώσεως µέχρι ωσότου η επιφάνεια καταστεί λεία και οµοιόµορφη.  

Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του Οδοστρωτήρα, το υλικό θα συµπυκνώνεται µε 

άλλα µηχανικά µέσα (π.χ. δονητική πλάκα) µε ισοδύναµη απόδοση 

συµπυκνώσεως ως προς τον Οδοστρωτήρα. 

Η κυλίνδρωση - συµπύκνωση θα συνεχίζεται κατά τον ανώτερο εκτεθέντα τρόπο 

µέχρι επιτεύξεως πυκνότητας τουλάχιστον ίσης προς το 95% της βέλτιστης 

εργαστηριακώς προσδιοριζοµένης κατά την Μέθοδο A.A.S.H.O.: T-180, Μέθοδος 

D (Τροποποιηµένη Μέθοδος A.A.S.H.O). Προς τούτο, κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, πρέπει να εκτελούνται έλεγχοι συµπυκνώσεως σύµφωνα µε την 

Πρότυπη Μέθοδο A.A.S.H.O.: T-147 και από τα αποτελέσµατά τους να ορίζεται ο 

αριθµός των περασµάτων των δονητικών µηχανηµάτων. 
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11.4.3  Ποιοτικός έλεγχος   

Μετά την συµπύκνωση, κάθε στρώση υπόβασης ή βάσης πρέπει να πληροί τις 

ακόλουθες απαιτήσεις (β) έως (γ): 

α) Τα προσκοµιζόµενα αµµοχάλικα Ο150 ή Ο155 θα ελέγχονται ως προς την 

καταλληλότητά τους πριν την διάστρωσή τους στο έργο (κοκκοµετρική ανάλυση, 

όρια υδαρότητας - πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας, ισοδύναµο άµµου, 

δοκιµή υγείας και έλεγχος φθοράς σε τριβή και κρούση). 

 Για το συγκεκριµένο έργο ορίζεται µία τουλάχιστον σειρά ελέγχων για υλικά Ο150 

και µία σειρά ελέγχων για υλικά Ο155, εφόσον η προέλευση των αµµοχαλίκων 

είναι σταθερή και δεν υπάρχουν εµφανείς ενδείξεις µεταβολής της ποιότητάς τους. 

β) Απαιτήσεις πάχους στρώσης 

 Το πάχος της κάθε περαιωθείσας στρώσης ως και το ολικό πάχος της υπόβασης 

(και στη συνέχεια της βάσης) δεν θα ποικίλει πλέον των 10 χιλιοστών του 

αντίστοιχου συµβατικού πάχους της µελέτης. 

Αµέσως µετά την τελική συµπύκνωση της υπόβασης (και στη συνέχεια της βάσης) 

το πάχος θα µετράται σε ένα ή περισσότερα σηµεία ανά 100 µέτρα µήκους.  Οι 

µετρήσεις θα γίνονται µε διάνοιξη δοκιµαστικών οπών ή µε άλλες κατάλληλες 

µεθόδους.  Τα σηµεία για τις µετρήσεις θα εκλέγονται από την Επίβλεψη σε τυχαία 

θέση εντός εκάστου τµήµατος µήκους περίπου 100 µέτρων κατά αυτόν τον τρόπο, 

ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά.  Η απόσταση των σηµείων ελέγχου µπορεί να 

αυξηθεί (έως 300m σε περίπτωση συστηµατικής διαπίστωσης ικανού πάχους 

στρώσης) ή να µειωθεί (έως 7,5m στην αντίθετη περίπτωση), µέχρι ωσότου οι 

µετρήσεις δείχνουν, ότι το πάχος είναι το απαιτούµενο, λαµβανοµένης υπ' όψιν της 

επιτρεπόµενης ανοχής. 

Οποιαδήποτε περιοχή (τµήµα) δείχνει απόκλιση από το υπό της µελέτης 

προβλεπόµενο πάχος µεγαλύτερο της επιτρεπόµενης ανοχής, θα διορθώνεται µε 

αφαίρεση ή µε προσθήκη υλικού, µορφώσεως και συµπυκνώσεως σύµφωνα µε τα 

αναγραφόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 

γ) Απαιτήσεις επιφάνειας 

Η προκύπτουσα µετά την κατασκευή ολόκληρης της επιφάνειας πρέπει να είναι 

τέτοια, ώστε τα υψόµετρα να µην διαφέρουν περισσότερο του ±1,0cm από τα 

αντίστοιχα υψόµετρα της µελέτης. 

Ο έλεγχος οµαλότητας της επιφάνειας θα εκτελείται αφ' ενός µεν µε ράβδο - οδηγό 

σχήµατος ηµιδιατοµής της οδού, αφετέρου δε µε κανόνα µήκους 3 µέτρων.  Τα 
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παραπάνω εφαρµόζονται αντιστοίχως κάθετα και παράλληλα προς τον άξονα της 

οδού, στην κάθε δε επαφή ελέγχου της ράβδου - οδηγού ή του κανόνα κατά τις 

παραπάνω δύο διευθύνσεις, πρέπει να µη σχηµατίζονται κυµατισµοί (κοιλότητες) 

βάθους µεγαλύτερου των 10 χιλιοστών.  Η µη τήρηση του όρου αυτού συνιστά κα-

κοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

δ) Έλεγχος συµπύκνωσης 

Μετά την περαίωση κάθε στρώσης ή τµήµατος αυτής θα διενεργείται έλεγχος για 

την εξακρίβωση του επιτυγχανόµενου βαθµού της συµπύκνωσης.  Ο έλεγχος θα 

εκτελείται σύµφωνα προς την Πρότυπη Μέθοδο A.A.S.H.O.: T - 147. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η περιεκτικότητα χονδροκόκκου υλικού (συγκρα-

τουµένου επί του κοσκίνου τετραγωνικής οπής πλευράς 4,76 χλστ. (Νο 4)) είναι 

µεγαλύτερη του 60%, ο έλεγχος της συµπυκνώσεως θα εκτελείται διά προτύπου 

κυλινδρώσεως του υλικού µέχρι αρνήσεως (µε χωροσταθµίσεις βυθίσεων επί 

χαλύβδινης πλάκας για συγκεκριµένο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα) σε σχέση 

µε δοκιµαστικές φορτίσεις πλάκας που θα προηγούνται. 
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Τ.Π.12 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ 

12.1 Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στο προβλεπόµενο από τη µελέτη 

υπόγειο στραγγιστήριο εντός της τάφρου εκσκαφής πλευρικά των κτιρίων 2, 3 και 4 κατά 

µήκος του Β∆ δρόµου.  Ισχύουν επίσης τα εξής κανονιστικά κείµενα που συµπληρώνουν 

την παρούσα Τ.Π.: 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 08-03-01-00 : Κατασκευές Στραγγιστηρίων µε διάτρητους σωλήνες. 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 08-03-02-00 : ∆ιαβαθµισµένο υλικό στραγγιστηρίων. 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 08-03-03-00 : Γεωϋφάσµατα στραγγιστηρίων. 

12.2 Σωλήνες στραγγιστηρίων  

12.2.1 Υλικό και προδιαγραφές σωλήνων στραγγιστηρίου 

Σύµφωνα µε τη µελέτη προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί πλαστικός στραγγιστήριος 

σωλήνας ΗPDE ή PVC ονοµαστικής διαµέτρου 200mm. 

Οι προς τοποθέτηση σωλήνες θα είναι διάτρητοι µε σχισµές ή οπές, πιστοποιηµένοι 

κατά EN ISO 9002:2000 µε σήµανση CE (οδηγία 89/106 ΕΟΚ).  Οι σωλήνες θα είναι 

σύµφωνοι µε τα πρότυπα EN 1401-1:1998 περί συστηµάτων πλαστικών σωληνώσεων 

PVC υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων, µέρος 1: Προδιαγραφές για 

σωλήνες, εξαρτήµατα και το σύστηµα, ή EN 13476-1 περί συστηµάτων θερµοπλαστικών 

σωληνώσεων δοµηµένου τοιχώµατος από µη πλαστικοποιηµένο PVC, πολυπροπυλένιο 

και πολυαιθυλένιο, µέρος 1: Προδιαγραφές περί συστηµάτων θερµοπλαστικών 

σωληνώσεων. 

Οι σωλήνες θα πρέπει να φέρουν οπές ή σχισµές στο ανώτερο 50% της διατοµής τους, 

συνολικής επιφάνειας οπών/εγκοπών τουλάχιστον 1.500mm2 ανά τρέχον µέτρο σωλήνα, 

οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται ανά σταθερά διαστήµατα και να είναι καθαρά 

κοµµένες µε σταθερή διατοµή σε όλο το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα.  Επιπλέον, 

ο σωλήνας θα φέρει επένδυση γεωϋφάσµατος (“κάλτσα” knitted filter sock) του 

λειτουργεί ως λεπτόκοκκο φίλτρο 1ης βαθµίδας ή άλλως, αν είναι δοµηµένου τοιχώµατος 

το φίλτρο µπορεί να είναι ενσωµατωµένο εντός του διπλού τοιχώµατος. 

Από πλευράς αντοχής του σωλήνα, προδιαγράφονται σωλήνες κλάσης SΝ8 (10 atm). 
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12.2.2 Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας  

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται, θα συνδέονται και θα ευθυγραµµίζονται στο όρυγµα, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα προβλεπόµενα από την µελέτη, όσον 

αφορά στην έδραση.  

Πριν από την έναρξη τοποθέτησης των σωλήνων θα ελέγχεται η οµαλότητα και η κατά 

µήκος κλίση του πυθµένα, θα έχει δε προηγηθεί η εξισωτική στρώση σκυροδέµατος (αν 

προβλέπεται στη µελέτη). 

Το γεωΰφασµα θα έχει απλωθεί και διευθετηθεί κατάλληλα ώστε να µην εµφανίζει 

πτυχώσεις και να εφάπτεται πλήρως στις παρειές του ορύγµατος.  

Οι µέθοδοι καταβιβασµού του σωλήνα στο όρυγµα και η τοποθέτησή του, πρέπει να 

είναι τέτοιες, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εσωτερικού του σωλήνα.  

Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει από το κατώτερο σηµείο του συστήµατος και µε 

τον κώδωνα των σωλήνων προς τα ανάντη.  

Απαγορεύεται η χρήση λίθων ή άλλων µέσων σηµειακής φόρτισης για την ευθυγράµµιση 

και προσωρινή στήριξη των σωλήνων. Γενικά θα διασφαλίζεται για όλους τους τύπους 

των σωλήνων η έδραση κατά πλήρη επιφάνεια.  

Σωλήνες που υφίστανται κακώσεις κατά την τοποθέτηση θα αντικαθίστανται.  

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα άκρα των σωλήνων, τα οποία θα διατηρούνται 

καθαρά και άφθαρτα για την επιτυχή σύνδεση και συναρµογή των διαδοχικών τεµαχίων 

του αγωγού ή / και των ειδικών τεµαχίων.  

Επιτρέπεται η σύνδεση τεµαχίων σωλήνων εκτός ορύγµατος και ο καταβιβασµός του 

έτοιµου στοιχείου στο όρυγµα. Στην περίπτωση αυτή θα λαµβάνονται µέτρα αποφυγής 

διαµήκων ταλαντώσεων ή κάµψεων.  

Εφιστάται η προσοχή στην τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος 

εντός ύδατος. Οι σωλήνες της κατηγορίας αυτής υφίστανται έντονη άνωση και πρέπει το 

όρυγµα να διατηρείται απαλλαγµένο από νερά µε κατάλληλη άντληση.  

Η επίχωση των σωλήνων θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και θα ακολουθεί 

συµπύκνωση της τάξης 90-92% κατά Modified Proctor στο άµεσο περιβάλλον του 

σωλήνα. Η πρώτη συµπύκνωση θα γίνεται αφού διαστρωθεί υλικό επίχωσης ή φίλτρου 

άνω της ηµιδιαµέτρου του σωλήνα για την αποφυγή µετακινήσεων. Θα χρησιµοποιείται 

ελαφρός δονητικός εξοπλισµός, τουλάχιστον κατά την συµπύκνωση των πρώτων 

στρώσεων (όπως λ.χ. δονητικές πλάκες των 100 kg, ή δονητικοί κύλινδροι πεζού 

χειριστή ισχύος δόνησης 15kΝ/m).  



   

K:\CF0000\cons\tefxi\TPr ΣΤΑΤ-ΓΕΩΤ.doc           139                                                         CF0000/4932/B10 

Η χρήση βαρύτερου εξοπλισµού συµπύκνωσης µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε θραύση 

σωλήνων και κατ’ ουσία σε αχρήστευσή του πριν τεθεί σε λειτουργία.  

12.2.3 Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας  

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των σωλήνων, την επικάλυψη/εγκιβωτισµό τους 

µε το προβλεπόµενο υλικό φίλτρου θα γίνεται έκπλυση του δικτύου για την 

αποµάκρυνση των υλικών που έχουν εισέλθει στην σωλήνωση κατά την κατασκευή του 

φίλτρου και διαπίστωση τυχόν ζηµιών που έγιναν κατά την συµπύκνωση (θραύση ή 

σύνθλιψη σωλήνων).  

Τα στοιχεία των δοκιµών αυτών θα καταγράφονται στο πρωτόκολλο παραλαβής (π.χ. 

χρόνος µεταξύ έναρξης εισόδου νερού και ανάβλυσης στο πρώτο σηµείο εκτόνωσης, 

σύγκριση εισερχόµενων - εξερχόµενων ποσοτήτων νερού - αν είναι δυνατόν). 

Θα γίνεται οπτικός έλεγχος των φρεατίων επίσκεψης και του στοµίου εξόδου του 

στραγγιστηρίου. 

12.2.4 Τρόπος επιµέτρησης  

Οι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης επιµετρώνται σε τρέχοντα µέτρα πλήρως 

εγκατεστηµένου δικτύου (αξονικό µήκος σωλήνων).  

Στην τιµή µονάδας πλήρως εγκατεστηµένου διάτρητου σωλήνα περιλαµβάνονται:  

- Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη των 

σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων τους (προκειµένου περί θερµοπλαστικών 

σωλήνων).  

- Η προσέγγιση στο όρυγµα, ο καταβιβασµός, η τοποθέτηση και η σύνδεση των 

σωλήνων (µε παράθεση, συγκόλληση ή χρήση ειδικών τεµαχίων, αναλόγως του 

είδους / τύπου / κατηγορίας του υλικού). 

- Η φθορά και αποµείωση των πάσης φύσεως ενσωµατούµενων υλικών. 

- Η απόπλυση του δικτύου κατά τµήµατα για την αποµάκρυνση τυχόν λεπτόκοκκων 

υλικών που έχουν εισχωρήσει κατά την κατασκευή του φίλτρου. 

-  Η έµφραξη των απολήξεων των σωλήνων µε µεταλλική εσχάρα, όταν απαιτείται. 

Οι εργασίες εξισωτικής στρώσης σκυροδέµατος έδρασης του στραγγιστηρίου σωλήνα, 

πλήρωσης της τάφρου µε διαβαθµισµένο στραγγιστικό υλικό και το γεωΰφασµα 

επένδυσης των πρανών και εγκιβωτισµού του στραγγιστικού υλικού, επιµετρώνται 

ιδιαίτερα. 
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Επίσης επιµετρώνται ιδιαίτερα τα φρεάτια επίσκεψης των στραγγιστηρίων και οι τυχόν 

κατασκευές διαµόρφωσης της στέψης των σηµείων εισπίεσης νερού (σκυρόδεµα, 

χυτοσιδηρό καπάκι κ.λπ.).  

Οι κάθετοι/κατακόρυφοι κλάδοι/αναµονές εισπίεσης νερού (risers) επιµετρώνται ως 

σωλήνας.  

12.3 Γεωϋφάσµατα στραγγιστηρίων  

12.3.1 Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών  

Για τα γεωϋφάσµατα στραγγιστηρίων έχει εφαρµογή το πρότυπο:  

ΕN 13252:2000:  Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required 

for use in drainage systems --Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήµατα 

αποστράγγισης.  

Τα προς χρήση γεωϋφάσµατα για την κάλυψη και εγκλεισµό των γραµµικών 

στραγγιστηρίων θα είναι µη υφαντά, από συνεχείς ίνες συνθετικών υλικών µε θερµική ή 

χηµική σύνδεση ή βελονωτό (βλέπε σχετικές Π.Ε.Τ.Ε.Π.: 08-03-01-00 «Κατασκευή 

Στραγγιστηρίων από ∆ιάτρητους Σωλήνες» και 08-03-02-00 «∆ιαβαθµισµένο Θραυστό 

Υλικό»).  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από την µελέτη, τα γεωϋφάσµατα των 

στραγγιστηρίων θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκύπτουν από 

πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων (κατά EN ISO/IEC 17025:2005-08: 

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories -- 

Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων).  

 
Ιδιότητα Μονάδες 

Αποδεκτές Τιµές 
(ονοµαστική αντοχή) 

Μέγιστη 
ανοχή (%) 

Πρότυπα δοκιµής 

Βάρος ανά µονάδα 
επιφανείας  gr/m2  155gr/m2 

(σύµφωνα µε τη µελέτη)  - EN ISO 9864:2005 
1  

Εφελκυστική αντοχή 
α.για θερµοκολλήµατα  κΝ/m  15  10%  EN ISO 

10319:19962  
Εφελκυστική αντοχή 
α.για βελονωτά  κΝ/m  12  10%  EN ISO 

10319:19963  
Επιµήκυνση στο µέγιστο 
φορτίο  %  MD 100 CD 40  30%  EN ISO 10319:1996  

Στατική διείσδυση 
κάθετα στην επιφάνεια 
(CBR test)  

N  2000  10%  EN ISO 
12236:19964  

Πτώση κώνου, δυναµική 
εισχώρηση κάθετα στην 
επιφάνεια  

mm  25  15%  EN 918:19955  

Χαρακτηριστικό µέγεθος 
πόρων Ο90  µm  100  30%  EN ISO 

12956:19996  
∆ιαµήκης διαπερατότητα  m2/s  5x10-6  30%  EN ISO 
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12958:19997  

Εγκάρσια διαπερατότητα  l/(m2s)  90  30%  EN ISO 
11058:19998  

 

Τα χαρακτηριστικά των γεωϋφασµάτων σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

διακρίνονται σε ουσιώδη και µη ουσιώδη, ανάλογα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις και την 

θέση και τις συνθήκες τοποθέτησης.  

Τα σχετικά µε τις εφαρµογές στράγγισης καθορίζονται στο ΕΝ 13252:2000.  

Η παραµένουσα ικανότητα µετά από τις παραπάνω δοκιµές θα είναι τουλάχιστον 50%.  

Για τις δοκιµές ανθεκτικότητας στον χρόνο και τις περιβαλλοντικές και χηµικές επιδράσεις 

ισχύουν τα ακολουθα πρότυπα:  

EN 12224:2000 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the 

resistance to weathering --Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 

γεωϋφάσµατα – Προσδιορισµός της αντοχής σε µεταβολές των 

καιρικών συνθηκών. 

EN 12447:2001 Geotextiles and geotextile – related products – Screening test  method 

for determining the resistance to hydrolysis in water – Γεωϋφάσµατα 

και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - Μέθοδοι επιλεκτικής δοκιµής 

για τον προσδιορισµό της υδρόλυσης µέσα στο νερό.  

EN 12225:2000 Geotextiles and geotextile-related products -Method for determining 

the microbiological resistance by a soil burial test –. Γεωϋφάσµατα και 

προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - Μέθοδος προσδιορισµού της 

αντίστασης στη δράση µικροβίων µε δοκιµή ταφής.  

EN 12226:2000 Geotextiles and geotextile-related products - General tests for 

evaluation following durability testing --Γεωϋφάσµατα και προϊόντα 

σχετικά µε γεωϋφάσµατα - Γενικές δοκιµές για αξιολόγηση µετά από 

δοκιµές ανθεκτικότητας.  

Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση γεωϋφάσµατα θα φέρουν σήµανση CE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 89/106 ΕΟΚ) και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

αναγνωρισµένων εργαστηρίων. Η Επίβλεψη θα ελέγχει την καταλληλότητα των 

γεωϋφασµάτων συγκρίνοντας τα αναγραφόµενα στα πιστοποιητικά χαρακτηριστικά µε 

τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή τα καθοριζόµενα στην παρούσα Τ.Π. ως ελάχιστες 

απαιτήσεις.  

Εάν γίνει συρραφή γεωυφάσµατος, το νήµα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι υψηλής 

αντοχής πολυπροπυλένιο, ή πολυεστέρας. ∆εν θα χρησιµοποιείται νάϋλον.  
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Η Επίβλεψη δύναται να ζητήσει την εκτέλεση πρόσθετων εργαστηριακών δοκιµών σε 

πιστοποιηµένο εργαστήριο. Σύµφωνα µε το ΕΝ 13252:2000, οι δοκιµές για την 

επιβεβαίωση των µηχανικών χαρακτηριστικών του γεωϋφάσµατος θα γίνονται επί δύο 

δειγµάτων (Α και Β) που θα λαµβάνονται από δύο διαφορετικά ρολά. Η δειγµατοληψία 

θα ακολουθεί το πρότυπο:  

ΕΝ 963 Geotextiles and Geotextile-Related Products - Sampling and Pre-

paration of Test Specimens -- Γεωϋφάσµατα και συναφή προϊόντα: 

∆ειγµατοληψία και προετοιµασία δοκιµίων. 

12.3.2 ∆ιαδικασία τοποθέτησης και απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 

12.3.2.1 Γενικά  

Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης των γεωϋφασµάτων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 

στην Επίβλεψη έκθεση µεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών, η οποία θα περιλαµβάνει 

σκαρίφηµα κοπής-επικαλύψεων (κατά µήκος και κατά πλάτος). Στην έκθεση θα 

αναφέρονται οι διαστάσεις των ρολών του γεωϋφάσµατος, η προβλεπόµενη µέθοδος 

συρραφής και προσωρινής επιφόρτισης, τα εργαλεία κ.λπ. µέσα που προβλέπεται να 

χρησιµοποιηθούν. 

12.3.2.2 Κατασκευαστικές απαιτήσεις 

Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί το γεωΰφασµα θα είναι οµαλή, χωρίς 

βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ.  

Απαγορεύεται να σύρεται το γεωΰφασµα κατά την προσέγγισή του στις θέσεις 

τοποθέτησης, εκτός εάν το έδαφος είναι λείο και απαλλαγµένο από πάσης φύσεως 

εξάρσεις.  

Κατά την εφαρµογή του το γεωΰφασµα θα διατηρείται στρωτό και χαλαρό αλλά χωρίς 

µεγάλες αναδιπλώσεις.  

Μέχρι την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης επικάλυψης δεν επιτρέπεται η διέλευση 

πάνω από το γεωΰφασµα οποιουδήποτε µηχανήµατος ή οχήµατος για την αποφυγή 

φθορών. 

Η επικάλυψη των γεωϋφασµάτων µε εδαφικά υλικά µε χρήση µηχανικών µέσων θα 

γίνεται κατά τρόπο ώστε ο µηχανικός εξοπλισµός να κινείται πάντοτε επί ήδη 

διαστρωθέντος υλικού ελαχίστου πάχους 20cm. Η αρχική επικάλυψη (πρώτη στρώση) 

συνιστάται να γίνεται µε µηχανήµατα, τα οποία θα κινούνται επ’ ευθείας (χωρίς 

ελιγµούς).  
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Όταν το γεωΰφασµα εµφανίζει παραµένουσα αντοχή µετά την εκτέλεση των δοκιµών 

αντοχής σε περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά ΕΝ 12224:2000 (weathering resistance) 

τουλάχιστον ίση προς το 20% της ονοµαστικής αντοχής ο επιτρεπόµενος χρόνος 

έκθεσης στην ύπαιθρο (έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, UV) µπορεί να φθάσει µέχρι 

και τον 1 µήνα (παραµένουσα αντοχή 80%).  

Εάν τα πιστοποιητικά δοκιµών που συνοδεύουν το γεωΰφασµα δεν περιλαµβάνουν 

στοιχεία τέτοιων δοκιµών, το γεωΰφασµα δεν θα παραµένει εκτεθειµένο πέραν της µιας 

ηµέρας µετά την αφαίρεση της συσκευασίας του.  

Σε περίπτωση που το γεωΰφασµα σχιστεί ή τρυπήσει κατά την επίχωσή του θα 

καθαρίζεται τοπικά η επικάλυψη γύρω από την περιοχή η οποία έχει υποστεί βλάβη και 

θα προστίθεται νέο τεµάχιο γεωϋφάσµατος το οποίο θα συρράφεται µε το υποκείµενο.  

Οι επικαλύψεις του γεωϋφάσµατος θα είναι κατ’ ελάχιστον 300 mm και κατά µήκος και 

κατά πλάτος.  

Ειδικές απαιτήσεις για την επένδυση γραµµικών στραγγιστηρίων  

• Το φίλτρο του στραγγιστηρίου (από διαβαθµισµένο κοκκώδες υλικό) θα 

περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από το γεωΰφασµα ώστε να αποκλείεται η έκπλυση 

των λεπτοκόκκων του εδαφικού υλικού προς το εσωτερικό του στραγγιστηρίου 

(οδηγεί στην ταχεία έµφραξη των οπών των σωλήνων και στην αχρήστευση της 

αποστραγγιστικής διάταξης). Τα πρανή της τάφρου του στραγγιστηρίου θα είναι 

οµαλά και χωρίς βραχώδεις εξάρσεις.  

• Το γεωΰφασµα θα τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει καλή επαφή µε το έδαφος 

χωρίς κενά ή πτυχές.  

• Οι ενώσεις του γεωϋφάσµατος θα γίνονται είτε µε επικάλυψη των φύλλων κατά 

300 mm τουλάχιστον (κατά µήκος και κατά πλάτος), είτε µε συρραφή. Στις 

περιπτώσεις που το πλάτος της τάφρου είναι µικρότερο από 300 mm η ελάχιστη 

επικάλυψη κατά µήκος θα είναι ίση µε το πλάτος της τάφρου.  

Ειδικές απαιτήσεις αποστραγγιστικών στρώσεων (επιφανειακές αποστραγγίσεις)  

• Τα γεωϋφάσµατα διαχωρισµού των αποστραγγιστικών στρώσεων θα ενώνονται µε 

επικάλυψη 500 mm τόσο κατά µήκος όσο και κατά πλάτος.  

• Το ελάχιστο πάχος της αρχικής επικάλυψης του γεωϋφάσµατος µε εδαφικά υλικά 

(πρώτη στρώση) θα είναι τουλάχιστον 20cm.  

• Οι µατίσεις (ενώσεις) θα γίνονταικατά τρόπο ώστε το ανάντη φύλλο να επικαλύπτει 

το αµέσως κατάντη κατά τουλάχιστον 300mm. 
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12.3.3 Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 

Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή του διαστρωθέντος γεωϋφάσµατος είναι η 

εξακρίβωση ότι τοποθετήθηκε το προβλεπόµενο απο τη µελέτη υλικό ή αυτό που 

εγκρίθηκε προς τοποθέτηση από την Επίβλεψη σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

Τ.Π.  Προς τούτο επισηµαίνονται τα εξής:  Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ΙSO 10320:1999 

«Geotextiles and geotextile - related products - Identification on site (ISO 10320:1999) -- 

Γεωϋφάσµατα και συναφή προϊόντα. Αναγνώριση προϊόντων στο εργοστάσιο», τα ρολά 

των γεωϋφασµάτων θα φέρουν αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται:  

• Ο κατασκευαστής/προµηθευτής.  

• Το εµπορικό όνοµα του προϊόντος.  

• Ο τύπος του προϊόντος.  

• Το βάρους του ρολού σε kg.  

• Οι διαστάσεις του ρολού (πλάτος, µήκος) καιη επιφάνειά του σε m2.  

• Το βάρος ανά µονάδα επιφανείας σύµφωνα µε το ΕΝ 965.  

• Το βασικό υλικό κατασκευής (λ.χ. πολυµερές).  

• Η περιγραφή του προϊόντος σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 10318:2001-02 (Geosynthetics 

- Geotextiles, geotextile-related products, geomembranes and geosynthetic clay 

liners - Terms and their definitions (ISO/DIS 10318:2000) -- Γεωσυνθετικά, 

γεωϋφάσµατα και συναφή προϊόντα, γεωµεµβράνες και γεωσυνθετικά επένδυσης 

αργιλικών εδαφών. Ονοµατολογία και ορισµοί).  

• Τα στοιχεία παραγωγής του ρολού υπό µορφή κωδικού (lot number).  

Επίσης επιβάλλεται σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό ανεξίτηλη σήµανση στις άκρες του 

ρολού, εύκολα αναγνώσιµη ανά διαστήµατα έως 5,00m µε την εµπορική ονοµασία του 

τύπου του γεωϋφάσµατος.  

Η τήρηση των ανωτέρω (απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του υλικού προς 

ενσωµάτωση) επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του τοποθετηθέντος γεωϋφάσµατος.  

Κατά τα λοιπά για την αποδοχή των εκτελεσθεισών εργασιών διάστρωσης/τοποθέτησης 

του γεωϋφάσµατος θα εξετάζονται τα εµφανή σηµεία των στρώσεων ή περιβληµάτων 

για την διαπίστωση της εφαρµογής των όρων και απαιτήσεων της παρούσας Τ.Π. 

12.3.4 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος 

12.3.4.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών  

•  ∆ιακίνηση ρολών µε ανυψωτικά µηχανήµατα (ογκώδη αντικείµενα, αρκετά βαρειά).  
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•  Εκτύλιξη ρολών γεωϋφάσµατος µε µηχανικά µέσα (λ.χ. µε ειδική εξάρτηση επί 

φορτωτού).  

• Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωϋφάσµατος.  

• Εκτέλεση εργασιών εντός χανδάκων (περίπτωση επένδυσης γραµµικών 

στραγγιστηρίων).  

Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα 

άτοµα. Κανένα άτοµο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς 

πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν 

θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.  

12.3.4.2 Μέτρα υγιεινής - ασφάλειας  

Το εργαζόµενο προσωπικό θα συµµορφώνεται προς τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο 

Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και θα είναι εφοδιασµένο µε κράνος και προστατευτικά 

υποδήµατα. 

Εφιστάται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγισης 

παρουσία εργαζοµένων εντός του ορύγµατος.  

Τυχόν πλεονάζοντα τεµάχια γεωϋφάσµατος (ρετάλια) και υλικών συσκευασίας / 

προστασίας των ρολών θα συγκεντρώνονται και θα αποµακρύνονται σε κατάλληλες 

θέσεις. 

12.3.4.3 Τρόπος επιµέτρησης εργασίας   

Η επιµέτρηση για την προµήθεια, κοπή, τοποθέτηση, στερέωση, επικάλυψη ή ραφή των 

γεωϋφασµάτων στραγγιστηρίων και αποστραγγιστικών στρώσεων θα γίνεται σε 

τετραγωνικά µέτρα (m2) περιβλήµατος στραγγιστικών υλικών ή καλυπτόµενης 

επιφάνειας (κατά περίπτωση), χωρίς να συνυπολογίζονται οι πάσης φύσεως 

επικαλύψεις.  

Οι τιµές µονάδας καθορίζονται ως προς το βάρος του πλήρως τοποθετηµένου 

γεωϋφάσµατος ανά µονάδα επιφάνειας (πχ. gr/m2).  

Οι ως άνω τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνουν:  

• Την δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µέσων και εργαλείων 

για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Τ.Π. 

• Την προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη επί τόπου του έργου και τις 

πλάγιες µεταφορές των γεωϋφασµάτων.  

• Την φθορά και αποµείωση των υλικών και τις πάσης φύσεως επικαλύψεις (οι 

οποίες δεν επιµετρώνται προς πληρωµή).  
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• Την δαπάνη τυχόν συµπληρωµατικών δοκιµών και ελέγχων που θα ζητηθούν από 

την Επίβλεψη. 

 

 Για τον Μελετητή 
 Ο Συντάξας 

 

 

   Ν. Νάσκος 

                         Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π  
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