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1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
Τα στοιχεία των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών καλύπτουν γενικά τις απαιτήσεις της
Ε.Ο.Α.Ε. για την εκτέλεση γεωερευνητικών και συναφών εργασιών για τη διερεύνηση των
γεωτεχνικών συνθηκών του υπεδάφους σε περιοχές κατά µήκος της Εγνατίας Οδού,των
Κάθετων Αξόνων, και κάθε άλλης οδού που ενσωµατώνεται στη λειτουργία αυτών, καθώς
και µεµονωµένων έργων που θα αναλάβει η Εγνατία Οδός Α.Ε., όπως και όποτε
απαιτηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες των έργων αυτών ή του συνολικού έργου της Εγνατίας
οδού και των Καθέτων Αξόνων.

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα λαµβάνει από τον αρµόδιο Μελετητή
το κάθε φορά απαιτούµενο Πρόγραµµα Γεωερευνητικών Εργασιών, όπως θα έχει
εγκριθεί από την ΕΟΑΕ, όπου θα περιγράφονται οι προς εκτέλεση γεωερευνητικές
εργασίες. Συγκεκριµένα, στο πρόγραµµα, µεταξύ άλλων, θα περιλαµβάνονται τα
ακόλουθα:
α) η θέση, το είδος,το προβλεπόµενο βάθος, η κλίση, η τελική διάµετρος κάθε
ερευνητικής διάνοιξης (π.χ. γεώτρηση, φρέαρ, πενετροµέτρηση κτλ.)
β) ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στη δειγµατοληψία
γ) είδος και συχνότητα (βήµα) εκτέλεσης επί τόπου δοκιµών
δ) ενδεικτικό πρόγραµµα εργαστηριακών δοκιµών
ε) είδος και βάθος γεωτεχνικών οργάνων προς εγκατάσταση (πιεζοµέτρων,
αποκλισιοµέτρων)
στ) σχολιασµός της αναγκαιότητας διάνοιξης οδών προσπέλασης και του τρόπου
τροφοδοσίας νερού που απαιτείται για τις ανάγκες της έρευνας
ζ) προµέτρηση, προϋπολογισµό και χρονοδιάγραµµα εργασιών
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, οι οποίες θα µπορούσαν να βοηθήσουν
τον Ανάδοχο στην οργάνωση της εργασίας.
Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει επίσης τοπογραφικό διάγραµµα µε τις θέσεις των
εγκεκριµένων ερευνών προς εκτέλεση καθώς επίσης και θέσεις ερευνών που τυχόν
έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν στη θέση του έργου (µε διαφορετική σήµανση ανά είδος
ερευνητικής διάνοιξης). Πάνω στο τοπογραφικό διάγραµµα, θα αναγράφονται µε
ευκρίνεια οι συντεταγµένες των θέσεων των προς εκτέλεση ερευνών.
Κατά την πορεία των γεωερευνητικών εργασιών, θα συντάσσεται από τον Μελετητή
πρόγραµµα εργαστηριακών δοκιµών το οποίο θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο, ως εντολή
αφού πρώτα εγκριθεί από την ΕΟΑΕ. Η σύνταξη προγράµµατος εργαστηριακών δοκιµών
και η εκτέλεσή τους θα γίνεται τµηµατικά µετά το πέρας µέρους των εργασιών υπαίθρου
ώστε να συντοµεύεται ο συνολικός χρόνος διάρκειας του γεωερευνητικού προγράµµατος.

2.2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει την απαιτούµενη άδεια προκειµένου να
πραγµατοποιήσει την έρευνα σε κάθε συγκεκριµένη θέση. Αµέσως µόλις ο Ανάδοχος
λάβει γνώση σχετικά µε τις θέσεις εκτέλεσης των ερευνών, θα πρέπει να επικοινωνήσει
µε τους αρµόδιους φορείς (∆ηµοτική Αρχή, ∆ασαρχείο, ΟΚΩ, ιδιώτες κλπ) προκειµένου
να εξασφαλίσει την απαραίτητη έγγραφη άδεια σχετικά µε την ακριβή θέση, το βάθος και
την επιφάνεια κατάληψης, καθώς και την χρονική περίοδο που απαιτείται για την
εκτέλεση των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα εισέρχεται στον χώρο όπου πρόκειται να
εκτελέσει τις εργασίες, θα τοποθετεί τον εξοπλισµό του και θα εκτελεί τις εργασίες µόνον
εφόσον έχει εξασφαλίσει τις απαιτούµενες άδειες.
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Ο Ανάδοχος θα χωροθετήσει επί τόπου τις θέσεις των προς εκτέλεση ερευνών
(γεώτρηση, φρέαρ, πενετροµέτρηση κτλ.) και θα προβεί στη διάνοιξη των αναγκαίων
προσπελάσεων, ενδεχοµένως µιας κύριας προς τη θέση του έργου και επιµέρους προς
τις θέσεις των ερευνών. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σύµφωνα µε πρόταση του
Αναδόχου σχετικά µε τις απαιτούµενες προσπελάσεις και αντίστοιχη έγκριση της ΕΟΑΕ.
Οι εργασίες διανοίξεων οδών προσπέλασης θα αρχίσουν µέσα σε µια (1) εβδοµάδα από
την έγγραφη εντολή της ΕΟΑΕ.
Η εισκόµιση επί τόπου του έργου του γεωτρητικού και λοιπού συναφούς εξοπλισµού για
τη διάτρηση, δειγµατοληψία και εκτέλεση επί τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής και
βραχοµηχανικής και η άµεση έναρξη των εργασιών θα γίνεται µέσα σε δύο (2) εβδοµάδες
από την έγγραφη εντολή της ΕΟΑΕ.
2.3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει σε κάθε εργοτάξιο έµπειρο γεωτεχνικό
υπεύθυνο ο οποίος θα είναι συνεχώς παρών καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Ο
γεωτεχνικός υπεύθυνος µπορεί να είναι Γεωλόγος ή Πολιτικός Μηχανικός µε εξειδίκευση
στα γεωτεχνικά ή Μεταλλειολόγος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
Ο αριθµός των γεωτεχνικών υπευθύνων του Αναδόχου για κάθε έργο θα καθορίζεται σε
κάθε γεωερευνητικό πρόγραµµα και θα εξαρτάται από τον αριθµό των γεωτρητικών
συγκροτηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε γεωερευνητικό πρόγραµµα. Γενικά,
απαιτείται ένας γεωτεχνικός υπεύθυνος ανά γεωτρύπανο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στο γεωερευνητικό πρόγραµµα.
Η ΕΟΑΕ µπορεί να αρνηθεί την αποδοχή γεωτεχνικού υπευθύνου εάν τα προσόντα του
δεν κρίνονται ικανοποιητικά.
Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει διαθέσιµο στο Εργοτάξιο όλο το υπόλοιπο προσωπικό που
θα απαιτηθεί για την ασφαλή, έντεχνη και έγκαιρη αποπεράτωση της εργασίας.

2.4

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Είναι ευνόητο ότι κάθε γεωερευνητικό πρόγραµµα µπορεί να τροποποιηθεί επί τόπου του
έργου σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας. Για το λόγο αυτό, η επίβλεψη των
γεωερευνητικών εργασιών θα γίνεται σε συνεχή βάση από γεωτεχνικό υπεύθυνο του
Μελετητή του έργου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη τροποποίηση του
προγράµµατος κατά την εκτέλεσή του. Οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνεται πάντα µε τη
σύµφωνη γνώµη του Μελετητή και µετά από ενηµέρωση και συµφωνία του Επιβλέποντα
της ΕΟΑΕ.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συµµορφώνεται µε οποιεσδήποτε εντολές της ΕΟΑΕ που
αφορούν στις τροποποιήσεις του πιο πάνω προγράµµατος. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να
έχει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση ή πρόσθετη πληρωµή λόγω ασυµφωνίας
µεταξύ της εργασίας που καθορίζεται στο αρχικό προτεινόµενο πρόγραµµα και εκείνης
που πραγµατικά εκτελείται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και οδηγίες της ΕΟΑΕ.
Η επίβλεψη των εργασιών από τον Μελετητή έχει επίσης ως σκοπό την εξασφάλιση της
ποιότητας της έρευνας, της κάλυψης των απαιτήσεων του γεωερευνητικού
προγράµµατος και της εµπρόθεσµης και οικονοµικής εκτέλεσης των εργασιών. Για τα
παραπάνω, ο Μελετητής θα δίνει τις ανάλογες συστάσεις και οδηγίες στον Ανάδοχο και
θα υποβάλλει έγγραφες αναφορές στην ΕΟΑΕ όταν απαιτείται.

2.5

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΕΛΤΙΑ, ΤΟΜΕΣ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την εκτέλεση των γεωερευνητικών εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει και
να υποβάλει στον Επιβλέποντα της ΕΟΑΕ σε τρία (3) αντίγραφα τα παρακάτω:
α) Ηµερολόγιο Έργου
β) Ηµερήσιο ∆ελτίο Γεωτρυπάνου
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γ) Ηµερήσιο ∆ελτίο Επί Τόπου ∆οκιµών
δ) Τοµές Ερευνητικών ∆ιανοίξεων (γεώτρηση, φρέαρ )
Ευθύνη του Αναδόχου είναι η φροντίδα να υπογράφονται όλα τα παραπάνω έντυπα και
από τα τρία ενδιαφερόµενα µέλη (Ανάδοχος, Μελετητής, ΕΟΑΕ) µέσα στις καθοριζόµενες
προθεσµίες. Ο τύπος και το σχήµα των δελτίων αυτών θα προταθεί από τον Ανάδοχο και
θα εγκριθεί από την ΕΟΑΕ, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα πρωτότυπα ηµερολόγια, ηµερήσια δελτία και τοµές ερευνητικών διανοίξεων θα
παραδίδονται στον επί τόπου επιβλέποντα της ΕΟΑΕ µέσα σε 48 ώρες από το πέρας
των εργασιών αφού πρώτα έχουν υπογραφεί από τον Μελετητή. Ένα αντίγραφο
υπογεγραµµένο από τον Επιβλέποντα της ΕΟΑΕ θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο και ένα
στον Μελετητή.
Η υπογραφή των παραπάνω εντύπων από τον Επιβλέποντα της ΕΟΑΕ δεν σηµαίνει
αποδοχή των ποσοτήτων που αναγράφονται σ’αυτά ως επιµετρητικά στοιχεία για τις
πιστοποιήσεις.
Οποιεσδήποτε αλλαγές του προγράµµατος ή ακόµη παρατηρήσεις, συστάσεις ή οδηγίες
του επί τόπου γεωτεχνικού υπευθύνου του µελετητή ή επιβλέποντα της ΕΟΑΕ, θα
σηµειώνονται στα ηµερήσια δελτία και το ηµερολόγιο του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να
συµµορφώνεται µε οποιεσδήποτε κατευθύνσεις ή οδηγίες της ΕΟΑΕ, βεβαιωµένες
εγγράφως. Αν η προθεσµία που καλύπτεται από τις γραπτές κατευθύνσεις της ΕΟΑΕ
πλησιάζει να λήξει χωρίς να έχουν εκδοθεί από την ΕΟΑΕ παραπέρα κατευθύνσεις για να
εφαρµοσθούν σε αυτή την εργασία, τότε ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει έγγραφα την ΕΟΑΕ
τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης, ότι δεν έχει οδηγίες ή
κατευθύνσεις αναγκαίες για την κατάλληλη συνέχιση της εργασίας του. Εάν η εργασία δεν
µπορεί να συνεχιστεί µε βάση τις προηγούµενες οδηγίες, ο Ανάδοχος θα διακόπτει την
εργασία για την οποία δεν υπάρχουν οδηγίες.
Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να συντάσσει και να αποστέλλει στον Επιβλέποντα
εβδοµαδιαίες εκθέσεις προόδου των γεωερευνητικών εργασιών στο τέλος κάθε
εβδοµάδας.
2.5.1

Ηµερολόγιο έργου
Το ηµερολόγιο έργου θα τηρείται καθηµερινά από τον Ανάδοχο από την αρχή µέχρι το
τέλος των γεωερευνητικών εργασιών υπαίθρου και θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
• τίτλος και θέση Έργου
• επωνυµία Εργοδότη, Αναδόχου και αριθµό Σύµβασης
• ηµεροµηνία
• καιρικές συνθήκες
• χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός
• αριθµός του εργαζόµενου προσωπικού
• ώρες εργασίας προσωπικού και εξοπλισµού
• την πρόοδο των διανοίξεων των οδών προσπέλασης
• την προµήθεια νερού
• είδος και ποσότητες εργασιών που εκτελέστηκαν
• όλα όσα συµβαίνουν κατά την εκτέλεση των εργασιών π.χ. θραύση στελεχών κατά τη
διάτρηση γεώτρησης, φρακαρίσµατα, βλάβες µηχανών, διακοπή των γεωτεχνικών
εργασιών και αιτιολογίες τους κλπ.
• εντολές της επίβλεψης προς τον Ανάδοχο και σχετικές παρατηρήσεις για τη
συµµόρφωσή του ή τις τυχόν αντιρρήσεις του
• Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του επιτόπου γεωτεχνικού υπευθύνου του
Αναδόχου, του Μελετητή και του Επιβλέποντα της ΕΟΑΕ.

2.5.2

Ηµερήσιο δελτίο
Το ηµερήσιο δελτίο θα πρέπει να περιλαµβάνει:
• τίτλος και θέση Έργου
• επωνυµία Εργοδότη, Αναδόχου και αριθµό Σύµβασης
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ηµεροµηνία και καιρικές συνθήκες
τον αριθµό της γεώτρησης ή φρέατος, τη θέση (είδος τεχνικού, Χ.Θ., κλπ.) , την
ηµερήσια πρόοδο διάτρησης ή εκσκαφής
• το είδος, τον τύπο και τα στοιχεία του γεωτρυπάνου ή άλλου χρησιµοποιούµενου
µηχανήµατος και τα ονοµατεπώνυµα του χειριστή και βοηθού χειριστή,
καθώς και όλες τις πληροφορίες όπως ορίζονται στις ΟΣΜΕΟ, ΚΕΦ. 4, παράγραφος
4.6.5.5

•
•

2.5.3

Ηµερήσιο δελτίο επί τόπου δοκιµών
Το ηµερήσιο δελτίο µίας επί τόπου δοκιµής θα πρέπει να περιλαµβάνει:
• τίτλος και θέση Έργου
• επωνυµία Εργοδότη, Αναδόχου και αριθµό Σύµβασης
• την ηµεροµηνία εκτέλεσης της δοκιµής και καιρικές συνθήκες,
• τη θέση, το βάθος, την ώρα έναρξης και λήξης της δοκιµής
καθώς και όλα τα τεχνικά στοιχεία όπως αναλυτικά περιγράφονται στις αντίστοιχες
προδιαγραφές των επί τόπου δοκιµών

2.5.4

Τοµές Ερευνητικών ∆ιανοίξεων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοµές µε το πέρας της κάθε γεώτρησης ή φρέατος
µε όλες τις πληροφορίες υπαίθρου και σύµφωνα µε τις ΟΣΜΕΟ, ΚΕΦ.4, παράγραφος
4.6.5.6.

2.6

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΟΑΕ
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ασφαλή προσπέλαση για τους
εκπροσώπους, επόπτες ή πρόσωπα της ΕΟΑΕ εξουσιοδοτηµένα να επισκέπτονται το
εργοτάξιο, να τους διευκολύνει στην επιθεώρηση των ερευνητικών εργασιών, τη
διεξαγωγή δοκιµών κ.λπ.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει τις πιο πάνω διευκολύνσεις ανά πάσα
στιγµή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας που καθορίζεται από τη Σύµβαση.

2.7

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας
έναντι ζηµιών που ενδέχεται να προκληθούν τόσο στον εξοπλισµό του όσο και σε τρίτους
(δίκτυα, οχήµατα, οικίες, καταστήµατα κλπ). Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιών, ο
Ανάδοχος οφείλει µε δική του δαπάνη να τις αποκαταστήσει και να αποζηµιώσει τον
θιγόµενο.
Έχοντας εξασφαλίσει την απαιτούµενη άδεια και πριν από την έναρξη των εργασιών, ο
Ανάδοχος οφείλει να έλθει σε επαφή και να συνεργαστεί µε ιδιοκτήτες γαιών, περιοίκους
ή άλλα πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες ενδεχοµένως να θιγούν ή επηρεασθούν
από την εκτέλεση των γεωτρήσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να τους ενηµερώσει σχετικά µε
το σκοπό του έργου, το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση του και να τους
διαβεβαιώσει σχετικά µε την κατά το δυνατό µικρότερη όχλησή τους από τις συναφείς
εργασίες. Επίσης ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει πλήρως το χώρο µετά το πέρας των
εργασιών.
Σε περίπτωση εκδήλωσης παραπόνων από θιγόµενους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
σεβασθεί τα παράπονα και να εξετάσει το θέµα. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την ΕΟΑΕ
σχετικά µε τα ανωτέρω παράπονα και αξιώσεις. Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιών, ο
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποζηµίωση των θιγόµενων.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

3.1

ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.1

3.1.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά τη µεταφορά ενός γεωτρυπάνου µε το σύνολο του γεωτρητικού
εξοπλισµού από την αποθήκη του Αναδόχου µέχρι την πρώτη θέση γεώτρησης καθώς
και την αντίστροφη κίνηση για την αποκόµιση µετά το τέλος της εργασίας από την
τελευταία θέση γεώτρησης στην αποθήκη του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει επί τόπου του έργων όλον τον αναγκαίο εξοπλισµό
(µηχανήµατα, συσκευές, υλικά, εργαλεία κτλ.) για την έγκαιρη εκτέλεση των έργων, θα
τον εκφορτώσει και συναρµολογήσει και θα τον διατηρεί έτοιµο για χρήση σύµφωνα µε τις
οδηγίες του Επιβλέποντα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει επίσης την αποθήκευση υλικών, ανταλλακτικών ή
άλλων ειδών κατά τρόπο που θα ικανοποιεί τον Επιβλέποντα.
Μετά την περάτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος θα αποκοµίσει όλο τον εξοπλισµό. Θα
αποµακρύνει επίσης τυχόν κατάλοιπα υλικών που δεν χρησιµοποιήθηκαν καθώς και
απορρίµµατα, άχρηστα υλικά και πέτρες. Γενικά, ο Ανάδοχος θα αφήσει το εργοτάξιο σε
κατάσταση τάξης και καθαριότητας κατά τρόπο που να ικανοποιήσει τον Επιβλέποντα και
θα επιδιορθώσει κάθε ζηµιά σε δηµόσιες προσπελάσεις, δρόµους, αρδευτικές διώρυγες,
περιφράξεις κ.λπ.

3.1.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εισκόµισης και αποκόµισης γεωτρυπάνου γίνεται ανά
τεµάχιο γεωτρητικού συγκροτήµατος που µετακινήθηκε σε συνάρτηση µε την απόσταση
Τ (σε χιλιόµετρα) µεταξύ της αποθήκης του Αναδόχου και της θέσης του έργου. Για το
συγκεκριµένο έργο, η απόσταση Τ θα λαµβάνεται ίση µε αυτή που αναγράφεται στο
συνηµµένο τιµολόγιο (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.1), ανεξάρτητα από την ακριβή απόσταση
µεταξύ της αποθήκης του Αναδόχου και της θέσης του έργου.
Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει κάθε δαπάνη για την εισκόµιση και αποκόµιση ενός
γεωτρητικού συγκροτήµατος από την αποθήκη του Αναδόχου στην πρώτη θέση
γεώτρησης και εγκατάστασή του στη θέση αυτή και αντίστροφα, περιλαµβανοµένων των
κάθε φύσεως εξαρτηµάτων και σχετικών υλικών σωληνώσεων επενδύσεων γεωτρήσεων,
συσκευών εισπιέσεως, κλπ., αντλιών προµήθειας και ανυψώσεως ύδατος, εργαλείων,
µεταφορικών µέσων, ανταλλακτικών και κάθε γενικά µηχανήµατος, καθώς και των
δαπανών προετοιµασίας συσκευασίας φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίστρων, τυχόν
φθορών, ναύλων των µηχανηµάτων και του προσωπικού (όταν µεσολαβεί και θαλάσσια
διαδροµή), δαπανών για τη διαµόρφωση χώρου εργασίας και την εγκατάσταση του
γεωτρυπάνου κ.λπ.

3.2

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ
Άρθρο Τιµολογίου ΓΤΕ.1.2

3.2.1

Περιγραφή
Μετά την αποπεράτωση της απαιτούµενης εργασίας σε κάθε γεώτρηση ο Ανάδοχος θα
προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη µετακίνηση του γεωτρητικού
συγκροτήµατος από την ολοκληρωµένη γεώτρηση στην επόµενη γεώτρηση σύµφωνα µε
τις οδηγίες του Επιβλέποντα, κατά τρόπο ικανοποιητικό. Ο βασικός γεωτρητικός
εξοπλισµός µε όλα τα εξαρτήµατά του θα πρέπει να είναι έτοιµος για άµεση χρήση στην
επόµενη γεώτρηση, για διάτρηση και εκτέλεση όλων των εργασιών των σχετικών µε τη
γεώτρηση.
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Η εργασία περιλαµβάνει τη µετακίνηση του γεωτρητικού συγκροτήµατος µαζί µε τον
απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισµό (αντλία, στελέχη, κοπτήρες κ.λπ.) από µια θέση
τελειωµένης γεώτρησης σε άλλη θέση για έναρξη νέας εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων
των δαπανών για την αποσυναρµολόγηση, φόρτωση και µεταφορά ή έλξη του
γεωτρύπανου στη νέα θέση, συναρµολόγηση και εγκατάστασή του, την εγκατάσταση
δικτύου για την υδροδότηση της διάτρησης, την εκφόρτωση, συγκέντρωση και µεταφορά
των εξαρτηµάτων και υλικών σε νέα θέση, των δαπανών καθυστέρησης γεωτρητικού
συγκροτήµατος κατά το χρόνο των µετακινήσεων, των δαπανών βοηθητικού
µηχανήµατος που τυχόν χρησιµοποιηθεί, των δαπανών εργασιών αγκυρώσεως εάν
απαιτείται καθώς και κάθε σχετικής δαπάνης απαραίτητης για την εκτέλεση της όλης
εργασίας.
3.2.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται µε βάση τις ώρες (άρθρο ΓΤΕ.1.2) πραγµατοποιηθείσας
µετακίνησης και θα βασίζεται στο ηµερολόγιο του έργου και στα ηµερήσια δελτία
γεωτρυπάνων στα οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται. Καµία πληρωµή δεν θα
γίνεται για µετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήµατος από µια θέση γεώτρησης που
απορρίφθηκε από τον Επιβλέποντα λόγω κακοτεχνιών, σε άλλη θέση όπου θα εκτελεστεί
επαναληπτική γεώτρηση σε αντικατάσταση αυτής που απορρίφθηκε.

3.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο Τιµολογίου ΓΤΕ.1.3

3.3.1

Γενικά
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προµηθεύσει το απαραίτητο νερό για την εκτέλεση
των γεωτρήσεων και των σχετικών δοκιµών. Το νερό της γεώτρησης θα είναι καθαρό,
χωρίς πρόσµιξη µπεντονίτη ή άλλων ουσιών που µπορεί να µεταβάλλουν τη φύση ή την
αντοχή των δειγµάτων, εκτός αν υπάρχουν οδηγίες από τον Επιβλέποντα.
Στο χώρο του εργοταξίου θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει κατάλληλο βυτίο - δεξαµενή για
αποθήκευση νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον 2 κυβικών µέτρων (1 δεξαµενή ανά
γεωτρύπανο) ή όσης χωρητικότητας ζητηθεί από τον Επιβλέποντα µε βάσεις τις ανάγκες
του έργου.
Η δαπάνη για την χρήση νερού στις γεωτρητικές εργασίες συµπεριλαµβάνεται στις τιµές
διατρήσεως µέχρι του ποσοστού που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της αξίας των
εργασιών διατρήσεως. Το υπόλοιπο της δαπάνης για τη χρήση νερού αποζηµιώνεται
ανάλογα µε τον τρόπο προµήθειας νερού, όπως προσδιορίζεται παρακάτω. Για να
διατυπωθεί η αξίωση καταβολής του υπολοίπου της δαπάνης (πέραν του ποσοστού
10%) πρέπει α) η προµήθεια και η µεταφορά του νερού να έχουν γίνει κατά τον
οικονοµικότερο τρόπο (χρήση βυτιοφόρου, αγωγός µεταφοράς, αντλητικά ζεύγη) πάντοτε
µε την παραδοχή αποθηκεύσεως του νερού για µείωση του κόστους και β) να έχει
προηγηθεί σχετική έγκριση του εργοδότη για το σύστηµα προµήθειας και µεταφοράς
νερού.

3.3.2

Κατασκευή δικτύου νερού
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.3.1

3.3.2.1 Περιγραφή
Το νερό θα µεταφέρεται στη γεώτρηση που εκτελείται µε κατάλληλο δίκτυο σωλήνων. Η
διάταξη των δικτύων µεταφοράς νερού θα λαµβάνει υπόψη την τοπογραφία που υπάρχει,
τις θέσεις και την προετοιµασία των γεωτρήσεων όπως αυτές δίνονται από τον
Επιβλέποντα και τις υψοµετρικές διαφορές που υπάρχουν.
Η λήψη νερού θα γίνεται από το κοντινότερο σηµείο µε ικανή παροχή νερού. Η επιλογή
της θέσης λήψης νερού και το είδος του δικτύου που θα τοποθετηθεί θα εγκρίνονται από
τον Επιβλέποντα.
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3.3.2.2 Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση και πληρωµή του δικτύου γίνεται ανά µέτρο µήκους εγκατασταθέντος
δικτύου σωλήνων (άρθρο ΓΤΕ.1.3.1). Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας
και µεταφοράς των σωλήνων, εγκατάστασης του δικτύου και αποσυναρµολόγησής του,
φθορά των σωλήνων που χρησιµοποιούνται καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας. Το µήκος του δικτύου θα πρέπει
να αναγράφεται στα ηµερήσια δελτία και στο ηµερολόγιο του έργου.
3.3.3

Αντλία προµήθειας νερού
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.3.2

3.3.3.1 Περιγραφή
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει αντλίες κατάλληλης δυναµικότητας
ώστε να εξυπηρετούν το κάθε φορά έργο για την τροφοδοσία του νερού που είναι
απαραίτητο για τις ανάγκες των ερευνητικών εργασιών.
3.3.3.2 Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για τη µεταφορά νερού µε χρήση αντλίας γίνεται ανά ώρα
λειτουργίας αντλίας (άρθρο ΓΤΕ.1.3.2) µε µέγιστο αριθµό οκτώ (8) ώρες ηµερησίως. Στην
τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά της αντλίας και κάθε δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την λειτουργία της αντλίας. Οι ώρες λειτουργίας της αντλίας
θα πρέπει να αναγράφονται στα ηµερήσια δελτία και στο ηµερολόγιο του έργου.
3.3.4

Βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς νερού
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.3.3

3.3.4.1 Περιγραφή
Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί η µεταφορά του νερού µε βυτιοφόρο όχηµα, τότε ο
Ανάδοχος θα φροντίσει να διαθέσει στο εργοτάξιο βυτιοφόρο όχηµα ικανής
χωρητικότητας και κατάλληλο να κινηθεί προς τις θέσεις των γεωτρήσεων.
Το πλήθος των βυτιοφόρων οχηµάτων θα οριστεί ανάλογα µε τις ανάγκες των
γεωτρήσεων και µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αδιάκοπα η τροφοδοσία του
γεωτρυπάνου µε νερό, µετά από έγκριση του Επιβλέποντα.
3.3.4.2 Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για τη µεταφορά νερού µε χρήση βυτιοφόρου οχήµατος γίνεται
ανά ηµέρα απασχόλησης κάθε βυτίου στο εργοτάξιο (άρθρο ΓΤΕ.1.3.3). Η τιµή
περιλαµβάνει κάθε σχετική δαπάνη υλικού, εργασίας, προσωπικού και τυχόν βοηθητικού
µηχανήµατος ή κατασκευής που απαιτηθεί για τη µεταφορά νερού µέχρι τη θέση του
γεωτρυπάνου, Οι ηµέρες απασχόλησης θα πρέπει να αναγράφονται στα ηµερήσια δελτία
και στο ηµερολόγιο του έργου.
3.4

ΑΡΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.4

3.4.1

Περιγραφή
Ο Ανάδοχος θα δικαιούται αποζηµίωση για γεωτρητικό εξοπλισµό που βρίσκεται σε αργία
όταν:
• µια εργασία διακόπτεται µόνο για τη διευκόλυνση του Εργοδότη και για την οποία ο
Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος και εάν η διακοπή αυτού του είδους υποχρεώνουν τον
Ανάδοχο πέρα από κάθε αµφισβήτηση να κρατήσει τα µεγαλύτερα τµήµατα του
εξοπλισµού του σε αργία
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µια εργασία διακόπτεται λόγω καθυστερηµένων οδηγιών από τον Εργοδότη
αναφορικά µε τον ειδικό τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να εκτελεστεί µια τέτοια
εργασία αφού πρώτα έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση από τον Ανάδοχο προς τον
Εργοδότη,
Εννοείται ότι αποζηµίωση λόγω αργίας εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση όπου η χρήση
του γεωτρητικού εξοπλισµού προγραµµατίστηκε σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα
εργασίας και διακόπηκε από τον Επιβλέποντα, ο οποίος παρά την έγκαιρη έγγραφη
προειδοποίηση δεν έδωσε τις αναγκαίες οδηγίες για τη συνέχιση της εργασίας.
•

3.4.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της αργίας γεωτρητικού συγκροτήµατος γίνεται ανά ώρα
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.4). Η τιµή καλύπτει οποιαδήποτε δαπάνη που έγινε από τον
Ανάδοχο σε σχέση µε το χρόνο αργίας του εξοπλισµού του και του προσωπικού που
χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισµό. Οι ώρες αργίας θα πρέπει να αναγράφονται στα
ηµερήσια δελτία και το ηµερολόγιο του έργου. Οι αργίες κάθε γεωτρητικού
συγκροτήµατος δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 8 ώρες κάθε ηµέρα ανεξάρτητα από το
εάν το συγκρότηµα εκτελούσε ηµερήσια εργασία που διαρκούσε περισσότερο από 8
ώρες πριν από τη διακοπή.
Εννοείται ότι δεν θα πληρώνεται αποζηµίωση για τον χρόνο, κατά τον οποίο ο
εξοπλισµός βρίσκεται σε αργία όταν διεξάγονται οποιεσδήποτε επί τόπου δοκιµές,
εργασίες καθαρισµού γεώτρησης, εργασίες τσιµέντωσης της οπής, εργασίες
εγκατάστασης γεωτεχνικών οργάνων, επιµετρήσεις ή εργασίες επιθεώρησης ή όταν ο
εξοπλισµός µεταφέρεται στο εργοτάξιο, µετακινείται σε άλλη γεώτρηση, αποµακρύνεται
από το εργοτάξιο ή βρίσκεται σε αργία για διευκόλυνση του Αναδόχου.

3.5

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ
Άρθρο Τιµολογίου ΓΤΕ.1.5, ΓΤΕ.1.6, ΓΤΕ.1.7

3.5.1

Χαρακτηριστικά εκτελέσεως περιστροφικών γεωτρήσεων
Οι γεωτρήσεις αυτές εκτελούνται µε τη χρήση περιστροφικού γεωτρυπάνου. Η διάτρηση
γίνεται µε ταυτόχρονη πίεση και περιστροφή πάνω στο πέτρωµα µε κατάλληλο κοπτικό
άκρο, ενώ παράλληλα λαµβάνονται δείγµατα από το έδαφος µε τη χρήση κατάλληλων
δειγµατοληπτών. Η αποµάκρυνση των προϊόντων διατρήσεως καθώς και η ψύξη των
κοπτικών εργαλείων γίνεται µε την κυκλοφορία νερού ή µε αιώρηµα µπεντονίτη σε νερό, ή
µε πεπιεσµένο αέρα, ή άλλο πρόσφορο µέσο µετά από έγκριση του Επιβλέποντα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονο εξοπλισµό διάτρησης κατάλληλο για την
εκτέλεση της εργασίας που περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη. Ο πίνακας µηχανικού
εξοπλισµού που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο µαζί µε την προσφορά του δεν τον
απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να χρησιµοποιήσει τον αναγκαίο εξοπλισµό για την
έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου, έστω και αν αυτός δεν περιλαµβάνεται στον
κατάλογο, χωρίς πρόσθετη αµοιβή, µε την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί από τον
Επιβλέποντα της ΕΟΑΕ.
Για κάθε περίπτωση και ανάλογα µε τη φύση του υπεδάφους θα χρησιµοποιείται ο πιο
κατάλληλος εξοπλισµός και θα εφαρµόζεται η πιο πρόσφορη τεχνική ώστε να
εξασφαλίζεται ο σωστός και συνεχής προσδιορισµός της φύσεως του υπεδάφους µε το
µέγιστο ποσοστό πυρηνοληψίας, τη µείωση στο ελάχιστο του θρυµµατισµού των
πυρήνων και την απόπλυση και διαταραχή του εδάφους.
Κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων αυτών µπορούν να πραγµατοποιούνται ειδικές
δειγµατοληψίες, ειδικές επί τόπου δοκιµές και µετρήσεις καθώς και τοποθετήσεις
διαφόρων οργάνων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, πλην της
πυρηνοληψίας που αναφέρεται παρακάτω.
Ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθεύσει όλο το απαιτούµενο νερό για τη διάτρηση των
οπών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.3. Η επανακυκλοφορία νερού
διάτρησης θα είναι αποδεκτή µε την προϋπόθεση ότι σε κάθε θέση γεώτρησης θα
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υπάρχει δεξαµενή καθίζησης, ανάλογης χωρητικότητας, που θα εγκριθεί από τον
Επιβλέποντα. Κατά την εκτέλεση της γεώτρησης θα χρησιµοποιείται καθαρό νερό και
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη έγκριση του Επιβλέποντα θα
χρησιµοποιούνται άλλου είδους υγρά.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καθαρίζει την οπή της γεώτρησης από το νερό της
διάτρησης στο τέλος κάθε ηµέρας εφόσον του ζητηθεί από τον Επιβλέποντα. Οι σχετικές
δαπάνες υλικών, συσκευών και εργασιών για τον καθαρισµό περιλαµβάνονται στην τιµή
µονάδας της διάτρησης.
Ο Ανάδοχος θα κάνει συνεχή λήψη πυρήνων µε τις συνήθεις µεθόδους. Ο εξοπλισµός
λήψης πυρήνων (καροταρίες, κοπτήρες κ.λπ.) πρέπει να είναι κατάλληλος για τον τύπο
του υλικού στο οποίο γίνεται η δειγµατοληψία έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το απαιτούµενο
ποσοστό πυρηνοληψίας που καθορίζεται παρακάτω.
Για γεωτρήσεις σε γαιώδεις-ηµιβραχώδεις σχηµατισµούς µπορεί να απαιτηθεί η χρήση
διαιρετού διπλού δειγµατολήπτη. Για γεωτρήσεις µέσα σε βράχο θα χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά πυρηνολήπτες τουλάχιστον διπλού ή τριπλού τοιχώµατος και διαµαντένια
στεφάνη αναγνωρισµένου κατασκευαστή, κατάλληλη για την επίτευξη του απαιτούµενου
ποσοστού πυρηνοληψίας σε σχέση µε την κατάσταση του πετρώµατος (π.χ. ένθετα
διαµάντια, διαµαντόσκονη, step-bit κ.λπ.)
3.5.2

Βασικά χαρακτηριστικά γεωτρυπάνων
Τα γεωτρύπανα θα πρέπει να διαθέτουν:
α. Αυτόµατη υδραυλική ή µηχανική κίνηση
β. ∆είκτη πιέσεως της διατρητικής στήλης κατά τη διάτρηση που να λειτουργεί µε
ακρίβεια
γ. Σύστηµα αυξοµειώσεως της ταχύτητας περιστροφής της ατράκτου. Σε ειδικές
περιπτώσεις και αν τούτο απαιτηθεί από τον Μελετητή, θα εφοδιάζεται το γεωτρύπανο
µε µετρητή στροφών της ατράκτου και µετρητή της ταχύτητας διατρήσεως, χωρίς
επιβάρυνση στην τιµή της γεώτρησης.

3.5.3

Βάθος γεωτρήσεως
Το ενδεικτικό βάθος κάθε γεωτρήσεως καθορίζεται στο Πρόγραµµα Γεωερευνητικών
Εργασιών και εξαρτάται από το είδος και το µέγεθος του έργου και τις γεωλογικές επί
τόπου συνθήκες σε συνδυασµό µε τον σκοπό της προς εκτέλεση γεώτρησης.
Το τελικό βάθος της γεωτρήσεως θα καθορίζεται κατά την πρόοδο της εργασίας από τον
Μελετητή, µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα, ανάλογα µε τις συνθήκες υπεδάφους
που συναντώνται κάθε φορά. Γενικά για τον καθορισµό του τελικού βάθους µιας
γεώτρησης θα λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α. Η γεώτρηση θα συνεχίζεται µέχρι να διαπιστωθεί, κατά το δυνατό, στρώση µε
ικανοποιητική φέρουσα ικανότητα. Σε περίπτωση που επιφανειακά διαπιστωθεί µια
ανθεκτική στρώση θα διερευνηθεί µήπως αµέσως κάτω από αυτή υπάρχει άλλη
ασθενέστερη στρώση.
β. Σε εδάφη που υπόκεινται σε σηµαντικές καθιζήσεις, οι γεωτρήσεις θα φθάνουν σε
βάθος στο οποίο τα φορτία της κατασκευής δεν θα επηρεάζουν το υπέδαφος από
πλευράς καθιζήσεων και ευστάθειας.
γ. Σε περίπτωση διαπιστώσεως βραχώδους σχηµατισµού σε µικρό βάθος από την
επιφάνεια του εδάφους, θα διερευνάται ο βράχος σε βάθος τουλάχιστον τριών (3)
µέτρων κάτω από την επιφάνεια συναντήσεώς του και ανάλογα µε τις απαιτήσεις του
έργου την εξασφάλιση της συνέχειας του και τον εντοπισµό τυχόν καρστικών
εγκοίλων.

3.5.4

Ποσοστό πυρηνοληψίας
Το ποσοστό πυρηνοληψίας σε γαιώδεις- ηµιβραχώδεις σχηµατισµούς του άρθρου
τιµολογίου ΓΤΕ.1.5 δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο του 90% ενώ σε σχηµατισµούς του
άρθρου τιµολογίου ΓΤΕ.1.6 το ποσοστό πυρηνοληψίας µπορεί να περιοριστεί µέχρι το
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70%. Το ποσοστό πυρηνοληψίας σε βραχώδεις σχηµατισµούς του άρθρου ΓΤΕ.1.7 δεν
θα πρέπει να είναι κατώτερο του 95% µε εξαίρεση τους κερµατισµένους σκληρούς
βράχους (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.6) όπου το ποσοστό αυτό µπορεί να περιοριστεί µέχρι
το 70%.
Εάν το ποσοστό πυρηνοληψίας είναι µικρότερο των πιο πάνω αναφερόµενων ορίων, ο
Επιβλέποντας σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση του µπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει
τη γεώτρηση.
Κατά τη λήψη δείγµατος και όπου απαιτείται µπορεί ο Επιβλέποντας να ζητήσει τη λήψη
καρότου µε φραγµό, µε ποσοστό πυρηνοληψίας τουλάχιστον 90% .
3.5.5

∆ιάµετρος οπής γεώτρησης - διάµετρος δειγµάτων
Η διάµετρος της οπής της γεώτρησης θα είναι τέτοια ώστε η διάµετρος των δειγµάτων
που λαµβάνονται να είναι κατ’ ελάχιστον ως ακολούθως:
α) σε περίπτωση διάτρησης σε σχηµατισµούς αργίλων, ιλύος, άµµου και βράχο
σκληρότητας µέχρι 4 MOHS (άρθρο ΓΤΕ.1.5):
• 72χλστ. για βάθη από 0-60µ.
• 62χλστ. για βάθη από 60-80µ.
• 54χλστ. για βάθη µεγαλύτερα των 80µ.
β) σε περίπτωση διάτρησης σε αµµοχάλικα ή κροκάλες και βράχο µε RQD µικρότερο του
25% (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.6) και διάτρηση σε βράχους σκληρότητας µεγαλύτερης
των 4 MOHS (µε RQD ίσο ή µεγαλύτερο του 25%) µε χρήση αδαµάντινης στεφάνης
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.7):
• 72χλστ. για βάθη από 0-20µ.
• 62χλστ. -για βάθη από 20-60µ.
• 54χλστ. για βάθη µεγαλύτερα των 60µ.
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εγκατάσταση οργάνου (πιεζοµέτρου , αποκλισιοµέτρου),
η ελάχιστη διάµετρος της οπής της γεώτρησης θα είναι 101 χλστ. µέχρι τον πυθµένα της
οπής, ανεξαρτήτως βάθους.
Σε γεωτρήσεις µεγάλου βάθους ή σε γεωτρήσεις σε εδάφη που παρουσιάζουν
καταπτώσεις των τοιχωµάτων, οπότε και δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί όλο το βάθος
τους µε την αρχική διάµετρο οπής, η διάτρηση θα προχωρεί σε βάθος τηλεσκοπικά
(χρήση διαδοχικά πολλών διαµέτρων σωληνώσεων και καροταριών, από µεγαλύτερες
προς µικρότερες). Στην περίπτωση αυτή η επιλογή της αρχικής διαµέτρου θα είναι τέτοια,
ώστε η γεώτρηση να µπορεί να φθάσει µε ασφάλεια µέχρι το τελικό της βάθος και
µάλιστα µε διάµετρο οπής τέτοια, ώστε το δείγµα που λαµβάνεται να έχει τουλάχιστον την
ελάχιστη επιτρεπόµενη διάµετρο όπως ορίζεται παραπάνω.

3.5.6

Συγκράτηση και στεγανοποίηση των τοιχωµάτων της γεώτρησης
Στις περιπτώσεις διάτρησης εδαφών όπου είναι απαραίτητη η συγκράτηση ή
στεγανοποίηση των τοιχωµάτων της οπής της γεώτρησης θα γίνεται σωλήνωση των
τοιχωµάτων των γεωτρήσεων ώστε να αποφεύγονται καταπτώσεις υλικών από τα
τοιχώµατα και έτσι να µη δηµιουργείται σύγχυση ως προς τον ακριβή προσδιορισµό της
φύσεως του εδάφους και του βάθους των στρώσεων και να παρακάµπτονται οι δυσκολίες
στην προχώρηση της γεώτρησης και της δειγµατοληψίας. Οι σωλήνες επενδύσεως είναι
χαλύβδινοι, ειδικού τύπου χωρίς ραφή, µε κατάλληλο πάχος τοιχώµατος. Επίσης θα είναι
υδατοστεγείς σε όλο το µήκος σωληνώσεως, ώστε να µπορούν να εκτελεσθούν δοκιµές
υδατοπερατότητας. Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει επαρκή αριθµό σωληνώσεων, που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της σταθερότητας των τοιχωµάτων των γεωτρήσεων. Οι
σωλήνες θα πρέπει να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Ανάδοχος, µετά την
ικανοποίηση του σκοπού για τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η γεώτρηση, οφείλει να εξάγει
τις προσωρινές σωληνώσεις τις οποίες τοποθέτησε για τη συγκράτηση των τοιχωµάτων
της γεώτρησης.
Όλες οι σχετικές δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και επανεξαγωγής των
σωλήνων περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας της διάτρησης.
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Όταν δεν ενδιαφέρει η µέτρηση του υδροφόρου ορίζοντα και της υδατοπερατότητας των
υπεδαφικών στρώσεων, ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ένεµα (τσιµέντου ή
µπεντονίτη) για τη σταθεροποίηση των τοιχωµάτων της γεώτρησης για διευκόλυνσή του,
µόνο µετά από έγγραφη έγκριση του Επιβλέποντα και µε δική του ευθύνη.
Εάν κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων εµφανιστούν οποιεσδήποτε ζώνες πίεσης
αρτεσιανού νερού, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προχωρήσει τη γεώτρηση, δια
µέσου αυτών των ζωνών, παίρνοντας όλα τα απαιτούµενα µέτρα και καµία πρόσθετη
πληρωµή δεν θα γίνει προς αυτόν για την αντιµετώπιση των αναφερόµενων δυσκολιών.
3.5.7

Ανοχές
Μέχρι βάθος 100µ. η µέγιστη επιτρεπόµενη συνολική παρέκκλιση των γεωτρήσεων θα
είναι 2% του αντίστοιχου βάθους διάτρησης, στην περίπτωση κατακόρυφων γεωτρήσεων
και 5% στην περίπτωση κεκλιµένων γεωτρήσεων. Για βάθη µεγαλύτερα από 100µ. το
επιτρεπόµενο όριο συνολικής παρέκκλισης, αυξάνεται σε αναλογία µε το πραγµατικό
βάθος µετά τα 100µ.
Η παρέκκλιση από την κατακόρυφο ή την κατεύθυνση των γεωτρήσεων (σε περιπτώσεις
κεκλιµένων γεωτρήσεων) θα εξακριβώνεται κατά διαστήµατα, µε ειδικό όργανο (π.χ.
φωτοκαθετόµετρο) τύπου εγκεκριµένου από τον Επιβλέποντα.
Η παρέκκλιση θα ελέγχεται γενικά σε γεωτρήσεις µε βάθος µεγαλύτερο από 50µ. και µετά
από εντολή του Επιβλέποντα. Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί το όργανο µέτρησης µε
δαπάνη του. Μετρήσεις θα παίρνονται από τον Ανάδοχο σε βήµατα όχι µεγαλύτερα από
20 µ. µετά από εντολή του Επιβλέποντα Μηχανικού. Τα αποτελέσµατα των σχετικών
µετρήσεων θα συνοψίζονται από τον Ανάδοχο σε ειδική έκθεση που θα αποτελεί
συµπλήρωµα του µητρώου γεώτρησης για κάθε γεώτρηση και θα περιλαµβάνεται στην
Έκθεση Αποτελεσµάτων Γεωερευνητικών Εργασιών. Γραφική παράσταση που θα
περιλαµβάνει οριζόντια προβολή σε κινητά οριζόντια επίπεδα θα επισυνάπτεται στην
έκθεση αυτή.
Οι παραπάνω σχετικές δαπάνες (µέτρησης και παρουσίασης των αποτελεσµάτων)
περιέχονται στις τιµές µονάδας διάτρησης.
Εάν η απόκλιση που µετρήθηκε για οποιαδήποτε γεώτρηση είναι µεγαλύτερη από τα
καθορισµένα όρια, ο Επιβλέπων µπορεί να απορρίψει τη γεώτρηση αυτή κατά την
απόλυτη κρίση του.

3.5.8

Κιβώτια καρότων - Φωτογράφηση κιβωτίων
Αµέσως µόλις ο πυρήνας (καρότο) αφαιρεθεί προσεκτικά από τον πυρηνολήπτη θα
τοποθετείται σε κατάλληλα ξύλινα κιβώτια τύπου εγκεκριµένου από τον Επιβλέποντα
Μηχανικό. Τα κιβώτια δεν θα έχουν µήκος µεγαλύτερο από 1,07µ. και δεν θα περιέχουν
περισσότερες από τέσσερις (4) παράλληλες σειρές καρότων ανά κιβώτιο. Θα είναι
εξοπλισµένα µε κάλυµµα από ξηρή πλανισµένη ξυλεία µε κλείθρο.
Επάνω σε κάθε κιβώτιο και στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά του καλύµµατος θα
σηµειώνεται ευκρινώς και µε ανεξίτηλο χρώµα ο Εργοδότης, η θέση του Έργου, ο
αριθµός της γεώτρησης, ηµεροµηνία έναρξης και περάτωσης της γεώτρησης, ο αριθµός
και το σύνολο των κιβωτίων και τα βάθη λήψης των περιεχοµένων πυρήνων. Στη
µπροστινή πλευρά του κιβωτίου θα γράφεται ο αριθµός της γεώτρησης και τα βάθη των
περιεχοµένων πυρήνων.
Οι πυρήνες θα τοποθετηθούν στα κιβώτιά τους µε τη σειρά του βάθους λήψης τους µε
διαχωριστήρες (τακάκια) καρφωµένους και οι οποίοι θα δείχνουν το βάθος κατά την
έναρξη και το τέλος κάθε προχώρησης του δειγµατολήπτη. Η φορά λήψης των πυρήνων
θα σηµειώνεται µε βέλος πάνω σ’αυτούς.
Στις θέσεις που δεν έχει ληφθεί δείγµα, το αντίστοιχο διάστηµα στο κιβώτιο θα
σηµειώνεται και θα παραµένει κενό. Σε αυτό το διάστηµα θα τοποθετείται πινακίδα µε την
ένδειξη “χωρίς δείγµα”.
Για λόγους τεκµηρίωσης ο Ανάδοχος θα παίρνει έγχρωµες ψηφιακές φωτογραφίες
(τουλάχιστον 3 Mega pixel, σε ανάλυση 2048x1536 εικονοστοιχεία, σε µορφή JPEG, 16
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εκατ. χρώµατα, 24 bits/pixel) των πυρήνων µέσα στα κιβώτια αµέσως µετά το τέλος της
διάτρησης και πριν την επιλογή των δειγµάτων για εργαστηριακές δοκιµές και σύµφωνα
µε τις υποδείξεις του Επιβλέποντα. Οι πυρήνες θα πρέπει να φωτογραφίζονται αφού
πρώτα έχουν ξετυλιχτεί από την µεµβράνη ή το πλαστικό σακουλάκι στα οποία πιθανόν
να φυλάσσονται. Κατά τη λήψη πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο περιβάλλων φωτισµός και
να επιδιώκεται η βελτιστοποίηση του προσανατολισµού των δειγµάτων και της θέσης του
φωτογράφου ώστε να αποφεύγονται σκιές, σκοτεινά σηµεία κλπ. Η λήψη θα πρέπει να
γίνεται υπό γωνία το πολύ 45º από την κατακόρυφο, ώστε τα δείγµατα να µην κρύβονται
από τα διαχωριστικά που υπάρχουν στα κασάκια. Τέλος, θα πρέπει να λαµβάνεται
µέριµνα ώστε το κασάκι να καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της φωτογραφίας και να
αποκόπτονται οι άχρηστες πληροφορίες γύρω από αυτό.
Κατάλληλες ετικέτες, σηµεία αναφοράς κ.λπ. θα υπάρχουν πάνω στους διαχωριστήρες
(τακάκια) πριν από τη φωτογράφηση. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Επιβλέποντα
µέσα σε δύο (2) ηµέρες από την αποπεράτωση της γεώτρησης, τα ψηφιακά αντίγραφα,
µαζί µε δύο αντίτυπα κάθε εικόνας ταξινοµηµένα κατά σειρά µέσα σε κατάλληλους
φακέλους. Οι διαστάσεις της φωτογραφίας θα είναι 2048x1536εκ. (ή σε προσεγγίζουσες
τυποποιηµένες διαστάσεις) σε γλασέ χαρτί καλής ποιότητας.
Για την δηµιουργία φωτογραφικού αρχείου ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην φωτογραφική
αποτύπωση των εργοταξίων των γεωερευνητικών εργασιών τόσο κατά την διάρκεια
εκτέλεσης των γεωερευνητικών εργασιών όσο και µε το πέρας αυτών.
Όλες οι σχετικές δαπάνες λήψης, εκτύπωσης και αναπαραγωγής των φωτογραφιών
περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας της διάτρησης.
Τυχόν απώλεια δειγµάτων ή σύγχυση σχετικά µε τη σειρά απόληψής τους µπορεί να
κάνει αναγκαία την επανάληψη της γεώτρησης µε δαπάνη του Αναδόχου.
Όλα τα κιβώτια θα συγκεντρώνονται µετά το τέλος της κάθε γεώτρησης και σε χρόνο που
θα καθοριστεί από τον Εργοδότη, θα µεταφέρονται µε µεγάλη προσοχή µε δαπάνη και
φροντίδα του Αναδόχου σε αποθήκη που θα υποδείξει ο Εργοδότης και θα υπογράφεται
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, χωρίς επιπλέον αποζηµίωση για τη
µεταφορά τους.
Ευνόητο είναι ότι σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να φυλάει τα κιβώτια µε τα δείγµατα σε χώρο της εκλογής του, που θα τον
βρίσκει µε δαπάνη του, έτσι ώστε να διατηρούνται προστατευµένα από κάθε ζηµιά και να
παραδίνονται στον Εργοδότη στην κατάσταση που ελήφθησαν και µέσα σε κιβώτια
άριστης κατάστασης.
3.5.9

Σήµανση και εξάρτηση γεώτρησης
Όταν τελειώνει η εκτέλεση µιας γεώτρησης θα γίνεται σήµανση της γεώτρησης µε την
κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα µε διαστάσεις 30εκ. και µε βάθος 40εκ. από την
επιφάνεια του εδάφους. Πάνω στη βάση αυτή θα σηµειώνονται τα στοιχεία της
γεώτρησης µε χάραξη ή µε ανεξίτηλο χρώµα.
Μετά το τέλος της εκτέλεσης της γεώτρησης θα γίνεται τοπογραφική αποτύπωση της
κεφαλής. Τα υψόµετρα και οι συντεταγµένες θα είναι ακριβή µέσα στα πλαίσια των
ανοχών που ορίζονται στην παράγραφο 3.48 του παρόντος κειµένου.
Όλες οι σχετικές δαπάνες για την κατασκευή των κεφαλών περιλαµβάνονται στις τιµές
µονάδας της διάτρησης.

3.5.10

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της διάτρησης περιστροφικών γεωτρήσεων γίνεται µε βάση το
µήκος των γεωτρήσεων που πραγµατικά εκτελέστηκε, ανάλογα µε το είδος του
διατρηθέντος σχηµατισµού δηλαδή:
• διάτρηση σε σχηµατισµούς αργίλων, ιλύος, άµµου και βράχο σκληρότητας µέχρι 4
MOHS (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.5)
• διάτρηση σε αµµοχάλικα ή κροκάλες και βράχο µε RQD µικρότερο του 25% (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.1.6)
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• διάτρηση σε βράχους σκληρότητας µεγαλύτερης των 4 ΜΟΗS (µε RQD ίσο ή
µεγαλύτερο του 25%) µε χρήση αδαµάντινης στεφάνης (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.7)
και ανάλογα µε το βάθος διάτρησης των γεωτρήσεων.
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση όπου η γεώτρηση τελειώσει µε την εκτέλεση δοκιµής
τυποποιηµένης διείσδυσης (SPT) τα εκατοστά της δοκιµής δεν θα επιµετρώνται ως
διάτρηση.
Θα πληρωθούν µόνο οι γεωτρήσεις εκείνες που θα διατρηθούν µε τρόπο ικανοποιητικό
που καλύπτει τις προαναφερόµενες απαιτήσεις
Ειδικότερα, εάν:
• το ποσοστό δειγµατοληψίας είναι χαµηλότερο από το ελάχιστο επιτρεπόµενο
• η απαιτούµενη διάµετρος στον πυθµένα είναι µικρότερη από την ελάχιστη αποδεκτή
• το τελικό βάθος των γεωτρήσεων διαφέρει από εκείνο που είχε προκαθοριστεί και η
αλλαγή αυτή δεν έχει την έγκριση του Επιβλέποντα
• η γεώτρηση έχει αποφραχτεί είτε από πτώση αντικειµένων µέσα σε αυτή είτε από
καθίζηση ή κατάπτωση πριν από την επιµέτρηση και ειδικότερα πριν από την εκτέλεση
άλλων εργασιών που προβλέπονται στο γεωερευνητικό πρόγραµµα ή έχουν
καθοριστεί από τον Επιβλέποντα
ο Επιβλέπων µπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί το σύνολο της εργασίας, ή µπορεί, κατά
την απόλυτη κρίση του, να καθορίσει το µέρος του πραγµατικού βάθους το οποίο θεωρεί
ότι εκτελέστηκε ικανοποιητικά για την επιµέτρηση και πληρωµή.
Σε περίπτωση κατά την οποία η γεώτρηση απορρίπτεται τελείως, ο Ανάδοχος πρέπει να
εκτελέσει µία νέα γεώτρηση σε ακτίνα 5µ. από τη γεώτρηση που απορρίφθηκε µε τις ίδιες
προδιαγραφές όπως εκείνη που απορρίφθηκε και µε την υποχρέωση να εκτελέσει όλες
τις γεωερευνητικές εργασίες τις προβλεπόµενες για την γεώτρηση που εγκαταλείφθηκε.
Καµία πληρωµή δεν θα γίνεται για την µετακίνηση του εξοπλισµού στη νέα θέση όπου η
γεώτρηση θα επαναληφθεί. Για τη γεώτρηση που απορρίφθηκε τελείως ο Ανάδοχος δεν
θα πάρει αποζηµίωση ή πληρωµή, ούτε παράταση σε επί µέρους ή συνολικές
προθεσµίες, σε περίπτωση επανάληψής της σε άλλη θέση µετά από εντολή του
Επιβλέποντα. Η επιµέτρηση αυτής της νέας γεώτρησης υπόκειται επίσης στους πιο πάνω
αναφερόµενους όρους.
Το τελικός βάθος κάθε γεώτρησης θα µετράται παρουσία του Επιβλέποντα. Στην
περίπτωση που η επιµέτρηση της τελειωµένης γεώτρησης έχει καθυστερήσει χωρίς
ευθύνη του Αναδόχου και αφού πρώτα έχει εγγράφως ειδοποιήσει τον Επιβλέποντα και
εάν εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης η γεώτρηση έχει αποφραχτεί, η επιµέτρηση θα γίνει
σύµφωνα µε τα στοιχεία του Αναδόχου ως προς το τελικό βάθος της γεώτρησης, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό το τελικό βάθος, δεν υπερβαίνει το βάθος που καθορίζεται από το
γεωερευνητικό πρόγραµµα ή από τις µεταγενέστερες οδηγίες του Επιβλέποντα και ότι δεν
υπάρχουν αιτιολογηµένες αµφιβολίες ως προς την ακρίβεια των ισχυρισµών του
Αναδόχου.
Στην τιµή µονάδας της διάτρησης περιστροφικών γεωτρήσεων περιλαµβάνεται κάθε
δαπάνη προσωπικού, µηχανηµάτων και υλικών απαιτουµένων για την εκτέλεση της
υπόψη εργασίας όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο: η διάνοιξη της οπής και
σωλήνωση των τοιχωµάτων της, η συνεχής λήψη πυρήνων, οι τυχόν διευρύνσεις, η
µέτρηση της απόκλισης και των σχετικών δαπανών που αυτή απαιτεί, το καθάρισµα της
οπής από το νερό, µετρήσεις της στάθµης του υπογείου νερού στη γεώτρηση στην αρχή
και στο τέλος κάθε βάρδιας, η συσκευασία των πυρήνων σε κατάλληλα κιβώτια, η
δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά των κιβωτίων, η φωτογράφηση των πυρήνων
µέσα στα κιβώτια, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους στο χώρο της αποθήκευσης, η
σύνταξη του ηµερολογίου του έργου, ηµερήσιων δελτίων γεωτρυπάνων και επί τόπου
δοκιµών και η σύνταξη των τοµών των γεωτρήσεων, η εκτύπωση και αναπαραγωγή των
φωτογραφιών των πυρήνων, η σήµανση των γεωτρήσεων µε κατάλληλη κεφαλή καθώς
και κάθε σχετική δαπάνη για την εκτέλεση της όλης εργασίας, που δεν καθορίζεται εδώ
σαφώς, αλλά είναι απαραίτητη για την καλή εκτέλεσή της.
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Η προµήθεια νερού γεωτρήσεων πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα άρθρα τιµολογίου
ΓΤΕ.1.3.
Η χωροθέτηση των γεωτρήσεων και η αποτύπωση της τελικής θέσης εκτέλεσής τους
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΕΟΑΕ Νο 2 (παράγραφος 3.48).
3.6

ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΩΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.8

3.6.1

Περιγραφή
Στις περιπτώσεις που εµφανίζονται φαινόµενα καταπτώσεων ή απωλειών νερού λόγω
της φύσεως του εδάφους και δεν απαιτείται η λήψη µετρήσεων της στάθµης του υπογείου
ύδατος, ούτε µέτρηση υδατοπερατότητας, και κατόπιν έγγραφης έγκρισης του
Επιβλέποντα θα διακόπτεται η γεώτρηση και θα διοχετεύεται µέσα στην οπή της
γεωτρήσεως µίγµα τσιµέντου-νερού σε κατάλληλη αναλογία µέσα στο οποίο θα
προστίθενται συνήθεις επιταχυντές πήξεως του τσιµέντου, λίγη άµµος ή µπεντονίτης.
Η διοχέτευση του ενέµατος θα γίνεται µε τα στελέχη του γεωτρυπάνου από τον πυθµένα
της γεωτρήσεως προς τα επάνω µε χρήση εµβολοφόρου αντλίας. Στη συνέχεια
διακόπτεται η γεωτρητική εργασία µέχρι να σκληρυνθεί το τσιµεντένεµα και µετά γίνεται
επαναδιάτρηση της οπής της γεωτρήσεως µε κοπτικό µε µικρότερη διάµετρο από την
αρχική διάµετρο της οπής της γεωτρήσεως, έτσι ώστε τα τοιχώµατα της νέας οπής να
αποτελούνται από τσιµέντο και εποµένως να είναι σταθερά και στεγανά.

3.6.2

Επιµέτρηση – Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για την επαναδιάτρηση τσιµεντωµένης γεώτρησης γίνεται ανά
µέτρο µήκους εκτελεσθείσας επαναδιάτρησης της τσιµεντωµένης γεώτρησης (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.1.8) συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης υλικών και εργασιών για την
πλήρωση της οπής µε τσιµεντένεµα καθώς επίσης και των καθυστερήσεων του
γεωτρητικού συγκροτήµατος κατά την αναµονή για την πήξη του ενέµατος.

3.7

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.9

3.7.1

Περιγραφή
Σε περίπτωση όπου απαιτηθεί από το πρόγραµµα η εκτέλεση «καταστροφικής»
γεώτρησης, δηλαδή γεώτρησης µε περιστροφικό γεωτρύπανο στην οποία δεν απαιτείται
να λαµβάνεται πυρήνας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.5 (ποσοστό
πυρηνοληψία, διάµετρος δείγµατος κτλ.), ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τον
κατάλληλο εξοπλισµό, ανάλογα µε τη φύση των σχηµατισµών για την εκτέλεση της
εργασίας, µετά την έγκριση του Επιβλέποντα. Μια γεώτρηση µπορεί να είναι
καταστροφική µέχρι κάποιο βάθος και µετά από αυτό δειγµατοληπτική. Στην περίπτωση
αυτή, ο Ανάδοχος θα φροντίσει ώστε η διάµετρος της οπής να είναι τέτοια ώστε στα βάθη
όπου η γεώτρηση είναι δειγµατοληπτική να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των ελάχιστων
επιτρεπόµενων διαµέτρων δείγµατος. Σε περίπτωση που η «καταστροφική» γεώτρηση
γίνεται για εγκατάσταση οργάνου τότε η ελάχιστη διάµετρος οπής µέχρι το τελικό βάθος
θα είναι 101 χλστ.
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε γεωλογική περιγραφή των δειγµάτων που τυχόν
ανασύρονται από το δειγµατολήπτη και σύνταξη αντίστοιχης τοµής της γεώτρησης.
Η σήµανση και εξάρτηση καταστροφικής γεώτρησης θα γίνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.5.9.

3.7.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για την διάτρηση περιστροφικής γεώτρησης χωρίς
δειγµατοληψία (καταστροφικής γεώτρησης) γίνεται ανά µέτρο µήκους εκτελεσθείσας
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διάτρησης ανάλογα µε το βάθος της διάτρησης (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.9), ανεξάρτητα
από το είδος του σχηµατισµού που διατρήθηκε.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη εργατικών, µηχανηµάτων και υλικών
απαιτουµένων για την εκτέλεση της υπόψη εργασίας όπως περιγράφεται στο παρόν
άρθρο: η διάνοιξη της οπής και σωλήνωση των τοιχωµάτων της, το καθάρισµα της οπής
από το νερό, η σύνταξη του ηµερολογίου του έργου, ηµερήσιων δελτίων γεωτρυπάνων
και τοµών των γεωτρήσεων, η σήµανση των γεωτρήσεων µε κατάλληλη κεφαλή καθώς
και κάθε σχετική δαπάνη για την εκτέλεση της όλης εργασίας, που δεν καθορίζεται εδώ
σαφώς, αλλά είναι απαραίτητη για την καλή εκτέλεσή της.
Η προµήθεια νερού για τη διάτρηση της γεώτρησης πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα
άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.3.
Η χωροθέτηση των γεωτρήσεων και η αποτύπωση της τελικής θέσης εκτέλεσής τους
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΕΟΑΕ Νο 2 (παράγραφος 3.48).
3.8

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ (π.χ. WAGON DRILL)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.10

3.8.1

Περιγραφή
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει ερευνητικές διασκοπήσεις µε διατρητικό φορείο, π.χ. Wagon
Drill, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο γεωερευνητικό πρόγραµµα και τις οδηγίες του
Επιβλέποντα Η επιλογή του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να
συµφωνηθεί µε τον Επιβλέποντα λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του σχηµατισµού που
πρόκειται να διατρηθεί.
Η διάµετρος της οπής µπορεί να κυµαίνεται από 38χλστ. έως 86χλστ. ανάλογα µε το
είδος του έργου.
Επί τόπου του έργου θα τηρούνται ηµερήσια δελτία διάτρησης µε τα στοιχεία των
διατρήσεων (π.χ. ηµεροµηνία, τύπος µηχανήµατος, βάθος κ.λ.π.) όπου θα σηµειώνονται
επίσης στοιχεία που αφορούν το είδος των σχηµατισµών που διατρήθηκαν, την ταχύτητα
διάτρησης, τη φύση και το χρώµα των διατρηµάτων κτλ. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται σε
ειδικές επί τόπου παρατηρήσεις όπως π.χ. εµφάνιση εγκοίλων, ρηγµάτων.

3.8.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για την διάτρηση οπής διασκόπησης µε διατρητικό φορείο (π.χ.
Wagon Drill) γίνεται ανά µέτρο µήκους εκτελεσθείσας διάτρησης (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.1.10), ανεξάρτητα από το βάθος της διάτρησης και το είδος του σχηµατισµού που
διατρήθηκε.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη προσωπικού, µηχανηµάτων και υλικών
απαιτουµένων για την εκτέλεση της υπόψη εργασίας όπως περιγράφεται στο παρόν
άρθρο, η σύνταξη του ηµερολογίου του έργου, ηµερήσιων δελτίων διατρήσεων, η δαπάνη
µετακίνησης του φορείου από θέση σε θέση διάτρησης καθώς και κάθε σχετική δαπάνη
για την εκτέλεση της όλης εργασίας, που δεν καθορίζεται εδώ σαφώς, αλλά είναι
απαραίτητη για την καλή εκτέλεσή της.

3.9

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ AUGER
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.11

3.9.1

Περιγραφή
Η εργασία περιλαµβάνει την εκτέλεση περιστροφικών γεωτρήσεων µε χρήση
δειγµατολήπτη Auger, ο οποίος αποτελείται από πτερυγωτό στέλεχος που εισχωρεί
περιστροφικά µέσα στο έδαφος. Όταν ο δειγµατολήπτης ανασύρεται στην επιφάνεια, µαζί
µε αυτόν βγαίνει και το εδαφικό δείγµα που παραµένει πάνω στα πτερύγιά του. Οι
γεωτρήσεις αυτές παρέχουν διαταραγµένα δείγµατα κατάλληλα για τον προσδιορισµό του
εδαφικού τύπου και την εκτέλεση περιορισµένου αριθµού εργαστηριακών δοκιµών (π.χ.
κοκκοµετρία, όρια Atterberg).
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Ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε περιγραφή των δειγµάτων που ανασύρονται και σύνταξη
αντίστοιχης τοµής της γεώτρησης.
Η σήµανση και εξάρτηση της γεώτρησης θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5.9.
3.9.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για την διάτρηση µε χρήση δειγµατολήπτη Auger γίνεται ανά
µέτρο µήκους εκτελεσθείσας διάτρησης (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.11), ανεξάρτητα από το
βάθος της διάτρησης και το είδος του σχηµατισµού εδάφους που διατρήθηκε.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη προσωπικού, µηχανηµάτων και υλικών
απαιτουµένων για την εκτέλεση της υπόψη εργασίας όπως περιγράφεται στο παρόν
άρθρο: η διάνοιξη της οπής και σωλήνωση των τοιχωµάτων της, το καθάρισµα της οπής
από το νερό, η σύνταξη του ηµερολογίου του έργου, ηµερήσιων δελτίων γεωτρυπάνων
και τοµών των γεωτρήσεων, η σήµανση των γεωτρήσεων µε κατάλληλη κεφαλή καθώς
και κάθε σχετική δαπάνη για την εκτέλεση της όλης εργασίας, που δεν καθορίζεται εδώ
σαφώς, αλλά είναι απαραίτητη για την καλή εκτέλεσή της.
Η προµήθεια νερού για τη διάτρηση της γεώτρησης πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα
άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.3.
Η χωροθέτηση των γεωτρήσεων και η αποτύπωση της τελικής θέσης εκτέλεσής τους
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΕΟΑΕ Νο 2 (παράγραφος 3.48).

3.10

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.12

3.10.1

Περιγραφή
Σε περίπτωση που απαιτείται από το πρόγραµµα γεωερευνητικών εργασιών η εκτέλεση
κεκλιµένης γεώτρησης, ο Ανάδοχος θα φροντίσει να τοποθετήσει το γεωτρύπανο
κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί η διεύθυνση και κλίση που καθορίζεται στο γεωερευνητικό
πρόγραµµα.
Για την έντεχνη εκτέλεση κεκλιµένης γεώτρησης θα χρησιµοποιούνται οι κατάλληλες
διατάξεις και εξαρτήσεις, δηλ. περιστρεφόµενη άτρακτος (τσοκ), ειδικός ιστός
(κατάλληλος στο να τοποθετείται κάθε φορά στην διεύθυνση και κλίση της γεώτρησης),
ειδικό σύστηµα τροχαλιών κλπ.
Όλες οι σχετικές απαιτήσεις για κεκλιµένες δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις καθορίζονται
στην παράγραφο 3.5.

3.10.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Για την εκτέλεση κεκλιµένης γεώτρησης (µε κλίση µεγαλύτερη των 15º από την
κατακόρυφο), θα δίνεται για κάθε µέτρο µήκους εκτελεσθείσας κεκλιµένης γεώτρησης
πρόσθετη αποζηµίωση πέραν της αποζηµίωσης που δίνεται για κάθε µέτρο κατακόρυφης
γεώτρησης σύµφωνα µε τα άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.5, ΓΤΕ.1.6 και ΓΤΕ.1.7.
Η επιµέτρηση – πληρωµή γίνεται ανά µέτρο µήκους κεκλιµένης γεώτρησης που
εκτελέστηκε πραγµατικά, ανεξάρτητα από το είδος του σχηµατισµού που διατρήθηκε,
ανάλογα µε το βάθος της διάτρησης και µε βάση τη γωνία (α) της κλίσης της γεώτρησης
από την κατακόρυφο. και συγκεκριµένα
ο
ο
α) 15 <α≤60 , άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.12.1
ο
ο
β) 60 <α≤90 , άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.12.2
Για γεωτρήσεις κεκλιµένες από την κατακόρυφο κατά γωνία µικρότερη ή ίση από 15ο,ο
Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση.
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3.11

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.13

3.11.1

Περιγραφή
Εάν κατά την πορεία εκτέλεσης της γεώτρησης, κριθεί σκόπιµο να συνεχιστεί η διάτρηση
πέρα από το αρχικά προσδιορισµένο τελικό βάθος της, ο Ανάδοχος δικαιούται πρόσθετη
αποζηµίωση µόνο στην περίπτωση στην οποία θα προχωρήσει σε διεύρυνση της οπής
που ήδη διανοίχτηκε για την επίτευξη της απαιτούµενης διαµέτρου οπής στο νέο τελικό
βάθος.

3.11.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται µε βάση το πραγµατικό µήκος του τµήµατος που
διευρύνθηκε (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.13), ανεξάρτητα από την διάµετρο της οπής, το
βάθος της γεώτρησης και του είδους των διατρηθέντων σχηµατισµών.
Τα µήκη διεύρυνσης θα πρέπει να αναγράφονται στα ηµερήσια δελτία και το ηµερολόγιο
του έργου.
Για οποιαδήποτε ενδιάµεση διεύρυνση που γίνεται για επίτευξη της τελικής απαιτούµενης
διεύρυνσης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση. ∆ιευκρινίζεται ότι ο
Ανάδοχος δεν µπορεί να αξιώσει πρόσθετη αποζηµίωση για διεύρυνση, εάν η
τροποποίηση που αφορά στο τελικό βάθος της γεώτρησης αποφασίστηκε πριν από την
έναρξη εκτέλεσης αυτής, οπότε ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέξει κατάλληλη
διάµετρο για την επίτευξη των απαιτούµενων διαµέτρων οπής στο ζητούµενο βάθος.

3.12

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.14

3.12.1

Περιγραφή
Κατά τη διάτρηση των γεωτρήσεων, η διάµετρος των δειγµάτων που πρέπει να
λαµβάνονται ανάλογα µε το βάθος και το είδος του σχηµατισµού είναι:
α) σε περίπτωση διάτρησης σε σχηµατισµούς αργίλων, ιλύος, άµµου και βράχο
σκληρότητας µέχρι 4 MOHS (άρθρο ΓΤΕ.1.5):
• 72χλστ. έως 84χλστ. για βάθη από 0-40µ.
• 72χλστ. για βάθη από 40-60µ.
• 62χλστ. για βάθη από 60-80µ.
• 54χλστ. για βάθη µεγαλύτερα των 80µ.
β) σε περίπτωση διάτρησης σε αµµοχάλικα ή κροκάλες και βράχο µε RQD µικρότερο του
25% (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.6) και διάτρηση σε βράχους σκληρότητας µεγαλύτερης
των 4 ΜΟΗS (µε RQD ίσο ή µεγαλύτερο του 25%) µε χρήση αδαµάντινης στεφάνης
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.7):
• 72χλστ. έως 84χλστ. για βάθη από 0-20µ.
• 62χλστ. έως 72χλστ. για βάθη από 20-40µ.
• 62χλστ. για βάθη από 40-60µ.
• 54χλστ. για βάθη µεγαλύτερα των 60µ.
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εγκατάσταση οργάνου (πιεζοµέτρου, αποκλισιοµέτρου),
η ελάχιστη διάµετρος της οπής της γεώτρησης θα πρέπει να είναι 101 χλστ. µέχρι τον
πυθµένα της οπής, ανεξαρτήτως βάθους.
Σε περίπτωση όπου απαιτηθεί, για λόγους που εξυπηρετούν τον σκοπό της έρευνας, η
λήψη δείγµατος διαµέτρου (Dδείγµατος) µεγαλύτερης από την ως άνω προβλεπόµενη
(Dσυµβατική) διάµετρο, προβλέπεται πρόσθετη αποζηµίωση. Η λήψη δείγµατος µεγαλύτερης
διαµέτρου από τη συµβατικά προβλεπόµενη θα γίνεται µόνο κατόπιν εντολής του
Επιβλέποντα.
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3.12.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Για την διάτρηση γεώτρησης µε διάµετρο µεγαλύτερη της προδιαγραφόµενης, µε σκοπό
τη λήψη δείγµατος µε διάµετρο Dδείγµατος όπως περιγράφεται παραπάνω, θα δίνεται για
κάθε µέτρο µήκους εκτελεσθείσας διάτρησης διαµέτρου µεγαλύτερης της
προδιαγραφόµενης πρόσθετη αποζηµίωση πέραν της αποζηµίωσης που δίνεται για κάθε
µέτρο γεώτρησης σύµφωνα µε τα άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.5, ΓΤΕ.1.6 και ΓΤΕ.1.7.
Η επιµέτρηση – πληρωµή γίνεται ανά µέτρο µήκους διάτρησης που εκτελέστηκε
πραγµατικά µε διάµετρο µεγαλύτερη της προδιαγραφόµενης. Η πρόσθετη αποζηµίωση
ορίζεται ως ποσοστό των αντίστοιχων τιµών των άρθρων τιµολογίου ΓΤΕ.1.5, ΓΤΕ.1.6 και
ΓΤΕ.1.7 που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό αυτών µε τον συντελεστή Κ
όπου
Κ = (Dδείγµατος - Dσυµβατική)/Dσυµβατική

3.13

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.15

3.13.1

Περιγραφή
Ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται για σωλήνωση που εγκαταλείφθηκε µέσα σε οπή
γεώτρησης µόνο όταν αυτό γίνεται µετά από εντολή του Επιβλέποντα για σκοπούς που
εξυπηρετούν τον προορισµό της γεώτρησης και τις ανάγκες του έργου.

3.13.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή των σωληνώσεων που παραµένουν ως επένδυση της οπής
της γεώτρησης και δεν επανεξάγονται, γίνεται ανά µέτρο µήκους σωλήνωσης που
εγκαταλείφθηκε (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.15), ανεξάρτητα από το βάθος της γεώτρησης.

3.14

ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.16

3.14.1

Περιγραφή
Μετά το πέρας των γεωτρητικών εργασιών και αν δεν απαιτείται η διατήρηση της οπής
ανοικτής, προβλέπεται η πλήρωση µέρους ή όλου του µήκους γεωτρήσεων µε
τσιµεντένεµα κατόπιν εντολής και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Επιβλέποντα.
Η σύνθεση του µίγµατος που θα χρησιµοποιηθεί θα καθορίζεται επιτόπου σε συνδυασµό
µε το είδος των πετρωµάτων, το βάθος και τη διάµετρο της οπής και θα υπόκειται στην
έγκριση του Επιβλέποντα.

3.14.2

Επιµέτρηση – Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά κυβικό µέτρο οπής γεώτρησης που
πληρώνεται µε τσιµεντένεµα (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.16).
Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει τη δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς υλικών και
απαραίτητου εξοπλισµού, τις δαπάνες εργασιών για την παραγωγή του ενέµατος και την
πλήρωση της οπής και τη δαπάνη απασχόλησης του γεωτρητικού συγκροτήµατος και
του προσωπικού.

3.15

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
Άρθρα Τιµολογίου ΓΤΕ.1.17, ΓΤΕ.1.18, ΓΤΕ.1.19, ΓΤΕ.1.20, ΓΤΕ.1.21, ΓΤΕ.1.22,
ΓΤΕ.1.23

3.15.1

Περιγραφή
Οι εργασίες δειγµατοληψίας κατά την εκτέλεση γεώτρησης θα γίνονται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών ∆ειγµατοληπτικών
Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες (Ε101-83).
Η λήψη αδιατάρακτων δειγµάτων θα γίνεται κατόπιν υποδείξεως του Μελετητή και µε τη
σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα.
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Σε ορισµένες περιπτώσεις και µετά την έγκριση του Επιβλέποντα, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί δειγµατολήπτης διαιρετού τύπου σε συνδυασµό µε τριών βαθµίδων
αδαµαντοκορώνες βραδείας προχώρησης, για την επίτευξη του απαιτούµενου ποσοστού
πυρήνα ανάλογα µε τη φύση των σχηµατισµών.
3.15.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή για τη λήψη ενός δείγµατος εν ξηρώ (φραγµός) σε
περιστροφικές γεωτρήσεις γίνεται ανά τεµάχιο ληφθέντος δείγµατος, ανάλογα µε το είδος
του σχηµατισµού που θα διατρηθεί (άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.17, ΓΤΕ.1.18). Σε
περίπτωση που είναι δυνατή η προχώρηση σηµαντικού µήκους της γεώτρησης χωρίς
χρήση νερού («εν ξηρώ» διάτρηση), η επιµέτρηση-πληρωµή θα γίνεται ανά µέτρο µήκους
«εν ξηρώ» προχώρησης (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.19) επιπρόσθετα στην ανά µέτρο
αποζηµίωση διάτρησης γεώτρησης.
Η επιµέτρηση – πληρωµή, για τη διάτρηση γεώτρησης µε χρήση δειγµατολήπτη διαιρετού
τύπου σε συνδυασµό µε τριών βαθµίδων αδαµαντοκορώνες βραδείας προχώρησης
(άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.20, ΓΤΕ.1.21 και ΓΤΕ.1.22) θα γίνεται ανά µέτρο διάτρησης που
πραγµατικά εκτελέστηκε µε τον τρόπο αυτό, ανάλογα µε το είδος του σχηµατισµού που
διατρήθηκε. Η πληρωµή αυτή θα είναι πρόσθετη στην πληρωµή που προβλέπεται
αντίστοιχα από τα άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.5, ΓΤΕ.1.6, ΓΤΕ.1.7.
Η επιµέτρηση - πληρωµή της λήψης αδιατάρακτου δείγµατος γίνεται ανά τεµάχιο (άρθρο
ΓΤΕ.1.23) µε βάση τον πραγµατικό αριθµό αδιατάρακτων δειγµάτων που λήφθηκαν
ικανοποιητικά, ανεξάρτητα από τη διάµετρο του δείγµατος, του βάθους από όπου
λήφθηκε, του µήκους του δείγµατος, της φύσης του σχηµατισµού, της χρήσης ή όχι
ρευστού διάτρησης και του τύπου του δειγµατολήπτη.
Οι παραπάνω τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνουν τις δαπάνες σφραγίσµατος, σήµανσης,
συσκευασίας, µεταφοράς και παράδοσης στο εργαστήριο των δειγµάτων, καθώς και όλες
τις δαπάνες για την εκτέλεση της παραπάνω καθορισµένης εργασίας.
Ο Επιβλέπων Μηχανικός µπορεί να αρνηθεί την επιµέτρηση δειγµάτων που κατά τη
γνώµη του δεν ελήφθησαν, σφραγίστηκαν, σηµειώθηκαν, συσκευάστηκαν, µεταφέρθηκαν
ή παραδόθηκαν στο καθορισµένο εργαστήριο κατάλληλα.

3.16

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.24, ΓΤΕ.1.25

3.16.1

Περιγραφή
Τα πιεζόµετρα ή οι σωλήνες παρακολούθησης είναι όργανα που εγκαθίστανται σε οπές
γεωτρήσεων και χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της πίεσης πόρων ή της
στάθµης του υπογείου νερού και περιλαµβάνουν τους ακόλουθους τύπους:
Σωλήνες παρακολούθησης υπόγειας στάθµης: αποτελούνται από µεταλλικούς ή
πλαστικούς σωλήνες. στους οποίους η οπή γεµίζει µε κατάλληλο υλικό φίλτρου (π.χ.
διαβαθµισµένη άµµος, λεπτά χαλίκια).
Πιεζόµετρα πορώδους άκρου (τύπου Casagrande): αποτελούνται από µεταλλικούς ή
πλαστικούς σωλήνες που διαθέτουν ένα βραχύ διαπερατό τµήµα ενώ το υπόλοιπο µήκος
τους είναι συµπαγές. Το διαπερατό τµήµα βρίσκεται σε ένα αποµονωµένο θύλακα
πληρωµένο µε κατάλληλο υλικό φίλτρου.
Ηλεκτρικά πιεζόµετρα: είναι παρόµοια µε τα πιεζόµετρα τύπου Casagrande µε τη
διαφορά ότι ο σωλήνας αντικαθίσταται µε ηλεκτρικό αισθητήρα µέτρησης πίεσης πόρων.
Σηµειώνεται ότι ενδέχεται να εγκατασταθούν περισσότερα του ενός πιεζόµετρα στην ίδια
οπή (σε διαφορετικές στάθµες).
Ο τύπος και η θέση των οργάνων παρακολούθησης πιεζοµετρικής στάθµης θα ορίζονται
από τον Εργοδότη. Οι σωλήνες των παραπάνω οργάνων θα είναι γενικά µεταλλικοί
γαλβανιζέ, τυπικής διαµέτρου 50χλστ. Η χρήση πλαστικού σωλήνα 6atm θα επιτρέπεται
µόνο κατόπιν εγκρίσεως του Επιβλέποντα. Οι σωλήνες και οι συνδέσεις τους θα έχουν
ικανοποιητική ακαµψία και αντοχή για να γίνεται ασφαλής εγκατάστασή τους σε µεγάλα
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βάθη (άνω των 100µ). Τα εσωτερικά τοιχώµατα του σωλήνα θα είναι λεία, για να
επιτρέπεται η διέλευση του σταθµήµετρου.
Μετά το πέρας της γεώτρησης και πριν από την εγκατάσταση οργάνου η οπή θα
καθαρίζεται από το νερό µε κατάλληλο τρόπο. Μετά την εγκατάσταση του οργάνου θα
γίνεται παρακολούθηση της στάθµης για µία ώρα τουλάχιστον σύµφωνα µε τις εντολές
του Επιβλέποντα.
Η εγκατάσταση σωλήνων παρακολούθησης στάθµης επιτυγχάνεται µε χρήση διάτρητων
σωλήνων (σχισµές διαστάσεων 2x20χλστ. µε 3 σχισµές σε κάθε σειρά και απόσταση
µεταξύ των σειρών µέχρι 20εκ., καλυµµένων µε γεωύφασµα ή άλλο υλικό προστασίας
από εισερχόµενη ιλύ) σε µήκος που θα οριστεί από τον Επιβλέποντα και πλήρωση της
γεώτρησης µε κατάλληλο υλικό φίλτρου.
Για την εγκατάσταση πιεζοµέτρων Casagrande θα χρησιµοποιείται αιχµή από πορώδες
στοιχείο βιοµηχανικού τύπου ή ακόµα και κατάλληλα διαµορφωµένο διάτρητο τµήµα
προστατευµένο µε ύφασµα φίλτρου εφόσον γίνει δεκτό από τον Επιβλέποντα. Η
πλήρωση γύρω από την αιχµή θα πρέπει να γίνει µε υλικό φίλτρου (χαλαζιακή άµµος ή
χαλίκι) κατάλληλα διαβαθµισµένου και συµπυκνωµένου το οποίο θα γεµίζει τα κενά της
σωλήνωσης µέχρι και ύψος τουλάχιστον 50cm άνω του διαπερατού τµήµατος. Θα
ακολουθεί σφράγιση πάχους ενός µέτρου τουλάχιστον µε κατάλληλο υλικό και µέθοδο
(κατά προτίµηση σβόλοι µπεντονίτη µε µέθοδο trimming). Η πλήρωση του υπόλοιπου
τµήµατος γίνεται µε κατάλληλο ένεµα τσιµέντου-µπεντονίτη.
Η εγκατάσταση ηλεκτρικών πιεζοµέτρων θα γίνεται σύµφωνα µε ειδικές για κάθε
περίπτωση οδηγίες του κατασκευαστή και του Επιβλέποντα.
Η εγκατάσταση πολλαπλών πιεζοµέτρων στην ίδια γεώτρηση θα εκτελείται σύµφωνα µε
τις οδηγίες του Επιβλέποντα.
Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να απαιτηθεί η σφράγιση της οπής κάτω του
διαπερατού τµήµατος του οργάνου.
Η εργασία εγκατάστασης σωλήνα παρακολούθησης της στάθµης του νερού ή
πιεζοµέτρου εννοείται ότι περιλαµβάνει επίσης και τη µέτρηση της στάθµης του νερού
µέσα στο πιεζόµετρο µε κατάλληλα όργανα όπως π.χ. ηλεκτρικό σταθµήµετρο,
υποκείµενα όµως στην έγκριση του Επιβλέποντα. Οι µετρήσεις θα γίνονται από τον
Ανάδοχο µία φορά την ηµέρα µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών υπαίθρου στη θέση
του έργου.
Λεπτοµέρειες για την εγκατάσταση των οργάνων δίνονται στις οδηγίες του παρατήµατος
Α.
3.16.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας εγκατάστασης πιεζοµετρικού σωλήνα σε µία
γεώτρηση γίνεται ανά µέτρο µήκους σωλήνα (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.24),που
πραγµατικά εγκαθίσταται (διάτρητου ή συµπαγούς) µέσα σε οπή γεώτρησης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά και
εγκατάσταση των σωλήνων µε τα εξαρτήµατά τους και τα απαιτούµενα φίλτρα, το
καθάρισµα της οπής από νερό, τυχόν διευρύνσεων για την επίτευξη της απαιτούµενης
διαµέτρου οπής, καθώς επίσης οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης του
χαλικόφιλτρου ή ενέµατος τσιµέντου-µπεντονίτη, της µέτρησης της στάθµης του νερού
όπως περιγράφεται πιο πάνω καθώς και κάθε δαπάνη που δεν αναφέρεται εδώ σαφώς,
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης
εργασίας.

3.17

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΩΝ
Άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.26, ΓΤΕ.1.27

3.17.1

Περιγραφή
Στην περίπτωση που απαιτείται από το γεωερευνητικό πρόγραµµα η εγκατάσταση
ηλεκτρικού πιεζοµέτρου, τοποθετείται στην οπή της γεώτρησης στο κατάλληλο βάθος
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ηλεκτρικό πιεζόµετρο (π.χ. τύπου δονούµενης χορδής) µε βάση τις υποδείξεις του
Επιβλέποντα, µε ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας.
Πριν την τοποθέτηση γίνεται έλεγχος του οργάνου, καθαρισµός της γεώτρησης και
κατασκευή υπόγειας σφράγισης από σβόλους (pellets) µπεντονίτη στον πυθµένα.
Ακολουθεί τοποθέτηση του οργάνου µετά από κατάλληλη συναρµολόγηση
συγκρατούµενο από ειδικό καλώδιο ικανού µήκους ώστε να φθάνει στην επιφάνεια του
εδάφους, πλήρωση της οπής µε χαλικόφιλτρο µέχρι και µισό µέτρο άνω του πιεζοµέτρου,
κατασκευή υπόγειας σφράγισης από σβόλους µπεντονίτη, πλήρωση της οπής της
υπόλοιπης γεώτρησης µε ένεµα µίγµατος τσιµέντου-µπεντονίτη και εγκατάσταση
προστατευτικού καλύµµατος του άκρου του καλωδίου στην επιφάνεια του εδάφους.
3.17.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της προµήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρικού πιεζοµέτρου
γίνεται µε βάση τα τεµάχια (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.27) ηλεκτρικών πιεζοµέτρων που
εγκαθίστανται στην οπή της γεώτρησης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι
δαπάνες προσωπικού, εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
εργασίας όπως περιγράφεται παραπάνω πλην της προµήθειας και τοποθέτησης του
ειδικού καλωδίου και της υπόγειας σφράγισης που πληρώνονται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα
άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.26 και ΓΤΕ.1.30 αντίστοιχα. Στην παραπάνω τιµή
συµπεριλαµβάνονται επίσης οι δαπάνες τυχόν διευρύνσεων για την επίτευξη της
απαιτούµενης διαµέτρου οπής καθώς και των ηµερήσιων µετρήσεων της πίεσης στο
πιεζόµετρο µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών υπαίθρου στη θέση του έργου.
Η επιµέτρηση-πληρωµή του αδιάβροχου καλωδίου γίνεται ανά µέτρο µήκους καλωδίου
(άρθρο ΓΤΕ.1.26) που τοποθετείται σε κάθε οπή γεώτρησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται
όλες οι σχετικές δαπάνες προµήθειας και τοποθέτησης του καλωδίου.

3.18

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Αριθµός τιµολογίου ΓΤΕ.1.28

3.18.1

Περιγραφή
Ο Εργοδότης ενδέχεται να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη λήψη µετρήσεων στάθµης
υπογείου νερού σε όργανα που έχουν εγκατασταθεί είτε από άλλον Ανάδοχο σε
προηγούµενη φάση είτε από τον ίδιο σε χρόνο µετά τη λήξη των εργασιών υπαίθρου και
την αναχώρησή του από την περιοχή του έργου.
Οι µετρήσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Επιβλέποντα για διάστηµα και µε
συχνότητα που θα καθορισθεί από τον Εργοδότη.

3.18.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για τη λήψη µετρήσεων στάθµης νερού γίνεται ανά σηµείο
εγκατεστηµένου οργάνου (άρθρο ΓΤΕ.1.28), οποιουδήποτε τύπου (διπλά ή τριπλά
όργανα στην ίδια γεώτρηση θεωρούνται ως ένα τεµάχιο).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, εξοπλισµού και
υλικών για την εκτέλεση της εργασίας συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης
µετακίνησης του συνεργείου µέτρησης από θέση σε θέση εγκατεστηµένου οργάνου. Η
εισκόµιση και αποκόµιση οργάνων και προσωπικού στο χώρο του έργου πληρώνεται
ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.
Είναι ευνόητο ότι πληρωµή για λήψη µετρήσεων πιεζοµέτρων αναγνωρίζεται µόνο όταν οι
µετρήσεις λαµβάνονται σε χρονική φάση µετά την λήξη των εργασιών υπαίθρου και την
αναχώρηση του Αναδόχου από το χώρο έργου και µόνο κατόπιν εντολής του
Επιβλέποντα.
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3.19

ΚΕΦΑΛΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟΥ - ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟΥ
Αριθµός τιµολογίου ΓΤΕ.1.29

3.19.1

Περιγραφή
Μετά την εγκατάσταση του οργάνου (π.χ. πιεζοµέτρου, αποκλισιοµέτρου), ο Ανάδοχος θα
κατασκευάσει κεφαλή η οποία θα αποτελείται από γαλβανιζέ µεταλλικό σωλήνα
πακτωµένο σε βάση από σκυρόδεµα µε διατάσεις περίπου 40x40x50 εκ. (βυθισµένο στο
έδαφος κατά 30εκ. τουλάχιστον). Ο σωλήνας αυτός θα καλύπτει το σωλήνα του οργάνου
το πολύ µέχρι ύψος 5cm περίπου άνω του πάνω άκρου του και θα καλύπτεται µε
κατάλληλο ανοξείδωτο κάλυµµα που θα ασφαλίζει επαρκώς µε κλειδαριά. Η µέγιστη
εξωτερική διάµετρος του σωλήνα της κεφαλής δε θα υπερβαίνει τα 90χλστ.
Η σήµανση του οργάνου θα γίνεται µε κατάλληλη πινακίδα ισχυρά πακτωµένη και η
οποία θα προεξέχει τουλάχιστον 1.5m του εδάφους στην οποία θα αναγράφεται το όνοµα
του οργάνου και το βάθος του. Επίσης αναγραφή του ονόµατος του οργάνου θα γίνεται
και ανάγλυφα πάνω στην βάση από σκυρόδεµα.
Τα κλειδιά του λουκέτου (2 σειρές) θα παραδίδονται στον Επιβλέποντα µε το πέρας των
εργασιών υπαίθρου.
Λεπτοµέρειες δίνονται στις οδηγίες του Παρατήµατος Α.

3.19.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για την κατασκευή της κεφαλής πιεζοµέτρου ή αποκλισιοµέτρου
γίνεται ανά τεµάχιο κεφαλής οπής γεώτρησης στην οποία εγκαταστάθηκε όργανο (ή
όργανα) (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.29). Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες
προµήθειας και µεταφοράς των υλικών που απαιτούνται, κατασκευής της κεφαλής και
τοποθέτηση του καλύµµατος και του κλείθρου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την
έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

3.20

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟΥ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.30

3.20.1

Περιγραφή
Η υπόγεια σφράγιση κατά την εγκατάσταση πιεζοµέτρου γίνεται µε χρήση σβόλων
µπεντονίτη σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Επιβλέποντα. Για λόγους αποµόνωσης των
υδροφόρων στρωµάτων, σφράγιση µπορεί να ζητηθεί από τον Επιβλέποντα να γίνει και
κάτω από τον πυθµένα του οργάνου πριν την τοποθέτησή του.
Σχετικές λεπτοµέρειες δίνονται στις οδηγίες του Παραρτήµατος Α.

3.20.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για την υπόγεια σφράγιση κατά την εγκατάσταση πιεζοµέτρου
γίνεται ανά τεµάχιο υπόγειας σφράγισης που πραγµατοποιείται (άρθρο ΓΤΕ.1.30)
ανεξάρτητα του βάθους και της διαµέτρου της γεώτρησης, του είδους του σχηµατισµού,
των πιέσεων νερού και του µήκους της υπόγειας σφράγισης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς των υλικών,
εκτέλεσης της σφράγισης, οι καθυστερήσεις του γεωτρητικού συγκροτήµατος καθόλη τη
διάρκεια της εργασίας και της αναµονής διόγκωσης του µπεντονίτη καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της υπόγειας σφράγισης.
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3.21

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟΥ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.31

3.21.1

Περιγραφή
Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια πλήρη εγκατάσταση σωλήνωσης από συνθετικά
υλικά (ABS) µέσα σε οπή γεώτρησης. Οι θέσεις, τα βάθη, το είδος και η διάµετρος των
αποκλισιοµέτρων θα καθορίζονται από τον Εργοδότη. Η ελάχιστη επιτρεπόµενη
εσωτερική διάµετρος θα είναι 60χλστ εκτός αν οριστεί διαφορετικά από τον Επιβλέποντα.
Η εγκατάσταση της αποκλισιοµετρικής σωλήνωσης θα γίνει σύµφωνα µε το αντίστοιχο
εγχειρίδιο οδηγιών της προµηθεύτριας εταιρείας. Οδηγοί θα χρησιµοποιηθούν µετά από
υπόδειξη του Επιβλέποντα, για την τοποθέτηση της σωλήνωσης στο κέντρο της
γεώτρησης.
Το διάστηµα µεταξύ του τοιχώµατος της γεώτρησης και της σωλήνωσης θα πληρωθεί µε
ένεµα µίγµατος τσιµέντου-µπεντονίτη κατάλληλης σύνθεσης που θα εγκρίνεται από τον
Επιβλέποντα. Το ένεµα, γενικά, θα εισπιέζεται µέσω σωλήνα από τον πυθµένα της
γεώτρησης. Σε περίπτωση γεώτρησης µεγαλύτερης των 40 µέτρων, θα χρησιµοποιούνται
σωλήνες εισπίεσης σε διαστήµατα που δε θα υπερβαίνουν τα 30µ. Το διάστηµα αυτό
µπορεί να ελαττωθεί εάν συναντηθούν υδατοπερατές ζώνες. Μετά την ενεµάτωση και
µετά την πάροδο τουλάχιστον µιας µέρας, θα γίνεται έλεγχος της στάθµης του ενέµατος
στην οπή της γεώτρησης και συµπλήρωση του ενέµατος εφόσον απαιτείται. Η µέθοδος
της ενεµάτωσης εγκρίνεται κάθε φορά από τον Επιβλέποντα. Προσοχή πρέπει να δοθεί
στην αποφυγή εισόδου του ενέµατος στο εσωτερικό της σωλήνωσης διαµέσου των
αρµών της.
Ο προσανατολισµός του οργάνου θα καθορίζεται από τον Επιβλέποντα και θα πρέπει να
ελέγχεται κατά την τοποθέτηση της σωλήνωσης. Η κύρια διεύθυνση του οργάνου στην
κορυφή θα µετράται µε πυξίδα ακριβείας και θα καταγράφεται στο ηµερήσιο δελτίο.
Η τελική διάµετρος της οπής των αποκλισιοµετρικών γεωτρήσεων θα είναι ίση µε
101χλστ. Εάν µετά από έγκριση του Επιβλέποντα, ο Ανάδοχος επιλέξει γεώτρηση
µεγαλύτερης διαµέτρου από 101χλστ. για να διευκολύνει την εγκατάσταση της
σωλήνωσης που ο ίδιος προτείνει, δεν έχει δικαίωµα πρόσθετης αποζηµίωσης για τη
διάτρηση γεώτρησης µεγαλύτερης διαµέτρου από την συµβατικά προβλεπόµενη γιατί
θεωρείται ότι επιλογή αυτή έγινε για διευκόλυνσή του.
Λεπτοµέρειες για την εγκατάσταση των αποκλισιοµετρικών σωλήνων δίνονται στις
οδηγίες του Παραρτήµατος Α.

3.21.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για την προµήθεια και εγκατάσταση αποκλισιοµετρικών
σωλήνων γίνεται ανά µέτρο µήκους σωλήνα (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.31) που
εγκαταστάθηκε.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης
των σωληνώσεων µαζί µε τα πώµατα πυθµένα, συνδέσµους, εργαλεία σύνδεσης και
αποσύνδεσης, σφιγκτήρες κτλ., οι δαπάνες προµήθειας των υλικών του ενέµατος και των
εργασιών πλήρωσης της οπής, τυχόν διευρύνσεων για την επίτευξη της απαιτούµενης
διαµέτρου οπής, των καθυστερήσεων του γεωτρητικού συγκροτήµατος, του προσωπικού
και του εξειδικευµένου εξοπλισµού που απαιτείται καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο η γεώτρηση παρουσιάζει καταπτώσεις πριν από την
εγκατάσταση της σωλήνωσης ή πριν από άλλες εργασίες του προγράµµατος ή η
σωλήνωση κυρτώνεται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή τα όργανα µετρήσεων δεν
µπορούν να κινηθούν στις αυλακώσεις της σωλήνωσης, ο Επιβλέποντας σύµφωνα µε
την κρίση του µπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί όλη την εργασία ή ένα µέρος και µπορεί να
καθορίσει µόνο ένα τµήµα του πραγµατικού µήκους αποκλισιοµετρικού σωλήνα που θα
επιµετρηθεί.
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Ο Ανάδοχος δε θα λάβει αποζηµίωση για εγκατάσταση που δε θα γίνει αποδεκτή, ούτε
και έχει δικαίωµα να απαιτήσει παράταση των προθεσµιών. Σε περίπτωση που η
εγκατάσταση δεν είναι αποδεκτή, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει νέα εγκατάσταση σε
απόσταση πέντε µέτρων από εκείνη που απέτυχε και µε τις ίδιες προδιαγραφές.
3.22

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟΥ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.32

3.22.1

Περιγραφή
Μετρήσεις αποκλισιοµέτρου νοούνται οι εργασίες παρακολούθησης της παραµόρφωσης
και των µετακινήσεων κατά µήκος του άξονα του αποκλισιοµετρικού σωλήνα µε τη χρήση
ειδικού εξοπλισµού ο οποίος καταγράφει την απόκλιση της κεντρικής στήλης από το
θεωρητικό κατακόρυφο επίπεδο.
Η λήψη µετρήσεων αποκλισιοµέτρου θα γίνεται µε εξοπλισµό που θα προµηθεύσει ο
Ανάδοχος µε δικιά του δαπάνη και θα εγκρίνεται από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα
εκτελέσει δύο σειρές µετρήσεων ανά σωλήνα µε βήµα 0.50µ. Ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να εκτελεί τις µετρήσεις σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα του δοθεί. Ο
Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου του εξοπλισµού καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
του έργου.
Η παραπάνω εργασία θα εκτελείται µόνο κατόπιν εντολής του Εργοδότη.

3.22.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή για την µέτρηση αποκλισιοµέτρου γίνεται ανά µέτρο µήκους
εγκατεστηµένου σωλήνα (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.32), για δύο (2) σειρές µετρήσεων ανά
0.50µ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, εξοπλισµού και
υλικών, οι δαπάνες µετακίνησης του συνεργείου µέτρησης από θέση σε θέση
εγκατεστηµένου αποκλισιοµέτρου, οι δαπάνες επεξεργασίας, σύνθεσης και παρουσίασης
των µετρήσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται σαφώς εδώ αλλά είναι
απαραίτητη για τη σωστή εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση του οργάνου και του προσωπικού θα αποζηµιώνεται
ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

3.23

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.33

3.23.1

Περιγραφή
Η εκσκαφή των ερευνητικών φρεάτων ή ορυγµάτων θα γίνει έτσι ώστε να ικανοποιεί τον
Επιβλέποντα και η µέθοδος εκσκαφής θα πρέπει να µη δυσκολεύει ή αποκλείει τη σωστή
αξιολόγηση του υπεδάφους.
Τα ερευνητικά φρέατα θα έχουν διατοµή 2x2µ. στην επιφάνεια και 1x1µ. στον πυθµένα
(και µέχρι ύψος 1 µέτρο πάνω από αυτόν), το δε βάθος τους δε θα ξεπερνάει τα 5 µέτρα.
Μία από τις πλευρές θα είναι βαθµιδωτή και µία τουλάχιστον από τις άλλες πλευρές θα
πρέπει να διατηρείται σε καλή και αντιπροσωπευτική κατάσταση για έλεγχο από τον
Επιβλέποντα. ∆ιαφορετικές διαστάσεις εκσκαφών από τις προδιαγραφόµενες παραπάνω
θα γίνονται µόνο κατόπιν έγκρισης του Επιβλέποντα.
Το ύψος και µήκος ερευνητικού ορύγµατος θα καθορίζεται από τον Επιβλέποντα. Γενικά,
το ύψος του δε θα ξεπερνάει τα 5 µέτρα.
Η αντιστήριξη των παρειών, εφόσον απαιτείται, θα γίνει µε ξύλα και ο τρόπος
αντιστήριξης θα εκτελεσθεί µε βάση σχέδια που ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον Εργοδότη
έγκαιρα για έλεγχο. Η αντιστήριξη πρέπει να εξασφαλίζει τα τοιχώµατα του φρέατος ή την
επιφάνεια του ορύγµατος από κατάρρευση αλλά να µην εµποδίζει τον έλεγχο των
σχηµατισµών και τη λήψη δειγµάτων.
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Τα φρέατα πρέπει να εξασφαλισθούν από εισροές βρόχινων νερών. Εάν χρειασθεί
άντληση νερού, θα γίνει µε φροντίδα του Αναδόχου.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε επανεπίχωση των
φρεάτων ή ορυγµάτων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εκσκαφή να παραµείνει ανοιχτή
για κάποιο χρονικό διάστηµα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει προειδοποιητικές
πινακίδες και κατάλληλες περιφράξεις γύρω από το εκσκαφή για την πρόληψη
ατυχηµάτων και υλικών ζηµιών.
O Ανάδοχος θα συντάξει ηµερήσια δελτία και τοµή για κάθε φρέαρ ή όρυγµα σύµφωνα µε
την παράγραφο 2.5 του παρόντος κειµένου.
3.23.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της εκσκαφής και επανεπίχωσης ερευνητικού φρέατος γίνεται
ανά κυβικό µέτρο (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.33) µε βάση το πραγµατικό βάθος σε µέτρα
της εκσκαφής και τις προδιαγραφόµενες ως άνω διαστάσεις (εκτός και αν έχουν οριστεί
διαφορετικά από τον Επιβλέποντα) και ανεξάρτητα από το είδος των σχηµατισµών Στην
περίπτωση ερευνητικού ορύγµατος, η επιµέτρηση-πληρωµή για εκσκαφή και
επανεπίχωση θα γίνεται µε βάση τον πραγµατικό όγκο της εκσκαφής.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη προσωπικού, µηχανηµάτων και υλικών
απαιτουµένων για την εκτέλεση της υπόψη εργασίας συµπεριλαµβανοµένων των
δαπανών εισκόµισης-αποκόµισης του εκσκαπτικού µηχανήµατος και µετακίνησής του
θέση σε θέση εκσκαφής, των δαπανών προειδοποιητικών πινακίδων, αντλήσεων
περιφράξεων, αντιστηρίξεων ή άλλων µέτρων ασφαλείας εφόσον απαιτηθούν, σύνταξης
ηµερολογίου του έργου, ηµερήσιων δελτίων και τοµών καθώς και των δαπανών
χωροθέτησης και αποτύπωσης των θέσεων εκσκαφής.

3.24

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.34

3.24.1

Περιγραφή
Σε περιπτώσεις όπου ο Ανάδοχος καλείται να εκτελέσει γεωτεχνική έρευνα πλησίον
υφιστάµενων δικτύων κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.) ή υφιστάµενου τεχνικού,
ενδέχεται να απαιτείται η διάνοιξη φρέατος (όπως περιγράφεται παραπάνω) µε σκοπό
την αποκάλυψη των αγωγών κοινή ωφελείας,παλιών θεµελιώσεων κτλ. Η διάνοιξη του
φρέατος στην περίπτωση αυτή θα γίνεται χειρωνακτικά έτσι ώστε να µη προκληθεί ζηµιά
στις υφιστάµενες υπόγειες κατασκευές.

3.24.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της διάνοιξης ερευνητικού φρέατος (εκσκαφή και
επανεπίχωση) για την αποκάλυψη υπογείων αγωγών κτλ. γίνεται ανά τεµάχιο
ερευνητικού φρέατος (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.34) που διανοίχθηκε µε βάση τις
υποδείξεις του Επιβλέποντα, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της διατοµής του φρέατος
και της φύσεως των σχηµατισµών.
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται κάθε φύσεως δαπάνη προσωπικού, µηχανηµάτων
και υλικών απαιτουµένων για την εκτέλεση της υπόψη εργασίας συµπεριλαµβανοµένων
των δαπανών µέτρων ασφαλείας που τυχόν απαιτηθούν, σύνταξης ηµερολογίου του
έργου, ηµερήσιων δελτίων και τοµών καθώς και των δαπανών χωροθέτησης και
αποτύπωσης των θέσεων εκσκαφής.
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3.25

ΛΗΨΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΦΡΕΑΡ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.35

3.25.1

Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια διάνοιξης ερευνητικού φρέατος θα λαµβάνονται διαταραγµένα δείγµατα
σε βάθη και σε θέσεις όπου θα υποδειχθούν από τον Μελετητή και µε τη σύµφωνη γνώµη
του Επιβλέποντα. Τα δείγµατα µετά την περιγραφή τους θα συσκευασθούν κατάλληλα
έτσι ώστε να διατηρείται η φυσική τους και θα µεταφερθούν στο εργαστήριο.

3.25.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της λήψης διαταραγµένου δείγµατος γίνεται ανά τεµάχιο
ληφθέντος δείγµατος (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.35), ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του
και του είδους του σχηµατισµού.
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται κάθε φύσεως δαπάνη για την περιγραφή,
συσκευασία και µεταφορά του δείγµατος στο εργαστήριο.

3.26

ΛΗΨΗ Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΦΡΕΑΡ
Αριθµός τιµολογίου ΓΤΕ.1.35

3.26.1

Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια διάνοιξης ερευνητικού φρέατος θα ληφθούν αδιατάρακτα δείγµατα σε
βάθη και σε θέσεις όπου θα υποδειχθούν από τον µελετητή και µε τη σύµφωνη γνώµη
του Επιβλέποντα. Η δειγµατοληψία θα γίνει µε έµπηξη σωληνωτού δειγµατολήπτη µέσα
στην εδαφική στρώση.
Θα πρέπει να λαµβάνεται φροντίδα ώστε να αποφευχθεί κατά τη δειγµατοληψία
διαταραχή της δοµής του δείγµατος. Τα δείγµατα µετά την περιγραφή τους θα
συσκευασθούν κατάλληλα έτσι ώστε να διατηρείται η φυσική τους υγρασία και θα
µεταφερθούν στο εργαστήριο.

3.26.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της λήψης αδιατάρακτου δείγµατος γίνεται ανά τεµάχιο
ληφθέντος δείγµατος (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.35), ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του
και του είδους του σχηµατισµού.
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται κάθε φύσεως δαπάνη για την περιγραφή,
συσκευασία και µεταφορά του δείγµατος στο εργαστήριο.

3.27

∆ΙΑΝΟΙΞΗ Ο∆ΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.37, ΓΤΕ.1.38

3.27.1

Περιγραφή
Ο Ανάδοχος θα διανοίξει όλες τις επί τόπου προσπελάσεις προς τις θέσεις των
ερευνητικών διανοίξεων (γεωτρήσεων, φρεάτων κτλ.). Επίσης θα συντηρεί, καθ’ όλη τη
διάρκεια των εργασιών υπαίθρου και µέχρι την αναχώρηση του από το εργοτάξιο, τις
οδούς προσπέλασης που είτε έχουν διανοιχθεί από τον ίδιο είτε είναι ήδη
κατασκευασµένες από τρίτους κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Επιβλέποντα. Στη
συντήρηση των οδών περιλαµβάνεται ο καθαρισµός και η διαµόρφωση κλίσεων του
οδοστρώµατος καθώς και η διατήρηση κατάλληλων αποστραγγίσεων που να επιτρέπουν
την κίνηση τετράτροχων οχηµάτων ή φορτηγών. Η συντήρηση των οδών προσπέλασης
θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση όλου του εξοπλισµού, υλικών και
προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού της Επίβλεψης) σε όλες τις θέσεις
ερευνών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.
Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών υπαίθρου, θα υποβάλει στον Εργοδότη
τοπογραφικό σχέδιο της περιοχή του έργου (σε 2 αντίγραφα) όπου θα σηµειώνονται οι
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χαράξεις των προτεινόµενων οδών προσπέλασης συνοδευόµενο από περιγραφή
µεθοδολογίας διάνοιξης (µέθοδος διάνοιξης, µηχανήµατα, αλληλουχία εργασιών κτλ.). Ο
Εργοδότης µπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις και διορθώσεις σε αυτά τα σχέδια και τις
µεθόδους ώστε να ελαχιστοποιήσει τη µόνιµη αλλοίωση της φυσικής τοπογραφίας ή των
αποστραγγίσεων ή για λόγους ασφαλείας. Τα τροποποιηµένα σχέδια θα επιστραφούν
στον Ανάδοχο µέσα σε τρεις (3) µέρες από τη λήψη τους από τον Επιβλέποντα. Παρά τις
εισηγήσεις ή τροποποιήσεις του Επιβλέποντα, ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος
για την κατασκευή και συντήρηση ασφαλών προσπελάσεων σε όλη τη διάρκεια ισχύος
της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την έκδοση των σχετικών αδειών που απαιτούνται για την
διάνοιξη των επιτόπου προσπελάσεων και την εκτέλεση του προγράµµατος τόσο από
δηµόσιους φορείς (δασαρχείο, δήµους ΟΚΩ, κλπ.) όσο και από ιδιώτες. Ιδιαίτερα σε
περίπτωση όπου υφίσταται ανάγκη χρήσης εκρηκτικών θα πρέπει να εκδοθεί άδεια από
τους αρµόδιους φορείς (π.χ. αστυνοµικό τµήµα) ενώ η εργασία θα πραγµατοποιηθεί από
ειδικό συνεργείο (µε δίπλωµα πυροτεχνουργού).
3.27.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της διάνοιξης και συντήρησης οδών πρόσβασης γίνεται µε
βάση τις πραγµατικές ώρες εργασίας του µηχανήµατος που κάθε φορά χρησιµοποιείται,
κατόπιν έγκρισης της χρήσης του από τον Επιβλέποντα, µε µέγιστο αριθµό οχτώ (8)
ωρών ηµερησίως. Οι ώρες εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται στο ηµερολόγιο του
έργου.
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται και η εισκόµιση-αποκόµιση του µηχανήµατος
καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της παραπάνω
εργασίας.

3.28

ΛΗΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.46

3.28.1

Περιγραφή
Σε περίπτωση όπου κριθεί απαραίτητο για τις ανάγκες του γεωερευνητικού
προγράµµατος, ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει
δειγµατοληψία χειρωνακτικά
αδιατάρακτων επιφανειακών αδιατάρακτων δειγµάτων σε θέσεις όπου θα του
υποδειχθούν από τον µελετητή και µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα. Τα δείγµατα
αυτά µπορεί να είναι είτε διαστάσεων 30x30x40εκ, είτε θα λαµβάνονται µε χρήση σωλήνα
λεπτού τοιχώµατος τύπου Shelby, είτε µε καροτιέρα.

3.28.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή για τη λήψη χειρωνακτικά επιφανειακών αδιατάρακτων
δειγµάτων γίνεται ανά τεµάχιο ληφθέντος δείγµατος (άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.46,
ΓΤΕ.1.47, ΓΤΕ.1.48), ανεξάρτητα του είδους του σχηµατισµού από τον οποίο λαµβάνεται
και ανεξάρτητα του µήκους αυτού (εφόσον γίνεται µε χρήση σωλήνα Shelby ή
καροτιέρας).
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται κάθε φύσεως δαπάνη για την περιγραφή,
συσκευασία και µεταφορά του δείγµατος στο εργαστήριο.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.
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3.29

∆ΟΚΙΜΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΕΩΣ (STANDARD PENETRATION TEST)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.49

3.29.1

Περιγραφή
Αντικείµενο της δοκιµής είναι ο επί τόπου προσδιορισµός της αντίστασης που προβάλλει
το έδαφος στη διείσδυση ενός πρότυπου διαιρετού δειγµατολήπτη που προωθείται
κρουστικά.
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί επί τόπου πρότυπες δοκιµές διείσδυσης (SPT) στον πυθµένα
γεώτρησης σε βάθη (όπως προχωρεί η γεώτρηση) που θα υποδειχτούν από τον
Μελετητή µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε την Αµερικάνικη Προδιαγραφή ASTM D1586-99.
Η δοκιµή γίνεται αφήνοντας βάρος 63,5Kg να πέσει ελεύθερα από ύψος 0,76µ. επάνω σε
µία κεφαλή, προσαρτηµένη στο πάνω µέρος της διατρητικής στήλης (στελέχη), τα οποία
στο κατώτερο άκρο της φέρει τον πρότυπο δειγµατολήπτη. Το αντίβαρο θα αφεθεί να
καταπέσει ελεύθερα µέχρι που ο δειγµατολήπτης να διεισδύσει περίπου 15εκ. Η ίδια
διαδικασία επαναλαµβάνεται άλλες δύο φορές καταγράφοντας τον αριθµό κρούσεων που
απαιτείται για να επιτευχθεί διείσδυση 15εκ. κάθε φορά. Εάν δεν επιτευχθεί διείσδυση
15εκ. µετά από 50 κρούσεις, η αντίσταση διείσδυσης θα καταγραφτεί 50/D, όπου το D
αντιπροσωπεύει το βάθος διείσδυσης σε εκατοστά µετά από 50 κρούσεις
Απαραίτητη είναι η χρήση σφύρας αυτόµατης απελευθέρωσης. Επίσης σε περίπτωση
όπου συναντηθούν χαλικώδη ή σκληρά εδάφη, θα πρέπει να είναι διαθέσιµος χαλύβδινος
κώνος, ώστε να εκτελεσθεί η δοκιµή.
Αµέσως µετά από κάθε δοκιµή διείσδυσης, αντιπροσωπευτικό τµήµα του δείγµατος που
ανασύρθηκε θα πρέπει να τοποθετηθεί µέσα σε αεροστεγές δοχείο και φυλάσσεται κατά
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διατάραξή του και η απώλεια της φυσικής υγρασίας. Εάν
συναντηθούν περισσότεροι από ένα τύποι εδάφους κατά την προώθηση θα ετοιµαστούν
χωριστά δοχεία για κάθε τύπο εδάφους. Το κάθε δείγµα συνοδεύεται από ετικέτα στην
οποία αναγράφονται: το εργοτάξιο, ο αριθµός γεώτρησης, ο αριθµός δείγµατος, το βάθος
διείσδυσης, το µήκος του ληφθέντος δείγµατος, η ηµεροµήνια δοκιµής και ο αριθµός των
κρούσεων για τα διάφορα στάδια διείσδυσης. Η διατήρηση, η µεταφορά και παράδοση
των δειγµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5.8 του παρόντος κειµένου.
Αµέσως µετά τη δοκιµή θα συντάσσεται δελτίο δοκιµής σύµφωνα µε την παράγραφο 7.1
του άρθρου 8 των Προδιαγραφών Επί Τόπου ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86)

3.29.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµής διεισδύσεως (SPT) γίνεται ανά τεµάχιο
εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.49) ανεξάρτητα από τη διάµετρο της
γεώτρησης ή από το βάθος εκτέλεσης της δοκιµής. Στην τιµή µονάδας
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη λήψης των δειγµάτων.
Εννοείται ότι ο Επιβλέποντας µπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί δοκιµή διείσδυσης εάν
κατά τη γνώµη του δεν τηρήθηκαν οποιεσδήποτε από τις απαιτήσεις που
προαναφέρθηκαν.

3.30

∆ΟΚΙΜΗ Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ LEFRANC - MAAG
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.50

3.30.1

Περιγραφή
Η δοκιµή
έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό της υδατοπερατότητας εδαφικών
σχηµατισµών επί τόπου κατά την πρόοδο των γεωτρήσεων ή και µετά το τέλος τους. Η
δοκιµή µπορεί να είναι σταθερού ύψους (Lefranc) ή µεταβλητού ύψους (Maag).
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις παραπάνω δοκιµές σε βάθη που θα υποδειχτούν από τον
Μελετητή µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα. Η επιλογή του τύπου της δοκιµής
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(Maag ή Lefranc) θα γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα ανάλογα µε το είδος
του εδάφους.
Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 6) και τις Αµερικάνικες Προδιαγραφές ASTM D243468(94).
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί δελτίο της δοκιµής, σε εγκεκριµένο από τον
Επιβλέποντα έντυπο, στο οποίο θα σηµειώνονται τα ακόλουθα:
• Αριθµός γεώτρησης
• Ηµεροµηνία και χρόνος εκτέλεσης της δοκιµής
• Βάθος διεξαγωγής της δοκιµής και µήκος δοκιµαζόµενου τµήµατος
• Εσωτερική διάµετρος σωληνώσεων
• Ύψος της κορυφής των σωληνώσεων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και
ύψος της στήλης νερού
• Στάθµη υπογείου νερού πριν από τη δοκιµή
• Ταχύτητα πτώσης νερού των σωληνώσεων ή απαιτούµενη παροχή για διατήρηση
σταθερής στάθµης νερού στη σωλήνωση
• Τυχόν ειδικές παρατηρήσεις
Καµία δοκιµή δεν θα εκτελεστεί χωρίς την καθοδήγηση του Επιβλέποντα.
3.30.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµής υδατοπερατότητας τύπου Lefranc ή Maag γίνεται
ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.50) ανεξάρτητα από τη
διάµετρο της γεώτρησης και από το βάθος εκτέλεσης της δοκιµής.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας. Η παροχή του απαιτούµενου
όγκου νερού για το ξέπλυµα της οπής και την εκτέλεση της δοκιµής, αποτελεί µέρος της
δοκιµής και ο Ανάδοχος δεν θα έχει καµία πρόσθετη πληρωµή ανεξάρτητα από τον όγκο
του νερού που ξοδεύτηκε πριν και κατά την διάρκεια της δοκιµής. Η εισκόµιση και
αποκόµιση οργάνων και προσωπικού δεν αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως διότι αυτή εκτελείται
στο πλαίσιο της εισκόµισης και αποκόµισης του γεωτρυπάνου.
Ο Επιβλέποντας µπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί κάποια δοκιµή, εάν έχει αιτιολογηµένες
αµφιβολίες ως προς την επαρκή προετοιµασία της γεώτρησης µε έκπλυση ή εάν κατά τη
γνώµη του δεν εκπληρώθηκαν οποιεσδήποτε από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις.

3.31

∆ΟΚΙΜΗ ΕΙΣΠΙΕΣΕΩΣ LUGEON
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.51

3.31.1

Περιγραφή
Σε βραχώδεις ή σκληρούς εδαφικούς σχηµατισµούς οι δοκιµές διαπερατότητας θα
εκτελούνται µε τη µέθοδο LUGEON µε µονό ελαστικό παρέµβυσµα (Packer) κατά την
πρόοδο της γεώτρησης κατά κατιόντα βήµατα µε ένα Packer. ∆οκιµές µε διπλά ελαστικά
παρεµβύσµατα είναι δυνατόν να ζητηθούν από τον Επιβλέποντα µετά την αποπεράτωση
της γεώτρησης.
Η εκτέλεση της δοκιµής γίνεται σύµφωνα µε την διαδικασία όπως περιγράφεται
παρακάτω και στις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86,
άρθρο 6).
Καµία δοκιµή δεν θα εκτελεστεί χωρίς την καθοδήγηση του Επιβλέποντα.

3.31.2

Εκτέλεση δοκιµής
Στο βάθος όπου προβλέπεται η εκτέλεση της δοκιµής θα διακόπτεται η διάτρηση και η
δοκιµή θα γίνεται µέσα στα χαµηλότερα 5µ. βάθους της γεώτρησης. Για το σκοπό αυτό
στερεώνεται ένα Packer στα τοιχώµατα της οπής της γεώτρησης και σε σηµείο που
βρίσκεται 5µ. πάνω από τον πυθµένα της ή σύµφωνα µε τις εντολές του Επιβλέποντα.
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Η γεώτρηση θα ξεπλένεται επαρκώς για χρονική περίοδο µέχρι 10 λεπτά, θα γεµίζετε µε
καθαρό νερό και θα εγκαταλείπεται για µια µέγιστη περίοδο 30 λεπτών ενώ θα
καθορίζεται από τον Ανάδοχο και µε τις οδηγίες του Επιβλέποντα η τυχούσα στάθµη του
υπογείου νερού. Στη συνέχεια το παρέµβυσµα θα εισάγεται στην επιθυµητή στάθµη και ο
Ανάδοχος θα διαπιστώνει ότι η εισροή δεν εµποδίζεται όταν το Packer δεν έχει υποστεί
ακόµη πίεση. Η µέγιστη πίεση νερού σε κάθε δοκιµή δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο
βάρος του υπερκείµενου εδάφους ή βράχου όταν αυτή γίνεται µε σκοπό την κατασκευή
τσιµεντένεσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η µέγιστη ασκούµενη πίεση θα πρέπει να είναι η
2
µεγαλύτερη δυνατή ή το δυνατόν µέχρι τα 10 kg/cm . Η πίεση θα εφαρµοστεί για
2
αυξανόµενες και στη συνέχεια ίδιες ελαττούµενες βαθµίδες (π.χ. 2,5-5-10-5-2,5 kg/cm ).
Προβλέπεται σύνολο πέντε (5) βαθµίδων πίεσης ανά δοκιµή και η µέγιστη απαιτούµενη
πίεση στην κεφαλή του ψηλότερα βρισκόµενου στελέχους του γεωτρύπανού θα είναι
10kg/cm2. Σε κάθε βαθµίδα εφαρµοζόµενης πίεσης νερού και εάν δεν είναι δυνατόν να
διατηρηθεί η απαιτούµενη σταθερή πίεση, το Packer θα κατεβάζεται είτε κατά 0,50µ. είτε
κατά ανάγκη κατά 1,00µ. σύµφωνα µε τις εντολές του Επιβλέποντα, µέχρι να επιτευχθεί η
διατήρηση της απαιτούµενης σταθερής πίεσης.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της δοκιµής γίνει προφανές ότι η θέση του Packer δεν
είναι αποτελεσµατική, επιτρέπεται η επανατοποθέτηση του Packer κατά 1µ. χαµηλότερα
ή ψηλότερα της αρχικής του θέσης µετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. Εάν
και η προσπάθεια αυτή, για την επίτευξη στεγανοποίησης, αποδεχτεί χωρίς αποτέλεσµα
τότε το Packer πρέπει να αποσύρεται, να επιθεωρείται και να τοποθετείται πάλι, εάν
απαιτηθεί. Σε κάθε βαθµίδα εφαρµοζόµενης πίεσης νερού κατά την µέθοδο LUGEON ο
Ανάδοχος θα διατηρεί την απαιτούµενη πίεση σταθερή για συνολικό χρόνο 10 λεπτών.
Όπου εκτελούνται δοκιµές µε διπλό Packer, η διαδικασία για την εφαρµογή της πίεσης
νερού θα είναι ταυτόσηµη µε την καθοριζόµενη για δοκιµές µε µονό Packer στο ίδιο
υψόµετρο. Η απόσταση µεταξύ των ελαστικών παρεµβυσµάτων θα είναι κανονικά 5µ. ή
όπως θα καθοριστεί από τον Επιβλέποντα.
3.31.3

Απαιτούµενος εξοπλισµός
Το συγκρότηµα δοκιµών εισπίεσης θα έχει απόδοση τουλάχιστον 150λίτρων/λεπτό και
µέγιστη πίεση 10kg/cm2, εκτός αν αλλιώς ζητηθεί από τον Επιβλέποντα. Οι πιέσεις και οι
παροχές θα είναι συνεχώς ρυθµιζόµενες. Θα χρησιµοποιηθούν φυγόκεντρες αντλίες. Η
εφαρµογή άλλων τύπων υπόκειται στην έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. Εάν δεν
ορίζεται διαφορετικά, τα ελαστικά παρεµβύσµατα (Packer) θα είναι τύπου εκτόνωσης
(διαστολής) µε ελαστικά περιβλήµατα (κολάρα). Η συµπίεση των ελαστικών
παρεµβυσµάτων θα γίνει από την κεφαλή γεώτρησης µε µηχανικά µέσα.
Το µήκος παρεµβύσµατος θα είναι τουλάχιστον 4 φορές µεγαλύτερο από την διάµετρο
της γεώτρησης. Η εσωτερική διάµετρος του Packer δεν θα είναι µικρότερη των 3/4’’.
Η συσκευή δοκιµών εισπίεσης και τα στελέχη γεωτρυπάνου θα βαθµονοµούνται από τον
Ανάδοχο όπως απαιτείται από τον Επιβλέποντα και δεν θα χρησιµοποιούνται πριν την
έγκριση τους. Η βαθµονόµηση θα υπόκειται σε έκτακτους ελέγχους µε αιτήσεις του
Επιβλέποντα. Καµία πληρωµή δεν θα γίνει για τέτοιες δοκιµές (Calibration).
Η πίεση νερού πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατό σταθερότερη και θα µετριέται µε
κατάλληλους µετρητές πίεσης και η ακρίβειά τους θα ελέγχεται περιοδικά. ∆υνατόν να
απαιτηθεί µέγιστη πίεση νερού µεγαλύτερη των 10kg/cm2 στην κεφαλή του γεωτρύπανου.
Οι παροχές νερού ακόµη και εάν είναι µικρές πρέπει να µετρώνται µε ακρίβεια τάξης
10%.

3.31.4

∆ελτίο δοκιµής
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί δελτίο της δοκιµής, σε εγκεκριµένο από τον
Επιβλέποντα έντυπο, στο οποίο θα σηµειώνονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
• Αριθµός γεώτρησης
• Ηµεροµηνία και χρόνος εκτέλεσης της δοκιµής
• Βάθος τµήµατος που υπέστη εισπίεση
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•
•
•
•
•
•

Στάθµη υπογείου νερού πριν και µετά τη δοκιµή
Ύψος του µετρητή πάνω από την επιφάνεια του εδάφους
Απώλεια πίεσης µεταξύ του µετρητή και του δοκιµαζόµενου τµήµατος, όπως αυτή
λαµβάνεται µε βαθµονόµηση συσκευής και στελεχών γεωτρύπανου
Απώλεια νερού σε λίτρα για κάθε ένα από τα 10 συναπτά λεπτά σε κάθε βαθµίδα
πίεσης που έχει προβλεφθεί
Τύπος ελαστικών παρεµβυσµάτων (Packer)
Eιδικές παρατηρήσεις όπως διαρροή, µεταβολές στην πίεση κ.λπ.

3.31.5

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµής εισπιέσεως Lugeon γίνεται ανά τεµάχιο
εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.51), ανεξάρτητα από το αν η δοκιµή είναι
απλού ή διπλού Packer, από τη διάµετρο της γεώτρησης, από το βάθος εκτέλεσης της
δοκιµής και από την τιµή µέγιστης πίεσης που καθορίσθηκε από τον Επιβλέποντα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας. Η παροχή του απαιτούµενου
όγκου νερού για το ξέπλυµα της οπής και την εκτέλεση της δοκιµής, αποτελεί µέρος της
δοκιµής και ο Ανάδοχος δεν θα έχει καµία πρόσθετη πληρωµή ανεξάρτητα από τον όγκο
του νερού που ξοδεύτηκε πριν και κατά την διάρκεια της δοκιµής. Επίσης, καµία
πρόσθετη πληρωµή δεν θα γίνει για τη µετακίνηση του ελαστικού παρεµβύσµατος
(Packer) σε αποστάσεις ενός µέτρου όπως καθορίζεται πιο πάνω για την επίτευξη της
απαιτούµενης πίεσης.
Η εισκόµιση και αποκόµιση οργάνων και προσωπικού δεν αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως διότι
αυτή εκτελείται στο πλαίσιο της εισκόµισης και αποκόµισης του γεωτρυπάνου.
Ο Επιβλέποντας µπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί κάποια δοκιµή εισπίεσης, εάν έχει
αιτιολογηµένες αµφιβολίες ως προς την επαρκή προετοιµασία της γεώτρησης µε
έκπλυση ή εάν κατά τη γνώµη του δεν εκπληρώθηκαν οποιεσδήποτε από τις
προαναφερόµενες απαιτήσεις.

3.32

ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΥ ∆ΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52

3.32.1

Περιγραφή
Ο Ανάδοχος θα µεταφέρει από το εργαστήριό του επί τόπου του έργου το σύνολο των
οργάνων και του προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση επί τόπου δοκιµών
εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής, τη µέτρηση οργάνων καθώς και την εκτέλεση
ειδικών δειγµατοληψιών και αντίστροφα θα προβεί σε αποκόµιση των οργάνων και του
προσωπικού µετά το τέλος των απαιτούµενων εργασιών και µεταφορά στο εργαστήριο
του.

3.32.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της εισκόµισης και αποκόµισης οργάνων και προσωπικού
γίνεται ανά τεµάχιο µετακινηθέντος συνεργείου σε συνάρτηση µε την απόσταση Τ (σε
χιλιόµετρα) µεταξύ του εργαστηρίου του Αναδόχου και της θέσης του έργου. Για το
συγκεκριµένο έργο, η απόσταση Τ θα λαµβάνεται ίση µε αυτή που αναγράφεται στο
συνηµµένο τιµολόγιο (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52), ανεξάρτητα από την ακριβή
απόσταση µεταξύ τoυ εργαστηρίου του Αναδόχου και της θέσης του έργου.
Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες µεταφοράς προσωπικού και εξοπλισµού
από το εργαστήριο του Αναδόχου µέχρι τη θέση του έργου και αντίστροφα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή για µία και µόνο φορά για κάθε πρόγραµµα εργασιών και
µέχρι το τέλος αυτού. Για εφαρµογή του περισσότερο της µιας φοράς απαιτείται έγγραφη
εντολή του Εργοδότη.
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Εννοείται ότι αποζηµίωση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο θα δικαιούται ο Ανάδοχος µόνο
εφόσον η εργασία (δοκιµή, µέτρηση οργάνου ή δειγµατοληψία) απαιτηθεί από τον
Εργοδότη να γίνει σε χρόνο µετά τη λήξη των εργασιών υπαίθρου µε γεωτρύπανο ή
πενετρόµετρο που ο συγκεκριµένος Ανάδοχος ενδέχεται να εκτελεί στην περιοχή του
έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, η εισκόµιση-αποκόµιση εξοπλισµού και προσωπικού
γίνεται στα πλαίσια της εισκόµισης-αποκόµισης του γεωτρυπάνου ή πενετροµέτρου.
3.33

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΜΕΘΟ∆ΟΣ
∆ΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.53

3.33.1

Περιγραφή
Η δοκιµή πυκνότητας εδαφών επί τόπου µε τη µέθοδο διαταραγµένου δείγµατος έχει ως
σκοπό τον προσδιορισµό της πυκνότητας του εδάφους, σε φυσική κατάσταση ή ύστερα
από συµπύκνωση σε επιχώµατα, µε την εύρεση του βάρους και του ποσοστού υγρασίας
ενός διαταραγµένου δείγµατος και τη µέτρηση του όγκου τον οποίο καταλάµβανε αυτό
πριν από τη λήψη.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 1).
Η δοκιµή προσδιορισµού της ξηράς πυκνότητας µε τη µέθοδο του ελαίου ή της άµµου
χωρίς κώνο περιλαµβάνει την προετοιµασία του εδάφους, τη διάνοιξη της οπής, τη
συλλογή του υλικού, τη προσθήκη άµµου και του ελαίου, την επαναπόκτηση των υλικών
αυτών, τη ζύγιση, τους υπολογισµούς, τη λήψη δείγµατος για τον προσδιορισµό της
φυσικής υγρασίας, όπως κατά λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.

3.33.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµής προσδιορισµού της πυκνότητας εδαφών επί τόπου
µε τη µέθοδο του διαταραγµένου δείγµατος γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.1.53)
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

3.34

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.54

3.34.1

Περιγραφή
Η δοκιµή πυκνότητας εδαφών επί τόπου µε τη µέθοδο αδιατάρακτου δείγµατος έχει ως
σκοπό τον προσδιορισµό της πυκνότητας του εδάφους, σε φυσική κατάσταση ή ύστερα
από συµπύκνωση σε επιχώµατα, µε την εύρεση του βάρους, του όγκου και του
ποσοστού υγρασίας σε αδιατάρακτα δείγµατα.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 1).
Η δοκιµή προσδιορισµού της ξηράς πυκνότητας µε αδιατάρακτο εδαφικό δείγµα
περιλαµβάνει την προσεκτική εκσκαφή γύρω από το δείγµα, την αποκοπή και µόρφωση
του δείγµατος, τη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγµατος για τον προσδιορισµό της φυσικής
υγρασίας, τη ζύγιση του αδιατάρακτου δείγµατος, την εµβάπτιση σε παραφίνη, την
ογκοµέτρηση, τους υπολογισµούς, τους προσδιορισµούς υγρασίας όπως κατά λοιπά
ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.
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3.34.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµής προσδιορισµού της πυκνότητας εδαφών επί τόπου
µε τη µέθοδο του αδιατάρακτου δείγµατος γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.1.54).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

3.35

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΩΝΟΥ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.55

3.35.1

Περιγραφή
Η δοκιµή πυκνότητας εδαφών επί τόπου µε τη µέθοδο άµµου και τη βοήθεια κώνου έχει
ως σκοπό τον προσδιορισµό της πυκνότητας του εδάφους και εφαρµόζεται σε εδάφη που
περιέχουν κόκκους όχι µεγαλύτερους των 5εκ.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 2).
Η δοκιµή προσδιορισµού της ξηράς πυκνότητας µε την παραπάνω µέθοδο περιλαµβάνει
την προετοιµασία της άµµου, την πλήρωση και ζύγιση του κώνου, την προετοιµασία του
εδάφους, τη διάνοιξη της οπής, την τοποθέτηση του κώνου, την πλήρωση της οπής µε
άµµο, τη ζύγιση της άµµου, του εδάφους, την ξήρανση και ζύγιση εκ νέου του εδαφικού
υλικού καθώς και τον υπολογισµό του όγκου της οπής, του ξηρού βάρους του εδάφους
και της πυκνότητας, όπως κατά λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.

3.35.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµής προσδιορισµού της πυκνότητας εδαφών επί τόπου
µε τη µέθοδο άµµου και τη βοήθεια κώνου γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.1.55).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

3.36

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
(CBR)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.56

3.36.1

Περιγραφή
Η δοκιµή έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό της τιµής του Καλιφορνιακού Λόγου
Φέρουσας ικανότητας των εδαφών και των οδοστρωµάτων στη φυσική τους κατάσταση,
χωρίς διατάραξη, και µε τη φυσική τους υγρασία.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 3).
Η δοκιµή CBR επί τόπου και επί έτοιµης διατάξεως επιβολής φορτίου περιλαµβάνει την
προσαρµογή της συσκευής στο όχηµα που θα χρησιµοποιηθεί ως αντίβαρο, την
προετοιµασία του εδάφους, τη φόρτιση, την εφαρµογή του φορτίου, τη λήψη των
µετρήσεων, τη χάραξη του διαγράµµατος διείσδυση – αντίσταση, τον υπολογισµό της
τιµής του CBR, όπως κατά λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.
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3.36.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµής προσδιορισµού Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας
Ικανότητας επί τόπου (CBR) γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.1.56).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

3.37

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.57

3.37.1

Περιγραφή
Η δοκιµή έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό της φέρουσας ικανότητας εδαφών µε τη
βοήθεια δοκιµαστικής φόρτισης πλάκας. Η δοκιµή αυτή δίνει πληροφορίες για το έδαφος
σε ένα βάθος διπλάσιο της διαµέτρου της πλάκας.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 4) και την Αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D 119494.
Η δοκιµαστική φόρτιση εδαφών µε πλάκα περιλαµβάνει την προετοιµασία του εδάφους,
την εγκατάσταση πλακών, γρύλων, γεφυρών, µηκυνσιοµέτρων, την εκτέλεση της δοκιµής
κατά βαθµίδες φορτίσεων, τη λήψη µετρήσεων φορτίου – υποχωρήσεων – χρόνου σε
κάθε βαθµίδα φόρτισης, τους υπολογισµούς, τη χάραξη διαγραµµάτων, την
αποσυναρµολόγηση των συσκευών και της έτοιµης διατάξεως επιβολής φορτίου, όπως
κατά λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

3.37.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµαστικής φόρτισης πλάκας γίνεται ανά εκτελεσθείσα
δοκιµή (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.57).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας συµπεριλαµβανοµένων των
δαπανών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δοκιµής.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

3.38

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Αριθµός τιµολογίου ΓΤΕ.1.58

3.38.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στη δοκιµαστική φόρτιση κατασκευασµένου πασσάλου, λειτουργικού ή
µη, µε µέγιστο φορτίο 150ton που εφαρµόζεται αξονικά στον πάσσαλο.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 5).
Η δοκιµαστική φόρτιση µικροπασσάλου µε διαµορφωµένη την κεφαλή του και σε έτοιµη
διάταξη επιβολής φορτίου περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση των
απαιτούµενων γρύλων, µηκυνσιοµέτρων µηχανικών ή µη, γεφυρών, την εκτέλεση της
δοκιµής κατά βαθµίδες φορτίσεως (ή και αποφορτίσεως), τη λήψη µετρήσεων φορτίου –
υποχωρήσεων – χρόνου σε κάθε βαθµίδα φορτίσεως, τους υπολογισµούς και τη χάραξη
των απαιτούµενων διαγραµµάτων, την αποσυναρµολόγηση και αποκόµιση των οργάνων,
όπως κατά λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.
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3.38.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµαστικής φόρτισης µικροπασσάλου σε κατακόρυφη
φόρτιση γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.58). Για παράταση της
δοκιµής πέραν των επτά (7) ωρών που προκύπτει από τις ανάγκες του προγράµµατος
φορτίσεως ή και του φορτίου λειτουργίας του πασσάλου, η δαπάνη εκτέλεσης της
δοκιµαστικής φόρτισης που αντιστοιχεί σε 50% της τιµής του παρόντος άρθρου αυξάνεται
αναλογικά.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας συµπεριλαµβανοµένων των
δαπανών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δοκιµής.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

3.39

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.59

3.39.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στη δοκιµαστική φόρτιση κατασκευασµένου φρεατοπασσάλου,
λειτουργικό ή µη, µε µέγιστο φορτίο άνω των 150ton, που εφαρµόζεται αξονικά στον
φρεατοπάσσαλο.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 5).
Η δοκιµαστική φόρτιση φρεατοπασσάλου µε διαµορφωµένη την κεφαλή του και σε έτοιµη
διάταξη επιβολής φορτίου περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση των
απαιτούµενων γρύλων, µηκυνσιοµέτρων µηχανικών ή µη, γεφυρών, την εκτέλεση της
δοκιµής κατά βαθµίδες φορτίσεως (ή και αποφορτίσεως), τη λήψη µετρήσεων φορτίου –
υποχωρήσεων – χρόνου σε κάθε βαθµίδα φορτίσεως, τους υπολογισµούς και τη χάραξη
των απαιτούµενων διαγραµµάτων, την αποσυναρµολόγηση και αποκόµιση των οργάνων,
όπως κατά λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.

3.39.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµαστικής φόρτισης φρεατοπασσάλου σε κατακόρυφη
φόρτιση γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.59). Για παράταση της
δοκιµής πέραν των 24 ωρών που προκύπτει από τις ανάγκες του προγράµµατος
φορτίσεως ή και του φορτίου λειτουργίας του πασσάλου, η δαπάνη εκτέλεσης της
δοκιµαστικής φόρτισης που αντιστοιχεί σε 50% της τιµής του παρόντος άρθρου αυξάνεται
αναλογικά.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας συµπεριλαµβανοµένων των
δαπανών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δοκιµής.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

3.40

∆ΟΚΙΜΗ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.60

3.40.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στη φόρτιση µεµονωµένου ήλου σε βραχώδες πρανές µε αξονικό
εφελκυστικό φορτίο και έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό της οριακής πλευρικής τριβής
µεταξύ ήλου και εδάφους.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D4435-84 ή τη
γαλλική προδιαγραφή NF P 94-242-1 ή άλλη έγκυρη ευρωπαϊκή προδιαγραφή.
Η δοκιµή φόρτισης - εξόλκευσης κεκλιµένης παθητικής ήλωσης σε βραχώδες πρανές
περιλαµβάνει την στήριξη του γρύλου φόρτισης, την προετοιµασία της διάταξης φόρτισης
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(τοποθέτηση γρύλου µε τα αναγκαία παρεµβύσµατα πλάκας και κοχλίες κεφαλής
ήλωσης, σύνδεση υδραυλικού πιεστηρίου µε όργανο µέτρησης πίεσης – εφελκυστικής
δύναµης, κατασκευή βάσης και τοποθέτηση διάταξης στήριξης µηκυνσιοµέτρου),
διεξαγωγή της δοκιµαστικής φόρτισης εξόλκευσης µέχρι αστοχίας της ήλωσης ή µέχρι το
µέγιστο φορτίο εξόλκευσης 500kN, λήψη µετρήσεων δύναµης – µετακίνησης,
επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσµάτων, όπως κατά λοιπά ορίζεται στις
προαναφερόµενες προδιαγραφές.
3.40.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της δοκιµής εξόλκευσης παθητικών ηλώσεων γίνεται ανά
εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.60).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

3.41

ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΟΥ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.61

3.41.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά στη µεταφορά ενός στατικού πενετροµέτρου (ικανότητας όπως ζητηθεί
από τον Εργοδότη µε βάση τις απαιτήσεις του γεωερευνητικού προγράµµατος) µε όλο
τον παρελκόµενο εξοπλισµό που απαιτείται για την αγκύρωση και την εκτέλεση δοκιµών
στατικής πενετροµέτρησης από την αποθήκη του Αναδόχου µέχρι τη θέση του έργου,
καθώς και την αντίστροφη µετακίνηση για την αποκόµιση µετά το τέλος της εργασίας

3.41.2

Επιµέτρηση και Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή της εισκόµισης και αποκόµισης στατικού πενετροµέτρου γίνεται
ανά τεµάχιο µετακινηθέντος πενετροµέτρου σε συνάρτηση µε την απόσταση Τ (σε
χιλιόµετρα) µεταξύ της αποθήκης του Αναδόχου και της θέσης του έργου. Για το
συγκεκριµένο έργο, η απόσταση Τ θα λαµβάνεται ίση µε αυτή που αναγράφεται στο
συνηµµένο τιµολόγιο (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.61), ανεξάρτητα από την ακριβή
απόσταση µεταξύ της αποθήκης του Αναδόχου και της θέσης του έργου.
Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες µεταφοράς προσωπικού και απαραίτητου
εξοπλισµού από την αποθήκη του Αναδόχου µέχρι τη θέση του έργου και αντίστροφα.

3.42

ΑΡΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΟΥ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.62

3.42.1

Περιγραφή
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.4.1 του παρόντος κειµένου.

3.42.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της αργίας στατικού πενετροµέτρου γίνεται ανά ώρα
πραγµατοποιηθείσας αργίας (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.62). Η τιµή καλύπτει οποιαδήποτε
δαπάνη που έγινε από τον Ανάδοχο σε σχέση µε το χρόνο αργίας του εξοπλισµού του και
του προσωπικού που χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισµό. Οι ώρες αργίας θα πρέπει να
αναγράφονται στα ηµερήσια δελτία και το ηµερολόγιο του έργου και δεν µπορούν να
υπερβαίνουν τις 8 ώρες κάθε ηµέρα.
Εννοείται ότι δεν θα πληρώνεται αποζηµίωση για τον χρόνο, κατά τον οποίο ο
εξοπλισµός βρίσκεται σε αργία όταν διεξάγονται επιµετρήσεις ή εργασίες επιθεώρησης ή
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όταν ο εξοπλισµός µεταφέρεται στο εργοτάξιο, µετακινείται σε άλλη θέση, αποµακρύνεται
από το εργοτάξιο ή βρίσκεται σε αργία για διευκόλυνση του Αναδόχου.
3.43

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΑΣ
ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ
Άρθρο Τιµολογίου ΓΤΕ.1.63

3.43.1

Περιγραφή
Μετά την αποπεράτωση της απαιτούµενης εργασίας σε κάθε θέση πενετροµέτρησης ο
Ανάδοχος θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την µετακίνηση του
πενετροµέτρου στην επόµενη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Επιβλέποντα.

3.43.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται µε βάση τις ώρες πραγµατοποιηθείσας µετακίνησης
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.63) οι οποίες υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφονται στο
ηµερολόγιο του έργου και στα ηµερήσια δελτία.

3.44

∆ΟΚΙΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρα Τιµολογίου ΓΤΕ.1.64, ΓΤΕ.1.65

3.44.1

Περιγραφή
Η δοκιµή στατικής πενετροµέτρησης έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό της αντιστάσεως
του εδάφους στη συνεχή διείσδυση ενός κώνου που προωθείται µε υδραυλική πίεση
µέσω στελεχών. Με τη χρήση πιεζοκώνου µετράται, µέσω κατάλληλου ηλεκτρικού
καταγραφικού, η πίεση πόρων του εδάφους.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 9) και τις αµερικάνικες προδιαγραφές ASTM D 577895 και ASTM D 3441-98.
Η δοκιµή στατικής πενετροµέτρησης περιλαµβάνει τη διαµόρφωση της θέσης, την
αγκύρωση του πενετροµέτρου, τον έλεγχο κατακορυφότητας της πενετροµετρικής
στήλης, τον έλεγχο στελεχών, τη συνεχή ή κατά βήµατα προώθηση των στοιχείων αιχµής
(κώνου, κώνου και µανδύα τριβής) ή της στήλης των στελεχών µε την αιχµή, τη σύνταξη
και παρουσίαση πινάκων και διαγραµµάτων αποτελεσµάτων, όπως κατά λοιπά ορίζεται
στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.
Αµέσως µετά τη δοκιµή θα συντάσσεται δελτίο δοκιµής σύµφωνα µε την παράγραφο 9.1
του άρθρου 9 της Προδιαγραφής Ε 106-86.
Στα φύλλο αποτελεσµάτων κάθε δοκιµής, πέραν των όσων αναφέρονται στην
παράγραφο 9.2 του άρθρου 9 της Προδιαγραφής Ε106-86, θα παρουσιάζονται στην ίδια
κλίµακα τα διαγράµµατα µεταβολής των µεγεθών qc (αντίσταση αιχµή), fs (τοπική
πλευρική τριβή), Rf (λόγος τριβής), Qt (ολική δύναµη), u (πίεση πόρων)-στην περίπτωση
χρήσης πιεζοκώνου- καθώς επίσης και της κατάταξης του εδάφους και περιγραφής του
(αντοχή/πυκνότητα) µε βάση διεθνώς αναγνωρισµένες µεθοδολογίες.

3.44.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής στατικής πενετροµέτρησης γίνεται ανά
εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρα τιµολογίου ΓΤΕ.1.64, ΓΤΕ.1.65) σε συνάρτηση µε το τελικό
βάθος της δοκιµής.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών
κτλ. για την έντεχνη εκτέλεση, αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ως
άνω προδιαγραφόµενης εργασίας συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για τη
διαµόρφωση της θέσης και την κατάλληλη αγκύρωση του πενετροµέτρου.
Σε περίπτωση που µια δοκιµή στατικής πενετροµέτρησης σταµατήσει σε κάποιο
ενδιάµεσο βάθος από τον αρχικώς προκαθορισµένο, και δεν µπορεί να προχωρήσει
παρά την εφαρµογή της µέγιστης δυνατής δύναµης λόγω της αντοχής/πυκνότητας του
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σχηµατισµού και εφόσον ζητηθεί από τον Επιβλέποντα να γίνει επανάληψη της δοκιµής
σε παρακείµενη θέση, για λόγους που εξυπηρετούν τους σκοπούς του γεωερευνητικού
προγράµµατος, τότε η αρχική δοκιµή θα πληρωθεί ως ποσοστό της τιµής µονάδας
ανάλογα µε το βάθος που αυτή σταµάτησε.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί προδιάτρηση, η πληρωµή της θα γίνει ιδιαίτερα σύµφωνα
µε τα άρθρο ΓΤΕ.1.5 για το αντίστοιχο βάθος διάτρησης.
Η χωροθέτηση και αποτύπωση της θέσης της πενετροµέτρησης πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΕΟΑΕ Νο 2 (παράγραφος 3.48).
3.45

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ∆ΟΚΙΜΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ (VANE TEST)
Άρθρο Τιµολογίου ΓΤΕ.1.66

3.45.1

Περιγραφή
Η επί τόπου δοκιµή πτερυγίου (Vane test) έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό της επί
τόπου αστράγγιστης διατµητικής αντοχής του εδάφους σε διάφορα βάθη από την
επιφάνεια. Η µέθοδος έχει εφαρµογή σε περιπτώσεις κορεσµένων, λεπτοκόκκων, µη
ρηγµατωµένων συνεκτικών εδαφών (αργίλων, ιλύων) των οποίων η αστράγγιστη
διατµητική αντοχή δεν υπερβαίνει τα 100 kN/m2 (πολύ µαλακά έως στιφρά).
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί επί τόπου δοκιµές πτερυγίου στον πυθµένα γεώτρησης ή
απ’ευθείας διείσδυση του πτερυγίου από την επιφάνεια σε βάθη που θα υποδειχτούν από
τον Μελετητή µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 10) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D257394.
Η επί τόπου δοκιµή πτερυγίου περιλαµβάνει την συναρµολόγηση της συσκευής, τον
καθαρισµό της γεώτρησης, την τοποθέτηση των πτερυγίων µέσα στη γεώτρηση και στο
επιθυµητό βάθος, την τοποθέτηση σταθεροποιητικών εδράνων, τη βύθιση του πτερυγίου,
την τοποθέτηση της κεφαλής µετρήσεων, την εκτέλεση της δοκιµής και τη λήψη των
αναγνώσεων, την αφαίρεση της συσκευής, όπως κατά λοιπά ορίζονται στις
προαναφερόµενες προδιαγραφές.
Αµέσως µετά τη δοκιµή θα συντάσσεται δελτίο δοκιµής σύµφωνα µε την παράγραφο 9.1
του άρθρου 10 της Προδιαγραφής Ε 106-86 και την παράγραφο 2.5.3. του παρόντος
κειµένου.
Το φύλλο αποτελεσµάτων της δοκιµής θα περιλαµβάνει όσα περιγράφονται στην
παράγραφο 9.2 του άρθρου 10 της Προδιαγραφής Ε106-86.

3.45.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της επί τόπου δοκιµής πτερυγίου (Vane test), γίνεται ανά
τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.66) ανεξάρτητα από τη διάµετρο
της γεώτρησης ή από το βάθος εκτέλεσης της δοκιµής.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση, αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
προδιαγραφόµενης εργασίας. Η εισκόµιση και αποκόµιση οργάνων και προσωπικού δεν
αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως διότι αυτή εκτελείται στο πλαίσιο της εισκόµισης και
αποκόµισης του γεωτρυπάνου.

3.46

∆ΟΚΙΜΗ ΠΡΕΣΣΙΟΜΕΤΡΟΥ
Άρθρο Τιµολογίου ΓΤΕ.1.67

3.46.1

Περιγραφή
Η δοκιµή πρεσσιοµέτρου έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό της σχέσης τάσης –
παραµόρφωσης του εδάφους µε παραδοχή επιπέδου εντάσεως καθώς επίσης και τον
προσδιορισµό της οριακής αντοχής του.
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Ο Ανάδοχος θα εκτελεί δοκιµές πρεσσιοµέτρου σε γεώτρηση σε βάθη που θα
υποδειχτούν από τον Μελετητή µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 11) και την Αµερικάνικη Προδιαγραφή ASTM D471987(94).
Η δοκιµή πρεσσιοµέτρου περιλαµβάνει την προετοιµασία της συσκευής, τις διορθώσεις
όγκου και πιέσεων, την εισαγωγή βολίδας στη γεώτρηση και στο επιθυµητό βάθος, την
επιβολή φορτίου κατά στάδια, τις αναγνώσεις ογκοµετρικών παραµορφώσεων σε κάθε
βαθµίδα φορτίσεως πιέσεων και παραµορφώσεων, την αποφόρτιση και επαναφόρτιση,
την αποσυναρµολόγηση της συσκευής και επαναφορά στην αρχική κατάσταση, τους
υπολογισµούς, την παρουσίαση αποτελεσµάτων (πίνακες, σχέδια, διαγράµµατα), όπως
κατά λοιπά ορίζονται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.
Αµέσως µετά τη δοκιµή θα συντάσσεται δελτίο δοκιµής σύµφωνα µε την παράγραφο 8.1
του άρθρου 11 της Προδιαγραφής Ε 106-86 και την παράγραφο 2.5.3. του παρόντος
κειµένου.
Το φύλλο αποτελεσµάτων της δοκιµής θα περιλαµβάνει όσα περιγράφονται στην
παράγραφο 8.2 του άρθρου 11 της Προδιαγραφής Ε106-86.
3.46.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής πρεσσιοµέτρου γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας
δοκιµής (άρθρο ΓΤΕ.1.67) ανεξάρτητα από τη διάµετρο της γεώτρησης και το βάθος
εκτέλεσης της δοκιµής.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση, αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
προδιαγραφόµενης εργασίας. Η εισκόµιση και αποκόµιση οργάνων και προσωπικού δεν
αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως διότι αυτή εκτελείται στο πλαίσιο της εισκόµισης και
αποκόµισης του γεωτρυπάνου.
Στην περίπτωση που η γεώτρηση δεν είναι αποκλειστικά πρεσσιοµετρική οπότε και
ενδέχεται η διάµετρος της γεώτρησης να είναι πολύ µεγαλύτερη της βολίδας, η διάτρηση
στην κάθε φορά στάθµη δοκιµής θα γίνεται µε διατρητικό κατάλληλης διαµέτρου και
µήκος λίγο µεγαλύτερο από το µήκος της βολίδας. Η αποζηµίωση για τη διεύρυνση στο
µήκος αυτό που τυχόν απαιτηθεί για τη συνέχιση της γεώτρησης σε µεγαλύτερο βάθος
είναι ανηγµένη στην τιµή µονάδας της δοκιµής.

3.47

∆ΟΚΙΜΗ ΝΤΙΛΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Άρθρο ΕΟΑΕ Νο 1

3.47.1

Περιγραφή
Η δοκιµή ντιλατοµέτρου υψηλής πίεσης (µέγιστη πίεση 30 MPa) έχει ως σκοπό τον
προσδιορισµό της σχέσης τάσης – παραµόρφωσης σε βράχο υψηλής αντοχής.
Η διαδικασία της δοκιµής ντιλατοµέτρου είναι παρόµοια µε αυτή της δοκιµής
πρεσσιοµέτρου (Ε 106-86, άρθρο 11 και ASTM D4719-00). Οδηγίες σχετικά µε τις
βαθµίδες φόρτισης και άλλες λεπτοµέρειες της δοκιµής θα δίνονται στο Πρόγραµµα
Γεωερευνητικών Εργασιών ανάλογα µε τον σκοπό του γεωερευνητικού προγράµµατος.
Η δοκιµή ντιλατοµέτρου περιλαµβάνει την προετοιµασία της συσκευής, τις διορθώσεις
όγκου και πιέσεων, την εισαγωγή βολίδας στη γεώτρηση και στο επιθυµητό βάθος, την
επιβολή φορτίου κατά στάδια, τις αναγνώσεις ογκοµετρικών παραµορφώσεων σε κάθε
βαθµίδα φορτίσεως πιέσεων και παραµορφώσεων, την αποφόρτιση και επαναφόρτιση,
την αποσυναρµολόγηση της συσκευής και επαναφορά στην αρχική κατάσταση, τους
υπολογισµούς, την παρουσίαση αποτελεσµάτων (πίνακες, σχέδια, διαγράµµατα), όπως
κατά λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.
Αµέσως µετά τη δοκιµή θα συντάσσεται δελτίο δοκιµής παρόµοιο µε αυτό της δοκιµής
πρεσσιοµέτρου. Επίσης το φύλλο αποτελεσµάτων της δοκιµής θα είναι παρόµοιο µε αυτό
της δοκιµής πρεσσιοµέτρου.
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3.47.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής ντιλατοµέτρου υψηλής πίεσης γίνεται ανά τεµάχιο
εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο ΕΟΑΕ Νο 1) ανεξάρτητα από τη διάµετρο της γεώτρησης
και µέχρι βάθος εκτέλεσης δοκιµής τα 50 µέτρα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση, αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
προδιαγραφόµενης εργασίας. Η εισκόµιση και αποκόµιση οργάνων και προσωπικού δεν
αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως διότι αυτή εκτελείται στο πλαίσιο της εισκόµισης και
αποκόµισης του γεωτρυπάνου.
Στην περίπτωση που η γεώτρηση δεν είναι αποκλειστικά ντιλατοµετρική οπότε και
ενδέχεται η διάµετρος της γεώτρησης να είναι πολύ µεγαλύτερη της βολίδας, η διάτρηση
στην κάθε φορά στάθµη δοκιµής θα γίνεται µε κοπτικό κατάλληλης διαµέτρου και µήκος
λίγο µεγαλύτερο από το µήκος της βολίδας. Η αποζηµίωση για τη διεύρυνση στο µήκος
αυτό που τυχόν απαιτηθεί για τη συνέχιση της γεώτρησης σε µεγαλύτερο βάθος είναι
ανηγµένη στην τιµή µονάδας της δοκιµής.

3.48

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο ΕΟΑΕ Νο 2 (Σχετ. ΤΟΠ.3)

3.48.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά αρχικά στην χωροθέτηση επιτόπου των σηµείων έρευνας (γεώτρηση ή
πενετροµέτρηση) µε βάση τις συντεταγµένες που προτείνονται στο Πρόγραµµα
Γεωερευνητικών Εργασιών
και στη συνέχεια στην τοπογραφική αποτύπωση
(συντεταγµένες Χ,Υ και υψόµετρο) των τελικών θέσεων εκτέλεσής τους. Οι οριζόντιες
συντεταγµένες και τα υψόµετρα της χωροθέτησης και τοπογραφικής αποτύπωσης θα
είναι ακριβή µέσα στα πλαίσια των παρακάτω ανοχών:
±1,50µ για οριζόντιες συντεταγµένες
±0,20µ για υψόµετρα
Η τοπογραφική αποτύπωση θα γίνεται µε γεωδαιτικό σταθµό ή δέκτες GPS ανάλογης
ακρίβειας και η εξάρτησή τους θα γίνεται από υφιστάµενο τοπογραφικό δίκτυο της
περιοχής του έργου.

3.48.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της χωροθέτησης και τοπογραφικής αποτύπωσης σηµείου
έρευνας γίνεται ανά τεµάχιο χωροθετηθείσας και αποτυπωθείσας γεώτρησης ή
πενετροµέτρησης (άρθρο ΕΟΑΕ Νο 2).
Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες προσωπικού, οργάνων και υλικών που
απαιτούνται για τη χωροθέτηση των γεωτρήσεων/πενετροµετρήσεων και στη συνέχεια
της τοπογραφικής τους αποτύπωσης µε την ως άνω προδιαγραφόµενη ακρίβεια.
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4

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ

4.1

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΞΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.1

4.1.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 1) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D42185(98), D2217-85(98).
Η εργασία περιλαµβάνει την προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση ενός δείγµατος
εδάφους, για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών, δηλαδή ξήρανση, θρυµµατισµό,
τετραµερισµό, απόληψη της απαιτούµενης ποσότητας δείγµατος για την αντίστοιχη
δοκιµή, διαχωρισµό κλάσµατος από τα αντίστοιχα κόσκινα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται
στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.1.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.1).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.2

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.2

4.2.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της φυσικής υγρασίας ενός εδαφικού δείγµατος, η
οποία προσδιορίζεται σαν ο λόγος του βάρους του νερού προς το βάρος των ξηρών
κόκκων εδάφους και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 2) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM
D2216-98.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την επιλογή δείγµατος, ζύγιση, ξήρανση, ζύγιση και
υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.2.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ2.2).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.3

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.3

4.3.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 3).
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη µόρφωση δείγµατος, ζύγιση, εµβάπτιση στην παραφίνη,
ογκοµέτρηση και υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη
προδιαγραφή.

4.3.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.3).
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
4.4

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Ε∆ΑΦΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.4

4.4.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 4) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D854-98.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία του πυκνόµετρου, τις ζυγίσεις πυκνόµετρου και
υλικού, την εµβάπτιση, ξήρανση, ζύγιση, τους υπολογισµούς κ.λ.π., όπως κατά τα λοιπά
ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.4.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση – πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.4).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.5

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ATTERBERG
Άρθρο τιµολογίου ΓΕΤ.2.5

4.5.1

Περιγραφή
Η δοκιµή προσδιορισµού των ορίων Atterberg περιλαµβάνει τον προσδιορισµό του ορίου
υδαρότητας, του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας σε εδαφικό δείγµα και
θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής
(Ε 105-86, άρθρα 5 και 6) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D4318-98.

4.5.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.5).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.6

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΚΚΩΝ, Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΞΗΡΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.6

4.6.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της κατανοµής των διαφόρων µεγεθών κόκκων σε
λεπτόκοκκα και χοντρόκοκκα, αδρανή υλικά µε τη χρήση κόσκινων και θα εκτελείται
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86,
άρθρο 7) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM C136 -96a και ASTM C117 -95.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, κοσκίνισµα, ζύγιση του
υλικού, υπολογισµούς, σχεδίαση καµπύλων, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις
προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.6.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.6).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.7

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΠΤΟΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ Νο 200 ΣΕ Α∆ΡΑΝΗ
ΥΛΙΚΑ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.7

4.7.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του υλικού λεπτότερου του προτύπου κόσκινου Νο
200 (75µm) σε αδρανή υλικά και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές
Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 8) και την αµερικάνικη
προδιαγραφή ASTM C117 -95 ή ASTM D1140-97.
Η δοκιµή περιλαµβάνει, την ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, ξήρανση κοσκίνισµα,
ζύγιση, υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες
προδιαγραφές.

4.7.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.7).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.8

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΟ
Αριθµός τιµολογίου ΓΤΕ.2.8

4.8.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της κατά µέγεθος κατανοµής των κόκκων στα
λεπτόκοκκα εδάφη και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 9) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM
D422-63(98).
H δοκιµή περιλαµβάνει υπολογισµό της υγρασίας, ζύγιση, εµβάπτιση στο διάλυµα του
µέσου διασποράς, ανάδευση, µεταφορά στον ογκοµετρικό σωλήνα, ανάδευση, λήψη
µετρήσεων του αραιοµέτρου στους αντίστοιχους χρόνους, υπολογισµούς, χάραξη της
καµπύλης, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.8.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση και πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.8).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.9

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΜΕ ΞΗΡΗ ΚΑΥΣΗ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.9

4.9.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό οργανικής ύλης σε εδαφικό δείγµα µε ξηρή καύση
και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις αµερικάνικες προδιαγραφές AASHTO T267-86 ή ASTM
D2974-87(95).
Η δοκιµή περιλαµβάνει ξήρανση, θρυµµατισµό, διαχωρισµό του υλικού από κατάλληλο
κόσκινο, ξήρανση, ζύγιση, τοποθέτηση του υλικού σε πυρίµαχη κάψουλα και στη
ο
συνέχεια σε αποτεφρωτικό κλίβανο, σταδιακή ρύθµιση της θερµοκρασίας έως 440 C,
ζύγιση του δείγµατος τουλάχιστον τρεις (3) φορές µέχρι πλήρους αποτέφρωσης των
οργανικών ουσιών, υπολογισµό της περιεκτικότητας αυτών, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται
στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.
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4.9.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ2.9).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.10

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΜΕ ΥΓΡΗ ΚΑΥΣΗ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.10

4.10.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό οργανικής ύλης σε εδαφικό δείγµα µε υγρή καύση
και θα εκτελείται σύµφωνα µε την αµερικάνικη προδιαγραφή AASHTO T194-87.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την συλλογή δείγµατος, τη ξήρανση, θρυµµατισµό, διαχωρισµό
του υλικού από κατάλληλο κόσκινο, ζύγιση, εκτέλεση των κατάλληλων χηµικών
αντιδράσεων, την παραµονή προς αντίδραση και διάλυση της όλης διαδικασίας
εκτελούµενης δύο (2) φορές για τον τελικό υπολογισµό της οργανικής ουσίας, όπως κατά
τα λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.

4.10.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.10).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.11

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΣ Ή
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑ PROCTOR)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.11

4.11.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της σχέσης µεταξύ της περιεχόµενης υγρασίας και
της πυκνότητας των εδαφών µε συµπύκνωση αυτών µέσα σε τύπο ορισµένου µεγέθους
µε κόπανο βάρους 2,49χλγρ. που πέφτει από ύψος 304,8χλστ. στην περίπτωση της
πρότυπης µεθόδου ή βάρους 4,54χλγρ. που πέφτει από ύψος 457χλστ. στην περίπτωση
της τροποποιηµένης µεθόδου.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρα 10 και 11) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM
D698-91(98) ή AASHΤO T99-94 και ASTM D1557-91(98) ή AASHΤO Τ180-93 για την
πρότυπη και τροποποιηµένη µέθοδο αντίστοιχα.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της υγρασίας, τη διαβροχή, τη συµπύκνωση,
ζύγιση του υλικού, τον προσδιορισµό της υγρασίας εκ νέου σε όσα στάδια απαιτούνται,
τους υπολογισµούς, τη σχεδίαση αποτελεσµάτων τόσο για τη πρότυπο δοκιµή όσο και
για την τροποποιηµένη µέθοδο, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες
προδιαγραφές.

4.11.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.11).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.12

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (CBR) ΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.12

4.12.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της τιµής της φέρουσας ικανότητας εδαφών και
µιγµάτων εδαφών-αδρανών όταν συµπυκνωθούν στο εργαστήριο στη βέλτιστη υγρασία
και σε διάφορους βαθµούς πυκνότητας µε την πρότυπη ή τροποποιηµένη µέθοδο.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 12) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D188399 ή A.A.S.H.Τ.O T193-93.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την ύγρανση, την συµπύκνωση στον τύπο των τριών (3)
δειγµάτων µε τους αντίστοιχους κτύπους, την τοποθέτηση των φορτίων, τον κορεσµό, τη
µέτρηση της διόγκωσης, τη δοκιµή διείσδυσης του εµβόλου, υπολογισµούς, χάραξη
καµπύλων, εξαγωγής της τιµής CBR, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις
προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.12.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.12).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας. Η δοκιµή PROCTOR
πληρώνεται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.11

4.13

∆ΟΚΙΜΗ ΜΟΝΟ∆ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.13

4.13.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του βαθµού στερεοποίησης και της συµπιεστότητας
εδαφικού υλικού όταν είναι πλευρικά µη παραµορφώσιµο, φορτίζεται δε και στραγγίζεται
αξονικά.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 13) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D243596 και D4186-89(98).
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, τον
προσδιορισµό της υγρασίας πριν και µετά τη δοκιµή, τον προσδιορισµό του υγρού και
ξηρού φαινόµενου βάρους, τη λήψη µετρήσεων στα απαιτούµενα χρονικά διαστήµατα,
τους υπολογισµούς, τη σχεδίαση των απαιτούµενων διαγραµµάτων, την επαναφορά της
συσκευής στην αρχική θέση, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες
προδιαγραφές.

4.13.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.13).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.14

∆ΟΚΙΜΗ ΑΝΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.14

4.14.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της ανεµπόδιστης αντοχής συνεκτικού εδάφους,
αδιατάρακτου ή αναζυµωµένου δείγµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
συνεκτικότητα του εδάφους να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τη διατήρηση της
γεωµετρίας του δοκιµίου χωρίς την εφαρµογή πλευρικής πίεσης.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 14) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D216698a.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία του δείγµατος, τη µόρφωση, την τοποθέτηση
στη συσκευή, την εκτέλεση της δοκιµής, την αφαίρεση του δείγµατος, την επαναφορά της
συσκευής στην αρχική θέση, τους υπολογισµούς αρχικής πυκνότητας, φυσικής υγρασίας,
βαθµού κορεσµού κτλ. όπως ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.14.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.14).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.15

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΡΩΝ (UU)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.15

4.15.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της αστράγγιστης διατµητικής αντοχής και της
σχέσης τάσης-παραµόρφωσης κυλινδρικού δείγµατος, αδιατάρακτου ή αναζυµωµένου,
συνεκτικού εδάφους. Το δείγµα υπόκειται σε πλευρική πίεση, σε τριαξονική συσκευή, και
υποβάλλεται σε κατακόρυφο αξονικό φορτίο υπό σταθερή ταχύτητα αξονικής
παραµόρφωσης χωρίς να επιτρέπεται αποστράγγιση και χωρίς µέτρηση της πίεσης
πόρων.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 15) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D285095.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου και την τοποθέτησή του στη συσκευή,
την εξάσκηση της πλευρικής πιέσεως, τη ρύθµιση της ταχύτητας παραµόρφωσης, τη
µέτρηση των φορτίων σε σχέση µε τη παραµόρφωση, τους υπολογισµούς, τον
προσδιορισµό υγρής πυκνότητας, φυσικής υγρασίας κλπ, τη σχεδίαση των απαραίτητων
διαγραµµάτων, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση όπως κατά τα λοιπά
ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.15.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής γίνεται ανά εκτελεσθέν στάδιο φόρτισης (σηµείο)
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.15) ανάλογα µε τη διάµετρο D του δοκιµίου (D=1½΄΄. 1 ½΄΄, 3΄΄,
3 ½΄΄ και 4΄΄). Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο προς εκτέλεση εγκεκριµένο
εργαστηριακό πρόγραµµα, η διάµετρος του δείγµατος θα είναι 1½΄΄.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.16

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΡΩΝ CUPP)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.16

4.16.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της διατµητικής αντοχής και της σχέσης τάσηςπαραµόρφωσης κυλινδρικού δείγµατος, αδιατάρακτου ή αναζυµωµένου, συνεκτικού
εδάφους. Το δείγµα στερεοποιείται υπό πλευρική πίεση, σε τριαξονική συσκευή, και
υποβάλλεται σε κατακόρυφο αξονικό φορτίο υπό σταθερή ταχύτητα αξονικής
παραµόρφωσης χωρίς να επιτρέπεται αποστράγγιση µε ταυτόχρονη µέτρηση της πίεσης
πόρων.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 15) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D476795.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, τον
κορεσµό, την εξάσκηση των πιέσεων για τη στερεοποίηση, τον χρόνο στερεοποίησης, τη
ρύθµιση της ταχύτητας φορτίσεως, τη µέτρηση των παραµορφώσεων, των φορτίων και
της πιέσεως πόρων, τους υπολογισµούς, τον προσδιορισµό υγρής πυκνότητας, φυσικής
υγρασίας κλπ, τη σχεδίαση των απαραίτητων διαγραµµάτων, επαναφορά της συσκευής
στην αρχική της θέση, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες
προδιαγραφές.

4.16.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής γίνεται ανά εκτελεσθέν στάδιο φόρτισης (σηµείο)
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.16) ανάλογα µε τη διάµετρο D του δοκιµίου (D=1½΄΄. 1 ½΄΄, 3΄΄,
3 ½΄΄ και 4΄΄). Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο προς εκτέλεση εγκεκριµένο
εργαστηριακό πρόγραµµα, η διάµετρος του δείγµατος θα είναι 1½΄΄.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.17

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΡΩΝ
(CD)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.17

4.17.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της διατµητικής αντοχής και της σχέσης τάσηςπαραµόρφωσης κυλινδρικού δείγµατος, αδιατάρακτου ή αναζυµωµένου, συνεκτικού
εδάφους. Το δείγµα στερεοποιείται υπό πλευρική πίεση, σε τριαξονική συσκευή, και
υποβάλλεται υπό στραγγιζόµενες συνθήκες σε κατακόρυφο αξονικό φορτίο υπό βραδεία
ταχύτητα έτσι ώστε πρακτικά να µην επιτρέπεται η ανάπτυξη πίεσης πόρων.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 15) και τη βρετανική προδιαγραφή B.S. 1377:Part
8:1990:8.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, τον
κορεσµό, την εξάσκηση των πιέσεων για τη στερεοποίηση, τον χρόνο στερεοποίησης, τη
ρύθµιση της ταχύτητας φορτίσεως, τη λήψη µετρήσεων φορτίου - παραµορφώσεως, τους
υπολογισµούς, τον προσδιορισµό υγρής πυκνότητας, φυσικής υγρασίας κλπ, τη
σχεδίαση των απαραίτητων διαγραµµάτων, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική
της θέση, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.17.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής γίνεται ανά εκτελεσθέν στάδιο φόρτισης (σηµείο)
(άρθρο ΓΤΕ.2.17) ανάλογα µε τη διάµετρο D του δοκιµίου (D=1½΄΄. 1 ½΄΄, 3΄΄, 3 ½΄΄ και
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4΄΄). Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο προς εκτέλεση εγκεκριµένο εργαστηριακό
πρόγραµµα, η διάµετρος του δείγµατος θα είναι 1½΄΄.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
4.18

∆ΟΚΙΜΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.18

4.18.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της µεταβολής της διατµητικής αντοχής εδάφους σε
σχέση µε τη µεταβολή της ορθής τάσης µέσω θραύσης των δοκιµίων του εδάφους κατά
µια προδιαγεγραµµένη επιφάνεια (συσκευή διάτµησης) χωρίς να έχει προηγηθεί
στερεοποίηση αυτών.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 16) και τη βρετανική προδιαγραφή B.S. 1377:Part
7:1990:4.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, τη
ρύθµιση της ταχύτητας θραύσεως, την επιβολή του φορτίου, τη θραύση του δοκιµίου µε
ταυτόχρονη λήψη των µετρήσεων φορτίου – παραµορφώσεων, τους υπολογισµούς, τον
προσδιορισµό της υγρής πυκνότητας, φυσικής υγρασίας κλπ, τη σχεδίαση των
απαραίτητων διαγραµµάτων, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση όπως
κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.18.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής γίνεται ανά εκτελεσθέν στάδιο φόρτισης (σηµείο)
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.18) και αφορά δείγµα πλευράς 2½΄΄.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.19

∆ΟΚΙΜΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.19

4.19.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της µεταβολής της διατµητικής αντοχής εδάφους σε
σχέση µε τη µεταβολή της ορθής τάσης µέσω θραύσης των δοκιµίων του εδάφους κατά
µια προδιαγεγραµµένη επιφάνεια (συσκευή διάτµησης) µε προηγούµενη στερεοποίηση
τους υπό την ορθή τάση. Στη δοκιµή αυτή, η ταχύτητα παραµόρφωσης είναι τέτοια ώστε
η θραύση να γίνει µεταξύ 5 και 10 λεπτών της ώρας.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 16) και τη βρετανική προδιαγραφή B.S. 1377:Part
7:1990:4.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου, τη τοποθέτηση στη συσκευή, τη
φόρτιση, τη στερεοποίηση, τη ρύθµιση της ταχύτητας θραύσεως, τη θραύση του δοκιµίου
µε ταυτόχρονη λήψη µετρήσεων φορτίου – παραµορφώσεων, τους υπολογισµούς, τον
προσδιορισµό της υγρής πυκνότητας, φυσικής υγρασίας κλπ, τη σχεδίαση των
απαραίτητων διαγραµµάτων, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική θέση, όπως
κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.19.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής γίνεται ανά εκτελεσθέν στάδιο φόρτισης (σηµείο)
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.19) και αφορά δείγµα πλευράς 2½΄΄.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.20

∆ΟΚΙΜΗ ΒΡΑ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.20

4.20.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της µεταβολής της διατµητικής αντοχής εδάφους σε
σχέση µε τη µεταβολή της ορθής τάσης µέσω θραύσης των δοκιµίων του εδάφους κατά
µια προδιαγεγραµµένη επιφάνεια (συσκευή διάτµησης) µε προηγούµενη στερεοποίηση
τους υπό την ορθή τάση. Στη δοκιµή αυτή, η ταχύτητα παραµόρφωσης είναι µικρή (όπως
θα προκύψει από το στάδιο στερεοποίησης) ώστε να διασφαλίζονται στραγγιζόµενες
συνθήκες κατά τη διάτµηση.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 16), την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D3080-98
ή τη βρετανική προδιαγραφή B.S. 1377:Part 7:1990:4.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, τη
φόρτιση, τη στερεοποίηση, τη ρύθµιση της ταχύτητας θραύσεως, τη θραύση του δοκιµίου
µε ταυτόχρονη λήψη µετρήσεων φορτίου – παραµορφώσεων, τους υπολογισµούς, τον
προσδιορισµό της υγρής πυκνότητας, φυσικής υγρασίας κλπ, τη σχεδίαση των
απαραίτητων διαγραµµάτων, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως
κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.20.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής γίνεται ανά εκτελεσθέν στάδιο φόρτισης (σηµείο)
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.19) και αφορά δείγµα πλευράς 2½΄΄.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.21

∆ΟΚΙΜΗ Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.21

4.21.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του συντελεστή υδροπερατότητας για τη στρωτή
ροή νερού σε κοκκώδη εδάφη και γίνεται σε κοκκώδες εδαφικό δείγµα µε ποσοστό
διερχόµενο του κοσκίνου Νο 200 µικρότερο του 10%.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 17) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D243468(94).
Η δοκιµή περιλαµβάνει, την ξήρανση του δείγµατος, το διαχωρισµό, τη ζύγιση, την
τοποθέτηση στον αντίστοιχο τύπο, την συµπύκνωση, τον προσδιορισµό της πυκνότητας,
τον κορεσµό του δοκιµίου, τη µέτρηση του µανοµετρικού ύψους, της παροχής, του
χρόνου, της θερµοκρασίας, τους υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις
προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.21.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.21).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας. Η κοκκοµέτρηση του
δείγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ2.6.
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4.22

∆ΟΚΙΜΗ Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.22

4.22.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του συντελεστή υδροπερατότητας αργιλικών ή
ιλυωδών εδαφών και λεπτοκόκκων άµµων (µε υδροπερατότητες που κυµαίνονται µεταξύ
-2
-8
10
και 10
cm/sec) µε χρήση της συσκευή υδροπερατόµετρου µεταβλητού
µανοµετρικού ύψους, όπου µετράται η παροχή νερού (Q) και η υδραυλική κλίση (i). Το
υδροδυναµικό ύψος του νερού µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της δοκιµής.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 18).
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου, τον προσδιορισµό της υγρασίας και
της πυκνότητάς του, την τοποθέτηση στον τύπο και τη συσκευή, τον κορεσµό, τη λήψη
µετρήσεων στάθµης – χρόνου για όσες φορές απαιτείται, τους υπολογισµούς, όπως κατά
τα λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.

4.22.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.22).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας. Η δοκιµή PROCTOR
πληρώνεται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.11.

4.23

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.23

4.23.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του συντελεστή υδροπερατότητας εδαφών µε χρήση
της συσκευής στερεοποίησης.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86, άρθρο 19).
Η δοκιµή αυτή γίνεται ταυτόχρονα µε τη δοκιµή στερεοποίησης και περιλαµβάνει τη
σύνδεση µε το µανοµετρικό σωλήνα, τη µέτρηση στο τέλος της βαθµίδας φόρτισης της
µεταβολής του ύψους της στήλης µε το χρόνο ή της παροχής µε το χρόνο, τους
υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.

4.23.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.23).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.24

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΤΜΗΣΗΣ (RESIDUAL STRENGTH)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.24

4.24.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της παραµένουσας διατµητικής αντοχής εδάφους
στη συσκευή διάτµησης.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τη βρετανική προδιαγραφή B.S. 1377:Part 7:1990:4.
ή την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D3080-98.
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Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία της συσκευής, τη µόρφωση του δοκιµίου, την
τοποθέτησή τους στη συσκευή, την εκτέλεση της δοκιµής για 8 έως 12 επαναληπτικές
διαδροµές, τη λήψη µετρήσεων φορτίου – παραµορφώσεων, τους υπολογισµούς, τον
προσδιορισµό υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας, τη σχεδίαση διαγραµµάτων, την
επαναφορά της συσκευής στην αρχική θέση σε κάθε κάθετο φορτίο, όπως κατά τα λοιπά
ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.
4.24.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής γίνεται ανά εκτελεσθέν στάδιο φόρτισης (σηµείο)
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.24) και αφορά δείγµα πλευράς 2½΄΄.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.25

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΕΙ∆Η
ΣΥΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΤΜΗΣΗΣ
Αριθµός τιµολογίου ΓΤΕ.2.25

4.25.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της παραµένουσας διατµητικής αντοχής συνεκτικού
εδάφους στη δακτυλιοειδή συσκευή διάτµησης Bromhead και θα εκτελείται σύµφωνα µε
την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D6467-99 ή τη βρετανική προδιαγραφή B.S.
1377:Part 7:1990:6.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία της συσκευής, τη µόρφωση του δείγµατος, την
τοποθέτηση του δείγµατος, την προσαρµογή των οργάνων µετρήσεων, την εκτέλεση της
δοκιµής, τη λήψη µετρήσεων, υπολογισµούς, σχεδίαση των αποτελεσµάτων, επαναφορά
της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες
προδιαγραφές.

4.25.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της δοκιµής γίνεται ανά εκτελεσθέν στάδιο φόρτισης (σηµείο)
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.25) και συµπεριλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.26

∆ΟΚΙΜΗ ∆ΙΟΓΚΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.26

4.26.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της τάσης διόγκωσης εδαφικού δείγµατος στα
πλαίσια της δοκιµής στερεοποίησης και θα εκτελείται σύµφωνα µε τη βρετανική
προδιαγραφή BS 1377:Part 5:1990:4.3 ή την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D4546-96
– Method C.
Η δοκιµή περιλαµβάνει, τη µόρφωση του δοκιµίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, τον
προσδιορισµό της υγρασίας πριν και µετά τη δοκιµή, τον προσδιορισµό του υγρού και
ξηρού φαινόµενου βάρους, τη σταδιακή αύξηση του φορτίου ώστε να διατηρείται το ύψος
του δοκιµίου σταθερό και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις προαναφερόµενες
προδιαγραφές.

4.26.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.26).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.27

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.27

4.27.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά στη µόρφωση κυλινδρικών δοκιµίων για την εκτέλεση δοκιµών
ανεµπόδιστης θλίψης, τριαξονικής θλίψης και θλίψης κατά γενέτειρα.
Η εργασία προετοιµασίας κυλινδρικών δοκιµίων βραχωδών δειγµάτων περιλαµβάνει τη
λήψη κυλινδρικού δοκιµίου από βραχώδη µάζα µετά από διάτρησή της µε εργαστηριακή
καροταρία κατάλληλων διαστάσεων, κοπή των άκρων του δοκιµίου, λείανση των
επιφανειών του, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM
D4543-85(91).

4.27.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά τεµάχιο µορφωθέντος δοκιµίου επί του
οποίου έγινε η δοκιµή (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.27).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.28

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.28

4.28.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της µάζας του νερού που περιέχεται σε δείγµα
πετρώµατος και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Βραχοµηχανικής (Ε 103-84, άρθρο 1) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D221698.

4.28.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.28).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.29

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.29

4.29.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της πυκνότητας και του πορώδους δοκιµίου
πετρώµατος µε τη χρήση µικροµέτρου και συσκευής νερού ή µε τη µέθοδο ανώσεως και
τη χρήση συσκευής κενού.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Βραχοµηχανικής (Ε 103-84, άρθρα 2 και 3).

4.29.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.29).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.30

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ ΘΛΙΨΗ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.30

4.30.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Βραχοµηχανικής (Ε 103-84, άρθρο 4) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D293895.

4.30.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.30).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Στην τιµή µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η µόρφωση του δοκιµίου η οποία πληρώνεται
ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.27.

4.31

∆ΟΚΙΜΗ ΑΝΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(Ε) ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ Poisson (v)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.31

4.31.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις αµερικάνικες προδιαγραφές ASTM D2938-95 και
ASTM D4623-96.

4.31.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.31).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Στην τιµή µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η µόρφωση του δοκιµίου η οποία πληρώνεται
ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.27.

4.32

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.32

4.32.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Βραχοµηχανικής (Ε 103-84, άρθρο 5) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D293895.

4.32.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.32) και συµπεριλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου.

4.33

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.33

4.33.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Βραχοµηχανικής (Ε 103-84, άρθρο 6) και την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D266495a.
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4.33.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.33)
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Στην τιµή µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η µόρφωση των δοκιµίων η οποία πληρώνεται
ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.27.

4.34

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΦΥΡΙ SCHMIDT (L)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.34

4.34.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών
Βραχοµηχανικής (Ε 103-84, άρθρο 7).

4.34.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.34)
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.35

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ
ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.35

4.35.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του “Rock Characterization Testing and
Monitoring” I.S.R.M. Suggested Methods, Editor, E.T. Brown Pergamon Press, 1981 και
την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D5607-95.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου, την κατασκευή εκµαγείων από γύψο ή
άλλο κατάλληλο υλικό µε κατάλληλη τοποθέτηση του δοκιµίου στη συσκευή, την επιβολή
του ορθού φορτίου (4 διαφορετικά ορθά φορτία), τη χειροκίνητη επιβολή του διατµητικού
φορτίου µε ταυτόχρονη λήψη των µετρήσεων φορτίου – µετακινήσεων, τους
υπολογισµούς, τη σχεδίαση των απαραίτητων διαγραµµάτων, την επαναφορά της
συσκευής στην αρχική της κατάσταση, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις
προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.35.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.35).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.36

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΕΩΣ
Αριθµός τιµολογίου ΓΤΕ.2.36

4.36.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του δείκτη χαλάρωσης Id βραχώδους δοκιµίου µετά
δύο κύκλους διαβροχής και ξήρανσης.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του “Rock Characterization Testing and
Monitoring” I.S.R.M. Suggested Methods, Editor, E.T. Brown Pergamon Press, 1981 και
την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D4644-87(98).
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Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία των δειγµάτων, την επαναλαµβανόµενη
ξήρανση και ζύγιση, την εκτέλεση της δοκιµής, τους υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά
ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.
4.36.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.35).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.37

ΕΜΜΕΣΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ (ΘΛΙΨΗ ΚΑΤΑ
ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.37

4.37.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της εφελκυστικής αντοχής κυλινδρικού βραχώδους
δείγµατος.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του “Rock Characterization Testing and
Monitoring” I.S.R.M. Suggested Methods, Editor, E.T. Brown Pergamon Press, 1981 και
την αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM D2936-95.

4.37.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.37).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Στην τιµή µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η µόρφωση του δοκιµίου η οποία πληρώνεται
ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.27.

4.38

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο XRD
Αριθµός τιµολογίου ΓΤΕ.2.38

4.38.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό των ορυκτών ενός κατάλληλου δείγµατος είτε µε τη
µέθοδο περίθλασης ακτίνων Χ, είτε µε αυτή της διαφορικής θερµικής ανάλυσης (D.C.A.).

4.38.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.38).

4.39

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.39

4.39.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον ακριβή προσδιορισµό των ορυκτών ενός κατάλληλου δείγµατος
πετρώµατος µε την κατασκευή λεπτών τοµών, ώστε να δοθεί η ακριβής ονοµασία του.
Περιλαµβάνει επίσης τον προσδιορισµό της επί τοις εκατό συµµετοχής του κάθε ορυκτού,
των υπάρχουσες εξαλλοιώσεις, του µεγέθους και της µορφής των κόκκων και του
υπάρχοντος συνδετικού υλικού.

4.39.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.39).

55

B10

4.40

∆ΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΦΘΟΡΑΣ (CERCHAR ABRASIVENESS TEST)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.40

4.40.1

Περιγραφή
Η δοκιµή περιλαµβάνει τον προσδιορισµό του δείκτη φθοράς σε βραχώδες δείγµα για το
οποίο απαιτούνται πέντε (5) δοκιµές (κύκλοι) στην επιφάνεια του δείγµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας κοπής των άκρων του δοκιµίου και τη λείανση των
επιφανειών του.

4.40.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά εκτελεσθέντα κύκλο δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.40) και συµπεριλαµβάνει τη µόρφωση του δοκιµίου.

4.41

ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ (LOS ANGELES)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.41

4.41.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της αντοχής σε τριβή και κρούση στη συσκευή Los
Angeles και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM C131-96, ASTM C53596, AASHTO T96-94, NF P18575 ή EN 1097-2.
Η δοκιµή περιλαµβάνει θραύση του πετρώµατος, το διαχωρισµό κλασµάτων, το πλύσιµο,
το στέγνωµα, το ζύγισµα, την τοποθέτηση στην συσκευή, την εκτέλεση δοκιµής, το
κοσκίνισµα, το ζύγισµα, τους υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις
προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.41.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.41)
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.42

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ (ΥΓΕΙΑ) ΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.42

4.42.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της υγείας (ανθεκτικότητας) των αδρανών όταν
υπόκεινται σε δράση παραγόντων που προκαλούν αποσάθρωση µέσα στο σκυρόδεµα ή
σε άλλες εφαρµογές. Αυτό επιτυγχάνεται µε την επανειληµµένη διαβροχή σε κορεσµένο
διάλυµα θειικού νατρίου (ή θειικού µαγνησίου) και στη συνέχεια ξήρανση του δείγµατος.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM C88-99a ή AASHTO T10494.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία του υγρού διαλύµατος, την προετοιµασία του
αδρανούς, τη θραύση, την κοκκοµέτρηση, το διαχωρισµό κλασµάτων, τη συλλογή του
απαραίτητου βάρους κάθε κλάσµατος, τους πέντε (5) κύκλους διαβροχής – ξήρανσης στο
θάλαµο της δοκιµής, το τελικό ξέπλυµα µε καυτό νερό και στέγνωµα επί τρεις (3) φορές,
το κοσκίνισµα, τον υπολογισµό φθοράς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις
προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.42.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.42).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.43

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.43

4.43.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM C127-88(93) ή AASHTO
T85-91.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία του υλικού, τη διαβροχή επί 24 ώρες, την
εµβάπτιση και το ζύγισµα, τον υπολογισµό άνωσης, το επιφανειακό στέγνωµα, το
ζύγισµα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.43.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.43) .
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.44

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.44

4.44.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM C127-88(93) ή AASHTO
T85-91.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία του υλικού, τη διαβροχή, το επιφανειακό
σκούπισµα, το ζύγισµα, την ξήρανση, τους υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται
στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.44.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.44).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.45

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.45

4.45.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του φαινόµενου βάρους αδρανών υλικών σε
συµπυκνωµένη ή µη κατάσταση και των κενών µεταξύ κόκκων σε λεπτόκοκκα,
χονδρόκοκκα ή µικτά αδρανή. Εφαρµόζεται σε αδρανή που η µέγιστη ονοµαστική
διάσταση κόκκου δεν ξεπερνά τα 125χλστ.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM C29/C29M-97 ή AASHTO
T19/T19M-93.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία του υλικού, τον τετραµερισµό, το ζύγισµα και
ογκοµέτρηση µήτρας, την πλήρωση µήτρας µε δείγµα, το ζύγισµα, τους υπολογισµούς,
όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.45.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.45).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.46

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΚΚΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.46

4.46.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της κοκκοµετρικής διαβάθµισης λεπτόκοκκων και
χοντρόκοκκων αδρανών µε κοσκίνισµα και του ποσοστού λεπτόκοκκου υλικού (µικρότερο
των 75 µm-Νο 200) µε πλύσιµο. Θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM
C136-96a και C117-95 ή AASHTO Τ27-93 και Τ11-91 ή EN 1097.80.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την ξήρανση, τη ζύγιση, τη διαβροχή, την πλύση, το κοσκίνισµα,
τη ζύγιση, τους υπολογισµούς, τη σχεδίαση καµπυλών, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις
προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.46.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.46).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.47

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.47

4.47.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον γρήγορο προσδιορισµό της σχετική αναλογίας παιπάλης ή
αργιλικού υλικού σε αδρανή υλικά και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
AASHTO Τ176-86 ή EN 933.8.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη φυσική ξήρανση, τον τετραµερισµό, το κοσκίνισµα, τη
συγκέντρωση του κλάσµατος το οποίο διέρχεται από το κόσκινο Νο 4, την τοποθέτηση
διαλύµατος σε ογκοµετρικό σωλήνα, την πλήρωση της κάψας µε δείγµα, τη διαβροχή, την
ανάδευση του δείγµατος, το ξέπλυµα, τη µέτρηση, τους υπολογισµούς, όπως κατά τα
λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.47.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.47).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.48

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΕΡΟΥ, Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(MICRO DEVAL)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.48

4.48.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της φθοράς σε τριβή αδρανών υλικών στη συσκευή
Microdeval παρουσία νερού και θα εκτελείται σύµφωνα µε τη γαλλική προδιαγραφή NF
P18572.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη θραύση πετρώµατος, την εκλογή κοκκοµετρικού κλάσµατος, το
πλύσιµο, το στέγνωµα, το ζύγισµα, το ζύγισµα σφαιρών, την τοποθέτηση στη συσκευή,
την εκτέλεση της δοκιµής, το κοσκίνισµα, το ζύγισµα, τους υπολογισµούς, όπως κατά τα
λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.

4.48.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.48).
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
4.49

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΛΑΚΟΕΙ∆ΟΥΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.49

4.49.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στην κοκκοµετρική ανάλυση χονδρόκοκκων αδρανών µε χρήση
κοσκίνων τετραγωνικού και επιµήκους ανοίγµατος και θα εκτελείται σύµφωνα µε την
βρετανική προδιαγραφή BS 812: Section 105.1.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την ξήρανση, το κοσκίνισµα, τη ζύγιση κατά κλάσµα, το
κοσκίνισµα µε τα επιµήκη κόσκινα κατά κλάσµα, τους υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά
ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.

4.49.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.49).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.50

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΙΛΒΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.50

4.50.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση αδρανών υλικών
και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές BS 812: Part 114:1989 ή ΕΝ 1079.80.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη θραύση του πετρώµατος, τη διαµόρφωση του κοκκοµετρικού
κλάσµατος, το πλύσιµο, το στέγνωµα, την κατασκευή τεσσάρων (4) δοκιµίων, την
τοποθέτηση στη συσκευή, την εκτέλεση της δοκιµής σε δύο κύκλους, τη λήψη
µετρήσεων, τους υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες
προδιαγραφές.

4.50.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.50).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.51

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΤΡΙΨΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.51

4.51.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του δείκτη φθοράς σε απότριψη αδρανών υλικών και
θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές BS 812: Part 113:1991 ή ΕΝ 1097.80.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη θραύση του πετρώµατος, τη διαµόρφωση του κοκκοµετρικού
κλάσµατος, το πλύσιµο, το στέγνωµα, την κατασκευή δύο (2) δοκιµίων, το ζύγισµα, την
εκτέλεση της δοκιµής, την εύρεση φαινόµενου ειδικού βάρους, τους υπολογισµούς, όπως
κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.51.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.51).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.52

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ (DEVAL)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.52

4.52.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της φθοράς σε τριβή αδρανών υλικών στη συσκευή
Deval, µε ή χωρίς παρουσία νερού, και θα εκτελείται σύµφωνα µε τη γαλλική
προδιαγραφή NF P18577.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη θραύση του πετρώµατος, την εκλογή κοκκοµετρικού
κλάσµατος, το πλύσιµο, το στέγνωµα, το ζύγισµα, την τοποθέτηση στη συσκευή, την
εκτέλεση της δοκιµής, το κοσκίνισµα, το ζύγισµα, τους υπολογισµούς, όπως κατά τα
λοιπά ορίζεται στην προαναφερόµενη προδιαγραφή.

4.52.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.52).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.53

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.53

4.53.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά στη δειγµατοληψία αδρανών υλικών από αποθεσιοθάλαµο ή φορτηγό ή
µεταφορική ταινία ή από διαστρωµένα αδρανή υλικά βάσεων ή υποβάσεων οδοποιίας και
θα εκτελείται σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM D75-97.

4.53.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά τεµάχιο ληφθέντος δείγµατος (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.2.53).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.54

ΛΗΨΗ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.54

4.54.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά στη λήψη εδαφικού δείγµατος από πυρήνα γεώτρησης ή φρέαρ και
περιλαµβάνει την επιλογή του δείγµατος από το επιθυµητό βάθος, τη λήψη µε τη χρήση
σκευών συµβατών µε τις ελεγχόµενες χηµικές παραµέτρους (ανοξείδωτο σκεύη ή
επικαλυµµένα µε TEFLON υλικό) και µε κατάλληλα µέτρα προστασίας, την τοποθέτηση
σε γυάλινα ερµητικά κλειστά δοχεία, όγκου 100ml – 500ml, τη συντήρηση σε φορητό
o
ψυγείο σε σταθερή θερµοκρασία 4 C στο πεδίο και τη µεταφορά από τη συντήρηση
άµεσα στο χηµικό εργαστήριο.

4.54.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά τεµάχιο ληφθέντος δείγµατος (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.2.54).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την έντεχνη εκτέλεση της ως άνω περιγραφόµενης εργασίας.
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4.55

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.55

4.55.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον ποσοτικό προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε ανθρακικό
ασβέστιο (CaCO3) εδαφικού δείγµατος και θα εκτελείται σύµφωνα µε τη προδιαγραφή
A.S.T.M. D4373-96.

4.55.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.55).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.56

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΙΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΙΟΝΤΑ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.56

4.56.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον ποσοτικό προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε θειικά άλατα και
ιόντα εδαφικού δείγµατος.

4.56.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.56).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας.

4.57

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.57

4.57.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε χλωριόντα (ασβεστίου,
µαγνήσιου και νατρίου) εδαφικού δείγµατος και θα εκτελείται σύµφωνα µε την
προδιαγραφή ASTM D1411-99.

4.57.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο ΓΤΕ.2.57).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.58

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΟΞΥΤΗΤΑΣ (pH)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.58

4.58.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της ενεργούς οξύτητας (pH) εδαφικού δείγµατος και
θα εκτελείται σύµφωνα µε τη µέθοδο APHA 4500-H ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο
εγκεκριµένη από ΕΡΑ.

4.58.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.58).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.59

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.59

4.59.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά στην προπαρασκευή εδαφικού διαλύµατος µε την διεξαγωγή δοκιµής
εκχύλισης µε σκοπό την εκτέλεση σειράς χηµικών αναλύσεων (όπως αναφέρονται
παρακάτω) και θα εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 38414-4 ή άλλο ισοδύναµο.
Η προπαρασκευή µπορεί να γίνεται στο στάδιο ανίχνευσης της γεωχηµικής ρύπανσης
(screening) ή στο στάδιο προσδιορισµού της γεωχηµικής ρύπανσης.

4.59.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά τεµάχιο παρασκευασθέντος εδαφικού
διαλύµατος (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.59) µε το οποίο γίνονται όλες οι δοκιµές για κάθε
ένα από τα δύο στάδια ελέγχου, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα του άρθρου 4.60.1.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.60

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρα τιµολογίου από ΓΤΕ.2.60,έως ΓΤΕ.2.75

4.60.1

Περιγραφή
Οι δοκιµές αυτές αφορούν στον προσδιορισµό της περιεκτικότητας εδαφικού δείγµατος
σε διάφορα στοιχεία και θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες µεθόδους ανάλογα µε
το προς προσδιορισµό στοιχείο:

ον

1
Ανίχνευση Γεωχηµικής Ρύπανσης

Στάδιο
ελέγχου

Στοιχείο

Μέθοδος

Άρθρο
τιµολογίου

Κάδµιο

ΕΡΑ 7131 ή DIN Cadion ή άλλη
ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη από
ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.60

µόλυβδος

ΕΡΑ 7421 ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο
εγκεκριµένη από ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.61

νικέλιο

ΕΡΑ 7521 ή DIN 300406-Ε11 ή άλλη
ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη από
ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.62

χρώµιο

ΕΡΑ 7191 ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο
εγκεκριµένη από ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.63

υδράργυρος

ΕΡΑ 7471 ή ΑΡΗΑ 3500-Hg ή άλλη
ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη από
ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.64

Χαλκός

DPTA/A.A.S. ή άλλη ισοδύναµη
µέθοδο εγκεκριµένη από ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.65

Ψευδάργυρος

APHA 3500-Zn C/B ή DPTa/A.A.S. ή
άλλη ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη
από ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.66
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ον

2
Προσδιορισµός Γεωχηµικής Ρύπανσης

Πετρελαϊκοί
υδρογονάνθρακες
(TPH)

ΕΡΑ 8015b ή ΑΡΗΑ 5520-C ή άλλη
ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη από
ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.67

Βαρέα µέταλλα
κατά περίπτωση µέθοδο εγκεκριµένη
(µία δοκιµή ανά από ΕΡΑ
τύπου µετάλλου).

ΓΤΕ.2.68

χηµικά
απαιτούµενο
οξυγόνο (C.O.D.)

APHA 5220-B ή άλλη ισοδύναµη
µέθοδο εγκεκριµένη από ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.69

ολικός οργανικός APHA 5310 ή DIN 38409:1983-04 ή
άνθρακας
DIN 38409H3 ή άλλη ισοδύναµη
(T.O.C.)
µέθοδο εγκεκριµένη από ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.70

πολυκυκλικός
αρωµατικός
υδρογονάνθρακα
ς (ΡΑΗ)

ΕΡΑ 8100 ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο
εγκεκριµένη από ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.71

πολυχλωριωµένα ΕΡΑ 8082 ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο
διφαινύλια PCBs εγκεκριµένη από ΕΡΑ.
Total

ΓΤΕ.2.72

ΒΤΕΧ (βενζόλιο, ΕΡΑ 8260Β ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο
τολουόλιο, αιθύλ- εγκεκριµένη από ΕΡΑ.
βενζόλιο, ξυλόλιο)

ΓΤΕ.2.73

Τριχλωροαιθυλένι
ο

ΕΡΑ 8260Β ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο
εγκεκριµένη από ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.74

βινυλοχλωρίδιο

ΕΡΑ 8260Β ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο
εγκεκριµένη από ΕΡΑ.

ΓΤΕ.2.75

4.60.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά εκτελεσθείσα δοκιµή.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.61

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΥΒΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.76

4.61.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΣΚ 304, ASTM C116-90 ή
AASHTO T140-93.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τη συντήρηση σε ειδικό θάλαµο για 28 ηµέρες, τη ζύγιση, τον
προσδιορισµό διαστάσεων, επιπεδότητας και καθετότητας εδρών, την εκτέλεση της
δοκιµής και µέτρηση αντοχής σε θλίψη, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις
προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.61.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.76).
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4.62

ΕΠΙΠΕ∆ΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.77

4.62.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά στην επιπέδωση των βάσεων κυλινδρικού ή κυβικού δοκιµίου
σκυροδέµατος µε ειδική κονία επιπέδωσης ή µε λείανση.

4.62.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά τεµάχιο δοκιµίου, του οποίου
µορφώθηκαν οι βάσεις, όπως περιγράφεται παραπάνω (άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.77).

4.63

ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
(ΚΑΡΟΤΟΥ) ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.78

4.63.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά στην αποκοπή κυλινδρικού δοκιµίου σκυροδέµατος (καρότου) από
έτοιµες κατασκευές, τη διαµόρφωση του και τον προσδιορισµό της αντοχής του σε θλίψη,
όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, Κ.Τ.Σ. 97 και
εγκύκλιο Ε7 και στις διεθνείς προδιαγραφές ASTM C42/C42M-99 ή AASHTO T24-93.

4.63.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά τεµάχιο ληφθέντος δείγµατος (άρθρο
ΓΤΕ.2.78).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

4.64

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.79

4.64.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά στη δειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος όπως παραδίδεται στο έργο
µε σκοπό την εκτέλεση δοκιµών ποιοτικού ελέγχου και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις
ελληνικές προδιαγραφές ΣΚ 350, ΣΚ 303 και τις αµερικάνικες προδιαγραφές ASTM
C172-90 ή AASHTO T141-93.

4.64.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά τεµάχιο ληφθέντος δοκιµίου (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.2.79.)
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών
(συµπεριλαµβανοµένης της ενοικίασης µητρών) κτλ. για την εκτέλεση της
προδιαγραφόµενης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

4.65

∆ΟΚΙΜΗ ΚΑΘΙΣΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.80

4.65.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΣΚ 309.
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4.65.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.80)
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

4.66

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.81

4.66.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον έλεγχο σκυροδέµατος µε κρουσίµετρο Schmidt, όπως αναλυτικά
ορίζεται στη γερµανική προδιαγραφή DIN 4240.

4.66.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά θέση πραγµατοποιηθέντος ελέγχου
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.81).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

4.67

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.82

4.67.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον έλεγχο σκυροδέµατος µε υπερήχους.

4.67.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά θέση πραγµατοποιηθέντος ελέγχου
(άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.82).
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

4.68

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.83

4.68.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της διείσδυσης ασφαλτικών υλικών και θα εκτελείται
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM D5-97, AASHTO T49-93 ή ΕΝ 1426
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία του δοκιµίου, τη θερµοστάτηση εντός
υδατόλουτρου και µέτρηση βάθους διείσδυσης της βελόνας, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται
στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.68.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.2.83).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.69

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΑΛΘΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΘΟ∆ΟΣ
∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ & ΣΦΑΙΡΑΣ)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.84

4.69.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές AASHTO T53-92 ή ΕΝ 1427.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία και διαµόρφωση των δοκιµίων, τη
συναρµολόγηση της δοκιµής, τη θερµοστάτηση των δοκιµίων, τη ρυθµιζόµενη θέρµανση
του λουτρού και την καταγραφή της θερµοκρασίας µάλθωσης, όπως κατά τα λοιπά
ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.69.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.84).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.70

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.85

4.70.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε άσφαλτο των
ασφαλτοµιγµάτων και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM D2172-95 ή
AASHTO T164-94.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία του δείγµατος, την εκτέλεση της εκχύλισης, την
ξήρανση των αδρανών, τις ζυγίσεις, τους υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται
στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.70.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.85).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.71

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.86

4.71.1

Περιγραφή
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM D2041-95 ή AASHTO T20994.
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία του δείγµατος, τις ζυγίσεις στον αέρα και εντός
ύδατος σε ειδική φιάλη υπό συνθήκες κενού µετά την αφαίρεση των φυσαλίδων, τους
υπολογισµούς, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.71.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.86).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
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4.72

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΙΜΩΝ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ Ή ΠΥΡΗΝΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.87

4.72.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του φαινόµενου ειδικού βάρους συµπυκνωµένων
ασφαλτοµιγµάτων σε έτοιµα δοκίµια (Marshall ή καρότα) είτε κορεσµένα ξηρής
επιφάνειας είτε µε επικάλυψη παραφίνης και στον προσδιορισµό του ποσοστού των
κενών.
Η δοκιµή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές AASHTO T166-93, T275-91 και
T269-94 ή ASTM D1188-96, D2726-96a και D3203-94.
Η δοκιµή περιλαµβάνει τις ζυγίσεις εντός και εκτός ύδατος, τους υπολογισµούς για
προσδιορισµό φαινόµενου ειδικού βάρους και ποσοστού κενών, όπως κατά τα λοιπά
ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.72.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο ΓΤΕ.2.87).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.73

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.88

4.73.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της ευστάθειας και της παραµόρφωσης
ασφαλτοµίγµατος σε δοκίµια Marshall ή σε αποκοπέντα δείγµατα ασφαλτοτάπητα
(καρότα) µε χρήση συσκευής Marshall και θα εκτελείται σύµφωνα µε την προδιαγραφή
AASHTO T245-94.
Η δοκιµή περιλαµβάνει, την κατασκευή τριών (3) δοκιµίων Marshall ή την προετοιµασία
τριών (3) καρότων, τη θερµοστάτηση των δοκιµίων και τον προσδιορισµό µε την συσκευή
Marshall της ευστάθειας και της παραµόρφωσης, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην
προαναφερόµενη προδιαγραφή.

4.73.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.88).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.74

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΥ ΣΕ Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
(Υ∆ΡΟΦΙΛΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ)
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.89

4.74.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό του βαθµού πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού επί
αδρανών υλικών παρουσία νερού και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
AASHTO T182-84(93), ΠΤΠ Α206.
Η δοκιµή περιλαµβάνει, την προετοιµασία των αδρανών, τη ζύγιση και την ανάµιξη
αδρανούς και συνδετικού, την εµβάπτιση του επικαλυµµένου αδρανούς εντός
απεσταγµένου ύδατος, την εκτίµηση του βαθµού επικάλυψης, όπως κατά τα λοιπά
ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.
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4.74.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.89).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.75

∆ΟΚΙΜΗ Υ∆ΡΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ - ΘΛΙΨΗΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.90

4.75.1

Περιγραφή
Η δοκιµή αφορά στον προσδιορισµό της απώλειας της θλιπτικής αντοχής
συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος ως αποτέλεσµα της επίδρασης νερού και θα εκτελείται
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM D1075-96 ή AASHTO T165-91.
Η περιλαµβάνει την παρασκευή έξι (6) δοκιµίων, τον διαχωρισµό τους σε οµάδες ξηρών
και υγρών, τον υπολογισµό του φαινόµενου ειδικού βάρους τους, τον προσδιορισµό της
αντοχής σε θλίψη των δοκιµίων εκάστης οµάδας και τον υπολογισµό του λόγου των
αντοχών, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις προαναφερόµενες προδιαγραφές.

4.75.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά τεµάχιο εκτελεσθείσας δοκιµής (άρθρο τιµολογίου
ΓΤΕ.2.88).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.

4.76

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.91

4.76.1

Περιγραφή
Η εργασία αφορά στη λήψη δείγµατος ασφαλτοµίγµατος ή άλλου ασφαλτικού υλικού στον
τόπο παραγωγής, αποθήκευσης, διανοµής ή επί τόπου του έργου και θα εκτελείται
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM D979-96, D140-00 ή AASHTO T40-78(93).

4.76.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά τεµάχιο ληφθέντος δείγµατος (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.2.91
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.

4.77

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΤAΠHTA
Άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.2.92

4.77.1

Περιγραφή
Η δειγµατοληψία ασφαλτοτάπητα από οδόστρωµα αφορά στην αποκοπή πλακούντα ή
καρότου από τον τάπητα και θα εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM D536100.

4.77.2

Επιµέτρηση - Πληρωµή
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εργασίας γίνεται ανά τεµάχιο ληφθέντος δείγµατος (άρθρο
τιµολογίου ΓΤΕ.2.92).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ.
για την εκτέλεση της προδιαγραφόµενης εργασίας.
Η εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα
σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΓΤΕ.1.52.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την ολοκλήρωση των γεωερευνητικών εργασιών
(υπαίθριων και εργαστηρίου), ο Ανάδοχος, θα συντάσσει και θα υποβάλει στον Εργοδότη
για έγκριση την Έκθεση Αποτελεσµάτων Γεωερευνητικών Εργασιών.
Η Έκθεση Αποτελεσµάτων θα περιλαµβάνει, όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:
(α) Σκοπό και στόχους του προγράµµατος γεωερευνητικών εργασιών
(β) Eντολή αναθέσεως των γεωερευνητικών εργασιών (κύριος του έργου, ηµεροµηνία,
κ.λπ.)
(γ) Σύντοµη περιγραφή του έργου για το οποίο εκτελέστηκαν οι γεωερευνητικές
εργασίες (είδος, θέση, γεωµετρία κλπ.)
(δ) Σύντοµη περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής
(ε) Xρόνο εκτελέσεως των διαφόρων φάσεων των εργασιών υπαίθρου και των
εργαστηριακών δοκιµών
(στ) Tύπους των µηχανηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για τις εργασίες υπαίθρου
(ζ) Oνόµατα επιστηµονικού και ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού υπεύθυνου
για τη συνεχή επιτόπου παρακολούθηση των γεωτρήσεων και των λοιπών
εργασιών υπαίθρου, την επιτόπου µακροσκοπική περιγραφή των δειγµάτων και την
κατάλληλη σήµανση και συσκευασία των δειγµάτων
(η) Πινακοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθεισών εργασιών
(θ) Παρουσίαση των καθηµερινών µετρήσεων της στάθµης του νερού στις γεωτρήσεις
κατά την εκτέλεση των γεωτρήσεων και εν συνεχεία από πιεζόµετρα
(ι)
Παρουσίαση των επιτόπου παρατηρήσεων κατά την εκτέλεση των γεωτεχνικών
εργασιών υπαίθρου π.χ. συµπεριφορά διατρητικής στήλης, απώλεια υδάτων ή
αρτεσιανισµός, παρατηρήσεις σχετικά µε διακοπές και είδη βλαβών ή αστοχιών
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρήσιµη για την πληρέστερη και
σαφέστερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων
(ια) Παρουσίαση των µητρώων υπεδάφους των ερευνητικών διατρήσεων µε
περιγραφές των σχηµατισµών υπεδάφους, µε βάση τα µητρώα υπαίθρου και τα
αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών. Οι περιγραφές των σχηµατισµών θα
περιλαµβάνουν γεωλογικά, στρωµατογραφικά και µακροσκοπικά (χρώµα, ιστόςυφή, δοµή) χαρακτηριστικά, βαθµό εξαλλοίωσης ή αποσάθρωσης και κερµατισµού,
στοιχεία ασυνεχειών, σκληρότητα-πυκνότητα κτλ. Οι περιγραφές των εδαφικών
σχηµατισµών θα γίνονται µε βάση ένα αναγνωρισµένο κύριο σύστηµα κατάταξης
(π.χ. USCS). Τα µητρώα θα περιλαµβάνουν ακόµα τα ακόλουθα στοιχεία:
•
Τίτλο έργου, τύπο µηχανήµατος και κοπτικών εργαλείων
•
Θέση σηµείου γεώτρησης οριζοντιογραφικά (Χ.Θ.) και συντεταγµένες αυτού
(Χ, Υ, Ζ)
•
Ηµεροµηνία έναρξης και περάτωσης της γεώτρησης και κρατούσες καιρικές
συνθήκες
•
Στάθµη αλλαγής των σχηµατισµών (µε σχετικό και απόλυτο υψόµετρο)
•
Τύπος κοπτικού και δειγµατολήπτη
•
Βάθη και σήµανση ληφθέντων διαταραγµένων και αδιατάρακτων δειγµάτων
•
Αριθµό κρούσεων δοκιµής πρότυπης διείσδυσης ανά βήµα 15 εκ.
•
Ποσοστό πυρηνοληψίας και RQD
•
Πλήρη περιγραφή των ασυνεχειών (φύση, προσανατολισµός, συχνότητα,
τραχύτητα κτλ.)
•
Στάθµη υπογείου ορίζοντα µετά το πέρας της γεωτρητικής εργασίας
•
Απώλεια ύδατος γεώτρησης (ολική ή µερική) καθώς και τυχόν µεταβολές
πίεσης του ύδατος
•
Τυχόν εισροές υπογείων υδάτων όπου αυτές παρατηρούνται
•
Αποτελέσµατα δοκιµών διαπερατότητας (τιµές συντελεστή διαπερατότητας)
στα αντίστοιχα βάθη
•
Αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών σε στήλες
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Οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική µε τη συµπεριφορά της διατρητικής
στήλης (απότοµες πτώσεις, αντίσταση στην περιστροφή κλπ.)
Τοπογραφικό διάγραµµα µε οριζοντιογραφία των προβλεπόµενων έργων στο οποίο
θα σηµειώνονται (µε διαφορετική σήµανση ανά είδος έρευνας) οι θέσεις όλων των
υφιστάµενων σηµείων έρευνας (παλαιών και νέων που εκτελέστηκαν από
προηγούµενο ή τον παρόντα Ανάδοχο). Στο υπόµνηµα του σχεδίου θα
αναγράφονται σε πίνακα οι συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) των αποτυπωµένων θέσεων
των γεωερευνητικών εργασιών που εκτελέσθηκαν
Φύλλα παρουσίασης των επιτόπου δοκιµών υπαίθρου και των εργαστηριακών
δοκιµών σε παραρτήµατα (όπως αυτά ορίζονται στις προδιαγραφές της κάθε
δοκιµής)
Έγχρωµες φωτογραφίες πυρήνων γεωτρήσεων ή άλλων ερευνητικών εκσκαφών
καθώς και φωτογραφίες της θέσης της ερευνητικής διάνοιξης σε παράρτηµα
•

(ιβ)

(ιγ)

(ιδ)

6
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• Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε106-86), ΦΕΚ Β 955/31.12.86
• Προδιαγραφές Επί Τόπου ∆οκιµών Βραχοµηχανικής (Ε102-84) και Εργαστηριακών
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε103-84), ΦΕΚ Β 70/08.02.85

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και το Τιµολόγιο Γεωερευνητικών Εργασιών
το οποίο συνοδεύουν εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. 478/22.05.06 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΕΟΑΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Οδηγίες Εγκατάστασης Γεωτεχνικών Οργάνων
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1.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟΥ
ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΛΟΥ (Ή ΑΝΟΙΚΤΟΥ) ΤΥΠΟΥ

1.1

Ορισµοί

ΤΥΠΟΥ

CASAGRANDE

ΚΑΙ

Το πιεζόµετρο απλού τύπου ή ανοικτού τύπου αποτελείται από µεταλλικούς ή πλαστικούς
σωλήνες οι οποίοι µπορούν να είναι διάτρητοι σε ορισµένα τµήµατα ή και στο σύνολό τους
τοποθετηµένοι σε γεώτρηση και περιβάλλονται µε χαλικόφιλτρο. Συνήθως κοντά στην επιφάνεια
του εδάφους τοποθετείται µια στρώση από αδιαπέρατο υλικό ώστε να αποτρέπεται η εισροή
επιφανειακού νερού.
Το πιεζόµετρο τύπου Casagrande αποτελείται από σωλήνες που διαθέτουν ένα σχετικά βραχύ
διαπερατό τµήµα στην βάση τους, το οποίο αποµονώνεται από τα υπόλοιπα στρώµατα της
γεώτρησης, ώστε να µετριέται η πιεζοµετρική στάθµη (πίεση πόρων) στη θέση του διαπερατού
τµήµατος. Το διαπερατό τµήµα τοποθετείται συνήθως στον πιο διαπερατό σχηµατισµό του
εδάφους ή στο βάθος στο οποίο η πίεση των πόρων έχει σηµαντικό ρόλο στην µελέτη ή την
κατασκευή.
Ο πιεζοµετρικός σωλήνας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερος (µε ελάχιστη διάµετρο 20
χιλιοστών) ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη απόκριση στις µεταβολές της πίεσης πόρων.
1.2

Προετοιµασία

Η ελάχιστη διάµετρος της γεώτρησης στην οποία θα εγκατασταθεί πιεζόµετρο τύπου Casagrande
ή απλού τύπου είναι 86 χιλιοστά.
Τα πιεζόµετρα θα τοποθετούνται σε γεωτρήσεις που διανοίγονται µε χρήση νερού ή άλλου υγρού
µέσου. ∆εν συνίσταται διάτρηση µε αέρα.
Μετά το πέρας της γεώτρησης και πριν από την εγκατάσταση οργάνου, η οπή θα ξεπλένεται µέσω
σωλήνων µέχρι το νερό που βγαίνει να είναι καθαρό και στην συνέχεια θα καθαρίζεται από το
νερό µε κατάλληλο τρόπο.
Ειδικό φύλλο θα συντάσσεται κατά τη διάρκεια των εργασιών όπου θα καταγράφονται όλα τα
χαρακτηριστικά στοιχεία µε τα αντίστοιχα βάθη που µετριούνται κατά την εγκατάσταση του
πιεζόµετρου.
1.3

Υλικά

Το διαπερατό υλικό (φίλτρο), θα πρέπει να είναι χαλαζιακή άµµος ή χαλίκι. Η διαβάθµιση θα
πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε το υλικό να είναι αρκετά λεπτό, να ενεργεί ως φίλτρο ως προς το
έδαφος και αρκετά χονδρόκοκκο ώστε να είναι κατά µια τάξη µεγέθους πιο διαπερατό από το
περιβάλλον έδαφος.
Στα πιεζόµετρα τύπου Casagrande, το ένεµα για την πλήρωση των οπών θα είναι µίγµα
τσιµέντου-µπεντονίτη-νερού. Η αναλογία τσιµέντο/µπεντονίτης/νερό που προτείνεται είναι:
0.87/0.13/1 ή 15 σάκοι (50kg) τσιµέντο προς δύο σάκους µπεντονίτη ανά κυβικό µέτρο.
Επιπλέον των πιεζοµετρικών σωλήνων, ο ανάδοχος θα διαθέτει επί τόπου του έργου ένα
πλαστικό αγωγό νερού µε εσωτερική διάµετρο 20 χιλιοστών για την πλήρωση της οπής µε ένεµα.
Ο πιεζοµετρικός σωλήνας θα είναι θα είναι µεταλλικός γαλβανιζέ ή συνθετικός (PVC, ΑΒS) µε
εσωτερική διάµετρο 20 έως 40 χιλιοστών αντοχής τουλάχιστον 6 ατµοσφαιρών. Οι συνδέσεις θα
πρέπει να είναι στεγανές.
Η αιχµή του πιεζοµέτρου τύπου Casagrande µπορεί να είναι είτε βιοµηχανικού τύπου πορώδες
στοιχείο είτε, για προσωρινές εφαρµογές και πιεζόµετρα σε βράχο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ένας σωλήνας µε εγκοπές τυλιγµένος µε γεωύφασµα.
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Ο πιεζοµετρικός σωλήνας για τα πιεζόµετρα απλού τύπου, θα διαθέτει οπές ή εγκοπές πλάτους
τριών (3) χιλιοστών σε αποστάσεις 150 χιλιοστών τοποθετηµένες σπειροειδώς γύρω από τον
σωλήνα. Το µήκος των εγκοπών θα είναι ίσο µε το ένα τρίτο της περιφέρειας του σωλήνα. Ο
σωλήνας θα περιτυλίσσεται µε κοµµάτι γεωυφάσµατος για προστασία από εισροή λεπτόκοκκου
υλικού.
1.4

Τοποθέτηση των πιεζόµετρων

1.4.1 Πιεζόµετρο απλού τύπου ή ανοικτού τύπου
Ο πιεζοµετρικός σωλήνας προετοιµάζεται (εγκοπές, γεωύφασµα) όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 1.3.
Στην περίπτωση που η γεώτρηση είναι βαθύτερη από τον επιθυµητό πυθµένα του πιεζοµέτρου θα
ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο πιεζόµετρο τύπου Casagrande
(παράγραφος 1.4.2).
Τοποθετούνται οι πιεζοµετρικοί σωλήνες µέσα στη γεώτρηση αφού εξασφαλισθεί ότι όλες οι
συνδέσεις είναι επαρκώς κολληµένες ή βιδωµένες. Η διάταξη των συµπαγών/διάτρητων τµηµάτων
θα ορίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Επιβλέποντα.
Μετά την τοποθέτηση του πιεζοµέτρου θα αφαιρείται η προστατευτική σωλήνωση της γεώτρησης.
Εφόσον η γεώτρηση γίνεται σε πολύ ασθενή υλικά και υπάρχει κίνδυνος καταπτώσεων η
αφαίρεση της σωλήνωσης µπορεί να γίνει σταδιακά µε τρόπο ώστε να η σωλήνωση να είναι
µόνιµα άνωθεν του υλικού φίλτρου.
Το κενό µεταξύ των τοιχωµάτων της γεώτρησης και του πιεζοµετρικού σωλήνα θα πληρώνεται µε
υλικό φίλτρου (παρ. 1.3). Η διαδικασία αυτή θα γίνει µε αργή έγχυση του υλικού µέσα στη
γεώτρηση ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος δηµιουργίας φραγής.
Κοντά στην επιφάνεια του εδάφους τοποθετείται µια στρώση από αδιαπέρατο υλικό (άργιλο ή
ένεµα) ώστε να αποτρέπεται η εισροή επιφανειακού νερού.
Η κεφαλή του οργάνου προστατεύεται µε κατάλληλη βάση η οποία περιγράφεται στην παρακάτω
παράγραφο 1.4.2.
Λεπτοµέρειες της κατασκευής φαίνονται στο σχήµα 1 (σελ. 81).
1.4.2

Πιεζόµετρο τύπου Casagrande

Μετά το πέρας της διάτρησης της γεώτρησης και εφόσον αυτή είναι πολύ βαθύτερη από τον
επιθυµητό πυθµένα του πιεζόµετρου, θα σφραγίζεται µέχρι το επιθυµητό βάθος µε την έγχυση
ενός ποσού ενέµατος που έχει µετρηθεί προσεκτικά µέσα από ένα άκαµπτο σωλήνα που φθάνει
µέχρι τη βάση της οπής. Το ένεµα θα µετριέται έτσι ώστε να φθάνει ένα µέτρο κάτω από τον
πυθµένα του πιεζόµετρου.
Την επόµενη µέρα το ύψος του ενέµατος θα πρέπει να µετρηθεί και να καταγραφεί. Για να
σφραγιστεί η γεώτρηση µέχρι τη βάση του πιεζόµετρου θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν σβόλοι
µπεντονίτη. Αν η σωλήνωση προστασίας της γεώτρησης επεκτείνεται κάτω από την επιθυµητή
στάθµη του πιεζόµετρου, θα ανυψώνεται όσο χρειάζεται.
Θα τοποθετηθεί 0,5 µέτρο διαπερατού υλικού (φίλτρου) µε προσοχή. Για την τοποθέτηση του
υλικού προτείνεται η χρήση ανασυρόµενων σωλήνων (tremie pipes). Αφού περάσει ο
απαιτούµενος χρόνος για την πλήρη καθίζηση, το βάθος θα µετρηθεί και θα καταγραφεί. Αν
χρειάζεται, θα συµπληρώνεται υλικό µέχρι το επιθυµητό επίπεδο µε τον ίδιο τρόπο και θα
καταγράφεται η στάθµη του πάνω µέρος της άµµου.
Το πιεζόµετρο θα εισέλθει στη γεώτρηση αφού εξασφαλισθεί ότι όλες οι συνδέσεις είναι επαρκώς
κολληµένες ή βιδωµένες και ότι είναι στεγανές.
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Θα τοποθετηθεί και άλλο υλικό φίλτρου γύρω από τον πιεζοµετρικό σωλήνα όπως περιγράφεται
παραπάνω, µέχρι η ανώτερη στάθµη της άµµου να φτάσει 0.5 µέτρα άνω του διάτρητου τµήµατος.
Στο σηµείο αυτό θα κατασκευάζεται σφράγιση µε µπεντονίτη σε ύψος ενός µέτρου πάνω από το
φίλτρο. Η στρώση µπεντονίτη θα τοποθετείται µε την αργή έγχυση των σβόλων µέσα στο νερό. Η
διαδικασία αυτή προτείνεται να γίνει µε τη χρήση ανασυρόµενων σωλήνων (tremie pipes). Αν η
γεώτρηση δεν έχει νερό, θα προστεθεί επαρκής ποσότητα νερού ώστε να ενεργοποιηθούν οι
σβόλοι µπεντονίτη. Η οροφή του µπεντονίτη θα µετρηθεί και θα καταγραφεί.
Αφού περάσει τουλάχιστον µία ώρα και αρχίσει να διογκώνεται ο µπεντονίτης, µπορεί να αρχίσει η
διαδικασία πλήρωσης της οπής µε ένεµα. Ο σωλήνας ενεµάτωσης θα πρέπει να είναι άκαµπτος
και να φθάνει µέχρι το επάνω µέρος της αδιαπέρατης στρώσης από µπεντονίτη. Το ένεµα θα
εγχύεται σταδιακά, µε µια συνεχή διαδικασία έτσι ώστε όλο το νερό της οπής να ωθείται προς τα
πάνω. Η αφαίρεση της προστατευτικής σωλήνωσης θα γίνεται σταδιακά ώστε να εξασφαλίζεται ότι
η κάτω άκρη του είναι αρκετά κάτω από τη στάθµη του ενέµατος.
Μετά το πέρας ενός 24ωρου θα γίνεται έλεγχος της στάθµης του ενέµατος (λόγω κάθισης και
διαρροών) και θα συµπληρώνεται µέχρι το ύψος της επιφάνειας του εδάφους.
Η κεφαλή του οργάνου θα κατασκευαστεί αφού στερεοποιηθεί το ένεµα. Ο σωλήνας του
πιεζόµετρου θα κοπεί τέσσερα (4) εκατοστά κάτω από το τελικό ύψος του επάνω µέρους του
µεταλλικού καλύµµατος (κεφαλή πιεζοµέτρου). Στο επάνω µέρος του σωλήνα του πιεζόµετρου θα
τοποθετείται ένα κάλυµµα – πώµα. Θα διανοίγεται στον σωλήνα του πιεζόµετρου οπή αερισµού,
διαµέτρου 3 χιλιοστών, κάτω από το κάλυµµα – πώµα.
Λεπτοµέρειες της εγκατάστασης του οργάνου φαίνονται στο σχήµα 2 (σελ. 82). Επίσης
λεπτοµέρειες της κεφαλής φαίνονται στο σχήµα 4 (σελ. 89).
Θα συνταχθεί µητρώο εγκατάστασης (σελ. 83) καθώς και σκαρίφηµα που θα δείχνει όλες τις
διαστάσεις της εγκατάστασης το οποίο και θα συµπεριληφθεί στην Έκθεση Αποτελεσµάτων.
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Πώµα
Λουκέτο

Κάλυµµα
γεώτρησης
Οπή αέρα, 3mm
50mm
Αριθµός γεώτρησης
Στο σκυρόδεµα

Υποδοχή
στόχου
Βάση από
σκυρόδεµα

400mm στο έδαφος

Πιεζοµετρικός
σωλήνας

Υλικό φίλτρου

Σχήµα 1. Τυπική τοµή πιεζοµέτρου απλού τύπου
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Λουκέτο

Κάλυµµα γεώτρησης
50mm

Πώµα

Υποδοχή
στόχου

Οπή αέρα, 3mm
Αριθµός γεώτρησης
πάνω στο σκυρόδεµα

100mm

Σκυρόδεµα
400mm στο έδαφος

Πιεζοµετρικός
σωλήνας

20mm

Ένεµα

Πιεζοµετρική
Στάθµη
στη διαπερατή ζώνη

Μπετονίτης
1.0m
τουλάχιστον

∆ιαπερατή Ζώνη

∆ιαπερατό µέσο
Τουλάχιστον 1.0m
Αιχµή πιεζόµετρου

Μπετονίτης
1.0m
τουλάχιστον

Αν χρειάζεται

Ένεµα

Σχήµα 2. Τυπική τοµή πιεζοµέτρου τύπου Casagrande
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟΥ
Τµήµα : ….…………………..

Όνοµα Γεώτρησης : …………………...

Γεωλογική περίληψη της γεώτρησης : ..………………………………….............………………….
…………………………………………………………………………………………..............………..
…………………………………………………………………………………………………................
Περιγραφή θέσης : ..…………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………....................
Υψόµετρο εδάφους : ………...

Ηµ/νία εγκατάστασης : …/…/...

Συντεταγµένες Θέσης : Βορράς : ……………… Νότος : ………………......
Χιλιοµετρική Θέση : ………………
Βάθος γεώτρησης : ………………
Απαιτούµενη στάθµη αιχµής : ……………

Κάθετη απόσταση από τον άξονα : ……..…..
∆ιάµετρος γεώτρησης : ………..
Βάθος µέχρι την αιχµή : ...……………

Ένεµα κάτω από την αιχµή (αν χρειάζεται)
Βάθος µέχρι την κορυφή : ……....……
Μήκος : ......……..
Όγκος : ….....………
Μετρηµένο βάθος µέχρι το πάνω µέρος του ενέµατος :..………………
Χρειάστηκε περισσότερο ένεµα από τον προβλεπόµενο όγκο;
Ναι
Όχι
Πόσο : ………….
Μήκος της κάτω στρώσης φραγής µε µπετονίτη : …………….
Μετρηµένο βάθος µέχρι το πάνω µέρος της φραγής µε µπετονίτη : ……………
Επιστρέφει το νερό καθαρό µετά το ξέπλυµα;

Ναι

Όχι

Πορώδες στοιχείο
Υλικό …………….…………….........…………
Βάθος µέχρι τη βάση : ……………
Μήκος κάτω από την αιχµή : ……….……….. Μετρηµένο
βάθος πριν την τοποθέτηση της αιχµής : ...…………………………………..
Βάθος µέχρι την κορυφή : ……….
Μήκος γύρω & πάνω από την αιχµή : ……...
Μετρηµένο βάθος στην κορυφή του πορώδους µέσου : ....………………………………
Τοποθετήθηκε περισσότερο διαπερατό υλικό από τον προβλεπόµενο όγκο;
Ναι
Όχι
Πόσο : ………….......................................…..

Επάνω Αδιαπέρατη Στρώση
Μήκος επάνω αδιαπέρατης στρώσης : ...……………
Μετρηµένο βάθος ως το επάνω µέρος της επάνω αδιαπέρατης στρώσης : ...….............………
Ένεµα
Μήκος ενέµατος : ………………..
Εκτιµώµενος όγκος που απαιτείται : ....……..
Μίγµα ενέµατος : ………………………………………………………….............…………......……
Σωλήνας έγχυσης ενέµατος : Ναι
Όχι
Χρειάστηκε περισσότερο ένεµα από τον προβλεπόµενο όγκο;
Ναι
Όχι
Πόσο; ..........................................
Έπεσε η στάθµη του ενέµατος στη διάρκεια της νύχτας;
Ναι
Όχι
Πόσο;…………….........................
Περιγραφή κορυφής : ..…............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………....................
Είδος λουκέτου : …………………......……
Αριθµός κλειδιού : ………………..
Παραδόθηκε σε : ......................................

Ηµεροµηνία : ...............................

Σηµειώσεις :
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2.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

2.1

Προετοιµασία

Η ελάχιστη διάµετρος γεώτρησης στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί αποκλισιόµετρο είναι 101
χιλιοστά.
2.2

Υλικά

Το υλικό των αποκλισιοµετρικών σωλήνων θα
πρέπει να είναι ABS (Ακρυλο-νιτρίλιοβουταδιένιο-στυρένιο) ή αλουµίνιο.
Ο σωλήνας αποκλισιόµετρου θα έχει εσωτερική
διάµετρο τουλάχιστον 60 χιλιοστών. Όταν η
γεώτρηση είναι βαθύτερη από 50 µέτρα, θα
Προεξέχουσες
προτιµούνται σωληνώσεις που δεν έχουν
Αύλακες
αύλακες που προεξέχουν, αλλά αύλακες που
έχουν διανοιχθεί µε µηχανικό τρόπο (λόγω
µικρότερης κατασκευαστικής στρεπτικής παραµόρφωσης).

Μηχανικά
διανοιγµένες αύλακες

Η φύλαξη των σωληνώσεων στο εργοτάξιο θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε τα υλικά να
διατηρούνται καθαρά και να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία, θερµοκρασιακές
µεταβολές και παραµορφώσεις.
Συνίσταται η χρήση κάτω καλυµµάτων (πωµάτων) µε ενσωµατωµένες βαλβίδες ενεµάτωσης. Τα
πώµατα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά και να κατασκευάζονται από τον προµηθευτή των
αποκλισιοµετρικών σωληνώσεων.
Το ένεµα θα παρασκευάζεται έτσι ώστε να έχει παρόµοια παραµορφωσιµότητα µε αυτή του
εδάφους. Θα πρέπει να παρασκευάζονται δοκιµαστικά µίγµατα πριν από την ενεµάτωση ώστε να
ελέγχεται τα χαρακτηριστικά του στερεοποιηµένου ενέµατος. Ο µπεντονίτης προτείνεται να
αναµιχθεί µε νερό έξι ώρες πριν την προσθήκη του τσιµέντου. Τα µίγµατα που αναφέρονται πιο
κάτω είναι µόνο ενδεικτικά:
Σκληρός Βράχος:

αναλογία 0.87 : 0.13 : 1, τσιµέντο : µπεντονίτης: νερό,
ή 750kg τσιµέντου προς 100kg µπεντονίτη ανά κυβικό µέτρο ενέµατος

Ασθενές πέτρωµα: αναλογία 0.23 : 0.17 : 1, τσιµέντο: µπεντονίτης: νερό,
ή 200kg τσιµέντου προς 150kg µπεντονίτη ανά κυβικό µέτρο
Έδαφος (Γαίες):

αναλογία 0.06 : 0.15 : 1, τσιµέντο : µπεντονίτης : νερό,
ή 50kg τσιµέντου προς 150kg µπεντονίτη ανά κυβικό µέτρο

Η επιλογή της αναλογίας θα γίνεται µε την σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα.
2.3

Τοποθέτηση

Η γεώτρηση στην οποία θα εγκατασταθεί κλισιόµετρο πρέπει να σωληνώνεται σε όλο το βάθος
της προς αποφυγή καταπτώσεων.
Πριν να αρχίσει η τοποθέτηση πρέπει να ελεγχθεί ότι η σωλήνωση προστασίας της γεώτρησης
µπορεί να ανυψωθεί χωρίς να χρησιµοποιηθεί περιστροφή.
Το πώµα του πυθµένα θα πρέπει να προσαρτηθεί στο κάτω τµήµα του σωλήνα του
αποκλισιόµετρου µε τη χρήση πριτσινιών επειδή θα εφαρµοστεί µέσω αυτού αντίσταση ενάντια
στην άνωση. Τα επάλληλα τµήµατα θα συνδέονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι συνήθεις τύποι συνδεσµολογίας σωληνώσεων είναι οι παρακάτω.
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- Συνδεσµολογία µε εξωτερικούς σύνδεσµους (µούφες). Οι συνδέσεις αυτές απαιτούν χρήση
κόλλας, ενίσχυση µε πριτσίνια και στεγάνωση µε χρήση εξωτερικής ταινίας υψηλής ποιότητας.
Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τουλάχιστον 2 πριτσίνια σε κάθε ένωση. Προσοχή πρέπει να
δίνεται στην τοποθέτηση των πριτσινιών και στην χρήση της κόλλας ώστε να µην εµποδίζεται η
κίνηση της βολίδας µέτρησης.
- Συνδεσµολογία βιδωτή. Στον αυτών τον τύπο σωληνώσεων η σύνδεση δεν απαιτεί ενίσχυση µε
πριτσίνια. Στις περιπτώσεις που οι σωληνώσεις διαθέτουν και σύστηµα στεγάνωσης (O-rings),
δεν απαιτείται καµία πρόσθετη προστασία (κόλλα, ταινία).
Ο σωλήνας του αποκλισιόµετρου θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η µία αύλακα να βρίσκεται
στην κατεύθυνση της πιθανής κίνησης (δηλ. συνήθως στην κατάντι κατεύθυνση πλαγιάς).
Ταυτόχρονα µε την τοποθέτηση των αποκλισιοµετρικών σωληνώσεων θα πρέπει να προβλέπεται
η τοποθέτηση ενός ή περισσότερων σωλήνων ενεµάτωσης οι οποίοι θα στερεώνονται στο
εξωτερικό µέρος του αποκλισιοµετρικού σωλήνα µε την χρήση ταινίας. Η κάτω άκρη του σωλήνα
ενεµάτωσης θα πρέπει να είναι κοµµένη λοξά (φάλτσα) και να γίνονται και µερικές επιπλέον
εγκοπές µέχρι 5 µέτρα άνω του πυθµένα για να αποφευχθεί πιθανή φραγή του στοµίου.
Ο αριθµός των σωλήνων ενεµάτωσης που θα χρησιµοποιηθούν εξαρτάται από το βάθος του
οργάνου. Προτείνεται η παρακάτω διάταξη:
Γεωτρήσεις έως 30µ. βάθος:

Χρήση ενός σωλήνα ενεµάτωσης.

Γεωτρήσεις από 30µ.-75µ.:

Χρήση δύο (2) σωλήνων ενεµάτωσης, ο ένας στο κάτω άκρο
και ο άλλος στα µισά του ολικού βάθους

Γεωτρήσεις από 75µ.-100µ.:

Χρήση τριών (3) σωλήνων ενεµάτωσης, στον πυθµένα, στα
2/3 και στο 1/3 του βάθους.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το επάνω µέρος του αποκλισιοµετρικού σωλήνα µπορεί να
στερεώνεται µε σφιγκτήρα. Στην περίπτωση που υπάρχουν τάσεις επίπλευσης, θα πρέπει να
αντισταθµίζονται µε τη χρήση κατάλληλης ποσότητας νερού.
Ο σωλήνας του αποκλισιοµέτρου θα πρέπει να κατέβει µέχρι τον πυθµένα της γεώτρησης. Σε
αυτό το στάδιο και πριν το αποκλισιόµετρο κατέβει στον πυθµένα της γεώτρησης, θα πρέπει να
ελεγχθεί η διεύθυνση των αυλάκων και να προσαρµοστεί έτσι ώστε η µία αύλακα να είναι
στραµµένη προς την κατεύθυνση της πιθανής κίνησης.
Μετά το πέρας της τοποθέτησης του κλισιοµετρικού σωλήνα, θα γίνεται έλεγχος της σωστής
εγκατάστασης µε τη χρήση ψευδοβολίδας, µε την οποία θα ελέγχεται το βάθος του οργάνου και η
συνέχεια των αυλάκων.
Πριν την αρχή της διαδικασίας ενεµάτωσης θα πρέπει να αφαιρείται ένα τµήµα της προστατευτικής
σωλήνωσης της οπής διάτρησης (µέχρι 6 µέτρα) σύµφωνα µε οδηγίες του Επιβλέποντα.
Κατά τη διάρκεια της ενεµάτωσης ο αποκλισιοµετρικός σωλήνας δέχεται µεγάλες δυνάµεις
άνωσης οι οποίες προκαλούν επίπλευση του σωλήνα. Η προσπάθεια αντιµετώπισης του
προβλήµατος µε εφαρµογή δύναµης στο άνω τµήµα (π.χ. χρήση της υδραυλικής κεφαλής
προώθησης του γεωτρυπάνου) είναι πιθανό να προκαλέσει παραµορφώσεις του αποκλισιοµέτρου
ή ακόµη και αστοχία των συνδέσεων. Η αποφυγή της επίπλευσης του αποκλισιοµέτρου µπορεί να
επιτευχθεί µε την εισαγωγή χαλαρού χαλύβδινου σωλήνα µε διάµετρο 25 χιλιοστών µέσα στο
σωλήνα του αποκλισιόµετρου ώστε να ασκηθεί αντίσταση στο κάλυµµα του πυθµένα. Μόνο ο
χαλύβδινος σωλήνας θα πρέπει να στερεώνεται µε σφιγκτήρα και όχι ο σωλήνας του
αποκλισιόµετρου. Εναλλακτικά µπορεί να γίνει, για τον έλεγχο της επίπλευσης, σταδιακή
ενεµάτωση. Σε οπές που έχουν βάθος µεγαλύτερο από 50 µέτρα, θα πρέπει να εισπιέζεται στο
κάτω µέρος της οπής αρκετό ένεµα για να γεµίσει 5 µέτρα οπής (αφού αφαιρεθεί αντίστοιχο µήκος
προστατευτικής σωλήνωσης) και µετά το ένεµα θα παραµένει εκεί µέχρι να αποκτήσει επαρκή
αντοχή ώστε να συγκρατεί τους σωλήνες. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί επιταχυντής για να
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µειωθεί ο χρόνος πήξης ώστε να αποφευχθεί η επίπλευση κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης
διαδικασίας ενεµάτωσης. Τέλος και η χρήση ειδικών αγκυρώσεων τοποθετηµένων στην τάπα του
κλισίµετρου είναι αποδεκτή.
Η προστατευτική σωλήνωση της οπής της γεώτρησης θα αφαιρείται σταδιακά καθώς προχωράει η
ενεµάτωση.
Η ενεµάτωση θα γίνεται µέσα από τον βαθύτερο σωλήνα. Μόνο όταν η αντλία δεν µπορεί να
διοχετεύσει το ένεµα µέσα από το βαθύτερο σωλήνα θα χρησιµοποιείται ο καθ’ ύψος επόµενος
σωλήνας. Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να ωθείται το νερό στην οπή προς τα πάνω.
Αν χάνεται µέρος του ενέµατος στο έδαφος, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν πρόσθετες ουσίες
όπως λεπτή άµµος και πριονίδι µέχρι να αντιµετωπιστεί η διαρροή. Είναι επίσης δυνατόν να
χρησιµοποιηθεί επιταχυντής για την µείωση του χρόνου πήξης.
Την επόµενη ηµέρα θα γίνεται έλεγχος της στάθµης του ενέµατος. Εφόσον αυτή µειωθεί λιγότερο
από δύο µέτρα στη διάρκεια της νύχτας, µπορεί να συµπληρωθεί από την επιφάνεια. Αν µειωθεί
περισσότερο από πέντε µέτρα και υπάρχει νερό στην οπή πάνω από το ένεµα, θα συµπληρώνεται
µε τη χρήση χαλύβδινου σωλήνα ενεµάτωσης.
Λεπτοµέρειες της κατασκευής φαίνονται στο σχήµα 3 (σελ. 87).
Μετά την πήξη του ενέµατος, θα κατασκευαστεί βάση από σκυρόδεµα και η µεταλλική κεφαλή. Ο
σωλήνας του κλισιόµετρου θα πρέπει να κοπεί ώστε να είναι 5 εκατοστά κάτω από το επάνω
µέρος του µεταλλικού προστατευτικού καλύµµατος. Η κατασκευή της κεφαλής και της βάσης της
θα γίνεται σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στο σχετικό άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών
(άρθρο 3.19) και επιπλέον θα κατασκευαστεί υποδοχή για τοπογραφικό στόχο όπως φαίνεται στο
σχήµα 4 (σελ. 89).
Ο Ανάδοχος θα συντάξει φύλλο µητρώου εγκατάστασης (σελ. 88) στο οποίο θα περιλαµβάνεται
και σκαρίφηµα όπου θα φαίνονται όλες οι διαστάσεις της εγκατάστασης. Το σχήµα αυτό θα
περιλαµβάνεται στην Έκθεση Αποτελεσµάτων.
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Κάλυµµα γεώτρησης
Πώµα

Λουκέτο

50mm
Αριθµός γεώτρησης

Υποδοχή στόχου

στο σκυρόδεµα

Βάση
σκυροδέµατος

400χιλ στο έδαφος

σωλήνας
αποκλισιοµέ
τρου
Ένεµα

Αύλακας

Κάτω πώµα

Σχήµα 3: Τυπική τοµή αποκλισιοµέτρου
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟΥ
Τµήµα : ………………….
Όνοµα Γεώτρησης : ........………….
Γεωλογική περίληψη της γεώτρησης : ...………………………………….............…………………
…………………………………………………………………………………………..................……..
………………………………………………………………………………………………....................
Περιγραφή θέσης : ....................……………………………………………………………………….
……………………………………..................…………………………………………………………..
Υψόµετρο εδάφους : ………...

Ηµ/νία εγκατάστασης : …/…/...

Συντεταγµένες Θέσης : Βορράς : ……………… Νότος : ………………......
Χιλιοµετρική Θέση : ………………
Βάθος γεώτρησης : ………………
Απαιτούµενη στάθµη αιχµής : ……………

Κάθετη απόσταση από τον άξονα : ……..…..
∆ιάµετρος γεώτρησης : ………..
Βάθος µέχρι την αιχµή : ...………

Όγκος ανά µέτρο Γεώτρηση (χωρίς σωλήνωση αποκλισιόµετρου) : ………………..………….
Σωλήνας αποκλισιόµετρου (εξωτ.διαµ.) : …………… Ωφέλιµος όγκος/µέτρο : ........……………
Σωλήνας αποκλισιόµετρου
Κατασκευαστής : …………………… Τύπος : ………………. ∆ιάµετρος (εσωτ.) (χιλ.): ………..
Περιγραφή ζευκτήρων (µούφες) και τρόπων σύνδεσης : .………………………………………….
Εγκαταστηµένο Μήκος (µ.) : ………………
Βάθος µέχρι τον πυθµένα σωλήνων ενεµάτωσης (µ.):
1..................
2……………
3……………
4……………
Βάθος νερού στη γεώτρηση (µ.) : ……………………
Προστίθεται νερό στο αποκλισιόµετρο;
Ναι
Όχι
Έγινε χρήση ενέµατος για το τάπωµα της γεώτρησης; Ναι

Όχι

∆οκιµή µε ψευδοβολίδα (Σχόλια) : ..............................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ενεµάτωση
Μίγµα : ………………………………………………………………….........…………………………
Εκτιµώµενος συνολικός όγκος : …………………..
Ενεµατώθηκε πρώτα το κάτω µέρος;
Ναι
Όχι
Όγκοι ενέµατος που τοποθετήθηκαν :

Σωλήνας 1……………
Σωλήνας 2……………
Σωλήνας 3……………
Σωλήνας 4…………….

Χρειάστηκε περισσότερο ένεµα από την προβλεπόµενη ποσότητα; Ναι

Όχι

Πόσο;…………….............................................….
Είδος λουκέτου : ……………

Αριθ. κλειδιού : …………

Παραδόθηκε σε : …………..

Ηµεροµηνία : …………..

Σηµειώσεις :
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Κίτρινη πινακίδα µε τον
αριθµό γεώτρησης. Θα
πρέπει να είναι
τουλάχιστον 1,5 µ πάνω
από το έδαφος.

NG1

Αριθµός γεώτρησης
στο πάνω µέρος
του σκυροδέµατος

Υποδοχή στόχου

100mm

400mm
στο
έδαφος

300mm
300mm

Σχήµα 4: Σκαρίφηµα κεφαλής γεωτεχνικού οργάνου
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Εκτίµηση όγκου κυλίνδρου / ενέµατος
διάµετρος D1

Ύψος Η

∆ιάκενο –πλήρωση µε
ένεµα

D2

Εµβαδόν διατοµής: Ε1 = π*D1² / 4
Όγκος κυλίνδρου:

V1 = E1 * H = Η* π *D1² / 4

Όγκος διάκενου µεταξύ κυλίνδρων: Vx = V1 – V2 = ¼ *Η* π *(D1² - D1²)
Τιµές κλασικών διαστάσεων ανά µέτρο µήκους

ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
OD
OD
OD
OD

διάµετρος
D (mm)
101
103
114
117
132
86
89
72
50
40
32

διάµετρος
D (cm)
10.1
10.3
11.4
11.7
13.2
8.6
8.9
7.2
5.0
4.0
3.2

∆ιατοµή
E (cm²)
80.12
83.32
102.07
107.51
136.85
58.09
62.21
40.72
19.63
12.57
8.04

Όγκος
V (cm³)
8012
8332
10207
10751
13685
5809
6221
4072
1963
1257
804

1 λίτρο = 1000 cm³

Στις παραπάνω τιµές ο όγκος διάκενου µεταξύ δύο κυλίνδρων µπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας
τους αντίστοιχους όγκους. Οι διάµετροι που δίνονται αντιστοιχούν στην εσωτερική διάµετρο της
προστατευτικής σωλήνωσης ενώ οι µικρότερες τιµές αντιστοιχούν στην εξωτερική διάµετρο
αποκλισιοµετρικών και πιεζοµετρικών σωληνώσεων.
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