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1

1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υποχρεωτική Εφαρµογή

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις του
Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών.
Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς όρους
σύµφωνα µε τους οποίους σε συνδυασµό και µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών θα
εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες και θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. Επισηµαίνεται ότι οι
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)

και οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωµάτωσης

υλικών µε σήµανση CE , υπερισχύουν το τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο
παρόν τεύχος.
Αν ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου των Τ.Π. από την Κοινοτική
Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας εκπνέουσας (20)
είκοσι ηµέρες πριν από την ηµέρα κατάθεσης των Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη
περίπτωση:
α. Στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης
β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση όλων
των απαιτούµενων εργασιών µε αποτέλεσµα την εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική
Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει)
νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο.

1.2

Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα
εφαρµόζονται:
o Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)
o

Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 της
∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04-10-2012

o

Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα
εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.)

1.3

Υποχρεώσεις ∆ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου

Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες
προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε
υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή τους.

1.4

∆απάνες Αναδόχου

Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή
αναφερόµενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται
ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.
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2
2.1

ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Αναγνώριση - Επισήµανση Εµποδίων - Επί Τόπου Χάραξη Έργων κλπ.

Πριν από την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του
εδάφους, όπου προβλέπεται η κατασκευή των έργων. Εκτός από τα εµπόδια που είναι εµφανή στο
έδαφος, ο ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει, µε συγκέντρωση πληροφοριών, διαγραµµάτων και
ερευνητικών τοµών και τα αφανή εµπόδια που ενδεχόµενα υπάρχουν. Όλα αυτά τα στοιχεία θα
απεικονιστούν σε σχέδια κατάλληλης κλίµακας. Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά
και πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές αφετηρίες, κλπ) πρέπει να διατηρηθούν µε φροντίδα και
ευθύνη του Ανάδοχου καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων. Σε περίπτωση που, για
οποιοδήποτε λόγο, σταθερά σηµεία καταστραφούν ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα
επανατοποθετήσει.

2.2

Γενικές Εκσκαφές

2.2.1

Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

(α)

Το πεδίο εφαρµογής τις παρούσας περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

- Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος
- Άρση των πάσης φύσεως καταπτώσεων.
- Πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων, µεµονωµένων δοµικών στοιχείων κτλ)
(β)

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες

βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων
υπερισχύει το παρόν.
(γ)

Ως «γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις γαιών-ηµίβραχου και βράχου σε

οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m και οι εκσκαφές και εξορύξεις χαλαρών
εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους.

2.2.2

Υλικά

Τα προς εκσκαφή εδάφη κατατάσσονται σε «χαλαρά εδάφη», «γαίες και ηµίβραχος» και «βράχος».
Αναλυτικότερα:
•

Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που
έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.

•

Ως «γαίες και ηµίβραχος» χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά
και συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχάλικων, πλευρικών κορηµάτων και προϊόντων
έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα
3

τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι µεγαλύτερο από µισό (0,5) m και γενικά τα εδάφη που
µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες
(rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών.
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•

Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν
χαλαρωθεί µε εκρηκτικές ύλες, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα
3

τµήµατα συµπαγούς βράχου, όγκου µεγαλύτερου του µισού (0,5) m .
•

Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή αποσαθρωµένο
βράχο γαιώδους ή ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιµά να ανατινάξει πριν
την αποµάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοµής, που δεν
µπορεί να χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε µπουλντόζα τύπου «Caterpilar D - 9L» ή ισοδυνάµου
τύπου άλλου κατασκευαστή, εφοδιασµένη µε µονό αναµοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής
διατοµής.

•

Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία δεν
χαλαρώθηκαν µε ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται ως εκσκαφή
βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, σφήνες ή
παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από τον Εργοδότη, για διάφορους λόγους όπως π.χ. σε
κατοικηµένες περιοχές.

2.2.3

Εκτέλεση εργασιών

2.2.3.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του έργου.
(α)

Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να απαντηθούν διάφοροι σε

λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
(β)

Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών εκσκαφής µε κτίσµατα και λοιπές εγκαταστάσεις που

πρέπει να διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνη του, να λάβει όλα τα
αναγκαία µέτρα ασφαλείας.
(γ)

Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές

αφετηρίες κτλ), πρέπει να διατηρηθούν, µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, καθ' όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταθερά σηµεία καταστραφούν, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα επανατοποθετήσει.
(δ)

Γενικά

ο

Ανάδοχος

είναι

εξ

ολοκλήρου

υπεύθυνος

για

κάθε

απαίτηση

τρίτων,

συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους, κατά
την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου.
2.2.3.2 Προκαταρκτικές εργασίες
(α)

Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµίβραχου και βράχου) θα

πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο καθαρισµός
συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών
εδαφών, στην εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κτλ. Επίσης
θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών.
(β)

Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων,

κορµών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών, παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. θα
αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση και σε
κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
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(γ)

Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για

επένδυση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα εναποτίθενται
προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα.
2.2.3.3 Απορροή υδάτων
(α)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει έγκαιρα όλα τα αναγκαία µέτρα απορροής των υδάτων,

όπως π.χ.:

(β)

-

Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις
υπαίθριες εκσκαφές (π.χ. τάφροι οφρύων).

-

Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να
αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού.

-

Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά. Γι’ αυτό θα πρέπει
να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης.

-

Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά.

Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη

αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών.
2.2.3.4 Εκσκαφή
(α)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και

εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση
λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου.
(β)

Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις

που φαίνονται στα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές του Εργοδότη. Κατά τη
διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι
γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα σχέδια ή που
καθορίστηκαν από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καµία πρόσθετη αµοιβή, πέρα από
τις συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση
των συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση
πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους
απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα
από τον Εργοδότη όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου.
(γ)

Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε

υπερεκσκαφή που προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή
σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή του Εργοδότη ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη, ο Ανάδοχος
δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα
προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις εντολές του Εργοδότη, το δε κόστος της
αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα
για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα
καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις υπερεκσκαφών που οφείλονται σε
γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσής τους.
(δ)

Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που

εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και
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χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε δαπάνες του Αναδόχου.
Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση του Εργοδότη.
Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα βράχου, που κατά την γνώµη του Εργοδότη
συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη.
(ε)

Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή

αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται να
εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι γραµµές
εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό
ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν
υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές.
(στ)

Όσον αφορά τη χρήση εκρηκτικών, αυτά θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από ειδική έγγραφη

άδεια της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις οδηγίες της, µε
ευθύνη όµως πάντοτε του Αναδόχου.
(ζ)

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των

προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από τον Εργοδότη.
(η)

Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και

παράταση προθεσµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί ο Εργοδότης να επιτρέψει τη χρήση
εκρηκτικών. Για το λόγο αυτό, οι τιµές της προσφοράς του Αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα
από το αν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για
την εκσκαφή κτλ των ορυγµάτων.
(θ)

Εκσκαφή µε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και κατάλληλα

εκπαιδευµένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την
προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµωτού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένων τεχνικών που
διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο όταν έχουν ληφθεί τα εγκεκριµένα ισχύοντα µέτρα ασφαλείας
για την προστασία προσώπων, των έργων και της δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.
(ι)

Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από

σκυρόδεµα θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να µην έχουν
ταχύτητα µεγαλύτερη από πέντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών ή µετά
από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι ανατινάξεων θα τροποποιούνται και η ποσότητα εκρηκτικών
ταυτόχρονης πυροδότησης θα µειώνεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο
οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεµα, στον περιβάλλοντα βράχο και στις γειτονικές περιοχές
του έργου.
(ια)

∆εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να

πυροδοτήσει εκρηκτικά σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή υπαίθριες
κατασκευές σκυροδέµατος. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στα έργα, σε ιδιωτική ή σε δηµόσια
περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο µε δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος
πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο µέτρο που είναι απαραίτητο και µε τέτοιο τρόπο, ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να µην είναι ακανόνιστη, να µην προκαλείται
αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά ασταθές, να µην κατακερµατίζεται ο βράχος
πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο, πρόκειται να τοποθετηθεί σκυρόδεµα ή εκτοξευόµενο
σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην προκαλούνται ζηµιές σε υπάρχουσες κατασκευές.
(ιβ)

Εάν, κατά τη γνώµη του Εργοδότη, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές στο

βράχο πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές, να
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προκαλέσουν ζηµιές ή να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή να δηµιουργήσουν µεγάλες
υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολές
στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το µήκος των οπών, να µεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης
των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει ελαφρότερη γόµωση, να εφαρµόσει προρηγµάτωση, ή ήπια
µετάτµηση ή να διακόψει τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών και να ολοκληρώσει την εκσκαφή µε
γραµµική διάτρηση, χρησιµοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων µέσων. Η έγκριση από την
Υπηρεσία της τεχνικής και των µεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό των
Τεχνικών Προδιαγραφών.
2.2.3.5 Επιλογή, διάθεση, µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής
(α)

Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την

κατασκευή. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν
χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται
κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή
θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, απ’ όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις
καθορισµένες οριστικές θέσεις.
(β)

Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει

χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς. Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής
που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται
στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο Εργοδότης. Οι
περιοχές απόρριψης θα καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσµενείς
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των έργων. Η απόθεση
των υλικών αυτών θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και θα
ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η
διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής
στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισι (1,50)
m πάχος, χωρίς καµία άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα
µεταφοράς και διάστρωσης.
(γ)

Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση

χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κτλ. θα µεταφέρονται και θα αποτίθενται
στους

εγκεκριµένους

χώρους

αποθήκευσης.

Τα

αποθηκευµένα

αυτά

υλικά

κατόπιν

θα

ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική χρήση.
(δ)

Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για

την αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα υλικά.
(ε)

Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως

στην έγκριση του Εργοδότη.
(στ)

Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και

επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης,
οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο
ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη.
(ζ)

Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να

διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε :
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-

Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα.

-

Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές
προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται.

-

Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος

-

Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα του έργου ή σύµφωνα µε
τις οδηγίες του Εργοδότη.

2.2.3.6 Άρση καταπτώσεων
(α)

Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε

οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για αποθήκευση,
προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή επιχωµάτων ή
άλλων κατασκευών, είτε για οριστική απόρριψη, θα πραγµατοποιηθεί µε τον κατάλληλο µηχανικό
εξοπλισµό και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος.
(β)

Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα

ενδεικνυόµενα µέτρα παρεµποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ, εφαρµόζοντας τις
κατάλληλες µεθόδους εργασίας και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση των καταπτώσεων µόνο στην
περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν έχει υπευθυνότητα γι’ αυτές.
2.2.3.7 Καθαιρέσεις
(α)

(β)

Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε :

-

Καθαιρέσεις κτισµάτων

-

Καθαιρέσεις λιθοδοµών

-

Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων

Πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων,

φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης
φύσεως κατασκευών, µε ή χωρίς την βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους
αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του
έργου, της έγκρισης του Εργοδότη. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση
της Υπηρεσίας.
(γ)

Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις γενικές εκσκαφές, εκτός εάν, σύµφωνα

µε το Τιµολόγιο, πληρώνονται χωριστά. Οι καθαιρέσεις λιθοδοµών υπάγονται στις «γαιώδεις ηµιβραχώδεις» γενικές εκσκαφές, ενώ των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις
«βραχώδεις».

2.3

Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων

2.3.1

Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

(α)

Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι,

βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τοµών για τον
εντοπισµό αγωγών ΟΚΩ, φρεατίων κλπ.
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(β)

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στις ΠΤΠ-Χ1, ΠΤΠ-150,

ΠΤΠΤ-110 µε τις όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το παρόν.
(γ)

Ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις

σε οποιοδήποτε βάθος αλλά µε πλάτος µικρότερο των 3,00 m. Ειδικότερα, ως “εκσκαφές θεµελίων
τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται και:

(δ)

-

Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε επιφάνεια
2
µέχρι και 100 (m ) (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή µε πλάτος µέχρι και
3,00 m (ανεξάρτητα από την επιφάνεια της κάτοψης).

-

Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου, π.χ.
διατοµής ορθογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κτλ, για πλάτος εκσκαφής µέχρι και 3,00
m

-

Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών
αποστράγγισης, αποχέτευσης (οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών ΟΚΩ
(ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και για πλάτος τάφρου µέχρι και 3,00
m

-

Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους
άλλων τεχνικών έργων.

-

∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών ΟΚΩ, ή και άλλων υπογείων
κατασκευών πλάτους εκσκαφής µέχρι και 3,00 m.

-

Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά µεµονωµένη νησίδα,
2
µέχρι 100 m , για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει
πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές. Επίσης, εκσκαφές σε κεντρικές
νησίδες, µε πλάτος εκσκαφής µέχρι και 5,0 m για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος
και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές.

Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων

και τάφρων” οι εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κτλ. που τυχόν θα εκτελεσθούν
παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανευρέσεως
αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συνήθως οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Στην περίπτωση όµως που αυτές οι εκσκαφές, βάσει εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον
Ανάδοχο, τότε θα επιµετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

2.3.2

Υλικά

Η ταξινόµηση των εκσκαπτόµενων εδαφών είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη
παράγραφο των γενικών εκσκαφών.

2.3.3

Εκτέλεση εργασιών

2.3.3.1 Γενικά
(α)

Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο των γενικών εκσκαφών.

(β)

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος

σύµφωνα µε τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια,
που θα θεωρήσει ως προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την κάθε συγκεκριµένη
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περίπτωση, χωρίς όµως, από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δηµιουργείται
στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση.
(γ)

Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται.

Αν κατά την εκσκαφή, διανοίχτηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται
στα σχέδια, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις
που αναφέρονται στα σχέδια και ορίζονται ως ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.).
(δ)

Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα

που αναφέρονται

στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµιά αποζηµίωση, να ξαναγεµίσει το

σκάµµα, µέχρι το κανονικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε σκυρόδεµα είτε µε
ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδοµή, σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η
Υπηρεσία.
(ε)

Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε προσοχή

ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των
τάφρων γενικά δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για την ικανοποιητική σύνδεση
των σωλήνων και τη συµπύκνωση των υλικών επίχωσης. Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης
ποσοτήτων, θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
2.3.3.2 Άδεια τοµών - σήµανση
(α)

Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρόµο που

υπάρχει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές, σχετική άδεια για την
τοµή του οδοστρώµατος.
(β)

Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωµα στην

προηγουµένη του κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση της
άδειας τοµής του οδοστρώµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, σε
συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, να προβαίνει στη σήµανση του τµήµατος του δρόµου, στο οποίο
εκτελούνται σχετικές εργασίες, µε σήµατα των οποίων το σχήµα και το περιεχόµενο πρέπει να
ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει.
(γ)

∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κτλ. πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να

αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο
δρόµο να µην εµποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο.
2.3.3.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών
(α)

Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα διαµορφώνεται κατά

τρόπο που να εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέµατος, των εξοµαλυντικών στρώσεων ή των
στρώσεων έδρασης των οχετών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια.
(β)

Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα αφαιρείται, µέχρι

βάθους που φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα επιχώνεται
κατάλληλα. Ο πυθµένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η
απαιτούµενη πυκνότητα.
(γ)

Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεµελίωσης σωληνωτών οχετών θα επανεπιχώνεται

µε επιλεγµένο υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και συµπυκνώνεται σε στρώσεις
πάχους 15 cm πριν από τη συµπύκνωση.
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(δ)

Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του

σκάµµατος) πρέπει να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή των
µαδεριών στα τοιχώµατα της εκσκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να θεµελιωθούν τοίχοι
αντιστήριξης, ακρόβαθρα, µεσόβαθρα κτλ., τότε, για την περίπτωση γαιώδους εδάφους θα
επακολουθεί αµέσως η κατασκευή της στρώσης ισοπέδωσης και καθαριότητας από σκυρόδεµα C8/12
(ελαχίστου πάχους 0,10 m) η οποία θεωρείται υποχρεωτική. Επισηµαίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της
εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύµωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο
µείωση της αντοχής του εδάφους θεµελίωσης.
2.3.3.4 Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων
(α)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω

από οποιεσδήποτε συνθήκες.
(β)

Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ.

(γ)

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο

διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα εδαφικά στρώµατα, όταν
παράκεινται άλλες κατασκευές.
(δ)

Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς φυσικούς

αποδέκτες. Αν δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες τάφρους.
(ε)

Η απ΄ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση

της Επίβλεψης.
(στ)

Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό

σύστηµα αποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απηλλαγµένων φερτών υλικών.
(ζ)

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις υφιστάµενες

συνθήκες απορροής οµβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά είναι:

(η)

-

Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών

-

Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών

-

Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε κατάλληλο
αποδέκτη.

Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά µέτρα θα

πρέπει να έχουν αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση της οδού, πριν από την
κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή αγωγούς
αποστράγγισης.
2.3.3.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές
(α)

Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων δαπέδων

(παταριών), είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να
αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50 m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και
την ασφάλεια τους.
(β)

Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου,

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν
είναι κατάλληλα, ή για χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων, ή θα µεταφέρονται
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εκτός του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από
την Αστυνοµία ή τις αρµόδιες Αρχές.
2.3.3.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες)
(α)

Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη

των παρειών του σκάµµατος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και
την πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε
συνεννόηση µε την Υπηρεσία.
(β)

Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω από

οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη ξυλοζευγµένες παρειές και οι οποιεσδήποτε
συνέπειες αυτής (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, ζηµιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά και
µόνο τον Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων
έργων και αναλαµβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει
στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σηµεία
αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραµένει
πάντοτε µόνος και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν.
2.3.3.7 Ξυλοζεύξεις µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις)
Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άµµος, είτε άλλο έδαφος
του οποίου είτε η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί την έµπηξη συνεχούς φράγµατος
πασσαλοσανίδων ή την κατασκευή τοίχου Βερολίνου, πριν από την εκσκαφή, η εργασία αυτή θα
εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε όλους τους κανόνες της τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί η
ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύµφωνα µε τα παραπάνω και η διατήρηση του χώρου του
σκάµµατος ελευθέρου. Εάν κατά την έµπηξη των πασσαλοσανίδων δεν επιτευχθεί η µεταξύ τους
επιδιωκόµενη τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλόζευξης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες.

2.4

Αντιµετώπιση Συνάντησης Αγωγών Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) σε
Λειτουργία

2.4.1

Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

(α)

Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που

ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας σε λειτουργία, κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των πάσης φύσεως εκσκαφών.
(β)

Ως «αγωγοί» γενικά ορίζονται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι αγωγοί

εταιρειών ή/και οργανισµών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους
περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποιαδήποτε
κατεύθυνση, καθώς και οι συναντώµενοι αρδευτικοί αύλακες (υπερκείµενοι της επιφανείας του
εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση).
(γ)

Ως «αγωγοί σε λειτουργία» ορίζονται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που

κατά τη διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται
από τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού.
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(δ)

Ως «µετατοπιζόµενοι αγωγοί» ορίζονται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση, οπότε το

εµπίπτον στις περιοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που
χρήζουν ανακατασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών.
(ε)

Ως «γνωστοί αγωγοί» ορίζονται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές

µελέτες της επιρροής των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της
λειτουργίας τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξηµένες
σηµερινές ή/και µελλοντικές ανάγκες.
(στ)

Ως «άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω

µελέτες αποκατάστασης της λειτουργίας τους.

2.4.2

Υλικά

Τα εκσκαπτόµενα εδαφικά υλικά κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αντίστοιχες
παραγράφους των γενικών εκσκαφών.

2.4.3

Εκτέλεση εργασιών

2.4.3.1 Προκαταρκτικές εργασίες
(α)

Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις εκσκαφές του

έργου ή γειτνιάζει µε αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του υποχρεούται:

(β)

-

Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του θέση

-

Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού

-

Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» τη διατήρηση ή τη µετατόπιση του

-

Να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισµό µε την
ανευρεθείσα κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη
στη µελέτη, διαφορετική υψοµετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.)

-

Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο ΟΚΩ για όλα τα παραπάνω και να
ενηµερώσει έγκαιρα γι’ αυτά την Υπηρεσία

Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια της

αξιολόγησης της λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα πραγµατική κατάσταση, θα
πρέπει να λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση µε τον οικείο ΟΚΩ και την Υπηρεσία, απόφαση ως
προς την τύχη του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά µπορεί να είναι:

(γ)

-

Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και
λοιπών κατασκευών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση, εφόσον αυτό είναι
δυνατό

-

Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση, καθ’ όλη τη
διάρκεια των εργασιών µε µικρές µόνον διακοπές της λειτουργίας του.

-

Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις
περιοχές εκσκαφών τµήµα του θα εγκαταλειφθεί.

-

Να ανακατασκευασθεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό

και αποδεκτό από τον οικείο ΟΚΩ.
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2.4.3.2 Εργασίες µετατοπιζόµενων αγωγών
(α)

Για τους µετατοπιζόµενους αγωγούς ΟΚΩ, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, επί πλέον των

υποχρεώσεών του, που περιγράφηκαν σε προηγούµενη ενότητα, περιλαµβάνονται :

-

Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης µετατόπισης τόσο
των «αγνώστων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών», εφόσον προκύψουν νέα
στοιχεία από την διαπιστωθείσα επί τόπου πραγµατική κατάσταση, που επιβάλλουν
αναπροσαρµογή της υπάρχουσας µελέτης. Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω
αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών αγωγών» περιλαµβάνει, εφόσον είναι αναγκαίο,
και τυχόν τµήµατα του µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορίων της
συµβατικής αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού». Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω
µελέτη εκπονείται µε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία µε τον αρµόδιο ΟΚΩ και
υπόκειται στην έγκρισή του, καθώς και στην έγκριση της Υπηρεσίας.

-

Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους, µαζί µε τις
συνδέσεις τους, υπό την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου
ΟΚΩ Στις εργασίες της παρούσας παραγράφου περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία
«προσωρινά έργα» για την εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών, κατά
τη διάρκεια σύνδεσης των µετατοπιζοµένων «γνωστών και αγνώστων αγωγών» µε τους
υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας
κατάστασης στη ζώνη διέλευσης του µετατοπιζόµενου αγωγού, (επανεπίχωση,
αποκατάσταση υπάρχοντος οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κτλ).
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

(β)

-

Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των «προσωρινών έργων», σε σχέση µε την
υπάρχουσα µελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των
«προσωρινών έργων» και των έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης
κατατάσσονται στις εργασίες των «αγνώστων αγωγών».

-

Για ορισµένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα µετατοπιζόµενα τµήµατα
εκτείνονται σε µεγάλα µήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της
εργολαβίας, είναι δυνατόν να έχουν προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που περιλαµβάνεται
στη σύµβαση, κάποια ενδιάµεσα σηµεία του µετατοπιζόµενου τµήµατος του «γνωστού
αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται η
κατασκευή του µεταξύ των ορίων τµήµατος του «γνωστού αγωγού», ενώ τα εκτός των
«ορίων έργου» τµήµατα, θα αποτελούν υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο οποίος
µπορεί να προωθήσει την κατασκευή τους µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιµο,
αναλαµβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την κατασκευή
των σχετικών τµηµάτων, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει έγκαιρα και ο µετατοπιζόµενος
«γνωστός αγωγός»

-

Στην παραπάνω περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως την
µελέτη µετατόπισης για όλο το τµήµα του αγωγού, περιλαµβανοµένων των τµηµάτων
που ευρίσκονται έξω από τα «όρια του έργου» µέχρι τα σηµεία σύνδεσης µε τον
υπάρχοντα αγωγό, προκειµένου να είναι δυνατή η κατασκευή του υπόλοιπου έργου από
τυχόν άλλη(ες) εργολαβία(ες).

-

Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα αρµόδια
συνεργεία των ΟΚΩ, οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των «αγνώστων
αγωγών» θα γίνονται από τον Ανάδοχο. Όµως, ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα
να προβεί σε κατάτµηση των εργασιών των παραλλαγών σηµαντικών «αγνώστων
αγωγών» και να εκτελέσει τµήµα τους, που δεν εµπίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της
εργολαβίας, µε άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή η κατάτµηση δεν δηµιουργεί
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει:
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(γ)

-

Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος αγωγού
(σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί «αγνώστων
αγωγών», χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος
αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε
αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο
µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτά.

-

Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος αγωγού
(σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί «αγνώστων
αγωγών», λειτουργικότητα κατ' ελάχιστον ίδια µε τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος
αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε
αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο
µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτή.

-

Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κτλ. της έγκρισης του οικείου
ΟΚΩ και της Υπηρεσίας.

Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα επιµέλεια

και, εφόσον απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεµβάλλονται φρεάτια
επίσκεψης οι συνδέσεις θα επισηµαίνονται.
(δ)

Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως κατασκευάσθη»

επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών ΟΚΩ και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια και
στον οικείο ΟΚΩ.
(ε)

Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από

την έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού.
(στ)

Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην

περιοχή του αχρηστευθέντος πλέον τµήµατος. Για τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης,
τηλεφωνικά), καθώς και τους πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, µεταφοράς υγρών καυσίµων και
αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην µετά πάσης προσοχής, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε
ζηµιά τους, απόληψη των εντός της εκσκαφής τµηµάτων και παράδοση τους στις γειτονικότερες
αποθήκες του οικείου ΟΚΩ, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν
απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια, ωστόσο, αν είναι δυνατή η απόληψη χρήσιµου υλικού, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απολαµβανόµενο χρήσιµο υλικό θα µεταφέρεται
και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου.
2.4.3.3 Εργασίες στην περιοχή αγωγών σε λειτουργία
(α)

Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία θα γίνονται µε άκρα προσοχή, µε πολύ

ελαφρά µηχανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις
οδηγίες τόσο της Υπηρεσίας όσο και του οικείου ΟΚΩ.
(β)

Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή

αντιστήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα υποστηρίγµατα (ξύλινα, σιδερένια,
από σκυρόδεµα κλπ) κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η οµαλή
λειτουργία τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και µελλοντικά, µετά την τυχόν
επαναπλήρωση του σκάµµατος. Όπου απαιτείται, µε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής
της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται ειδική µελέτη υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών.
(γ)

Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα λαµβάνονται όλα

τα κατάλληλα µέτρα:

-

για την ασφαλή έδραση των αγωγών
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(δ)

για την επανεπίχωση του σκάµµατος των αγωγών

Θα κατασκευασθούν επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά έργα,

όπως π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα σκυροδέµατος κτλ.
(ε)

Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών ΟΚΩ, αυτή θα γίνεται µε τη µέγιστη

δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη
των αγωγών αυτών.
(στ)

Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας

ορισµένων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για τη λήψη των σχετικών αδειών. Η Υπηρεσία θα βοηθήσει τον
Ανάδοχο µε σχετική ενέργεια της αλλά δεν αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη αν θα γίνει ή όχι αυτή η
διακοπή, ποια

θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα της ηµέρας ή της νύχτας κλπ. Εποµένως, ο

Ανάδοχος, κατά τη µόρφωση της προσφοράς του, θα πρέπει να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι
οι συναντώµενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε λειτουργία.
(ζ)

Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη υπαρχόντων και

διατηρουµένων στην θέση τους αγωγών ΟΚΩ µε κατασκευές σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα να γίνεται
δυσχερής η µελλοντική δυνατότητα επίσκεψης των αγωγών και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε
απόσταση µικρότερη από 0,50 m από την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00 m από την άνω
παρειά του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού ή µικρότερη από 2,00 m από την προσκείµενη πλευρά
αρδευτικού αύλακα, τότε θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα:

2.5

-

Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός
έως το βάθος που προσδιορίζεται στη µελέτη. Αν δεν προσδιορίζεται στην µελέτη, οι
σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς
οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του θόλου.

-

Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζηµιές
ή, αν έχει υποστεί, ότι αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου.

-

Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων, ώστε να
διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευή του έργου, πριν από
την εκσκαφή επιθεωρήσεων. Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε χρήση
ξυλοτύπων.

-

Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές,
π.χ. βάθρα γεφυρών, υψηλά επιχώµατα, τότε, πάνω από τη ζώνη του αγωγού, η
επανεπίχωση θα γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω
από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να αποφευχθεί η µεταφορά φορτίων από την
υπερκείµενη κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεµα
πλησιάζει σε πολύ µικρή απόσταση στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό, τότε θα
πρέπει να πληρώνεται η µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του σκυροδέµατος και
του αγωγού, µε την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα προαναφερθέντα
µεγάλα φορτία στον αγωγό, π.χ. να χρησιµοποιείται στρώση διογκωµένης πολυστερίνης
κατάλληλου πάχους κτλ.

-

Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του
αγωγού ή αρδευτικού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την πρόοδο
των εκσκαφών.

Επιχώµατα
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2.5.1

Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

(α)

Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει:

-

Την κατασκευή των πάσης φύσεως επιχωµάτων

-

Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαίων κατάλληλων
υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων.

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ 1, µε τις όποιες

(β)

βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.
«Επίχωµα» νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων εδαφικών

(γ)

υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε, µε τα µέσα
συµπύκνωσης που διατίθενται, να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. Η κατασκευή
υλοποιείται σε τµήµατα κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού
εξοπλισµού υψηλής απόδοσης.
Τα επιχώµατα διακρίνονται σε «γαιώδη» που κατασκευάζονται µε διάστρωση και

(δ)

συµπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών και σε «βραχώδη», που κατασκευάζονται µε διάστρωση και
συµπύκνωση βραχωδών εδαφικών υλικών.
Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα:

(ε)

Α/Α

Ονοµασία

Γαιώδη Επιχώµατα
Το τµήµα που βρίσκεται κάτω από την
αρχική επιφάνεια του εδάφους µετά τον
καθαρισµό των ακατάλληλων υλικών

1

Θεµέλιο

και την κατάλληλη διαµόρφωση της
επιφανείας ώστε να αγκυρώνεται το
επίχωµα στο υπέδαφος και επιπλέον
στρώση πάχους 0,30 m πάνω από την
αρχική επιφάνεια του φυσικού εδάφους.

2

Πυρήνας

Βραχώδη Επιχώµατα
Το κατώτερο µέρος του επιχώµατος
πάχους 0,30 m σε επαφή µε το έδαφος
στην αρχική του επιφάνεια (όταν δεν
υπάρχουν επιφανειακά ακατάλληλα
υλικά) και το τµήµα κάτω από αυτή (µετά
από τον ενδεχοµένως απαιτούµενο
καθαρισµό, εκρίζωση, ή/και
αποµάκρυνση ακατάλληλων υλικών) για
διαµόρφωση αναβαθµών για αγκύρωση.

Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ

Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ

θεµελίου και στέψης

θεµελίου και µεταβατικού τµήµατος.
Το τµήµα εκείνο όπου η διαβάθµιση του
υλικού των στρώσεων που το αποτελούν,
πληρούν ορισµένες απαιτήσεις (φίλτρο)

3

Μεταβατικό

για την αποφυγή διείσδυσης του υλικού

τµήµα

της στέψης στο υποκείµενο βραχώδες
τµήµα. Το πάχος του είναι 1 m, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στα λοιπά
συµβατικά τεύχη
Το µέρος του επιχώµατος κάτω από τη
στρώση έδρασης ή θεµελίωσης που

4

Στέψη

εκτείνεται σε βάθος 1 m περίπου από
την πάνω επιφάνεια της στρώσης
έδρασης ή θεµελίωσης.

K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

Το µέρος του επιχώµατος πάνω από το
µεταβατικό τµήµα που κατασκευάζεται
από γαιώδη υλικά όπως στα γαιώδη
επιχώµατα και αποτελεί (ολόκληρο ή
µέρος του) τη στρώση έδρασης ή
θεµελίωσης.

-24-

Ν1100a/5176/B10

(στ)

2.5.2

Σχετικά µε τα τµήµατα των επιχωµάτων επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

-

Η στρώση «έδρασης» ή «θεµελίωσης» είναι το αµέσως κάτω της κατασκευής έδαφος ή
το υλικό επίχωσης, το οποίο µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της ΠΤΠ Χ 1 και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και το οποίο εκτείνεται µέχρι βάθους που
εξαρτάται από τα υπερκείµενα φορτία

-

Στις περιοχές επιχωµάτων, στη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης περιλαµβάνεται η τυχόν
απαιτούµενη, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στρώση στράγγισης ή στρώση
αντιπαγετικής προστασίας από ασύνδετο υλικό

-

Στις περιοχές ορυγµάτων, στη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης περιλαµβάνεται η τυχόν
απαιτούµενη, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στρώση στράγγισης ή στρώση
αντιπαγετικής προστασίας από ασύνδετο υλικό και η απαιτούµενη ισοπεδωτική στρώση
βραχωδών ορυγµάτων

Υλικά

2.5.2.1 Προµήθεια και µεταφορά κατάλληλων υλικών για κατασκευή επιχωµάτων
(α)

Τα υλικά κατασκευής είτε γαιωδών είτε βραχωδών επιχωµάτων θα λαµβάνονται κατ’ αρχήν

από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα, ή δεν επαρκούν ή δεν
είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων - επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα
των έργων, θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθεια τους έπειτα από έγγραφη έγκριση της
Υπηρεσίας.
(β)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσης εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα

κατάλληλα µέτρα ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων η άλλων ωφέλιµων κατασκευών.
(γ)

Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, δεν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίηση

στις κατασκευές καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται αυτόν τον όγκο του
χαµένου υλικού να τον αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα, µε δάνεια υλικά.
2.5.2.2 Γαιώδη Επιχώµατα
(α)

Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων και ο βαθµός συµπύκνωσης αυτών θα

γίνει γενικά σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1.
(β)

Τα γαιώδη εδαφικά υλικά που είναι κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, κατατάσσονται

στις 5 κατηγορίες που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα:
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Χαρακτηριστικά υλικού

Περιεκτικότητα σε
(3)
οργανικά

Παρατηρήσ
εις ως προς
τη
δυνατότητα
χρησιµοποί
ησης τους
για
επιχώµατα

(2)

<2%

Αποδεκτό

(2)

<1%

Κατάλληλο

(2)

0%

Επίλεκτο Ι

(2)

0%

Επίλεκτο II

κατά την
τροποποιη

(1)

πυκνότητα
CBR

Όρια Αtterberg

υλικού

Κατηγορία εδαφικού

Μέγιστη

µένη δοκιµή
συµπύκνωσ
ης kg/m

3

Γαιώδες υλικό
µε µέγιστη
διάσταση
κόκκου D<200
Ε1

1

mm

>3
LL<40 ή LL<65
και
ΡΙ>(0,6xLL-9)

>1.600

Περιεκτικότητα

και
διόγκωση
<3%

σε κόκκους
200>D>150 mm
µέχρι 25%
Μέγιστος κόκκος

>5

<100 mm
∆ιερχόµενο %

Ε2

2

LL<40

>1.940

από No.

Μέγιστος κόκκος

Ε3

3

>10

∆ιερχόµενο %

LL<30
και

από No.

ΡΙ>10

και
διόγκωση
=0

200<25%
Μέγιστος κόκκος
<80 mm
Ε4

4

∆ιερχόµενο %

>20

LL<30
και

και
διόγκωση

ΡΙ>10

από No.

=0

200<25%
Ε0

5
(1)

διόγκωση
<2%

200<25%

<80 mm

και

Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες

Ακατάλληλο

CBR = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας.

Η τιµή CBR προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη Μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων, τα οποία συµπυκνώνονται στο 90%
της µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος
(2)
(3)

11), µε τη βέλτιστη υγρασία και µετά από υδρεµποτισµό 4 ηµερών.
Κατά τη δοκιµή CBR.
Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (ΑASHTΟ Τ-194).

Όπου:
LL

=

Όριο Υδαρότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 5)

PI

=

∆είκτης Πλαστικότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 6)

No. 200

=Κόσκινο της Αµερικανικής σειράς

προτύπων

κόσκινων ΑΑSΗΤΟ Μ-92,

ανοίγµατος βροχίδας 0,074 mm.
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(γ)

Υλικά κατηγορίας Ε0 (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για επιχώµατα.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρησιµοποίηση εδαφικών υλικών:

(δ)

-

Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γη, ριζόχωµα κτλ)

-

Οργανούχων

-

∆ιογκούµενη άργιλος

Εδαφικά υλικά, τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα, εκφρασµένη ως SΟ3,

µεγαλύτερη από 1.9 g ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο ΒS 1377 ∆οκιµή 10, µε λόγο
νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 cm από
κατασκευές σκυροδέµατος ή από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ).
(ε)

Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα, εκφρασµένα ως SΟ3, µεγαλύτερη από 0,5%

κατά βάρος, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο ΒS 1377 ∆οκιµή 9, δεν θα χρησιµοποιούνται σε
θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 cm από µεταλλικές κατασκευές.
(στ)

Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του πυρήνα σε νερά πληµµύρας τότε θα πρέπει να

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του µόνο υλικά κατηγορίας Ε2 ή Ε3 ή Ε4.
(ζ)

Σε περίπτωση υλικών επιχωµάτων, πάνω από το θεµέλιο, θα πρέπει να γίνεται χρήση

επίλεκτου υλικού πάχους 1 m και στη συνέχεια συµπλήρωση µε κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τα
παραπάνω.
2.5.2.3 Βραχώδη Επιχώµατα
(α)

Τα πετρώµατα, από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά, διακρίνονται σε κατάλληλα,

ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική µελέτη.
(β)

Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι,

οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα κτλ. Στα ακατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι
σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώµατα γενικά που αποσυντίθενται
µε την έκθεση τους στις επιδράσεις του καιρού ή που θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή
κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσµενή υφή µε τη συµπύκνωση.
(γ)

Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει

στην Υπηρεσία εργαστηριακή µελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που
προτίθεται να χρησιµοποιήσει είναι κατάλληλα.
(δ)

(ε)

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

-

Η µέγιστη διάσταση κόκκου (D) του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε συµπυκνούµενης στρώσης

-

Η περιεκτικότητα (κατά βάρος) του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της µιας ίντσας
(1") να είναι µικρότερη από 30%, ενώ του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο No. 200,
να είναι µικρότερη από 10%

Οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν το ασυµπύκνωτο υλικό, από το οποίο θα λαµβάνονται

δείγµατα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων, διότι κατά τη διάστρωση και τη συµπύκνωση
το υλικό µπορεί να υφίσταται αλλαγές που να µεταβάλλουν την αρχική κοκκοµετρική διαβάθµιση.
(στ)

Η κοκκοµετρική καµπύλη του υλικού θα πρέπει επιπλέον να πληροί τις απαιτήσεις του

ακόλουθου Πίνακα:

Α/Α

∆ιάσταση κόκκου (κόσκινο)

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος [%]

1

D

90 - 100
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Α/Α

∆ιάσταση κόκκου (κόσκινο)

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος [%]

2

D/4

45 - 60

3

D/16

25 - 45

4

D/64

15 - 35

D = Η µέγιστη διάσταση κόκκου.

Η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλει τα παραπάνω όρια µε βάση τα συµπεράσµατα και τις
παρατηρήσεις από την κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος (βλ. παρ. 124.3.2 (δ)).
(ζ)

Το ποσοστό των κόκκων µε ακατάλληλη µορφή πρέπει να είναι µικρότερο από 30%.

Ακατάλληλη µορφή έχουν οι κόκκοι, για τους οποίους ισχύει η σχέση:
(L + G) / 2E ≥ 3
όπου:

-

L = Η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο

-

G = Η ελάχιστη διάµετρος κυκλικής οπής, δια της οποίας µπορεί να διέλθει ο κόκκος

-

E = Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που εφάπτονται στον
κόκκο

Οι τιµές L, G και Ε µπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι υποχρεωτικό να
µετρούνται σε τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις.
(η)

Στην όποια περίπτωση και πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών, θα αποµακρύνονται τα

εδαφικά υλικά ή η εξαλλοιωµένη επιφανειακή στρώση βράχου που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα
αποµακρύνονται τα τµήµατα ακατάλληλου εδαφικού υλικού που εµφανίζονται µέσα στο βραχώδη
σχηµατισµό καθ' όλη τη διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών.
(θ)

Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που η κοκκοµετρία και η µορφή των παραγοµένων

βραχωδών υλικών να είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων που περιγράφηκαν παραπάνω. Αν
χρειάζεται, µετά την εκσκαφή, θα γίνεται αποµάκρυνση ή θραύση των στοιχείων που έχουν µορφή ή
διαστάσεις εκτός των ορίων.
(ι)

Η φόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που να

αποφεύγεται η απόµιξη του υλικού και η αλλοίωση της µορφής των κόκκων του.

2.5.3

Εκτέλεση εργασιών

2.5.3.1 Κατασκευή Γαιωδών Επιχωµάτων
(α)

Ετοιµασία της Επιφάνειας Θεµελίωσης

Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα επιφανειακά ακατάλληλα
υλικά ή φυτική γη και θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να αποµακρύνονται
πριν από τη διάστρωση των υλικών επιχώµατος, θεωρούνται τα ακόλουθα:

-

Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≥30% κ.β.)

-

Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος)

-

∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο)

-

Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα)
Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >5% και
<30% κ.β.)
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(β)

∆ιάστρωση

Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. Οι στρώσεις θα είναι
συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου πάχους τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα
εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το πάχος. Τα υλικά κάθε
στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό
εξοπλισµό. ∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση
συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν παρ’ ελπίδα η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από
υπέρβαση υγρασίας λόγω διήθησης υδάτων δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης. Τα
επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας ικανότητας είναι αντικείµενο ειδικής µελέτης και θα
κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της µελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
στη µη υπέρβαση του ορίου αντοχής του εδάφους µε κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των
πρώτων στρώσεων για να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς
υλικού και των µηχανηµάτων συµπύκνωσης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των
στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την εξασφάλιση της ταχείας απορροής
των επιφανειακών νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του
επιχώµατος. Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει το
επίχωµα αλλά και το όρυγµα από την επίδραση του νερού της βροχής και του νερού από άλλες πηγές
(χείµαρροι, ποταµοί, υπόγειο νερό). Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε,
διαπιστωθεί µε επιτόπου µετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση θα γίνει διαβροχή
αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της
υγρασίας ή εάν απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε
στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα, όπως µε άσβηστο ασβέστη, υδράσβεστο κτλ,
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.
(γ)

Συµπύκνωση

Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86) που θα εφαρµόζεται θα είναι σύµφωνα µε
τη:

-

Μέθοδο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 4 µικρότερο ή
ίσο προς 7%

-

Μέθοδο ∆: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 4 µεγαλύτερο
από 7%

Η συµπύκνωση θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40cm και σε πλάτος 2m πέρα από το πόδι του
επιχώµατος ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί
πλάτους. Για τα επιχώµατα, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε ειδική µελέτη ή/και σε ειδικούς όρους
δηµοπράτησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε
το 90% της µέγιστης πυκνότητας που καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης
Proctor (Ε 105-86, ∆οκιµή 11).
Για τα υψηλά επιχώµατα (Η>10 m) θα πρέπει να διερευνάται η ανάγκη συµπύκνωσης µε ελάχιστη
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86 ∆οκιµή 11). Ο αυξηµένος βαθµός
συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται µόνον στην περίπτωση που προβλέπεται στην εγκεκριµένη µελέτη ή
περιλαµβάνεται στα συµβατικά τεύχη ή διατάσσεται από την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά (υλικά µε ποσοστό
κόκκων µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος
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διερχόµενου από το κόσκινο No. 200 µέχρι 7% κ.β), για τα οποία η τροποποιηµένη δοκιµή
συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86 ∆οκιµή 11) δεν δίνει σαφή καµπύλη για τον προσδιορισµό της
µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να επιτυγχάνεται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις ακόλουθες τιµές
της "σχετικής πυκνότητας":

-

Σχετική πυκνότητα (Dr) τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση
τουλάχιστον 90% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor

-

Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση
τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor.

Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε τη µέθοδο της σχετικής πυκνότητας (D) επιτρέπονται οι
παρακάτω αποκλίσεις:

-

Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<5 τότε
όλα τα επί µέρους αποτελέσµατα πρέπει να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια

-

Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<10 τότε
επιτρέπεται κάθε φορά ένα (1) επί µέρους αποτέλεσµα να είναι µικρότερο από την
απαιτούµενη σχετική πυκνότητα, όχι όµως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόµενου
κάτω ορίου αυτής

-

Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν≥10 τότε
κάθε φορά ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε
διαδοχικές θέσεις, πρέπει να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια

Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής:
Dr = 100 x (emax – e) / (emax – emin)
όπου:

e

= Ο πραγµατικός δείκτης πόρων του υλικού

emax = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού
ελάχιστης πυκνότητας ΑSΤΜ D 4254-83)
emin = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στη µέγιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού
µέγιστης πυκνότητας ΑSΤΜ D 4253-83)
(δ)

Κλιµατολογικοί περιορισµοί κατασκευής γαιωδών επιχωµάτων

Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι οι
καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες. Πάντως τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα κατασκευάζονται όταν η
θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι µικρότερη από 2°C και γενικότερα όταν οι καιρικές
συνθήκες δεν το επιτρέπουν, π.χ. έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν αναµόχλευση της
τελευταίας διαστρωµένης στρώσης, λόγω της κυκλοφορίας των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και
διάστρωσης.
(ε)

Κυκλοφορία

Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν εργοταξιακά οχήµατα
µέχρι να τελειώσει η συµπύκνωση τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήµατα πρέπει να κατανέµονται
έτσι ώστε να µην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σηµεία και οι τροχοί τους δηµιουργήσουν ίχνη και
αυλακώσεις. Το αυτό ισχύει και για τα τµήµατα των οποίων η συµπύκνωση έχει περατωθεί.
2.5.3.2 Κατασκευή Βραχωδών Επιχωµάτων
(α)

Προετοιµασία της Επιφάνειας Θεµελίωσης

Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συµπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο καθαρισµός, η
εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακαταλλήλων υλικών ή φυτικής γης σ' όλο το βάθος
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που απαιτείται, όπως αναφέρεται στην παράγρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1 και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ' ευθείας πάνω σε εδάφη
ασταθή, διαταραγµένα ή πάνω σε µαλακές αργίλους θα λαµβάνονται µέτρα για την εξυγίανση της
στρώσης έδρασης του επιχώµατος µε στερεοποίηση ή αποµάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στη
στάθµη έδρασης του επιχώµατος υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο του
βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος να γίνεται κατ' ευθείαν πάνω στο βράχο, πάντα µετά από
τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας.
(β)

∆ιάστρωση

Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους παράλληλες στην επιφάνεια
θεµελίωσης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται µε κατάλληλη κλίση που να
επιτρέπει άµεση αποστράγγιση / αποχέτευση. Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο Έργο
πάνω σε τµήµα ήδη διαστρωµένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο
κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται µέχρι το µέτωπο κατασκευής και θα διαστρώνεται
πέραν αυτού µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται απόµιξη του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την
ικανότητα συµπύκνωσης των µηχανηµάτων που διατίθενται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη
συµπύκνωση.
Το µέγιστο πάχος µετά τη συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 m για δε το µεταβατικό τµήµα το πάχος
πρέπει να µειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω ώστε να υπάρχει βαθµιαίο βήµα από τον πυρήνα
προς την ανώτερη στάθµη του επιχώµατος.
Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
l15% / S85 < 5 και l50% / S50 < 25
όπου:
lx =

Το άνοιγµα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω
στρώσης

Sx =

Tο άνοιγµα του κοσκίνου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω
στρώσης

(γ)

Συµπύκνωση

Η επιλεγείσα µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτούµενων
συµπυκνώσεων. Προς τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα, για κάθε τµήµα του επιχώµατος, η
κοκκοµετρία του υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισµού συµπύκνωσης και ο αριθµός
διελεύσεων του. Αυτές οι µεταβλητές θα προσδιορίζονται από την κατασκευή του δοκιµαστικού
τµήµατος. Η συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων
του εξοπλισµού συµπύκνωσης που αναφέρεται παραπάνω, δεν µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη
από 0,7 cm στο θεµέλιο και τον πυρήνα και από 0,3 cm στο µεταβατικό τµήµα. Η υποχώρηση θα
µετριέται µε χαλύβδινο µάρτυρα διαστάσεων 40 x 40 cm, από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστο 15 mm, µε
κατάλληλη διαµόρφωση έδρασης. Ο τύπος του µάρτυρα θα προταθεί από τον Ανάδοχο στην
Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν οριζόντια διατήρηση του
κατά τη διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης. Οι µάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις θέσεις
υψοµετρικού ελέγχου και µετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της ελεγχόµενης στρώσης θα
αφαιρούνται, προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν.
Εναλλακτικά προς την παραπάνω µέθοδο ποιοτικού ελέγχου της συµπύκνωσης των βραχωδών
επιχωµάτων είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από την Υπηρεσία, µετά από πρόταση του Aναδόχου και
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άλλη µέθοδος στην περίπτωση, κατά την οποία αποδειχθεί κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού
τµήµατος ότι υπάρχει άλλη αξιόπιστη µέθοδος που να εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής
προς τις παραπάνω αναφερόµενες απαιτήσεις συµπύκνωσης, συνεκτιµωµένων όλων των
παραµέτρων που υπεισέρχονται στην επίβλεψη της εργασίας. Αν κατά την εφαρµογή αυτής της νέας
µεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας στο συσχετισµό αποτελεσµάτων
προς τη συµπύκνωση, στην επίβλεψη κτλ., τότε θα είναι δυνατόν η Υπηρεσία να ζητήσει από τον
Ανάδοχο να εφαρµόσει στη συνέχεια τη µέθοδο ελέγχου συµπύκνωσης που αναφέρθηκε
προηγουµένως.
(δ)

Κατασκευή ∆οκιµαστικού Τµήµατος

Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής που θεωρεί πιο κατάλληλη
για κάθε τύπο υλικού, έτσι ώστε να πληρούνται οι παρούσες προδιαγραφές. Στην πρόταση θα
περιέχονται τα εξής:

-

Χαρακτηριστικά όλου του µηχανικού εξοπλισµού

-

Μέθοδος εκσκαφής, φόρτωσης και µεταφοράς των πετρωδών υλικών

-

Μέθοδος διάστρωσης

-

Πάχος στρώσεων, µέθοδος συµπύκνωσης και αριθµός διελεύσεων του εξοπλισµού

-

Εµπειρίες από την εφαρµογή του προτεινόµενου τρόπου κατασκευής µε ανάλογα υλικά

Εκτός αν υπάρχει αρκετή εµπειρία επί της προτεινόµενης µεθόδου, η έγκριση της θα εξαρτάται από
την επί τόπου δοκιµή της. Αυτή η δοκιµή αποτελείται από τη κατασκευή ενός δοκιµαστικού τµήµατος
3

µε όγκο όχι µικρότερο των 3.000 m , µε στόχο την επαλήθευση της καταλληλότητας της
προτεινόµενης µεθόδου εργασίας ή ανάλογα την αναπροσαρµογή της.
Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού βραχώδους επιχώµατος θα προσδιορίζεται η κοκκοµετρία του
προσφάτως εκσκαφθέντος υλικού, καθώς και η κοκκοµετρία και η πυκνότητα του συµπυκνωθέντος
υλικού. Για να προσδιοριστούν αυτές οι τιµές, θα χρησιµοποιούνται αντιπροσωπευτικά δείγµατα όχι
3

µικρότερα από 4 m όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστο 10 δοκιµές κάθε τύπου. Επίσης θα επιθεωρούνται
οι παρειές των τοµών που γίνονται στο επίχωµα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του
συµπυκνωµένου υλικού. Αυτές οι τοµές θα γίνονται σ' όλο το πάχος της στρώσης και θα έχουν
2

ελάχιστη επιφάνεια 4m . Θα ελέγχονται, µε τοπογραφικές µεθόδους, οι επιφανειακές παραµορφώσεις
του επιχώµατος µετά από κάθε διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης, καθώς και η µέση πυκνότητα
του συµπυκνωµένου υλικού.
Σε σχέση µε τα ληφθέντα αποτελέσµατα, η Υπηρεσία θα αποφασίζει για την έγκριση, τροποποίηση ή
απόρριψη της Μεθόδου Εργασίας που προτείνεται.
Όταν υπάρχει αισθητή διακύµανση των χαρακτηριστικών των υλικών είναι στην κρίση της Υπηρεσίας
να απαιτήσει την επανεξέταση της µεθόδου εργασίας.
(ε)

Ανοχές των περατωµένων επιφανειών

Οι περατωµένες επιφάνειες πυρήνα και µεταβατικού επιχώµατος θα επαληθεύονται µε πασσάλους
υψοµετρικούς µε ακρίβεια 1 cm, τοποθετηµένους στον άξονα της κατασκευής και στα άκρα εγκαρσίων
διατοµών, που δεν απέχουν µεταξύ τους πάνω από 20 m. Θα βρίσκονται οι διαφορές µεταξύ των
πραγµατικών ορίων των πασσαλωµένων σηµείων και των θεωρητικών ορίων, σύµφωνα µε τα σχέδια
που θα προσδιορίζονται οι ακραίες αλγεβρικές τιµές αυτών των διαφορών, για τµήµατα µήκους όχι
µικρότερου των 100 m. Θα θεωρούνται θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν σε σηµεία τοποθετηµένα
πάνω από την θεωρητική επιφάνεια. Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:
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-

Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι θετικό, πρέπει να είναι µικρότερο του 1/5 του
πάχους της τελευταίας στρώσης

-

Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιµή του θα πρέπει να
είναι µικρότερη του 1/2 της τελευταίας στρώσης

-

Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 cm για την επιφάνεια
του µεταβατικού επιχώµατος

Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα
κατασκευάζεται άλλη µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα
στρώση µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση µε
ελάχιστο πάχος όχι µικρότερο των 15 cm επί του πυρήνα ή των 10 cm επί του µεταβατικού
επιχώµατος, αποτελούµενη από κοκκώδες υλικό καλά διαβαθµισµένο, µε µηχανικά χαρακτηριστικά όχι
κατώτερα απ' αυτά του υλικού του βραχώδους επιχώµατος και µε µέγιστο µέγεθος 10 cm ή 6 cm,
αντίστοιχα.
2.5.3.3 Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης xώρων κτλ.
(α)

Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κτλ.

που φαίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα
µετά την αναµενόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων και
την καθίζηση του εδάφους µε το φορτίο του επιχώµατος ή επιχωµάτωσης διαµόρφωσης χώρου.
(β)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ' άπαξ είτε µε διαδοχικές συµπληρώσεις,

τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των κάθε
είδους υποχωρήσεων.
(γ)

Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο και θα πρέπει ο

Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του ότι στην πραγµατικότητα θα κατασκευάσει
«πραγµατικό όγκο» επιχωµάτων - επιχωµατώσεων και δανειοληψία µεγαλύτερο από αυτόν που
προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη («γεωµετρικός όγκος»). Αυτή η απώλεια θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισµό των πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου
χωµατισµών.
2.5.3.4 Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών
(α)

Αν δεν προβλέπεται κατασκευή:

-

Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (ΣΣΟ)

-

Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (ΣΑΠ) από ασύνδετο υλικό ή

-

Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων,

η Άνω Επιφάνεια Χωµατουργικών (ΑΕΧ) ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της στρώσης έδρασης ή
θεµελίωσης.
(β)

Αν προβλέπεται κατασκευή ΣΣΟ ή ΣΑΠ τότε η ΑΕΧ ταυτίζεται µε την επιφάνεια έδρασης της

ΣΣΟ ή της ΣΑΠ.
(γ)

Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών Ορυγµάτων

(ΙΣΒΟ) τότε οι απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων και οµαλότητας της ΑΕΧ αναφέρονται στην άνω
επιφάνεια της ΙΣΒΟ ενώ η κατασκευή της ΙΣΒΟ κατά τα λοιπά θα γίνεται σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150.
(δ)

Η ΑΕΧ δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα της

επιφάνειας µεγαλύτερες από:
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(ε)

(στ)

-

±20 mm όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ' αυτής φέρουσας στρώσης µε συνδετικό
υλικό (άσφαλτο, τσιµέντο κτλ)

-

±30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

-

Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα
διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη
απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0
m.

-

Μέγιστη απόσταση χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών ορίζεται αυτή των 20,0 m.

Λόγω της ανάγκης αυστηρής συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της

επιφάνειας έδρασης των στρώσεων από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ), ουδεµία
στρώση ΣΕΥ θα κατασκευάζεται πάνω σε ΑΕΧ αν προηγουµένως δεν έχει γίνει ειδική λεπτοµερειακή
παραλαβή της επιφάνειας αυτής και δεν έχει επιβεβαιωθεί το σύµφωνο αυτής προς τις
προδιαγραφόµενες απαιτήσεις.

2.6

Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και
Τάφρων

2.6.1

Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

(α)

Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει τις επανεπιχώσεις του αποµένοντας όγκου, µετά την

κατασκευή των έργων, στις εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους τοποθέτησης των
πάσης φύσης αγωγών δικτύων ΟΚΩ (αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, ύδρευσης, µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, φωτοσήµανσης κτλ.) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής
φρεατίων κτλ. και ειδικότερα:

(β)

-

Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών»

-

Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων»

-

Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια

-

Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ Ο 150, η ΠΤΠ Χ1, και η ΠΤΠ Τ 110, µε

τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.
(γ)

«Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων» νοείται

η επίχωση µε κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και δάνεια):

(δ)

-

της «ζώνης αγωγών και οχετών»

-

των «µεταβατικών επιχωµάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα

-

της «περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών»
κάτω από πεζοδρόµια

«Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των τοιχωµάτων της

τάφρου και µέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού.
(ε)

«Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ της άνω

επιφάνειας της «ζώνης αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου.
(στ)

«Μεταβατικά επιχώµατα» νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα
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2.6.2

Υλικά

2.6.2.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών
(α)

Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, στην κάθε

περίπτωση,

εδαφικά

υλικά

(προϊόντα

εκσκαφών,

λατοµείων

δάνεια),

σύµφωνα

µε

τα

προδιαγραφόµενα κατωτέρω.
(β)

Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο απαιτείται από τις

προδιαγραφές του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν.
(γ)

Τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στον παρακάτω

Πίνακα και είναι τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για τέτοιου είδους επανεπιχώσεις.

Κατηγορία ανάλογα
Α/Α

προς την ικανότητα

Συνοπτική περιγραφή

συµπύκνωσης

Κατάταξη κατά DΙΝ
18196

1

V1

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς
συνεκτικά, χονδρόκοκκα και
µικτόκοκκα εδάφη

2

V2

Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη

GU, GT, SU, ST

V3

Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

UL, UM, TL, TM, TA

3

GW, GΙ, GΕ, SW, SI,
SΕ, GU, GT, SU, ST

Τα οργανικά κτλ εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατάταξης DΙΝ 18196 (ΗΝ, ΗΖ, F, ΟU, ΟΤ,
ΟΗ, ΟΚ) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν.
(δ)

Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω Πίνακα εξαρτάται

από τη σύνθεση των κόκκων του εδάφους, τη µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό.
Ειδικότερα:

(ε)

-

Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει κυρίως η
σύνθεση των κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά
συνέπεια η επίδραση των καιρικών συνθηκών

-

Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σηµασία στη συµπύκνωση έχει η επίδραση της
περιεκτικότητας σε νερό

-

Η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής ευπάθειας τους στο
νερό και στην αποσάθρωση, είναι ευχερέστερη από τη συµπύκνωση εδαφών των
κατηγοριών V2 και V3

Για την επιλογή του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να λαµβάνονται

υπόψη και τα ακόλουθα:

(στ)

-

Σε πολύ υγρά συνεκτικά εδάφη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός
συµπύκνωσης

-

Σε πολύ ξηρά συνεκτικά εδάφη η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση µπορεί να
επιτευχθεί µόνο µετά από έργο συµπύκνωσης αισθητά µεγαλύτερο από τα συνηθισµένα

Για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που επαναπληρώθηκε, θα πρέπει να

χρησιµοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη
της κατηγορίας V1 και µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων
εκσκαφών, να χρησιµοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3.

K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

-35-

Ν1100a/5176/B10

2.6.2.2 Επανεπίχωση ζώνης αγωγών
(α)

Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µια όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή κατανοµή των

κινητών και µόνιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Για το λόγο αυτό, ως υλικό πλήρωσης, πρέπει να
χρησιµοποιείται αµµοχάλικο κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω.

(β)

Α/Α

∆ιάµετρος κόσκινου [mm]

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος [%]

1

40

100

2

30

70 - 100

3

15

50 - 85

4

7

35 - 80

5

3

25 - 70

6

0,075 (No. 200)

<12

Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να ισχύει:
D60 / D10 ≥ 5
Όπου:

D60 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού
D10 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού
(γ)

Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόσκινο No. 200 είναι

12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ ≤ 10%.
2.6.2.3 Μεταβατικά επιχώµατα
Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης λατοµείου,
κατηγορίας Ε4, µε δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 4.
2.6.2.4 Επιχώµατα κάτω από πεζοδρόµια
Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό που η κοκκοµετρική διαβάθµιση του θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στα αναφερόµενα όρια του ακόλουθου Πίνακα:

Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92)
Άνοιγµα οπής

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος
∆ιαβάθµιση

∆ιαβάθµιση

[%]

[%]

Σε ίντσες [in]

Σε χιλιοστά [mm]

1

3"

76,2

2

2"

50,8

3

11/2"

38,1

4

11/4"

31,7

100

5

1"

25,4

83-100

100

6

3/4"

19,1

65-95

70-100

7

3/8"

9,52

47-77

50-80

8

No. 4

4,76

33-63

35-65

9

No. 10

2,00

23-50

25-50
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Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92)
Άνοιγµα οπής

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος
∆ιαβάθµιση

∆ιαβάθµιση

Σε ίντσες [in]

Σε χιλιοστά [mm]

[%]

[%]

10

No. 40

0,42

13-30

15-30

11

No. 200

0,074

5-15

5-15

Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» και της
στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και θα
συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την
τροποποιηµένη µέθοδο Proctor.

2.6.3

Εκτέλεση εργασιών

2.6.3.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών
(α)

Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται από τα

διατιθέµενα από τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την κατηγορία των χρησιµοποιουµένων εδαφικών
υλικών.
(β)

Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες

(π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ) είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα
διδόµενα πάχη των στρώσεων (ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή µια
σχετική υπέρβαση αυτών). Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν µόνο σε µία δοκιµαστική
συµπύκνωση.
(γ)

Έλεγχοι συµπύκνωσης

Ο βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης των τάφρων θα γίνεται σε κάθε διακεκριµένη ζώνη,
όπως αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο µε την πρότυπη µέθοδο Proctor (Standard Proctor). Η
εργαστηριακή δοκιµή συµπύκνωσης θα γίνεται στο υλικό που προήλθε από τα προϊόντα κάθε
δοκιµαστικής οπής (προσδιορισµός καµπύλης Proctor) γιατί είναι δυνατόν η εργαστηριακή πυκνότητα
να µεταβάλλεται από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της κοκκοµετρικής σύνθεσης. Όσον αφορά σε
χονδρόκοκκα υλικά, θα γίνεται διόρθωση όπως ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 2.10.3 της ΠΤΠ Χ 1.
Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν µπορεί να είναι λιγότερος από µία δοκιµή ανά 100 m
3

µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή κατά µέγιστο ανά 500 m όγκου.
Αν οι τιµές βαθµού συµπύκνωσης που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι µικρότερες
από τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να µεταβάλει
τον τρόπο εργασίας ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόµενες τιµές συµπύκνωσης. Σε περίπτωση
οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι βαθµού συµπύκνωσης που εκτελούνται όπως
ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία τότε η Υπηρεσία µπορεί, µετά από αίτηση
του Αναδόχου και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο αριθµό δοκιµών
συµπύκνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση των παχών των
στρώσεων που συµπυκνώνονται και του αριθµού διελεύσεων του µηχανήµατος συµπύκνωσης,
ανάλογα προς το είδος του µηχανήµατος και την οµάδα εδάφους. Η παραπάνω µείωση δεν
απαλλάσσει κατά κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την έντεχνη κατασκευή της
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πλήρωσης των τάφρων, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή. Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το
πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα υπόκεινται στην έγκριση της
Υπηρεσίας.
2.6.3.2 Περιοχή ζώνης αγωγών
(α)

∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού

Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών ανθεκτικός, ελαστικός
και οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι, συνεκτικό έδαφος που τυχόν χαλαρώθηκε, πρέπει να αφαιρείται πριν
από τη τοποθέτηση του αγωγού σε όλο το βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθίσταται µε µη
συνεκτικό υλικό, κατάλληλα συµπυκνούµενο ώστε να αποφεύγεται γραµµική ή σηµειακή στήριξη του
αγωγού.
(β)

Συµπύκνωση

Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι:

-

100% της Standard Proctor σε µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της
Standard Proctor σε υλικό κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196

-

97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3

Κάθε στρώση πλήρωσης πρέπει να συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται από
την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού
πλήρωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού για την αποφυγή
µετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν
σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης
από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και να συµπυκνωθεί σε περισσότερες από δύο
φάσεις εργασίας. Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dex µεγαλύτερης από 1,00 m λόγω
των παρουσιαζοµένων δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση
του υλικού πλήρωσης πάχους t=Dex/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10 µε ελάχιστο
πάχος tmin = 0,15 m.
2.6.3.3 Περιοχή Πάνω από την ζώνη αγωγών
(α)

∆ιάστρωση

Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το µηχάνηµα
συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της κάθε µιας
στρώσης µε τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε
νερό, αντιστηρίξεις κτλ), είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα πάχη των στρώσεων, ενώ σε
ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιµές µπορούν
να προκύψουν µόνο µετά από δοκιµαστική συµπύκνωση.
(β)

Συµπύκνωση

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω
από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό:

-

100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196

-

97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3.

Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούµενη και µέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να
συµπυκνώνεται σε ποσοστό:
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-

95% της Standard Proctor για µη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της
Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196)

-

95% της Standard Proctor προκειµένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2
και V3

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος τότε το υλικό πλήρωσης από την τελική
επιφάνεια του εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι τη ζώνη του αγωγού θα
συµπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε
ύψος µεγαλύτερο από 75 cm πάνω από την κορυφή του σωλήνα αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη
µελέτη του Έργου. Το είδος της µηχανικής συµπύκνωσης εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες, την
αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού.
(γ)

Ειδικές Επισηµάνσεις

Ειδικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον
επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται. Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα
που µπορεί να συνεπάγεται πρόκληση φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα.
2.6.3.4 Μεταβατικά επιχώµατα
(α)

Τοποθέτηση

Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στη µελέτη του Έργου ή/και
σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας.
Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων θα γίνεται, κατά το
δυνατόν, ταυτόχρονα και συµµετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από τις δύο πλευρές, για
την αποφυγή µετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης φόρτισης.
(β)

Συµπύκνωση

Ο βαθµός συµπύκνωσης των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως ακολούθως:

-

Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. κάτω από οδόστρωµα:

-

Ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης, θα
συµπυκνώνεται σε ποσοστό 103% της Standard Proctor

-

Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη, θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97%
της Standard Proctor

-

Για οχετούς ή φρεάτια κτλ εκτός οδοστρώµατος, όλο το υλικό θα συµπυκνώνεται σε
ποσοστό 97% της Standard Proctor

Για τη συµπύκνωση των µεταβατικών επιχωµάτων, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις,
ισχύουν τα αναφερόµενα για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού. Ο Ανάδοχος οφείλει να
λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην υποστούν βλάβες οι τυχόν υπάρχουσες προστατευτικές
επενδύσεις των οχετών, φρεατίων κτλ.
2.6.3.5 Πρόσθετες Απαιτήσεις
(α)

Τάφροι Αγωγών µε Αντιστήριξη

Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα µε το είδος της
αντιστήριξης που χρησιµοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση η συναρµογή και συνεργασία του υλικού πλήρωσης και των παρειών της τάφρου. Για αυτό
το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας αντιστήριξης πρέπει τα τµήµατα αυτής να αποµακρύνονται
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τµηµατικά µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η άµεση σε στρώσεις πλήρωση του τµήµατος της
τάφρου που ελευθερώθηκε µε υλικό πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. Όµοια, σε περίπτωση
κατακόρυφης αντιστήριξης πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα αυτής (δοκοί τάφρων, πασσαλοσανίδες) να
ανασύρονται τµηµατικά σε τόσο δε ύψος κάθε φορά ώστε στο τµήµα της τάφρου που ελευθερώθηκε
να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε στρώσεις του υλικού πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού.
(β)

Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη

οδό
Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον οδόστρωµα πρέπει αµέσως µετά την
τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος να επαναπληρωθεί και να συµπυκνωθεί το υλικό πλήρωσης. Η
οριστική ανακατασκευή του οδοστρώµατος πρέπει να γίνει αµέσως. Η σύνδεση µε το υφιστάµενο
οδόστρωµα πρέπει να γίνει µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, και να είναι οµαλή και ανθεκτική.
Χαλαρά τµήµατα οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται επιµελώς µε νέα κοπή
και µε τη χρήση µηχανήµατος κοπής οδοστρωµάτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να
εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. Αν κατ' εξαίρεση
η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως πρέπει ευθύς µετά την
επαναπλήρωση

της

τάφρου

του

αγωγού,

αυτή

να

καλυφθεί

µε

προσωρινή

επικάλυψη

ασφαλτοµίγµατος. Αν εµφανιστούν βλάβες της προσωρινής επικάλυψης πρέπει αυτές να
αποκατασταθούν αµέσως.

2.7

Περιφράξεις, ∆ιαβάσεις και Μέτρα ασφαλείας

Τα κατάλληλα σήµατα για την ηµέρα και λυχνίες ασφαλείας για τη νύκτα πρέπει να τοποθετηθούν στα
άκρα των ορυγµάτων και σκαµµάτων για την πρόληψη ατυχηµάτων.
Κατά µήκος των ορυγµάτων και σκαµµάτων, πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου ως µόνου
υπεύθυνου για κάθε ατύχηµα να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή ξύλινα περιφράγµατα για την
πρόληψη ατυχηµάτων από πτώση εργατών ή διαβατών, ή τροχοφόρων µέσα στο όρυγµα. Η µορφή
των περιφραγµάτων και ο τρόπος στηρίξεως, πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Τέλος, κατά µήκος των σκαµµάτων και στα χείλη αυτών, ο Ανάδοχος οφείλει να δηµιουργήσει µικρού
ύψους ξύλινα φράγµατα ικανά να συγκρατήσουν λίθους, σκύρα χώµατα, ώστε να µην υφίσταται
κίνδυνος ατυχηµάτων, για το εργαζόµενο µέσα στο όρυγµα προσωπικό.
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να εξασφαλίσει την επικοινωνία µεταξύ των δύο πλευρών των σκαµµάτων,
κατασκευάζοντας, σε θέσεις που θα υποδείξει η Επίβλεψη, πεζογέφυρες ή διελεύσεις για τροχοφόρα.

2.8

Εξυγίανση Εδάφους

2.8.1

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί

(α)

Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εξυγίανση του εδάφους µε τσιµέντο ή/και υδράσβεστο

σε συµπυκνωµένες στρώσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη γεωτεχνική µελέτη.
(β)

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Ο 164 µε τις

όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.
(γ)

«Εξυγίανση εδάφους» νοείται η βελτίωση την µηχανικών ιδιοτήτων εδαφικού υλικού µε την

ανάµιξη του µε υδράσβεστο ή/και τσιµέντο, ώστε µε τη συµπύκνωσή του υπό συνθήκες βέλτιστης
υγρασίας και µε τη συντήρησή του για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα να προκύψει οµοιογενής,
σκληρή και ανθεκτική στρώση.
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(δ)

Εξυγίανση του εδάφους µπορεί γενικά να γίνεται για τους ακόλουθους λόγους:

-

βελτίωση του υπεδάφους

-

κατασκευή υπόβασης και βάσης

-

κατασκευή αυτοδύναµου σταθεροποιηθέντος οδοστρώµατος επιφανειών κυκλοφορίας

-

ανακατασκευή υποβάσεων και βάσεων που αστόχησαν λόγω πλαστικότητας
περαιτέρω ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας βάσεων.

Τονίζεται ότι η εφαρµογή αυτής της εργασίας επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση που δεν διατίθενται
κοντά στο Έργο κατάλληλα εδαφικά υλικά που να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των
προδιαγραφών, η δε προµήθειά τους από άλλες µακρινές πηγές δηµιουργεί µεγαλύτερο κόστος.

2.8.2

Υλικά

2.8.2.1 Χρησιµοποιούµενα υλικά
(α)

Τσιµέντο

Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και του
Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.
(β)

Υδράσβεστος

Η υδράσβεστος θα είναι κοινή υδράσβεστος εµπορίου βιοµηχανικής παραγωγής, παραδιδόµενη σε
χάρτινους σάκους ή σε σιλό.
(γ)

Νερό

Το νερό πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ-345
(δ)

Εδαφικό Υλικό

Το εδαφικό υλικό πρέπει να είναι λεπτόκοκκο αργιλώδες έδαφος, µε µεγάλη πλαστικότητα ή
διογκωσιµότητα και µικρή περιεκτικότητα σε λίθους µεγάλου µεγέθους. Η ύπαρξη λίθων διαµέτρου
µεγαλύτερης των 7,5 cm δηµιουργεί δυσκολίες στην ανάµιξη και διαµόρφωση της επιφάνειας και
προκαλεί φθορές στα αναµικτικά µηχανήµατα. Λίθοι µεγαλύτεροι από 7,5 cm πρέπει να
αποµακρύνονται.
2.8.2.2 Μελέτη Σύνθεσης
(α)

Η σύνθεση του µίγµατος, δηλ. το ποσοστό του/των σταθεροποιητών (υδρασβέστου ή

τσιµέντου) και η υγρασία του µίγµατος κατά τη συµπύκνωση, καθορίζονται από τη µελέτη σύνθεσης,
ανάλογα µε το είδος του εδαφικού υλικού και το είδος και το βαθµό της επιδιωκόµενης βελτίωσης των
µηχανικών ιδιοτήτων.
(β)

Εκτός αν τίθενται διαφορετικές ή πρόσθετες απαιτήσεις στους Όρους ∆ηµοπράτησης του

Έργου, λόγω των ειδικών απαιτήσεών του και των ιδιοτήτων του εδαφικού υλικού που θα
χρησιµοποιηθεί, το µίγµα εδάφους και σταθεροποιητών, συµπυκνωµένο στο 100% της Πρότυπης
∆οκιµής Συµπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 10), θα έχει τιµή CΒR σε 7 ηµέρες (3 ηµέρες συντήρησης
µέσα σε αεροστεγή πλαστικό σάκο και 4 ηµέρες µε υδροεµποτισµό) τουλάχιστον ίση µε 5% και
διόγκωση µικρότερη από 2%.
(γ)

Το ελάχιστο ποσοστό υδρασβέστου θα πρέπει να είναι 2% και τσιµέντου 3% κατά βάρος

ξηρού προς εξυγίανση υλικού.
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2.8.3

Εκτέλεση Εργασιών

Γενικά η κατασκευή της στρώσης θα γίνει σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 164 µε τις ακόλουθες µεταβολές ή
προσθήκες:
(α)

Εφ' όσον χρησιµοποιούνται ως σταθεροποιητές υδράσβεστος ή υδράσβεστος και τσιµέντο, η

προσθήκη της υδρασβέστου θα προηγείται της προσθήκης του τσιµέντου για να βοηθήσει στο
θρυµµατισµό του εδαφικού υλικού.
(β)

Η διάστρωση της υδρασβέστου ή του τσιµέντου πάνω στη στρώση που πρόκειται να

εξυγιανθεί, η διαβροχή µε νερό, η ανάµιξη και η συµπύκνωση, θα γίνεται όπως προβλέπεται στην
ΠΤΠ Ο 164 (παράγρ. 6.1). Η διάστρωση του τσιµέντου ή της υδρασβέστου δεν θα γίνεται όταν
επικρατούν δυνατοί άνεµοι, διότι πιθανόν να παρασύρουν σηµαντικές ποσότητές τους. Η Υπηρεσία
µπορεί, κατά την κρίση της, να διατάξει την διακοπή των εργασιών στις περιπτώσεις αυτές, µέχρις
ότου σταµατήσουν οι δυνατοί άνεµοι.
(γ)

Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης µε υδράσβεστο θα προστίθεται νερό µε οµοιόµορφη διαβροχή,

έτσι ώστε το µίγµα να έχει οµοιόµορφη υγρασία µε τιµή ίση µε τη βέλτιστη για να διευκολυνθεί ο
θρυµµατισµός του εδαφικού υλικού και η ανάµιξή του µε την υδράσβεστο.
(δ)

Εάν µετά από 4 διελεύσεις του µηχανήµατος σταθεροποίησης δεν έχει επιτευχθεί βαθµός

θρυµµατισµού, όπως ορίζεται στην παράγρ. 6.1 της ΠΤΠ Ο 164 ίσος µε 60%, τότε η εργασία θα
σταµατά και η στρώση θα κυλινδρώνεται µε µία διέλευση στατικού οδοστρωτήρα µε λείους τροχούς µε
βάρος ανά µέτρο πλάτους τροχού 2,7 t ή µε µία διέλευση οδοστρωτήρα µε ελαστικούς τροχούς µε
βάρος 1,0 t ανά τροχό. Η στρώση αυτή στραγγισµένη κατά τον παραπάνω τρόπο θα διατηρείται υγρή
- αν απαιτείται - µε 1 ή 2 διαβροχές την ηµέρα επί 72 ώρες.
(ε)

Μετά το πέρας της περιόδου αυτής των 72 ωρών, το υλικό θα αναµοχλεύεται και θα

καταιωνίζεται οµοιόµορφα µε νερό, αν απαιτείται, ώστε η υγρασία του µίγµατος να φθάσει τη βέλτιστη.
3

Θα γίνονται έλεγχοι θρυµµατισµού (3 έλεγχοι για κάθε 200 m εξυγιαινόµενου υλικού) και, εφόσον ο
βαθµός θρυµµατισµού είναι τουλάχιστον ίσος προς 60% και έχει επιτευχθεί οµοιογενές µίγµα, γίνεται
έναρξη της συµπύκνωσης της στρώσης (εάν πρόκειται για εξυγίανση µόνο µε υδράσβεστο) ή γίνεται η
διανοµή της προβλεπόµενης ποσότητας τσιµέντου (εάν πρόκειται για εξυγίανση µε συνδυασµό
τσιµέντου και υδράσβεστου). Εάν ο βαθµός θρυµµατισµού είναι µικρότερος του απαιτούµενου τότε ο
Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει ισχυρότερα µηχανήµατα θρυµµατισµού και ανάµιξης.
(στ)

Εάν

στο

δοκιµαστικό

τµήµα

[βλ.

εδάφιο

(ιδ)

κατωτέρω]

αποδειχθεί

ότι,

µε

τα

χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, µπορεί να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός θρυµµατισµού χωρίς τη
µεσολάβηση της περιόδου 72 ωρών του προηγούµενου εδαφίου και εφόσον προβλέπεται
χρησιµοποίηση και τσιµέντου, τότε µπορεί η διανοµή του τσιµέντου να γίνει µετά την ανάµιξη της
υδράσβεστου, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι χρονικοί περιορισµοί του εδαφίου (θ).
(ζ)

Σε κάθε περίπτωση η προσθήκη τσιµέντου στο µίγµα δεν θα αρχίζει αν ο βαθµός

θρυµµατισµού δεν είναι τουλάχιστον ίσος προς 60%. Επίσης η περιεχόµενη υγρασία δεν πρέπει να
υπολείπεται της βέλτιστης περισσότερο από τρεις (3) εκατοστιαίες µονάδες. Κατά τη διάρκεια της
ανάµιξης θα προστίθεται οµοιόµορφα νερό υπό µορφή λεπτού καταιωνισµού, κατά τα προβλεπόµενα
στην παράγρ. 6.14 της ΠΤΠ Ο 164, για να αποκτήσει το µίγµα τη βέλτιστη υγρασία και για να
αναπληρωθούν τυχόν απώλειες λόγω εξάτµισης. Πριν από την έναρξη της συµπύκνωσης, το µίγµα
πρέπει να είναι οµοιογενές µε τη βέλτιστη υγρασία και µε βαθµό θρυµµατισµού ίσο ή µεγαλύτερο του
80%.
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(η)

Η υδράσβεστος δεν πρέπει να µένει εκτεθειµένη στον ατµοσφαιρικό αέρα για χρονικό

διάστηµα µεγαλύτερο των 6 ωρών. Για τον λόγο αυτό, το χρονικό διάστηµα µεταξύ έναρξης ανάµιξης
και έναρξης συµπύκνωσης [προσωρινής για σφράγιση της στρώσης του εδαφίου (δ) ανωτέρω ή
οριστικής] δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 ώρες.
(θ)

Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδράσβεστου ή της υδράσβεστου και του τσιµέντου, ακολουθεί η

µόρφωση και συµπύκνωση, σύµφωνα µε τις παραγρ. 6.15 και 6.16 της ΠΤΠ Ο 164. Το χρονικό
διάστηµα µεταξύ προσθήκης του τσιµέντου και περάτωσης της εργασίας ανάµίξης δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερο από 2 ώρες. Η συµπύκνωση που πρέπει να ακολουθήσει αµέσως µετά, χωρίς
καθυστέρηση, θα πρέπει να περατωθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις 2 ώρες. Ο συνολικός χρόνος
από την προσθήκη του τσιµέντου στο µίγµα µέχρι το πέρας της συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από 4 ώρες για θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη από 26°C και 6 ώρες για
θερµοκρασίες µικρότερες από 26°C.
(ι)

Η στρώση που περατώθηκε, θα προστατεύεται από την απώλεια υγρασίας µε συχνούς

καταιωνισµούς, ή µε επικάλυψη µε υλικό της υπερκείµενης στρώσης σε πάχος 10 cm τουλάχιστον, ή
µε κάλυψη µε αδιάβροχα πλαστικά φύλλα, τα οποία επικαλύπτονται στις ενώσεις τους κατά 30 cm
τουλάχιστον και στηρίζονται µε επιµέλεια ώστε να µην ανασηκώνονται από τον άνεµο, ή µε επάλειψη
µε ασφαλτικό γαλάκτωµα σύµφωνα µε την παράγρ 6.4 της ΠΤΠ Ο 164. Η κυκλοφορία οχηµάτων δεν
θα επιτρέπεται επί 4 ηµέρες τουλάχιστον.
(ια)

Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης, που εξυγιαίνεται µε υδράσβεστο ή µε υδράσβεστο

και τσιµέντο, εξαρτάται από τη φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους και τις αναµενόµενες καταπονήσεις
(απαιτήσεις) και οπωσδήποτε δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 cm. Αν το προβλεπόµενο για εξυγίανση
πάχος εδαφικής στρώσης είναι µεγαλύτερο από 30 cm τότε η εξυγίανση θα γίνεται σε στρώσεις
πάχους 10 cm έως 30 cm.
(ιβ)

Όταν η εδαφική στρώση που πρόκειται να εξυγιανθεί είναι µεγάλου πάχους τότε, µε βάση τους

περιορισµούς πάχους του προηγούµενου εδαφίου, γίνεται εκσκαφή σε τέτοιο πάχος που να αποµείνει
στον πυθµένα στρώση προς εξυγίανση πάχους όχι µεγαλύτερου από 30 cm. Το υλικό που
εκσκάπτεται, εναποτίθεται στο ένα ή στα δύο άκρα της λωρίδας που εξυγιαίνεται. Μετά την
αναµόχλευση του υλικού της στρώσης αυτής γίνεται διανοµή της υδράσβεστου και ανάµιξη όπως
προβλέπεται στα εδάφια (α) έως και (στ). Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδράσβεστου γίνεται η διανοµή
του τσιµέντου [βλ. εδάφιο (ζ)], εφόσον έχει επιτευχθεί βαθµός θρυµµατισµού 60%, διαφορετικά
ακολουθείται η διαδικασία των εδαφίων (δ) και (ε). Ακολουθεί η µόρφωση και η συµπύκνωση της
στρώσης. Η στρώση διατηρείται υγρή µε συχνά καταβρέγµατα ή επικαλύπτεται µε εδαφικό υλικό, που
θα αποτελέσει την υπερκείµενη στρώση, σε πάχος τουλάχιστον ίσο µε 10 cm. Προ της επικάλυψης
αυτής, η επιφάνεια πρέπει να διαβραχεί επαρκώς. Η στρώση προφυλάσσεται κατά τον τρόπο αυτό
από απώλεια υγρασίας και από κυκλοφορία αυτοκινήτων, σύµφωνα µε το εδάφιο (ι). Μετά την πάροδο
του διαστήµατος αυτού µπορεί να αρχίσει η εξυγίανση της υπερκείµενης στρώσης.
(ιγ)

Κατά τις εργασίες εξυγίανσης θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:

-

Έλεγχος πάχους αναµόχλευσης

-

Έλεγχος φυσικής υγρασίας του υλικού πριν από την προσθήκη νερού

-

Έλεγχος θρυµµατισµού πριν από την έναρξη συµπύκνωσης κάθε τµήµατος. Θα γίνονται
τρεις τουλάχιστον έλεγχοι θρυµµατισµού σε τυχαία δείγµατα µίγµατος για κάθε τµήµα που
3
πρόκειται να συµπυκνωθεί και τουλάχιστον κάθε 100 m εδαφικού υλικού που έχει
εξυγιανθεί.
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(ιδ)

-

Σε κάθε τµήµα που πρόκειται να διαστρωθεί τσιµέντο ή υδράσβεστος και τουλάχιστον
3
κάθε 100 m εδαφικού υλικού που πρόκειται να εξυγιανθεί, θα γίνονται τρεις τουλάχιστον
έλεγχοι της ποσότητας της υδράσβεστου και του τσιµέντου που προστίθεται. Αν
χρησιµοποιείται µηχανικός διανοµέας θα τοποθετείται στην επιφάνεια της στρώσης που
πρόκειται να εξυγιανθεί, πλαστικό φύλλο ή µουσαµάς ή κατάλληλο δοχείο γνωστής
επιφάνειας και θα συλλέγεται και θα ζυγίζεται η ποσότητα του σταθεροποιητή που
διανεµήθηκε σ' αυτό, µετά την διέλευση του διανοµέα. Αν η διανοµή γίνεται µε άνοιγµα
σάκων θα ελέγχεται η ακρίβεια τοποθετήσης των σάκων.

-

Έλεγχος πάχους ανάµιξης µε κατάλληλο κανόνα. Ο έλεγχος αυτός θα είναι συνεχής ώστε
το πάχος της στρώσης µετά το πέρας της συµπύκνωσης να είναι το απαιτούµενο.

-

Έλεγχος τήρησης των χρονικών περιορισµών των εδαφίων (η). και (θ).

-

Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι υγρασίας µίγµατος πριν από την έναρξη της συµπύκνωσης
από τρία τυχαία δείγµατα που λαµβάνονται από το τµήµα που πρόκειται να συµπυκνωθεί
3
και τουλάχιστον από κάθε 100 m .

-

Από το µίγµα που είναι έτοιµο για συµπύκνωση ή τουλάχιστον κάθε 100 m θα
λαµβάνονται τρία τυχαία δείγµατα, από τα οποία θα παρασκευάζονται τρία δοκίµια µε
συµπύκνωση ίση προς 100% της πρότυπης δοκιµής συµπύκνωσης. Τα δοκίµια αυτά θα
συντηρούνται και θα δοκιµάζονται. Η τιµή CΒR των δοκιµίων αυτών µετά από 7 ηµέρες
δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 5% και η διόγκωση µεγαλύτερη από 2%.

-

Κάθε 100 m ή σε κάθε τµήµα που συµπυκνώνεται κάθε ηµέρα, θα γίνονται τρεις
τουλάχιστον έλεγχοι συµπύκνωσης. Ο µέσος όρος των τιµών του βαθµού συµπύκνωσης
δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 100% της πρότυπης δοκιµής συµπύκνωσης και καµιά
µεµονωµένη τιµή δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 98%. Κατά τον έλεγχο της
συµπύκνωσης θα γίνεται έλεγχος του πάχους της στρώσης που συµπυκνώθηκε. ∆εν
επιτρέπεται διαφορά µεγαλύτερη από 2,5 cm σε σχέση µε το πάχος της εκάστοτε
στρώσης.

-

Έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων συντήρησης της στρώσης.

3

3

∆έκα ηµέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να
2

3

κατασκευάσει δοκιµαστικό τµήµα 250 m ή 60 m (όποιο είναι µεγαλύτερο) µε το εδαφικό υλικό που
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, τους σταθεροποιητές στις αναλογίες που προβλέπει η µελέτη, το
µέγιστο πάχος στρώσης που πρόκειται να εφαρµοσθεί, τον µηχανικό εξοπλισµό και το προσωπικό
που θα χρησιµοποιήσει στην κατασκευή του κυρίως έργου εξυγίανσης. Θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι που
προβλέπονται στο Άρθρο αυτό, για να εξακριβωθεί αν ο Ανάδοχος, µε τον µηχανικό εξοπλισµό που
διαθέτει, µπορεί να κατασκευάσει την στρώση µε το βαθµό θρυµµατισµού, το βαθµό συµπύκνωσης,
τις απαιτήσεις CBR, τις απαιτήσεις οµοιογένειας µίγµατος και γενικά όλες τις απαιτήσεις του παρόντος
και των λοιπών όρων ∆ηµοπράτησης.Η έναρξη των κυρίως εργασιών δεν µπορεί να γίνει αν ο
Ανάδοχος δεν έχει έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα εκδίδεται µόνο µετά την ολοκλήρωση
των ελέγχων του δοκιµαστικού τµήµατος, η οποία πρέπει να γίνεται σε διάστηµα που δεν υπερβαίνει
τις 10 ηµέρες από την περάτωση του δοκιµαστικού τµήµατος. Αν οι έλεγχοι είναι ικανοποιητικοί, το
δοκιµαστικό τµήµα θα εντάσσεται στο κύριο Έργο του Αναδόχου.

3

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΧΥΤΑ
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3.1

Στρώση Εξοµάλυνσης

Προκειµένου να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του συστήµατος στεγανοποίησης απαιτείται
καθαρισµός και εξοµάλυνση της υπάρχουσας φυσικής επιφάνειας του εδάφους, είτε µε αναµόχλευση
– συµπύκνωση του υφισταµένου υλικού, είτε µε συµπύκνωση κατάλληλου γαιώδους υλικού,
διαµορφώνεται η στρώση υπόβασης..

3.2

Τεχνητός Γεωλογικός Φραγµός

Επάνω από τη στρώση εξοµάλυνσης – υπόβασης θα κατασκευαστεί η στρώση του τεχνητού
γεωλογικού φραγµού. Η στρώση αυτή θα πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 50cm.

3.2.1 Ποιότητα υλικών – Προδιαγραφές καταλληλότητας υλικών
• Ο συντελεστής υδροπερατότητας τόσο στον πυθµένα όσο και στα περιµετρικά πρανή πρέπει να
-9

είναι µικρότερος από 1x10 m/s και να ελέγχεται πριν την κατασκευή µε επαρκή αριθµό δοκιµών.
•

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα εδαφικά υλικά προκειµένου να επιτευχθεί ο παραπάνω
συντελεστής υδροπερατότητας είναι:
o

Το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος, διάµετρος κόκκων <2µm) να αντιστοιχεί στο
20% κατά µάζα κατ’ ελάχιστον. Το ποσοστό του οργανικού υλικού δεν θα υπερβαίνει το 5%
κατά βάρος και του ανθρακικού ασβεστίου το 20%.

o

Η αργιλική µονωτική στρώση έχει χαµηλά όρια Atterberg µε σκοπό τον κατά το δυνατόν
περιορισµό της ρηγµάτωσης. Το όριο υδαρότητας της αργίλου να µην ξεπερνά το 40% και ο
δείκτης πλαστικότητας να κυµαίνεται µεταξύ 10-25%.

o

Το ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού της στρώσης, η διάµετρος του οποίου δεν θα
ξεπερνά τα 32 mm, πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο µε 40% επί του ολικού όγκου.

•

Εφόσον τα διαθέσιµα υλικά δεν κρίνονται κατάλληλα, τότε µπορεί να γίνει ανάµειξή τους µε
επεξεργασµένα υλικά, όπως ο µπεντονίτης ή/και να χρησιµοποιηθούν και συνθετικά (πολυµερή)
αφού προηγουµένως αποδειχθεί µε επαρκή αριθµό δοκιµών µέτρησης διαπερατότητας η ισοτιµία
του υλικού, ως προς τον απαιτούµενο συντελεστή υδροπερατότητας.

•

Τα παραπάνω ελέγχονται µε ανάλογους ελέγχους από κατάλληλο διαπιστευµένο εργαστήριο. Ο
εργαστηριακός έλεγχος καταλληλότητας υλικών της αργιλικής στρώσης περιλαµβάνει τουλάχιστον
τα εξής: Κατάταξη υλικού (κοκκοµετρική διαβάθµιση, υγρασία, ποσοστά αργιλικού και οργανικού
υλικού, όρια πυκνότητας), µέτρο συµπίεσης, διατµητική αντοχή, πυκνότητα κατά Proctor,
υδροπερατότητα.

Συνοψίζοντας

τα

παραπάνω,

από

άποψη

τεχνικών

χαρακτηριστικών,

τα

υλικά

που

θα

χρησιµοποιηθούν πρέπει να βρίσκονται σε γενικές γραµµές εντός των απαιτούµενων προδιαγραφών
καταλληλότητας προσκοµιζόµενων αργιλικών υλικών που περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα.
Προδιαγραφές καταλληλότητας αργιλικών υλικών για τεχνητό γεωλογικό φραγµό
Όριο υδαρότητας (LL)

LL ≤ 40%

∆είκτης πλαστικότητας (ΡΙ)

10% ≤ ΡΙ ≤ 25%
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Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος

≥ 20%, κ.β.

διαµέτρου κόκκων < 2µm)
Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού

32 mm (για υλικά µεγαλύτερου µεγέθους

(σβώλου)

µηχανική κονιορτοποίηση προ συµπύκνωσης)

Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκα

≤ 40% επί του ολικού όγκου

Ποσοστό οργανικού υλικού

≤ 5% κ. β.

Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου

≤ 20% κ.β.

Συντελεστής υδροπερατότητας για

-9

k ≤ 1.0 x 10 m/s

συµπύκνωση (δοκιµή Proctor)

3.2.2

Κατασκευή αργιλικής στρώσης

Επί της κείµενης επιφάνειας εξοµάλυνσης τοποθετείται συµπυκνωµένη αργιλική µονωτική στρώση, σε
τρεις έως τέσσερις επάλληλες οριζόντιες στρώσεις των 0,15-0,25 µέτρων. Η διάστρωση του υλικού
πραγµατοποιείται µόνο όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Κάθε επιµέρους στρώση πρέπει να
έχει ικανοποιητική συνάφεια µε την προηγούµενη και την αµέσως επόµενη. Προκειµένου να
κατασκευαστεί νέα στρώση πρέπει η επιφάνεια που έχει προηγηθεί να είναι σχετικά τραχεία.
Η

επιφάνεια

της

τεχνητής

µόνωσης

πρέπει

να

είναι

οµοιογενής

και

οµοιόµορφη.

Οι

αποκλίσεις/ανωµαλίες στην επιφάνεια αυτή δεν θα ξεπερνούν το +/-2cm σε οριζόντια απόσταση 4m.
Το υλικό της στεγανοποίησης πυθµένα και περιµετρικών πρανών συµπυκνώνεται επιτόπου µε
κατάλληλους (ως προς το βάρος και τα άλλα χαρακτηριστικά τους) στατικούς (όχι δονητικούς)
συµπιεστές. Κατά τη συµπύκνωση το αργιλικό υλικό η φυσική υγρασία του είναι ελαφρώς µεγαλύτερη
από τη βέλτιστη (κατά 2-3%) που θα κατανέµεται οµοιόµορφα σε όλο το πάχος και την έκταση της
στρώσης. Ο δείκτης συµπύκνωσης της αργιλικής στρώσης να είναι τουλάχιστον 95% της µέγιστης
ξηρής πυκνότητας Proctor.
Η συµπύκνωση των επάλληλων στρώσεων γίνεται εντός µικρού χρονικού διαστήµατος, ώστε να
αποφεύγεται η παρατεταµένη έκθεση της επιφάνειας της µόνωσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Για την
αποφυγή της ρηγµάτωσης η τελική ενδιάµεση επιφάνεια της στρώσης διαβρέχεται περιοδικά. ∆εν
επιτρέπονται εργασίες συµπύκνωσης µετά από παγετό ή έντονη βροχόπτωση. Η συµπύκνωση της
αργιλικής µονωτικής στρώσης στα πρανή του ΧΥΤΑ γίνεται σε στρώσεις οριζόντιες ή παράλληλες
προς το πρανές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Σε περίπτωση οριζοντίων στρώσεων η διεπιφάνεια
µεταξύ των επάλληλων στρώσεων πρέπει να έχει µικρή κλίση προς το εσωτερικό του ΧΥΤΑ.

3.2.3

Έλεγχοι ποιότητας υλικών αργιλικής στρώσης και δανειοθαλάµων

Εκτελούνται από φορέα ποιοτικού ελέγχου που ορίζεται από την αρµόδια υπηρεσία, και παρατίθενται
στους ακόλουθους πίνακες:
Απαιτήσεις ελέγχων καταλληλότητας αργιλικών υλικών
α/α

Περιγραφή ανάλυσης
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α/α

Περιγραφή ανάλυσης

Προδιαγραφή
Ε 105-86 παρ.7,8,9

1

Κοκκοµετρική ανάλυση:
• Ξηρή µέθοδος (κόσκινο)
• Με αραιόµετρο

Συχνότητα δοκιµών
Μία (1) δοκιµή ανά 800m

3

Α.Α.S.Η ΤΟ Τ-11
ΑSΤΜ D-1140-71
ΑSΤΜ D-422

2

Όρια Atterberg (LL, ΡL, ΡΙ)

Ε 105-86 παρ.5

Μία (1) δοκιµή ανά 1000m

Α.Α.S.Η.Τ.ΟΤ 89/60

(ανά δύο κοκκοµετρήσεις)

3

Α.Α.S.Η.Τ.Ο 90/61
ΑSΤΜ D4318

3

4

5

Προσδιορισµός σχέσης
υγρασίας-πυκνότητας συµπύκνωσης

Εργαστηριακός προσδιορισµός
υδατοπερατότητας σε υγρασία
2,4% άνω της βέλτιστης

Ε 105-86 παρ. 11

Μία (1) δοκιµή ανά 4000m

Α.Α.S.Η.Τ.Ο Τ180

ή σε εναλλαγή

ΑSΤΜ D 1557

δανειοθαλάµου

Ε 105-86 παρ. 18,19

Τριαξονική δοκιµή µε
στερεοποίηση - χωρίς
αποστράγγιση (CVPP)

ΑSΤΜ D 5084

ΑSΤΜ 2850-82
ΑSΤΜ 4767-88

Μία (1) δοκιµή ανά 4000m

3

3

ή σε αλλαγή
δανειοθαλάµου
Μία (1) για κάθε
διαφορετικό δανειοθάλαµο

Έλεγχοι κατά την Κατασκευή του Τεχνητού Γεωλογικού Φραγµού

α/α

Περιγραφή δοκιµής

1

Προσδιορισµός φυσικής
υγρασίας µε ξήρανση σε
κλίβανο

2

Προσδιορισµός επί τόπου
πυκνότητας µε µέθοδο
κώνου & άµµου

Συχνότητα δοκιµών
Συχνότητα δοκιµών
σε δοκιµαστικό
σε γεωλογικό φραγµό
επίχωµα

Προδιαγραφές

Ε 105-86 παρ.2

2

Τέσσερις ανά στρώση

Μία ανά 1000m

∆ύο ανά στρώση

Μία ανά 1000 m
για κάθε στρώση

∆ύο ανά στρώση

Μία ανά 4000 m

∆ύο για όλο το
δοκιµαστικό επίχωµα

Μία ανά 4000 m

∆ύο ανά στρώση

Ένα καρότο ανά 4000m

ΑSΤΜ D 2216
2

Ε 106-86 παρ.2
ΑΑSΗ TO T191-61
ΑSΤΜ D 1556
Ε 105-86 παρ.7,8,9

3

ΑΑSΗΤΟ Τ-ΙΙ/Τ-2 7

Κοκκοµετρική ανάλυση:
α. Με κόσκινο
β. Με αραιόµετρο

ΑΑSΗΤΟ Τ-88

2

ΑSΤΜ D 422-27 ΑSΤΜ
D 1140-81

4

Βέλτιστη υγρασία
συµπύκνωσης

Ε 105-86 παρ. 11
ΑΑSΗΤΟ Τ-180 ΑSΤΜ D

2

1553

5

Εργαστηριακή εύρεση
διαπερατότητας
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2

α/α

Περιγραφή δοκιµής

6

Επιτόπου έλεγχος
διαπερ/τας µε µέθοδο
διπερατόµετρου µονού
δακτυλίου ή αντίστοιχη
µέθοδο

7

Πάχος

3.3
3.3.1

Συχνότητα δοκιµών
Συχνότητα δοκιµών
σε δοκιµαστικό
σε γεωλογικό φραγµό
επίχωµα

Προδιαγραφές

∆ύο, µία στην πρώτη και
µία στην τελευταία
στρώση

2

Μία ανά 8000 m

Μία σε κάνναβο των 30 m
για κάθε στρώση

Συνθετική Γεωµεµβράνη
Παράµετροι υλικού και εγκατάστασης

Η µεµβράνη που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).
Το πάχος των φύλλων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 mm.
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο µήκος και το πλάτος των ρολών της γεωµεµβράνης. Οι µέγιστες
δυνατές τιµές για το πλάτος και το µήκος των ρολών εξασφαλίζουν το µικρότερο δυνατό µήκος
συγκολλήσεων της µεµβράνης, γεγονός ιδιαίτερα επιθυµητό. Ως ελάχιστες αποδεκτές τιµές ορίζονται
αυτές των 5,00m για το πλάτος και των 150m για το µήκος του ρολού γεωµεµβράνης από HDPE
πάχους 1,50mm.

3.3.2

Έλεγχοι υλικού

Επιτρέπεται µόνο η χρήση γεωµεµβράνης της οποίας η καταλληλότητα έχει πιστοποιηθεί από
αναγνωρισµένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Στα πιστοποιητικά ελέγχου αναφέρονται τα
χαρακτηριστικά της γεωµεµβράνης σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Επίσης γίνονται δεκτές και
αντίστοιχες µέθοδοι µέτρησης κατά ASTM.
Ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και µέθοδοι εργαστηριακών ελέγχων γεωµεµβράνης
από ΗDΡΕ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΙΜΗ

Εφελκυστική αντοχή θραύσης
(Tensile Strength at Break)

Ν/mm

2

DΙΝ 53455

>24

Εφελκυστική αντοχή διαρροής
(Tensile Strength at Yield)

Ν/mm

2

DΙΝ 53455

>15

Επιµήκυνση σε θραύση
(Elongation at Break)

%

DΙΝ 53455

>600

Επιµήκυνση σε διαρροή
(Elongation at Yield)

%

DΙΝ 53455

>8%

DΙΝ 53457

>500

DΙΝ 16726

>300

Αντοχή σε σχίσιµο
(Modulus of Elasticity)

Ν/mm

Αντοχή σε διάτρηση
(Puncture Resistance)

mm
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Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΙΜΗ

Ν/mm

DΙΝ 53515

>120

Όριο σχισίµατος
(Tear Strength)

Ν

DΙΝ 53363

>500

Πολυαξονική επιµήκυνση σε θραύση
(Multiaxial Elongation at Break)

%

DΙΝ 53861

>15

Αντοχή σε εφελκυσµό κατά τη θραύση
(Tear Resistance)

Αντιστοίχηση µεθόδου ελέγχου γεωµεµβράνης HDPE
Σύσταση (5)

ASTM D1603, UNI 9556

Carbon black content (%)

ASTM D1603, UNI 9556

Ονοµαστικό πάχος (mils, mm), σταθερή απόκλιση
πάχους (%)

ΑSTM D751/1505, DIN 53370, UNI 8282/6

3

Πυκνότητα (g/cm )

ASTM D792/1505, UNI 7092/A, ISO R1183

Εφελκυστική αντοχή στο σηµείο διαρροής (Ν/mm)

ASTM D683, Type IV (NSF 54/93), DIN 53455

Εφελκυστική αντοχή σε θραύση (N/mm)

ASTM D683, Type IV (NSF 54/93), DIN 53455

Επιµήκυνση στο σηµείο διαρροής (%)

ASTM D683, Type IV (NSF 54/93), DIN 53455

Επιµήκυνση σε θραύση (%)

ASTM D683, Type IV (NSF 54/93), DIN 53455

Αντοχή στον ψαλιδισµό (Ib, N)

ASTM D1004, DIN 53315

∆ιαστασιολογική σταθερότητα (%)

ASTM D1004, DIN 5337

Αντοχή σε διάρηση (Ιb, N)

FTMS 101, Method 2065, DIN 54307

Carbon black dispersion

ASTM D3015

Low temperature impact (oC, oF)

ASTM D746 (cond B) DIN 53361

Environmental stress cracking (hr)

ASTM D1693 (cond B)

Με την παραλαβή των υλικών επί τόπου του έργου θα υποβληθούν τα έγγραφα ελέγχου ποιότητας
του εργοστασίου παραγωγής τα οποία θα αναφέρουν:


Τον αύξοντα αριθµό του ρολού και τον κωδικό αναγνώρισης κάθε ρολού µεµβράνης.



Τα αποτελέσµατα των ελέγχων ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής, µε βάση τις διεθνείς
προδιαγραφές ελέγχου που παρατίθενται στους ανωτέρω πίνακες.

Το κάθε ρολό που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο θα συνοδεύεται από ταµπέλα στην οποία θα
αναγράφεται:
•

Ο κατασκευαστής της µεµβράνης

•

Η ηµεροµηνία παραγωγής

•

Η χώρα προέλευσης

•

Ο τύπος της µεµβράνης και η χώρα προέλευσης

•

Η πρώτη ύλη παραγωγής

•

Το πάχος της µεµβράνης

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Φορέα του Εργου, να απαιτήσει διενέργεια δειγµατοληπτικών
ελέγχων στα υλικά προ της τοποθέτησής τους στο έργο. Στην περίπτωση αυτή γίνονται οι έλεγχοι
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σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές των µεθόδων ASTM ή DIN, όπως φαίνεται στους ανωτέρω
2

πίνακες, ενώ η συχνότητα δειγµατοληψίας είναι τουλάχιστον 1 δείγµα ανά 5.000 m µεµβράνης.

3.3.3

Τοποθέτηση γεωµεµβράνης

Κατά το ξεδίπλωµα των φύλλων ελέγχονται µακροσκοπικά επί τόπου:


Η ευθύτητα των πλευρών



Οι ατέλειες, ιδιαίτερα από µηχανικές βλάβες



Το πάχος

Η τοποθέτηση γεωµεµβράνης γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό, µε τέτοιο τρόπο ώστε η
επιφάνειά της να παραµένει λεία και µετά τη διαδικασία της συγκόλλησης. Η τοποθέτηση γίνεται
αµέσως µετά την παραλαβή. Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους (π.χ. καιρικές συνθήκες), η
άµεση τοποθέτηση δεν είναι δυνατή, τότε πρέπει τα ρολά της µεµβράνης να αποθηκεύονται µε
απόλυτη ασφάλεια έναντι παραγόντων όπως τα τρωκτικά και η υπεριώδης ακτινοβολία.

3.3.4

∆ιαδικασία συγκόλλησης

Οι συγκολλήσεις των φύλλων να εκτελούνται µε εγκεκριµένη µέθοδο, σε διεύθυνση παράλληλη µε
ο

ο

αυτή της γραµµής µέγιστης κλίσης και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από +5 C έως +35 C. Σε κάθε
περίπτωση η υπερκάλυψη πρέπει να επιτρέπει την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων εφελκυστικής
αντοχής και αποκόλλησης. Κατά τη συγκόλληση να τηρούνται οι παράµετροι:


Ταχύτητα συγκόλλησης 0,3 – 2 µέτρα/λεπτό.



Θερµοκρασία στην επιφάνεια συγκόλλησης: 220-240 C



Θερµοκρασία τετηγµένου µίγµατος: 220-240 C



Ελάχιστη πίεση επαφής 1Ν/mm

ο

ο

2

Οι έλεγχοι ποιότητας της συγκόλλησης διεξάγονται από αναγνωρισµένο κατάλληλο φορέα εγκεκριµένο
από την αρµόδια υπηρεσία, τουλάχιστον στην αρχή και το τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας και
περιλαµβάνουν όλα τα σηµεία συγκόλλησης τα οποία πρέπει να έχουν την ίδια αντοχή σε µηχανικές
και χηµικές καταπονήσεις και στεγανότητα µε αυτή των άλλων τµηµάτων της µεµβράνης.
Όλες οι επιδιορθώσεις αστοχιών συγκόλλησης εγκρίνονται από τον κύριο (φορέας υλοποίησης) του
έργου που παρακολουθεί και την εκτέλεσή τους. Οι συγκολλήσεις γίνονται µε δύο τεχνικές, τη µέθοδο
θερµού πυρήνα και τη µέθοδο της εξέλασης. Η µέθοδος θερµού πυρήνα χρησιµοποιείται για τις κύριες
κολλήσεις, ενώ η µέθοδος εξέλασης για κολλήσεις µικρού µήκους και επιδιορθώσεις. Η επικάλυψη των
δύο φύλλων είναι περίπου 10 cm για τη µέθοδο θερµού πυρήνα και τη µέθοδο εξέλασης.
Οι συγκολλήσεις των φύλλων στις γωνίες και σε περιοχές µε ιδιόµορφη γεωµετρία πρέπει να
αποφεύγονται. Στα σηµεία όπου η διπλή ραφή είναι πρακτικά αδύνατη απαιτείται να γίνεται κόλληση
µε εξέταση. Τα χαρακτηριστικά µιας καλής συγκόλλησης µε το µηχάνηµα θερµού πυρήνα είναι τα εξής:


Οι δύο περιοχές που έγινε η συγκόλληση του υλικού, δεν πρέπει να έχουν σηµάδια



Οι άκρες των γραµµών συγκόλλησης δεν πρέπει να είναι κοµµένες



Το κενό αέρος να είναι καθαρό



Το πλάτος των γραµµών συγκόλλησης να είναι το ίδιο



Το σηµείο εξαγωγής πλαστικού να µην είναι πολύ φανερό.
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Οι επιτόπου συγκολλήσεις πρέπει να ελέγχονται, σύµφωνα µε όσα παρατίθενται στον ακόλουθο
Πίνακα. Ο ποιοτικός έλεγχος της διαδικασίας τοποθέτησης και ειδικά των κολλήσεων της µεµβράνης
στεγανοποίησης δύναται να διενεργείται από τον Ανάδοχο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας µε µία ή
περισσότερες από τις παρακάτω µεθόδους:
Έλεγχοι κολλήσεων µεµβράνης
Μη καταστροφικοί έλεγχοι, µε συχνότητα 1 δείγµα ανά 200m ραφής ή στο 10%
των ραφών, όποιο δίνει τον µεγαλύτερο αριθµό δοκιµών
Έλεγχος µε εισπίεση αέρα

Κολλήσεις θερµού πυρήνα

Οπτικός έλεγχος

Κολλήσεις µε εξέλαση

Κιβώτιο κενού

Κολλήσεις µε εξέλαση

Μέθοδος ηλεκτρικής αγωγιµότητας

Κολλήσεις µε εξέλαση

Καταστροφικοί έλεγχοι µε δειγµατοληψία, µε συχνότητα 1 δείγµα ανά 100 m
ραφής ή δύο δείγµατα ηµερησίως, όποιο δίνει τον µεγαλύτερο αριθµό δοκιµών
Sheer test

Koλλήσεις θερµού πυρήνα

Pell test

Koλλήσεις θερµού πυρήνα

Αγκύρωση γεωµεµβράνης

3.3.5

Η αγκύρωση της γεωµεµβράνης θα γίνει περιµετρικά σε ειδικά κατασκευασµένη τάφρο αγκύρωσης η
οποία θα κατασκευαστεί ακριβώς εξωτερικά του χώρου. Οι διαστάσεις της τάφρου θα πρέπει να
υπολογιστούν. Μετά την τοποθέτηση των υλικών (γεωµεµβράνη και γεωυφάσµατα), ώστε αυτά να
εφάπτονται πλήρως τουλάχιστον στις δύο πλευρές της τάφρου, η τάφρος επαναπληρούται µε εδαφικό
υλικό και ακολουθεί η συµπύκνωση των υλικών αυτών.

3.4

Προστασία Γεωµεµβράνης

3.4.1

Παράµετροι υλικού και εγκατάστασης

α. Πάνω από τη γεωµεµβράνη τοποθετείται αρχικά γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο (PP) ή
πολυαιθυλένιο, βάρους 300 g/m² το οποίο πληροί τις προδιαγραφές όπως φαίνεται στον ακόλουθο
Πίνακα:
Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωυφάσµατος
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βάρος
Πάχος σε 2kΝ/m

ΤΙΜΗ
300g/m

2

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
2

DΙΝ 53854

2,0mm

DΙΝ 53855

Αντίσταση σε διάτρηση

3.500 Ν

DΙΝ 54307

Αντοχή σε εφελκυσµό

24 kΝ/m

DΙΝ 53857/2

Περατότητα

-2

1 x 10 m/s

DIN Ε 605000

β. Ακολούθως τοποθετείται µία υπερκείµενη στρώση προστασίας πάχους τουλάχιστον 10 εκατοστών,
διαµέτρου κόκκων µικρότερης ή ίσης των 8 χιλιοστών, κατά προτίµηση από άµµο θαλάσσης (υλικό
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φτωχό σε ανθρακικό ασβέστιο). Η εγγύς περιοχή εκατέρωθεν του πρωτεύοντος δικτύου συλλογής
στραγγισµάτων, δεν θα καλυφθεί από άµµο, για να αποφευχθεί έµφραξη του αγωγού.

Τοποθέτηση

3.4.2

α. Η επικάλυψη των φύλλων γεωυφάσµατος να είναι τουλάχιστον 50 cm.
β. Η διάστρωση του υλικού προστασίας επί του γεωυφάσµατος να γίνεται µε τρόπο ώστε να
αποφευχθεί η καταπόνηση ή το σχίσιµό του.
γ. Η στερέωση των φύλλων έναντι του ανέµου θα γίνεται µε βαρύδια από άµµου

Έλεγχος και παρακολούθηση

3.4.3

Ο έλεγχος από την αρµόδια υπηρεσία, περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α. Ως προς το γεωύφασµα


Βάρος (σε δείγµατα) – τουλάχιστον ένα δείγµα ανά 10.000 m² γεωυφάσµατος.



Οπτικό έλεγχο για τυχόν βλάβες από τη µεταφορά



Στοιχεία ταυτότητας του εγκεκριµένου εργοστασίου παραγωγής, πιστοποιητικά ελέγχου και άδεια
καταλληλότητας



Επικάλυψη των φύλλων γεωυφάσµατος

β. Ως προς τη φυσική στρώση προστασίας


Κοκκοµετρική διαβάθµιση, ένα δείγµα ανά 5000 m²



Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου, δείγµα ανά 5000 m²



Πάχος, µία µέτρηση ανά 1000 m²

3.5

Μπεντονίτης

Ο Μπεντονίτης (ενεργοποιηµένος νατριούχος µπεντονίτης) που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί για την
βελτίωση (µείωση) της υδροπερατότητας του αργιλικού εδάφους, θα πρέπει να πληρεί κατά του
δυνατόν τις παρακάτω ενδεικτικές προδιαγραφές:
Μορφή

: Σκόνη

Συσκευασία

: α. Χύµα µε σιλοφόρο όχηµα, ή
β. Σε big-bags, ή
γ. Σε χάρτινους σάκους

Ο µπεντονίτης οφείλει να πληρεί τις ιδιότητες του ακόλουθου Πίνακα, που όµως είναι ενδεικτικές και
δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως αυστηρές προδιαγραφές.
Ιδιότητες µπεντονίτη
Χαρακτηριστικά

Όρια

Υγρασία

10%

Ειδικό βάρος

265 gr/cm

Φαινόµενο βάρος

800 gr/l

Όριο υδαρότητας

450%

Όριο πλαστικότητας

45%
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Χαρακτηριστικά

Όρια

∆είκτης πλαστικότητας

405 %

Βαθµός διογκώσεως

22min

Ικανότητα απορρόφησης νερού

500 %.

Ο προσκοµιζόµενος µπεντονίτης θα πρέπει να φέρει τις προδιαγραφές του εργοστασίου που να
πληρούν κατά το δυνατό τις παραπάνω περιγραφόµενες.

Γεωσυνθετική Αργιλική Στρώση (GCL)

3.6
3.6.1

Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση GCL και αναφέρεται για
λόγους πληρότητας των προδιαγραφών για την περίπτωση που υιοθετηθεί η χρησιµοποίησή του αντί
για τον τεχνητό γεωλογικό φραγµό. Επισηµαίνεται ότι είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση της στρώσης
-9

ισοδύναµου πάχους 1,0 m και διαπερατότητας Κ ≤ 1x10 m/s του τεχνητού γεωλογικού φραγµού από
ισοδύναµο GCL, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

3.6.2

Ποιότητα υλικού

Πρόκειται για ένα µηχανικά και θερµικά συγκολληµένο γεωσυνθετικό υλικό αποτελούµενο από ένα
στρώµα σκόνης µπεντονίτη σταθεροποιηµένο µε πλαστικές ίνες, ανάµεσα σε δύο στρώµατα
γεωυφασµάτων, µε τις κάτωθι ιδιότητες:


2

Κάτω γεωύφασµα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) υφαντού, βάρους περίπου 110 g/m , ή µή
2

υφαντού βάρους περίπου 200g/m .


2

Άνω γεωύφασµα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) υφαντού, βάρους περίπου 110 g/m ή µη
2

υφαντού βάρους περίπου 200g/m .
2



Ελάχιστο Βάρος Μπεντονίτη: 5000 g/m .



Συνολικό βάρος υλικού: τουλάχιστον 5200-5400 g/m .



∆ιαπερατότητα υλικού: ≤ 5 x 10



Αντοχή εφελκυσµού: ≥ 10 ΚΝ/m.

2

-11

3.6.3

m/s.

Τοποθέτηση GCL

Για την ανύψωση και µεταφορά του ρολού χρησιµοποιείται δοκός η οποία περνά στον πυρήνα των
ρολών και µε κατάλληλους ιµάντες ανυψώνεται από το µηχάνηµα. Το ρολό διαστρώνεται παράλληλα
µε την κατεύθυνση των πρανών, από την κορυφή προς τα κατάντη. Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων
κατά µήκος είναι 150 mm. Για τις ενώσεις στην περιοχή της αλληλοεπικάλυψης χρησιµοποιείται
κοκκώδης µπεντονίτης. Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας λαµβάνεται µέριµνα για την πιθανότητα
βροχής την νύχτα µε την κάλυψη των ρολών που έχουν εγκατασταθεί µε προσωρινό αδιάβροχο
µουσαµά.
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3.6.4

Πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας

Με την παραλαβή των υλικών επί τόπου του έργου, θα υποβληθούν τα έγγραφα ελέγχου ποιότητα του
εργοστασίου

παραγωγής.

Είναι

στην

ευχέρεια

της

Επίβλεψης

να

απαιτήσει

διενέργεια

2

δειγµατοληπτικών ελέγχων στα υλικά (1 τουλάχιστον δείγµα ανά 10.000 m ), σύµφωνα µε τον
κατωτέρω Πίνακα:
Μέθοδοι ελέγχου γεωσυνθετικής αργιλικής στρώσης (GCL)
Ιδιότητα

3.7

Μέθοδος Ελέγχου

Mass / Area

ASTM D 5261

GCL Grab strength

ASTM D 4632

GCL Grab elongation

ASTM D 4632

Peel strength

ASTM D 4632

Permeability

ASTM D 5084

Στρώση Αποστράγγισης

Η επιλογή του υλικού της στρώσης αποστράγγισης (και των αγωγών συλλογής) των στραγγισµάτων
πρέπει να λάβει υπόψη της το βάρος των υπερκείµενων απορριµµάτων και τις χηµικές επιδράσεις των
ίδιων των στραγγισµάτων.

3.7.1

Παράµετροι υλικού και εγκατάστασης

Το αποστραγγιστικό στρώµα αποτελείται από σκληρό, κατά προτίµηση στρογγυλεµένο, αµµοχάλικο
κατάλληλης διαβάθµισης (διάµετρος 16/32 χιλιοστά), χωρίς οργανικές ουσίες και ανώτατο ποσοστό
ανθρακικού ασβεστίου 20% κατά βάρος και εν γένει σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 52144. Σε
περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από την προτεινόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση τότε θα πρέπει η
διαβάθµιση που θα εφαρµοστεί να εξασφαλίσει πορώδες ισοδύναµο µε της προτεινόµενης. Ο
-3

συντελεστής υδροπερατότητας της ζώνης αποστράγγισης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1Χ10 m/s.
Το πάχος της ζώνης αποστράγγισης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,50 m στον πυθµένα και στα
πρανή του Χ.Υ.Τ.Α. µε κλίση <1:3.

3.7.2

Κατασκευή

Η κατασκευή της αποστραγγιστικής ζώνης γίνεται κατά τρόπο ώστε να µην προκληθούν βλάβες ή
παραµορφώσεις/ µετατοπίσεις στο στεγανωτικό σύστηµα και τη στρώση προστασίας.

3.7.3

Έλεγχος ποιότητας

Περιλαµβάνει ελέγχους από την αρµόδια υπηρεσία, η οποία παρακολουθεί τη συνολική πορεία των
εργασιών.
α. Έλεγχος ενός δείγµατος ανά 5000 τετρ. µέτρα
-

Κοκκοµετρική διαβάθµιση

-

Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου

β. Έλεγχος πάχους της ζώνης ανά 1000 τετρ. µέτρα
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3.8

3.8.1

Γεωσυνθετική Αποστραγγιστική Στρώση

Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικής
αποστραγγιστικής στρώσης (γεωσυνθετικό στραγγιστήριο), η οποία να καλύπτει τις τιµές
διαπερατότητας της προηγούµενης παραγράφου.

3.8.2

Ποιότητα υλικού

Η γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση θα έχει κατάλληλο βάρος ώστε η αντοχή εφελκυσµού της
να είναι σύµφωνη µε τα χαρακτηριστικά της θέσης που εφαρµόζεται και η διαπερατότητα της
ισοδύναµη µε αυτήν της φυσικής αποστραγγιστικής στρώσης, ενώ θα πρέπει να έχει ενσωµατωµένο
γεωύφασµα για αποφυγή έµφραξης. Σε κάθε περίπτωση το κατ’ ελάχιστον πάχος της στρώσης θα
είναι 6mm σε 20KPa και η παροχετευτικότητά της τουλάχιστον ισοδύναµη µε 0,5m αποστραγγιστικής
-3

στρώσης αµµοχάλικου µε Κ=1 x 10 m/s.
2

Το γεωδίκτυο θα είναι από πολυπροπυλένιο, µε πυρήνα από HDPE, ελάχιστου βάρους 1200 gr/m , το
-3

οποίο θα επιτυγχάνει συντελεστή υδροπερατότητας της τάξης του K = 1 x 10 m/s κατ’ ελάχιστον για
την επίτευξη διέλευσης υγρών (transmissivity), σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM D4716.

3.8.3

Τοποθέτηση γεωσυνθετικής αποστραγγιστικής στρώσης

Όλα τα ρολά επιθεωρούνται οπτικά και διορθώνονται ή αποµακρύνονται σε περίπτωση καταστροφής.
Όλα τα ρολά τοποθετούνται σύµφωνα µε το σχέδιο διάστρωσης. Τα κοµµάτια των ρολών δεν
τραβιούνται µετά από το ξεδίπλωµα. Στα πρανή τα ρολά τοποθετούνται από την κορυφή προς τον
πυθµένα. Όλα τα υλικά αµέσως µετά την εγκατάσταση προστατεύονται από τον άνεµο µε την χρήση
σάκων άµµου. Η αλληλοεπικάλυψη των ρολών είναι περίπου 150 mm κατά µήκος του ρολού. Όλες οι
λεπτοµέρειες τοποθέτησης και κοπής των ρολών θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Η αγκύρωση του υλικού, γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο µε την γεωµεµβράνη.

3.8.4

Πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να απαιτήσει διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων στη
γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση πριν την τοποθέτηση της µε συχνότητα 1 δείγµα ανά 10000
2

m , σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ακόλουθου πίνακα:
Μέθοδοι ελέγχου
Ιδιότητα

Μέθοδος Ελέγχου

Πάχος

DIN 53370

Βάρος

DIN 53479

Αντοχή Εφελκυσµού

DIN 53455

Αντοχή σε Επιµήκυνση

DIN 53455
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3.9

Γεωύφασµα ∆ιαχωρισµού
Παράµετροι υλικού και εγκατάστασης

3.9.1

α. Πάνω από τη στρώση αποστράγγισης τοποθετείται γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο (PP) ή
πολυαιθυλένιο, βάρους 300 g/m² το οποίο πληροί τις προδιαγραφές όπως φαίνεται στον ακόλουθο
πίνακα:
Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωυφάσµατος
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βάρος
Πάχος σε 2kΝ/m

ΤΙΜΗ
300g/m

2

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
2

DΙΝ 53854

2,0mm

DΙΝ 53855

Αντίσταση σε διάτρηση

3.500 Ν

DΙΝ 54307

Αντοχή σε εφελκυσµό

24 kΝ/m

DΙΝ 53857/2

Περατότητα

-2

1 x 10 m/s

DIN Ε 605000

Τοποθέτηση

3.9.2

Οµοίως µε τη στρώση προστασίας της γεωµεµβράνης (γεωύφασµα προστασίας).

Έλεγχος και παρακολούθηση

3.9.3

Οµοίως µε τη στρώση προστασίας της γεωµεµβράνης (γεωύφασµα προστασίας).

4

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

4.1

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
Πεδίο Εφαρµογής

4.1.1

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις κατασκευές υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του
έργου από άοπλο, οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές
ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΣ). Αντίστοιχα, οι χάλυβες
οπλισµού σκυροδέµατος ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού
Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΧ).

4.1.2

Ορισµοί

α.

Οι σχετικοί ορισµοί αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του ΚΤΣ και στο άρθρο 1.6 του

ΚΤΧ.
β.

Συµπληρωµατικά ορίζονται τα ακόλουθα:

-

Σκυρόδεµα επί τόπου είναι το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην
τελική του θέση.

-

Πρόχυτο σκυρόδεµα: Μεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται
σε εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις
αφού το σκυρόδεµα σκληρυνθεί.
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-

Νωπό σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι ακόµα
κατεργάσιµο.

-

Σκληρυµένο σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε δεν είναι
πια κατεργάσιµο.

-

Απόδοση αναµικτήρα: ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος
που µπορεί να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον
συνολικό γεωµετρικό όγκο του αναµικτήρα και από το άθροισµα των όγκων των χαλαρών
συστατικών του µίγµατος).

-

Τσιµέντο είναι το υλικό µε τις συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν
κατάλληλο για την σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την
χρήση νερού, µέσω χηµικής αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης και
σκλήρυνσης.

-

Ξυλότυπος ή ικρίωµα είναι ο σκελετός της κατασκευής, που δίνει στο σκυρόδεµα τη µορφή
του, παρέχει τα µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και εµφάνιση των
επιφανειών και στηρίζει το φορέα µέχρι αυτός να µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία
µελετήθηκε.

-

Σιδηρούς οπλισµός είναι ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στη µάζα του
σκυροδέµατος για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

γ.

-

την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού

-

την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων και κυρίως την µείωση
του κινδύνου ψαθυρής θραύσης του δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα.

τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού
τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις θερµοκρασιακές
µεταβολές και την συστολή κατά την πήξη

Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη και στις

προδιαγραφές της µελέτης.

4.2

-

Όπου στον ΚΤΣ αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», εννοείται, στα πλαίσια του παρόντος
τεύχους καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών, ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των
αρµοδίων οργάνων του, εκτός των παραγράφων 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του
ΚΤΣ.

-

Όπου στον ΚΤΣ αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», εννοείται στα πλαίσια του παρόντος
τεύχους καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς γίνεται
αναφορά σε τρίτον (εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κτλ.). Σε κάθε
περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και
ευθύνες, που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε τους όρους της
Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών τρίτων απέναντι
στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, χωρίς απαιτήσεις αποζηµίωσης, εκτός αν στον ΚΤΣ ή στην
κείµενη νοµοθεσία, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ρητώς προβλέπεται διαφορετικά.

-

Οµοίως εννοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος"
ή "εκείνος που ζητά" (τη Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος κτλ), εκτός αν ρητώς ορίζεται
διαφορετικά.

Υλικά

4.2.1

Σκυρόδεµα

α.

Για το αντικείµενο του παρόντος Τεύχους έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ µε τις

βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/ και συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους.
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β.

Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές ΣΚ στις οποίες

παραπέµπει ο ΚΤΣ, τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των αντίστοιχων
προδιαγραφών ΑSΤΜ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η αντιστοιχία
των µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό στάδιο
µεταπήδησης από τις προδιαγραφές ΑSΤΜ, AASHTO, DΙΝ, BS και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες
προδιαγραφές ΣΚ.
γ.

Η παράγραφος 4.3.4.8 του ΚΤΣ τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από λατοµείο παραγωγής, τότε
µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που πρόκειται να
προσκοµιστούν. Οι ανοχές δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα µεγαλύτερα κόσκινα
των 0,4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν
θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του
άρθρου 4.3.2.6. Η Υπηρεσία θα ενηµερώνεται για τη συµφωνία µεταξύ Αναδόχου και λατοµείου
παραγωγής, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του, γιατί αυτός
είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.»
δ.

Η παράγραφος 4.3.4.10 του ΚΤΣ τροποποιείται ως εξής:

«Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο), ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία, ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο
λατοµείο τα αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία
δικαιούται να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την προµήθεια αδρανών από το συγκεκριµένο λατοµείο.»
ε.

Στο τέλος της παραγράφου 4.3.2.16 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του
λατοµείου εναπόκειται στην Υπηρεσία.»
στ.

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος µετά την παράγραφο 4.3.2.19:

«Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- 408 (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και
άλλες σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΕ (π.χ.
σειρά κόσκινων ΙSΟ κτλ.). Ο αριθµός των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων πρέπει είναι τέτοιος,
ώστε να περιγράφονται µε ανάλογη προς τις αποδεκτές σειρές κόσκινων ακρίβεια, οι καµπύλες
κοκκοµετρικής ανάλυσης των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικοί πίνακες
4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11 α και β, 4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β αναπροσαρµόζονται σύµφωνα
µε τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των νέων κόσκινων, σε συνδυασµό µε τις καµπύλες των
διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Για τα κόσκινα αυτά πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλος συµβολισµός,
ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά µε τους συµβολισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο
4.3.2.1.»
ζ.

Στο τέλος της παραγράφου 4.3.4.5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε κάθε περίπτωση όµως θα διεξάγονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι καταλληλότητας των
χρησιµοποιουµένων αδρανών:

η.

3

-

έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου: µια δοκιµή ανά 300 m έτοιµης κατασκευής
σκυροδέµατος

-

έλεγχος υγείας των πετρωµάτων: τρεις δοκιµές ανά πηγή αδρανών».
Μετά την παράγραφο 4.4.4 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι:
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-

«Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και ενδεχοµένως του πάγου), λαµβάνεται υπόψη
η επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που
αφαιρείται από την ποσότητα του νερού ανάµιξης, η οποία έχει καθορισθεί από τη Μελέτη
Σύνθεσης.»

-

«Η ποσότητα του νερού ανάµιξης που προστίθεται στο µίγµα µετράται µε ειδική αυτόµατη
συσκευή µέτρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος.»

θ.

Μετά την παράγραφο 4.5.9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

-

«Τα πρόσµικτα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να
διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές
συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση τους πρέπει να
τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.»

4.2.2

Τσιµέντο

α.

Το τσιµέντο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

-

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1
Ελληνικός Κανονισµός τσιµέντων Π∆ 244/80 µόνο όσον αφορά στο Τσιµέντο «τύπου IVΠόρτλαντ ανθεκτικό στα θειικά (SR)»

β.

Οι προαναφερόµενες προδιαγραφές συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα κατωτέρω.

γ.

Τα προϊόντα τσιµέντου (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197) ή ο τύπος IV τσιµέντου που θα

χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ανάλογα µε την
αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου, η οποία αφορά τις Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων.
δ.

Σε περίπτωση δυσµενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγµα που µπορεί να έχει σαν

συνέπεια την προσβολή του σκυροδέµατος από χηµικές ουσίες, πιθανόν να απαιτείται χρήση
τσιµέντου τύπου IV. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογηµένη πρόταση του
Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή πληρώνεται στον Ανάδοχο η επί πλέον
δαπάνη για την προµήθεια επί τόπου τσιµέντου τύπου IV.
ε.

Τονίζεται ότι η χρήση τσιµέντου τύπου IV δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσµίας

περάτωσης του έργου.
στ.

Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα

υπερβαίνει τους 60°C, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγκριση από την Υπηρεσία.

4.2.3

Ξυλότυποι και Ικριώµατα

α.

Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ, µε τις συµπληρώσεις και/ή τροποποιήσεις

που αναφέρονται κατωτέρω.
β.

Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, PVC ή άλλο υλικό της

έγκρισης της Υπηρεσίας. Το σχήµα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων
των ικριωµάτων και ξυλοτύπων εγκρίνονται επίσης από την Υπηρεσία. Η παραπάνω έγκριση δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη και απόλυτη ευθύνη (ποινική και αστική) για την έντεχνη,
ασφαλή και σύµφωνη µε τα συµβατικά τεύχη κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων.
γ.

Τα υλικά των ικριωµάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας

ικριωµάτων για κατασκευαστικά έργα (ξυλεία πριστή, µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών,
σωληνωτά ικριώµατα κτλ).
δ.

Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος µε τελείωµα Β, Γ, ∆ ή Ε
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-

Χρησιµοποιείται κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFΟRM µε πλαστική επίστρωση στη µια
τουλάχιστον πλευρά (προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, µε
ακµές σε άριστη κατάσταση. Οι λαµαρίνες αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου
πάχους 1,6 mm.

-

Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία είναι κατάλληλες πριστές σανίδες, χωρίς φθορές, πλανισµένες
στην πλευρά προς το σκυρόδεµα και στο πάχος τους κατά µήκος των διαµηκών αρµών, µε
ακµές σε άριστη κατάσταση.

ε.

Ξυλότυποι µη Εµφανούς Σκυροδέµατος

-

Αφορούν σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα τύπου Α.
Χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, λαµαρίνα ή άλλο
υλικό κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς διαρροές ή παραµορφώσεις.

στ.

Ο χάλυβας θα είναι σύµφωνος προς το ΑSΤΜ Α36 ή καλύτερος.

ζ.

Οι ήλοι, οι σφήνες και οι γάντζοι θα συµφωνούν µε τα ισχύοντα γερµανικά πρότυπα, ή µε άλλα

πρότυπα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία
η.

Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα συµφωνούν µε την ΑSΤΜ Α307 (Grade Α) για εξαγωνικές

κεφαλές και περικόχλια, ή σύµφωνα µε το πρότυπο ΑΑSΗΤΟ Μ 164 (ΑSΤΜ Α 325) για κοχλίες
υψηλής αντοχής.
θ.

Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων

Είναι χηµικές ουσίες που αντιδρούν χηµικά µε την ελεύθερη άσβεστο του σκυροδέµατος και παράγουν
είδος σαπουνιού αδιάλυτου στο νερό, το οποίο εµποδίζει την πήξη της µεµβράνης σκυροδέµατος που
εφάπτεται στον ξυλότυπο. Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κηλίδες και να
µη βλάπτουν την τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους εξαρτάται από το
ικανοποιητικό αποτέλεσµα της πρώτης χρήσης τους στο σκυρόδεµα των θεµελίων.

4.2.4

Σιδηρούς Οπλισµός

α.

Ο σιδηρούς οπλισµός πρέπει να πληροί τα προβλεπόµενα στον ΚΤΧ, µε τις συµπληρώσεις

του παρόντος.
β.

Όλος ο σιδηρούς οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα

αποθηκεύεται πάνω σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται από την άµεση επαφή του µε το έδαφος µε
άλλο τρόπο, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία.
γ.

Ο Ανάδοχος χορηγεί στην Υπηρεσία 1 επικυρωµένο αντίγραφο όλων των εκθέσεων ελέγχων

που έγιναν στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις
παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Το επικυρωµένο αντίγραφο των εκθέσεων υποβάλλεται στην
Υπηρεσία πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο.

4.3
4.3.1

Εκτέλεση Εργασιών
Σκυρόδεµα

Για το σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ µε τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή /
και συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους.
4.3.1.1 Σύνθεση
α.

Η παράγραφος 5.2.1.3 του ΚΤΣ τροποποιείται ως εξής:
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«O Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τις απαιτούµενες Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων που
πρόκειται να χρησιµοποιήσει, βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κτλ, σύµφωνα µε την
παρούσα προδιαγραφή και τους Όρους της Σύµβασης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. Οι
αναλογίες σύνθεσης, µετά την έγκριση τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες
σύνθεσης που θα εφαρµοστούν στο έργο.»
β.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2.3.1 του ΚΤΣ τροποποιείται ως εξής:

«Η Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος γίνεται µε δαπάνες, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Για την εν
λόγω µελέτη χρησιµοποιούνται τα υλικά (αδρανή, τσιµέντο, πρόσθετα και πιθανώς το νερό) που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο έργο.»
γ.

Η παράγραφος 5.2.3.2 του ΚΤΣ τροποποιείται ως εξής:

«Αν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος
να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε
συνεργασία µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.»
δ.

Η παράγραφος 5.2.3.3 του ΚΤΣ τροποποιείται ως εξής:

«Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 η Μελέτη Σύνθεσης θα περιλαµβάνει
και την καµπύλη του λόγου νερό / τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 MPa
2

(30 kg/cm ) εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fa.»
ε.

Μετά την 5.2.3.4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης, µε τα οποία έγινε η Μελέτη Σύνθεσης, είναι ο
Ανάδοχος, εκτός αν έχει οριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης, το
οποίο πρέπει να τηρηθεί κατά τη Μελέτη Σύνθεσης.»
4.3.1.2 Ανάµιξη
α.

Μετά την παράγραφο 6.9 του ΚΤΣ προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα παραγωγής. Η
χειρονακτική ανάµιξη δεν επιτρέπεται. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύει
η παράγραφος 12.1.2.3.»
β.

Στη θέση ανάµιξης πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες

ανάµιξης για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος. Οι οδηγίες αυτές θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:

γ.

την κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος
τον τύπο, την κατηγορία αντοχής, την ποσότητα του τσιµέντου και την περιεκτικότητα του
3
σε kg/m παραγόµενου σκυροδέµατος
στοιχεία των αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα)
την κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο µέτρο εργασιµότητας, σύµφωνα µε τη
Μελέτη Σύνθεσης).
το είδος και την ποσότητα των πρόσθετων του σκυροδέµατος
το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ)
3

το βάρος ή όγκο του νερού ανά m παραγόµενου σκυροδέµατος.
Οι αναµικτήρες του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζουν τέλεια ανάµιξη και οµοιόµορφη

κατανοµή των υλικών στο νωπό σκυρόδεµα. Θα είναι εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης νερού,
επαρκούς ποσότητας, όπως επίσης και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Η
µέτρηση των στροφών του τύµπανου του αναµικτήρα θα γίνεται µε µηχανικά µέσα, ώστε να
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εξασφαλίζεται ο ίδιος αριθµός στροφών για κάθε µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να
συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός στροφών. Η ταχύτητα περιστροφής του τύµπανου κατά την
διάρκεια της ανάµιξης πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του
αναµικτήρα. Ο χειρισµός των αναµικτήρων θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος και θα γίνεται από
πρόσωπα πεπειραµένα και εξασκηµένα στην παραγωγή σκυροδέµατος.
δ.

∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο άξονας

περιστροφής:

-

αναµικτήρες κατακόρυφου άξονα
αναµικτήρες οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι)
αναµικτήρες κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι)

Εξάλλου από πλευράς κινητήριας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε:

-

αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης
αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα

Σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρήση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, ενώ
σε σηµαντικά έργα απαιτείται η χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα.
ε.

Οι αναµικτήρες πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και να

ελέγχονται κατά τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές από την Υπηρεσία. Τα φθαρµένα τµήµατα
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα.
στ.

∆εν επιτρέπεται η χρήση αναµικτήρων, των οποίων οι λεπίδες ανάµιξης παρουσιάζουν φθορά

πάνω από 10% σε σχέση µε την αρχική τους διατοµή. ∆εν επιτρέπεται επίσης η χρήση του
µηχανήµατος, αν προηγουµένως δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα, στερεοποιηµένα
κονιάµατα ή τσιµέντα εντός του τύµπανου και των µερών του.
ζ.

∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και δεν θα

φορτώνεται ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο
του αναµικτήρα για τη σωστή ανάµιξη και λειτουργία. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της
ποσότητας του µίγµατος, όταν οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο.
η.

Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή

χωρίς πρόσθετο τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση το σκυρόδεµα
απορρίπτεται και η σχετική ευθύνη και έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
θ.

Εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος

-

Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα
έχει συσκευή ζύγισης, που θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας
ανάγνωσης µε βαθµονοµηµένη κλίµακα σε kg και θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε
στάδιο της λειτουργίας ζύγισης (από µηδέν µέχρι του µέγιστου φορτίου) ή ψηφιακή
ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική ένδειξη για µηδέν φορτίο ή κατάλληλη ένδειξη για το
προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο µικρότερο
ή µεγαλύτερο του προκαθορισµένου.

-

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο
βοηθητικό εξοπλισµό απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε
συσκευής ζύγισης. Τουλάχιστον κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία,
διεξάγεται βαθµονόµηση των ζυγών του παρασκευαστηρίου µε ακρίβεια ±1%, σε όλο το
εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία της βαθµονόµησης υποβάλλονται στην Υπηρεσία.
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-

Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών
συσκευών, γίνονται από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή
αντικαταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών.

-

Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που επιτρέπει, ανάλογα µε την
περιεκτικότητα σε υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του βάρους των υλικών του
µίγµατος, αλλά και έµµεσα του αντίστοιχου βάρους του απαιτούµενου επί πλέον νερού στο
µίγµα.

-

Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να
µπορούν να ρυθµίζονται η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας των υλικών, προκειµένου να
επιτυγχάνεται καλή ανάµιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, καλή ανάµιξη του
τσιµέντου µε τα αδρανή. Η ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο των θυρίδων
εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης.

-

Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό,
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, που καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την
τροφοδοσία τους στον αναµικτήρα. Ο καταγραφικός µηχανισµός παρέχει συνεχή ορατή
καταγραφή του βάρους του τσιµέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς καθώς και
του χρόνου ανάµιξης σε διαγραµµισµένη ταινία ανά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 5 min.

-

Η ταινία που χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, στηρίζεται καθ' όλο το πλάτος της σε
σταθερή και λεία βάση, ώστε να είναι δυνατές χειρονακτικές σηµειώσεις, χωρίς να
καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό τµήµα της ταινίας πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι
µικρότερη από 30 min. Κάθε ταινία θα είναι διαγραµµισµένη και τυπωµένη, ώστε να µπορεί
να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι ποσότητες και ο χρόνος πρέπει να διαβάζονται απευθείας,
χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού παραδίδονται στην
Υπηρεσία.

-

Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου
θα έχουν καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του
σκυροδέµατος.

-

Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή κατ’ όγκο. Ο µηχανισµός παροχής νερού στους
αναµικτήρες δεν θα επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες
πλήρωσης και εκκένωσης της δεξαµενής νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες
εκκένωσης να µην ανοίγουν πριν να κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός
παροχής νερού στο συγκρότηµα παραγωγής θα είναι επαρκώς µονωµένος, ώστε να
αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του νερού σε περιόδους θερµού ή ψυχρού καιρού.

-

Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού
και των άλλων πρόσµικτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι
συγχρονισµένος µε την λειτουργία των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης
του νερού, ώστε η ανάµιξη των πρόσµικτων να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει
δυνατότητα άµεσης προσαρµογής για την µεταβολή της ποσότητας των πρόσµικτων.

-

Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων
σκυροδέµατος.

4.3.1.3 Μεταφορά
Στο τέλος της παραγράφου 7.3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
α.

«Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους.»

β.

«Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις

που το σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που
να εµποδίζουν την απόµιξη.»
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4.3.1.4 Παραλαβή Εργοστασιακού Σκυροδέµατος
Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ισχύουν τα ακόλουθα:
Κατά την παραλαβή και πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος, το εργοστάσιο παραγωγής θα
παραδίδει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε προσκοµιζόµενη παρτίδα σκυροδέµατος στο
εργοτάξιο. Το δελτίο αποστολής θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
• όνοµα εργοστασίου παραγωγής
• χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής
• ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού
• το όνοµα του Αναδόχου (ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας)
• το έργο (όνοµα και κωδικό) και την τοποθεσία του
• την ποσότητα σκυροδέµατος σε m3
• το χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα
• τη χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή)
• την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m3 παραγωγής
• την κάθιση του σκυροδέµατος (ή µέτρο εργασιµότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα
συµβατικά τεύχη)
• τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί
• το λόγο νερό/ τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ), για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα
σκυροδέµατα
• την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο
• το µέγιστο κόκκο αδρανών
• τη χρήση και τον τρόπο προσθήκης προσθέτων
• την ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο
• την ώρα ολοκλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος.
4.3.1.5 Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση
Πριν από κάθε σκυροδέτηση προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφορά κατ' ελάχιστον
στα ακόλουθα:
α.

τη στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων

β.

τη συµµόρφωση τους µε τη µελέτη, τη συµφωνία των διαστάσεων τους µε τα κατασκευαστικά

σχέδια καθώς και την σωστή τοποθέτηση τους
γ.

την οµοιόµορφη επάλειψη των ξυλοτύπων µε τα υλικά αποκόλλησης.

δ.

τη στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.

ε.

την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης

στ.

την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης

ζ.

τη θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), τη στερέωση τους, την ποιότητα των

συνδέσεων τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, ελέγχεται η
καταλληλότητα του προσωπικού, των χαλύβων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί.)
η.

την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες

θ.

την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωση τους

ι.

τη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση του ξυλοτύπου
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ια.

τη διαθεσιµότητα και κατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διάστρωση και τη

συµπύκνωση του σκυροδέµατος
ιβ.

τη διαθεσιµότητα των υλικών και του εξοπλισµού για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του

σκυροδέµατος.
ιγ.

Επίσης πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισµός

λειτουργεί καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος, εκτός του απαιτούµενου, εξοπλισµός, ώστε οι
εργασίες σκυροδέµατος να ολοκληρωθούν, ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής βλάβης.
4.3.1.6 ∆ιάστρωση
α.

Το εργοταξιακό σκυρόδεµα διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξη του, ώστε να

µην ελαττώνεται η εργασιµότητα του και να µην αλλάζει η σύνθεση του. Ο χρόνος µεταξύ της
τοποθέτησης του τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του
σκυροδέµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει την 1h το χειµώνα και τα 45 min το καλοκαίρι.
β.

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου σε

επαφή µε τα (υγρά) αδρανή στον αναµικτήρα και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα
3/4 του χρόνου έναρξης πήξης του τσιµέντου.
γ.

Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται αµέσως µετά την παράδοση του στο εργοτάξιο.

δ.

Πριν από την διάστρωση γίνεται επιµελής καθαρισµός των ξυλοτύπων από ξένα σώµατα

(πριονίδια, µικρά κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κτλ). Πριν από την έναρξη
σκυροδέτησης κάθε τµήµατος του έργου, τα ήδη σκυροδετηµένα τµήµατα επιθεωρούνται και
ενηµερώνεται η Υπηρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τη σωστή συνέχεια
των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη
µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση και να την υποβάλλει προς έγκριση στην
Υπηρεσία.
ε.

Η διάστρωση επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και του οπλισµού από

την Υπηρεσία, όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών
εξαρτηµάτων και εγκαταστάσεων πάσης φύσης που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα.
Απαραίτητα κατά τη σκυροδέτηση παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών
που παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλοτύπων.
στ.

Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία ενηµερώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε

σκυροδέτηση.
ζ.

Η διάστρωση υπό βροχή δεν επιτρέπεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν

υπάρχει πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή.
η.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα απαγόρευσης της σκυροδέτησης όταν οι καιρικές συνθήκες

γενικά (υπερβολική ζέστη, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κτλ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την
κανονική σκυροδέτηση και πήξη του σκυροδέµατος.
θ.

Η διάστρωση γίνεται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού οπλισµού. Η

διάστρωση έχει συνεχή και οµοιόµορφο ρυθµό, µέχρι το προς σκυροδέτηση τµήµα του έργου να
ολοκληρωθεί και το σκυρόδεµα να παραµένει νωπό και µε το προκαθορισµένο εργάσιµο.
ι.

Η διάστρωση γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που εξαρτάται από την

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός οριζόντιων αρµών
εργασίας, ο ρυθµός της σκυροδέτησης πρέπει να είναι αρκετά ταχύς και η συµπύκνωση να γίνεται
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κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµένει ορατός
κατασκευαστικός αρµός µεταξύ τους.
ια.

Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή

απαγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης.
ιβ.

Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους (διάστρωση κάτω

από το νερό, µε πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κτλ) γίνεται µε βάση ειδικές µελέτες που
θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
4.3.1.7 Συµπύκνωση
Η συµπύκνωση µε δόνηση γίνεται υπό την επίβλεψη πεπειραµένου προσωπικού και ακολουθεί τους
εξής κανόνες:
•

Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται
παρακάτω. Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές
επιφανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας (καταστρώµατα, δοκοί, πλάκες
γεφυρών και κτιρίων κτλ.).

•

∆ονητές πάνω στους ξυλοτύπους χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή
εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κτλ). Ο
τύπος των δονητών πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία και να είναι τέτοιος ώστε να
µπορούν να µεταδώσουν στο σκυρόδεµα επαρκή δόνηση µε συχνότητα τουλάχιστον 3600
παλµών/min, όταν βρίσκονται σε φόρτωση. Θα µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα
πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των στρώσεων του σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν
πρέπει να υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Κατά την
οριζόντια διεύθυνση οι δονητές τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα µε την
παράγραφο 9.3 του ΚΤΣ.

•

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών, ώστε να είναι δυνατή η
συµπύκνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του δονητή στους ξυλοτύπους.

•

Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η σωστή συµπύκνωση σε κάθε
θέση της κατασκευής (γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κτλ).

•

Η δόνηση εφαρµόζεται σε πρόσφατα διαστρωµένο σκυρόδεµα. Η κίνηση των εσωτερικών
δονητών θα είναι βραδεία και η θέση τους κατά το δυνατόν κατακόρυφη, εκτός από ειδικές
περιπτώσεις (ρηχές ή δύσκολα προσπελάσιµες διατοµές). Η δόνηση πρέπει να έχει επαρκή
διάρκεια και έκταση, ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει
όµως να έχει µεγαλύτερη διάρκεια από την απαιτούµενη, γιατί προκαλεί απόµιξη του
σκυροδέµατος.

•

Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά
αδρανή στη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για
την διαµόρφωση οµαλής επιφάνειας.

•

Η δόνηση συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά
στους ξυλοτύπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κτλ), ώστε
να προκύπτουν οµαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα.

•

Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, είναι δυνατόν να βελτιωθεί µε επαναδόνηση αργότερα,
υπό τους περιορισµούς της παραγράφου 9.5 του ΚΤΣ. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς
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ρωγµές πλαστικής συστολής, τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες
ράβδους οπλισµού.
•

Στο σηµείο διάστρωσης θα υπάρχουν διαθέσιµοι και πρόσθετοι εκτός των απαιτούµενων δονητές,
οι οποίοι θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κτλ.

4.3.1.8 Συντήρηση
Οι ακόλουθες µέθοδοι είναι κατάλληλες για την εξασφάλιση της απαιτούµενης υγρασίας κατά τη
συντήρηση του σκυροδέµατος. Η επιλογή της µεθόδου γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου.
Οποιαδήποτε άλλη µέθοδος, εκτός από τις ακόλουθες, πριν εφαρµοστεί στο έργο, πρέπει να εγκριθεί
από την Υπηρεσία.
α.

Βύθισµα ή πληµµύρισµα

-

β.

Τα προκατασκευασµένα στοιχεία τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού.
Στην περίπτωση δαπέδων ή πλακών οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου
χτίζεται ένα δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κτλ) και ολόκληρη η
επιφάνεια πληµµυρίζεται µε νερό. Το ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα
τµήµα της πλάκας να µη µένει ακάλυπτο (συνήθως 1 - 2cm).
∆ιαβροχή

Η διαβροχή είναι συνεχής και γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε
εκείνους που χρησιµοποιούνται για πότισµα.
γ.

Επικάλυψη

-

Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα, έτσι ώστε να
επιβραδύνουν την εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος.

-

Οι λινάτσες διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου, οι οποίοι
απλώνονται πάνω σε αυτές. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα και, από
µικρές τρύπες που ανοίγονται στις παράπλευρες επιφάνειες τους, τρέχει νερό σε µικρή
ποσότητα. Με τη µέθοδο αυτή η ποσότητα του νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και
αποφεύγονται προβλήµατα αποχέτευσης. Η µέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά
αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς µήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά και διαποτίζει το
σκυρόδεµα.

δ.

Επάλειψη

-

Οι ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος ψεκάζονται µε κατάλληλο υγρό, το οποίο
σχηµατίζει µια µικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως
χρωµατισµένο, ώστε να ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή
εµποδίζει την εξάτµιση του νερού, για όσο χρονικό διάστηµα η µεµβράνη παραµένει
ατραυµάτιστη.

-

Για τον ψεκασµό χρησιµοποιούνται µη χειροκίνητοι µηχανικοί ψεκαστήρες (power operated
atomising spray equipment). Ο ψεκασµός γίνεται µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων
της επιφάνειας του σκυροδέµατος και αµέσως πριν χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής
υγρασίας αλλά, πάντως, πριν να λάβει χώρα συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη
ρηγµάτωση.

-

Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι τον ψεκασµό µε το χηµικό, η επιφάνεια
του σκυροδέµατος να καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από ακροφύσιο. Ο ψεκασµός δεν
γίνεται σε λιµνάζοντα νερά. Οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη,
επιδιορθώνεται προτού περάσουν 7 µέρες από τη διάστρωση του σκυροδέµατος.
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2

-

Ο ρυθµός ψεκασµού είναι συνήθως 1 lt ανά 4-5 m επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής
του χηµικού καθορίζει διαφορετικά. Υπερχειλίσεις, τοπικές υποχωρήσεις, περιοχές
ανοµοιόµορφου πάχους, αναβαθµοί, ή διακοπές στην ψεκασµένη επιφάνεια αποτελούν
στοιχεία µη ικανοποιητικού ψεκασµού. Σε όλη τη διάρκεια του ψεκασµού, το υγρό, που
ενδεχοµένως περιέχει και χρωστικές ουσίες πρέπει να είναι αναµιγµένο επιµελώς και οι
χρωστικές ουσίες να είναι διασκορπισµένες οµοιόµορφα σε ολόκληρο τον ψεκαστήρα. Το
υγρό πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιήσιµο (µε ψεκασµό) και σε θερµοκρασία πάνω από
25°C και δεν πρέπει να αραιώνεται, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την
παρασκευή του. Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την
αποθήκευση, µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος.

-

Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφάνειας µε ασφαλτικά
ή άλλης φύσης υλικά (στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κτλ), γίνεται αποδεκτή
η χρήση υλικού συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο είδος
στεγάνωσης και εφόσον συνοδεύεται από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση περί
συµβατότητας από το εργοστάσιο παρασκευής του. Επισηµαίνεται ότι, στις θέσεις των
αρµών εργασίας, η συντήρηση γίνεται µε υγρασία και η χρήση µεµβράνης δεν επιτρέπεται.

4.3.1.9 Θερµική Επεξεργασία
α.

Η σκλήρυνση του σκυροδέµατος επιταχύνεται µε θερµική επεξεργασία, γιατί η ανύψωση της

θερµοκρασίας κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης µέσα σε ορισµένα όρια, αυξάνει την αντοχή της
µικρής ηλικίας. Η θερµική επεξεργασία µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του σκληρυµένου
σκυροδέµατος (λόγος αντοχής σε εφελκυσµό προς αντοχή σε θλίψη ιδιότητες παραµόρφωσης,
ανθεκτικότητα κτλ) και η τελική αντοχή να είναι µικρότερη από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεµα αν είχε
συντηρηθεί σε κανονική θερµοκρασία. Καθοριστικοί παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος
έναρξης επιβολής της θερµότητας, η ταχύτητα ανύψωσης της θερµοκρασίας, η µέγιστη τιµή της
θερµοκρασίας, η διάρκεια θέρµανσης και η ταχύτητα ψύξης. Η επιτυχία της θερµικής επεξεργασίας
εξαρτάται από τον τύπο του τσιµέντου, αλλά δεν µπορούν να δοθούν γενικοί κανόνες.
β.

Πριν από κάθε εφαρµογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της µεθόδου που θα ακολουθηθεί σε

δοκιµαστικά µίγµατα.
γ.

Θερµική επεξεργασία γίνεται µόνο όταν προβλέπεται από την µελέτη χωρίς να αντίκειται στα

συµβατικά τεύχη και αφού προηγουµένως συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία
µελέτη της µεθόδου (οργάνωση, εξοπλισµός κτλ), σύµφωνη προς τη µελέτη του έργου και τους
ισχύοντες κανονισµούς ή / και τη διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις επιπτώσεις
εφαρµογής της µεθόδου τόσο στην αλληλουχία των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (σε περίπτωση
σπονδυλωτής κατασκευής µε επί τόπου σκυροδετήσεις κτλ), όσο και στις φάσεις προέντασης /
τάνυσης καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά του τον κίνδυνο
από ενδεχόµενη απόρριψη της προτεινόµενης µεθόδου από την Υπηρεσία.»
4.3.1.10 Ειδικές Περιπτώσεις Σκυροδεµάτων και ∆ιαστρώσεων
α.

Αντλητό σκυρόδεµα

-

Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, ελέγχεται µε ευθύνη και δαπάνες του
Αναδόχου, µε δοκιµαστικά αναµίγµατα ή µε ειδικές δοκιµές αντλησιµότητας. ∆ιευκρινίζεται
ότι ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος
στο έργο, τη θέση του σκυροδετούµενου στοιχείου, το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων,
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τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό κτλ, ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ρητά στην
Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος.

-

β.

Η χρήση φυσικών (στρογγυλεµένων) αδρανών διευκολύνει την άντληση.
Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών είναι πολύ σηµαντική για την αντλησιµότητα του
σκυροδέµατος. Ως εκ τούτου κατά την άφιξη των αδρανών στο εργοτάξιο, πρέπει αυτά να
ελέγχονται σχολαστικά µε πύκνωση των δοκιµών κοσκίνισης (π.χ. µία δειγµατοληψία ανά
δέκα αυτοκίνητα), ώστε να εξασφαλισθεί η σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των
αδρανών µε την αντίστοιχη της Μελέτης Σύνθεσης.
Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10 cm -12 cm.
Στο τέλος της παραγράφου 12.1.1.3 του ΚΤΣ προστίθενται τα ακόλουθα:

«Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητα του ως «προµηθευτής» είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει για την
Υπηρεσία την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων του σκυροδέµατος από το εργοστάσιο.
Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο τη χρήση
σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο.»
γ.

Ο Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τυχόν άλλες συµβατικές επιπτώσεις (τήρηση

χρονοδιαγράµµατος κτλ.) των κατασκευών ειδικών σκυροδεµάτων.
4.3.1.11 Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
α.

Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του ΚΤΣ:

«Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα στους
λοιπούς κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν το παρόν τεύχος και τα λοιπά συµβατικά τεύχη,
θα ισχύει κάθε φορά η διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της
ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλλοντος
και της αισθητικής»
β.

Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παράγραφο 14.3 του ΚΤΣ:

«Αρµοί εργασίας διαµορφώνονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι
αρµοί αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται στενότεροι, γιατί στην περιοχή τους η αντοχή εφελκυσµού και
διάτµησης είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος µειωµένη. Ακόµα υπάρχει
κίνδυνος, στις θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι υδατοπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η
προστασία του οπλισµού σε διάβρωση είναι µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας κατασκευάζονται, όσο είναι
δυνατό, σε θέσεις που το σκυρόδεµα δεν έχει µεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που απαιτείται αρµός για
άλλους λόγους. ∆εν πρέπει να διαµορφώνονται οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού στις
περιπτώσεις έργων µέσα στο νερό. ∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών
γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της
Υπηρεσίας.»
γ.

Στο τέλος της παράγραφο 14.3.1 του ΚΤΣ προστίθενται τα ακόλουθα:

«Το ίδιο επιτυγχάνεται και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη
επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να απογυµνωθούν τα
χονδρόκοκκα αδρανή µε µέσο βάθος 5 mm. Κατά τη διαδικασία αυτή προφυλάσσονται από
ενδεχόµενες βλάβες οι παρακείµενες στον αρµό επιφάνειες σκυροδέµατος (π.χ. αποκοπή της ακµής
των όψεων του αρµού και ρηγµάτωση του σκυροδέµατος κτλ)»
δ.

Μετά το τέλος της παραγράφου 14.3.5 του ΚΤΣ προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

-

«Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους
αρµούς εργασίας που προέρχονται π.χ. από καιρικές επιρροές» Στις περιπτώσεις όπου,
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κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι
ουσιαστικής σηµασίας για την στατική λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς
στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε τη χρήση εποξειδικής ρητίνης, κατά τις οδηγίες της
Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισης της. Η προκύπτουσα δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει
τον Ανάδοχο.

ε.

Για τη διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη
στα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας.
Γενικώς, ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών:

-

Οι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται όπως κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων
σχεδίων εφαρµογής ή / και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η δαπάνη των τυχόν πρόσθετων
απαιτούµενων αρµών επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των
πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και
διατάσσονται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής
ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί συγκέντρωσης ρωγµών ή / και
διαχωριστικοί αρµοί, πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη. Στην περίπτωση αυτή, τα υλικά
συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών πρέπει να είναι εγκεκριµένα
από την Υπηρεσία.

-

Η σκυροδέτηση µεταξύ κατασκευαστικών αρµών είναι συνεχής. Εκτός αν καθοριστεί ή
εγκριθεί διαφορετικά, ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από
σκυρόδεµα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς
έγκριση στην Υπηρεσία λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα της σκυροδέτησης όλων των
τµηµάτων του έργου, και συµπεριλαµβάνει σε αυτό τον χρόνο σκυροδέτησης όλων των
γειτονικών τµηµάτων των διαφόρων κατασκευών.

-

Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωµων) βάθρων κάθε τµήµατος σκυροδέτησης πρέπει να
είναι οριζόντια, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από
το τµήµα σκυροδέτησης που καλουπώνεται πρέπει να στηρίζεται επαρκώς, ώστε να
αποφεύγεται η µετακίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης
του σκυροδέµατος και να εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες
επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς αριθµού κατάλληλων αποστατών. Οι ξυλότυποι που
επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην εκτεθειµένη επιφάνεια πρέπει να καθαρίζονται από
πλεονάζον σκυρόδεµα πριν σκυροδετηθεί το επόµενο τµήµα.

-

Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι ελαστικές απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα
µορφώνονται στους κατασκευαστικούς αρµούς, κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων
σχεδίων εφαρµογής ή / και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

στ.

Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων

σχεδίων.

-

Η κάθιση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται στο άνω τµήµα (ύψους 0.50 m) της
στρώσης, του οποίου η άνω επιφάνεια αποτελεί κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη
στρώση, πρέπει να µην είναι µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται
στη Μελέτη Σύνθεσης χωρίς την πρόσθετη κάθιση (των ανοχών).

-

Η άνω στρώση σκυροδέµατος συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα σε
κοντινές µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο
τόσο χρονικό διάστηµα όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν
πρέπει να εµφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάµατος στην επιφάνεια, αλλά ούτε να
παραµείνουν οι µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν
ανωµαλίες στην άνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που είναι κοντά στην
εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να διαµορφώνεται
ελαφρά µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος η ακµή της να
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ανταποκρίνεται στην επιθυµητή ευθεία και υψοµετρική θέση. Η επιφάνεια του σκληρυµένου
σκυροδέµατος είναι δυνατόν να παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµαλίες µε πλάτος όχι
µικρότερο από 5 mm και όχι µεγαλύτερο από 30 mm.

-

Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί επαρκώς ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί
νέο σκυρόδεµα. Η ρίψη σκυροδέµατος από ύψος µεγαλύτερο των 0,50 m δεν επιτρέπεται.

-

Στην συνέχεια το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ
τους θέσεις χωρίς να ακουµπά µε το υποκείµενο σκληρυµένο σκυρόδεµα.

ζ.

Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται στις θέσεις που προβλέπουν τα

εγκεκριµένα σχέδια και περιλαµβάνουν τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια.

-

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να σκυροδετηθεί ολόκληρη χωρίς διακοπή µία
οριζόντια στρώση, ολοκληρώνεται µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical
bulkhead) έτσι ώστε, όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι υπερκείµενες επιφάνειες
σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες.

-

Αν η σκυροδέτηση µεταξύ δύο προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών διακοπεί,
χωρίς αυτό να προβλέπεται, το εκτεθειµένο µέτωπο καλύπτεται µε µία στρώση
τσιµεντοκονίας, έτσι ώστε να δηµιουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του
σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτηση επαναληφθεί, η στρώση τσιµεντοκονίας
αποµακρύνεται (µε συρµατόβουρτσα, αµµοβολή κτλ).

-

Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών αποφεύγεται η δηµιουργία
σφηνοειδών απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις αυτές χρησιµοποιούνται κατάλληλα
διαµορφωµένοι ξυλότυποι (block out forms), ώστε αποδίδεται ελάχιστο πάχος νέου
σκυροδέµατος 0,15 m.

4.3.2

Προκατασκευασµένα στοιχεία

4.3.2.1 Παραλαβή
Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασµένα στοιχεία κατασκευάζονται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή
από ειδικό υπεργολάβο / εργοστάσιο για λογαριασµό του, θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, το
οποίο πιστοποιεί ότι η κατασκευή έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγγελίας και περιέχει τις
ακόλουθες πληροφορίες:
•

Ηµεροµηνίες κατασκευής και αποστολής

•

Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην παραγγελία.

4.3.2.2 Κατασκευή
α.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί την Υπηρεσία έγκαιρα για την ηµεροµηνία έναρξης

της κατασκευής και της έγχυσης για κάθε τύπο µέλους και να παραδίδει σε αυτήν άµεσα τα
αποτελέσµατα των δοκιµίων ηλικίας 3, 7 και 28 ηµερών.
β.

Για όλα τα προεντεταµένα µέλη ο Ανάδοχος στέλνει στην Υπηρεσία εντός 7 ηµερών µετά την

προένταση, ένα πιστοποιητικό που αναφέρει τη δύναµη και την επιµήκυνση των τενόντων µετά την
αγκύρωσή τους, την αντοχή και την ηλικία των δοκιµίων σύµφωνα µε το άρθρο «Προεντεταµένα
Σκυροδέµατα» και την ελάχιστη ηλικία του σκυροδέµατος την ώρα που εφαρµόστηκε η προένταση στο
µέλος.
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γ.

Το µήκος, οι διαστάσεις της διατοµής και η ευθύτητα όλων των προεντεταµένων µελών από

προκατασκευασµένο σκυρόδεµα θα µετρώνται σε 28±2 µέρες µετά τη χύτευση (σκυροδέτηση). Εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά οι επιτρεπόµενες ανοχές θα είναι οι ακόλουθες:

δ.

Μήκος (m)

Απόκλιση (mm)

1

Ως 3

±3

2

3-5

±5

3

4,5-6

±8

4

Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m

±3

∆ιατοµή (κάθε διεύθυνση, mm)

Απόκλιση (mm)

1

Ως 500

±2

2

500-750

±3

3

Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 250 mm

±2

Μήκος (m)

Βέλος (mm)

1

Ως 3

±3

2

3-6

±5

3

6-12

±8

4

Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m

±3

Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιµών, δεν θα στέλνονται τα σχετικά

προκατασκευασµένα στοιχεία στο εργοτάξιο, µέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση των δοκιµών.
ε.

Όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία σηµειώνονται µε ανεξίτηλο χρώµα για να φαίνεται η

ένδειξη του µέλους όπως περιγράφεται στα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής, η γραµµή παραγωγής
στην οποία κατασκευάστηκαν, η ηµεροµηνία χύτευσης και εάν είναι συµµετρικής διατοµής, ο σωστός
τους προσανατολισµός στο Έργο. Οι ενδείξεις δεν πρέπει να είναι εµφανείς όταν το µέλος βρίσκεται
στην µόνιµη θέση του.
στ.

Κάθε προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδετείται σε µία ολοκληρωµένη φάση. Το σκυρόδεµα

θα δονείται και οι άνω επιφάνειες θα οµαλοποιούνται µε ειδικό πήχη ή πλάκα διάστρωσης
σκυροδέµατος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια ολοκληρώνεται κανονικά. Οι όψεις των
προκατασκευασµένων στοιχείων που συνδέονται κατόπιν µε άλλες προκατασκευασµένες µονάδες ή
που έρχονται σε επαφή µε επί τόπου σκυρόδεµα, υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιµασία
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και την διεθνή πρακτική ανάλογα µε την τεχνολογία που έχει
προτείνει ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να αντίκειται στους συµβατικούς όρους.
ζ.

Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και

τοποθέτηση των προκατασκευασµένων στοιχείων υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Οι
µονάδες ανυψώνονται σε όρθια θέση, µε θέσεις ανάρτησης που υποδεικνύονται από τα εγκεκριµένα
σχέδια εφαρµογής ή/ και από την Υπηρεσία, µεταφέρονται και τοποθετούνται στη θέση τους µε
προσοχή χωρίς προσκρούσεις.
η.

Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν ανυψώνονται από τις θέσεις χύτευσης τους µέχρι να

αποκτήσει το σκυρόδεµα την απαιτούµενη οριακή αντοχή σε θλίψη (όχι µικρότερη από το διπλάσιο
των τάσεων που παρουσιάζεται κατά την ανύψωση και αποθήκευση). Αν κριθεί αναγκαίο
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κατασκευάζονται πρόσθετα δοκίµια σκυροδέµατος και υποβάλλονται σε δοκιµές πριν από την
ανύψωση των µονάδων.
θ.

Τα αποθηκευµένα προκατασκευασµένα στοιχεία στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης, ώστε

να εξασφαλίζεται ότι οι τάσεις που εµφανίζονται είναι πάντα µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις
σχεδιασµού. Η αποθήκευση γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα προκατασκευασµένα στοιχεία να
χρησιµοποιούνται κατά ηλικία. Η συσσώρευση εγκλωβισµένου νερού και επιβλαβών σωµάτων στα
προκατασκευασµένα στοιχεία πρέπει να αποφεύγεται, ενώ πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την
αποφυγή της σκουριάς και της εξάνθησης του σκυροδέµατος.
ι.

Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν αποµακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους

µέχρι να περάσουν 21 ηµέρες από την ηµέρα σκυροδέτησης τους και µέχρι να αποκτήσει το
σκυρόδεµα µια ελάχιστη αντοχή ίση µε το 95% της απαιτούµενης αντοχής των 28 ηµερών. Τα
προκατασκευασµένα στοιχεία δεν χρησιµοποιούνται στο έργο µέχρι τον έλεγχο των αποτελεσµάτων
των δοκιµίων των 28 ηµερών και την επιθεώρηση τους από την Υπηρεσία.
ια.

Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν πρέπει να µετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την

διάρκεια της τοποθέτησης του επί τόπου σκυροδέµατος.

Τσιµέντο

4.3.3

4.3.3.1 Μεταφορά και Παραλαβή
α.

Το τσιµέντο παραδίδεται στο εργοτάξιο σε σάκους ή χύδην. Στην περίπτωση που το τσιµέντο

παραδίδεται σε σάκους, αυτοί πρέπει να είναι χάρτινοι, ανθεκτικοί, καλής κατασκευής, σφραγισµένοι
στο εργοστάσιο και σε καλή κατάσταση (δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα φέρουν φθορές. Το
περιεχόµενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kg. Το τσιµέντο µπορεί να
παραδοθεί χύδην, αρκεί ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει επαρκή µεταφορικά µέσα και - αν προβλέπονται
από τα Συµβατικά Τεύχη - συσκευές ζύγισης και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που
εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του υλικού και που επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση των
προσκοµιζόµενων φορτίων κατά τη χρονική στιγµή της παραλαβής και αποθήκευσης τους από τον
Ανάδοχο µέχρι τη χρήση τους.
β.

Όλες οι αποστολές τσιµέντου συνοδεύονται από τα παρακάτω δελτία αποστολής:

γ.

βεβαίωση ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών
τύπο του τσιµέντου
τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής
ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα.
Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα που διαθέτουν καθαρούς

και υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να παρέχουν πλήρη
προστασία του τσιµέντου από την υγρασία.
δ.

Κατά την µεταφορά του τσιµέντου σε σάκους, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία

του από την υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά,
αποµακρύνεται αµέσως από το Εργοτάξιο µε έξοδα του Αναδόχου.
ε.

Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την

Υπηρεσία.
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4.3.3.2 Αποθήκευση
Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο αποθηκεύεται σε στεγανό χώρο, επαρκώς
αεριζόµενο και εντελώς προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες.
α.

Το χύδην τσιµέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα

καθαρίζονται σε κανονικά χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των 4 µηνών, ή όπως αλλιώς
καθοριστεί από την Υπηρεσία.
β.

Τσιµέντο που προσκοµίζεται σε σάκους φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το δάπεδο των

αποθηκών θα φέρει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά 50 cm πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη
µε υδατοστεγή µεµβράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους απευθείας επί του εδάφους δεν
επιτρέπεται. Εφόσον απαιτείται, το τσιµέντο καλύπτεται µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα.
Η θέση αποθήκευσης θα είναι υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Τσιµέντο
διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε διαφορετικά σιλό. Όλες
οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα είναι εύκολα προσπελάσιµες για επιθεώρηση και αναγνώριση και
πρέπει να είναι εγκεκριµένες από την Υπηρεσία. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του
Έργου ή στο σηµείο παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να
καθίσταται δυνατή η συνέχιση των έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση.
γ.

Για να αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο

Ανάδοχος χρησιµοποιεί το τσιµέντο κατά χρονολογική σειρά παράδοσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου σε
σάκους θα αποθηκεύεται, ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Για µικρές
περιόδους αποθήκευσης, όχι µεγαλύτερες των 30 ηµερών το τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται
σε στοίβες ύψους µεγαλύτερου των 15 σάκων και σε για µεγαλύτερες περιόδους σε στοίβες ύψους όχι
πάνω από 7 σάκους.
δ.

Τσιµέντο αποθηκευµένο στο Εργοτάξιο για περίοδο µεγαλύτερη των 40 ηµερών ή τσιµέντο

αµφίβολης ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία και τα
αποτελέσµατα των δοκιµών είναι ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν πρέπει να περιέχει σβώλους και να
έχει υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά πριν χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα.
ε.

Αν το τσιµέντο παραδίδεται σε χάρτινους σάκους, οι κενοί σάκοι θα καίγονται. Τσιµέντο

κατεστραµµένο ή χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και
διακίνηση, καθώς και τσιµέντο αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως απορρίπτεται και αποµακρύνεται
αµέσως από το εργοτάξιο. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο.
στ.

Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των 15 ηµερών από την παρασκευή του δεν θα χρησιµοποιείται

στην κατασκευή.

4.3.4

Ξυλότυποι και Ικριώµατα

4.3.4.1 Γενικές ∆ιατάξεις
α.

Εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη)

ειδική µελέτη των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των φορέων για την δόµηση εν
προβόλω, των ολισθαινόντων φορέα σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωµάτων).
β.

Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται, έτσι ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις

επιβαλλόµενες δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι επιβαλλόµενες δράσεις προέρχονται
κυρίως από την κυκλοφορία του προσωπικού, από τη στερέωση των οπλισµών, από τη διάστρωση
και συµπύκνωση του σκυροδέµατος (ειδικά από την οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού
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σκυροδέµατος), από το βάρος των εδραζόµενων επ’ αυτών κατασκευών, από τη µεταβίβαση φορτίων
κατά την προένταση, από την ανεµοπίεση, τις θερµοκρασιακές µεταβολές και τις καθιζήσεις. Η εκλογή
του ικριώµατος και των ξυλοτύπων έχει µεγάλη σηµασία, καθ΄ ότι τα περισσότερα προβλήµατα της
τελικής κατασκευής οφείλονται σε ανεπάρκεια των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων. Σε κάθε
περίπτωση η κατασκευή των τύπων και των ικριωµάτων να συµφωνεί µε τους αντιστοίχους
κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του έργου και του
εργατοτεχνικού προσωπικού.
γ.

Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων αιτιολογούνται µε βάση τις µεθόδους υπολογισµού

των χρησιµοποιούµενων υλικών. Για τη µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων ισχύει η παράγραφος
3.3 του DΙΝ 1045 και το DΙΝ 4420. Είναι δυνατή η χρήση άλλων συναφών κανονισµών µετά την
έγκριση της Υπηρεσίας.
δ.

Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει ακολουθούν τις ανοχές

κατασκευής και να µην επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν
απαιτείται, θα δίδεται από την µελέτη εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς.
ε.

Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων είναι δυνατόν να γίνει στην περίπτωση απλών

κατασκευών και µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, πάντοτε
όµως από κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι εµπειρικοί
κανόνες αναφέρονται κυρίως στα ακόλουθα σηµεία:

στ.

σωστή στήριξη σε κατάλληλο έδαφος
συνδέσεις που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων
κατάλληλη διάταξη αντιανεµίων συνδέσµων
Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει, για οποιοδήποτε τµήµα του έργου, µελέτη ξυλοτύπων και

ικριωµάτων από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραµένει σε κάθε περίπτωση ο µόνος υπεύθυνος για τους
ξυλοτύπους και τα ικριώµατα.
ζ.

Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο και την

ταχύτητα διάστρωσης (π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και υποστυλώµατα υψηλότερα των 3 m, η
ταχύτητα διάστρωσης πρέπει να προσαρµόζεται προς την αντοχή του ξυλοτύπου και αντιστρόφως),
µε τον τρόπο δόνησης (π.χ. σε περίπτωση χρήσης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για
την συµπύκνωση του σκυροδέµατος, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας στις
στηρίξεις (ελαστική στήριξη ξυλοτύπων)), µε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η προένταση προκαλεί
παραµορφώσεις και µεταβίβαση φορτίων) και µε τη συντήρηση και την τυχόν προβλεποµένη θερµική
επεξεργασία του σκυροδέµατος.
η.

Η

µελέτη των ξυλοτύπων συντάσσεται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό. Στην

περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τη µελέτη αυτή
συντάσσει υπεύθυνος Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου. Στη µελέτη αυτή θα λαµβάνονται υπόψη
και οι τυχόν υπάρχοντες κανονισµοί ασφάλειας των εργαζοµένων στις κατασκευές.
θ.

Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν

απαιτήσεις για τον ξυλότυπο. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης είναι:

-

εκτοξευόµενο σκυρόδεµα
σκυροδέτηση µε ενέσεις
σκυροδέτηση µέσα σε νερό
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ι.

Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά)

προκαλούν µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και αυτό πρέπει να ληφθεί
υπόψη στη µελέτη και κατασκευή των ξυλοτύπων.
ια.

Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται από τη

διάστρωση και δόνηση του σκυροδέµατος και πρέπει να συγκρατούνται στέρεα στη σωστή τους θέση.
Οι ξυλότυποι θα είναι επαρκώς στεγανοί, έτσι ώστε να εµποδίζουν τη διαρροή κονιάµατος από το
σκυρόδεµα.
ιβ.

Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν πρέπει να

το επηρεάζουν. Τα στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν
πρέπει να επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την εµφάνιση κηλίδων (π.χ. ίχνη σκουριάς ή
διείσδυση νερού).
ιγ.

Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποξηλώνεται

χωρίς να προκαλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα. Επίσης πρέπει να ελαχιστοποιείται η απώλεια υλικού
κατά την σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρµών εξασφαλίζεται µε την σωστή απευθείας επαφή των
άκρων των στοιχείων του ξυλοτύπου, τα οποία έχουν διαµορφωθεί ειδικά. Σε ειδικές περιπτώσεις
απαιτούνται αρµοκάλυπτρα.
4.3.4.2 Ικριώµατα
α.

Τα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για την

παραλαβή των οριζοντίων δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά οικοδοµικά έργα έχουν
ελαχίστη πλευρά διατοµής 7 cm. Κατά την κατασκευή τους επιτρέπεται η χρήση υποστυλωµάτων
αποτελουµένων από δύο κατ' επέκταση συνδεόµενα τεµάχια.
β.

Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, αυτή θα

γίνεται µε χρήση πασσάλων ή µε άλλη µέθοδο ικανή να παραλάβει τα προβλεπόµενα φορτία και
εγκεκριµένη από την Υπηρεσία,.
γ.

Στη µελέτη των ικριωµάτων υποβάλλονται σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς

υπολογισµούς υπογραµµένες από µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό.
4.3.4.3 Ξυλότυποι Εµφανούς Σκυροδέµατος
Οι ξυλότυποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε τελείωµα επιφάνειας υψηλής ποιότητας
(τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε) και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να διαµορφώνεται οµοιόµορφη και σταθερής
εµφάνισης επιφάνεια σκυροδέµατος. ∆εν επιτρέπονται µεταλλικά µπαλώµατα στους ξυλοτύπους
αυτών των επιφανειών. Το πέτσωµα ή η επένδυση των ξυλοτύπων τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε όλα τα οριζόντια ίχνη του ξυλοτύπου να είναι συνεχή σε όλη την επιφάνεια. Για τη συµπλήρωση
κάθε στοιχείου του φέροντος οργανισµού χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν
όµοια υφή και χρωµατική απόχρωση της επιφάνειας του σκυροδέµατος.
4.3.4.4 Θυσιαζόµενοι Ξυλότυποι
α.

Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρήση αφαιρουµένων ξυλοτύπων, επιτρέπεται να

χρησιµοποιούνται θυσιαζόµενοι ξυλότυποι (που δεν ανακτώνται). Αποτελούνται από υλικά ικανής
αντοχής και στερεότητας, ώστε να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά τη
διάστρωση και τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος και να µην έχουν επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεµα
αµέσως, ή και καθ' όλη τη ζωή της κατασκευής. Τούτο ισχύει και για τα στοιχεία των µονίµων
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ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων αποτελούνται από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου,
από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες ύαλου ή και άλλα υλικά εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.
β.

Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του θυσιαζόµενου ξυλοτύπου σε διάρκεια, αν αυτός αποτελεί

λειτουργικό στοιχείο. Αν αποτελεί µη λειτουργικό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν
είναι επιβλαβές. Οι εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του βάρους µιας πλάκας) είναι
δυνατόν να διαµορφώνονται µε µόνιµα στοιχεία ή σώµατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να
επηρεάζουν την συµπεριφορά του φορέα.
4.3.4.5 Τοιχώµατα Ξυλοτύπων
α.

Κατασκευάζονται από καλά συναρµολογηµένα, αρκετά άκαµπτα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς,

ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα εµφανή
σκυροδέµατα, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των αρµών.
β.

Οι συναρµογές µεταξύ των φύλλων θα είναι τέλειες, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις

παραµορφώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού.
γ.

Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν

θα υπερβαίνουν τα 3 mm ή το 1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων
υποστηριγµάτων.
4.3.4.6 Εξαρτήµατα
α.

β.

Σύνδεσµοι ξυλοτύπων

-

Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 mm από την επιφάνεια του
σκυροδέµατος. Το αφαιρούµενο τµήµα του συνδέσµου αποτελείται είτε από πλαστικό
κώνο, είτε από άλλο υλικό µε κωνική επιφάνεια και θα αφήνει καθαρή, καλοσχηµατισµένη,
χωρίς σπασµένες αιχµές, οπή µέσα στο σκυρόδεµα,.

-

Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων καθορίζονται έτσι, ώστε να
εξασφαλίζεται η παραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του
σκυροδέµατος και από τις εργασίες δόνησης.

-

∆εν επιτρέπεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή η χρήση συνδέσµων που θραύονται
κατά την αφαίρεση τους.

-

Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική.
Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων

Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων σφραγίζονται µε
πλαστικές κεφαλές ή πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώµα βρίσκεται σε
εσοχή από την περιβάλλουσα επιφάνεια του σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 mm. Η χρήση
εκτεθειµένων οπών συνδέσµων και άλλες λεπτοµέρειες (θέση κτλ), εφόσον προβλέπονται από τα
εγκεκριµένα σχέδια καθορίζονται κατά περίπτωση στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά
Συµβατικά τεύχη. Όταν δεν προδιαγράφεται η διαµόρφωση εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, αυτές
θα σφραγίζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα προδιαγραφή.
γ.

Φιλέτα γωνιών ή αυλακών (σκοτιών)

Χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την κατασκευή σκοτιών)
στα µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών ή / και
τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
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4.3.4.7 Κατασκευή και Τοποθέτηση
α.

Πριν την τοποθέτηση των ξυλοτύπων διεξάγεται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα

(στάθµες), ώστε να εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα σχέδια.
β.

Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, ώστε

το τελικό σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήµα, τις διαστάσεις, τις
θέσεις και τα υψόµετρα µέσα στα όρια των επιτρεπόµενων αποκλίσεων.
γ.

Οι αρµοί των ξυλοτύπων ευθυγραµµίζονται και στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των αρµών

διατηρείται στο ελάχιστο δυνατόν.
δ.

Οι ξυλότυποι προσαρµόζονται όσο δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες

σκυροδέµατος. Η επαφή πρέπει να είναι εντελώς στεγανή.
ε.

Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κτλ κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων,

ανεξάρτητα από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και στα ικριώµατα χωρίς
πρόσθετη αµοιβή, γιατί οι φθορές κάθε είδους περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του
Αναδόχου.
στ.

Στις γωνίες τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις εντολές της

Υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος, χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή.
ζ.

Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς.

η.

Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια

λεπτοµερειών. Στις περιπτώσεις µη ύπαρξης τέτοιων σχεδίων, η τοποθέτηση των συνδέσµων
ξυλοτύπων γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου.
θ.

Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι

οποίες διακόπτονται στην περίπτωση που, εµφανισθούν σηµεία παραµόρφωσης σε αυτούς. Στα
σηµεία αυτά εκτελούνται επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση του Αναδόχου και
την έγκριση της Υπηρεσίας.
ι.

Οι ξυλότυποι επαναχρησιµοποιούνται µόνο µετά από επιθεώρηση και έγκριση της Υπηρεσίας.

ια.

Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από ειδικευµένο

προσωπικό και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη
διαµόρφωση των συνδέσµων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική
ισορροπία, η σωστή µεταβίβαση των δυνάµεων και η αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική
ευστάθεια.
ιβ.

Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων καθαρίζονται επιµελώς πριν τη σκυροδέτηση. Πρέπει

να προβλέπονται οπές καθαρισµού κυρίως στο πόδι των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις
γενέσεις των προβόλων και στον πυθµένα των ξυλοτύπων δοκών µεγάλου ύψους.
ιγ.

Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης

των ξυλοτύπων, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό τοποθετείται σε συνεχείς οµοιόµορφες
στρώσεις. Το σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα από
την εφαρµογή του υλικού και όσο αυτό διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του. Στην Υπηρεσία
υποβάλλονται οπωσδήποτε οι οδηγίες χρήσης και άλλες λεπτοµέρειες του κατασκευαστή του υλικού.
ιδ.

Η κατασκευή των ξυλοτύπων είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση τους να γίνεται χωρίς χτύπηµα

των επιφανειών του σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα.
ιε.

Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζόµενη καµπυλότητα, ώστε

µετά την αφαίρεση τους να αποδίδονται οι επιφάνειες ακριβώς όπως υποδεικνύει η µελέτη.
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4.3.4.8 Ανοχές
Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν τις κατασκευές των στοιχείων
σκυροδέµατος µε τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες ανοχές από τις διαστάσεις των σχεδίων:
α.

Θεµελιώσεις:

β.

διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος -12 mm ως +50mm
στάθµη κορυφής

±12 mm

εκκεντρότητα

±30 mm

Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων

γ.

Στη στέψη της θεµελίωσης

±8 mm

Στη στέψη του βάθρου

±12 mm

Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και επιφανειών

των τοιχωµάτων βάθρων, του βάθρου µεταξύ στέψης θεµελίωσης και στέψης βάθρου αποκλειοµένων
ενδιαµέσων παραµορφώσεων: 1:500 (όχι όµως περισσότερο από 30 mm από τη στέψη των θεµελίων
µέχρι τη στέψη)
δ.

Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων:

ε.

Στέψη του βάθρου ±8 mm
Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων ±8 mm
Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος

-

Πάχη τοιχωµάτων βάθρων

-8 mm ως +12 mm

Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων

-12 mm ως +20 mm

Πάχη δοκών

- 8 mm ως +12 mm

Πλάκες καταστρώµατος

-3 mm ως + 5 mm

Συνολικό ύψος φορέα

- 5 mm έως + 8 mm

Συνολικό πλάτος καταστρώµατος

±20 mm

στ.

∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα ±12 mm

ζ.

Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών διατοµών

καταστρώµατος : ±20 mm
η.

Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων ή

πλευρικών απολήξεων του φορέα του καταστρώµατος: 1:300
θ.

Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχη µήκους 4.0m σε κάθε

διεύθυνση:

-

Τοιχώµατα βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά επίπεδες επιφάνειες
±10 mm

4.3.4.9 Ένθετα, Ενσωµατούµενα Στοιχεία, Ανοίγµατα
α.

Κατασκευάζονται ανοίγµατα όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών,

περιβληµάτων και άλλων στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα, όπως υποδεικνύονται από τη µελέτη και
τα σχέδια.
β.

Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, τοποθετούνται µε ακρίβεια

και στερεώνονται στη θέση τους.
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4.3.4.10 Συντήρηση και Προετοιµασία Ξυλοτύπων
α.

Ο χειρισµός των ξυλοτύπων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στις

επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα.
β.

Οι φθορές επισκευάζονται κατάλληλα µετά την έγκριση της Υπηρεσίας και τα υλικά που, κατά

τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την απαιτουµένη ποιότητα τελικής
επιφανείας, αντικαθίστανται.
γ.

Μετά από κάθε χρήση και µετά τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι καθαρίζονται

και επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης.
δ.

Το υλικό αποκόλλησης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε επιφάνειες σκληρυµένου

σκυροδέµατος, µε τον οπλισµό ή µε άλλα ενσωµατούµενα στοιχεία.
4.3.4.11 ∆ιατήρηση και Αποξήλωση Ξυλοτύπων
α.

Μετά την παράγραφο 11.9 του ΚΤΣ προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 11.6 του ΚΤΣ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από τις ευθύνες για πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του
σκυροδέµατος ή λόγω υπερφόρτωσης της κατασκευής.»
β.

Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης

εξαρτάται από την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου και από τις καιρικές
συνθήκες κατά την περίοδο σκληρύνσεως του. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα τµήµατα του έργου, τα
οποία κατά την αποξήλωση των ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις
στηρίξεις των ικριωµάτων των υπερκειµένων κατασκευών επ’ αυτών. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση
ξυλοτύπων και ικριωµάτων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο
αφαίρεσης.
γ.

Οι πυθµένες των ξυλοτύπων και τα ικριώµατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου

σκυροδέµατος δεν αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρµογή της προέντασης.
δ.

Οι ξυλότυποι αποξηλώνονται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την

εφαρµογή της µεθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέµατος. Το
λασκάρισµα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που προβλέπονται
στην µελέτη, ώστε να αποφεύγονται φορτία κρούσης στο σκυρόδεµα (εφαρµόζονται καθαρά στατικές
δυνάµεις) και φθορές στην επιφάνεια του.
ε.

Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασµένα στοιχεία που συµπληρώνονται µε

επιτόπιο σκυρόδεµα, των οποίων ή αντοχή εξαρτάται από την αντοχή του επιτόπιου σκυροδέµατος,
ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Προκατασκευασµένα Στοιχεία» του παρόντος Τεύχους.
στ.

Οι ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι, είναι δυνατόν να αποξηλώνονται σε µικρότερο

χρονικό διάστηµα από αυτά που προδιαγράφονται στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ, σύµφωνα µε ειδική
µελέτη που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία.
ζ.

Η αποξήλωση των στύλων των ικριωµάτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκαλεί

υπέρβαση των επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα η
φέρουσα κατασκευή.
η.

Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους

των δοκών και πλακών, που στηρίζονται επ’ αυτών.
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4.3.4.12 Φόρτιση ∆οµικών Στοιχείων µετά την Αφαίρεση Ξυλοτύπων και Ικριωµάτων
α.

Η χρήση δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή

µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων πρέπει να αποφεύγεται, ειδάλλως απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή.
β.

∆εν επιτρέπεται η ρίψη, η συσσώρευση και τοποθέτηση σε µεγάλες ποσότητες, πετρών,

δοκών, σανίδων κτλ σε οριζόντια στοιχεία (πλάκες κτλ) που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα για να µην
δηµιουργείται κίνδυνος αστοχίας τους.
4.3.4.13 Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας
α.

Μετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πρέπει να τοποθετούνται ή αν ήδη

υπάρχουν να παραµένουν ειδικά υποστυλώµατα ασφαλείας, µε σκοπό την τήρηση των µικρών βελών
κάµψης από τον ερπυσµό και τη συστολή ξήρανσης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των
κατασκευών από προκατασκευασµένα στοιχεία.
β.

Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν όσο δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για

δοµικά στοιχεία, τα οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων µεγάλο µέρος
του φορτίου που ελήφθη υπόψη στον υπολογισµό, ή για δοµικά στοιχεία από τα οποία
αποκολλήθηκαν πρόωρα οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα.
γ.

Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια θέση (να είναι συνεχή) σε

όλο το ύψος της κατασκευής.
δ.

Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8 m περίπου, αρκεί η τοποθέτηση υποστυλωµάτων

ασφαλείας στο µέσο του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα απαιτούνται περισσότερα
υποστυλώµατα ασφαλείας. Για πλάκες µε άνοιγµα µικρότερο των 5 m συνήθως περιττεύουν τα
υποστυλώµατα ασφαλείας.
ε.

Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν

χρειάζονται, ή όταν αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία, ότι η τοποθέτηση τους µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το στατικό σύστηµα του έργου.
4.3.4.14 Επιθεώρηση Ξυλοτύπων
α.

Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα επιθεωρούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις

διατάξεις της παραγράφου «Παραλαβή Ξυλοτύπων».
β.

Εξακριβώνεται ότι τα στηρίγµατα, οι σφήνες οι συνδέσεις και τα άλλα εξαρτήµατα είναι

τοποθετηµένα και στερεωµένα ασφαλώς.
γ.

Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των ξυλοτύπων από τον Ανάδοχο, ενηµερώνεται

έγκαιρα η Υπηρεσία, για να τους επιθεωρήσει πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος. Η
επιθεώρηση της Υπηρεσίας αφορά, εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο του παρόντος
Τεύχους «Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση» και στα ακόλουθα:

-

κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός των
άλλων, στον προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος.

-

απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες)
στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων
τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος.
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4.3.4.15 Σχέδια Λεπτοµερειών
α.

Για όλα τα τµήµατα των έργων για τα οποία συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων,

συντάσσονται από τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοµερειών.
β.

Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες για την ακριβή και

σωστή συναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές
διευκρινήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν τα ακόλουθα:

-

µεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων µεταξύ τους καθώς και µε τα
παρακείµενα στοιχεία της κατασκευής

-

ποιότητα και κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν

-

Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις:

τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων
ακριβή περιγραφή όλων των σχετικών στοιχείων
διευκολύνεται η σωστή χρήση τους στο εργοτάξιο.

εξαρτηµάτων,

ώστε

να

-

υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών
στοιχείων στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής
σταθερότητας και την αντίσταση στις πλευρικές µετατοπίσεις

-

λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων
υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών
κατασκευών

-

λεπτοµέρειες των ξυλοτύπων

-

ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης

γ.

και

η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη των
ξυλοτύπων
επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη, ώστε να διευκολύνεται
ο έλεγχος και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από την Υπηρεσία
Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου Πολιτικού

Μηχανικού και θα διευκρινίζεται σ' αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισµοί.
δ.

Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία, για τα οποία απαιτείται η µελέτη λεπτοµερειών

στο εργοτάξιο. Οι µελέτες αυτές θα υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση στην Υπηρεσία.
4.3.4.16 Παραλαβή Ξυλοτύπων
α.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη

διάστρωση του σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να ελέγχει τους ξυλοτύπους και
τα ικριώµατα. Ο έλεγχος θα διενεργείται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα
συντάσσει πιστοποιητικό, το οποίο θα περιέχει τα ακόλουθα:

-

β.

διεξοδική αναφορά του αντικειµένου της επιθεώρησης που προηγήθηκε
βεβαίωση ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα τελευταία
εγκεκριµένα σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή βεβαίωση ότι οι τυχόν
υποδειγµένες αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους.
Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για ενδεχόµενο έλεγχο από την

Υπηρεσία.
γ.

Υπογεγραµµένο

αντίγραφο

του

παραπάνω

πιστοποιητικού

παραλαβής

υποβάλλεται στην Υπηρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση.
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ξυλοτύπων

δ.

Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη και εκτελούνται από τον

Ανάδοχο µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη
αµοιβή.

4.3.5

Σιδηρούς Οπλισµός

4.3.5.1 Μεταφορά και αποθήκευση
α.

Για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά την µεταφορά και αποθήκευση του σιδηρού

οπλισµού, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΤΧ (τµήµα Γ, άρθρο 6). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην
ταξινόµηση και προστασία των χαλύβων, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, καθώς και στην
πληρότητα των περιεχόµενων πληροφοριών στα έγγραφα που συνοδεύουν τις παρτίδες του οπλισµού
που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο. Στα συνοδευτικά έγγραφα περιλαµβάνονται και τα σχετικά
πιστοποιητικά συµµόρφωσης (βλ. άρθρο 5 του ΚΤΧ )
β.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διεξάγει δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την προσκόµιση

του οπλισµού στο εργοτάξιο (βλ. άρθρα 4.2 και 5 του ΚΤΧ).
4.3.5.2 Κοπή και Κάµψη
Οι παρ. 7.7 και 7.8 του ΚΤΧ συµπληρώνονται µε το ακόλουθο εδάφιο:
Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη γίνεται
σύµφωνα µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν
επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει ειδική έγκριση από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για
την κοπή και κάµψη του οπλισµού στο εργοτάξιο είναι ο Ανάδοχος.
4.3.5.3 Συνδέσεις
α.

Οι συνδέσεις στον οπλισµό κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια ή/ και τις οδηγίες της

Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις του ΕΚΟΣ και του ΚΤΧ. Σύνδεση ράβδων µε παράθεση εφαρµόζεται,
εφόσον οι ράβδοι συνδέονται κατάλληλα κατά τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, ή εφόσον είναι
αρκετά αποµακρυσµένες, ώστε να επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε
ράβδου στο σκυρόδεµα.
β.

Η συγκόλληση των ράβδων οπλισµού επιτρέπεται µόνο σε «συγκολλήσιµους» και

«συγκολλήσιµους υπό προϋποθέσεις» χάλυβες (βλ. παρ. 2.1.4, 3.5 και 8.3.2 του ΚΤΧ). Οι έλεγχοι
συγκολλησιµότητας των χαλύβων γίνονται σύµφωνα µε τον ΚΤΧ και τα πρότυπα στα οποία αυτός
παραπέµπει.
γ.

Οι γενικές διατάξεις, καθώς και οι επιτρεπόµενες µέθοδοι συγκόλλησης, περιγράφονται στις

παρ. 3.5.1 και 8.3.2 του ΚΤΧ. Κάθε άλλη µέθοδος, που τυχόν προταθεί από τον Ανάδοχο, θα πρέπει
να περιέχεται σε άλλα ισχύοντα πρότυπα και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία πριν εφαρµοσθεί στο
εργοτάξιο. Οι συγκολλήσεις γίνονται από τεχνίτες που υποβάλλονται στις καθιερωµένες εξετάσεις.
δ.

Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε παράθεση, επιτρέπεται µόνο σε

ειδικές περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή χωρίς συγκόλληση ράβδων, και ύστερα από
έγκριση από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ.
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4.3.5.4 Τοποθέτηση
α.

Οι ράβδοι οπλισµού τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού γίνονται
στον άξονα των ράβδων. Οι αποστάσεις µεταξύ των ράβδων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του
ΕΚΟΣ. Οι επιτρεπόµενες ανοχές κατά την τοποθέτηση ορίζονται στο άρθρο 7.8 του ΚΤΧ .
β.

Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των

οποιονδήποτε υποστηριγµάτων τους, καθαρίζονται από λεπίσµατα, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες,
λιπαρές και άλλες ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι αποδεκτές.
γ.

Μετά την τοποθέτηση του και πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, ο οπλισµός ελέγχεται

για τη συµφωνία του µε τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη
συγκόλληση, τη θέση και την ποσότητα.
δ.

Μετά την τοποθέτηση τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, µέχρι τη διάστρωση

του σκυροδέµατος. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή
εγκρίνει η Υπηρεσία και θα συγκρατούνται στη θέση τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη
διάρκεια της διάστρωσης του σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης
του ήδη τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά διαστήµατα ή άλλα
ικανοποιητικά στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να
χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα πρέπει
να έχουν επαρκή αντοχή, ώστε να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια των
εργασιών σκυροδέτησης.
ε.

Η παρ. 8.2.4 του ΚΤΧ συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο:

Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη συµβάλλουν στον
αποχρωµατισµό ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Εφόσον απαιτείται, για να αποφεύγονται άσχηµες
κηλίδες πάνω σε εκτεθειµένες επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από
σκυρόδεµα, µέταλλο ή άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη
του κύριου οπλισµού ως την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα
σχέδια ή µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
στ.

Ο οπλισµός πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντοχή, ακαµψία και σταθερότητα, έτσι ώστε οι

ράβδοι να εξασφαλίζονται έναντι µετατοπίσεων.
ζ.

Οι απαιτήσεις για τις ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµών αναφέρονται στον ισχύοντα ΕΚΟΣ, τον

ΚΤΧ και στον ισχύοντα Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ανάλογα µε τον απαιτούµενο δείκτη
πυραντίστασης.
η.

Για τη χρήση επιφανειακού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8.2.6 του ΚΤΧ .

4.3.5.5 Προστασία
α.

Οι απαιτήσεις προστασίας του χάλυβα έναντι διάβρωσης καθορίζονται στον ΚΤΧ (άρθρο 4 και

παρ. 8.2.5)
β.

Η παρ. 8.2.5 του ΚΤΧ συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο:

Ο εκτεθειµένος µέχρι τη διάστρωση του σκυροδέµατος οπλισµός, προστατεύεται έναντι της οξείδωσης
µε παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε ασφαλτικό υλικό, σύµφωνα µε τις εντολές της
Υπηρεσίας. Ο οπλισµός, που προστατεύεται κατά αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται επιµελώς, πριν
ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα.
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4.3.5.6 Σχέδια Λεπτοµερειών Οπλισµού
α.

Ο Ανάδοχος εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά

σχέδια

οπλισµού. Τα σχέδια αυτά

περιλαµβάνουν όλα τα σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, πίνακες ράβδων και
άλλα σχέδια οπλισµού, εκπονούνται µε βάση την οριστική µελέτη, που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία
και οριστικοποιούνται αφού προσαρµοστούν στις συνθήκες που απαντώνται επί τόπου κατά την
εκτέλεση της εργασίας.
β.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή

σχέδια τοποθέτησης ράβδων και κάµψης ράβδων, τους πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες,
που επεξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισµού, τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες
πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από την Υπηρεσία.

4.4

Έλεγχοι

4.4.1

Γενικά

α.

Όλες οι εργασίες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει το

έργο της Υπηρεσίας. Ο έλεγχος αυτός ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε
από ειδικούς Οίκους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων
ο ρόλος θα καθορίζεται στη Σύµβαση. Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα µέρη και τις
φάσεις της κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων
υλικών κτλ.
β.

Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση

για την οποία προορίζεται.
γ.

Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων

κατασκευών διεξάγονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα,
εµφάνιση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε διάρκεια του έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω
ελέγχους καταβάλλονται από τον Ανάδοχο.
δ.

Οι έλεγχοι που διενεργεί η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και

για οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου.
ε.

Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως

προκύπτουν και αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κτλ κατασκευή του
έργου.
στ.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα διακοπής κάθε εργασίας, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται

προς τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν
στο έργο σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και τις οδηγίες της.
ζ.

Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει την καθαίρεση οποιασδήποτε κατασκευής, που δεν

ακολουθεί την παρούσα προδιαγραφή, τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και τους λοιπούς όρους
της σύµβασης, ή αποδεικνύεται από τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµές ότι δεν συµφωνεί
µε τις απαιτήσεις της µελέτης και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή
χρήσης ελαττωµατικών υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κτλ. Οι
καθαιρέσεις αυτές γίνονται ακόµη κι αν η ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της
Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου.
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η.

Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από τις παραπάνω καθαιρέσεις βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την

εκτέλεση της ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να
τροποποιούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.
θ.

Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία

ανεξάρτητα από τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε σκοπό να γίνουν
αποδεκτά τα υλικά, η εργασία και οι κατασκευές του από την Υπηρεσία.
ι.

Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του

ποιοτικού ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον
εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια περίπτωση είναι όταν ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου
κατάλληλο εξοπλισµένο εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό
και βοηθητικό προσωπικό κτλ) και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί, ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών και
µετρήσεων εκτελούνται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο.
ια.

Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των

µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων.

-

Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης

-

έλεγχοι διαστάσεων ξυλοτύπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κτλ

Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση)

ιβ.

δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους,

αναγνώριση των υλικών
εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης
έλεγχος της αντιστοίχισης των µετρήσεων προς την µεθοδολογία που χρησιµοποιείται
έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού
έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κτλ

Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση)

έχει γίνει αναφορά στις επί µέρους παραγράφους της παρούσης.

4.4.2

Σκυρόδεµα

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή για την
αντοχή του, τη συµπεριφορά του στο χρόνο καθώς και την ανθεκτικότητα του σε ατµοσφαιρικές ή
χηµικές προσβολές και γενικά για όµως απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος, στα λοιπά
Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και στους αντίστοιχους Κανονισµούς.
α.

Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ προστίθεται η ακόλουθη

πρόταση:
«Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλόδεσµων τους ισχύει η παράγραφος 9.2.4
και το αντίστοιχο άρθρο του παρόντος Τεύχους.»
β.

Στο τέλος της παραγράφου 13.2.2 του ΚΤΣ προστίθενται τα ακόλουθα:

«Σε περίπτωση που – µετά την έγκριση της Υπηρεσίας – παραστεί ανάγκη συσχέτισης των
συµβατικών αντοχών δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς (και
συγκεκριµένα µεταξύ DΙΝ και Ελληνικών ή Ευρωκωδίκων αφετέρου), λαµβάνονται υπόψη οι
ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις αναγωγής:
βWN= 1,28 fck

για βw > 15 Μpa

βWN = 1,35fck

για βw < 15 Μpa

όπου
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βWN είναι η ονοµαστική αντοχή του σκυροδέµατος κατά DΙΝ 1018
fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΕΚΟΣ µε βάση κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15
cm και ύψους 30 cm.
γ.

Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 13.2.3, αλλά

ισχύουν συµπληρωµατικά.
δ.

Στο τέλος της παρ. 13.5.11 του ΚΤΣ προστίθεται: «και κατόπιν έγκρισης όµως Υπηρεσίας.»

ε.

Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται: «και επιφέρονται όµως οι απαιτούµενες επεµβάσεις

για την αποκατάσταση όµως αισθητικής και όµως λειτουργικότητας του έργου.»
στ.

Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του ΚΤΣ προστίθεται:

«Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» συµπεριλαµβάνει
και την καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην
πρόοδο των εργασιών.»
στ.

Η παράγραφος 12.1.1.14 του ΚΤΣ τροποποιείται ως εξής:

«Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει στην Υπηρεσία το δικαίωµα ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής
σκυροδέµατος ως όµως την τήρηση όµως προδιαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία
δικαιούται να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την προµήθεια και τη χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το
συγκεκριµένο εργοστάσιο.»
ζ.

Τόσο η παράγραφος 13.3.2, όσο και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 13.4.1 του

ΚΤΣ τροποποιούνται ως εξής:
«Η Υπηρεσία ή / και

ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας

δειγµατοληψίας από 6 σε 12 δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει
τον Ανάδοχο.»
η.

Έλεγχος Μεθόδου Συντήρησης (µε δοκίµια)

Όταν απαιτείται από την Υπηρεσία όµως και όταν προδιαγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη, λαµβάνονται
«δοκίµια του έργου» σύµφωνα µε όµως παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του ΚΤΣ για τον έλεγχο της
αποτελεσµατικότητας της µεθόδου συντήρησης. Τα δοκίµια αυτά κατασκευάζονται και συντηρούνται
ως δίδυµα των δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών (αντιδείγµατα). Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών βαρύνει τον
Ανάδοχο.
θ.

Έλεγχος Προόδου Σκλήρυνσης (µε δοκίµια)

-

Σε κατασκευές προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως και στις περιπτώσεις δυσµενών
κλιµατολογικών συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση όµως Υπηρεσίας) λαµβάνονται «δοκίµια
του έργου» (σύµφωνα µε την παράγραφο 10.4 του ΚΤΣ) για τον προσδιορισµό της αντοχής
του σκυροδέµατος σε ηλικίες που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις της
κατασκευής.

-

Ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι οι ακόλουθες:
-

Η αφαίρεση των ξυλοτύπων

-

Η επιβολή µερικής προέντασης

-

Η επιβολή όµως ολικής προέντασης

-

Η φόρτιση

-

Τέτοιου είδους έλεγχοι διεξάγονται όταν κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να
υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες.

-

Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την
διάρκεια της κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του
σκυροδέµατος όµως αντίστοιχες όµως φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, λαµβάνονται
δοκίµια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά παρτίδα σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα
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ειδικά σηµαντική φάση κατά την διάρκεια όµως κατασκευής) που ακολουθούν τα
προδιαγραφόµενα όµως παραγράφους 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ. Τα δοκίµια αυτά είναι ίσα
στον αριθµό και δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων, εκτός προδιαγράφεται αλλιώς από τα
Συµβατικά Τεύχη.

ι.

-

Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση
κατασκευής λαµβάνονται τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµίων του έργου» ίσου αριθµό και
δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ. Η πρώτη οµάδα
δοκιµάζεται σε µία ηλικία σκυροδέµατος που εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούµενη
αντοχή. Αν ο πρώτος έλεγχος αντοχής δεν αποδώσει τα απαιτούµενα αποτελέσµατα
δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε επόµενη χρονική στιγµή.

-

Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό όµως αντοχής όµως παρτίδας σκυροδέµατος, για
τη δεδοµένη ηλικία λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου
σκλήρυνσης, πρέπει όµως να συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε
διαστάσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από όµως διαστάσεις των δοκιµίων είναι δυνατόν
να παρουσιαστεί διάφορος βαθµός σκλήρυνσης από τον αντίστοιχο των δοκιµίων (π.χ.
λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης θερµότητας στο σκυρόδεµα).
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από

όµως 28 ηµέρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά όµως όρους της σύµβασης, θα λαµβάνονται και δοκίµια
που θα ελέγχονται όµως 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά DΙΝ 1048) ίσα στον αριθµό και από
τα ίδια τα µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά
δοκιµάζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών
θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί από τη Μελέτη Σύνθεσης σχέση ανάπτυξης όµως αντοχής του
σκυροδέµατος µε ελέγχους αντοχής τουλάχιστον όµως 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. Όµως τα
αποτελέσµατα όµως σχέσης ανάπτυξης όµως αντοχής όµως Μελέτης Σύνθεσης συγκρίνονται τα
αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης όµως 7 και πλέον ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ’
αρχήν το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής. Σε κάθε περίπτωση όµως το κριτήριο
συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής παραµένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συµβατικών
δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών κανονικά συντηρούµενων.

4.4.3

Τσιµέντο

α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει πριν τη χρήση του τσιµέντου σε σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα,

Επικυρωµένες Εκθέσεις ∆οκιµών του Εργοστασίου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ASTM,
σχετικά µε τους ελέγχους ποιότητας που έγιναν στο Εργοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών
και χηµικών ιδιοτήτων του τσιµέντου που προτείνεται για το Έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος προσκοµίζει
µαζί µε κάθε φορτίο τσιµέντου, πιστοποιητικό εγγύησης ότι το τσιµέντο είναι σύµφωνο µε τις
απαιτήσεις των Προδιαγραφών. Το πιστοποιητικό θα αναφέρει την ηµεροµηνία άφιξης κάθε φορτίου
στο Έργο, την ποσότητα και το χαρακτηριστικό του σιλό και της παρτίδας προέλευσης του τσιµέντου
στο Εργοστάσιο.
β.

Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου και την υποβολή του σε

δοκιµές. ∆εν θα χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µέχρι η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη από τα
αποτελέσµατα των δοκιµών. Αν οι δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί δεν είναι
ικανοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται µε έξοδα του Αναδόχου.
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Σιδηρούς οπλισµός

4.4.4

Οι απαιτήσεις για την παραλαβή του οπλισµού περιέχονται στο παράρτηµα 5 του ΚΤΧ. Επί πλέον των
αναφεροµένων στον ΚΤΧ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α.

Κατά την παραλαβή του οπλισµού επανελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης και

των κανονισµών, η καθαρότητα, η ευστάθεια, η ακεραιότητα, η γεωµετρία των ράβδων και η επάρκεια
των επικαλύψεων (βλ. παράρτηµα 5 του ΚΤΧ).
β.

Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή του οπλισµού, διαπιστωθούν κακοτεχνίες,

παραλείψεις και ασυµφωνίες µε τη µελέτη, τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Υπηρεσίας. Η τελική παραλαβή του οπλισµού γίνεται µόνο µετά τις απαιτούµενες
αποκαταστάσεις και επιδιορθώσεις. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µην παραλάβει οπλισµό, εφόσον
κατά τη γνώση, την εµπειρία και την κρίση της, αυτός είναι ανεπαρκής (π.χ. σε περιπτώσεις
δευτερευόντων οπλισµών κτλ.)
γ.

5

5.1

Για τους ελέγχους του οπλισµού έναντι διάβρωσης, ισχύει το άρθρο 4 του ΚΤΧ.

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί

α.

Το αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι τα τελειώµατα τύπου Α, Β, Γ, ∆ ή Ε.

β.

Ως «διαµορφώσεις ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπων» νοούνται όλες

οι διεργασίες που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί στο σκυρόδεµα επιφανειακό τελείωµα υψηλής
ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε).
γ.

Τα τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος διακρίνονται στα ακόλουθα:

-

Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των
ξυλοτύπων

-

Τελειώµατα επιφανειών πλαστικού σκυροδέµατος, τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες
που δεν βρίσκονται σε επαφή µε ξυλοτύπους και στις οποίες η σχετική επεξεργασία
εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεµα είναι ακόµη «πλαστικό».

δ.

Η

επίτευξη

των

προδιαγραφόµενων

ορατών

επιφανειών/

τελειωµάτων

επιφανειών

σκυροδέµατος προϋποθέτει κατάλληλη µελέτη, επίβλεψη και µέσα και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.
ε.

Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που προκύπτουν

µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων:

στ.

Τελειώµατα τύπου Α
Τελειώµατα τύπου Β
Τελειώµατα τύπου Γ
Τελειώµατα τύπου ∆
Τελειώµατα τύπου Ε
Προβλέπονται γενικά δύο τύποι τελειωµάτων επιφάνειας σκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε

επαφή µε ξυλοτύπους:

-

Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ
Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ
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5.2

Επιλογή Τελειώµατος

α.

Στην περίπτωση που το σκυρόδεµα παραµένει ανεπίχριστο ανακύπτουν διάφορες απαιτήσεις

επιλογής τελειώµατος ως άνω σε συνδυασµό µε την θέση της επιφάνειας και µε άλλους παράγοντες
που αναφέρονται παρακάτω. Είναι δυνατή η πρόβλεψη και άλλων τύπων επιφανειακών τελειωµάτων
για ανεπίχριστα σκυροδέµατα, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση.
β.

Κατά την επιλογή λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

-

το κόστος τελειώµατος

-

η ευκολία συντήρησης

γ.

η ευκολία επίτευξης τελειώµατος υψηλής στάθµης
η αλλαγή της εµφάνισης µετά την επιρροή των καιρικών συνθηκών, την έλευση του χρόνου
και τη χρήση των χώρων
Το είδος των επιφανειακών τελειωµάτων καθορίζεται στα Συµβατικά Τεύχη ή / και από την

Υπηρεσία. Γενικά για τα ορατά µέρη του έργου προβλέπεται τουλάχιστον επιφανειακό τελείωµα τύπου
Γ (ή και ανώτερο ποιοτικά, δηλαδή τύπου ∆ ή Ε).
δ.

Αν δεν καθορίζεται συγκεκριµένος τύπος τελειώµατος, τότε υπονοείται ότι προδιαγράφεται

σαν επιφανειακό τελείωµα το τελείωµα τύπου Α.
ε.

στ.

Θέση εφαρµογής και είδος τελειώµατος

-

Ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος που απαιτείται για σκυρόδεµα σε επαφή µε
ξυλοτύπους εξαρτάται από το είδος του δοµικού στοιχείου (στύλος, δοκός, πλάκα, τοιχείο,
κλιµακοστάσιο), τη θέση του στην κατασκευή και το αν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετο
τελείωµα επ’ αυτού (κονίαµα, πλακίδια, χρωµατισµοί κτλ).

-

Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος πρέπει να προδιαγράφεται
σαφώς.
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους της σύµβασης, στην περίπτωση τεχνικών έργων

οδοποιίας και συναφών άλλων τεχνικών έργων, η ευθεία διαχωρισµού των επιφανειών µε τελείωµα
τύπου Α από τις τυχόν απαιτούµενες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες µε τελειώµατα τύπου Β
έως και Ε ή/ και άλλα) θα βρίσκεται 0.50 m κάτω από τη γραµµή του εδάφους, όπως αυτή πρόκειται
να διαµορφωθεί µε τα έργα της υπόψη εργολαβίας. Οι ευθείες αυτές αποτελούν και τα όρια της
επιµέτρησης των επιφανειών υψηλής ποιότητας, που χρησιµοποιούνται για την τυχόν προβλεπόµενη
ειδική αµοιβή αυτών (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά).
ζ.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται κατασκευή επιφανειακών τελειωµάτων υψηλής

ποιότητας, γίνεται ειδική προδιαγραφή της έκτασης και του είδους των χαρακτηριστικών του κάθε
τύπου τελειώµατος και καθορίζονται κατά περίπτωση τα απαιτούµενα υλικά κατασκευής των
ξυλοτύπων ή / και τα χαρακτηριστικά του τελειώµατος µε µεθόδους και κριτήρια αποδοχής που
προδιαγράφονται αναλυτικά.

5.3

Υλικά

Για τη διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελειώµατα τύπου Β,Γ,∆, ή Ε ισχύουν τα
ακόλουθα:
α.

Για επιφάνειες διαφορετικών δοµικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα

ακόλουθα διαφορετικά υλικά και είδη κατασκευής ξυλοτύπων:
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-

Ξυλότυπος µε ειδικά φύλλα ενισχυµένου κόντρα πλακέ και πλαστική επένδυση της
επιφάνειας.

-

Σιδηρότυπος µε λαµαρίνα ελαχίστου πάχους 1,6 mm κτλ.

β.

Απαγορεύεται ανάµιξη των υλικών που αναφέρονται παραπάνω για την κατασκευή ξυλοτύπου

της επιφάνειας ενιαίου δοµικού στοιχείου. Οι ακόλουθες επιφάνειες θεωρούνται ως ένα δοµικό
στοιχείο µε ενιαία επιφάνεια, για το οποίο επιβάλλεται να χρησιµοποιηθεί ενιαίο υλικό ξυλοτύπου (ή
σιδηροτύπου), ενιαίο υλικό αποκόλλησης ξυλοτύπων, ενιαία συντήρηση του σκυροδέµατος κατά την
κατασκευή και ενιαίες λοιπές ενέργειες, ώστε να αποκτηθούν ενιαία χαρακτηριστικά του εκάστοτε
τύπου επιφανειακού τελειώµατος:

-

γ.

ολόκληρη η ορατή επιφάνεια φορέα γέφυρας.
όλες οι ορατές επιφάνειες των ακροβάθρων και των συνεχόµενων προς αυτά τοίχων
αντιστήριξης σε ολόκληρο το µήκος τους (σε όσο τµήµα τους προβλέπεται να
κατασκευαστούν µε επιφανειακό τελείωµα ).
όλες οι ορατές επιφάνειες µεσόβαθρων.
κάθε µεµονωµένος τοίχος στο σύνολο του µήκους του
πλάκες ορόφων, δοκοί , υποστυλώµατα ή τοιχία, κλιµακοστάσια.
Για όλους τους τύπους επιφανειακού τελειώµατος χρησιµοποιούνται σύνδεσµοι ξυλοτύπων µε

ειδική διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από πλαστικό κώνο ή άλλο υλικό
µε κωνική επιφάνεια. Απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων που θραύονται κατά την
αφαίρεση τους.
δ.

Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων

Τα υλικά αποκόλλησης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα για το σκοπό που καλούνται
να επιτύχουν. Σε ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό αποκόλλησης
ξυλοτύπων. Η επάλειψη του υλικού αποκόλλησης πρέπει να είναι οµοιόµορφη. Η επαφή του µε τον
οπλισµό ή τους τένοντες προέντασης πρέπει να αποφεύγεται. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του
σκυροδέµατος πρόκειται να δεχτεί και πρόσθετο τελείωµα (κονίαµα, πλακίδια, χρωµατισµό κτλ),
πρέπει να εξασφαλίζεται το συµβατό του υλικού αποκόλλησης µε το είδος της επίστρωσης.

5.4

Εκτέλεση Εργασιών

5.4.1

Γενικές Απαιτήσεις

α.

Σε οποιοδήποτε τελείωµα δεν πρέπει να εµφανίζονται ανεπιθύµητες εναλλαγές χρώµατος ή

φυσικές ασυνέχειες. Ελαττώµατα στην επιφάνεια από την διάστρωση και συµπύκνωση είναι ιδιαίτερα
σηµαντικοί παράγοντες καθορισµού της ποιότητας επιφανειακού σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα
πρέπει να παράγεται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαττώνεται η δυνατότητα δηµιουργίας επιφανειακών
κηλίδων. Ως εκ τούτου ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε όλες φάσεις παραγωγής
σκυροδέµατος, όχι µόνο σε αυτές που σχετίζονται µε την επίτευξη της απαιτούµενης αντοχής και
ανθεκτικότητας.
β.

Οι ορατές επιφάνειες σκυροδέµατος πρέπει να έχουν ενιαία και οµοιόµορφη απόχρωση και

γενικά εµφάνιση. Για το λόγο αυτό επισηµαίνεται η ανάγκη λεπτοµερούς Μελέτης Σύνθεσης του
σκυροδέµατος, πριν από την έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής
αναλλοίωτης µέχρι το τέλος της εργασίας, µε σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση, κατηγορία
τσιµέντου κτλ.
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γ.

Η απορροφητικότητα της επιφάνειας του ξυλοτύπου επηρεάζει το βάθος και την οµοιοµορφία

του χρώµατος του σκυροδέµατος. Η επιφάνεια του ξυλοτύπου, ανάλογα προς την ποιότητα του
τελειώµατος του σκυροδέµατος, δεν πρέπει να κηλιδώνει το σκυρόδεµα ή να αντιδρά χηµικά µαζί του.
Πριν από τη διάστρωση ο ξυλότυπος επαλείφεται µε λεπτή, οµοιόµορφη στρώση κατάλληλου υλικού
αποκόλλησης, ώστε να διευκολύνεται η αποξήλωσή του. Οι αρµοί των ξυλοτύπων πρέπει να είναι
υδατοστεγανοί.
δ.

Το µίγµα του σκυροδέµατος πρέπει να είναι επαρκώς συνεκτικό, ώστε να ελαττώνεται η

κίνηση του νερού ως προς τα στερεά συστατικά. Η απαιτούµενη εµφάνιση είναι δυνατόν να
προσδιορίζει τα χρώµατα των συστατικών, τη διαβάθµιση των αδρανών και τις αναλογίες µίξης.
ε.

Οι µέθοδοι µεταφοράς, διάστρωσης και συµπύκνωσης, είναι τέτοιες ώστε να ελαττώνεται η

απόµιξη και να εξασφαλίζεται αποτελεσµατική συµπύκνωση. Το σκυρόδεµα πρέπει, εφόσον είναι
δυνατόν, καθώς διαστρώνεται να συµπυκνώνεται συνεχώς µε εσωτερικό δονητή, που να έχει επαρκή
ισχύ, και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εγκλείεται αέρας από το υπερκείµενο προς συµπύκνωση
σκυρόδεµα.
στ.

Το σκυρόδεµα πρέπει να συντηρείται οµοιόµορφα και να προστατεύεται από µηχανικές

βλάβες (κρούση κτλ) ή από κηλιδώσεις (από προεξέχουσες ράβδους κτλ).
ζ.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και να τους επιτηρεί

µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποδοθούν οι απαιτούµενες υψηλής ποιότητας επιφάνειας
ανεπίχριστου σκυροδέµατος.
η.

Για τις επιφάνειες του σκυροδέµατος που βρίσκονται µέσα στο έδαφος, ή που πρόκειται να

επιχωθούν ακολουθούνται τα εγκεκριµένα σχέδια.
θ.

Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η παράλειψη χρήσης ξυλοτύπου και η σκυροδέτηση

των έργων σε απευθείας επαφή µε το έδαφος, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, αν αυτό
προβλέπεται από τη µελέτη, ή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
ι.

Έλεγχος χρώµατος

Όταν απαιτείται οµοιοµορφία χρώµατος της επιφανείας του σκυροδέµατος, κάθε χρησιµοποιούµενο
υλικό πρέπει να προέρχεται σταθερά από την ίδια πηγή (αδρανή, τσιµέντο, τυχόν πρόσθετο, νερό). Ο
Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εξασφάλιση της δυνατότητας προµήθειας από την ίδια
πηγή όλων των ποσοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι
ανθεκτικά σε διάρκεια και απαλλαγµένα από ρύπους που µπορούν να προκαλέσουν κηλίδες. Οι
αναλογίες µίξης και η κοκκοµέτρηση, ιδιαίτερα των λεπτών αδρανών, πρέπει να διατηρούνται
σταθερές. Σε µεγάλα «πάνω» ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση τµηµάτων από
κόντρα-πλακέ µε ξύλο και αντίστροφα. Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οµοιοµορφία
της συντήρησης γιατί µπορεί να επηρεασθεί το χρώµα.
ια.

Η υφή, το χρώµα και η αντοχή σε διάρκεια του σκυροδέµατος επηρεάζονται από την

συντήρηση. Όπου η εµφάνιση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
στη µέθοδο συντήρησης και στο χρόνο αποξήλωσης των ξυλοτύπων, τα οποία πρέπει να διεξάγονται
µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Στοιχεία που προορίζονται να έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα,
πρέπει να έχουν την ίδια, οµοιόµορφη συντήρηση.
ιβ.

Προστασία Τελειωµάτων

Τελειώµατα υψηλής ποιότητας τραυµατίζονται εύκολα µετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου και
χρειάζονται ειδική προστασία σε περιοχές που είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο τραυµατισµού. Στην
περίπτωση που διαπιστωθούν από την Υπηρεσία τέτοιες περιοχές, αυτή είναι δυνατόν να ζητήσει από
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τον Ανάδοχο τη λήψη ειδικών επιπλέον µέτρων, χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει για τον
Ανάδοχο κανένα δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας.
ιγ.

Σε βάθος 40 mm από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται

απαγορεύεται να υπάρχουν σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από τα απαιτούµενα είδη που
έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια.

5.4.2

Τελείωµα Τύπου Α

α.

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από σανίδες

πριστής ξυλείας µε κλειστούς αρµούς. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώµατα των νερών της
πριστής ξυλείας και των αρµών. Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες (κοιλώµατα)
προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη
από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες ατέλειες.
β.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώµατα καλουπωµένων επιφανειών, οι οποίες δεν είναι

ορατές και συνεπώς ενδεχόµενη τραχύτητα είναι δυνατόν να είναι αποδεκτή. Η επιφάνεια γενικά δεν
χρειάζεται άλλη επεξεργασία µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από την επιδιόρθωση
ελαττωµατικού σκυροδέµατος, το γέµισµα των οπών των συνδέσµων των ξυλοτύπων και την
καθορισµένη συντήρηση.

5.4.3

Τελείωµα Τύπου Β

α.

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από

πλανισµένες σανίδες. Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώµατα των νερών της ξυλείας και
των αρµών. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σιδηρότυπος ή τύπος από άλλο κατάλληλο υλικό.
Ασήµαντες ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού είναι δυνατόν να
είναι αποδεκτές, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και
σηµαντικές ατέλειες.
β.

Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου δεν παραµένουν σαν

χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά στα Συµβατικά Τεύχη), οι κοιλότητες που δηµιουργούνται από τους
συνδέσµους του ξυλοτύπου πληρώνονται µε τον τρόπο που περιγράφεται στην σχετική παράγραφο
για τις επιδιορθώσεις των άλλων οπών και ελαττωµάτων. Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος µε αυτόν που
καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α εκτός από το ότι το κονίαµα είναι δυνατόν,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να περιέχει και λίγο λευκό τσιµέντο ώστε το τελικό χρώµα του
επιδιορθωµένου τµήµατος να είναι ίδιο µε αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και για την
υφή του τµήµατος. Προτού γίνει η επιδιόρθωση στην κατασκευή πρέπει να φτιαχτούν δοκιµαστικά
µίγµατα κονιάµατος και λευκού τσιµέντου και να αφεθούν να ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το
επιθυµητό χρώµα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Ακολουθεί η συντήρηση του σκυροδέµατος σύµφωνα
µε τα καθοριζόµενα.
γ.

Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου έχει καθοριστεί να

παραµείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος, το σε εσοχή εκτεθειµένο άκρο
του τµήµατος του συνδέσµου του ξυλοτύπου που παραµένει στο σκυρόδεµα πρέπει να υποβληθεί σε
ειδική κατεργασία.
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5.4.4

Τελείωµα Τύπου Γ

α.

Το τελείωµα αυτό προϋποθέτει την χρήση σκυροδέµατος υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικής
2

αντοχής fck≥15ΜPa (150 kg/cm ) και κατάλληλα µορφωµένο ξυλότυπο µε σκληρή και λεία επιφάνεια.
Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος πρέπει να είναι λείες, µε ακριβείς και καθαρές ακµές. Μόνο πολύ
µικρές επιφανειακές ατέλειες είναι ανεκτές. ∆εν επιτρέπεται η εµφάνιση κηλίδων ή η αλλοίωση του
χρώµατος, που οφείλεται στα υλικά αποκόλλησης των ξυλοτύπων.
β.

Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το

τελείωµα τύπου Β.
γ.

Τα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Γ, σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεµα κατασκευάζονται

µε ιδιαίτερη επιµέλεια µε χρήση σιδηροτύπων, ή κόντρα πλακέ ειδικής επένδυσης µε πλαστική
επίστρωση για τη µόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωµαλίες στις ενώσεις, ή άλλες κάθε
είδους παραµορφώσεις ή ατέλειες. Το υλικό αυτό δεν πρέπει να έχει χρησιµοποιηθεί περισσότερο από
5 φορές. Η καταλληλότητα του θα εξακριβώνεται από την Υπηρεσία. Τα άκρα των φύλλων του υλικού
πρέπει είναι καθαρά διαµορφωµένα, χωρίς φθορές, αποτµήσεις, θραύσεις και παραµορφώσεις της
επιφάνειας και χωρίς χρωµατικές διαφοροποιήσεις που είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας,
να επηρεάσουν το χρώµα του επιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέµατος.
δ.

Όλα τα ακατάλληλα φύλλα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του

ξυλοτύπου. Σε αντίθετη περίπτωση αποµακρύνονται κατά την τελική επιθεώρηση του ξυλοτύπου, που
θα διεξαχθεί πριν την σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχουν στην µετακίνηση και
επανατοποθέτηση των οπλισµών, στην αποξήλωση των ικριωµάτων, στις καθυστερήσεις κτλ γιατί
διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση των ανωτέρω
προδιαγραφών, έτσι ώστε να προκύψουν τα προβλεπόµενα υψηλής ποιότητας επιφανειακά
τελειώµατα του σκυροδέµατος.
ε.

Χρησιµοποιούνται

κατάλληλοι

σιδηρότυποι

ειδικά

προσαρµοσµένοι

στις

ανάγκες

σκυροδέτησης στο τµήµα του φορέα, στο οποίο προβλέπονται ορατές επιφάνειες. Η διαµόρφωση των
σιδηροτύπων και η χρησιµοποίηση ειδικών υλικών αποξήλωσης όπως και ειδικών συνδεσµολογιών
θα διεξάγεται επιµελώς, ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτα ακριβής και σύµφωνα µε τα σχέδια τελική
εµφάνιση της κατασκευής.
στ.

∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέµατος (µε την πιθανή χρήση

ειδικών πρόσµικτων, εγκεκριµένων από τη Υπηρεσία) και στην άκρως επιµεληµένη δόνηση αυτού,
στην ακριβή τοποθέτηση των οπλισµών και στη χρήση ειδικών, αναγκαίων για τη δόνηση, πλαστικών
παρεµβληµάτων εξασφάλισης της θέσης των οπλισµών, ώστε να αποδοθεί η απαιτούµενη και
απολύτως λεία και ενιαίας παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών στο σκυρόδεµα µε τελείωµα
επιφάνειας τύπου Γ.
ζ.

Όπου

προβλέπεται

χρήση

διακοσµητικών

πήχεων

(σκοτιών)

στην

επιφάνεια

του

σκυροδέµατος, αυτές τοποθετούνται στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη και
αποτελούνται από πλανισµένες καινούριες διατοµές από κατάλληλο ξύλο, ή ειδικές διατοµές από
πλαστικό µε τις ακριβείς διαστάσεις που προβλέπονται στη µελέτη, ή / και σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, χωρίς φθορές κτλ όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Για τις σκοτίες είναι
επίσης σηµαντική η χρήση κατάλληλου υλικού αποξήλωσης.
η.

Τα φύλλα του ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου στην επιφάνεια που προβλέπεται η διαµόρφωση

ορατής επιφάνειας Τύπου Γ τοποθετούνται µε µια διάταξη διαµηκών και εγκάρσιων αρµών σύµφωνα
µε εγκεκριµένα σχέδια από την Υπηρεσία, ώστε να προκύπτει καλαίσθητο αποτέλεσµα της διάταξης
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των εµφανιζόµενων αρµών (µε τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, πρακτικά, απόλυτη
επαφή).
θ.

Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλοτύπου, µε µόνη την

αιτιολογία της αποφυγής φθοράς των φύλλων δεν επιτρέπονται,

εφ' όσον δηµιουργούν δυσµενή

επιρροή στο αισθητικό αποτέλεσµα της εµφάνισης του επιφανειακού τελειώµατος.
ι.

Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων τύπου Γ θα είναι λοξοτµηµένες µε χρήση

φιλέτων και θα κατασκευάζονται µε απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόµενες από τη µελέτη σκοτίες,
των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην παρούσα τιµή διαµόρφωσης επιφανειακού
τελειώµατος.
ια.

Επισηµαίνεται επίσης ότι τυχόν παρεκκλίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά µε τα

προδιαγραφόµενα για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων, την τεχνολογία κατασκευής
συνδέσµων, των ανοχών ξυλοτύπων και των λοιπών ανοχών επισύρουν στον Ανάδοχο όλες τις
προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις, ενώ είναι δυνατή η λήψη των ακόλουθων
µέτρων, ανάλογα µε την περίπτωση και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας:

-

καθαίρεση της παρτίδας σκυροδέµατος που δεν είναι διαµορφωµένη µε τα προβλεπόµενα
επιφανειακά τελειώµατα

-

επιβολή ποινικής ρήτρας που είναι δυνατόν να ανέλθει µέχρι και το δεκαπλάσιο του
τιµολογίου Υπηρεσίας για την διαµόρφωση των προβλεποµένων επιφανειακών
τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο.

5.4.5

Τελείωµα Τύπου ∆

α.

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Β σε επιµελώς
2

συµπυκνωµένο σκυρόδεµα υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικής αντοχής fck≥25ΜPa (250 kg/cm )
διαστρωµένο σε κατάλληλα µορφωµένους ξυλοτύπους. Ακολουθεί βελτιωτική επεξεργασία της
επιφάνειας, δηλαδή προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών µε ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα
από τσιµέντο και λεπτό αδρανές.
β.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίτευξη ενιαίου χρώµατος του σκυροδέµατος και στην

επιλογή του υλικού αποκόλλησης των ξυλοτύπων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι
απαλλαγµένη από κηλίδες ή χρωµατικές αλλοιώσεις.
γ.

Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το

τελείωµα τύπου Β.

5.4.6

Τελείωµα τύπου Ε

α.

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Γ και στη συνέχεια και

ενώ ακόµα το σκυρόδεµα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφανειακών ατελειών µε
ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές.
β.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίτευξη ενιαίου χρώµατος του σκυροδέµατος. Μετά την

κατάλληλη συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, όπου αυτό απαιτείται, έτσι ώστε να αποδοθεί
επιφάνεια λεία και οµαλή.
γ.

Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το

τελείωµα τύπου Β.
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δ.

Για τη διαµόρφωση του επιφανειακού τελειώµατος επιφανειών σκυροδέµατος µε ξυλότυπο,

τύπου Ε ισχύουν όλες οι απαιτήσεις τις παραγράφου «Τελείωµα τύπου Γ» αλλά επί πλέον ορίζεται ότι
δεν επιτρέπεται χρήση εσωτερικών συνδέσµων και ενσωµατωµένων µεταλλικών τµηµάτων.
ε.

Τα τµήµατα των ξυλοτύπων θα είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεµένα µεταξύ τους και

στερεωµένα στην πίσω τους επιφάνεια, ώστε να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε ελάττωµα στην
επιφάνεια του σκυροδέµατος, η οποία θα πρέπει να είναι λεία, να έχει οµοιόµορφη υφή και εµφάνιση
και να µην εµφανίζει κηλίδες από τους ξυλοτύπους.
342.4.7 Τελειώµατα Επιφάνειας Πλαστικού Σκυροδέµατος
α.

Οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν εφάπτονται σε ξυλοτύπους και διαµορφώνονται µε

τελείωµα τύπου ΠΑ θα διαµορφώνονται στις προβλεπόµενες από τα σχέδια µορφές και σχήµατα, µε
την συνήθη επιπεδότητα που προκύπτει από τη µόρφωση της επιφανείας του σκυροδέµατος µετά την
συµπύκνωση του και αφού τυπανθεί µε κατάλληλο πήχη σκυροδέτησης µε ευθείες ακµές. Ο έλεγχος
επιπεδότητας γίνεται µε πήχη 3 m και δεν πρέπει να παρουσιάζει ανωµαλίες µεγαλύτερες από 10 mm.
Η µετακίνηση του πήχη για τον έλεγχο της επιπεδότητας σε νέα θέση γίνεται το πολύ κατά το µισό του
µήκος.
β.

Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (τελείωµα µε λείανση), κατασκευάζεται όπου

απαιτείται.

5.5
α.

Επιδιορθώσεις
Σηµαντικές ατέλειες είναι αιτία απόρριψης των κατασκευών σκυροδέµατος. Οι λιγότερο

σηµαντικές ατέλειες όχι µόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και για την εξασφάλιση της αντοχής του
σκυροδέµατος σε διάρκεια επιδέχονται διορθώσεις.
β.

Οι ατέλειες δεν επιδιορθώνονται και τα τελειώµατα των επιφανειών του σκυροδέµατος δεν

κατασκευάζονται πριν τη σχολαστική επιθεώρηση των επιφανειών του σκυροδέµατος από την
Υπηρεσία. Η Υπηρεσία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην επιθεώρηση των περιοχών που παρουσιάζουν
κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή δοµικά ελαττώµατα. Τα
τελευταία επιδιορθώνονται σύµφωνα µε τις µεθόδους που προτείνονται από τον Ανάδοχο και
εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
γ.

Οι περιοχές εγκοπών, σκοτιών και κοιλοτήτων καθαρίζονται µε επιµέλεια και προετοιµάζονται

µε ακµές περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Οι προς επιδιόρθωση επιφάνειες
τρίβονται µε τσιµεντοπολτό και γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές
του προς επιδιόρθωση σκυροδέµατος. Το κονίαµα συµπιέζεται καλά ώστε να πληρώσει τελείως την
κοιλότητα και υποβάλλεται σε τελείωµα ώστε να παρουσιάζει υφή και µορφή ίδια µε αυτή των
γειτονικών επιφανειών.
δ.

Τυχόν εξανθήµατα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος αποµακρύνονται µε διάλυµα

υδροχλωρικού οξέος 10% σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και η περιοχή ξεπλένεται επιµελώς
µε νερό από µάνικα αµέσως µόλις η επιφάνεια του νερού σταµατήσει να αφρίζει.
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6

6.1

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί

Το παρόν άρθρο αφορά στην προσθήκη στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα, όπου αυτό
προβλέπεται για τις κατασκευές που πρόκειται να δεχθούν νερό (π.χ., δεξαµενές) και γενικά για όσες
κατασκευές δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας.

6.2

Υλικά

Ο τύπος και η αναλογία πρόσµιξης του στεγανωτικού που θα χρησιµοποιηθεί θα προταθεί από τον
Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει
τεκµηριωµένα στοιχεία της βιοµηχανίας κατασκευής του στεγανωτικού συνοδευόµενα από
πιστοποιητικά του ΚΕ∆Ε (Κέντρου Ερευνών Υπουργείου ∆ηµ. Έργων) ή άλλου αναγνωρισµένου
εργαστηρίου προκειµένου να εγκριθεί η χρήση του. Το στεγανωτικό πρέπει να µην επηρεάζει την
ποιότητα του σκυροδέµατος και κυρίως την αντοχή του, να µη λειτουργεί δυσµενώς στον ερπυσµό
ή/και στη συστολή πήξεως και να µην προκαλεί οποιεσδήποτε επιδράσεις στον σιδηρό οπλισµό.

6.3

Εκτέλεση Εργασιών

Η ανάµιξη του στεγανωτικού θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της βιοµηχανίας κατασκευής του.

7

7.1

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη στεγάνωση αρµών (π.χ., διακοπής εργασίας) υδατοστεγανών
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα που πρόκειται να δεχθούν νερό (π.χ., δεξαµενές), µε τη
χρήση ταινιών στεγάνωσης.

7.2

Υλικά

Γενικά
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των ταινιών στεγάνωσης
που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. ∆εν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης
υδατοστεγανών κατασκευών εάν δεν έχουν εγκριθεί και δεν έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο τα
παραπάνω υλικά.
Στεγανωτικές ταινίες
Οι στεγανωτικές ταινίες που χρησιµοποιούνται σε αρµούς σε υδατοστεγανές κατασκευές θα έχουν
ελάχιστο πλάτος 240 mm, θα είναι από ελαστικό ή PVC, ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, στις
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µηχανικές τριβές και στις προσβολές από νερό και φυσικά άλατα. Οι ταινίες και τα υλικά συγκόλλησής
τους θα προέρχονται όλα από τον ίδιο κατασκευαστή.

7.3

Εκτέλεση Εργασιών

Οι ταινίες στεγάνωσης πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα
πρέπει να είναι καλά στερεωµένες στη σωστή τους θέση κατά τη σκυροδέτηση και το σκυρόδεµα να
συµπυκνώνεται καλά γύρω από αυτές, έτσι ώστε να µην υπάρξουν κενά. Όπου υπάρχει οπλισµός, θα
πρέπει να αφεθεί κατάλληλη απόσταση µεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης για να είναι δυνατή
η καλή συµπύκνωση του σκυροδέµατος στα σηµεία αυτά. Οι θέσεις των µέσων στήριξης των ταινιών
που τοποθετούνται επιφανειακά θα είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. ∆εν
επιτρέπεται να δηµιουργηθούν τρύπες δια µέσου των ταινιών στεγάνωσης. Οι συνδέσεις των
ελαστικών ταινιών ή των ταινιών από PVC µεταξύ τους (µατίσεις, γωνίες) θα πραγµατοποιούνται µε
κατάλληλες θερµοσυγκολλητικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

8

8.1

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί
Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις εργασίες στεγάνωσης έργων πολιτικού

(α)

µηχανικού, όπως οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, γεφυρών, υπογείων έργων που
κατασκευάζονται µε τη µέθοδο «εκσκαφής και επίχωσης» (cut and cover), επενδύσεων
πασσαλοστοιχιών κτλ. ∆εν περιλαµβάνονται οι στεγανώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων.
Ως στεγανώσεις νοούνται όλα τα σχετικά µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της

(β)

στεγανότητας των κατασκευών.

8.2

Υλικά
Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται στα παρακάτω, οι στεγανώσεις γίνονται µε:

(α)

-

πατητά επιχρίσµατα
ασφαλτικές επαλείψεις
στρώσεις ασφαλτόπανου
στρώσεις ειδικών µεµβρανών

Για τα πατητά επιχρίσµατα ισχύουν οι ΠΤΠ Τ44 και Τ87, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και
συµπληρώσεις που αναφέρονται κατωτέρω.
(β)

Για τις ασφαλτικές επαλείψεις και τις στρώσεις ασφαλτόπανου, ισχύει η ΠΤΠ Τ110 µε τις

όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται κατωτέρω.
(γ)

Τα συστήµατα στεγάνωσης µε ειδικές µεµβράνες, που περιγράφονται στις σχετικές

παραγράφους του παρόντος, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας της
εφαρµογής τους σε ανάλογα έργα, σύµφωνα µε τα Βρετανικά ή Γερµανικά Πρότυπα ή τα Πρότυπα
ΙSΟ.
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8.3

Εκτέλεση εργασιών

8.3.1

Γενικά

(α)

Ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει εγκαίρως σύστηµα στεγάνωσης (υλικά, µέθοδος

κατασκευής, έλεγχοι), το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος και των λοιπών συµβατικών
τευχών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή
οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών, πρότυπα και κανονισµούς, καθώς και πιστοποιητικά
προηγούµενων εφαρµογών σε ανάλογα έργα. Η Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει την προτεινόµενη
µέθοδο, εφόσον, κατά την κρίση της, δεν εξασφαλίζεται επαρκής στεγάνωση της κατασκευής.
(β)

∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών στεγάνωσης σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από

5°C.
(γ)

Μετά την εφαρµογή της στεγάνωσης πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία, ώστε να

αποφεύγονται τυχόν φθορές από την κυκλοφορία (ακόµη και αυτή του εργατοτεχνικού προσωπικού).
Η προστατευτική στρώση που τυχόν απαιτείται διαστρώνεται αµέσως µετά την τοποθέτηση της
στεγανωτικής στρώσης.
(δ)

Τα τελειώµατα των προς στεγάνωση επιφανειών εκτελούνται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες

προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και µετά από την παραλαβή τους από την Υπηρεσία.
Πριν την εφαρµογή οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες, χωρίς όµως να έχουν λειανθεί, στεγνές και
εντελώς απαλλαγµένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και χαλαρά υλικά. Στην περίπτωση χρήσης
ειδικών στεγανωτικών µεµβρανών ή ασφαλτόπανου, η επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να
3

εξοµαλύνεται µε πατητό επίχρισµα πάχους 2 cm και αναλογίας 600 kg τσιµέντου ανά m κονιάµατος.
(ε)

Κατάλληλες λεπτοµέρειες προβλέπονται στη στεγάνωση των ακµών γύρω από ανοίγµατα και

στους αρµούς διαστολής, έτσι ώστε το νερό να µη διέρχεται µεταξύ της στρώσης στεγάνωσης και της
στεγανωµένης επιφάνειας. Τα αποχετευτικά σηµεία των γεφυρών θα φέρουν κατάλληλη διάταξη
(φλάντζα) προσαρµογής της στεγανωτικής στρώσης, αποστράγγισης των νερών διήθησης και
ρύθµισης του ύψους του στοµίου τους. Ειδικά µέτρα στεγάνωσης λαµβάνονται και στα βλήτρα
αγκύρωσης των πεζοδροµίων, αν χρησιµοποιηθούν. Τα παραπάνω θα συµµορφώνονται µε τις
προδιαγραφές DΙΝ 18195, µέρος 9.
(στ)

Η στεγάνωση µε ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες προστατεύεται µε στρώση χυτής ασφάλτου ή

ασφαλτοσκυροδέµατος ή σκυροδέµατος ελάχιστου πάχους 5 cm. Η τελική επίστρωση των
στεγανωτικών µεµβρανών πρέπει να έχει κατάλληλη µηχανική αντοχή, ώστε να επιτρέπεται
οπωσδήποτε επ’ αυτών η απευθείας κίνηση διαστρωτήρων (finisher) µε ελαστικά επίσωτρα ή
ενδεχοµένως µε ερπύστριες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή του
υλικού για το είδος του διαστρωτήρα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
(ζ)

Οι

ενώσεις

των

ειδικών

αυτών

µεµβρανών

επιτυγχάνονται

µε

επικάλυψη

όπως

προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή τους. Όταν τα άκρα βρίσκονται σε χαµηλά σηµεία, η
στεγάνωση θα τερµατίζεται σε κατάλληλη εσοχή µε κατακόρυφη απόληξη ύψους τουλάχιστον 0,07 m.
(η)

Μετά το πέρας των εργασιών στεγάνωσης και πριν την αρχή των επόµενων εργασιών, η

κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται
από τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή.

8.3.2

Πατητά Επιχρίσµατα

Πατητό Επίχρισµα πάχους 1,5 cm
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Εφαρµόζεται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέµατος αλλά και σε εσωτερικές. ∆εν

•

εφαρµόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων. Η επιφάνεια του
σκυροδέµατος προστατεύεται µε πατητό επίχρισµα πάχους 1,5 cm, το οποίο διαστρώνεται σε
3

τρεις στρώσεις. Η πρώτη στρώση (πεταχτή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m ξηράς άµµου 650
3

3

kg/m . Η δεύτερη στρώση (στρωτή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m ξηράς άµµου 650 kg/m
3

3

3

και η τρίτη στρώση (πατητή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m ξηράς άµµου 900 kg/m .
Στη συνέχεια γίνεται επίπαση µε τσιµέντο σε λεία, επίπεδη, ή καµπύλη επιφάνεια και κατά τα

•

λοιπά όπως ορίζεται στην ΠΤΠ 44 και την ΠΤΠ Τ87.

∆ιπλή Ασφαλτική Επάλειψη

8.3.3

Εφαρµόζεται γενικά σε επιφάνειες σκυροδεµάτων και τσιµεντοκονιαµάτων. Η επιφάνεια του
σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος επαλείφεται µε όση ποσότητα ασφαλτικού υλικού τύπου
LANCOL ή άλλου εγκεκριµένου τύπου απαιτείται (διπλή επάλειψη).

∆ιπλή Στρώση Ασφαλτόπανου

8.3.4

Εφαρµόζεται κυρίως σε επιφάνειες σκυροδεµάτων, οριζόντιους φορείς γεφυρών / οχετών στέψης.
2

2

Τοποθετείται διπλή στρώση ασφαλτόπανου πάχους 2 mm και βάρους από 2,20 kg/m έως 2,50 kg/m .
Η στεγάνωση αυτού του τύπου θα προστατεύεται απαραίτητα στους φορείς τεχνικών έργων υπό
επίχωση και ενδεχοµένως στους φορείς στέψης µε στρώση από σκυρόδεµα Β15 ελάχιστου πάχους
0,07 m µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, τοποθετηµένο στο µέσο του πάχους αυτής, µε µέγιστο
µέγεθος βροχίδας 5 x 5 cm και διάµετρο συρµάτων 3 mm. Σε άλλες περιπτώσεις η στεγάνωση είναι
3

δυνατόν να προστατεύεται µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 2 cm και αναλογία 600 kg τσιµέντου ανά m .

8.3.5

Ειδικές Μεµβράνες – ∆ύο Στρώσεις

(α)

Εφαρµόζονται στα καταστρώµατα γεφυρών και οχετών στέψης

(β)

Η στεγάνωση γίνεται µε δύο ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες, σύµφωνα µε τις Γερµανικές

Συστάσεις Οδοποιίας (Strassenbau A-Z), ως εξής:

-

ασφαλτική προεπάλειψη (αστάρωµα) µε κατάλληλο ειδικό ασφαλτικό υλικό (ανάλωση
2
περίπου 0,4 kg/m )

-

επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατής µε το υλικό της προεπάλειψης, από βελτιωµένο
2
2
τεχνητό υλικό (ανάλωση περίπου 2,5 kg/m - 3 kg/m )

-

επικόλληση πάνω στην κόλλα ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου ενισχυµένου µε ίνες
2
γυαλιού, βάρους περίπου 3,5 kg/m . Η εφαρµογή γίνεται µε έγχυση της ασφαλτικής κόλλας
και κυλίνδρωση του ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου.

-

Τελική τοποθέτηση ασφαλτικού συγκολλητικού φύλλου ενισχυµένου µε ύφασµα από ίνες
γυαλιού και προστατευµένο στην πάνω πλευρά µε φύλλο αλουµινίου, επικαλυµµένου µε
στρώση οξειδωµένου ασφαλτικού. Η τοποθέτηση του φύλλου αυτού γίνεται µε την βοήθεια
φλόγιστρου και ξεκινά από το χαµηλότερο σηµείο του καταστρώµατος. Οι επικαλύψεις των
φύλλων, τόσο του στεγανωτικού, όσο και του προστασίας θα είναι 0,10 m µεταξύ των
λωρίδων πλάτους 1,0 m και 0,15 m στα τµήµατα µεταξύ της ίδιας λωρίδας.

-

Κατά τα λοιπά (επικαλύψεις, θερµοκρασίες, καιρικές συνθήκες, µέθοδος κατασκευής, κτλ)
ισχύουν τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, το DIΝ 18337 και το τεχνικό φυλλάδιο του
Γερµανικού Ινστιτούτου Οδοποιίας για ασφαλτικές στρώσεις σε γέφυρες από σκυρόδεµα.
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Ανάλογη µέθοδος στεγάνωσης γεφυρών/οχετών στέψης µε δύο ειδικές µεµβράνες αποδεκτή

(γ)

από τα Βρετανικά Πρότυπα (πιστοποιητικό αποδοχής Νο. 75/4) είναι η επάλειψη µε πινέλο της
καθαρής και λείας επιφάνειας σκυροδέµατος (µέγιστες απότοµες υψοµετρικές διαφορές 3 mm) µε
PRIMER ΒΙTUTHENE, στη συνέχεια η επικόλληση αυτοκόλλητης µεµβράνης από σκληρό πλαστικό
ύφασµα µε ελαστικό και ασφαλτικό υλικό από τη µία πλευρά και µε ξηρή ασφαλτική συγκολλητική
στρώση από την άλλη πλευρά BITUTHENE ΗΕΑVΥ DUTY GRADE (επικαλύψεις 0,10 m µεταξύ των
λωρίδων και 0,15 m στα τµήµατα µεταξύ της ίδιας λωρίδας) και η προστασία της µε στρώση
ΒITUSHIELD.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν άλλες ειδικές µεµβράνες, αυτές πρέπει να εγκριθούν

(δ)

από την Υπηρεσία, να είναι επίσης εγκεκριµένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρµόδιες
κρατικές Υπηρεσίες και να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε σχετικά πιστοποιητικά που προσκοµίζονται
στην Υπηρεσία, αδιαπερατότητα, ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και µηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση µε
τις µεµβράνες που προδιαγράφονται παραπάνω.

8.3.6

Ειδικές Μεµβράνες - Μια Στρώση

(α)

Εφαρµόζονται κυρίως στα καταστρώµατα γεφυρών/οχετών στέψης όπως επίσης στις

πεζογέφυρες, πεζοδρόµια, γέφυρες και οχετούς στέψης και επιφάνειες κεντρικών νησίδων και
πλευρικών φυτικών λωρίδων που διαµορφώνονται µε επιφανειακή επίστρωση στις περιοχές των
γεφυρών και οχετών στέψης.
Η στεγάνωση του καταστρώµατος γεφυρών/οχετών στέψης γίνεται µε ειδικές στεγανωτικές

(β)

µεµβράνες από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ), που συντίθενται από 3 ή 4
επιστρώσεις, για ταυτόχρονη διασφάλιση στεγανότητας και προστασίας από µηχανικές βλάβες. Η
εργασία εκτελείται ως ακολούθως:
2

-

προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (ΡRIMER) µε ανάλωση 0,3 kg/m
περίπου

-

επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατής µε το υλικό της προεπάλειψης (π.χ. 85/25) µε
ανάλωση ανάλογα µε την ποιότητα των επιφανειών του σκυροδέµατος και τουλάχιστον 2,5
2
kg/ m , που γίνεται αφού έχει στεγνώσει καλά η προεπάλειψη

-

επικόλληση, παράλληλα µε την επάλειψη της κόλλας, τεσσάρων (4) επαλλήλων
στρώσεων, υπό µορφή «σάντουιτς», µονών φύλλων στην περιοχή του καταστρώµατος της
γέφυρας και τριών (3) επαλλήλων στρώσεων, υπό µορφή «σάντουιτς», µονών φύλλων
κάτω από πεζοδρόµια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις και γενικά κάτω από κατασκευές
από σκυρόδεµα ή κάτω από επιχώµατα και γενικά σε επαφή µε γαίες.

-

Η επικόλληση γίνεται µε προοδευτική εκτύλιξη των ρολών των φύλλων πάνω στην
ασφαλτόκολλα. Η εφαρµογή των στεγανωτικών φύλλων γίνεται κατά µήκος ή εγκάρσια
προς τον άξονα της γέφυρας.

-

Η τοποθέτηση των φύλλων ξεκινά από το χαµηλότερο σηµείο του καταστρώµατος. Τα
φύλλα θα επικαλύπτονται (ραφές) κατά 0,08 m µεταξύ των λωρίδων και στις κατά µήκος
απολήξεις των φύλλων 0,12 m για το Α ή 0,20 m για το Β. Στις άκρες των επικαλύψεων η
ποσότητα της πλεονάζουσας ασφαλτικής κόλλας θα είναι ελάχιστη. Τα φύλλα Β, που
τοποθετούνται κάτω από πεζοδρόµια από σκυρόδεµα, θα επεκτείνονται σε πλάτος έξω
από το κράσπεδο τουλάχιστον 0,20 m πέρα από τα αποχετευτικά σηµεία του
καταστρώµατος των γεφυρών. Πριν από την τοποθέτηση των φύλλων Α στο κατάστρωµα
της γέφυρας, αφαιρείται η στρώση προστασίας (γεωύφασµα) από το Β στο τµήµα που
προεξέχει από το πεζοδρόµιο.
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Άλλη αποδεκτή µέθοδος στεγάνωσης καταστρώµατος γεφυρών/οχετών στέψης είναι µε χρήση

(γ)

µεµβρανών από µαλακό ΡVC, οι οποίες τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
τους. Κάτω από τα πεζοδρόµια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις και γενικά κάτω από κατασκευές από
σκυρόδεµα, ή κάτω από επιχώµατα και γενικά σε επαφή µε γαίες ή µεµβράνη θα προστατεύεται µε
προστατευτικά φύλλα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν άλλες ειδικές µεµβράνες, αυτές πρέπει να εγκριθούν

(δ)

από την Υπηρεσία, να είναι επίσης εγκεκριµένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρµόδιες
κρατικές Υπηρεσίες και να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε σχετικά πιστοποιητικά που προσκοµίζονται
στην Υπηρεσία, αδιαπερατότητα, ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και µηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση µε
τις µεµβράνες που προδιαγράφονται παραπάνω.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ειδική κατηγορία µεµβράνης στις γέφυρες και στους

(ε)

οχετούς στέψης, κατάλληλης ώστε να µην κινδυνεύει να τραυµατισθεί από τις εργασίες κατασκευής
των ασφαλτικών στρώσεων, το ελάχιστο συνολικό πάχος ασφαλτικής επικάλυψης σε περιοχή
οδοστρώµατος είναι 0,10 m. Στην περίπτωση που η µεµβράνη δεν πληροί την απαίτηση αυτή
κατασκευάζεται και πρόσθετη προστατευτική στρώση (protective layer) ελάχιστου πάχους 0,02 m από
αµµάσφαλτο ή άλλο κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. τις
ΑΑSΗΤΟ/ΑSΤΜ), έτσι ώστε η µεµβράνη να προστατεύεται από τις εργασίες κατασκευής των
ασφαλτικών στρώσεων. Το ελάχιστο πάχος επικάλυψης πάνω από την στεγανωτική µεµβράνη είναι
0,12 m. Η παραπάνω πρόσθετη προστατευτική στρώση παραλείπεται εφόσον αντί αυτής διαστρωθεί
σκυρόδεµα µε σκοπό την προστασία της µεµβράνης στεγάνωσης ή/και τη µόρφωση κλίσεων στο
κατάστρωµα της γέφυρας. Το σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας C12/16, µε ελάχιστο πάχος στρώσης
0,07 m, και θα ενισχύεται µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, τοποθετηµένο στο µέσο του πάχους της
στρώσης. Το πλέγµα θα έχει ράβδους διαµέτρου 2 mm έως 3 mm µε µέγιστη βροχίδα 5 cm x 5 cm. Η
στρώση προστασίας σκυροδέµατος θα έχει και προς τις δύο κατευθύνσεις αρµούς ανά 4,00 m.
Στις γέφυρες οδών, των οποίων προβλέπεται κατασκευή µε σταδιακή ενίσχυση του

(στ)

οδοστρώµατος, εφαρµόζονται τα ακόλουθα:

-

Στις γέφυρες µε ορατούς αρµούς επιφάνειας, οι αρµοί τοποθετούνται στην τελική τους
στάθµη και κατά συνέπεια στο µήκος της γέφυρας δεν προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση του
οδοστρώµατος. Έτσι ισχύουν οι προαναφερθείσες απαιτήσεις.

-

Στις γέφυρες και στους οχετούς µε αφανείς αρµούς ή ψευδοαρµούς ή χωρίς αρµούς όπου
προβλέπεται η µελλοντική ενίσχυση του οδοστρώµατος, η απαιτούµενη ελάχιστη
επικάλυψη θα είναι 0,10 m ή 0,12 m, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προσαυξηµένη κατά
το πάχος της µελλοντικής ενίσχυσης του οδοστρώµατος.
Στα πεζοδρόµια γεφυρών και οχετών στέψης θα είναι δυνατή η κατασκευή επιφανειακής

(ζ)

διαµόρφωσης (surfacing) εύκαµπτου τύπου. Το ίδιο ισχύει και για τις επιφάνειες των κεντρικών
νησίδων και των πλευρικών φυτικών λωρίδων που διαµορφώνονται µε επιφανειακή επίστρωση στις
περιοχές των γεφυρών και οχετών στέψης. Στα πεζοδρόµια κτλ. δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή
προστατευτικής στρώσης της στεγανωτικής µεµβράνης, δεδοµένου ότι δεν απαιτείται η άµεση επ'
αυτής κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων µε κυλίνδρωση εν θερµώ.
Όσον αφορά στις πεζογέφυρες ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για τις στεγανωτικές µεµβράνες.

(η)

-

Στην περίπτωση που η µεµβράνη που χρησιµοποιείται έχει αντοχή έναντι της εφαρµογής
ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, τότε µπορεί να κατασκευαστεί η
προβλεπόµενη ασφαλτική στρώση µε το κατάλληλο πάχος.
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-

Στην περίπτωση που η µεµβράνη που χρησιµοποιείται δεν πληροί την παραπάνω
απαίτηση, τότε, εφόσον γίνει επικάλυψη ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ,
πρέπει προηγουµένως να έχει κατασκευαστεί προστατευτική στρώση ελάχιστου πάχους
0,02 m από αµµάσφαλτο ή άλλο ανάλογο υλικό. Στην περίπτωση επικάλυψης µε
πλακόστρωση ή άλλο υλικό, χωρίς εφαρµογή ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν
θερµώ, δεν απαιτείται η κατασκευή προστατευτικής στρώσης.

8.3.7

Ειδικές µεµβράνες – στεγάνωση οριζόντιων φορέων έργων υπό επίχωση

(α)

Εφαρµόζονται κυρίως στους οριζόντιους φορείς έργων που επικαλύπτονται µε γαίες,

επιφανειακή φυτική κάλυψη, έργα περιβαλλοντικής διαµόρφωσης κτλ.
Η στεγάνωση αυτή γίνεται ως ακολούθως:

(β)

-

Η άνω επιφάνεια του οριζόντιου φορέα διαµορφώνεται µε πλαστικό επιφανειακό τελείωµα
Τύπου Α (δεν χρειάζεται να γίνει «ελικοπτέριση» στην άνω επιφάνεια).

-

Επί της επιφάνειας του οριζόντιου φορέα τοποθετείται ελεύθερο ένα φύλλο µη υφασµένου
2
γεωυφάσµατος προστασίας, ελαχίστου βάρους 0,3 kg/m .

-

Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,30 m.
Επί του προστατευτικού φύλλου γεωυφάσµατος τοποθετείται µια µεµβράνη από µαλακό
ΡVC, ελαχίστου πάχους 1,5 mm. Η µεµβράνη αυτή πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
Όριο

Ιδιότητα
1

Εφελκυστική αντοχή

2

Παραµόρφωση κατά την θραύση

≥15 Ν/mm

Πρότυπο
2

≥ 200

DIN 53455
DΙΝ 53455
DIN 16726, παρ. 5.8.2

3

Αντίσταση στη διάδοση σχισίµατος

>80 Ν/mm

2

(πρόσθετη απαίτηση σε
σχέση µε DIN 16938)

4

∆οκιµή πίεσης σε σχίσιµο (4 bar/72h)

5

Γενική κατάσταση του υλικού

6

∆εν πρέπει να
παρουσιάζει διαρροή
∆εν πρέπει να
παρουσιάζει φυσαλίδες

Μεταβολή των διαστάσεων µετά από

≤2%

παραµονή επί 6 ώρες σε 0°C

DIN 16726, παρ. 5.11

DIΝ 16726, παρ.5.13

DIΝ 16726, παρ.5.13

∆εν πρέπει να
7

Αντίσταση στην αναδίπλωση εν ψυχρώ

παρουσιάζει ρωγµή σε -

DIN 16726, παρ. 5.14

20°C

-

Εναλλακτικά, αντί για µεµβράνη από µαλακό ΡVC µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα φύλλο
στεγανωτικής γεωµεµβράνης από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ)
2
ελάχιστου πάχους 2 mm υπερυψηλής αντοχής (> 14Ν/mm ).

-

Εφόσον χρησιµοποιείται µεµβράνη από µαλακό Ρ\/C τοποθετείται ελεύθερο ένα δεύτερο
2
φίλτρο µη υφασµένου γεωυφάσµατος προστασίας ελάχιστου βάρους 0,3 kg/m . Τα
παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,3 m.

-

Εφόσον χρησιµοποιείται µεµβράνη από ΕCΒ τοποθετείται ελεύθερο ένα φύλλο απλού
NYLON πάχους 0,20 mm. Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,3 m.
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-

Οι προαναφερθείσες µεµβράνες πρέπει να είναι «ανθεκτικές στη ριζοβολία», σύµφωνα µε
το DΙΝ 4062. Για το σκοπό αυτό θα προσκοµίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό του
κατασκευαστή του υλικού.

-

Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης γίνονται απαραίτητα µε διπλή ραφή,
µε χρήση της ειδικής κατάλληλης µηχανής αυτογενούς συγκόλλησης. Ο έλεγχος
στεγανότητας των ραφών γίνεται µε υπερπίεση αέρα, µε τη χρήση µανοµέτρου και
οπωσδήποτε παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας. Θα συντάσσεται σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο αποτελεί ουσιώδες επιµετρητικό στοιχείο. Το ελάχιστο
πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις είναι 0,10 m.

-

Οι στεγανωτικές µεµβράνες στερεώνονται κατάλληλα στα άκρα µε χρήση κατάλληλων
ειδικών τεµαχίων ενίσχυσης (π.χ. ελαστοµατοποιηµένων µε µεταλλικό έλασµα ενίσχυσης),
σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. Συνδέονται επίσης µε την
αντίστοιχη στεγάνωση των κατακόρυφων επιφανειών που αναλύεται στην ακόλουθη
παράγραφο.

-

Στις θέσεις σωληνώσεων ή άλλων στοιχείων που διαπερνούν τη στεγανωτική µεµβράνη,
γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του
κατασκευαστή του υλικού .
Η παραπάνω κατασκευή στεγάνωσης προστατεύεται µε στρώση σκυροδέµατος C12/16,

(γ)

ελαχίστου πάχους 0,07 m, οπλισµένου µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, που τοποθετείται στο µέσο
του πάχους της στρώσης. Το πλέγµα θα έχει ράβδους διαµέτρου 2 mm έως 3 mm µε µέγιστη βροχίδα
5x5cm. Η στρώση προστασίας σκυροδέµατος θα έχει και προς τις δύο κατευθύνσεις αρµούς ανά 4 m.

8.3.8

Ειδικές Μεµβράνες – Στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών

(α)

Εφαρµόζονται κυρίως για τη στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών φορέων γεφυρών, έργων

σηράγγων που κατασκευάζονται µε τη µέθοδο «εκσκαφής και επανεπίχωσης» (CUT & COVER) κτλ,
στην περίπτωση περιορισµένων ποσοτήτων διηθούµενου νερού.
Η στεγάνωση αυτή γίνεται µε εξασφάλιση της συνέχειας προς τη στεγάνωση των οριζοντίων

(β)

φορέων, που περιγράφηκε παραπάνω, ως ακολούθως:

-

Στο άνω µέρος της κατακόρυφης επιφάνειας στερεώνεται και αναρτάται ελεύθερο ένα
προστατευτικό φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, µη υφασµένο
2
γεωύφασµα, ελαχίστου βάρους 0,3 kg/m .

-

Το γεωύφασµα διαµορφώνεται σαν ενιαία επιφάνεια µε επικαλύψεις των φύλλων του κατά
0,30 m και φτάνει µέχρι και την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης, όπου διαµορφώνεται αγωγός
στραγγιστηρίου για την αποστράγγιση της κατασκευής. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος των
κατακόρυφων επιφανειών διαµορφώνεται µε επιφανειακό τελείωµα Τύπου Α.

-

Στη συνέχεια αναρτάται, από το άλλο µέρος της κατακόρυφης επιφανείας, µια στεγανωτική
µεµβράνη από µαλακό ΡVC, ελαχίστου πάχους 1,5 mm. Η στεγανωτική µεµβράνη θα είναι
συγκολληµένη ώστε να αποτελέσει ενιαίο φύλλο και θα φτάνει µέχρι την κάτω επιφάνεια
στεγάνωσης, µέχρι τον αγωγό αποστράγγισης.

-

Εναλλακτικά, αντί για στεγανωτική µεµβράνη από µαλακό ΡVC µπορεί να χρησιµοποιηθεί
στεγανωτική γεωµεµβράνη από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ) ελάχιστου
2
πάχους 2,0 mm υπερυψηλής αντοχής (>14Ν/mm ).

-

Πάνω από τη στεγανωτική µεµβράνη στερεώνεται, ελεύθερο µέχρι την κάτω στάθµη της
στεγάνωσης, ένα προστατευτικό και στραγγιστικό φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής
2
σύνδεσης, βελονωτό, µη υφασµένο γεωύφασµα ελαχίστου βάρους 0,6 kg/m που θα
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-

Ελάχιστη εφελκυστική αντοχή σε θραύση (κατά DIN 53857 - Strip tensile
strength):1,5 ΚΝ/10cm

-

Μέγιστη παραµόρφωση επιµήκυνσης (κατά DΙΝ 53857): 50%
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-

Οι προαναφερθείσες στεγανωτικές µεµβράνες θα πρέπει να είναι «ανθεκτικές στη
ριζοβολία», σύµφωνα µε το DΙΝ 4062. Για το σκοπό αυτό θα προσκοµίζεται αντίστοιχο
πιστοποιητικό του κατασκευαστή του υλικού.

-

Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης γίνονται απαραίτητα µε διπλή ραφή,
µε χρήση της ειδικής κατάλληλης µηχανής αυτογενούς συγκόλλησης. Ο έλεγχος
στεγανότητας των ραφών γίνεται µε υπερπίεση αέρα, µε τη χρήση µανοµέτρου και
οπωσδήποτε παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας. Θα συντάσσεται σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο θα αποτελεί ουσιώδες επιµετρητικό στοιχείο. Το
ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις είναι 0,10 m.

-

Στην ακµή που σχηµατίζεται µεταξύ του οριζόντιου φορέα και της κατακόρυφης επιφάνειας
χρησιµοποιούνται κατάλληλα ειδικά τεµάχια ενίσχυσης, π.χ. ελασµατοποιηµένα µε
µεταλλικό φύλλο ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού.

-

Στις θέσεις σωληνώσεων ή άλλων στοιχείων που διαπερνούν τη στεγανωτική µεµβράνη
γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του
κατασκευαστή του υλικού .

-

Στους αρµούς κατασκευής τοποθετείται στεγανωτική ταινία (Water stop) κατάλληλου
πλάτους από ΡVC.
Το προαναφερθέν εξωτερικό προστατευτικό - στραγγιστικό φύλλο γεωυφάσµατος 0,6 kg/m

(γ)

2

εφαρµόζεται στην περίπτωση µικρών ποσοτήτων διηθούµενων νερών και µέγιστου ύψους έργου, από
το οποίο θα γίνεται µε ανατροπή η επανεπίχωση, ίσο προς 6 m περίπου, µε την προϋπόθεση ότι η
επανεπίχωση γίνεται µε κοκκώδες υλικό µεταβατικού επιχώµατος.
Στην περίπτωση κατά την οποία η επανεπίχωση γίνεται µε ανατροπή από µεγαλύτερο ύψος

(δ)

ή/και στην περίπτωση κατά την οποία ο µέγιστος κόκκος του υλικού επανεπίχωσης είναι µεγαλύτερος
από 80 mm πρέπει να εφαρµόζεται βαρύτερος τύπος πολυεστερικού προστατευτικού γεωυφάσµατος
2

ή ακόµη και να τοποθετείται ένα φύλλο ελαφρού πολυεστερικού γεωυφάσµατος (0,3 kg/m ), το οποίο
στη συνέχεια προστατεύεται µε την κατασκευή µιας οπτοπλινθοδοµής προστασίας.
Στην περίπτωση επανεπίχωσης µε υλικό που δεν στραγγίζει, τότε πρέπει να αντιµετωπίζεται η

(ε)

κατασκευή ειδικού φύλλου, αυξηµένης δυνατότητας στράγγισης ύστερα από πρόταση του Αναδόχου
και έγκριση της Υπηρεσίας.

8.3.9

Στεγάνωση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών

(α)

Η στεγάνωση των επενδύσεων πασσαλοστοιχιών στο ορατό τους τµήµα γίνεται µε ειδικές

πλαστικές µεµβράνες, οι οποίες καλύπτουν όλο το κενό στο µεσοδιάστηµα των πασσάλων και
επιπλέον επικαλύπτουν και δύο λωρίδες µε ελάχιστο πλάτος η καθεµία 0,25 m από τους
προσκείµενους πασσάλους.
Εναλλακτικοί τρόποι στεγάνωσης είναι οι ακόλουθοι:

(β)

-

Άλλες κατάλληλες πλαστικές µεµβράνες, µε πρόβλεψη ειδικών αυλακών, οι οποίες
διασφαλίζουν την απορροή του διηθούµενου νερού χωρίς κίνδυνο απόφραξής τους.

-

Συνδυασµός ειδικού υφάσµατος φίλτρου από πολυπροπυλένιο, ελάχιστου βάρους 0,2
2
kg/m , το οποίο καλύπτει το κενό στο µεσοδιάστηµα µεταξύ των πασσάλων και επιπλέον
τις δύο λωρίδες ελάχιστου πλάτους 0,25 της καθεµίας από τους προσκείµενους
πασσάλους και τουλάχιστον 4 ειδικούς αγωγούς αποστράγγισης από οπλισµένο µαλακό
PVC. Το εµβαδόν διατοµής ροής κάθε αγωγού εξαρτάται από τις συνθήκες πίεσης και
2
παροχής του νερού (περίπου 18-19 cm ανά αγωγό), ώστε να αποφεύγεται η διέλευση
νερού από το έδαφος προς την ορατή επιφάνεια της επενδεδυµένης µε τοίχωµα
σκυροδέµατος πασσαλοστοιχίας.
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Οι πλαστικές µεµβράνες, τα υφάσµατα φίλτρων και οι τυχόν ειδικοί αγωγοί αποστράγγισης

(γ)

τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η στερέωση συνήθως
γίνεται µε κατάλληλο τσιµέντο ταχείας πήξης ή/και µε κατάλληλες φουρκέτες, µε χρήση εκτοξευόµενου
σκυροδέµατος κτλ.
Η επιφάνεια των πασσάλων καθαρίζεται κατά τρόπο ώστε το σκυρόδεµα της επένδυσης να

(δ)

επικολλάται στο σκυρόδεµα των πασσάλων (µε τρίψιµο της επιφανείας ή ακόµα και µε αµµοβολή). Οι
σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων αποκαλύπτονται στις θέσεις, στις οποίες προβλέπεται η ανόρθωση
ειδικών κεκαµµένων συνδετήρων, ενσωµατωµένων στον πάσσαλο ή η συγκόλληση των σιδηρών
οπλισµών της στρώσης επένδυσης µε τους σιδηρούς οπλισµούς του πασσάλου ή άλλος κατάλληλος
τρόπος σύνδεσης.
Τέλος συνδέεται το κάτω πέρας του συστήµατος στεγάνωσης µε το σύστηµα απαγωγής των

(ε)

νερών στράγγισης.

9

ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

9.1

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεµαστή κατασκευή ή συνδυασµός

(α)

αυτών, µε φέροντα στοιχεία από δοµικό χάλυβα (µορφοσίδηρος - κοίλες διατοµές).
Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις γενικές απαιτήσεις για πάσης φύσεως

(β)

υπέργειες και υπόγειες σιδηρές κατασκευές. Ενδεικτικά αναφέρονται:

-

σιδηρές κατασκευές κτιρίων
σιδηρές κατασκευές γεφυρών
χειρολισθήρες, στηθαία ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήµατα στα µεταλλικά στηθαία
ασφαλείας

-

ενσωµατωµένα σε σκυρόδεµα ελάσµατα (π.χ. περιµετρική διαµόρφωση σε
ανθρωποθυρίδες επίσκεψης από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε
καλύµµατα επίσκεψης φρεατίων κτλ)

-

σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους
αγκυρώσεις σε σκυρόδεµα και κοχλίες αγκύρωσης
χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης, οδοφωτισµού,
τηλεφωνοδότησης, σήµανσης, περίφραξης κτλ.

9.2
(α)

σιδηρές κατασκευές κλιµάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωµάτων
υδρορροές από σιδηροσωλήνα

Υλικά
Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να

έχουν οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία
στις επιφάνειες και στις ακµές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιµοποιούµενα
ελάσµατα.
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(β)

Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα έκδοση των συναφών

Γερµανικών προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω :
Προδιαγραφές

Υλικά
1

∆οµικός χάλυβας για µεταλλικές κατασκευές

2

Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής αντοχής

DΙΝ 6914, 6915 και 6916

3

Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης

DΙΝ 7989 και 7990

DΙΝ 17100

(γ)

Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.

(δ)

Στην περίπτωση προµήθειας έτοιµων υλικών από το εξωτερικό, ο Ανάδοχος είναι

υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την
παραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, µετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται
από τον Ανάδοχο τα θεωρηµένα τιµολόγια προµήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
η πιστοποιούµενη ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση.
Τα παραστατικά αυτά στοιχεία των τιµολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προµήθειας από την
εγχώρια αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.

9.3

Εκτέλεση Εργασιών

9.3.1

Γενικά

(α)

Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύµφωνα

µε τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης
των στοιχείων προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την
εφαρµογή τους.
(β)

Επί µέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραµορφώσεις, δεν

τοποθετούνται πριν την αποκατάσταση των ελαττωµάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές
βλάβες κατά την κατεργασία απορρίπτονται και αποµακρύνονται από το εργοτάξιο άµεσα. ∆εν
επιτρέπεται σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραµόρφωση των
στοιχείων.
(γ)

Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά

αντιστηρίγµατα, τους αµφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται για
την τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της
διάστρωσης σκυροδέµατος ή κονιάµατος.
(δ)

Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η

ανάθεση της κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της
Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει προηγουµένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου
κατασκευής όσον αφορά τον εξοπλισµό και το ειδικευµένο προσωπικό. Στο συµφωνητικό της
ανάθεσης µεταξύ Αναδόχου και εργοστασίου, πρέπει να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να
επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο οποιαδήποτε εργάσιµη
µέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας σε αυτήν από το εργοστάσιο.
(ε)

Πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και ευθύνη,

ελέγχει µε ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία
της κατασκευής και ενηµερώνει έγγραφα την Υπηρεσία για ενδεχόµενες αποκλίσεις.
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Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες από τα σχέδια

(στ)

διαστάσεις και να συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις
και συνεχείς επιφάνειες.
(ζ)

Η ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών είναι 1 %.

(η)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

-

Τα τµήµατα της κατασκευής κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες των
εγκεκριµένων κατασκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία
πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα
περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες:
i.

η θέση των σιδηρών µελών

ii. η διατοµή και το ακριβές µήκος των µελών
iii. η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της κατασκευής
iv. οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισµένα σιδηρά µέλη
v. ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων)
vi. οι θέσεις των συνδέσεων µε κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων,

καθώς και τα αναλαµβανόµενα φορτία και οι τάσεις
vii. η ακριβής θέση των συγκολλήσεων
viii. οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται µη καταστροφικοί έλεγχοι
ix. ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, µήκος)
x. οι λεπτοµέρειες των κόµβων (διαστάσεις και πάχη κοµβοελασµάτων, πλακών

έδρασης, µέσων συνδέσεως κτλ)
xi. οι απαιτούµενες επικαλύψεις, χρωµατισµοί κτλ.

-

Σε στοιχεία µε απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες των
συγκολλήσεων λειαίνονται µέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές επιφάνειες,
όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει εγκριθούν από την
Υπηρεσία).

-

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις (π.χ.
ωτία στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό
των αντίστοιχων µεταλλικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωµα µε αυτές.

-

Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές, που έχουν αποτµηθεί µε πριόνι, ψαλίδι, ή µε τη βοήθεια
φλόγας, θα λειαίνονται µέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχµηρές γωνίες.

9.3.2

Συγκολλήσεις

(α)

Γενικά

-

Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η
θέρµανση φτάνει είτε µέχρι ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των
συγκολληµένων τεµαχίων, είτε µέχρι τοπικής σύντηξης τους µε τη µεσολάβηση
συγκολλητικού µετάλλου, το οποίο φέρεται σε ράβδους 3 - 4 mm (αυτογενής συγκόλληση).

-

Το µέσο συγκόλλησης έχει παρεµφερή ή και διαφορετική σύνθεση µε τα συνδεόµενα
τεµάχια, π.χ. κράµατα αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση) ή χαλκού και κασσίτερου
(µπρουτζοκόλληση), τα οποία µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας
πύρωσης των προς συγκόλληση στοιχείων.

-

Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά µήκος της γραµµής επαφής των
συγκολλούµενων στοιχείων αλλά µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το
τηκόµενο συγκολλητικό µέσο, γιατί, διαφορετικά, και µάλιστα µετά την αφαίρεση των
εξογκωµάτων (λιµάρισµα της συγκόλλησης), η ένωση εξασθενεί αισθητά .
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Προετοιµασία

(β)

-

Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους
κοµµένες µε φλόγιστρο ή µε µηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και
καλή σύντηξη του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης.

-

Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ή / και επιβλαβείς ατέλειες,
όπως λεπίσµατα και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισµούς φλόγιστρου
κοπής. Οι επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά,
λίπος ή άλλα ξένα υλικά.
Εκτέλεση

(γ)

-

Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563.
Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν
εµφανείς ή όταν τα προς συγκόλληση τµήµατα είναι µικρού πάχους (κάτω από 3 mm),
οπότε κατά την πύρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής.

9.3.3

Οπές

(α)

Οι οπές θα διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήµα και τις διαστάσεις που

προβλέπονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράµµιση τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο
µέλος απορρίπτεται από την Υπηρεσία.
(β)

Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα µέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και µη κανονικά άκρα.

(γ)

Οι οπές στα υλικά πάχους µεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι, ενώ

οι υπόλοιπες µπορούν να ανοιχθούν µε διατρητικό µηχάνηµα ή µε τρυπάνι.
(δ)

Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύµφωνες µε τα ισχύοντα

πρότυπα DΙΝ.

9.3.4

Κοχλίες, Ροδέλες, ∆ακτύλιοι, Περικόχλια

Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε το DΙΝ 18800-7.

9.3.5

Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί Μανδύες και άλλες Μεταλλικές Κατασκευές

(α)

Οι

ενσωµατωµένοι

κοχλίες

αγκύρωσης,

µε

ή

χωρίς

σωληνωτούς

µανδύες,

θα

κατασκευασθούν κατά τις υποδείξεις των σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης τοποθετούνται επιµελώς,
ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή συναρµογή µε τα εµπηγµένα στοιχεία.
(β)

Ο καθαρισµός και ο χρωµατισµός εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα

ενσωµατωµένα στο σκυρόδεµα µεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους κατά τη
σκυροδέτηση, αλλιώς παραµένουν υποδοχές στο σκυρόδεµα για τη µεταγενέστερη, µετά την πήξη του
σκυροδέµατος τοποθέτηση και αγκύρωση του µεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν
µε κονίαµα.

9.3.6

Στηρίξεις

Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζεται το αµετάθετο τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωση τους. Γενικά οι
στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων ακολουθούν τα σχέδια της µελέτης.
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Υδρορροές

9.3.7

Οι υδρορροές κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε διάµετρο την οριζόµενη στα σχέδια
της µελέτης.

9.3.8

Αντιδιαβρωτική Προστασία

(α)

Η αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων από δοµικό χάλυβα επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες

µεθόδους:

-

Κατάλληλα επιχρίσµατα (βαφές), σε µία ή περισσότερες στρώσεις
Γαλβάνισµα

Τα περισσότερα στοιχεία από δοµικό χάλυβα είναι βαµµένα από το εργοστάσιο. Εφόσον η εν λόγω
προστασία δεν επαρκεί, τότε προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη η κατάλληλη πρόσθετη
αντιδιαβρωτική προστασία (επιχρίσµατα και/ή γαλβάνισµα), ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες
περιβάλλοντος στον τόπο του έργου και τον αριθµό των ετών µέχρι την πρώτη συντήρηση.
Τα

(β)

πρότυπα

για

τις

βαφές

αντιδιαβρωτικής

προστασίας

αναφέρονται

στο άρθρο

«Χρωµατισµοί».

1

Υλικά

Προδιαγραφές

Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών

DIN EN ISO 12944-4 έως DIN

µε επιχρίσµατα
2

Αντιδιαβρωτική

EN ISO 12944-8
προστασία

µε

επιχρίσµατα

και

µανδύες για φέροντα δοµικά µεταλλικά στοιχεία µε

DIN 55928-8

λεπτότοιχες διατοµές
3

Προετοιµασία των επιφανειών µεταλλικών δοµικών
στοιχείων για γαλβάνισµα εν θερµώ

4

Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών

DIN 8567
DIN EN 22063

µε γαλβάνισµα εν θερµώ – Ψευδάργυρος, αλουµίνιο
και κράµατα αυτών

Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών µε γαλβάνισµα εν θερµώ γίνεται σε

(γ)

εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία.
Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις που ενδεχόµενα

(δ)

προκαλούνται από το γαλβάνισµα εν θερµώ. Πριν από την ανάθεση του γαλβανίσµατος σε
εργοστάσιο, ή πριν την εκτέλεση του γαλβανίσµατος σε δική του βιοµηχανική εγκατάσταση, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία
επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις γαλβανίσµατος, προκειµένου να µορφώσει γνώµη αν τηρούνται οι
παραπάνω απαιτήσεις.
Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε πυρίτιο

(ε)

µεγαλύτερη από 0,04%.
Το γαλβάνισµα των επιµηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια.

(στ)

Επιµήκεις ράβδοι είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

-

Ιστοί ηλεκτροφωτισµού
Αυλακωτή λαµαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας
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(ζ)

Επιµήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων
Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώµατα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση).
Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισµα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των

συγκολλήσεων καθαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή
άλλες επιβλαβείς ουσίες.
(η)

Τα στοιχεία που συνδέονται µε κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι δε αιχµές

εφαπτόµενων επιφανειών σε αρµούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται µέχρι την τέλεια σφράγιση του
αρµού.
(θ)

Γαλβανισµένες προς χρωµατισµό επιφάνειες δεν υφίστανται καµιά χηµική επεξεργασία.

(ι)

Τα ενσωµατούµενα µεταλλικά ελάσµατα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους

ή ράβδους

αγκυρώσεων, γαλβανίζονται µετά από την συγκόλληση τους.
(ια)

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης επιχρίσµατος (βαφής) για αντιπυρική προστασία, αυτό (υλικά

και κατασκευή) πρέπει να προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη και θα χρησιµοποιείται µόνο µετά από
γραπτή εντολή της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αντιπυρική προστασία πρέπει να επισηµαίνεται και δεν
επιτρέπεται να τοποθετούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσµατα.

9.3.9

Έλεγχοι

(α)

Από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαµβάνονται δοκίµια σε ποσοστό

κυµαινόµενο από 0,5% - 1,0% των γαλβανισµένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριµένης κατηγορίας
(κυµατοειδή ελάσµατα στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων,
κλωβοί αγκύρωσης στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισµού κτλ) και κατ' ελάχιστον 2
τεµάχια από κάθε διακεκριµένη κατηγορία.
(β)

Η δειγµατοληψία θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία.

(γ)

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται ανάλογα µε το είδος της αντιδιαβρωτικής προστασίας.

10 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ

10.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
Περιλαµβάνονται τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων
θεµελιώσεων από άµµο και αµµοχάλικο.

10.2 Υλικά
10.2.1 Άµµος
Η άµµος που θα χρησιµοποιηθεί στο καθοριζόµενο από τη µελέτη πάχος, θα είναι καθαρή, ισόκοκκη,
λεπτή, απαλλαγµένη από γαιώδεις ή φυτικές προσµίξεις, µέγιστης διαµέτρου κόκκου ενός (1) mm και
θα ενσωµατώνεται στο έργο µόνο µετά από έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας. Σύµφωνα µε τα
παραπάνω ο έλεγχος που αφορά στην ποιότητα και την διαβάθµιση της άµµου, θα γίνεται
3

υποχρεωτικά µε µέριµνα και δαπάνες του Aναδόχου σε κάθε ποσότητα 250 m , ενώ θα απορρίπτεται
ολόκληρη η ποσότητα αυτή σε περίπτωση αποκλίσεων πέραν του 5% από τις πιο πάνω
προδιαγραφόµενες ιδιότητες. Στην περίπτωση αποκλίσεων µέχρι 5% θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί η
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αντίστοιχη ποσότητα µε µείωση όµως της συµβατικής τιµής κατά 10% (τιµολόγηση µε τιµή µονάδας).
Η µείωση της συµβατικής τιµής κατά 10% θα εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το κυµαινόµενο µέχρι 5%
ανεκτό ποσοστό αποκλίσεως.

10.2.2 Αµµοχάλικα
Τα

χρησιµοποιούµενα αµµοχάλικα θα είναι προέλευσης χειµάρρων ή ορυχείων και θα

ενσωµατώνονται στο έργο µόνο µετά από έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα
παραπάνω αναφερόµενα. Ο έλεγχος αυτός, που αφορά στην καταλληλότητα των χρησιµοποιουµένων
αµµοχάλικων και συγκεκριµένα στην εργαστηριακή εξέταση της ποιότητας (αµµοχάλικα απαλλαγµένα
από κάθε γαιώδη ή φυτική πρόσµιξη) και της κοκκοµετρικής διαβάθµισης, ανάλογα µε την
χρησιµοποίησή τους (αυτούσια, µετά από διαλογή ή και σταθεροποιούµενου τύπου αµµοχάλικα που
θα παραχθούν µε θραύση), θα γίνεται υποχρεωτικά µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε κάθε
3

ποσότητα 500 m αµµοχάλικων, θα απορρίπτεται δε ολόκληρη η ποσότητα αυτή στην περίπτωση
ακαταλληλότητας αυτών, που κατά κύριο λόγο ανάγεται σε γαιώδεις ή φυτικές προσµίξεις πέραν του
5%. Στην περίπτωση που οι προσµίξεις αυτές περιορίζονται µέχρι του ποσοστού του 5% θα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί η αντίστοιχη ποσότητα µε µείωση όµως της συµβατικής τιµής κατά 10%, που θα
εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το κυµαινόµενο µέχρι 5% ανεκτό ποσοστό προσµίξεων (τιµολόγηση µε
τιµή µονάδας).

10.3 Εκτέλεση Εργασιών
Οι εργασίες εξυγίανσης πυθµένα (για την θεµελίωση τεχνικών έργων επί ακαταλλήλου ποιότητας
πυθµένα) µε άµµο προελεύσεως χειµάρρων ή λατοµείων, µε αµµοχάλικο χειµάρρων ή ορυχείου
αυτούσιου ή κατόπιν µικρής διαλογής, µε αµµοχάλικο χειµάρρου ή ορυχείου κατόπιν διαλογής όταν το
ποσοστό απορριπτέου υλικού κυµαίνεται µεταξύ 5% - 25%, µε αµµοχάλικο χειµάρρου ή ορυχείου
σταθεροποιηµένου τύπου παραγοµένου δια θραύσεως, συνίστανται στην παραγωγή ή προµήθεια
καταλλήλων υλικών σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία και
θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, διάστρωση και µόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών µε
τη βοήθεια δύτη, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα. Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες εξυγιαντικών στρώσεων του
έργου θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω επιτρεπόµενες ανοχές, αυτές δε οι οποίες
παρουσιάζουν ελλειµµατικές στάθµες ή διαστάσεις θα συµπληρώνονται µε έξοδα του Αναδόχου µε τις
κατάλληλες ποσότητες υλικών.
Οι επιτρεπόµενες ανοχές είναι οι ακόλουθες:
•

Χαράξεις

Ύφαλα : 0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης.
Έξαλα : 0,15 m εκατέρωθεν της χάραξης.
•

Πάχη στρώσεων (όχι τελικών σταθµών)

Ύφαλα : - 10% έως + 20% του πάχους στρώσεως.
Έξαλα : - 5% έως + 15% του πάχους στρώσεως.
•

Στάθµες στρώσεων

Ύφαλα : ± 0,30 m.
Έξαλα : ± 0,15 m.
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Οι τελικές επιφάνειες πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση µιας επίπεδης κατά το µάλλον ή
ήττον επιφανείας. Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα
αφαιρούνται και θα αποµακρύνονται από το Έργο µε έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από
άλλα κατάλληλα. Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια
της µελέτης και εφ' όσον κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσµενή επίδραση επί της
ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα αποµακρύνονται µε έξοδα του Αναδόχου.

11 ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ – ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ

11.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
11.1.1 Πεδίο Εφαρµογής
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών

τοιχοποιιών από οπτόπλινθους, τσιµεντόλιθους, θερµοµονωτικές πλίνθους, πυρίµαχες πλίνθους,
λιθοδοµές, και άλλες εργασίες τοιχοποιίας (π.χ. εµφανείς, διακοσµητικές τοιχοποιίες).
β.

Στο παρόν δεν περιλαµβάνονται εργασίες ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες) και

ελαφρών χωρισµάτων.

11.1.2 Ορισµοί
α.

Ως τοιχοποιία ορίζεται η πλήρωση των κατακόρυφων στοιχείων του εξωτερικού περιβλήµατος

καθώς και των εσωτερικών χωρισµάτων των κτιρίων µε τα υλικά που αναφέρθηκαν στην
προηγούµενη παράγραφο.
β.

Ως λιθόσωµα κατά τον EC 6 νοείται κάθε στοιχείο κατάλληλο για κατασκευές τοιχοποιίας.

γ.

Ως δροµική τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 9 cm (µισή πλίνθος), ενώ ως

ορθοδροµική τοιχοποιία ορίζεται αυτή που έχει πλάτος 6 cm.
δ.

Ως µπατική τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm (µια πλίνθος) και αποτελείται

από διπλή σειρά πλίνθων τοποθετηµένων κατά µήκος, χωρίς διάκενο µεταξύ τους και συνδεόµενων µε
εγκάρσιες πλίνθους. Ανάλογα ορίζεται και η υπερµπατική τοιχοποιία µε πλάτος µιάµισης πλίνθου.
ε.

Ως ψαθωτή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm και αποτελείται από δύο

ορθοδροµικές πλινθοδοµές µε διάκενο µεταξύ τους, συνδεόµενων µε εγκάρσιες πλίνθους.
στ.

Ως διπλή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που αποτελείται από δύο πλινθοδοµές µε ή χωρίς διάκενο

µεταξύ τους. Στην περίπτωση που υπάρχει διάκενο, µπορεί να πληρούται µε µονωτικό και φράγµα
υδρατµών. Οι διακοσµητικές (εµφανείς) πλινθοδοµές όψεων είναι σύνηθες είδος διπλής τοιχοποιίας.
ζ.

Ως µικτή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που αποτελείται από δύο ή περισσότερα είδη τοίχων, και

υλικών των οποίων η δόµηση γίνεται συνήθως ταυτόχρονα. Υπάρχουν 3 είδη µικτής τοιχοποιίας: κατά
το µήκος, κατά το πάχος ή/ και κατά το ύψος των τοίχων.
η.

Ως αρµός ορίζεται ο χώρος µεταξύ των πλίνθων που πληρώνεται µε κονίαµα, είτε κατά την

οριζόντια είτε κατά την κατακόρυφη διεύθυνση.
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θ.

Ως στρώση ορίζεται κάθε οριζόντια σειρά πλίνθων που τοποθετούνται σύµφωνα µε τους

κανόνες δόµησης της τοιχοποιίας.

11.2 Υλικά
11.2.1 Γενικά
α.

Όλες οι ποσότητες των υλικών που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται

από προµηθευτή εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Ο προµηθευτής αυτός παραµένει ο ίδιος καθ’ όλη τη
διάρκεια κατασκευής του έργου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη οδηγία από την Υπηρεσία. Τα υλικά
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση από
την Υπηρεσία.
β.

Υποβάλλονται επίσης προς έγκριση στην Υπηρεσία, δείγµατα κάθε τύπου πλίνθου. Η

κατασκευή της τοιχοποιίας µπορεί να ξεκινήσει µόνο µετά την έγκριση αυτή. Όλες οι προσκοµιζόµενες
ποσότητες των υλικών θα είναι της ίδιας ποιότητας µε τα εγκεκριµένα δείγµατα.
γ.

Η Υπηρεσία διενεργεί οπτικό έλεγχο των τεµαχίων σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή/

και τα πιστοποιητικά ποιότητας στο εργοτάξιο. Ειδικότερα ελέγχονται τα εξής:

-

Το σχήµα όλων των τεµαχίων πρέπει να είναι κανονικό. ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός
των προδιαγεγραµµένων ανοχών.

-

Η οµοιοµορφία του χρωµατισµού.

-

Η σταθερότητα του σχήµατος και των διαστάσεων σε όλα τα τεµάχια.

δ.

Η ακεραιότητα της µορφής. ∆εν πρέπει να υπάρχουν ρωγµές, ραγίσµατα, σπασίµατα και
παραµορφωµένα τεµάχια.
Η υφή.
Οι λοιπές ιδιότητες, π.χ., θερµοµονωτική ικανότητα.
Για

µεγάλες

ποσότητες

πρέπει

να

υποβάλλονται

αποτελέσµατα

των

ακόλουθων

εργαστηριακών ελέγχων (που έχουν διεξαχθεί από εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία):

-

διαστάσεων και µορφής
ειδικού βάρους
οµοιογένειας χρωµατισµού και επιφάνειας θραύσης
αντοχής σε θλίψη
αντοχής σε κάµψη
υδατοαπορροφητικότητας
δοκιµή εξανθήµατος
σκληρότητας
συντελεστή θερµοαγωγιµότητας.

11.2.2 Οπτόπλινθοι
α.

Κατηγορίες συνηθέστερων οπτόπλινθων

-

Κοινές διάτρητες οπτόπλινθοι χωρίς επιµεληµένη επιφάνεια από κοινή άργιλο (πηλός,
αργιλικές µάργες) µε µικρές (πρισµατικές ή κυλινδρικές) τρύπες κατά το µήκος ή το ύψος
της πλίνθου και παχιά τοιχώµατα ή µεγάλες ορθογωνικές τρύπες κατά το µήκος µε λεπτά
τοιχώµατα.

-

Οπτόπλινθοι επιµεληµένης όψεως, οι οποίες παραµένουν ανεπίχριστες.
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-

Οπτόπλινθοι αντοχής, συνήθως πλήρεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε κατασκευές µε
απαιτήσεις ιδιαίτερων αντοχών (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, καπνοδόχοι κτλ).

-

Πυρίµαχες πλίνθοι (πυρότουβλα), που είναι πλήρεις, πυράντοχες οπτόπλινθοι, οι οποίοι
χρησιµοποιούνται σε κατασκευές µε απαιτήσεις αντοχής σε υψηλές θερµοκρασίες (π.χ.
τζάκια, καπνοδόχοι κτλ).

-

Θερµοµονωτικές οπτόπλινθοι, οι οποίες φέρουν κενά και ειδικά θερµοµονωτικά
παρεµβύσµατα.

-

∆ιακοσµητικές οπτόπλινθοι.

β.

Οξύµαχες αργιλικές οπτόπλινθοι (εµφανή τούβλα klinker).
Κοινές ∆ιάτρητες Οπτόπλινθοι

-

Έχουν χρώµα από υπόλευκο µέχρι κόκκινο, ανάλογα µε τη χηµική σύσταση της αργίλου
και τα οξείδια του σιδήρου που περιέχει.

-

Οι διαστάσεις στην ελληνική αγορά δεν είναι τυποποιηµένες. Μια κοινή εξάοπη διάτρητη
πλίνθος είναι 190mm x 90mm x 60mm, ενώ οι λοιπές συνηθέστερες διαστάσεις πλίνθων
είναι µήκος 190 mm - 350 mm, πλάτος 90 mm - 250 mm, ύψος 60 mm - 200 mm.

-

Οι πλίνθοι δεν πρέπει να απορροφούν νερό περισσότερο από 7% -15% του βάρους τους.

γ.

Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (λ) των διάτρητων οπτοπλίνθων εγχώριας
2
2
παραγωγής κυµαίνεται µεταξύ 0,14 kcal/m /h/°C - 0,40 kcal/m /h/°C.
Έλεγχος Ποιότητας

-

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λαµβάνει δείγµατα πλίνθων, σε οποιαδήποτε στιγµή κατά
την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, µε σκοπό να ελέγξει την ποιότητά τους καθώς
και να απαιτεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας.

-

Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο «Υλικά –Γενικά», ελέγχεται
επίσης και ο ήχος των οπτόπλινθων, που πρέπει να είναι µεταλλικός, όταν αυτές
χτυπιούνται µεταξύ τους ή µε σφυρί (δείγµα καλής όπτησης).

-

Μετά την κατασκευή, η συρρίκνωση από την ξήρανση των πλίνθων δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 0,09 %.
Πρότυπο

∆οκιµή / Έλεγχος
1

αντοχής σε θλίψη

ΠΤΠ ∆ 100, ΕΝ 772, ASTM 067, DIN 105 - 1

2

αντοχής σε κάµψη

ASTM 067, DIN 105

3

υδατοαπορροφητικότητας

4

δοκιµή εξανθήµατος

ASTM 067

5

αντοχή σε παγετό

DIN 105 - 1

6

σκληρότητα σε χάραξη κατά MOHS

DIN 105 - 4

7

ειδικό βάρος

DIN 105 - 1

8

αντοχή σε οξέα

9

αντοχή σε αλκάλια

DIN 51091

10

ποιότητα επιφάνειας

DIN 105 - 4

11

ανοχές διαστάσεων

ΕΝ 122, DIN 105

12

αντοχή σε χρώµα και φως
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11.2.3 Λίθοι
α.

Οι λίθοι που χρησιµοποιούνται πρέπει να προέρχονται από οµοιόµορφα και υγιή πετρώµατα,

να διαθέτουν τις απαραίτητες αντοχές, να είναι οµοιογενείς, χωρίς ρωγµές, αυλακώσεις και κηλίδες και
χωρίς ξένες προσµίξεις. Λίθοι που δεν παρουσιάζουν αυτές τις ιδιότητες θα απορρίπτονται από την
Υπηρεσία.
β.

Στις λιθοδοµές χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες λίθων:

-

Αργοί λίθοι, που δεν υφίστανται καµία επεξεργασία και από τους οποίους προκύπτουν
«αργολιθοδοµές». Οι αργοί λίθοι πρέπει να έχουν βάρος τουλάχιστον 20 kg, γιατί η χρήση
ελαφρύτερων λίθων έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της αντοχής της λιθοδοµής.

-

Ηµιλαξευτοί λίθοι, που υφίστανται µερική επεξεργασία και από τους οποίους προκύπτουν
«ηµιλαξευτές» λιθοδοµές. Επεξεργασία γίνεται στη µία όψη των λίθων και στις
παράπλευρες επιφάνειες σε βάθος περίπου 10 cm – 12 cm, για την επίτευξη κανονικής
µορφής αρµών.

-

Λαξευτοί λίθοι, που υφίστανται πλήρη επεξεργασία και λαµβάνουν κανονικά γεωµετρικά
σχήµατα και από τους οποίους προκύπτουν «κανονικές» ή «λαξευτές» λιθοδοµές.

γ.

Οι συνήθεις διαστάσεις των ηµιλαξευτών ή λαξευτών λίθων είναι οι ακόλουθες:

δ.

ύψος

15 cm – 20 cm

πλάτος

20 cm – 25 cm, αλλά όχι µικρότερο από 1,5 φορά το ύψος

µήκος

30 cm – 40 cm, αλλά όχι µικρότερο από 1,5 φορά το πλάτος

Η άµµος των κονιαµάτων λιθοδοµών πρέπει να είναι χονδρόκοκκη.

11.2.4 Τσιµεντόλιθοι
α.

Οι τσιµεντόλιθοι είναι λιθοσώµατα από σκυρόδεµα και κατηγοριοποιούνται βάσει του EC 6.

β.

Οι συνήθεις διαστάσεις των τσιµεντόλιθων είναι 39 cm x 19 cm µε πάχη 9 cm, 15 cm και 19

cm. Κατά το δειγµατοληπτικό έλεγχο που διεξάγεται κατά την προσκόµιση των τεµαχίων στο
εργοτάξιο, ελέγχονται οι διαστάσεις τους (πάχος, µήκος ή πλάτος), οι οποίες θα βρίσκονται εντός των
ανοχών. Οποιοδήποτε τεµάχιο βρίσκεται εκτός των ανοχών αποµακρύνεται από το εργοτάξιο και
αντικαθίσταται µε δαπάνες του Αναδόχου.
γ.

Οι τσιµεντόλιθοι που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από το αντί-

στοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγµένοι και εγκεκριµένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης
και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η αντοχή σε θλίψη και η
υδατοαπορροφητικότητα των τσιµεντόλιθων προσδιορίζονται µε δοκιµές βάσει του ΕΝ 772 και του
ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εµφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί µε τις
ίδιες διαδικασίες.
δ.

Σκυρόδεµα πλήρωσης µιας οπλισµένης τοιχοποιίας µε τσιµεντόλιθους, είναι το σκυρόδεµα

που χρησιµοποιείται για την πλήρωση των κατακόρυφων οπών και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές
του EC 6. Ο χάλυβας οπλισµού της τοιχοποιίας θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 10080 και ο οπλισµός
των αρµών το πρότυπο ΕΝ 845 – 3 ή τον EC 6.

11.2.5 Πυρίµαχες Πλίνθοι
α.

Οι πυρίµαχες πλίνθοι πρέπει να είναι συµπαγείς, οµοιογενείς, χωρίς ρωγµές, αυλακώσεις,

κενά και απαλλαγµένες από ελαττώµατα που εµποδίζουν την άµεση και σωστή δόµηση τους. Τα
τεµάχια που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας και
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να αναγράφεται η κατάταξη µε βάση την πυραντοχή. Αν δεν αναγράφεται η πληροφορία αυτή
απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος διεξάγεται µε δαπάνες του Αναδόχου σε εργαστήριο
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία.
β.

Οι διαστάσεις και οι ανοχές των τεµαχίων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που

προαναφέρθηκαν.

11.2.6 Θερµοµονωτικές Πλίνθοι
α.

Ως προς την αντοχή σε θλίψη τον έλεγχο των διαστάσεων, την υδατοαπορροφητικότητα και

την πυκνότητα οι πλίνθοι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 772. Οι θερµοµονωτικές πλίνθοι
είναι συνήθως κυψελωτές οπτόπλινθοι που προκύπτουν από ανάµιξη αργίλου και κόκκων
διογκωµένης πολυστερόλης.
β.

Οι θερµοµονωτικές πλίνθοι έχουν πλάτος που κυµαίνεται από 90 mm µέχρι 280 mm, µήκος

140 mm – 150 mm και ύψος 250 mm και 300 mm.

11.2.7 Κονιάµατα
α.

Οι γενικές προδιαγραφές για τα υλικά και τις εργασίες κονιαµάτων τοιχοποιίας αναφέρονται

στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998 και συµπληρώνονται µε αναγραφόµενα στο παρόν άρθρο. Για τις
µεθόδους δοκιµών κονιαµάτων τοιχοποιίας ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015 και για το τσιµέντο
τοιχοποιίας το ΕΛΟΤ 413.
β.

Οι αναλογίες για τα κονιάµατα τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 350 kg - 450 kg τσιµέντο ανά m

3

3

κονιάµατος και 0,08 m ασβέστη.
γ.

Το κονίαµα για τις εµφανείς τοιχοποιίες θα πρέπει επιπροσθέτως να ικανοποιεί τις ακόλουθες

απαιτήσεις:

δ.

-

να έχει καλή εργασιµότητα

-

να έχει υψηλή αντοχή στην επίδραση της βροχής

να έχει την κατάλληλη περιεκτικότητα σε νερό, ώστε να µη στεγνώνει γρήγορα και χάνει την
πλαστικότητα του
να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής και καλή συµπεριφορά στον παγετό.
Για περιπτώσεις κατασκευών που είναι επιθυµητή η πλήρης αδιαβροχοποίηση και η ιδιαίτερα

υψηλή αντοχή, ενδείκνυται η χρήση τσιµεντοκονιάµατος χωρίς ασβέστη.

11.3 Εκτέλεση Εργασιών
11.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών
α.

Το κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή

ακτινοβολία. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και σανίδες για τη
µεταφορά και χρήση του κονιάµατος είναι σχετικώς ψυχρά.
β.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή των εργασιών εκφόρτωσης,

αποθήκευσης και προστασίας των πλίνθων ή / και των λίθων. Όλα τα τεµάχια, πρέπει, στην
περίπτωση που δεν προσκοµίζονται από το εργοστάσιο παραγωγής σε “παλέτες”, να ξεφορτώνονται
και να στοιβάζονται µε προσοχή. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεφορτώνονται χύδην µε
ανατροπή. Τα υλικά προστατεύονται κατά την αποθήκευση στο εργοτάξιο έναντι των καιρικών
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συνθηκών, φθορών και ζηµιών που είναι δυνατόν να προκύψουν, χωρίς να έρχονται σε άµεση επαφή
µε το έδαφος. Για το σκοπό αυτό συνήθως χρησιµοποιούνται αδιάβροχα καλύµµατα προστασίας.
γ.

Τα υλικά χρησιµοποιούνται µε τη σειρά µε την οποία παραδίδονται.

11.3.2 Ανέγερση ∆είγµατος
Μετά την έγκριση των δειγµάτων των προσκοµιζόµενων υλικών, ο Ανάδοχος ανεγείρει δείγµατα
τελειωµένων επιφανειών διαστάσεων περίπου 1,0 m x 1,5 m κάθε είδους τοιχοποιίας που
προβλέπεται να κατασκευαστεί. Τα δείγµατα θα είναι επαρκώς θεµελιωµένα και θα δείχνουν τη σωστή
εφαρµογή των προδιαγραφών και των κανόνων δόµησης της τοιχοποιίας. Μόνο µετά την έγκριση τους
από την Υπηρεσία θα ξεκινά η κατασκευή της τοιχοποιίας, η οποία θα είναι εφάµιλλης ή καλύτερης
ποιότητας από τα παραπάνω δείγµατα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προτείνει τη χρήση
προσµίκτων, το δείγµα τοιχοποιίας πρέπει να ανεγερθεί 6 - 8 εβδοµάδες πριν από την χρήση των
υλικών.

11.3.3 Ανοχές

1

Απαίτηση

Ανοχή

οριζοντιότητα ως προς την ευθεία που καθορίζεται από τα εκατέρωθεν

≤ 1 cm

υποστυλώµατα και από την κατακόρυφη (νήµα της στάθµης)
2

ορθές γωνίες

3

τελικό ύψος της τοιχοποιίας

4

προεξοχές ή εσοχές

1 cm ανά 3 m
≤ 3 mm/m και πάντως ≤ 1 cm
≤ 1 cm

11.3.4 Προστασία
α.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής τοιχοποιίας, ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνά (µε τη

χρήση εγκεκριµένων µεθόδων) για την προστασία της κατασκευής από επιβλαβείς κλιµατολογικές
επιπτώσεις. Οι εκτιθέµενες σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες τοιχοποιίες πρέπει να καλύπτονται και να
προφυλάσσονται τουλάχιστον κατά τις πρώτες 48 ώρες µετά την ανέγερση τους.
β.

Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των 37°C και το ποσοστό

σχετικής υγρασίας µικρότερο από 50% λαµβάνονται τα ακόλουθα κατάλληλα µέτρα προστασίας της
κατασκευαζόµενης τοιχοποιίας:

-

Όλα τα υλικά κατασκευής προστατεύονται και σκιάζονται από την απευθείας έκθεση στην
ηλιακή ακτινοβολία.

-

Το κονίαµα διαστρώνεται σε στρώσεις µήκους µέχρι 1,2 m.

γ.

Οι πλίνθοι τοποθετούνται εντός ενός λεπτού µετά τη διάστρωση του κονιάµατος.
Μετά την ανέγερση η τοιχοποιία θα προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία και τον άνεµο για τις επόµενες 48 h.
Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι µικρότερη από 4°C, ο Ανάδοχος

υποβάλλει προτάσεις κατασκευής υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα
προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται είναι τα ακόλουθα:

-

Ο πάγος ή το χιόνι που έχουν σχηµατιστεί στην επιφάνεια της τοιχοποιίας θα τήκονται µε
την προσεκτική θέρµανση της επιφάνειας της τοιχοποιίας.

K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

-118-

Ν1100a/5176/B10

δ.

-

Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. Η τοιχοποιία που
προσβλήθηκε από παγετό καθαιρείται και ανακατασκευάζεται.

-

Σε θερµοκρασίες µικρότερες από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θερµαίνονται,
ώστε το παραγόµενο κονίαµα να έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του
κονιάµατος θα διατηρείται πάνω από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά την
ανέγερση της τοιχοποιίας. Η θέρµανση της κατασκευαζόµενης τοιχοποιίας θα είναι
οµοιόµορφη. Η θερµοκρασία των πλίνθων πρέπει να διατηρείται πάνω από τους 7°C.

-

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει αποδεκτές προτάσεις κατασκευής υπό
συνθήκες παγετού ή αµελήσει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας που ο ίδιος πρότεινε
και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία δεν θα επιτρέπεται η ανέγερση τοιχοποιίας σε
θερµοκρασίες περιβάλλοντος µικρότερες από 4°C. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη
αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας εξαιτίας αυτού του λόγου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύσει το τµήµα της τοιχοποιίας που έχει ολοκληρωθεί

από την εισροή υδάτων, πάγου και χιονιού, µέχρι να τοποθετηθεί και να σταθεροποιηθεί η οροφή ή να
ολοκληρωθεί η στέψη της τοιχοποιίας. Η προστασία επιτυγχάνεται µε την κάλυψη µε στεγανωτικά ή
θερµοµονωτικά υλικά και σε ακραίες περιπτώσεις µε τη θέρµανση µε λάµπες και άλλες εγκεκριµένες
µεθόδους.
ε.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενισχύει προσωρινά (και µέχρι την ολοκλήρωση τους) τις µη

ολοκληρωµένες

τοιχοποιίες,

έναντι

οριζοντίων

ωθήσεων

(ανεµοπίεση

κτλ),

µε

κατάλληλες

εγκεκριµένες µεθόδους. Σε περίπτωση ταχύτητας ανέµου 24 km/h ή µεγαλύτερης χρησιµοποιούνται
ανεµοφράκτες.

11.3.5 ∆ιαβροχή των Πλίνθων
α.

Η απαίτηση διαβροχής των πλίνθων, µε σκοπό την αποφυγή της γρήγορης απορρόφησης του

νερού από το κονίαµα, τη διευκόλυνση της διάστρωσης και τη βελτίωση της συναρµογής των πλίνθων
πρέπει να επιβεβαιώνεται από το εργοστάσιο παραγωγής και ο Ανάδοχος να ακολουθεί τις σχετικές
οδηγίες. Για τη διαβροχή χρησιµοποιείται πόσιµο νερό.
β.

Οι πλίνθοι διαβρέχονται, εφόσον είναι πορώδεις και στεγνές, ακριβώς πριν από την

τοποθέτηση, µε την εµβάπτιση τους σε νερό ή µε ψεκασµό σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής. ∆εν πρέπει όµως να αφήνονται βυθισµένες στο νερό, ούτε να διαβρέχονται τόσο, όσο να
επέρχεται κορεσµός τους. Μετά τη διάστρωση, πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται
στεγνές. Εάν υπάρχει πιθανότητα παγετού οι πλίνθοι δεν θα διαβρέχονται.
γ.

Οι πλίνθοι πλένονται πριν, και αν αυτό είναι απαραίτητο, και µετά τη διάστρωση, κατά τις

οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

11.3.6 Προετοιµασία
α.

Οι τοιχοποιίες δεν θα κατασκευάζονται πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδοµάδες από την

αφαίρεση του ξυλοτύπου της φέρουσας κατασκευής.
β.

Οι επιφάνειες επαφής µεταξύ τοιχοποιίας και κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα

θα πληρούνται µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:3 κατά βάρος τσιµέντου και άµµου. Οι επιφάνειες
επαφής πρέπει να έχουν επιχρισθεί µε πεταχτή τσιµεντοκονία περιεκτικότητας 400 kg τσιµέντου
τουλάχιστον 24 h πριν την κατασκευή της τοιχοποιίας. Όπου προβλέπεται, τοποθετείται επίσης ειδική
αγκύρωση.
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γ.

Πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης η επιφάνεια έδρασης καθαρίζεται από

οποιαδήποτε ξένα υλικά και σκουπίζεται για την αφαίρεση σκόνης κτλ. Αν υπάρχουν εξογκώµατα στην
επιφάνεια έδρασης, αφαιρούνται για να µην προκαλέσουν στρέβλωση της στρώσης. Εφόσον είναι
κεκλιµένη ή ανώµαλη, η βάση της τοιχοποιίας εξοµαλύνεται µε τη διάστρωση εξισωτικής στρώσης
σκυροδέµατος 300 kg τσιµέντου, µε σκοπό την εξασφάλιση της οριζοντιότητας των αρµών. Η πρώτη
στρώση των πλίνθων πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντια, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή
διάστρωση των παραπάνω σειρών.
δ.

Κάτω από την αρχική οριζόντια στρώση, στις ποδιές των παραθύρων και πάνω από τα

υπέρθυρα και τα σενάζ πρέπει να τοποθετείται υδροµονωτικό υλικό.

11.3.7 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Ο Ανάδοχος ακολουθεί τα κατασκευαστικά σχέδια για την ανέγερση της τοιχοποιίας ή / και τις

οδηγίες της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις
απαραίτητες πληροφορίες.
β.

Όλες οι τοιχοποιίες πρέπει να είναι αλφαδιασµένες, κατακόρυφες, και οµαλές, σε ορθές γωνίες

µε πλήρεις στρώσεις κονιάµατος. Απαγορεύεται η χρήση µεταλλικού σφυριού και επιβάλλεται η χρήση
του µυστριού ή σφυριού από ελαστικό για τη διασφάλιση της οριζοντιότητας και καθετότητας των
πλίνθων. Η πυκνότητα των ραµµάτων καθ΄ ύψος και κατά µήκος πρέπει να είναι τέτοια που να
διασφαλίζει την ευθυγράµµιση της τοιχοποιίας. Τα κατακόρυφα ράµµατα διατηρούνται µέχρι το τέλος
της ανέγερσης, ενώ τα οριζόντια ράµµατα ανεβάζονται τόσο συχνά, ώστε να διασφαλίζεται η
ευθυγραµµία όλων των στρώσεων καθ΄ ύψος.
γ.

Οι ορθές γωνίες χαράσσονται σωστά (γώνιασµα) µε την εφαρµογή του κανόνα 4-5-6 ή 6-8-10

για µεγαλύτερα µήκη (Πυθαγόρειο θεώρηµα), ώστε να αποφεύγονται κακοτεχνίες που γίνονται
εµφανείς αργότερα.
δ.

∆εν επιτρέπεται η ενσωµάτωση σπασµένων ή φθαρµένων τεµαχίων στην τοιχοποιία.

ε.

Η εµπλοκή των πλίνθων πρέπει να επιτυγχάνεται µε όσο το δυνατόν λιγότερες τεµαχισµένες

πλίνθους. Ο τεµαχισµός των πλίνθων γίνεται µε την κοπή τους µε το ξυλουργικό ή άλλο ειδικό πριόνι,
πριονοκορδέλα ή δισκοπρίονο. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κοπής.
στ.

Μικροπροσαρµογές στο πλάτος ή το πάχος των αρµών είναι δυνατόν να διορθώσουν τυχόν

ασυµβατότητες των διαστάσεων της τοιχοποιίας και του υπάρχοντος περιγράµµατος σκελετού ώστε
να αποφεύγεται ο άσκοπος τεµαχισµός πλίνθων, οι ασυµµετρίες εκατέρωθεν των ανοιγµάτων κτλ.
ζ.

Τα µεταλλικά στοιχεία (στηρίγµατα) καλύπτονται µε τσιµεντοκονίαµα για λόγους προστασίας

από τη σκουριά. Απαγορεύεται η χρήση ασβέστη ή γύψου. Οι εσοχές στις οποίες αγκυρώνονται τα
αγκύρια θα πληρούνται επαρκώς µε κονίαµα.
η.

Σε περίπτωση που κάποια τεµάχια παραµένουν χαλαρά µετά την αρχική πήξη του

κονιάµατος, αφαιρούνται και αντικαθίστανται µε την εφαρµογή νέου κονιάµατος µε δαπάνες του
Αναδόχου.
θ.

Στον πόδα της τοιχοποιίας, στα υπέρθυρα και στα σενάζ πρέπει να τοποθετούνται, εφόσον

υπάρχει σχετική απαίτηση στραγγιστήριες οπές.
ι.

Για τις οπτοπλινθοδοµές που έχουν µήκος άνω των 12 m και πρόκειται να επιχριστούν πρέπει

να προβλέπεται αρµός διαστολής. Το ίδιο ισχύει και για τις διακοσµητικές πλινθοδοµές όψεων µε
µήκος άνω των 8 m.
ια.

Σενάζ
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-

Η διατοµή και ο οπλισµός των σενάζ ορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Σε αντίθετη
περίπτωση ο Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Πάντως το ύψος των σενάζ
θα είναι τουλάχιστον 10 cm και ο ελάχιστος οπλισµός είναι 2Φ10 άνω και 2Φ10 κάτω
(S400) και συνδετήρες Φ8/25 (S220) στην περίπτωση τοιχοποιίας µέχρι πάχος µιας
πλίνθου είτε µε 3Φ10 άνω και 3Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ 8/20 (S220) στην
περίπτωση τοιχοποιίας µεγαλύτερου πάχους.

-

Ο Ανάδοχος εξετάζει την απαίτηση αύξησης του πλήθους των σενάζ (ή / και της διατοµής
και του οπλισµού τους) στην περίπτωση ύπαρξης µεγάλων ανοιγµάτων ή µεγάλου ύψους
και υποβάλλει προς έγκριση τις αντίστοιχες προτάσεις στην Υπηρεσία.

-

Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει, κατά την κρίση της, την
αύξηση του πλήθους ή / και της διατοµής και του οπλισµού των σενάζ και πρεκιών.

ιβ.

Οπλισµοί

-

Ο Ανάδοχος τοποθετεί τον οπλισµό που υποδεικνύεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και
τη µελέτη (είδος, απαίτηση αντιδιαβρωτικής προστασίας, διάµετρος, σχήµα, αποστάσεις,
µέγεθος και πλήθος ράβδων, µατίσεις). Σε περίπτωση που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν
παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες, ο Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας,
τηρώντας πάντοτε τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται από τους σχετικούς
Κανονισµούς και το παρόν Τεύχος (βλ. και προηγούµενη παράγραφο «Σενάζ»).

-

Οι ράβδοι θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, έλαια ή γράσα.

ιγ.

Εφόσον προβλέπεται στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία, είναι δυνατή η χρήση

ενίσχυσης από πλέγµατα και ανοξείδωτους συνδετήρες ανά 0,60 m ύψους τοιχοποιίας αντί για
συµβατικό σενάζ, τα οποία θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 845. Στην περίπτωση αυτή το
πλάτος του πλέγµατος ενδείκνυται να είναι περίπου 5 cm στενότερο από το πάχος του τοίχου. Τα
πλέγµατα θα καλύπτονται επαρκώς από κονίαµα. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη:

ιδ.

-

ανέγερση τοιχοποιίας µέχρι 0,60 m από τη στάθµη του εδάφους

-

συνέχιση ανέγερσης της τοιχοποιίας µέχρι 1,20 m κ.ο.κ.

διάστρωση κονιάµατος
τοποθέτηση πλεγµάτων και συνδετήρων
διάστρωση κονιάµατος που καλύπτει τον οπλισµό
σύνδεση τοιχοποιίας και φέροντα οργανισµού µε γωνιακούς συνδετήρες σε συνέχεια µε το
πλέγµα
Για τη δόµηση τοιχοποιιών από θερµοµονωτικές πλίνθους ή άλλες ειδικές πλίνθους ο

Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής των πλίνθων.

11.3.8 ∆ιάστρωση - Γενικά
α.

Η διάστρωση πρέπει να γίνεται οµοιόµορφα, έτσι ώστε η στάθµη των ολοκληρωµένων

τµηµάτων να είναι ενιαία σε κάθε επίπεδο.
β.

∆εν θα πρέπει να διαστρώνονται περισσότερες από 16 στρώσεις πλίνθων ανά ηµέρα (ή 1,5 m

ύψος κατασκευασµένης τοιχοποιίας ανά ηµέρα) χωρίς τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να
υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για την πήξη του κονιάµατος, προς αποφυγή ανεπιθύµητων
συνιζήσεων.
γ.

Οι πλίνθοι θα διαστρώνονται µε τη χρήση άφθονου κονιάµατος, µε ολίσθηση και σύγχρονη

πίεση, χωρίς υπερβολικά χτυπήµατα και έτσι ώστε το κονίαµα να γεµίζει τους αρµούς και να εξέχει
από αυτούς. Οι πλίνθοι τοποθετούνται αφού προηγούµενα διαστρωθεί κονίαµα πάνω στην
προηγούµενη στρώση και επαλειφθεί κονίαµα στον κατακόρυφο αρµό. Όσο από το πλεονάζον
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κονίαµα δεν εισχωρήσει στον αρµό µε τη συµπίεση του µε το µυστρί, αφαιρείται πριν τη σκλήρυνση
του.
δ.

∆ιασταυρούµενοι τοίχοι πρέπει να διαστρώνονται συγχρόνως, ώστε να συνδέονται σε κάθε

στρώση µε αµοιβαίες εισδοχές του ενός µέσα στον άλλον. Απαγορεύεται η µονοµερής διάστρωση
ακόµα και αν υπάρχει πρόβλεψη αναµονών ή υποδοχών. Στις διασταυρώσεις των τοίχων πρέπει να
τοποθετείται ο απαιτούµενος οπλισµός.
ε.

Λοξή στρώση της στέψης (ενσφήνωση)

-

Η τελευταία οριζόντια στρώση των πλίνθων τοποθετείται 15 cm κάτω από την οροφή. Ο
τοίχος ολοκληρώνεται µε µια λοξή στρώση πλίνθων (ενσφήνωση) µεταξύ οροφής και
τελευταίας οριζόντιας στρώσης.

-

Χρησιµοποιούνται είτε µικρά τεµάχια πλίνθων, που τοποθετούνται κολυµβητά σε κονίαµα,
είτε τριγωνικά κατά την έννοια της όψης τεµάχια, τα οποία περιβαλλόµενα µε κονίαµα
σφηνώνονται µε ολίσθηση κατά την έννοια του οριζόντιου άξονα του τοίχου. Σηµειακή
επαφή µεταξύ πλίνθων και οροφής ή υποκείµενης στρώσης δεν επιτρέπεται. Οι άκρες της
πλίνθου πρέπει να διαµορφώνονται κατάλληλα, έτσι ώστε να δηµιουργούνται επίπεδες
επιφάνειες για την ενσφήνωση. Η γωνία των πλίνθων της λοξής στρώσης είναι µεταξύ 45º60º.

-

Θα µεσολαβούν τουλάχιστον 48 h από την ολοκλήρωση της τελευταίας οριζόντιας
στρώσης µέχρι τη διάστρωση της λοξής στρώσης, ώστε το κονίαµα να έχει σκληρυνθεί και
συρρικνωθεί µε σκοπό την αποφυγή της αποκόλλησης της τοιχοποιίας από την οροφή
µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

-

Αν δεν είναι εφικτή η διάστρωση λοξής στρώσης, τότε ο αρµός µεταξύ της τελευταίας
στρώσης της τοιχοποιίας και της οροφής γεµίζει µε κατάλληλο µη συρρικνούµενο
τσιµεντοκονίαµα.

-

Αν πρόκειται για τοιχοποιία πλήρωσης και εφόσον προβλέπεται στα σχέδια και
αναµένονται βέλη κάµψης της υπερκείµενης κατασκευής, ο αρµός µεταξύ της τελευταίας
στρώσης του τοίχου και της οροφής γεµίζει µε µαλακό µονωτικό υλικό. Η εγκάρσια
σταθερότητα του τοίχου εξασφαλίζεται µε ειδικά αγκύρια.

στ.

Το πάχος των αρµών πρέπει γενικά να είναι τέτοιο, ώστε 4 διαδοχικές στρώσεις πλίνθων να

έχουν συνολικό ύψος τουλάχιστον κατά 30 mm µεγαλύτερο, από ότι αν οι στρώσεις αυτές είχαν
ολοκληρωθεί χωρίς κονίαµα. Πριν την τοποθέτηση και τη συµπίεση των πλίνθων κάθε στρώσης, η
στρώση κονιάµατος θα έχει αρχικό πάχος από 15 mm ως 20 mm και µε την τοποθέτηση θα
περιορίζεται στα 10 mm το πολύ.
ζ.

Οι κατακόρυφοι αρµοί θα έχουν οµοιόµορφο πάχος 8 mm κατά µέσο όρο και πάντως όχι

µεγαλύτερο από 10 mm. Οι πλίνθοι τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχουν σε δύο
διαδοχικές στρώσεις αρµοί στην ίδια κατακόρυφο, αλλά ο αρµός κάθε στρώσης να βρίσκεται στον
άξονα πλίνθου της υποκείµενης στρώσης.
η.

Αρµολόγηση πλινθοδοµών

-

Ενδείκνυται η αρµολόγηση να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο αρµός να σφραγίζει
πλήρως το διάκενο µεταξύ των πλίνθων. Παρόλο που για λόγους αισθητικής σε εµφανείς
τοιχοποιίες, είναι δυνατόν οι αρµοί να διαµορφώνονται σε εσοχές ως προς την κατακόρυφη
περασιά της τοιχοποιίας, καλό είναι αυτού του είδους η αρµολόγηση να γίνεται µετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής, µε την απόξεση των πλήρων αρµών σε βάθος 2 cm και µε
την πλήρωση τους µε θηραϊκό κονίαµα ή ασβεστοτσιµεντοκονίαµα (τουλάχιστον 450 kg
3
τσιµέντου ανά m κονιάµατος).
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-

Η αφαίρεση του πλεονάζοντος κονιάµατος αρµολόγησης από τους εξωτερικούς αρµούς
γίνεται µε χρήση µικρού πήχη (αρµόξυλο) ή υγρής λινάτσας. Η χρήση στρογγυλής
σιδερόβεργας για τη συµπίεση του κονιάµατος των αρµών δεν ενδείκνυται από άποψη
στεγανότητας.

-

Εκτός από την περίπτωση που χρησιµοποιείται ειδικό έτοιµο κονίαµα, η αρµολόγηση
γίνεται µετά την πάροδο κατάλληλου χρονικού διαστήµατος µετά τη διάστρωση της
τοιχοποιίας και οπωσδήποτε µετά την αρχική πήξη του συνδετικού κονιάµατος, αλλά
οπωσδήποτε πριν την πλήρη σκλήρυνση του.

11.3.9 ∆ιπλές Τοιχοποιίες
11.3.9.1 Γενικά
α.

Στην πρώτη στρώση της πλινθοδοµής τοποθετείται υδροµονωτικό υλικό στο διάκενο µεταξύ

των δύο όψεων της πλινθοδοµής µε κατάλληλη διαµόρφωση (κλίση προς τα έξω), ώστε να
αποκλείεται η διείσδυση υγρασίας.
β.

Στην περίπτωση που η εξωτερική πλινθοδοµή προεξέχει των υποστυλωµάτων, η σύνδεση

των τοιχοποιιών γίνεται µε κατακόρυφα σενάζ από ισχυρό γαρµπιλοµπετόν 300 kg τσιµέντου,
κατάλληλα οπλισµένου, διατοµής σχήµατος Γ.
γ.

Στο ύψος των ποδιών και των πρεκιών υαλοστασίων ή των φεγγιτών ή στο µέσο του ύψους

των τυφλών τοίχων κατασκευάζεται σενάζ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 σε όλο το µήκος τους.
Η διάταξη και οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες θα συµφωνούν µε τα αναφερόµενα στη µελέτη και στα
κατασκευαστικά σχέδια.
δ.

Στη θέση τυχόν παραµένοντος διακένου για διάστρωση σκυροδέµατος τοποθετείται σανίδα ή

λωρίδα υαλοβάµβακα που παραµένει στον τοίχο. Για τη συλλογή του πλεονάζοντος κονιάµατος της
όψης προς το διάκενο της εσωτερικής τοιχοποιίας τοποθετείται προσωρινά στο διάκενο ξύλινη σανίδα
ή µεταλλικό έλασµα εγκάρσια προς την επιφάνεια της τοιχοποιίας. Μετά την ολοκλήρωση της
ανέγερσης της τοιχοποιίας η σανίδα αφαιρείται.
ε.

Στην περίπτωση που η εξωτερική τοιχοποιία οριοθετεί χώρο που συνορεύει µε εξώστη,

πλατύσκαλο, δώµα κτλ, κατασκευάζεται βάση από σκυρόδεµα C12/15, πάχους ίσου προς το πάχος
της, ή ίσου µε το πάχος του εξωτερικού δροµικού τοίχου εφόσον υπάρχει συρόµενο θυρόφυλλο και
ύψους που υπερβαίνει την αντίστοιχη τελική στάθµη του εξωτερικού δαπέδου κατά 10 cm. Στo
σκυρόδεµα αυτό προστίθεται στεγανοποιητικό µάζας.
στ.

Το διάκενο ξεκινά στα 10 cm πάνω από την επιφάνεια έδρασης και συνεχίζει χωρίς διακοπή

µέχρι το σενάζ ή τη στέψη και πρέπει να παραµένει καθαρό και απαλλαγµένο από απορρίµµατα και
συνδετικό κονίαµα.
ζ.

Τα αγκύρια διαµορφώνονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην επιτρέπουν τη διοχέτευση

υγρασίας από τον εξωτερικό στον εσωτερικό τοίχο. Τοποθετούνται περίπου ανά 30 cm καθ΄ ύψος της
πλινθοδοµής. Κοντά στις εξωτερικές γωνίες της διακοσµητικής πλινθοδοµής θα αποφεύγεται η
τοποθέτηση αγκυρώσεων. Όταν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα προβλέπεται κατακόρυφος αρµός.
η.

Στον εξωτερικό τοίχο κατασκευάζονται αρµοί διαστολής σε αποστάσεις ανάλογες µε τις

κλιµατολογικές συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία κτλ), την ποιότητα των υλικών και το χρώµα, έτσι
ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση του εξωτερικού τοίχου. Οι αρµοί διαστολής διαµορφώνονται
µε κατάλληλα προφίλ και σφραγιστικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η διέλευση της υγρασίας.
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θ.

Στα σηµεία σύνδεσης των δύο τοίχων (σενάζ, υπέρθυρα κτλ) πρέπει να τοποθετείται πάντα

αδιάβροχη µόνωση µε κλίση προς τα έξω.
ι.

Αν προβλέπεται η κατασκευή διπλής τοιχοποιίας χωρίς διάκενο, το γέµισµα του διαχωριστικού

αρµού πρέπει να είναι πλήρες. Ο διαχωριστικός αρµός έχει πάχος 2 cm και πληρούται επιµεληµένα σε
κάθε στρώση, ώστε να µην διακόπτεται σε κανένα σηµείο. Στις γωνίες, στα ανοίγµατα των θυρών και
παραθύρων και κατά µήκος των αρµών διαστολής η πλήρωση του αρµού πρέπει να γίνεται µε
ιδιαίτερη προσοχή.
ια.

Οι διπλές εσωτερικές τοιχοποιίες των κτιρίων αποτελούνται συνήθως από δύο πλινθοδοµές

που συνδέονται µε µια πλίνθο ανά µ.µ. και 70 cm ύψους του διακένου (που πληρούται µε
ηχοµονωτικό υλικό), όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. Σενάζ από σκυρόδεµα C12/15
κατασκευάζονται πάντοτε στο ύψος των πρεκιών ή στο µέσον του ύψους των τυφλών εσωτερικών
τοίχων σε όλο το µήκος τους. Τοίχοι που δεν φθάνουν µέχρι την οροφή στέφονται µε σενάζ
σκυροδέµατος C12/15. Η τελευταία στρώση είναι λοξή (ενσφήνωση).
11.3.9.2 ∆όµηση ∆ιπλής Τοιχοποιίας µε Μόνωση και διάκενο
α.

Πρώτα κατασκευάζεται η εσωτερική πλινθοδοµή και καθαρίζεται η εξωτερική της επιφάνεια

από τα πλεονάζοντα κονιάµατα. Κατά την ανέγερση τοποθετούνται ανάµεσα στις πλίνθους φουρκέτες
από γαλβανισµένο σύρµα για τη στερέωση της µόνωσης, σε κατάλληλη πυκνότητα ανά m

2

πλινθοδοµής ή τουλάχιστον 5 φουρκέτες ανά πλάκα µόνωσης.
β.

Επί της καθαρισµένης επιφάνειας επαλείφεται φράγµα υδρατµών και τοποθετείται η µόνωση.

Η µόνωση καλύπτει όλη την επιφάνεια της πλινθοδοµής χωρίς να αφήνει κενά στους αρµούς και στις
άκρες µε τα γειτονικά οικοδοµικά στοιχεία (π.χ. δοκοί, υποστυλώµατα). Το µονωτικό καθώς
τοποθετείται στον τοίχο, καρφώνεται στα σκέλη των φουρκετών και συγκρατείται µε τσιγκοπλακίδια
που αγκυρώνονται στην τοιχοποιία ανοίγοντας τα σκέλη των φουρκετών.
γ.

Μετά την τοποθέτηση της µόνωσης κατασκευάζεται η εξωτερική πλινθοδοµή.

11.3.9.3 ∆ιπλές Εµφανείς Τοιχοποιίες
α.

Η προστασία έναντι της υγρασίας επιτυγχάνεται µε τη διάστρωση κονιάµατος τσιµεντοκονίας

µε στεγανωτικό µάζας, είτε µε την τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης µεταξύ των δοµικών
στοιχείων και της πλινθοδοµής. Θα επιλέγονται πλίνθοι και κονιάµατα µε κατάλληλες ιδιότητες, ώστε
να µην επιτρέπουν τη διείσδυση της υγρασίας.
β.

Οι πλίνθοι τοποθετούνται µε τη χρήση ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος τουλάχιστον 350 kg
3

τσιµέντου και 0,04 m ασβέστη, άµµο θαλάσσης και πλαστικοποιητικό µάζας µε αρµούς πάχους µέχρι
6 mm.
γ.

Ακόµα και όταν οι διακοσµητικές πλινθοδοµές βρίσκονται σε επαφή µε τα δοµικά στοιχεία θα

έχουν τουλάχιστον 20 cm πλάτος και θα στερεώνονται µε ειδικά ανοξείδωτα τεµάχια αγκυρώσεως.
δ.

Μεταξύ του θερµοµονωτικού υλικού και της εξωτερικής τοιχοποιίας πρέπει να µεσολαβεί

διάκενο αερισµού πάχους περίπου 5 cm, ώστε να διευκολύνεται η εκτόνωση των υδρατµών και να
µειώνεται η πιθανότητα εσωτερικής συµπύκνωσης. Το φράγµα υδρατµών τοποθετείται από τη θερµή
πλευρά της θερµοµονωτικής στρώσης και όχι από την πλευρά του διάκενου. Θα προβλέπονται µικρές
εγκάρσιες οπές εξαερισµού του κενού.
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ε.

Η άνω περίµετρος των στηθαίων πρέπει να είναι συνεχής και όχι διακοπτόµενη ή

ανοµοιόµορφη. Οι πρόβολοι και τα περβάζια πρέπει να διαµορφώνονται σωστά, ώστε να µην οδηγούν
το νερό προς την τοιχοποιία.
στ.

Κατά τη κατασκευή της συναρµογής των τοίχων µε το σκελετό του κτιρίου πρέπει να

λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι διαφορικές θερµοκρασιακές και υγροσκοπικές µεταβολές της τοιχοποιίας και
του σκελετού καθώς και οι διαφορετικές παραµορφώσεις.
ζ.

Η θέση των ανοιγµάτων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα στοιχεία εκατέρωθεν των

παραστάδων (λαµπάδων) να έχουν τις ίδιες διαστάσεις.
η.

Η αρµολόγηση γίνεται µε εργαλεία ίδιου µεγέθους και σχήµατος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται

οµοιοµορφία της εµφάνισης των αρµών και µε τσιµεντοκονίαµα 600 kg τσιµέντου µε τις κατάλληλες
χρωστικές ουσίες.
11.3.9.4 Εµφανείς Τοιχοποιίες από Οξύµαχες Πλίνθους (klinker)
α.

Η υδατοαπορροφητικότητα του συνδετικού κονιάµατος που χρησιµοποιείται για τη δόµηση

πλινθοδοµών από οξύµαχες πλίνθους ενδείκνυται να είναι χαµηλή (παρεµφερής µε αυτή των
πλίνθων), ώστε να επιτυγχάνεται σωστή συνεργασία κονιάµατος – πλίνθων. Για το λόγο αυτό
συνιστάται η χρήση ρητινών στο µίγµα µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η περιεκτικότητα
3

σε τσιµέντο θα φτάνει τα 450 kg/m κονιάµατος.
β.

Οι οξύµαχες πλίνθοι πρέπει κατά την τοποθέτηση να είναι απολύτως στεγνές. Σε περίπτωση

σταδιακής κατασκευής της τοιχοποιίας, τα έτοιµα τµήµατα θα πρέπει να προστατεύονται έναντι της
βροχής.
γ.

Το κονίαµα αρµολόγησης θα περιέχει µόνο λεπτόκοκκα αδρανή και τσιµέντο σε αναλογία 500
3

3

kg/m - 600 kg/m . Η αρµολόγηση µπορεί να γίνει είτε µετά την αποπεράτωση της κατασκευής της
τοιχοποιίας είτε κατά τη διάρκεια της, µε τρόπο παρεµφερή µε την αρµολόγηση των πλακιδίων
επιστρώσεων δαπέδων.
δ.

Οι πλίνθοι µετά την αρµολόγηση και όσο παραµένουν στεγνές, καθαρίζονται µε βούρτσα

(ανοξείδωτη ή από φυσικές ίνες). Αφού αποµακρυνθούν τα υπολείµµατα κονιάµατος και άλλων
ρύπων, η επιφάνεια καθαρίζεται επιµελώς µε σφουγγάρι και νερό.

11.3.10 Οπλισµένη Τοιχοποιία από Τσιµεντόλιθους
α.

Ο οπλισµός της οπλισµένης τοιχοποιίας από τσιµεντόλιθους τοποθετείται ως εξής:

-

Ο κατακόρυφος οπλισµός µπορεί να τοποθετηθεί πριν ή µετά την κατασκευή της
τοιχοποιίας. Στην περίπτωση τοποθέτησης µετά τη διάστρωση χρησιµοποιούνται
κατάλληλοι οδηγοί.

-

Οι οριζόντιοι οπλισµοί τοποθετούνται κατά την ανέγερση του τοίχου.

β.

Οι ελάχιστες επικαλύψεις του οπλισµού αναφέρονται στον EC 6.
Σκυροδέτηση

-

Η σκυροδέτηση γίνεται µε 2 τρόπους: χαµηλή (κατά στρώσεις) και υψηλή (ολόσωµη).
Στη σκυροδέτηση κατά στρώσεις, ο τοίχος κατασκευάζεται σε στρώσεις όχι µεγαλύτερες
του 1,5 m µέχρι το επιθυµητό ύψος. Οι οπλισµοί πρέπει να εξέχουν τόσο κατά στρώση,
όσο είναι η αναγκαία µάτιση µε την επόµενη (EC 6), ή θα τοποθετούνται σε όλο τους το
µήκος οι κατακόρυφοι οπλισµοί.
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-

Η ολόσωµη σκυροδέτηση γίνεται αφού έχει κατασκευαστεί όλος ο τοίχος. Σε κάθε θέση
κατακόρυφου οπλισµού διανοίγεται, στο κατώτερο µέρος του τοίχου, οπή επιθεώρησης (µε
ελάχιστες διαστάσεις 7,5 cm x 10 cm), για να ελέγχεται η καθαρότητα του ανοίγµατος, ώστε
να διευκολύνεται η ασφαλής ροή του σκυροδέµατος πλήρωσης. Οι οπές επιθεώρησης
φράσσονται πριν τη σκυροδέτηση.

11.3.11 Λιθοδοµές
11.3.11.1 Γενικά
α.

Για την κανονική διαµόρφωση µιας λιθοδοµής απαιτείται ανά στρώση ένας δροµικός λίθος

(δηλαδή µε την επιµήκη πλευρά του παράλληλη µε το µήκος του τοίχου) σε συνέχεια µε έναν µπατικό
λίθο (δηλαδή µε την επιµήκη πλευρά του κάθετη προς το µήκος του τοίχου). Στην επόµενη στρώση η
διάταξη θα είναι αντίθετη, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εµπλοκή των λίθων.
β.

Το πάχος µιας οµοιογενώς κατασκευασµένης τοιχοποιίας δεν είναι µικρότερο από 45 cm,

εκτός της περίπτωσης διακοσµητικής λιθοδοµής (επένδυσης).
γ.

∆εν θα υπάρχουν κενά µεταξύ των λίθων. Οι στρώσεις του κονιάµατος θα είναι πλήρεις.

δ.

Κατά τη δόµηση της λιθοδοµής θα διαµορφώνονται αρµοί διαστολής πάχους 2– 3 cm ανά

περίπου 30 m µήκους τοιχοποιίας. Ο αρµός διαµορφώνεται µε την παρεµβολή ξύλινης σανίδας ή
ελαστικού υλικού και καλύπτεται από την εσωτερική πλευρά µε ξύλινο ή σιδηρό περιθώριο (περβάζι),
ενώ από την εξωτερική µε υδρορροή. Και στις δυο περιπτώσεις η στήριξη γίνεται µόνο από τη µια
πλευρά της λιθοδοµής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα µετακίνησης.
ε.

Στη στέψη των λιθοδοµών που έχουν λειτουργία τοίχου αντιστήριξης ή περίφραξης

διαµορφώνεται σενάζ από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε οπλισµό που συµφωνεί µε τα κατασκευαστικά
σχέδια. Σενάζ επίσης τοποθετείται και σε ενδιάµεσα ύψη της λιθοδοµής. Γενικά για τα σενάζ ισχύουν
οι διατάξεις του παρόντος (βλ. παρ. «Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής»).
11.3.11.2 Αργολιθοδοµές
α.

Οι αργολιθοδοµές χρησιµοποιούνται συνήθως σε δευτερεύοντες τοίχους αντιστήριξης και

τοίχους περίφραξης.
β.

γ.

Η δόµηση γίνεται ως εξής:

-

∆ιαστρώνεται κονίαµα στην επιφάνεια έδρασης των λίθων. Ως επιφάνειες έδρασης πρέπει
να χρησιµοποιούνται οι µεγαλύτερες και πιο επίπεδες έδρες των λίθων.

-

Τοποθετούνται οι λίθοι ελεύθερα, µε ελαφρό κτύπηµα και χωρίς ενσφήνωση κατά στρώσεις
και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηµατίζονται από 2 ή 3 στρώσεις οριζόντια τµήµατα, ύψους
µικρότερου των 70 cm («σαβάκια»). Μικρά κενά µεταξύ των λίθων συµπληρώνονται µε
µικρότερα λίθινα τεµάχια (µόλια, τσιβίκια).

-

Το πλεονάζον κονίαµα φεύγει από τους αρµούς µε την ώθηση των λίθων και µε το
κτύπηµα τους µε σφυρί. Το µέσο πάχος των αρµών είναι 2 cm – 3 cm.
Όρθιοι λίθοι πλακοειδούς µορφής δεν πρέπει να τοποθετούνται µε τη µεγάλη επιφάνεια

παράλληλη µε την όψη του τοίχου, διότι δεν επιτυγχάνεται σύνδεση µε τους παρακείµενους λίθους.
δ.

Σωστότερη δόµηση επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία καθ’ ύψος 1,5 m οριζόντιων στρώσεων.

ε.

Μόλις το κονίαµα δόµησης στεγνώσει κάπως γίνεται αρµολόγηση, οι ορατοί αρµοί

καθαρίζονται από χαλαρά κονιάµατα και συµπληρώνονται µε το ίδιο κονίαµα που έχει χρησιµοποιηθεί
για τη δόµηση. Το κονίαµα συµπιέζεται µέσα στους αρµούς ώστε να µην µείνουν κενά και η επιφάνειά
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του διαστρώνεται µε το µυστρί. Κατόπιν χαράσσεται µε το µυστρί χαραγή στο µέσο περίπου της
εξωτερικής επιφάνειας του αρµού.
στ.

Συνήθης κακοτεχνία των λιθοδοµών είναι η κατασκευή επιµεληµένων όψεων από κατάλληλα

µεγέθη λίθων και η πλήρωση του ενδιάµεσου τµήµατος της λιθοδοµής από πολύ µικρά τεµάχια και
πολύ κονίαµα. Λιθοδοµή τέτοιου είδους κρίνεται απορριπτέα.
11.3.11.3 Λαξευτές Λιθοδοµές
α.

Οι λιθοδοµές που προκύπτουν από λαξευτούς λίθους µπορεί να είναι

-

ισόδοµες, στην περίπτωση που οι λίθοι είναι ισοµεγέθεις και οι στρώσεις έχουν το ίδιο
ύψος

-

ανισόδοµες, στην περίπτωση µη συνεχών στρώσεων λίθων σε όλη την έκταση της
λιθοδοµής και λίθων που δεν έχουν όλοι ορθογώνιο σχήµα

-

ψευδισόδοµες όταν το ύψος των στρώσεων δεν είναι σταθερό.

β.

Η σύνδεση των λίθων γίνεται µε τη χρήση σιδηρών ή χάλκινων συνδέσµων που

τοποθετούνται σε ανάλογες οπές των λίθων.
γ.

Το πάχος των αρµών είναι 2 mm – 3 mm και οι µη οριζόντιοι αρµοί πρέπει να διαµορφώνονται

έτσι, ώστε κάθε λίθος να εδράζεται τουλάχιστον σε 2 άλλους της κατώτερης στρώσης.
δ.

Οι λαξευτές λιθοδοµές κατασκευάζονται σύµφωνα µε κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία ο

Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονεί στην περίπτωση που δεν συµπεριλαµβάνονται ήδη στη µελέτη.
11.3.11.4 Ηµιλαξευτές Λιθοδοµές
α.

Στις ηµιλαξευτές λιθοδοµές εφαρµόζονται τα συστήµατα δόµησης των λαξευτών λιθοδοµών

(ισόδοµο, ανισόδοµο, ψευδισόδοµο). Η συνηθέστερη περίπτωση είναι αυτή του ανισόδοµου
συστήµατος και του µωσαϊκού συστήµατος.
β.

Στο µωσαϊκό σύστηµα χρησιµοποιούνται εξάγωνοι λίθοι είτε κανονικοί είτε µε 2 εξάγωνα

συµµετρίας, ίσα µεταξύ τους. Σε κάθε κορυφή πολυγώνου πρέπει να συναντούνται µόνο 3 αρµοί και
µεταξύ 2 γειτονικών στοιχείων συνάντησης, οι αρµοί πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ευθύγραµµοι.
11.3.11.5 ∆ιακοσµητικές Λιθοδοµές
α.

Οι διακοσµητικές λιθοδοµές κατασκευάζονται µε τους ακόλουθους τρόπους:

-

Είτε διαστρώνονται ως πρόσθετη τοιχοποιία σε επαφή µε την εξωτερική τοιχοποιία του
κτιρίου. Οι δύο τοιχοποιίες συνδέονται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. Η λιθοδοµή εφάπτεται
σε όλη την επιφάνεια της κυρίως τοιχοποιίας καλύπτοντας και τα εµφανή µέτωπα των
πλακών σκυροδέµατος.

-

Είτε επικολλούνται µε συνδετικό τσιµεντοκονίαµα στην τοιχοποιία και αρµολογούνται, έτσι
ώστε η προκύπτουσα επιφάνεια να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της µελέτης (λεία ή ανάγλυφη
επιφάνεια κτλ). Η σταθερότητα της επένδυσης βελτιώνεται µε την παρεµβολή στοιχειώδους
πλέγµατος στο µέσο της στρώσης του κονιάµατος. Ανά διαστήµατα τοποθετούνται
χαλύβδινα αγκύρια στερέωσης µε την τοιχοποιία.

-

Είτε στερεώνονται µε µεταλλικό σκελετό σε µικρή απόσταση από την τοιχοποιία. Το
διάκενο µεταξύ του τοίχου και της επένδυσης µπορεί να αφεθεί ελεύθερο για αερισµό ή να
πληρωθεί µερικά µε θερµοµονωτικές πλάκες, που στερεώνονται στην όψη µε επικόλληση ή
µηχανικούς συνδέσµους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται χώρος αερισµού πλάτους
περίπου 2 cm και θερµοµονωτική προστασία της όψης.
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β.

Οι εξωτερικές γωνίες των διακοσµητικών λιθοδοµών διαµορφώνονται συνήθως αφήνοντας

εναλλασσόµενα εµφανείς τις διατοµές των λίθων της επένδυσης της µιας ή των δύο πλευρών.

11.3.12 Μικτές Τοιχοποιίες
Για την αποφυγή του µειονεκτήµατος της ανοµοιόµορφης αντοχής των µικτών τοιχοποιιών απαιτείται
οι συνδέσεις και οι ενώσεις τους να είναι επαρκείς. Αυτό επιτυγχάνεται µε τους ακόλουθους τρόπους:
•

µε τη χρήση ειδικών σιδηρών συνδέσµων ή µε την κατασκευή συνδετικών ζωνών σε
κατάλληλες αποστάσεις κατά το ύψος του τοίχου

•

µε τη δόµηση κάθε είδους τοίχου σε επαρκές κατασκευαστικά πάχος και µε τη χρήση
κονιαµάτων κατάλληλης σύνθεσης, ώστε να δηµιουργούνται οµοιόµορφες στατικές ιδιότητες

•

µε τη δηµιουργία αρµών διαστολής στις σωστές αποστάσεις.

11.3.13 Ενσωµάτωση Κουφωµάτων
α.

Οι πλινθοδοµές υποδοχής συροµένων θυρόφυλλων αποτελούνται από δύο δροµικές

πλινθοδοµές µε διάκενο. Με την έναρξη

της δόµησης των πλινθοδοµών τοποθετείται επί του

σκυροδέµατος του δαπέδου λωρίδα µαρµάρου πάχους 2 cm, πλάτους όσο το διάκενο µεταξύ των
πλινθοδοµών και µήκους όσο το µήκος της φωλιάς του θυρόφυλλου. Η τοποθέτηση της λωρίδας
γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου και αλφαδιάζεται στην τελική στάθµη του δαπέδου των
εκατέρωθεν χώρων. Επάνω στη λωρίδα τοποθετείται σανίδα ίσου πλάτους που δέχεται τα
πλεονάζοντα κονιάµατα και αφαιρείται µετά τη δόµηση.
β.

Οι κάσσες των θυρών και άλλων παρόµοιων κατασκευών στερεώνονται µε γερούς

γαλβανισµένους σιδερένιους συνδετήρες που ενσωµατώνονται στην τοιχοποιία σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες προδιαγραφές κατά τη διάστρωση. Το διάκενο µεταξύ κάσας και τοιχοποιίας πληρούται µε
τσιµεντοκονία. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση και ακριβή ευθυγράµµιση όλων των
παροµοίων κατασκευών.
γ.

Τα µη γαλβανισµένα ενσωµατούµενα µεταλλικά αντικείµενα πρέπει πριν την τοποθέτηση να

βάφονται µε δύο στρώσεις εποξειδικής αντισκωριακής βαφής.

11.3.14 Ενσωµάτωση Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων
α.

Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για πιθανές ασυµφωνίες µεταξύ των θέσεων

των ανοιγµάτων και των διαχωριστικών ή των εγκαταστάσεων (ηλεκτρικών, µηχανολογικών,
σωληνώσεων κτλ) που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Προτείνει λύσεις για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος, οι οποίες πριν εφαρµοστούν πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία.
β.

Για τη διάνοιξη καναλιών και οπών χρησιµοποιείται ειδικό µηχάνηµα (κόπτης – σβούρα). ∆εν

επιτρέπεται η χρήση σφυριού και καλεµιού για τη διάνοιξη κάθε τύπου εσοχών για τον εντοιχισµό
σωληνώσεων. Οι εσοχές ανοίγονται µε χρήση χειροκίνητου ξέστρου ή ειδικού εξαρτήµατος που
προσαρµόζεται σε ηλεκτροκίνητο δράπανο. Το ίδιο ισχύει για την κατασκευή εσοχών για την
τοποθέτηση κουτιών διακοπτών και ρευµατοδοτών. Η αποκατάσταση των αυλακώσεων µετά την
τοποθέτηση των σωληνώσεων γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1: 3 τσιµέντο προς λεπτόκοκκη
άµµο. Οι εσοχές / εγκοπές που διαµορφώνονται µε τοπική µείωση του πάχους του τοίχου, πρέπει να
αφήνουν αποµένοντα τοίχο πάχους τουλάχιστον 6 cm (χωρίς το επίχρισµα).
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γ.

Ο Ανάδοχος µεριµνά ώστε οι αναµονές για τις διελεύσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων κτλ να

προβλέπονται εγκαίρως ή να ενσωµατώνονται στην τοιχοποιία (σωλήνες – µανσόν) κατά τη διάρκεια
της κατασκευής της, ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη µεγάλων οπών στην τελειωµένη τοιχοποιία.
δ.

Οποιαδήποτε

φθορά

σε

πλινθοδοµές

παρουσιαστεί

κατά

την

εκτέλεση

των

Η/Μ

εγκαταστάσεων, επισκευάζεται µε δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

11.4 Έλεγχοι
α.

Μετά την κατασκευή των πλινθοδοµών κάθε ολοκληρωµένου τµήµατος του έργου (π.χ.

εξωτερικές, εσωτερικές πλινθοδοµές κτλ), η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε
τη µελέτη, το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και τις
οδηγίες της.
β.

Ο έλεγχος της κατακορυφότητας των λιθοδοµών και των πλινθοδοµών γίνεται οπτικά µε το

νήµα της στάθµης.
γ.

Σφάλµατα, όπως εσφαλµένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην ευθυγράµµιση, αποκλίσεις της

κατακόρυφου στις επιφάνειες των τοιχοποιιών, στις γωνίες και τους λαµπάδες, ακατάλληλα
τεµαχισµένες πλίνθοι ή πολύ παχείς οριζόντιοι ή εγκάρσιοι αρµοί κτλ καθιστούν την κατασκευή
απορριπτέα.
δ.

Οποιαδήποτε

κατασκευή

που

απορρίπτεται

από

την

Υπηρεσία,

καθαιρείται

και

κατασκευάζεται εκ νέου µε δαπάνες του Αναδόχου. Τα προϊόντα που προκύπτουν από την καθαίρεση
δεν θα επαναχρησιµοποιούνται και θα αποµακρύνονται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
ε.

∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που

έχει γίνει ή και η προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων
τµηµάτων των έτοιµων εργασιών και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για την
κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει
από την ευθύνη για την ποιότητα και το δόκιµο των υλικών και των εργασιών.

12 ∆ΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

12.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για τη δοµική ξυλεία και περιλαµβάνει κάθε

κατασκευή από ξύλο ή παράγωγα ξύλου εκτός από κουφώµατα, επιπλώσεις και εξοπλισµούς, καθώς
επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού,
εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τις
εντολές της Υπηρεσίας.
β.

Ως δοµικά υλικά τεχνητής ξυλείας νοούνται διάφορα βιοµηχανικώς παραγόµενα είδη µε βάση

το ξύλο. Η τεχνητή ξυλεία δεν διατηρεί κανένα χαρακτηριστικό του ξύλου, από το οποίο προήλθε, σε
αντίθεση µε τα ξύλινα στοιχεία που προκύπτουν από την απευθείας κοπή και επεξεργασία των
κορµών.
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γ.

Ως «φύλλα µε βάση το ξύλο» νοούνται τα διαφόρων ειδών φύλλα και πλάκες που

παρασκευάζονται από συµπαγές ξύλο ή παράγωγα του. Τα συνηθέστερα φύλλα µε βάση το ξύλο που
χρησιµοποιούνται στις κτιριακές κατασκευές είναι τα ακόλουθα:

δ.

φύλλα από συµπαγές ξύλο
αντικολλητά φύλλα (κόντρα πλακέ)
ινοσανίδες (π.χ. MDF)
µοριοσανίδες (π.χ. τύπου NOVOPAN, OSB, HERACLITH)
Στρογγυλή ξυλεία είναι η ξυλεία που προέρχεται από κορµούς που εξοµαλύνονται αρχικά

αµέσως µετά την υλοτόµηση, αποκτούν κολουροκωνική µορφή και κατόπιν µεταφέρονται στο
εργοστάσιο.
ε.

Πριστή ή πριονωτή ξυλεία προέρχεται απευθείας από κορµούς απλά αποφλοιωµένους µετά

την υλοτόµηση.
στ.

Τα τεµάχια που προκύπτουν από την πριστή ξυλεία είναι τα ακόλουθα:

-

δοκοί ορθογωνικής διατοµής
καδρόνια και µισοκάδρονα, που είναι επιµήκη τεµάχια ορθογωνικής διατοµής µε µικρή
διαφορά µεταξύ πλάτους και πάχους

-

σανίδες, που είναι επιµήκη πεπλατυσµένα µέλη µε ορθογωνική διατοµή πλάτους πολύ
µεγαλύτερου από το πάχος

-

πλάκες
οροφοπήχεις.

12.2 Υλικά
12.2.1 Γενικά
α.

Η δοµική ξυλεία µπορεί να είναι είτε µαλακή (προέρχεται από βελονόφυλλα κωνοφόρα

δένδρα) είτε σκληρή (προέρχεται από πλατύφυλλα δένδρα). Συνηθέστερη χρήση σε οικοδοµικές
εργασίες βρίσκει η µαλακή δοµική ξυλεία, ενώ η σκληρή ξυλεία βρίσκει εφαρµογή στις κατασκευές
δαπέδων και επίπλων.
β.

Οι διαφορές µεταξύ δένδρων του ίδιου είδους οφείλεται στην ηλικία τους, στην καλή ή κακή

θρέψη τους, στις κλιµατικές συνθήκες και στη θέση του δένδρου στο δάσος. Τα κυριότερα ελαττώµατα
που εµφανίζονται στα διάφορα είδη ξύλου, τα οποία, σε συνδυασµό µε τις ιδιότητες κάθε είδους,
προσδιορίζουν την ποιότητα και την καταλληλότητα του ξύλου για τις διάφορες χρήσεις, είναι τα
ακόλουθα:

γ.

-

Οι ρόζοι προκαλούν ελάττωση της αντοχής του, εµφάνιση κηλίδων στις βαφές κ.α. Όσο
περισσότερους ρόζους εµφανίζει ένα ξύλινο στοιχείο τόσο χαµηλότερης ποιότητας είναι.

-

Οι ελικοειδείς ίνες («στριµµένα νερά») αποτελούν σοβαρό ελάττωµα, όταν εµφανίζονται σε
σανίδες ή καδρόνια και είναι µια από τις κύριες αιτίες στρέβλωσης (πετσικάρισµα) κατά την
ξήρανσή τους. Για τη στρογγυλή ξυλεία δεν αποτελούν ελάττωµα.

-

Η «έκκεντρη καρδιά» (δακτύλιοι µε µεταβαλλόµενο πάχος, έκκεντρα τοποθετηµένοι) που
δηµιουργεί ασύµµετρη διάταξη ινών και κατά συνέπεια ανοµοιόµορφες ιδιότητες.

-

Οι ρωγµές, οι οποίες διακρίνονται σε εσωτερικές, που δηµιουργούνται στο δένδρο πριν την
κοπή του, και σε εξωτερικές, που δηµιουργούνται µετά την κοπή του δένδρου.
Ένα ξύλινο στοιχείο για να είναι καλής ποιότητας πρέπει:
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δ.

-

Να έχει ευθείες ίνες («ίσια νερά»), λεπτές και πυκνές που προχωρούν παράλληλα προς τη
µεγάλη διάσταση του, χωρίς απότοµες αλλαγές της κατεύθυνσης τους.

-

Να µην έχει ρόζους, ή στην περίπτωση που έχει λίγους ρόζους, αυτοί να είναι µικροί και
συνδεµένοι µε το ξύλο.

-

Να µην έχει ρωγµές παράλληλες ή κάθετες προς τις ίνες.

-

Να έχει ευχάριστη οσµή.

Να έχει ζωηρό χρώµα και να µην εµφανίζει κηλίδες που µπορεί να προέρχονται από σήψη
(άναµµα).
Να είναι ξηρό και να παρουσιάζει ελαστικότητα χωρίς να σπάζει.
Να αποδίδει ξηρό ήχο όταν χτυπιέται µε το σφυρί, ένδειξη ότι δεν προέρχεται από
γερασµένο δένδρο, ότι δεν έχει εσωτερικές ρωγµές και ότι είναι εντελώς ξηρό.
Πίνακας: Γενικά Πρότυπα για την Ξυλεία
Πρότυπο

Τίτλος
1

Σύµβολα για ξυλεία και προϊόντα µε βάση το ξύλο

2

Ξυλεία: Βασικές Αρχές δειγµατοληψίας

DIN 52182

3

Ξυλεία: Προσδιορισµός φαινόµενης πυκνότητας

DIN 52183

4

Ξυλεία: Προσδιορισµός της περιεχόµενης υγρασίας

DIN 52184

5

Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε θλίψη παράλληλα µε τις ίνες

DIN 52185

6

Ξυλεία: ∆οκιµή σε κάµψη

DIN 52186

7

Ξυλεία:

Προσδιορισµός

αντοχής

σε

διάτµηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1438

κατά

την

DIN 52187

Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε εφελκυσµό κατά την

DIN 52188

κατεύθυνση των ινών
8

κατεύθυνση των ινών
9

Ξυλεία: ∆οκιµή σε θλίψη κάθετα προς την κατεύθυνση των ινών

10

Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – Ορισµός των κατηγοριών

DIN 52192
ΕΛΟΤ ΕΝ 335

επικινδυνότητας της βιολογικής προσβολής
11

Αντοχή Ξύλου και προϊόντων ξύλου – Φυσική ανθεκτικότητα του

ΕΛΟΤ ΕΝ 350

συµπαγούς ξύλου
12

Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων µε βάση το ξύλο – Φυσική

ΕΛΟΤ ΕΝ 460

ανθεκτικότητα του συµπαγούς ξύλου – Οδηγός απαιτήσεων
ανθεκτικότητας ξύλου για χρήση ανάλογα µε τις κατηγορίες
επικινδυνότητας
13

Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – προσδιορισµός απόδοσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 599

των συντηρητικών ξύλου προληπτικής χρήσης µέσω βιολογικών
δοκιµών
14

∆οµική Ξυλεία: Κατηγορίες αντοχής µε βάση το είδος και την

ΕΛΟΤ ΕΝ 1912

οπτική ταξινόµηση
15

∆οµική Ξυλεία: Κατηγορίες Αντοχής

ΕΛΟΤ ΕΝ 338

16

∆οµική Ξυλεία – Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών των

ΕΛΟΤ ΕΝ 384

µηχανικών ιδιοτήτων και της πυκνότητας
17

∆οµική Ξυλεία συνδεόµενη µε πολλαπλές συναρµογές –

ΕΛΟΤ ΕΝ 385

Απαιτήσεις επίδοσης και ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής
18

∆οµική Ξυλεία – Ταξινόµηση – Απαιτήσεις για πρότυπα οπτικής

ΕΛΟΤ ΕΝ 518

ταξινόµησης σύµφωνα µε την αντοχή
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19

Τίτλος

Πρότυπο

∆οµική Ξυλεία – Ταξινόµηση – Απαιτήσεις για την ξυλεία που

ΕΛΟΤ ΕΝ 519

ταξινοµείται από µηχανή σύµφωνα µε την αντοχή της και για
µηχανές ταξινόµησης
20

∆οµική Ξυλεία: Κωνοφόρα και Πεύκη - µεγέθη, επιτρεπτές

ΕΛΟΤ ΕΝ 336

αποκλίσεις
21

∆οµική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισµός της αντοχής σε

ΕΛΟΤ ΕΝ 1193

διάτµηση των µηχανικών ιδιοτήτων κατακόρυφα στις ίνες
22

∆οµική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισµός ορισµένων

ΕΛΟΤ ΕΝ 408

µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων
23

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία - Ορολογία

ΕΛΟΤ ΕΝ 844

24

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: Μέθοδος µέτρησης διαστάσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1309

25

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: Μέθοδος µέτρησης ιδιοτυπιών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1310

26

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία – Μέθοδος µέτρησης βιολογικής

ΕΝ 1311

φθοράς
27

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: προσδιορισµός του µεγέθους

ΕΛΟΤ ΕΝ 1312

παρτίδας πριστής ξυλείας
28

Πριστή ξυλεία: Επιτρεπόµενες αποκλίσεις και προτιµώµενα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1313

µεγέθη
29

Κριτήρια αξιολόγησης συµµόρφωσης παρτίδας πριστής ξυλείας

30

Πριστή ξυλεία – Κατάταξη φυλλοβόλων µε βάση την εµφάνιση:

ΕΛΟΤ ΕΝ 12169
ΕΛΟΤ ΕΝ 975 - 1

∆ρυς και Οξυά
31

Σκληρή στρογγυλή ξυλεία: ∆ιαστασιολογική ταξινόµηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1315

32

Σκληρή στρογγυλή ξυλεία: Ποιοτική ταξινόµηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1316

33

Ποιοτική Ταξινόµηση στρογγυλής µαλακής ξυλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 1927

12.2.2 Ιδιότητες του Ξύλου
α.

Η ανοµοιογένεια της µάζας του ξύλου (επάλληλα στρώµατα ινών) διαφοροποιεί τις ιδιότητες

του ξύλου που εξαρτώνται από την κατεύθυνση των ινών.
β.

Η πυκνότητα του ξύλου επηρεάζει το ειδικό βάρος του, τη σκληρότητα, τις µηχανικές αντοχές

και την υγροαπορροφητικότητα (όσο αραιότερο είναι το ξύλο, τόσο πιο υγροαπορροφητικό είναι). Για
τις κατασκευές ενδείκνυται η χρήση ξύλων µεγάλης πυκνότητας.
γ.

Η σκληρότητα του ξύλου εξαρτάται από την πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε υγρασία. Τα

ξύλα µε πυκνές ίνες και µικρή περιεκτικότητα σε υγρασία είναι σκληρότερα. Η επιφάνεια του ξύλου
που είναι κάθετη προς την κατεύθυνση των ινών παρουσιάζει µεγαλύτερη σκληρότητα από αυτήν που
είναι παράλληλη προς την κατεύθυνση των ινών.
δ.

Η µέγιστη αντοχή σε θλίψη και εφελκυσµό εµφανίζεται όταν οι εξωτερικές δυνάµεις δρουν

παράλληλα προς την κατεύθυνση των ινών, ενώ η µικρότερη εµφανίζεται σε γωνία 45° προς την
κατεύθυνση των ινών. Η µέγιστη αντοχή σε κάµψη και διάτµηση εµφανίζεται όταν η εξωτερική δύναµη
δρα σε διεύθυνση κάθετη προς τις ίνες.
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ε.

Το ξύλο έχει γενικά µεγάλη ελαστικότητα, η οποία διαφέρει ανά είδος ξυλείας και εξαρτάται

από τη διάταξη των ινών, από τη διεύθυνση της φορτίζουσας δυνάµεως, από την περιεκτικότητα του
ξύλου σε υγρασία κτλ.
στ.

Το ξύλο έχει µεγάλη ικανότητα πρόσληψης και απόδοσης υγρασίας (υγροσκοπικότητα). Τα

πιο µαλακά ξύλα είναι πιο υγροσκοπικά από τα σκληρά.
ζ.

Η συρρίκνωση και η συστολή του ξύλου εξαρτάται από το βαθµό υγρασίας του. Η ολική

συρρίκνωση κυµαίνεται από 5% - 20%.
η.

Το ξύλο για τα ξύλινα πλαίσια και τις ξύλινες στέγες ακολουθεί το DΙΝ 4071 –1 και θα πληρεί

τις ακόλουθες απαιτήσεις:

-

µέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 18%
ανοχή διαστάσεων διατοµής ± 1%
θα φέρει εσοχές µικρότερες από το 10% της µικρότερης διάστασης της διατοµής και
ορθογωνισµένες στις εµφανείς περιοχές.

12.2.3 Συγκολλητή Ξυλεία
α.

Η συγκολλητή ξυλεία παράγεται από 3 τουλάχιστον λεπτοσανίδες µε ίνες παράλληλες µεταξύ

τους και συνήθως εµποτίζεται µε πυράντοχα υλικά που εξασφαλίζουν µεγάλη πυραντοχή. Το υλικό
αυτό έχει υψηλές µηχανικές ιδιότητες, µικρό ειδικό βάρος και µεγάλη ελαστικότητα.
β.

Η ξυλεία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή συγκολλητής ξυλείας επιλέγεται και

προετοιµάζεται κατάλληλα µε βάση τις απαιτούµενες µηχανικές ιδιότητες. Οι διατοµές που
προκύπτουν έχουν σύνηθες πάχος 38 mm, όταν οι ίνες των ξύλων ενώνονται κατά µήκος σε ευθεία
και 19 mm όταν αφορούν σε καµπύλα ή τοξοειδή σχήµατα. Η συγκολλητή ξυλεία µε βάση την
εµφάνιση (ανάλογα µε τη χρήση) κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες:

γ.

-

βιοµηχανική εµφάνιση, κατά την οποία δεν απαιτείται η αφαίρεση των ρόζων, ούτε
ενδιαφέρει η οµοιοµορφία της χρησιµοποιούµενης ξυλείας

-

αρχιτεκτονική εµφάνιση, κατά την οποία η ξυλεία επιλέγεται, ώστε τα νερά να είναι
οµοιόµορφα, τα στοιχεία οµοιόχρωµα και οι ρόζοι αφαιρούνται

-

εκλεκτή εµφάνιση, µε τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής εµφάνισης µε υψηλότερες
απαιτήσεις.
Για την προστασία της συγκολλητής ξυλείας χρησιµοποιούνται σφραγιστικά υλικά που

επιβραδύνουν τη διείσδυση της υγρασίας.
δ.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συνδέσεις και στις στερεώσεις των µελών συγκολλητής ξυλείας,

καθότι αυτά είναι κατά πολύ µεγαλύτερα από τα συνήθη ξύλινα µέλη. Οι χρησιµοποιούµενες βίδες και
άγκιστρα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούµενες αντοχές.
ε.

Οι δοκοί συγκολλητής ξυλείας υπόκεινται σε τεχνητή ξήρανση, ώστε η υγρασία τους να είναι

µικρότερη από 8% και να έχουν ίδια συµπεριφορά σε συρρίκνωση και διόγκωση. Για τη συγκόλληση
τους χρησιµοποιούνται ισχυρές συγκολλητικές ουσίες (π.χ. ρητίνες).
στ.

Πίνακας: Πρότυπα Συγκολλητής Ξυλείας

Τίτλος

Πρότυπο

1

Κατηγορίες αντοχής και προσδιορισµός χαρακτηριστικών τιµών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1194

2

Απαιτήσεις επίδοσης και ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής

ΕΛΟΤ ΕΝ 386

K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

-133-

Ν1100a/5176/B10

3

Τίτλος

Πρότυπο

Συνδέσεις µε πολλαπλές συναρµογές µεγάλου µεγέθους -

ΕΛΟΤ ΕΝ 387

Απαιτήσεις επίδοσης και ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής
4

Μεγέθη – Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 390

5

∆οκιµή αποκόλλησης των γραµµών κολλήσεως

ΕΛΟΤ ΕΝ 391

6

∆οκιµή διάτµησης των γραµµών κολλήσεως

ΕΛΟΤ ΕΝ 392

12.2.4 Φύλλα µε βάση το Ξύλο
12.2.4.1 Γενικά
Πρότυπο

Τίτλος
1

Προσδιορισµός

της

διάρκειας

φόρτισης

και

συντελεστή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1156

ερπυσµού
2

Προσδιορισµός µέτρου ελαστικότητας και αντοχής σε κάµψη

ΕΝ 310

3

Προσδιορισµός αντοχής στην υγρασία

ΕΝ 321

4

Προσδιορισµός περιεχόµενης υγρασίας

ΕΝ 322

5

Προσδιορισµός πυκνότητας

ΕΝ 323

6

Προσδιορισµός διαστάσεων των φύλλων

ΕΝ 324

7

Προσδιορισµός διαστάσεων των δοκιµίων

ΕΝ 325

8

∆ειγµατοληψία, κοπή και επιθεώρηση

ΕΝ 326

9

Προσδιορισµός του περιεχόµενου φορµαλδεΰδης

ΕΝ 120

10

Προσδιορισµός της έκλυσης φορµαλδεΰδης

ΕΝ 717

11

Φύλλα από συµπαγές ξύλο: Ταξινόµηση και ορολογία

ΕΛΟΤ ΕΝ 12775

12

Φύλλα από συµπαγές ξύλο:Ταξινόµηση µε βάση την εµφάνιση

ΕΛΟΤ ΕΝ 13017

της επιφάνειας
13

∆ιαχωριστικά

φύλλα

µε

βάση

το

ξύλο:

Προσδιορισµός

ΕΛΟΤ ΕΝ 1058

χαρακτηριστικών τιµών των µηχανικών ιδιοτήτων και της
πυκνότητας
14

∆ιαχωριστικά φύλλα µε βάση το ξύλο: Προδιαγραφές για

ΕΛΟΤ ΕΝ 12871

επιδόσεις λειτουργίας σε δάπεδα, τοίχους και στέγες
15

∆ιαχωριστικά φύλλα µε βάση το ξύλο: Καθοδήγηση για τη

ΕΛΟΤ ΕΝ 12872

χρήση φερόντων πετασµάτων σε δάπεδα, τοίχους και στέγες
16

Μοριοσανίδες και Ινοσανίδες – Προσδιορισµός της αύξησης του

ΕΛΟΤ ΕΝ 317

πάχους µετά από εµβάπτιση σε νερό
17

Μοριοσανίδες και Ινοσανίδες – Προσδιορισµός της αντοχής σε

ΕΛΟΤ ΕΝ 319

εφελκυσµό, κάθετα στο επίπεδο της πλάκας
18

Χαρακτηριστικές τιµές για το σχεδιασµό δοµηµάτων – Μέρος 1:

ΕΛΟΤ ΕΝ 12369

OSB, µοριοσανίδες και ινοσανίδες
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12.2.4.2 Κόντρα Πλακέ
α.

Τα φύλλα κόντρα πλακέ (αντικολλητά φύλλα) αποτελούνται από 3 τουλάχιστον λεπτά φύλλα

(καπλαµάδες) πάχους 1 mm – 2,5 mm το καθένα από εκλεκτή ξυλεία διαφόρων προελεύσεων, τα
οποία συγκολλούνται έτσι, ώστε τα νερά των φύλλων να είναι κάθετα το ένα µε το άλλο. Τα δύο
εξωτερικά φύλα πρέπει να έχουν νερά προς την ίδια κατεύθυνση. Για τη συγκόλληση των φύλλων
χρησιµοποιούνται κόλλες διαφόρων ειδών ανάλογα µε τον προορισµό του κόντρα – πλακέ.
β.

Πίνακας: Πρότυπα Κόντρα Πλακέ
Πρότυπο

Τίτλος
1

Ταξινόµηση και ορολογία

ΕΛΟΤ ΕΝ 313

2

Ποιότητα συνδέσεως: Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών

ΕΛΟΤ ΕΝ 314

3

Ανοχές διαστάσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 315

4

Ταξινόµηση σύµφωνα µε την επιφανειακή εµφάνιση

ΕΛΟΤ ΕΝ 635

5

Προδιαγραφές χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 636

6

Περιγραφή των ιδιοτήτων κόντρα πλακέ δοµικής χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1058

7

Κατηγορίες

εκποµπής

φορµαλδεΰδης

προσδιοριζόµενες

µε

ΕΛΟΤ ΕΝ 1084

Βιολογική ανθεκτικότητα – Καθοδήγηση για την αξιολόγηση σε

ΕΛΟΤ ΕΝ 12871

µέθοδο ανάλυσης αερίων
8

διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου
9

Καµπτικές ιδιότητες κόντρα πλακέ δοµικής χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1072

10

Βιολογική ανθεκτικότητα – Καθοδήγηση για την αξιολόγηση σε

ΕΛΟΤ ΕΝ 1099

διάφορες κατηγορίες κινδύνου
11

Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη παράλληλη στο επίπεδο

DIN 52376

του φύλλου
12

Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικότητας και της αντοχής σε

DIN 52377

εφελκυσµό

12.2.5

Ινοσανίδες

α.

Κατασκευάζονται από ίνες ξύλου κατώτερης ποιότητας. Οι ίνες που αποχωρίζονται υφίστανται

επεξεργασία, ώστε µε τη µορφή πολτού να λάβουν τη µορφή πλακών µε πάχη 3,2 mm - 6 mm και µε
διαστάσεις 122 mm x 244 mm. Υπάρχουν επίσης ινοσανίδες σκληρών πλακών µε επένδυση
µελαµίνης, ή διαποτισµένες µε έλαια για σκλήρυνση των επιφανειών ή µε ασφαλτικά (bitumen) για την
παραγωγή µονωτικών πλακών.
β. Πρότυπα Ινοσανίδων
Πρότυπο

Τίτλος
1

Ορισµός και Ταξινόµηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 316

2

Προδιαγραφές χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 622

3

Προσδιορισµός µεταβολών διαστάσεων σε συνάρτηση µε

ΕΛΟΤ ΕΝ 318

µεταβολές της σχετικής υγρασίας
4

Προσδιορισµός επιφανειακής απορρόφησης

5

Προσδιορισµός αντοχής στην εξόλκευση κοχλιοφόρου ήλου
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12.2.5.1 Μοριοσανίδες
α.

Για την παραγωγή µοριοσανίδων χρησιµοποιούνται ροκανίδια ή τεµάχια ξύλου που

προέρχονται από την επεξεργασία τµηµάτων κορµών, λεπτών κλαδιών, καλαµιών και άχυρων, ώστε
να αποκτήσουν τη µορφή πολτού, και την ανάµειξη τους µε συνθετικές κόλλες. Κατόπιν υφίστανται
επεξεργασία σε πιεστήρια και παίρνουν την τελική τους µορφή. Η πυκνότητα των µοριοσανίδων είναι
ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες τους.
β.

Ανάλογα µε το ειδικό βάρος τους, οι µοριοσανίδες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
3

-

ελαφρές πλάκες µε φαινόµενο βάρος 400 kg/m (χρησιµοποιούνται ως µονωτικά υλικά)
3

µέσου βάρους πλάκες µε φαινόµενο βάρος 400 kg/m - 850 kg/m
3

βαριές πλάκες µε φαινόµενο βάρος 850 kg/m - 1100 kg/m
3

3

3

3

Οι µοριοσανίδες 650 kg/m - 700 kg/m χρησιµοποιούνται για κατασκευές επίπλων και χωρισµάτων
3

ενώ οι µοριοσανίδες µε βάρος πάνω από 850 kg/m χρησιµοποιούνται σε ειδικές εργασίες (π.χ.
κατασκευή πατωµάτων).
γ.

Οι µοριοσανίδες πρέπει να χρησιµοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, διότι σε

συνθήκες υγρασίας οι πλάκες διογκώνονται και µειώνεται η αντοχή τους.
δ.

Στις µοριοσανίδες τύπου HERACLITH αντί της συνθετικής κόλλας χρησιµοποιείται µαγνησιακή

κονία ως συνδετικό υλικό µε αποτέλεσµα οι προκύπτουσες πλάκες να έχουν πολύ µεγάλη αντοχή
στην υγρασία.
ε.

Οι σανίδες OSB (oriented strand boards) αποτελούνται από λεπτές, µακριές και

προσανατολισµένες πολυστοιβάδες.
στ.

Πίνακας: Πρότυπα Μοριοσανίδων
Πρότυπο

Τίτλος
1

Ορισµός και Ταξινόµηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 309

2

Προδιαγραφές χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 312

3

Προσδιορισµός εκποµπών φορµαλδεΰδης σε καθορισµένες

ΕΛΟΤ ΕΝ 213

συνθήκες – Μέθοδος εκποµπής φορµαλδεΰδης
4

Προσδιορισµός αντίστασης στην υγρασία: ∆οκιµή βρασµού

5

Στρέβλωση επιφάνειας µοριοσανίδων – Μέθοδος δοκιµής

6

Προσδιορισµός διαστάσεων, της φαινόµενης πυκνότητας και της

ΕΛΟΤ ΕΝ 1087 - 1
ΕΛΟΤ ΕΝ 311
DIN 52361

περιεχόµενης υγρασίας
7

Προσδιορισµός αντοχής σε θλίψη κάθετα στο επίπεδο της

DIN 52365

πλάκας
8

OSB – Ορισµοί, κατάταξη και προδιαγραφές

ΕΛΟΤ ΕΝ 300

9

Τσιµεντοκολλητές µοριοσανίδες: Ορισµός και ταξινόµηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 633

10

Τσιµεντοκολλητές µοριοσανίδες: Προδιαγραφές χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 634

11

Τσιµεντοκολλητές µοριοσανίδες: Προσδιορισµός της αντοχής σε

ΕΛΟΤ ΕΝ 1128

κρούση από σκληρό σώµα
12

Τσιµεντοκολλητές µοριοσανίδες: Προσδιορισµός της αντοχής σε

ΕΛΟΤ ΕΝ 1328

παγετό
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12.2.6 Μεταλλικοί σύνδεσµοι - Ηλώσεις
α.

Τα συνηθέστερα είδη συνδέσεων ξύλινων κατασκευών είναι τα ακόλουθα:

-

β.

Οι ήλοι (καρφιά) και καρφοβελόνες (πρόκες), που χρησιµοποιούνται ευρύτατα.
Οι κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), οι οποίοι στο µισό του κορµού τους φέρουν ελικώσεις και
χρησιµοποιούνται συνήθως για ξύλα µικρού πάχους και για την τοποθέτηση µηχανισµών
(π.χ. ανοιγµάτων ερµαρίων, στροφέων, κλειδαριών κτλ).

-

Οι κοχλιοφόροι ήλοι (µπουλόνια), οι οποίοι βιδώνονται στο ξύλο µε τη χρήση περικοχλίων
(παξιµάδια). Μεταξύ της κεφαλής των κοχλιοφόρων ήλων και µεταξύ περικοχλίων και
ξύλου τοποθετούνται δακτύλιοι (ροδέλες) που εµποδίζουν τη χαλάρωση των κοχλιοφόρων
ήλων.

-

Τα διχάγγιστρα (τζινέτια), τα οποία είναι χαλύβδινες ταινίες των οποίων τα άκρα έχουν
καµφθεί σε σχήµα Γ ή Π. Οι άκρες καταλήγουν σε αιχµές, ώστε να είναι εύκολη η
τοποθέτηση σε ξύλα µε τη βοήθεια σφύρας. Συνήθως τα τζινέτια χρησιµοποιούνται σε
προσωρινές ή δευτερεύουσες κατασκευές.

-

Οι µεταλλικοί συνδετήρες, διαφόρων µορφών χρησιµοποιούνται συνήθως σε συνδέσεις
ξύλων που καταπονούνται σε θλίψη και διάτµηση καθώς και σε ανατροπή, ανάλογα µε τη
µορφή τους.

-

Μεταλλικές στηρίξεις, που χρησιµοποιούνται για τις συνδέσεις δοκών απλής ή
συγκολλητής ξυλείας.
Πίνακας: Κυριότερα Πρότυπα Συνδέσεων Ξύλινων Κατασκευών
Πρότυπο

Τίτλος
1

Συνδετήρες για ξυλεία - Προδιαγραφές

ΕΛΟΤ ΕΝ 912

2

Στερεωτικά – Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι και περικόχλια

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20225

– Σύµβολα και χαρακτηρισµοί των διαστάσεων
3

Ήλοι

από

χαλύβδινο

σύρµα:

Ήλοι

για

γενικές

ΕΛΟΤ ΕΝ 10230 - 1

εφαρµογές
4

Σύνδεσµοι από µηχανικά στερεωτικά – Γενικές αρχές
προσδιορισµού

χαρακτηριστικών

αντοχής

ΕΛΟΤ ΕΝ 26891

και

παραµόρφωσης
5

Χαρακτηριστικές

ιδιότητες

αντοχής

και

µέτρου

ΕΛΟΤ ΕΝ 13271

ολίσθησης των συνδέσµων
6

Στερεωτικά – ∆ιάκενα οπών για µπουλόνια και κοχλίες

7

Στερεωτικά – Ασυνέχειες επιφάνειας–

Μέρος 3:

ΕΛΟΤ ΕΝ 20273
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 26157

Μπουλόνια, κοχλίες και ήλοι για γενικές απαιτήσεις
8

Μηχανικές

ιδιότητες

στερεωτικών

–

Μπουλόνια,

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 28839

κοχλίες, ήλοι και περικόχλια από µη σιδηρούχα
µέταλλα
9

Στερεωτικά – Ασυνέχειες επιφάνειας – Περικόχλια

ΕΛΟΤ ΕΝ 493

10

Στερεωτικά - Έλεγχος υποδοχής

ΕΛΟΤ ΕΝ 3269

11

Ανοχές για στερεωτικά

ΕΛΟΤ ΕΝ 4759

12

Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών από ανθρακούχο

ΕΛΟΤ ΕΝ 898 - 1

χάλυβα και κράµα χάλυβα – Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι
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13

Τίτλος

Πρότυπο

Μηχανικές ιδιότητες αντιδιαβρωτικών στερεωτικών από

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3506

ανοξείδωτο χάλυβα – Μέρη 1 και 3
14

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους – Σύνδεση µε κοχλίες

ΕΛΟΤ ΕΝ 1515

15

Τυφλοί Ήλοι – Ορολογία και ορισµοί

ΕΛΟΤ ΕΝ 14588

16

Τυφλοί Ήλοι – Μηχανικές ∆οκιµές

ΕΛΟΤ ΕΝ 14589

17

Μέθοδοι δοκιµής – Κυκλικές ∆οκιµές συνδέσµων από

ΕΛΟΤ ΕΝ 12512

µηχανικά στερεωτικά
18

Μέθοδοι δοκιµής– Φέροντα στοιχεία µε καρφωτές

ΕΛΟΤ ΕΝ 1380

συνδέσεις
19

Μέθοδοι

δοκιµής–Φέροντα

στοιχεία

µε

συρραφή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1381

µετατόπιση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1383

∆οκιµή συνδέσµων από µηχανικά στερεωτικά –

ΕΛΟΤ ΕΝ 28970

συνδέσεων
20

Μέθοδοι

δοκιµής

–

Αντίσταση

σε

συνδετήρων ξύλου
21

Απαιτήσεις για την πυκνότητα της ξυλείας
22

Προσδιορισµός της αντοχής στερέωσης και των

ΕΛΟΤ ΕΝ 383

χαρακτηριστικών αγκύρωσης συνδετικών βλήτρων
23

Μέθοδοι δοκιµών – Προσδιορισµός της επιτρεπτής

ΕΛΟΤ ΕΝ 409

ροπής των συνδετικών σφηνοειδούς τύπου - Ήλοι

12.2.7 Συγκολλητικές Ουσίες
α.

Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες συγκολλητικών ουσιών: οι φυσικές και οι συνθετικές.

Συνηθέστερη είναι η χρήση των συνθετικών. Οι συνθετικές κόλλες µπορεί να είναι είτε
θερµοσκληρυνόµενες (αφού σκληρυνθούν δεν µπορεί να διαλυθούν) είτε θερµοπλαστικές/ή
θερµοδιαλυόµενες (που µπορούν υπό ορισµένες προϋποθέσεις να µαλακώσουν και να διαλυθούν
µετά τη σκλήρυνση).
β.

Οι συνηθέστερες κατηγορίες συνθετικών κολλών είναι οι ακόλουθες:

-

κόλλες πολυουρεθάνης που χρησιµοποιούνται για συγκολλήσεις ξύλων µε ξύλα και µε
άλλα υλικά και έχουν µεγάλη αντοχή στους µικροοργανισµούς και τα χηµικά

-

εποξειδικές ρητίνες που χρησιµοποιούνται για συγκολλήσεις ξύλων µε ξύλα καθώς και µε
σκυρόδεµα, πλαστικό, αλουµίνιο, χάλυβα και άλλα υλικά

-

βινυλικές κόλλες που χρησιµοποιούνται σε οικοδοµικές εργασίες και στην επιπλοποιία,
είναι άχρωµες και άοσµες και δεν µεταχρωµατίζουν το ξύλο.

γ.

Για τα διάφορα είδη συγκολλητικών ουσιών για ξύλινες κατασκευές ισχύουν πρότυπα του

ΕΛΟΤ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα:
Πρότυπο

Τίτλος
1

Όροι και ορισµοί

ΕΛΟΤ ΕΝ 923

2

∆ειγµατοληψία

ΕΛΟΤ ΕΝ 1066

3

Εξέταση και προετοιµασία δειγµάτων δοκιµής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1067

4

Περιγραφή των κύριων τύπων αστοχίας

ΕΛΟΤ ΕΝ 10365
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5

Τίτλος

Πρότυπο

Συγκολλητικά για φέρουσες ξύλινες κατασκευές- Συγκολλητικά καζεΐνης

ΕΛΟΤ ΕΝ 12436

– Ταξινόµηση και απαιτήσεις επίδοσης
Ταξινόµηση θερµοσκληρυνόµενων συγκολλητικών ξύλου για µη

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 12765

δοµικές εφαρµογές
Ταξινόµηση θερµοπλαστικών συγκολλητικών ξύλου για µη δοµικές

7

ΕΛΟΤ ΕΝ 204

εφαρµογές
Μέθοδοι δοκιµών για κόλλες ξύλου µη δοµικών εφαρµογών –

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 205

Προσδιορισµός της αντοχής σε διάτµηση των συνδέσεων κατά µήκος
Φαινολικές

9

και

αµινοπλαστικές

κόλλες

για

φέρουσες

ξύλινες

ΕΛΟΤ ΕΝ 301

κατασκευές: Ταξινόµηση και απαιτήσεις επιδόσεων
Συγκολλητικά για φέρουσες ξύλινες κατασκευές – Μέθοδοι δοκιµών

10

ΕΝ 302

12.2.8 Συντηρητικές Ουσίες
α.

Οι κυριότεροι επιβλαβείς παράγοντες για το ξύλο και τα παράγωγα προϊόντα του είναι οι

ακόλουθοι:

-

Η υγρασία, ενδογενής ή εξωγενής, που προκαλεί σήψη λόγω της δηµιουργίας ευνοϊκών
συνθηκών για την ανάπτυξη σαπροµηκύτων, χαλάρωση της συνοχής των ινών και
στρεβλώσεις.

-

Τα βακτήρια και οι µήκυτες, που προκαλούν σήψη (άναµµα) µε συνέπεια τη µείωση της
αντοχής του ξύλου. Η ύπαρξη τους εκδηλώνεται µε την αλλαγή του χρώµατος, την
εµφάνιση µούχλας, τη δυσάρεστη οσµή και τη µετατροπή του ξύλου σε σκόνη ή σαπρή
µάζα.

-

Τα έντοµα (σαράκια), τα οποία δηµιουργούν λαβυρίνθους στοών και σπηλαίων µέσα στο
ξύλο και το µετατρέπουν σε σκόνη.

-

Ο παγετός, ο οποίος προκαλεί ραγίσµατα στην επιφάνεια του ξύλου.

β.

Η φωτιά.
Πίνακας : Κυριότερα Πρότυπα για τις Συντηρητικές Ουσίες του Ξύλου

1

Τίτλος

Πρότυπο

Μέθοδοι µέτρησης απωλειών ενεργών συστατικών και άλλων συστατικών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1250

συντήρησης επεξεργασµένης ξυλείας
2

Οδηγός για δειγµατοληψία και προπαρασκευή συντηρητικών ξύλου και

ΕΛΟΤ ΕΝ 212

εµποτισµένου ξύλου για ανάλυση
3

Μέθοδος

δοκιµής

πεδίου

για

τον

προσδιορισµό

της

σχετικής

ΕΛΟΤ ΕΝ 252

προστατευτικής αποτελεσµατικότητας ενός συντηρητικού ξύλου σε επαφή
µε το έδαφος
4

Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – Συµπαγές ξύλο εµποτισµένο µε

ΕΛΟΤ ΕΝ 351

συντηρητικά
5

∆ιατηρησιµότητα ξύλου και προϊότων ξύλου – Απόδοση των προληπτικών

ΕΛΟΤ ΕΝ 599

συντηρητικών ξύλου όπως προσδιορίζεται µε βιολογικές δοκιµές
6

Προσδιορισµός της τοξικής αποτελεσµατικότητας έναντι µικροσηπτικών

ΕΛΟΤ ΕΝ 807

µικροµυκήτων και άλλων µικροοργανισµών εδάφους
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7

Τίτλος

Πρότυπο

∆οκιµές επιταχυνόµενης γήρανσης επεξεργασµένου ξύλου πριν από

ΕΛΟΤ ΕΝ 84

βιολογικές δοκιµές – ∆οκιµή έκπλυσης
8

Χρώµατα και βερνίκια – Υλικά και συστήµατα επιχρίσεως για ξύλα σε

ΕΛΟΤ ΕΝ 927

εξωτερικούς χώρους
9

Μέθοδοι δοκιµών συντηρητικών ξύλου

ΕΛΟΤ ΕΝ 152

12.3 Εκτέλεση Εργασιών
12.3.1 Γενικά
α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία απεικονίζονται

όλες οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της ξύλινης κατασκευής. Τα σχέδια θα περιλαµβάνουν
λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1 όλων των ενσωµατώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών τοµών των
στηρίξεων, λεπτοµέρειες υλικών και άλλες χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες.
β.

Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα

Συµβατικά Τεύχη και στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα σχετικά
πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών στην Υπηρεσία και υποβάλλει προς έγκριση δείγµατα όλων των
υλικών (κολλών, µεταλλικών συνδέσεων, βοηθητικών υλικών κτλ) που πρόκειται να χρησιµοποιήσει.
γ.

Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα και εξειδικευµένα

συνεργεία σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης των υλικών και τα αναγραφόµενα
στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών.

12.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση
α.

Ο τρόπος αποθήκευσης των ξύλινων µελών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί κακή τοποθέτηση

µπορεί να προκαλέσει µόνιµες παραµορφώσεις και σήψη λόγω κακής κυκλοφορίας του αέρα. Η
σωστή αποθήκευση όλων των ειδών ξυλείας είναι ευθύνη του Αναδόχου. Ο χώρος αποθήκευσης
πρέπει να αερίζεται επαρκώς και να παραµένει ξηρός. Χαρακτηριστική ένδειξη, ότι τα αποθηκευµένα
ξύλα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, είναι η ευχάριστη οσµή υγιούς ξυλείας. Αν υπάρχουν ξύλα που
έχουν αρχίσει να σαπίζουν, αναδύεται οσµή µούχλας.

β.

-

Τα µαλακά ξύλα τοποθετούνται όρθια µε µικρή κλίση προς τον τοίχο της αποθήκης µε το
κάτω άκρο να στηρίζεται όχι απευθείας επί του εδάφους αλλά σε ξύλινα υποπόδια (τάκοι).

-

Τα σκληρά ξύλα και τα είδη τεχνητής ξυλείας (π.χ. κόντρα πλακέ) τοποθετούνται σε
οριζόντιες στρώσεις επί ξύλινης σχάρας.

-

Οι σανίδες και η πριστή ξυλεία τυποποιηµένων διαστάσεων στοιβάζεται σε σωρούς, ο
πυθµένας των οποίων όµως απέχει από το δάπεδο. Το δάπεδο πρέπει να
αποστραγγίζεται επαρκώς και να καλύπτεται επαρκώς, προκειµένου να προστατεύεται από
την υγρασία.

-

Η ξυλεία για τα ξύλινα δάπεδα και η κατεργασµένη ξυλεία αποθηκεύεται στο εργοτάξιο
µόνο µέσα σε κλειστούς χώρους προστατευόµενους από τις καιρικές συνθήκες.
Η ξυλεία δεν επιτρέπεται να καταφθάσει στο εργοτάξιο πριν στεγνώσουν τα επιχρίσµατα και

πριν τοποθετηθούν τα παράθυρα και οι θύρες ή προσωρινά καλύµµατα των ανοιγµάτων.
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12.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Ξύλινων Κατασκευών
α.

Για τις φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 1052, το DIN 18334, το DIN 4074, ενώ για

τις µη φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 68365.
β.

Εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η µέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία της πριστής

ξυλείας κατά την κατασκευή θα είναι µικρότερη από 18%. Μόνο σε κατασκευές, στις οποίες το ξύλο
µπορεί να στεγνώσει ανεµπόδιστα εκ των υστέρων και των οποίων τα µέλη δεν είναι ευαίσθητα στις
στρεβλώσεις, επιτρέπεται η χρήση ύφυγρων ξύλων.
γ.

Όλα τα τεµάχια ξυλείας κόβονται στις απαιτούµενες διαστάσεις. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης

των ξύλινων στοιχείων υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή
µεταξύ τους. Τα ξύλινα µέλη, τα οποία προέρχονται από παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεµαχίων θα
εµφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατοµών και διαστάσεων.
δ.

Η πλεονάζουσα κόλλα πρέπει να αποµακρύνεται µε προσοχή, ενώ οι µεταλλικές συνδέσεις

δεν θα εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες. Για το σκοπό αυτό διαµορφώνονται στα ξύλα κατάλληλες
εσοχές για τα µεταλλικά εξαρτήµατα.
ε.

Πριν από την έναρξη των χρωµατισµών ή των βερνικωµάτων των ξύλινων κατασκευών γίνεται

έλεγχος αν οι συνδέσεις των ξύλινων µερών παρουσιάζουν απαράδεκτους αρµούς, παραµορφώσεις
από κακή τοποθέτηση, παραµορφώσεις από απότοµη ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε
άλλο ελάττωµα. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωµάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή
αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου ή αν µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας µπορεί να
αποκατασταθεί, η επισκευή θα γίνεται χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της αισθητικής εµφάνισης ή της
αντοχής και οπωσδήποτε χωρίς να τροποποιείται η λειτουργία της κατασκευής. Σε περίπτωση
τραυµατισµού ξύλινης επιφάνειας ή σοβαρότερης ζηµίας απαγορεύεται η επισκευή µε στοκάρισµα ή η
µερική αντικατάσταση (µπάλωµα).
στ.

Αν για τη στερέωση των σανίδων, πλακών, µαδεριών, καδρονιών κτλ χρησιµοποιούνται ήλοι,

αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 φορές µακρύτεροι από το πάχος των µελών προς σύνδεση. Σε
µια συναρµογή ξύλινων µελών δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη ήλων και κοχλιώσεων. Γενικά ενδείκνυται
η χρήση πολλών µικρών ήλων και όχι λίγων και µεγάλων.
ζ.

η.

Ειδικότερες Απαιτήσεις

-

Μεταξύ ξύλινων στοιχείων και καπνοδόχων η ελάχιστη απόσταση είναι 5 cm, ενώ µεταξύ
ξύλινων στοιχείων και της πλάτης τζακιών 10 cm. Στο διάκενο τοποθετείται θερµοµονωτικό,
πυράντοχο υλικό.

-

Οι επιθυµητές στάθµες της ξυλείας (δοκοί, στρωτήρες) επί τοιχοποιίας ή σκυροδέµατος
ρυθµίζονται µε τη βοήθεια σφηνών.

-

∆εν επιτρέπεται η αυθαίρετη κοπή, διάτρηση οπών ή χάραξη εγκοπών στα µέλη του
πλαισίου.

-

Οι αγκυρώσεις µε τζινέτια διαµορφώνονται στις απολήξεις κάθε φέρουσας δοκού, καθώς
επίσης και σε συγκεκριµένες θέσεις, όπως ορίζεται στα κατασκευαστικά σχέδια. Οι κεφαλές
κάθε τέταρτης δοκίδας αγκυρώνονται σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια. Αγκυρώσεις
διαµορφώνονται στα πλαίσια των παραθύρων και στις βάσεις στήριξης των θυρών, καθώς
και στους ακραίους ορθοστάτες χωρισµάτων που εφάπτονται µε τοιχοποιία.
Οι αποστάσεις µεταξύ των δοκίδων των πλαισίων δαπέδων, οροφών και στεγών θα

συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τη µελέτη. Στις δοκίδες παρέχεται ελάχιστη στήριξη
πλάτους 10 cm. Οι ενώσεις (µατίσεις) των δοκίδων επί των στηρίξεων διαµορφώνονται µε σχετική
επικάλυψη και ηλώνονται ή κοχλιώνονται. Κάτω από διαχωριστικά, τα οποία διατρέχουν παράλληλα
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µε τις δοκίδες, τοποθετούνται διπλές δοκίδες. Τα φέροντα στοιχεία δεν επιτρέπεται να κόπτονται ή να
τρυπιούνται περισσότερο από το ένα τέταρτο του βάθους των στοιχείων χωρίς την απαραίτητη
ενίσχυση.

12.3.4 Συγκολλήσεις
α.

Επιλέγεται η κατάλληλη συγκολλητική ουσία ανάλογα µε το είδος του ξύλου που προβλέπεται

να συγκολληθεί και τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης (ξύλα πορώδη, σκληρά ή βαριά, πολύ ή λίγο
ρητινώδη, όξινα ή εύκολα λερωνόµενα). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τις κόλλες κατά τις
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, ειδικά όσον αφορά στις αναλογίες του σκληρυντικού, αν
πρόκειται για κόλλα 2 συστατικών.
β.

Οι επιφάνειες πριν τη συγκόλληση πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγµένες από σκόνη,

λίπη, έλαια και ξένες ουσίες. Πρέπει να εξακριβώνεται η κατάσταση της κόλλας καθώς και τυχόν
αλλοιώσεις.
γ.

Κατά τη συγκόλληση µε εποξειδικές ρητίνες η θερµοκρασία του ξύλου δεν πρέπει να

υπερβαίνει τους 12°C. Οι βινυλικές συγκολλήσεις διεξάγονται σε θερµοκρασίες 13°C - 70°C και σε
πάχη 0,1 mm – 0,25 mm.
δ.

Η κόλλα διαστρώνεται σε όλη την επιφάνεια του ξύλου χωρίς φουσκώµατα.

12.3.5 Προστασία του Ξύλου
α.

Για τις µεθόδους προστασίας του ξύλου σε οικοδοµικά έργα ισχύει το DIN 68800.

β.

Η προστασία των ξύλων επιτυγχάνεται γενικά µε τις ακόλουθες µεθόδους:

γ.

εµποτισµό µε λινέλαιο
χρωµατισµό µε ελαιοχρώµατα
επάλειψη µε πίσσα
τέλεια ξήρανση
σωστή αποθήκευση σε ξηρούς και επαρκώς αεριζόµενους χώρους
χρήση αντισηπτικών ουσιών (π.χ. κρεόζωτο, µεταλλικά άλατα)
επάλειψη µε άκαυστα υλικά (π.χ. χρώµατα φωτιάς)
επένδυση µε λεπτά µεταλλικά φύλλα των εκτιθέµενων σε πυρκαγιά ξύλινων µελών
εµποτισµό µε διαλύµατα αλάτων (π.χ. θειικό και φωσφορικό αµµώνιο).
Η συντήρηση των ξύλων επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους:

-

ελαιοχρωµατισµό
επάλειψη µε βερνίκι και συνθετικές ρητίνες
επάλειψη µε κερί (στα δάπεδα)
επάλειψη µε πίσσα των τµηµάτων που έρχονται σε επαφή µε υγρή επιφάνεια

12.4 Έλεγχοι
α.

Τα ξύλινα τεµάχια ελέγχονται ως προς τα ελαττώµατα τους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

τους πριν τη χρήση τους στην κατασκευή (βλ. παράγραφο «Υλικά – Γενικά). Ο Ανάδοχος προσκοµίζει
στην Υπηρεσία πιστοποιητικό του φούρνου ξήρανσης. Οι βασικές ιδιότητες που εξετάζονται σε ένα
ξύλο πριν αυτό χρησιµοποιηθεί στις δοµικές κατασκευές είναι οι ακόλουθες:

-

πυκνότητα
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β.

σκληρότητα
µηχανική αντοχή
ελαστικότητα και ευκαµψία
υγροσκοπικότητα
συρρίκνωση ή συστολή
Τα κατασκευασµένα πλαίσια ελέγχονται ως προς την ακρίβεια των διαστάσεών τους, τη δοµή

τους, την θέση τους (ράµµα, αλφαδιά) και τη στερέωσή τους.
γ.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη

διεξαγωγή των εργασιών. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες,
εκτός αν ο Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών µέτρων.

13 ΣΤΕΓΕΣ

13.1 Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής
α.

Το πεδίο εφαρµογής της παρουσας περιλαµβάνει τις εργασίες επικαλύψεων κεκλιµένων

στεγών και δωµάτων, την κατασκευή ξύλινων στεγών καθώς και την προµήθεια και παροχή πάσης
φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και
υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα λοιπά Συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
β.

Το παρόν Τεύχος δεν περιλαµβάνει κατασκευές µεταλλικών στεγών ή στεγών από

σκυρόδεµα.
γ.

Γενικά για τις εργασίες επικάλυψης στεγών που περιγράφονται ισχύει το DIN 18338 µε τις

συµπληρώσεις του παρόντος.

1

Τίτλος

Πρότυπο

∆οκιµή ζευκτών για το προσδιορισµό συµπεριφοράς σε

ΕΛΟΤ ΕΝ 595

αντοχή και παραµόρφωση
2

Μέθοδοι δοκιµής εξωτερικής έκθεσης στεγών σε φωτιά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1187

3

∆οκιµές πυραντίστασης για µη φέροντα στοιχεία: οροφές

ΕΛΟΤ ΕΝ 1634

4

Γενικές Προδιαγραφές για επικαλύψεις στεγών επί

DIN ΕΝ 833

ασυνεχούς υποστρώµατος
5

Ξύλινες κατασκευές – µέθοδοι δοκιµών – Γενικές αρχές

ΕΛΟΤ ΕΝ 380

για δοκιµές στατικής φόρτισης
6

Ξύλινες

Κατασκευές

–

Μέθοδοι

δοκιµής

–

ΕΛΟΤ ΕΝ 789

προσδιορισµός µηχανικών ιδιοτήτων διαχωριστικών
φύλλων µε βάση το ξύλο

13.2 Υλικά
13.2.1 Γενικά
α.

Τα υλικά επικάλυψης στεγών διακρίνονται ανάλογα µε το µέγεθος τους στις ακόλουθες

κατηγορίες:
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-

µικρά στοιχεία: κεραµίδια, πλακίδια από φυσικούς λίθους, από ασφαλτικά υλικά, από
µέταλλο ή συνδυασµούς των παραπάνω υλικών

-

µεγάλα στοιχεία: επίπεδα µεταλλικά φύλλα από τσίγκο, αλουµίνιο, γαλβανισµένο χάλυβα,
χαλκό, µόλυβδο καθώς και γυαλί και ειδικά πλαστικά υλικά

-

φύλλα από γαλβανισµένο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή συνθετικά υλικά και µεταλλικές πλάκες
µε διαµήκεις νευρώσεις σε συνδυασµό µε θερµοµόνωση.

β.

Ο φέρων οργανισµός της στέγης µπορεί να είναι:

γ.

σκυρόδεµα
ξύλινο ή µεταλλικό ζευκτό, επί του οποίου καρφώνονται τεγίδες.
Επί του φέροντος οργανισµού τοποθετείται το υπόστρωµα της επικάλυψης (εφόσον

απαιτείται), που µπορεί να είναι:

δ.

-

πέτσωµα, από παράλληλες σανίδες ξυλείας που εφάπτονται ή αφήνουν µικρά διάκενα
µεταξύ τους

-

πετάσµατα από µοριοσανίδες, κόντρα πλακέ ή από άλλα προϊόντα ξύλου µε σχετικά µικρές
διαστάσεις, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία παραµορφώσεων

-

σύνθετα πετάσµατα από προϊόντα ξύλου ή λαµαρίνες µε θερµοµονωτική επένδυση µε
προσαρµοσµένες τεγίδες ή µε νευρώσεις.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύεται περίπου 2% παραπάνω από την ακριβώς

απαιτούµενη ποσότητα υλικού επικαλύψεως (π.χ. κεραµίδια ή σχιστόπλακες), συµπεριλαµβανοµένων
και των ειδικών τεµαχίων (π.χ. ακροκέραµα, κορυφοκέραµα) στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του έργου.
ε.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον περιορισµό των φθορών -πάνω από το αποδεκτό από

την Υπηρεσία ποσοστό - που πιθανόν να υφίστανται νέα ή παλαιά κεραµίδια κατά τη διάρκεια των
εργασιών τοποθέτησης τους. Τα φθαρµένα και κατεστραµµένα τεµάχια αποµακρύνονται από το
εργοτάξιο και αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου.
Πρότυπο

Τίτλος
1

Προκατασκευασµένα
Εγκαταστάσεις

εξαρτήµατα

επισκέψεως

στέγασης

στέγης

-

-

ΕΛΟΤ ΕΝ 516

∆ιάδροµοι

επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης
2

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - Αγκύρια

ΕΛΟΤ ΕΝ 517

ασφαλείας στεγών
3

Γείσα, υδρορροές και ειδικά τεµάχια σωλήνων από PVC

ΕΝ 607

– U: Ορολογία, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών
4

Γείσα, υδρορροές και σωλήνες απορροής από φύλλα

ΕΝ 612

χάλυβα: Ορολογία, ταξινόµηση και απαιτήσεις
5

Πλακίδια από ινοτσιµέντο και εξαρτήµατα αυτών για

ΕΛΟΤ ΕΝ 492

στέγαση - Προδιαγραφές προϊόντων και µέθοδοι
δοκιµών
6

Πλάκες µορφής από ινοτσιµέντο και εξαρτήµατα αυτών

DIN ΕΝ 494

για στέγαση - Προδιαγραφές προϊόντος και µέθοδοι
δοκιµής
7

Πλάκες από αµιαντοτσιµέντο ή ινοτσιµέντο
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13.2.2 Κεραµίδια από Άργιλο ή Σκυρόδεµα
α.

Τα κεραµίδια από άργιλο διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες, ανάλογα µε το σχήµα τους.

Η τοποθέτηση τους είναι άµεσα εξαρτώµενη από τη µορφή τους.

-

Πτυχωτά και κυµατοειδή (γαλλικά, ολλανδικά) κεραµίδια, µε ακµές διαµορφωµένες µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να εφαρµόζουν σταθερά µεταξύ τους. Τοποθετούνται επί ξύλινου ή
µεταλλικού ζευκτού.

-

Κοίλα (βυζαντινά) κεραµίδια, που τοποθετούνται επί τεγίδων σε ξύλινα ή µεταλλικά ζευκτά.

-

Τα ρωµαϊκά κεραµίδια αποτελούν συνδυασµό των πτυχωτών και των βυζαντινών και
τοποθετούνται µε συνδυασµένη τεχνική. Τα κεραµίδια των κορυφογραµµών και των ραχών
τοποθετούνται πάντα κολυµβητά.
Eπίπεδα κεραµίδια στην κάτω πλευρά των οποίων υπάρχουν µια ή δυο προεξοχές
αγκύρωσης ή οπές για κάρφωµα.

1

Τίτλος

Πρότυπο

Κεραµίδια από άργιλο για επικαλύψεις στεγών επί

ΕΛΟΤ ΕΝ 538

ασυνεχούς υποστρώµατος - Προσδιορισµός της αντοχής
σε κάµψη
2

Κεραµίδια από άργιλο για επικαλύψεις στεγών επί

ΕΝ 539

ασυνεχούς υποστρώµατος - Προσδιορισµός φυσικών
χαρακτηριστικών
3

Κεραµίδια από άργιλο για επικαλύψεις στεγών επί
ασυνεχούς

υποστρώµατος

-

ΕΛΟΤ ΕΝ 1024

Προσδιορισµός

γεωµετρικών χαρακτηριστικών
4

Κεραµίδια από άργιλο για επικαλύψεις στεγών επί

ΕΛΟΤ EN 1304

ασυνεχούς υποστρώµατος - Ορισµοί και προδιαγραφές
προϊόντων
5

Κεραµίδια και εξαρτήµατα τους από σκυρόδεµα -

ΕΛΟΤ ΕΝ 490

Προδιαγραφές
6

Κεραµίδια και εξαρτήµατα τους από σκυρόδεµα –

ΕΛΟΤ ΕΝ 491

Μέθοδοι δοκιµών

13.2.3 Ασφαλτικά Κεραµίδια
α.

Τα ασφαλτικά κεραµίδια αποτελούνται από τις ακόλουθες στρώσεις:

-

οπλισµό: κάθε στρώση οπλισµού είναι λεπτό συνθετικό πλέγµα συνήθως από υαλοΐνες
επικολληµένες µεταξύ τους

-

τη µάζα που περιβάλλει τον οπλισµό και αποτελείται από µίγµα ασφαλτικών υλικών µε
λεπτά ανόργανα αδρανή, συνήθως ασβεστολιθικά ή πυριτικά

-

άνω επιφάνεια η οποία µπορεί να αποτελείται από ανόργανα αδρανή ή λεπτά φύλλα
φυσικής πέτρας, µε συνηθέστερη περίπτωση κεραµικούς κόκκους που έχουν εφυαλωθεί σε
διάφορα χρώµατα µε όπτηση σε φούρνο

-

στρώσεις προστασίας της άνω επιφάνειας από την υγρασία, τις υπεριώδεις ακτίνες και τις
µηχανικές καταπονήσεις

-

στρώση προστασίας της κάτω επιφάνειας.
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β.

Τα ασφαλτικά κεραµίδια έχουν διάφορα σχήµατα. Συνήθως διακρίνεται ένα παραλληλόγραµµο

άνω τµήµα και ένα κάτω τµήµα λίγο µικρότερου πλάτους από το πάνω, που περιλαµβάνει 2 ή 3
ορθογώνιες ή καµπύλες απολήξεις. O συνηθισµένος τύπος ασφαλτικού κεραµιδιού έχει µέσο πάχος
3,5 mm. Οι εξωτερικές διαστάσεις της επιφάνειας ποικίλλουν.

13.2.4 Χαλύβδινα Φύλλα (Λαµαρίνες)
α.

Τα χαλύβδινα φύλλα επικάλυψης (λαµαρίνες) µπορεί να έχουν τη µορφή απλών επίπεδων ή

καµπύλων πλακών ή αυλακωτών, πτυχωτών ή ειδικών ανάγλυφων φύλλων. Στερεώνονται µε
µηχανικούς συνδέσµους σε σκελετό από σκυρόδεµα, χάλυβα ή ξύλο, άµεσα ή µε την παρεµβολή
συνεχούς σανιδώµατος.
β.

Τα επίπεδα, αυλακωτά ή πτυχωτά φύλλα από λαµαρίνα δηµιουργούν ελαφρές επιστεγάσεις

για στέγες µε κλίση πάνω από 5%. Τοποθετούνται επί πετσώµατος ή πετασµάτων. Οι συνδέσεις τους
µπορεί να διαµορφωθούν στις ξύλινες ή µεταλλικές δοκίδες µέσω µεταλλικών ελασµάτων και
καλύπτονται µε προδιαµορφωµένες ταινίες. Είναι δυνατόν επίσης να διαµορφωθούν κατακόρυφοι
αρµοί µε αναδίπλωση των ακραίων λουρίδων των διαδοχικών φύλλων.
γ.

Οι αυλακωτές λαµαρίνες τοποθετούνται επί ξύλινου ή µεταλλικού ζευκτού, µε πέτσωµα ή

χωρίς και στερεώνονται µε βίδες και παξιµάδια ή µε ειδικά µεταλλικά ή πλαστικά εξαρτήµατα. Αν οι
ακµές των λαµαρινών είναι κατάλληλα διαµορφωµένες, µπορεί να διαµορφωθούν αρµοί όπως στην
περίπτωση των επίπεδων φύλλων.
δ.

Οι πτυχωτές λαµαρίνες παρουσιάζουν µεγαλύτερη αντοχή σε παραµορφώσεις και καλύπτουν

µεγαλύτερα ανοίγµατα. Εφαρµόζονται απευθείας µε βίδωµα στις δοκούς ξύλινου ή µεταλλικού ζευκτού
και µπορεί να τοποθετηθούν σε µονή ή διπλή στρώση. Στη δεύτερη περίπτωση µπορεί µεταξύ των
στρώσεων παρεµβάλλεται µονωτικό υλικό. Οι νευρώσεις των στρώσεων µπορεί να είναι παράλληλες
ή κάθετες µεταξύ τους. Οι δυο στρώσεις συνδέονται είτε άµεσα είτε µε ενδιάµεσο βοηθητικό σκελετό.
Πρότυπο

Τίτλος
1

Προϊόντα

στέγασης

από

φύλλα

ψευδαργύρου

πλήρως

ΕΛΟΤ ΕΝ 501

Προϊόντα στέγασης από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα πλήρως

ΕΛΟΤ ΕΝ 502

εδραζόµενα
2

εδραζόµενα
3

Προϊόντα στέγασης από φύλλα χαλκού πλήρως εδραζόµενα

ΕΛΟΤ ΕΝ 504

4

Προϊόντα στέγασης από χαλύβδινα φύλλα πλήρως εδραζόµενα

ΕΛΟΤ ΕΝ 505

5

Αυτοφερόµενα προϊόντα από φύλλα χαλκού ή ψευδαργύρου

ΕΛΟΤ ΕΝ 506

6

Προϊόντα στέγασης από φύλλα αλουµινίου πλήρως εδραζόµενα

ΕΛΟΤ ΕΝ 507

7

Αυτοφερόµενα προϊόντα από φύλλα χάλυβα, αλουµινίου ή

ΕΝ 508

ανοξείδωτου χάλυβα

13.3 Εκτέλεση Εργασιών
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13.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση
α.

Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισµένων συσκευασιών, επί των οποίων

αναγράφεται το περιεχόµενο, ο τύπος του υλικού, η ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει) και τα στοιχεία
του κατασκευαστή του.
β.

Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή/ και έχουν υποστεί ζηµιές ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης

τους, θα αποµακρύνονται το συντοµότερο από το Εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται.
γ.

∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών, η κυκλοφορία εργατοτεχνικού προσωπικού και

οχηµάτων απευθείας επί της επικάλυψης. Τα κεραµίδια δεν θα αποθηκεύονται επί του δώµατος, κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν υπερφόρτωση ή καταστροφή είτε αυτού είτε του φέροντα
οργανισµού. Η τοποθέτηση φορτίων στο µέσο του ανοίγµατος του φορέα πρέπει να αποφεύγεται και
τα υπερβολικά φορτία πρέπει να κατανέµονται κατάλληλα στην επιφάνεια του δώµατος.

13.3.2 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις ξύλινων κατασκευών που αναφέρονται στο άρθρο «∆οµική

Ξυλεία» µε τις συµπληρώσεις του παρόντος.
β.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Υπηρεσία τις µετρήσεις για τις αποστάσεις των

πήχεων, των τεγίδων, των κορυφογραµµών και των υδροκριτών, των βλήτρων, των στηριγµάτων, τις
θέσεις των προεξοχών και των υδρορροών κτλ, όταν δεν είναι αυτός υπεύθυνος για την κατασκευή
του υποστρώµατος της επικάλυψης της στέγης ή του δώµατος.
γ.

∆εν επιτρέπεται η διεξαγωγή εργασιών συγκολλήσεων σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος κάτω

από 5°C. ∆εν επιτρέπεται επίσης η διεξαγωγή εργασιών επαλείψεων

και εργασιών διάστρωσης

κονιαµάτων υπό βροχή, χιόνι και παγετό, δριµύ άνεµο και δριµύ ψύχος. Η διεξαγωγή εργασιών υπό
δυσµενείς καιρικές συνθήκες επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει λάβει ειδικά
µέτρα προστασίας.
δ.

Στα µέσα συνδέσεων (π.χ. στους συνδετήρες), οι οποίοι είναι άµεσα εκτεθειµένοι στις καιρικές

συνθήκες, πρέπει να χρησιµοποιούνται αντιδιαβρωτικά υλικά. Το γαλβάνισµα των µέσων συνδέσεων,
ακολουθεί το DIN EN ISO 1461. Το πάχος του ψευδαργύρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 µm.
ε.

Στις διαµορφώσεις των κορυφογραµµών, των γείσων, των άκρων, των προεξοχών κτλ της

στέγης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα ειδικά τεµάχια του εµπορίου (ακροκέραµα,
κορυφοκέραµα). ∆εν επιτρέπεται η κατασκευή των στοιχείων αυτών µε κοµµένα κεραµίδια, ούτε η
τοποθέτηση σπασµένων ή ραγισµένων κεραµιδιών ή κεραµιδιών που παρουσιάζουν µύκητες.
στ.

Στις περιπτώσεις που η επικάλυψη τοποθετείται απευθείας επί των τεγίδων, χωρίς την

παρεµβολή σανιδώµατος, οι αποστάσεις των τεγίδων πρέπει να είναι ανάλογες των διαστάσεων της
επικάλυψης.
ζ.

Όσον αφορά στην κατασκευή των υδρορροών πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν ο κίνδυνος

απόφραξης τους από φύλλα, λάσπες, χαρτιά και άλλα παρασυρόµενα από τη βροχή υλικά, καθώς και
από πάγο, ώστε να επιλέγονται επαρκείς διατοµές (που να αφήνουν τέτοιου είδους περιθώρια).
η.

Οι υποκείµενες της επικάλυψης της στέγης ελαστοµερείς µεµβράνες δεν πρέπει να εκτίθενται

στις ηλιακές ακτίνες. Για το λόγο αυτό η επικάλυψη πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν
συντοµότερο. Καταστροφές της µεµβράνης λόγω ήλιου θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν τη
τοποθέτηση της επικάλυψης του δώµατος.
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θ.

Σηµαντικό ρόλο σε όλες τις µεταλλικές επικαλύψεις παίζει η εξασφάλιση της στεγανότητας µε

λωρίδες αλληλοεπικάλυψης και στεγανωτικές ταινίες, καθώς και η αποφυγή επαφής ασύµβατων
µετάλλων.

13.3.3 Ξύλινες Στέγες
13.3.3.1 Ξύλινα Ζευκτά
α.

Η σύνδεση του ζευκτού µε τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο,

ώστε να µεταβιβάζονται µε ασφάλεια τα φορτία της στέγης στο φέροντα οργανισµό του κτιρίου και
ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η στέγη από ανύψωση ή παραµορφώσεις λόγω ανεµοπιέσεων.
β.

Το ζευκτό στερεώνεται στις περιµετρικές δοκούς του κτιρίου ή σε διαζώµατα (σενάζ)

σκυροδέµατος που κατασκευάζονται στην άνω περίµετρο των φερουσών τοιχοποιιών. Η στερέωση
του ζευκτού διευκολύνεται µε τη µεσολάβηση ξύλινων δοκίδων που αγκυρώνονται στις δοκούς ή στα
σενάζ, στα οποία µάλιστα µπορεί να έχουν κατασκευαστεί εσοχές για τη συναρµογή τους.
γ.

Βασική προϋπόθεση για την ασφαλή µεταβίβαση των φορτίων της στέγης στο κτίριο αποτελεί

η κεντρική στήριξη των ακραίων κόµβων του ζευκτού στις δοκούς ή στους τοίχους του κτιρίου.
δ.

Η ακαµψία και η αντιανέµια προστασία της στέγης είναι απαραίτητες για την καλή εφαρµογή

της επικάλυψης από κεραµίδια. Για βελτίωση της ακαµψίας των επίπεδων δικτυωµάτων του ζευκτού,
οι γωνίες τους στερεώνονται µε ξύλινες σφήνες.

13.3.4 Επικάλυψη µε Κεραµίδια από Άργιλο ή Σκυρόδεµα
13.3.4.1 Τοποθέτηση Κεραµιδιών
α.

Η τοποθέτηση των κεραµιδιών ξεκινά από τις υδρορροές. Τα κεραµίδια τοποθετούνται σε

παράλληλες ευθείες µε τη στάθµη του εδάφους και η επικάλυψη τους γίνεται κατά την κατακόρυφη
διάταξη. Οι ήλοι που χρησιµοποιούνται για τη στερέωση δεν θα τοποθετούνται υπερβολικά βαθιά
µέσα στο κεραµίδι, ώστε να προκαλούν σε αυτό θλίψη, ούτε και θα προεξέχουν τόσο, ώστε να
προκαλούν υπερβολικές τάσεις στο επικαλύπτον κεραµίδι.
β.

Τα επίπεδα κεραµίδια µε διπλή επικάλυψη τοποθετούνται είτε απευθείας επί του ζευκτού είτε

επί συνεχούς υποστρώµατος από πέτσωµα ή πετάσµατα και καρφώνονται ή αγκιστρώνονται σε
τεγίδες στερεωµένες στο πέτσωµα ή στα πετάσµατα ή ακόµη στις νευρώσεις των µεταλλικών φύλλων
εν ξηρώ. Σε µικρές κλίσεις στερεώνονται µόνο µερικές σειρές κεραµιδιών, ενώ τα κεραµίδια της
κορυφογραµµής και της περιµέτρου καρφώνονται πάντα.
γ.

Τα πτυχωτά κεραµίδια τοποθετούνται απευθείας επί τεγίδων, χωρίς παρεµβολή σανιδώµατος

και δένονται σε αυτές µε γαλβανισµένο σύρµα, που περνά από οπή που υπάρχει σε ειδική νεύρωση
στην πίσω πλευρά τους. Στις περιπτώσεις στεγών µε µικρή κλίση και σε περιοχές µε ασθενείς
ανέµους, το δέσιµο µπορεί να γίνει µόνο σε µερικές σειρές. Τα κεραµίδια των κορυφογραµµών και των
ραχών τοποθετούνται κολυµβητά µε τσιµεντοκονίαµα. Οι προεξοχές της στέγης διαµορφώνονται µε
ακροκέραµα.
δ.

Τα

κοίλα

κεραµίδια

τοποθετούνται

πάνω

σε

σανίδωµα

είτε

κολυµβητά

µε

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα είτε ηµικολυµβητά ή εν ξηρώ (σε επιφάνειες µικρής κλίσης και µε ενίσχυση
µόνο σε ορισµένους άξονες µε κονίαµα ή δέσιµο). Ειδικού τύπου κοίλα κεραµίδια εφαρµόζονται χωρίς
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σύνδεση επί πυκνών τεγίδων σε κατάλληλη απόσταση µεταξύ τους. Τα κορυφοκέραµα τοποθετούνται
πάντα πλήρως κολυµβητά. Στην περίπτωση απλής επικάλυψης τα κορυφοκέραµα και τα ακροκέραµα
µε τις συνοριακές σειρές κεραµιδιών τοποθετούνται κολυµβητά.
ε.

Τα κεραµίδια από σκυρόδεµα έχουν συµµετρική, ενδιάµεση ραφή (σε σχήµα ηµικυκλίου ή

τµήµατος), επίπεδη υδρορροή, διαµήκη ραφή ψηλά και αυλακώσεις στη βάση και τοποθετούνται «εν
ξηρώ». Οι άκρες της στέγης διαµορφώνονται µε κατάλληλα τεµάχια.
στ.

Στις

περιπτώσεις

αποκατάστασης

στεγών,

ο

Ανάδοχος

φροντίζει,

ώστε

τα

νέα

ενσωµατούµενα κεραµίδια να ταιριάζουν µε τα παλαιά όσο το δυνατόν περισσότερο.
13.3.4.2 Απορροή του νερού
α.

Η απορροή των νερών στις στέγες µε µικρή επιφάνεια επιτυγχάνεται µε την προεξοχή των

κεραµιδιών κατά 5 – 10 cm από την τοιχοποιία. Σε στέγες µε µεγαλύτερη επιφάνεια είναι απαραίτητη η
κατασκευή υδρορροών στην κάτω περίµετρο της στέγης µε ελαφριά κλίση προς τους αντίστοιχους
σωλήνες απορροής, που αναρτώνται µε άγκιστρα από τους αµείβοντες του ζευκτού. Η απόληξη των
κεραµιδιών καταλήγει στο εσωτερικό της υδρορροής.
β.

Το µέγεθος της διατοµής των υδρορροών είναι ανάλογο της ποσότητας του νερού που
2

2

δέχονται. Περίπου υπολογίζονται 0,8-1 cm διατοµής για κάθε m αποστραγγιζόµενης επιφάνειας
στέγης.
γ.

Τα αυλάκια που διαµορφώνονται στις τοµές των κεκλιµένων επιφανειών λειτουργούν ως

φυσικά κανάλια απορροής του νερού, πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένα και απόλυτα στεγανά.
Η απλή πλήρωση του αρµού µε κονίαµα δεν επαρκεί. Απαιτείται η κάλυψη του µε αρµοκάλυπτρο
(κοίλη λωρίδα µολύβδου ή ειδική προκατασκευασµένη διατοµή αλουµινίου) που εισχωρεί κάτω από τα
κεραµίδια ή µε µια σειρά κοίλων κεραµιδιών. Στο κατώτερο σηµείο του υδροκρίτη στην περίµετρο της
στέγης διαµορφώνεται στόµιο που µεταβιβάζει το νερό σε λούκι ελεύθερης ροής ή στην οριζόντια
υδρορροή ή σε κατακόρυφο σωλήνα απορροής.
13.3.4.3 Συναρµογές µε υπερυψωµένες κατασκευές
α.

Συναρµογή στέγης - τοίχου

-

Είτε διαµορφώνεται αρµός έτσι ώστε ο τοίχος και η στέγη να λειτουργούν ανεξάρτητα, είτε
διαµορφώνεται στεγανή, σταθερή συναρµογή.

-

Στην πρώτη περίπτωση ο αρµός καλύπτεται µε προκατασκευασµένη µεταλλική λωρίδα,
συνήθως από µόλυβδο ή λαµαρίνα που δηµιουργεί κατάλληλη κλίση για την απορροή του
νερού. Η λωρίδα στερεώνεται στον τοίχο µε εισχώρηση και σφραγίζεται µε κονίαµα ή
συγκρατείται µε µεταλλική διατοµή που βιδώνεται στον τοίχο. Το άλλο άκρο της
στεγανωτικής λωρίδας αφήνεται ελεύθερο κάτω ή πάνω από την κεραµική επικάλυψη ή
προσαρµόζεται σε αυτή, αν είναι εύκαµπτο. O αρµός µπορεί επίσης να καλυφθεί από δυο
µεταλλικές λωρίδες που αλληλοκαλύπτονται και εφάπτονται µεταξύ τους. Από αυτές η µια
στερεώνεται στον τοίχο και η άλλη στο πέτσωµα.

-

Στη δεύτερη περίπτωση προβλέπεται η διαµόρφωση εγκοπής στον τοίχο για την
εισχώρηση του πετσώµατος της στέγης. Η συναρµογή έχει σφηνοειδή διατοµή και
πληρούται µε το συνδετικό κονίαµα των κεραµιδιών. Ακολουθεί η κατασκευή της
επένδυσης. Τα κενά των ακραίων κεραµιδιών σφραγίζονται µε συνδετικό κονίαµα.

β.

Συναρµογή στέγης - καπνοδόχου

-

Στο άνοιγµα που αφήνεται στον ξύλινο σκελετό για τη διέλευση της καπνοδόχου
περιλαµβάνεται περιµετρικό περιθώριο τουλάχιστο 8 cm µεταξύ των εξωτερικών
τοιχωµάτων της καπνοδόχου και των ξύλινων στοιχείων της στέγης, για λόγους
πυροπροστασίας.
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-

γ.

Η συναρµογή αυτή µπορεί να είναι σταθερή ή ελεύθερη και διαµορφώνεται όπως και η
συναρµογή στέγης - τοίχου. Το µέγεθος του καναλιού απορροής που διαµορφώνεται είναι
ανάλογο µε τη θέση και τις διαστάσεις της καπνοδόχου. Αν η καπνοδόχος βρίσκεται κοντά
στην περίµετρο της στέγης, η άνω τοµή της καπνοδόχου µε τη στέγη συγκεντρώνει αρκετή
ποσότητα νερού. Το ίδιο συµβαίνει και αν είναι µεγάλο το µήκος της καπνοδόχου. Στις
περιπτώσεις αυτές διαµορφώνεται στην άνω τοµή της καπνοδόχου πλατύ κανάλι
απορροής µε κεκλιµένο πυθµένα µεταλλικής διατοµής, έτσι ώστε το νερό να
συγκεντρώνεται και να αποµακρύνεται.
Η περίµετρος λεπτών σωλήνων που διαπερνούν τη στέγη στεγανώνεται µε ειδικές µεταλλικές

διατοµές ή ελαστικά δαχτυλίδια. Η συναρµογή µπορεί να εξασφαλιστεί επίσης µε ειδικά κεραµίδια µε
οπή
δ.

Συναρµογή στέγης µε προεξέχοντα παράθυρα (φεγγίτες)

-

Για λόγους στεγανότητας και καλής απορροής του νερού, οι φεγγίτες είναι απαραίτητο να
ακολουθούν ακριβώς την κλίση της στέγης.

-

Οι προκατασκευασµένοι φεγγίτες συνοδεύονται από κατάλληλη κάσσα, ανάλογα µε την
επικάλυψη της στέγης. Το πλαίσιο αυτό στην ποδιά και στις παράπλευρες ακµές του
φεγγίτη εισχωρεί µε ειδικές διατοµές κάτω από την κεραµική επικάλυψη διαµορφώνοντας
κανάλια απορροής. Οι αρµοί στεγανώνονται µε κονίαµα, σιλικόνη κτλ. Αν η ποδιά του
παραθύρου συνεχίζεται µε εύκαµπτη µεταλλική λουρίδα, τότε αυτή προσαρµόζεται στεγανά
πάνω στα κεραµίδια, ακολουθώντας τις καµπυλότητές τους.

13.3.5 Επικάλυψη µε Ασφαλτικά Κεραµίδια
13.3.5.1 Κλίση Στέγης έως 30%
α.

Τα ασφαλτικά κεραµίδια τοποθετούνται µε κάρφωµα και επικόλληση πάνω σε συνεχές

υπόστρωµα. Σε κλίσεις µεταξύ 20° - 30° παρεµβάλλεται στεγανωτική µεµβράνη µεταξύ του
υποστρώµατος και των κεραµιδιών, που τοποθετείται είτε παράλληλα µε την περίµετρο της στέγης µε
αλληλοκαλύψεις 10 cm είτε κάθετα στην περίµετρο της στέγης µε αλληλοκαλύψεις 15 cm. H
στεγανωτική στρώση στερεώνεται προσωρινά στη θέση της µέχρι να συµπληρωθεί η επικάλυψη της
στέγης.
β.

Το συνεχές υπόστρωµα των κεραµιδιών αποτελείται είτε από ξύλινες σανίδες που

εφαρµόζονται µε τη παρεµβολή αρµών διαστολής ή είναι εφοδιασµένες µε περιµετρικές εσοχές και
αντίστοιχες προεξοχές για να συνδέονται µεταξύ τους, είτε από πετάσµατα κόντρα – πλακέ ή
µοριοσανίδων µε ενδιάµεσους αρµούς διαστολής. Τα πετάσµατα δεν πρέπει να έχουν διαστάσεις
µεγαλύτερες από 3,15 m x 1,55 m ή 3,70 m x 1,25 m αντίστοιχα για να µην υφίστανται µεταβολές
διαστάσεων που µπορεί να επιβάλλουν τάσεις στα κεραµίδια. Το υπόστρωµα είναι δυνατόν να είναι
επίσης ασφαλτική µεµβράνη ή επίστρωση ή πλάκα σκυροδέµατος µικρής κλίσης, οπότε τα κεραµίδια
τοποθετούνται µε πλήρη επικόλληση.
γ.

Στην περίπτωση υποστρώµατος από πετάσµατα, τα κεραµίδια καρφώνονται σε αυτά µε ήλους

(ξυλόκαρφα) κατά ΕΛΟΤ EN 10230 – 1 «Ήλοι από χαλύβδινο σύρµα- Ήλοι για γενικές εφαρµογές»
πλατιάς κεφαλής. Τα κεραµίδια πάχους ως 2,5 mm µπορεί επίσης να καρφωθούν µε διχάλα από
σύρµα γαλβανισµένου χάλυβα µε τη βοήθεια υδραυλικού πιστολιού. Κάθε ήλος διαπερνά το πάχος
δυο κεραµιδιών γι αυτό το µήκος του πρέπει να είναι τουλάχιστο 2 ως 2,5 φορές ίσο µε το πάχος των
κεραµιδιών. H στερέωση των ασφαλτικών κεραµιδιών µε συνδετήρες απαγορεύεται.
δ.

Τα κεραµίδια τοποθετούνται σε µερικά αλληλοεπικαλυπτόµενες σειρές αρχίζοντας από την

κάτω περίµετρο της στέγης. Το ποσοστό αλληλοεπικάλυψης εξαρτάται από την κλίση της στέγης, από
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το µήκος της κεκλιµένης επιφάνειας και από τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής. Κάθε κεραµίδι
καρφώνεται στο υπόστρωµα µε τόσους ήλους όσα και τα φύλλα του συν ένα ή µε 5 τουλάχιστον ήλους
ανά m, που τοποθετούνται πάνω στο νοητό οριζόντιο άξονα που βρίσκεται τουλάχιστο 2 cm πάνω απ
τη γραµµή που χωρίζει το παραλληλόγραµµο τµήµα από τα φύλλα του κεραµιδιού. Οι ακραίοι ήλοι
πρέπει να απέχουν τουλάχιστο 2,5 cm από την περίµετρο.
ε.

Κάθε κεραµίδι επικολλάται πάνω στο προηγούµενο µε ειδική κόλλα, που είτε διαστρώνεται

επιτόπου περιµετρικά στην κάτω επιφάνεια του κεραµιδιού είτε έχει ήδη διαστρωθεί στο κεραµίδι από
το εργοστάσιο (στην περίπτωση αυτή προστατεύεται µε αυτοκόλλητες ταινίες που αφαιρούνται
επιτόπου). Αν η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας είναι χαµηλή κατά την κατασκευή της επικάλυψης, τότε
η άνω επιφάνεια των κεραµιδιών πρέπει να θερµανθεί µε φλόγιστρο. O παχύς και βαρύς τύπος
κεραµιδιών δεν απαιτεί την πρόσθετη διαδικασία της επικόλλησης, γιατί το ίδιο βάρος τους είναι
αρκετό για να τα συγκρατήσει στη θέση τους.
στ.

Οι ειδικές ασφαλτικές διατοµές επικάλυψης κορυφογραµµής, ακµών, εσωτερικών γωνιών της

στέγης κτλ. που συνοδεύουν τα κεραµίδια, καθώς και τα κεραµίδια της πρώτης, κατώτατης σειράς
στερεώνονται σε 8 τουλάχιστον σηµεία ανά µέτρο µήκους και θερµοκολλώνται σε ολόκληρη την κάτω
επιφάνειά τους. Αυτή η µέθοδος περιορίζει τον αερισµό της στέγης, εποµένως πρέπει να αφήνεται
αρκετό κενό µεταξύ των πετασµάτων που χρησιµεύουν ως υπόστρωµα. Αφήνεται επίσης πάντα ένα
µικρό διάκενο αερισµού µεταξύ της κάτω επιφάνειας του υποστρώµατος και του µονωτικού υλικού.
Ενδείκνυται η τοποθέτηση του µονωτικού µεταξύ των αµειβόντων.
13.3.5.2 Κλίση Στέγης πάνω από 30%
α.

Το υπόστρωµα αποτελείται από σανίδες πλάτους περίπου 6 cm, τοποθετηµένες µε διάκενο

µεταξύ τους απόσταση 6 mm - 7 mm, παράλληλες µε την κάτω περίµετρο της επικάλυψης και
καρφωµένες στους αµείβοντες του ζευκτού.
β.

Τα κεραµίδια στερεώνονται στις σανίδες µε 25 ειδικούς συνδέσµους από γαλβανισµένο ή
2

ανοξείδωτο χάλυβα ανά m επικάλυψης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επικόλληση. Στις
περίπου κατακόρυφες επιφάνειες και στα ευαίσθητα σηµεία της επικάλυψης τοποθετούνται πρόσθετοι
ήλοι. Η µέθοδος αυτή απαιτεί περισσότερο χρόνο και η επικάλυψη κινδυνεύει πιο πολύ από τον άνεµο
και από το χαλάζι, εξασφαλίζει όµως τον αερισµό της στέγης ακόµη κι αν παρεµβάλλεται
θερµοµονωτικό πάπλωµα.

13.3.6 Επικαλύψεις µε Χαλύβδινα Φύλλα (Λαµαρίνες)
α.

Οι λαµαρίνες στερεώνονται απευθείας πάνω στις τεγίδες µε κοχλίες, των οποίων η αντοχή σε

διάβρωση είναι ίση µε αυτή των συνδεόµενων στοιχείων. Απαιτείται σύνδεση κατά πλάτος και κατά
µήκος των φύλλων λαµαρίνας. Στην κατά πλάτος σύνδεση τα φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται στην
κορυφή του κύµατος µε µικρά καρφιά (διαµέτρου 5 mm – 8 mm) κάθε 30 cm –50 cm, µε προσοχή
στην εξασφάλιση της στεγανότητας και στη φορά των ανέµων που επικρατούν στην περιοχή. Σε
περιοχές που πλήττονται από ισχυρούς ανέµους, απαιτείται υπερκάλυψη κατά 1,5 κύµα. Στην κατά
µήκος σύνδεση τα φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10 cm – 15 cm. Οι προεξοχές, οι
κορυφογραµµές, οι υδροκρίτες, οι ακµές κτλ κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό επικάλυψης.
β.

Στην περίπτωση επάλληλων φύλλων, οι αυλακώσεις ή νευρώσεις των δυο φύλλων µπορεί να

τοποθετηθούν κάθετα ή παράλληλα µεταξύ τους. Στην περίπτωση επάλληλων φύλλων µε παράλληλες
αυλακώσεις το πρώτο φύλλο στερεώνεται στις δοκούς της στέγης. Στη συνέχεια τοποθετείται δεύτερη
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σειρά δοκών ακριβώς πάνω από τις πρώτες δοκούς και επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία
στερέωσης για το δεύτερο φύλλο µεταλλικής επικάλυψης. Οι δεύτερες δοκοί είναι συνήθως µικρότερης
διατοµής από τις πρώτες και στερεώνονται σε αυτές µε κοχλίες.
γ.

H κατασκευή αυτή δηµιουργεί µεταξύ των δυο φύλλων µεταλλικής επικάλυψης έναν κενό

χώρο πλάτους ίσου µε το ύψος των δεύτερων δοκών του σκελετού. Το κενό αυτό καλύπτεται µε
µονωτικά παπλώµατα ή πανό. Αν τοποθετηθούν φύλλα µονωτικού παπλώµατος, αυτά µπορεί να
καλύπτουν τις δεύτερες δοκούς του σκελετού της στέγης µε µια λωρίδα αλληλοεπικάλυψης για να
αποφεύγεται η δηµιουργία θερµογεφυρών.
δ.

Στην περίπτωση που τα επάλληλα φύλλα µεταλλικής επικάλυψης έχουν τις αυλακώσεις

κάθετες µεταξύ τους, τότε είτε παρεµβάλλεται δεύτερη σειρά δοκών µεταξύ τους όπως στην
προηγούµενη περίπτωση, είτε τα φύλλα συνδέονται άµεσα µεταξύ τους. Ανάµεσα στα φύλλα που
συνδέονται άµεσα µεταξύ τους µπορεί να τοποθετηθεί µονωτικό πάπλωµα.

13.4 Έλεγχοι
α.

Τα ξύλινα τεµάχια ελέγχονται ως προς τα ελαττώµατα τους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

τους πριν τη χρήση τους στην κατασκευή. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό του
φούρνου ξήρανσης. Οι βασικές ιδιότητες που εξετάζονται σε ένα ξύλο πριν αυτό χρησιµοποιηθεί στις
δοµικές κατασκευές είναι οι ακόλουθες:

β.

πυκνότητα
σκληρότητα
µηχανική αντοχή
ελαστικότητα και ευκαµψία
υγροσκοπικότητα
συρρίκνωση ή συστολή
Τα κατασκευασµένα πλαίσια ελέγχονται ως προς την ακρίβεια των διαστάσεών τους, τη δοµή

τους, την θέση τους (ράµµα, αλφαδιά) και τη στερέωσή τους.
γ.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη

διεξαγωγή των εργασιών. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες,
εκτός αν ο Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών µέτρων.

14

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

14.1 Ορισµοί
Τα πάνελ πολυουρεθάνης είναι µονωτικά πετάσµατα τύπου sandwich διπλής µεταλλικής όψης τα
οποία αποτελούνται από δυο διαµορφωµένα µεταλλικά γαλβανισµένα, ηλεκτροστατικά βαµµένα,
ελασµατόφυλλα µεταξύ των οποίων υπάρχει σκληρός αφρός από πολυουρεθάνη. Το πάχος του
στρώµατος πολυουρεθάνης συνήθως είναι από 3cm έως 8 cm αλλά διαµορφώνεται ανάλογα µε τις
απαιτήσεις της αγοράς
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14.2 Χρήσεις
Τα πάνελ πολυουρεθάνης χρησιµοποιούνται στην κάλυψη µεταλλικών κτιρίων, ιδιαίτερα σε
βιοµηχανικά κτίρια άλλα και µεταλλικά προκάτ σπίτια και φορητούς οικίσκους. Στις κατασκευές κτιρίων
χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον πάνελ πάχους 4 cm, πυκνότητας 40 1: 2 Kg/τ.µ. Επίσης
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ψυκτικών θαλάµων. Στις κατασκευές ψυκτικών θαλάµων
χρησιµοποιούνται συνήθως πάνελ πάχους 8 cm.

14.3 Ιδιότητες
- Πολύ µεγάλη θερµική µόνωση λόγω του στρώµατος πολυουρεθάνης.
- Ηχοµόνωση, υγροµόνωση.
- Μεγάλος συντελεστής αντοχής/βάρους.
- Ηλεκτροµαγνητική ανακλαστικότητα (λόγω της δοµής των µεταλλικών ελασµατόφυλλων)

14.4 Εξωτερικές Επιφάνειες - Ελάσµατα
Τα ελάσµατα των θερµοµονωτικών πάνελ είναι εργοστασιακά προβαµµένα γαλβανισµένα µε
επιφανειακή αντιδιαβρωτική µεταλλική προστασία. Η ποιότητα του χάλυβα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές ΕΝ 10147:2000. Τα πάχη βάσης µετάλλου, ο βαθµός σκληρότητας, το όριο αντοχής και
η αντοχή σε εφελκυσµό των ελασµάτων ποικίλουν ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης.

14.5 Τελική Επιφανειακή Προστασία οργανικής βαφής
Τα προβαµµένα ελάσµατα µε τελική επιφανειακή βαφή ακολουθούν το πρότυπο EN 10169-1:2003.
Ανάλογα µε τον τύπο, το πάχος και την αντοχή της επιφανειακής προστασίας χρησιµοποιούνται για
διαφορετικές χρήσεις.

14.6 Ανοχές ∆ιαστάσεων
Οι διαστασιολογικές ανοχές όλων των χαλύβδινων ελασµάτων ακολουθούν το πρότυπο EN
10143:1993.

14.7 Τυποποίηση Χαλύβων
Οι χάλυβες ανάλογα µε τη χηµική τους σύσταση, τα χαρακτηριστικά και τη χρήση για την οποία
προορίζονται, ακολουθούν διαφορετικά πρότυπα τυποποίησης. Η τυποποίηση των χαλύβδινων
φύλλων τα οποία προορίζονται εκτός των άλλων και για την παραγωγή των θερµοµονωτικών πάνελ
ακολουθούν τα πρότυπα ΕΝ 10142:2000, EN 10147:2000, EN 10214:1995, EN 10215:1995. Για το
διαστασιολογικό έλεγχο των χαλύβδινων φύλλων ακολουθούνται οι προδιαγραφές του προτύπου EN
10143:1993.

14.8 Υλικά Πλήρωσης – Θερµοµονωτικό Υλικό - Πολυουρεθάνη
Ο σκληρός αφρός πολυουρεθάνης (PUR) παράγεται σε γραµµή συνεχούς χύτευσης µέσω µίξης δυο
βασικών συστατικών, του ισοκυανικού και της πολυόλης. Σαν διογκωτικό αέριο χρησιµοποιείται το
Πεντάνιο το οποίο δεν περιέχει χλωροφλουοράνθρακες και υδροχλωροφλουοράνθρακες (CFC και
HCFC). Ο διογκωµένος σκληρός αφρός πολυουρεθάνης ακολουθεί το πρότυπο prEN 1365:2001.
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Χαρακτηριστικό του διογκωµένου σκληρού αφρού πολυουρεθάνης είναι ότι για µικρό διάστηµα
ανάµεσα στη µίξη των επιµέρους υλικών και την πλήρη ωρίµανση του τελικού προϊόντος παρουσιάζει
εξαιρετικά µεγάλη κολλητικότητα που του επιτρέπει να κολλά µε µεγάλη ευκολία στο εσωτερικό των
ελασµάτων χωρίς πρόσθετα κολλητικά υλικά.
Η δύναµη πρόσφυσης του σκληρού αφρού πολυουρεθάνης µε τα ελάσµατα είναι συνήθως
µεγαλύτερη από την αντοχή σε εφελκυσµό και διάτµηση του ίδιου του µονωτικού υλικού. Η µόνωση
πολυουρεθάνης έχει µεγάλη αντοχή σε µια σειρά από χηµικά, διαλυτικά και ελαιώδη προϊόντα. ∆εν
ευνοεί την ανάπτυξη µυκήτων και είναι απρόσβλητη από µούχλα και µικροοργανισµούς.

15 ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

15.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα:

β.

ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα
ψευδοροφές ορυκτών ινών
ψευδοροφές ορυκτών ινών υγρών χώρων
ψευδοροφές λωρίδων αλουµινίου
ψευδοροφές πλακών αλουµινίου
κυψελωτές ψευδοροφές αλουµινίου
ψευδοροφές από γυψοσανίδα
Οι ψευδοροφές χρησιµοποιούνται κυρίως για τους ακόλουθους λόγους:

-

µείωση του ύψους των χώρων για την αποτελεσµατικότερη θέρµανση και ψύξη τους
κάλυψη του χώρου Η/Μ εγκαταστάσεων κάτω από την οροφή
διακόσµηση εσωτερικών χώρων.

15.2 Υλικά

15.2.1 Γενικά
α.

Η επιλογή της κατάλληλης ψευδοροφής βασίζεται στις ακόλουθες κατά περίπτωση απαιτήσεις

και κριτήρια:

-

επιζητούµενο αισθητικό αποτέλεσµα
απαιτούµενη ηχοαπορροφητικότητα και ηχοανακλαστικότητα
αντοχή σε κρούσεις
αντοχή σε υγρασία
αντοχή στο χρόνο και στη γήρανση
αντοχή σε υδρατµούς
αντανάκλαση φωτός
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β.

θερµική αγωγιµότητα
Το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

-

τα υλικά του να έχουν αντοχή στην υγρασία, στη διάβρωση και να µην είναι εύφλεκτα
να είναι εύκολα προσβάσιµος ο χώρος µεταξύ ψευδοροφής - οροφής και να επιτρέπεται ο
αερισµός του

-

εφόσον πρόκειται για ψευδοροφή αποτελούµενη από πλάκες, να είναι εύκολη η αλλαγή
τους

-

να έχει ηχοαπορροφητική ικανότητα
να συνδυάζεται µε το σύστηµα των ελαφρών αποσυναρµολογουµένων χωρισµάτων,
εφόσον προβλέπεται τέτοιο

-

να συνδυάζεται µε τα στόµια αερισµού - κλιµατισµού, µε τα φωτιστικά των χώρων και τα
υπόλοιπα στοιχεία που ενσωµατώνονται σε αυτήν όπως µεγάφωνα, εκτοξευτήρες σβέσης
πυρκαγιάς κτλ

-

τα στοιχεία να µπορούν να αποσυναρµολογούνται, χωρίς να προκαλούν ζηµιές στα
παρακείµενα στοιχεία

-

το υλικό ηχοµόνωσης να µην επηρεάζεται από την αποσυναρµολόγηση, ούτε και οι
απαιτούµενες τιµές απορρόφησης ήχου, ηχοµόνωσης και πυροπροστασίας, ακόµα και µε
επανειληµµένες αποσυναρµολογήσεις και αντικαταστάσεις. Οι ψευδοροφές θα είναι
επαρκώς δύσκαµπτες κατά την οριζόντια έννοια, ώστε να αντέχουν, χωρίς µεταβολές
σχήµατος, τις εγκάρσιες δυνάµεις που προέρχονται από τις τοιχοποιίες καθώς και από
φορτία κρούσης που δηµιουργούνται από τα κλεισίµατα των θυρών.

γ.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα στοιχεία για τα υλικά που έχουν άµεση

σχέση µε

τις

ψευδοροφές, όπως

φωτιστικά,

στόµια

αεραγωγών, µεγάφωνα, αισθητήρες,

καταιωνιστήρες κτλ, ώστε η εικόνα για τις προτεινόµενες λύσεις να είναι πλήρης.
δ.

Οι ψευδοροφές αναρτώνται από την οροφή µε αναρτήρες µεταβλητού ύψους (όχι σύρµατα) µε

δυνατότητα ρύθµισης της τάξης του mm. Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι το προτεινόµενο σύστηµα
ανάρτησης της ψευδοροφής είναι επαρκές και ότι δεν θα προκαλέσει ζηµιές (π.χ. θραύση) στη
στήριξη. Αν ο Ανάδοχος έχει αµφιβολίες σχετικά µε την καταλληλότητα των προτεινοµένων
συστηµάτων ανάρτησης, υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία εναλλακτικές προτάσεις.
ε.

Ο Ανάδοχος προµηθεύει τα στηρίγµατα για τα στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στις ψευ-

δοροφές, όπως φωτιστικά, εξαεριστήρες, θυρίδες επίσκεψης, κουρτινιέρες και άλλα στοιχεία που
απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια.
στ.

Τα πιστοποιητικά των πλακών ορυκτών ινών πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις

ακόλουθες πληροφορίες:

ζ.

πυρασφάλεια
ηχοαπορρόφηση
ηχοµονωτική ικανότητα
αντοχή στην υγρασία
αντιµικροβιακή συµπεριφορά
θερµοµονωτική ικανότητα
Τα πιστοποιητικά του σκελετού για τις πλάκες ορυκτών ινών πρέπει να περιλαµβάνουν

τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

-

πυρασφάλεια
αντοχή σε φορτίο
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η.

αντισκωριακή προστασία
γαλβάνιση
Οι γενικές απαιτήσεις των υλικών για τις ψευδοροφές από γυψοσανίδα αναφέρονται αναλυτικά

στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα». Ειδικά για την επένδυση καµπύλων
τµηµάτων ψευδοροφών ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων γυψοσανίδων (µε προσθήκη υαλοΐνών ή
παρεµφερών πλαστικών ινών ή πολυουρεθάνης). Οι γυψοσανίδες που χρησιµοποιούνται στις
καµπύλες επιφάνειες θα έχουν τριγωνικές εγκοπές στην πίσω πλευρά.

15.2.2 ∆είγµατα
α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει δείγµατα µήκους 300 mm των υλικών που χρησιµοποιούνται για το

σύστηµα ανάρτησης και για το σκελετό της ψευδοροφής (ένα τεµάχιο από κάθε εξάρτηµα που θα
χρησιµοποιηθεί) και 3 δείγµατα φυσικού µεγέθους για κάθε τύπο πλάκας και για κάθε τελείωµα.
β.

Τα δείγµατα συνοδεύονται από τα ακόλουθα:

-

αναλυτικό κατάλογο µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά, βύσµατα, παρεµβύσµατα, βίδες κτλ και
τους χώρους για τους οποίους προορίζονται

-

πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας,
αναγνωρισµένα εργαστήρια

-

όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή του συστήµατος.

ιδιοτήτων

και

λοιπών

χαρακτηριστικών

από

15.3 Εκτέλεση Εργασιών
15.3.1 Γενικές Απαιτήσεις
α.

Για τις γενικές κατασκευαστικές απαιτήσεις των ψευδοροφών ισχύει το DIN 18168.

β.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει 3 αντίγραφα κατασκευαστικών σχεδίων, στα οποία θα απεικονίζονται

όλες οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του συστήµατος. Τα σχέδια και οι περιγραφές του συστήµατος
περιλαµβάνουν

λεπτοµέρειες

σε

κλίµακα

1:1

όλων

των

ενσωµατώσεων,

συνδέσεων

και

κατασκευαστικών τοµών των στηρίξεων, λεπτοµέρειες υλικών ηχοµόνωσης και χαρακτηριστικές
λεπτοµέρειες αρµών και απολήξεων. Τα σχέδια θα συνοδεύονται από 3 αντίγραφα τεχνικών
φυλλαδίων του εργοστασίου παραγωγής των υλικών, στα οποία θα περιέχονται πληροφορίες για τα
προτεινόµενα υλικά.
γ.

2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα εργασίας επιφάνειας 10 m για κάθε

τύπο ψευδοροφής σε φυσικό µέγεθος στο εργοτάξιο προς έγκριση από την Υπηρεσία. Οι εργασίες
ψευδοροφών που θα εκτελεσθούν, θα είναι τουλάχιστον εφάµιλλης ποιότητας µε τα δείγµατα.
δ.

Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα (τουλάχιστον 5ετους

εµπειρίας) και εξειδικευµένα συνεργεία σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης όλων
των συστηµάτων υλικών και τα αναγραφόµενα στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις
οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών.
ε.

Οι αρµοί των ενώσεων θα κατασκευάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει ελευθερία

µετατόπισης, χωρίς να προκαλούνται µόνιµες παραµορφώσεις ή µεταβολές στην ένωση.
στ.

Η περίµετρος της ψευδοροφής θα φέρει περιθώρια (σκοτίες) που διαµορφώνονται από ειδικές

διατοµές συµβατές µε το σύστηµα της ψευδοροφής, σε επαρκή µήκη ώστε να παρέχεται πλήρης
επαφή µε την περιµετρική τοιχοποιία. Οι σκοτίες στηρίζονται επί των τοιχοποιιών. Αντίστοιχα
τελειώµατα θα υπάρχουν και στην περίµετρο γύρω από φωτιστικά και στόµια. Οι ψευδοροφές θα
φέρουν ειδικές διαµορφώσεις για τις θέσεις των φωτιστικών σωµάτων, τις θέσεις των στοµίων
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αερισµού, κλιµατισµού και οποιωνδήποτε άλλων κατασκευών σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδιο
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η θέση των ανοιγµάτων υποδοχής Η/Μ εγκαταστάσεων θα
προβλέπεται πριν από την τοποθέτηση της επένδυσης.
ζ.

Οι αρµοί διαστολής του φέροντος οργανισµού θα τηρούνται και στο σύστηµα ανάρτησης της

ψευδοροφής µε ειδικά εξαρτήµατα αρµών.
η.

Οι ψευδοροφές δεν θα συνδέονται σε καµία περίπτωση µε τυχόν υφιστάµενα ελαφρά

χωρίσµατα.

15.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών
α.

Στις προσκοµιζόµενες ποσότητες υλικών ο Ανάδοχος περιλαµβάνει επαρκή ποσότητα για την
2

κάλυψη 20 m κάθε είδους ψευδοροφής, την οποία παραδίδει στον Κύριο του έργου για σκοπούς
συντήρησης.
β.

Η µεταφορά και η αποθήκευση των υλικών εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστα-

σίου παραγωγής τους, ώστε να παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο. Τα
υλικά θα προσκοµίζονται συσκευασµένα κατάλληλα σε προστατευτικά κιβώτια µε τις αντίστοιχες
ενδείξεις.
γ.

Τα υλικά αποθηκεύονται σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο και ξηρό χώρο.

δ.

Κατά τη µεταφορά, την τοποθέτηση και ενσωµάτωση των υλικών στην κατασκευή, το

προσωπικό θα φορά πάντοτε καθαρά άσπρα πάνινα γάντια.

15.3.3 Ανοχές
Απόκλιση (µέγιστα)

Απαίτηση
1

οριζοντιότητα τελειωµένων επιφανειών

± 5 mm µε αλφαδιασµένο πήχη 4 m

2

ευθυγράµµιση των ορατών σκελετών

± 0,5 mm από ράµµα

3

oρθογωνισµός πλακών

απόλυτος

4

Βέλος

5

1:360

βέλος κάµψης µε ανάρτηση 30 kg

(1)

3 mm

διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις
6

των διατοµών του σκελετού

0,5 mm

(1) Η ανάρτηση του βάρους θα γίνεται από το σκελετό και στο µέσον µεταξύ δύο αναρτήσεων ψευδοροφής. Για ψευδοροφές νερβοµετάλ θα γίνεται ανάρτηση βάρους 100 kg. Για τις ψευδοροφές από γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα
στην αντίστοιχη παράγραφο.

15.3.4 Προετοιµασία
α.

Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία τα γενικά

κατασκευαστικά σχέδια (1:100 ή 1:50) καθώς και οι λεπτοµέρειες (1:20,1:5, 1:1) που έχει εκπονήσει ο
Ανάδοχος. Στη µελέτη του Αναδόχου λαµβάνονται υπόψη η φέρουσα ικανότητα της οροφής από την
οποία αναρτάται η ψευδοροφή, οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των υλικών και συστηµάτων,
οι δυνατότητες και αντοχές των συστηµάτων, οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που τοποθετούνται µεταξύ οροφής και ψευδοροφής. Επίσης θα έχουν αντιµετωπισθεί όλα τα προβλήµατα
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διατάξεως σκελετού αναρτήσεων κτλ, ώστε η ψευδοροφή να παρουσιάζει τις επιθυµητές ιδιότητες
χωρίς το παραµικρό ελάττωµα (παραµόρφωση κτλ).
β.

Ο Ανάδοχος, λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας, ορίζει συντονιστή των εργασιών

κατασκευής ψευδοροφών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κτλ, ο οποίος
θα αναφέρεται και θα ενηµερώνει την Υπηρεσία για οποιοδήποτε ενδεχόµενο, σχετικό πρόβληµα.
γ.

Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, προηγείται χάραξη των οριζόντιων κατά µήκος και

πλάτος και των κατακόρυφων διαστάσεων σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία του έργου (εσωτερικά
χωρίσµατα, φωτιστικά, στόµια κτλ), ώστε το προκύπτον αποτέλεσµα να είναι άρτιο τεχνικά και
αισθητικά. Ως επίπεδο αναφοράς για τη χάραξη της κάτω επιφάνειας της ψευδοροφής λαµβάνεται ένα
νοητό επίπεδο σε απόσταση 1 m από το δάπεδο, του οποίου το ίχνος χαράσσεται στους τοίχους. Η
οριζοντιότητά του ελέγχεται µε αλφάδι.
δ.

Πριν την κατασκευή ο Ανάδοχος επιθεωρεί τη δοµική οροφή και προβαίνει στις ενδεχόµενες

απαιτούµενες επιδιορθώσεις (ρωγµές και λοιπά ελαττώµατα).
ε.

Όπου απαιτείται, τοποθετούνται όλοι οι πρόσθετοι αναρτήρες άλλων στοιχείων του έργου.

15.3.5 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις
α.

Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις εντάσσονται στο χώρο µεταξύ οροφής - ψευδοροφής

θα προβλέπονται όλες οι απαιτούµενες θυρίδες επίσκεψης σε θέσεις που απαιτείται η πρόσβαση για
επισκευές και συντηρήσεις. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµος. Οι θυρίδες
επίσκεψης θα είναι µη ορατές, αφαιρούµενες, πλήρεις µε πλαίσια, τελειώµατα και µηχανισµούς
στερέωσης των φύλλων εύκολους στη χρήση. Τα πλαίσια των θυρίδων θα είναι είτε γαλβανισµένα
µεταλλικά είτε από αλουµίνιο σύµφωνα µε τα σχέδια, ενώ η θύρα θα είναι από µέταλλο ή γυψοσανίδα
ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις του χώρου (υδροµόνωση, αεροστεγάνωση, ηχοµόνωση,
πυραντίσταση).
β.

Καµία ψευδοροφή δεν σφραγίζει µε το υλικό τελειώµατος πριν ολοκληρωθούν όλες οι δοκιµές

των Η/Μ εγκαταστάσεων, έστω και αν αυτό γίνει λίγο πριν την παράδοση του έργου.
γ.

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις, οι καλωδιώσεις κτλ καθώς και οποιαδήποτε άλλα

αντικείµενα δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να στηρίζονται στην ψευδοροφή, αλλά θα αναρτώνται
από την πλάκα οροφής.
δ.

Στην περίπτωση που αναµένεται συµπύκνωση υδρατµών στο κενό µεταξύ ψευδοροφής –

οροφής, πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση µικρών ελεγχόµενων ανοιγµάτων αερισµού ή
µηχανικών υγροποιητών.

15.3.6 Πυροδιαµερίσµατα
α.

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαµορφώσει χώρους για την αποµόνωση σε περίπτωση φωτιάς ή για

τη συµβολή στη γενική αντίσταση της κατασκευής κατά της φωτιάς (πυροδιαµερίσµατα) στο χώρο
µεταξύ ψευδοροφής και οροφής µε τη χρήση κατάλληλων υλικών.
β.

Όπου ορίζονται πυροδιαµερίσµατα, θα υπάρχουν κατάλληλες προβλέψεις, ώστε να

απορροφούν την θερµική διαστολή λόγω της αντίστασης κατά της φωτιάς σύµφωνα µε την µελέτη
πυροπροστασίας.
γ.

Τα πυροδιαµερίσµατα που διαµορφώνονται από τους τοίχους και τα ελαφρά χωρίσµατα, θα

συνεχίζονται στις ίδιες θέσεις στο χώρο µεταξύ ψευδοροφής και οροφής.
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15.3.7 Σκελετός
α.

Ο σκελετός στήριξης της ψευδοροφής αναρτάται από τη δοµική οροφή ανεξάρτητα από άλλες

κατασκευές, πρέπει να έχει την απαιτούµενη ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και να µπορεί να
ρυθµίζεται εύκολα ως προς το ύψος.
β.

Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι χωριστή από το σύστηµα κανάβου, θα πρέπει να

υπάρξει η δυνατότητα ρυθµίσεων, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραµµίζονται µε το τελείωµα της
οροφής. Το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των
στοιχείων αυτών για λόγους συντήρησης, χωρίς να προκαλούνται φθορές στα τελειώµατα ή
διαταραχές στο σύστηµα στήριξης της ψευδοροφής.
γ.

Ο σκελετός της ψευδοροφής πρέπει να µπορεί να παραλάβει όλα τα µεταβιβαζόµενα φορτία

που θα προκύψουν από αποσυναρµολογούµενα χωρίσµατα, από εξαρτήµατα φωτισµού, από στόµια
εισαγωγής και εξαγωγής αέρος κτλ, χωρίς παραµορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζηµίες.

15.3.8 Περιβαλλοντικές Συνθήκες
α.

Η εργασία τοποθέτησης ψευδοροφών δεν θα ξεκινά παρά µόνον εφόσον έχουν τελειώσει ο

εργασίες σκυροδεµάτων, επιχρισµάτων, γυψοκατασκευών και χρωµατισµών και έχουν τοποθετηθεί ο
υαλοπίνακες των κουφωµάτων, ώστε να έχει εξασφαλιστεί ένα απόλυτα στεγνό περιβάλλον, χωρίς
υδρατµούς. Γενικά οι ψευδοροφές πρέπει να τοποθετούνται υπό συνθήκες πλησιέστερες όσο είναι
δυνατόν σε αυτές που αναµένονται στην κανονική χρήση του κτιρίου. Τα υλικά πρέπει να εκτίθενται
στις συνθήκες αυτές, µε σκοπό την επίτευξη ισορροπίας και την αποφυγή υπερβολικών µετακινήσεων
από διαστολές, συρρικνώσεις µετά την εγκατάσταση.
β.

Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών θα γίνονται σε θερµοκρασίες 10°C - 40°C και

η

σχετική υγρασία του χώρου δεν θα ξεπερνά το 70%. Όταν η κατασκευή ψευδοροφής γίνεται σε
χώρους µε υψηλά ποσοστά υγρασίας, τοποθετούνται πάνω στους αρµούς κατάλληλες πλαστικές
ταινίες, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση της υγρασίας.
γ.

Στις περιπτώσεις που το ποσοστό υγρασίας του χώρου σε συνθήκες κανονικής χρήσης

αναµένεται να υπερβαίνει το 90%, θα επιλέγονται αντιδιαβρωτικά συστήµατα σκελετού.
δ.

Μετά την τοποθέτηση των ψευδοροφών και µέχρι την κανονική χρήση του κτιρίου, το κτίριο

πρέπει να θερµαίνεται κατά περιόδους όταν αναµένονται θερµοκρασίες µικρότερες από 12°C.

15.3.9 Απαιτήσεις Μονώσεων
α.

Οι ηχοµονώσεις των τοιχοποιιών και των ελαφρών χωρισµάτων θα συνεχίζονται και εντός της

ψευδοροφής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει ψευδοροφή που θα παρέχει ισοδύναµη
ηχοµόνωση.
β.

Όλες οι ενώσεις θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες ηχοµόνωσης, αεροστεγανότητας, προστασίας από

φωτιά κτλ, όπως απαιτούνται για τις αντίστοιχες ψευδοροφές.
γ.

Αν απαιτείται ιδιαίτερη θερµοµόνωση και ηχοµόνωση µεταξύ των ορόφων, αυτή τοποθετείται

επί του σκελετού της ψευδοροφής και στο άνω µέρος των πλακών.
δ.

Πριν την τοποθέτηση του σκελετού και των πλακών των ψευδοροφών, οι σωληνώσεις και τα

κανάλια κλιµατισµού από λαµαρίνα καθώς και οι σωλήνες θερµού νερού µονώνονται µε υλικό τύπου
Armaflex ή ισοδύναµο, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία υδρατµών και βλαβών στην ψευδοροφή.
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15.3.10 Ψευδοροφές Ασφαλείας από ∆ιάτρητη Γαλβανισµένη Λαµαρίνα
α.

Ο σκελετός κατασκευάζεται από ειδικές διατοµές µορφοσιδήρου µε κατάλληλους αναρτήρες

στερεωµένους στη δοµική οροφή. Οι αποστάσεις των βασικών οδηγών του κανάβου και των
αναρτήσεων και η περιµετρική στήριξη στους τοίχους θα διαµορφώνονται κατά τα κατασκευαστικά
σχέδια ή τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Ο σκελετός χρωµατίζεται µε διπλή στρώση
εποξειδωτικού µινίου.
β.

Η επένδυση του σκελετού αποτελείται από φύλλα διάτρητης γαλβανισµένης λαµαρίνας

πάχους σύµφωνα µε τα σχέδια που στερεώνονται στον σκελετό κατά τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής.
γ.

Οι απαιτήσεις ηχοµόνωσης καλύπτονται µε την τοποθέτηση πλακών από συµπιεσµένες

ορυκτές ίνες πάνω από την επένδυση του σκελετού.

15.3.11 Ψευδοροφές Ορυκτών ινών
α.

Οι πλάκες θα είναι από συµπιεσµένες ορυκτές ίνες χωρίς αµίαντο και θα τοποθετούνται σε

γαλβανισµένο σύστηµα ανάρτησης που θα περιλαµβάνει κύριους και “κουµπωτούς” εγκάρσιους
οδηγούς, οι οποίοι σχηµατίζουν κάναβο. Οι οδηγοί είναι ράβδοι διατοµής «Τ», διαµορφωµένοι µε
εξέλαση χαλύβδινων φύλλων γαλβανισµένων εν θερµώ και στις 2 πλευρές (πάχος γαλβάνισης 170
2

g/m κατά DIN 17162 και DIN 59232). Οι οδηγοί είναι βαµµένοι ηλεκτροστατικά σε φούρνο. Το όλο
σύστηµα του σκελετού αναρτάται από την οροφή µε ειδικές αυξοµειούµενες αναρτήσεις ταχείας και
απόλυτης οριζοντίωσης που εφαρµόζουν στην άνω µορφή (νεύρωση) του σκελετού σε αποστάσεις
που καθορίζονται από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού και σε µέγιστη απόσταση από τον τοίχο
45 cm. Περιµετρικά η οροφή σφραγίζει µε ράβδο διατοµής «Γ», η οποία βιδώνεται στους τοίχους σε
αποστάσεις κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και είναι
2

βαµµένη και γαλβανισµένη όπως οι υπόλοιποι οδηγοί (πάχος γαλβάνισης 170 g/m ).
β.

Οι απαιτήσεις του συστήµατος συνοψίζονται στα ακόλουθα:

-

πυραντοχή πλακών:
πυραντοχή οροφής:
ηχοαπορρόφηση:
ηχοµόνωση:

-

54 db µε στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm
αντανάκλαση φωτός: 80%
θερµοµόνωση:
Κ = 0,052 - 0,057 W/MK.

γ.

Ο σκελετός των ψευδοροφών ορυκτών ινών έχει τα εξής χαρακτηριστικά

δ.

Β1 κατά DIN 4102
F 90
0,16 - 0,4 Sab σε 125 Hz – 4000 Hz
34 db χωρίς στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm

διαστάσεις κατά DIN 5932
2
βάρος 1,5 kg/m (συνήθως)
βέλος µικρότερο του 1/360.
Η τελική επιφάνεια της ψευδοροφής πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm

από την οροφή. Το πλάτος του διάκενου καθορίζεται µε βάση το επιθυµητό καθαρό ύψος, ώστε να
πληρούνται οι λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις του χώρου.
ε.

Η µέθοδος κατασκευής των ψευδοροφών για τη συνηθέστερη διάσταση πλάκας 60 mm x 60

mm περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα να προτείνει εναλλακτικές
µεθόδους στήριξης, θα πρέπει όµως πριν την εφαρµογή τους να διασφαλίσει την έγκριση της
Υπηρεσίας. Για την κατασκευή ψευδοροφών από ορυκτές ίνες άλλων διαστάσεων, η µέθοδος που
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ακολουθείται είναι η ίδια, µεταβάλλονται όµως ανάλογα οι απαιτούµενες αποστάσεις µεταξύ των
οδηγών.

-

ε.

τοποθέτηση των περιµετρικών γωνιών στο ύψος της ανάρτησης
ανάρτηση των κυρίων οδηγών από την οροφή ανά 1,20 m παράλληλα προς τη µια πλευρά
του χώρου
«κούµπωµα» των εγκάρσιων οδηγών µήκους 1,20 m ανά 60 cm, ώστε να διαµορφωθεί
κάναβος 60 cm x 120 cm. Στη µέση των εγκάρσιων οδηγών, υπάρχουν υποδοχές
προκειµένου να «κουµπωθεί» ο οδηγός µήκους 60 cm, δηµιουργώντας τον τελικό κάναβο
60 cm x 60 cm, επί του οποίου τοποθετούνται οι πλάκες.
τοποθέτηση των πλακών.
Οι πλάκες θα µένουν 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση τους στο χώρο που θα

τοποθετηθούν.

15.3.12 Ψευδοροφές Ορυκτών Ινών Υγρών Χώρων
α.

Οι πλάκες θα είναι από κεραµοποιηµένες και συµπιεσµένες ορυκτές ίνες χωρίς αµίαντο. Κατά

τα λοιπά όπως ανωτέρω (παρ. «Ψευδοροφές Ορυκτών Ινών»).
β.

Οι απαιτήσεις του συστήµατος συνοψίζονται στα ακόλουθα:

-

πυραντοχή πλακών:
πυραντοχή οροφής:
ηχοαπορρόφηση:
ηχοµόνωση:

-

54db µε στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm
αντανάκλαση φωτός: 88%
θερµοµόνωση:
Κ = 0,052 - 0,057 W/MK.

A1 κατά DIN 4102
F 90
0,46 - 0,86 Sab σε 500 - 2000Hz
34db χωρίς στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm

15.3.13 Ψευδοροφές Λωρίδων Αλουµινίου
α.

Στις ψευδοροφές αλουµινίου χρησιµοποιείται συνήθως κράµα αλουµινίου 6060. Οι λωρίδες

έχουν διαστάσεις οριζόµενες από τα κατασκευαστικά σχέδια και είναι πλήρεις ή διάτρητες µε
ενσωµατωµένο αρµοκάλυπτρο βαµµένο µε πολυεστερική βαφή φούρνου. Οι λωρίδες είναι βαµµένες
µε ειδικό χρώµα φούρνου (σε 180°C). Στη µεταξύ τους συναρµογή διαµορφώνεται σκοτία 15 mm – 16
mm.
β.

Στην επαφή µε τους περιµετρικούς τοίχους, στύλους, εσοχές κτλ διαµορφώνονται σκοτίες από

διατοµές αλουµινίου ή γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου σχήµατος Π, L ή Ζ στο ίδιο ειδικό χρώµα
φούρνου µε τις λωρίδες. Η στήριξη της ψευδοροφής στους περιµετρικούς τοίχους επιτυγχάνεται µε
ξύλινους τάκους διαστάσεων κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής.
γ.

Το σύστηµα ανάρτησης θα είναι µεταλλικό, γαλβανισµένο, µη εµφανές, µε ειδικούς οδηγούς

ανάρτησης µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα (αναρτήρες, πεταλούδες ανάρτησης, συνδέσµους
οδηγών, συνδέσµους λωρίδων κτλ).
δ.

Το όλο σύστηµα θα είναι οριζόντιο χωρίς καµία απόκλιση.

15.3.14 Ψευδοροφές Πλακών Αλουµινίου
α.

Οι πλάκες είναι ελάσµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικά βαµµένα. Η ανάρτηση γίνεται από την

οροφή µέσω γαλβανισµένων µεταλλικών στοιχείων, οι οποίες στερεώνονται µε βίδες ίδιου χρώµατος
µέσα την σκοτία που δηµιουργεί η ένωση των φύλλων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις
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οδηγίες του κατασκευαστή των πλακών σε συνδυασµό µε τα κατασκευαστικά σχέδια, το παρόν άρθρο
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
β.

Σε χώρους που απαιτείται αυξηµένη πυραντίσταση, οι πλάκες επενδύονται στην άνω πλευρά

τους µε ισχυρό ανόργανο µονωτικό υλικό (π.χ. πετροβάµβακα), ενώ σε χώρους νοσοκοµείων
τοποθετούνται αντιβακτηριδιακές πλάκες. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πλήρης στεγάνωση
µεταξύ των πλακών και στα άκρα της ψευδοροφής µε ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα.

15.3.15 Κυψελωτές Ψευδοροφές Αλουµινίου
Κατασκευάζονται από πλέγµα αλουµινίου ειδικού κράµατος για υψηλές µηχανικές ιδιότητες.
Αποτελούνται από κυψελωτές πλάκες συνήθων τυποποιηµένων διαστάσεων 60 cm x 60 cm ή 60 cm x
120 cm. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε κτίρια που απαιτείται αισθητική µείωση του όγκου. Το ύψος των
πλακών εξαρτάται από το ύψος των κυψελών.

15.3.16 Ψευδοροφές Γυψοσανίδας
α.

Για τα στοιχεία γύψου που χρησιµοποιούνται στις ανηρτηµένες ψευδοροφές από γυψοσανίδα

ισχύει το ΕΝ 14246, ενώ γενικά για τις κατασκευές από γυψοσανίδα το ΕΛΟΤ 1296. Για τις
ψευδοροφές γενικά ενδείκνυται η χρήση ηχοαπορροφητικής γυψοσανίδας.
β.

Κάθε 12 m – 15 m κατασκευάζεται αρµός διαστολής.

γ.

Η ψευδοροφή θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

δ.

-

Βασικό σκελετό (κύριοι οδηγοί ανάρτησης) από οριζόντιες γαλβανισµένες χαλύβδινες
διατοµές (κανάλια) πάχους κατά τα κατασκευαστικά σχέδια, σε σχήµα Π µε νευρώσεις. Οι
διατοµές κατανέµονται σε αποστάσεις που ορίζονται από τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και
τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και αναρτώνται από την οροφή µε κατάλληλους
αναρτήρες γρήγορης ρύθµισης ύψους και γαλβανισµένες βέργες, που τοποθετούνται ανά
1m και στερεώνονται στην οροφή είτε µε µπετονόκαρφα, είτε µε κατάλληλες βίδες µέσα σε
πλαστικά βύσµατα. Μετά τη ρύθµιση του ύψους (οριζοντίωση), οι διατοµές
σταθεροποιούνται και στερεώνονται στους περιµετρικούς τοίχους µε γαλβανισµένα
στηρίγµατα, πλαστικά βύσµατα και βίδες.

-

Φέροντα σκελετό (οδηγοί στερέωσης) από διατοµές όπως παραπάνω, που τοποθετούνται
κάθετα προς τις διατοµές του βασικού σκελετού, κατανέµονται σε αποστάσεις 50 cm για
πάχος γυψοσανίδας µέχρι 10 mm και σε αποστάσεις 60 cm για µεγαλύτερο πάχος
γυψοσανίδας. Με τις διατοµές του βασικού σκελετού συνδέονται µε γαλβανισµένους
µεταλλικούς συνδετήρες ανάρτησης. Οι ακραίοι οδηγοί τοποθετούνται σε µέγιστη
απόσταση 10 cm από τον τοίχο, προς τον οποίο είναι παράλληλοι. Στην περίπτωση
εξωτερικού τοίχου που µονώνεται ή / και επενδύεται εσωτερικά, η απόσταση αυτή µπορεί
να αυξηθεί στο 1/3 της αξονικής απόστασης των ενδιάµεσων οδηγών.

-

Επένδυση µε γυψοσανίδες µε λοξά άκρα, τοποθετηµένες και στερεωµένες µε κατάλληλες
βίδες στο σκελετό σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές του υλικού. Οι γυψοσανίδες
κόβονται σε τέτοια µεγέθη, ώστε να προσαρµόζονται στις αποστάσεις των δοκίδων του
σκελετού. Η στερέωση των γυψοσανίδων ξεκινά από τη γωνία που εφάπτεται σε τοίχο ή σε
ήδη στερεωµένη γυψοσανίδα. Τα σηµεία στερέωσης απέχουν από την ακµή της
γυψοσανίδας τουλάχιστον 10 mm, ενώ µεταξύ τους η µέγιστη απόσταση είναι 20 cm. Πριν
την τοποθέτηση των γυψοσανίδων τοποθετείται το θερµοµονωτικό υλικό µε φράγµα
υδρατµών προς το χώρο που θερµαίνεται.

-

Μετά τη στερέωση οι ενώσεις των γυψοσανίδων (οριζόντιες ή κάθετες) αρµολογούνται
(στοκάρονται) µε κατάλληλα υλικά αρµολόγησης και φινιρίσµατος, έτσι ώστε κανένα σηµείο
της στήριξης και των ενώσεων των γυψοσανίδων να είναι ορατό.
Για τη διαµόρφωση κλιµακωτών ψευδοροφών (σε πολλά επίπεδα), οι σκελετοί των τµηµάτων

αναρτώνται σε διαφορετικά ύψη. Για τη σύνδεση των διαφορετικών επιπέδων χρησιµοποιούνται λοξά
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ή κατακόρυφα «ρίχτια» από γυψοσανίδα τα οποία συνδέονται µε τα οριζόντια στοιχεία µε γωνιακούς
µεταλλικούς οδηγούς.
ε.

Στην περίπτωση που η δοµική οροφή δεν είναι από σκυρόδεµα ή σιδηροκατασκευή αλλά

αποτελείται από ξύλινα ζευκτά, τα ελάσµατα ή οι ντίζες ανάρτησης βιδώνονται στον οριζόντιο
ελκυστήρα ανά 60 cm.
στ.

Στην περίπτωση που απαιτείται ανάρτηση µεµονωµένων φορτίων από την ψευδοροφή, αν

αυτά είναι µικρότερα από 2 kg, µπορούν να στερεωθούν σε τυχαίο σηµείο της γυψοσανίδας. Αν
πρόκειται για φορτίο µεταξύ 2 kg – 10 kg, το εξάρτηµα βιδώνεται σε κάποιο µεταλλικό οδηγό. Φορτία
µεγαλύτερα από 10 kg αναρτώνται απευθείας από τη δοµική οροφή.

15.3.17 Προστασία
Οι ψευδοροφές πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να έχουν χρωµατική οµοιοµορφία. Ο Ανάδοχος
θα αποσύρει τεµάχια που έχουν φθαρεί ή φέρουν σηµάδια και να τα αντικαταστήσει µε νέο υλικό
χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης.

15.4 Έλεγχοι
α.

Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης του σκελετού και των πλακών των

ψευδοροφών, πρέπει να έχει ελέγξει την επιπεδότητα, την ορθογωνιότητα, την καθαρότητα και την
οµαλότητα των κατακόρυφων επιφανειών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παρόν άρθρο.
Ψευδοροφές που αποκλίνουν πέραν από τα καθορισµένα επιτρεπτά όρια, κρίνονται απορριπτέες από
την Υπηρεσία και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει ή ανακατασκευάσει χωρίς
την απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης.
β.

Ο Ανάδοχος ελέγχει κατά τη διάρκεια της κατασκευής την ορθότητα της τοποθέτησης των

οδηγών και των αναρτήσεων (πρέπει να είναι ισοϋψείς και συµµετρικά τοποθετηµένοι), έτσι ώστε το
τελικό αποτέλεσµα να είναι ορθογωνισµένο, επίπεδο, να µην παρουσιάζει βέλη µεγαλύτερα του
επιτρεπτού και ανοµοιοµορφίες.
γ.

Όλα τα τµήµατα της ψευδοροφής που παραδίδονται στην Υπηρεσία θα είναι ολοκληρωµένα,

έτοιµα προς χρήση και εύκολα στην αποσυναρµολόγηση.

16 ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

16.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει την κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών

χωρισµάτων. Οι κατηγορίες υλικών κατασκευής ελαφρών χωρισµάτων που αντιµετωπίζονται στο
παρόν, είναι οι ακόλουθες:

-

χωρίσµατα ξυλεπένδυσης, τα οποία αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου ή ελαφρές
γαλβανισµένες σιδηρές διατοµές και πετάσµατα ξύλινης επένδυσης

-

χωρίσµατα από γυψοσανίδα διάφορων ειδών (µονή, διπλή, ανθυγρή, πυράντοχη κτλ) µε
σκελετό από αλουµίνιο ή ελαφρές γαλβανισµένες διατοµές και πετάσµατα από
γυψοσανίδα.
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β.

Σύµφωνα µε το DIN 4103 ως ελαφρά χωρίσµατα θεωρούνται οι µη φέροντες «τοίχοι» µέχρι
2

βάρους 150 kg/m , οι οποίοι δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν στους στατικούς υπολογισµούς, πρέπει όµως
να αναλαµβάνουν φορτία που επιδρούν στην επιφάνεια τους και να τα µεταβιβάζουν στα φέροντα
στοιχεία του κτιρίου.
γ.

Οι συνήθεις µορφές ελαφρών χωρισµάτων είναι οι ακόλουθες:

-

τυφλά σε όλη την επιφάνεια (χωρίς υαλοπίνακες)
τυφλά µέχρι ύψους 0,90 m από το δάπεδο και µεταξύ 0,90 m – 2,20 m µε διπλούς
υαλοπίνακες (µε ή χωρίς περσίδες) ή µε υαλόθυρα µονόφυλλη ή δίφυλλη, µε ή χωρίς
φεγγίτη πάνω από αυτήν.

16.2 Υλικά
16.2.1 Γενικά
α.

Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα

Συµβατικά Τεύχη και στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα σχετικά
πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών στην Υπηρεσία.
β.

Ο Ανάδοχος θα επιλέγει υλικά που προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή (πετάσµατα,

ορθοστάτες, βίδες, γωνιακά στηρίγµατα, υλικά κονιαµάτων, αρµολόγησης και επιχρισµάτων,
αλουµίνια, ξυλεία κτλ). Τα βοηθητικά υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως συµβατά µεταξύ τους και µε
τα κύρια υλικά του χωρίσµατος. Κάθε υλικό θα χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης, τις
προδιαγραφές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, ώστε να αποφεύγονται τα ελαττώµατα και
οι κακοτεχνίες.
γ.

Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε

υλικό διατίθεται στην απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα
στις προθεσµίες αποπεράτωσης του έργου. ∆εν γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του
Αναδόχου, ότι τα προβλεπόµενα υλικά από την εγκεκριµένη µελέτη εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του έργου.
δ.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα µήκους 30 cm όλων των υλικών του

σκελετού των χωρισµάτων καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή δείγµατα όλων των
τύπων όπως περιγράφονται στα κατασκευαστικά σχέδια.
ε.

Με την αποπεράτωση των χωρισµάτων, ο Ανάδοχος προµηθεύει τον Κύριο του Έργου µε
2

κύρια και βοηθητικά υλικά ικανά να καλύψουν κατασκευή επιφανείας 30 m τουλάχιστον, προκειµένου
να χρησιµοποιηθούν σαν υλικά συντήρησης.
στ.

Οι υαλοπίνακες που τοποθετούνται στα ανοίγµατα των ελαφρών χωρισµάτων θα είναι διπλοί,

ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ηχοµόνωση. Αποτελούνται από δύο κρύσταλλα (πάχους οριζόµενου
από τα κατασκευαστικά σχέδια) µε ενδιάµεσο κενό, στο οποίο είναι δυνατόν να τοποθετούνται κινητές
περσίδες. Θα φέρουν πλαίσιο από υλικό συµβατό µε αυτό της επένδυσης του χωρίσµατος, επί του
οποίου τοποθετούνται τα δύο κρύσταλλα µε χρήση ειδικού ελαστικού προφίλ. Τα κρύσταλλα δεν θα
συγκρατούνται µηχανικά µε κανένα εξάρτηµα.
ζ.

Το σύστηµα περσίδων αποτελείται από τις γρίλιες - οριζόντιες ή κάθετες - µήκους µέχρι 100

cm, τον οδηγό στήριξης (ή µετακίνησης για τις κάθετες γρίλιες) και τους -χειροκίνητους ή ηλεκτρικούς µηχανισµούς ρύθµισης τους.
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16.2.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις
α.

Η επιλογή του είδους ελαφρών χωρισµάτων για ένα χώρο βασίζεται στη χρήση και στη

λειτουργία του. Τα ελαφρά χωρίσµατα θα πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:

β.

αντοχή στα φορτία από αναρτηµένα αντικείµενα (βλ. DIN 4103), στην κρούση, στις
δονήσεις και γενικά στις καταπονήσεις λόγω χρήσεως
προσαρµοστικότητα στις εκάστοτε ανάγκες και εύκολη µετακίνηση όταν απαιτείται
κάλυψη των αισθητικών απαιτήσεων, ορατότητα
κάλυψη των απαιτήσεων υδροµόνωσης, θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, πυρασφαλείας
(συντελεστής τουλάχιστον F 60) κτλ
συµβατότητα µεταξύ των χρησιµοποιούµενων υλικών, ώστε να αποφεύγονται τα
προβλήµατα διαβρώσεως που προκαλούνται λόγω ασυµβατότητας υλικών
εύκολη συντήρηση.
Ο σκελετός των ελαφρών χωρισµάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

γ.

απόλυτη σταθερότητα προσαρµογής
εύκολη αποσυναρµολόγηση του χωρίσµατος χωρίς να καταστρέφεται ο τυχόν εµφανής
σκελετός της ψευδοροφής
αποφυγή ηχογεφυρών
Τα υλικά που προορίζονται για χώρους που προσβάλλονται από την υγρασία θα είναι

ανθυγρά και δεν θα προσβάλλονται από υδρατµούς ή υγρασία που ενδεχοµένως προκύψει από τη
συνήθη χρήση του χώρου αλλά ακόµη και από διαρροές υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η τοποθέτηση
υδροµονωτικών υλικών είναι επίσης απαραίτητη.

16.2.3 Πετάσµατα Ξυλεπένδυσης
α.

Ο σκελετός των ελαφρών χωρισµάτων αποτελείται από ελαφρές γαλβανισµένες σιδηρές

διατοµές ή από ηλεκτροστατικά βαµµένες (πάχος επίστρωσης 60 µ) διατοµές αλουµινίου (κράµα 6060
ή 6063, θερµικής κατεργασίας Τ5). Αποτελείται από τους στρωτήρες δαπέδου – οροφής, τους
ορθοστάτες και τις ενδιάµεσες τραβέρσες.
β.

Τα πετάσµατα βιοµηχανικού τύπου είναι πρεσσαριστά, φέρουν στον πυρήνα τους ενισχυµένες

πλάκες σκληρού υαλοβάµβακα, ορυκτοβάµβακα ή πετροβάµβακα µε επένδυση µελαµίνης µέσα - έξω
επικολληµένης σε ανθυγρά φύλλα κόντρα πλακέ ή MDF συνολικού πάχους τουλάχιστον 8 mm. Το
ηχοµονωτικό υλικό θα έχει πάχος σύµφωνο µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τους πίνακες
κουφωµάτων της µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.

16.2.4 Γυψοσανίδες
α.

Τα χωρίσµατα αποτελούνται από δύο επιφάνειες γυψοσανίδας (µονής ή διπλής ανάλογα µε

τις απαιτήσεις της µελέτης) και διάκενο µε µονωτικό υλικό (ορυκτοβάµβακας ή πετροβάµβακας). Στην
περίπτωση διπλής γυψοσανίδας οι αρµοί του εξωτερικού πετάσµατος δεν θα βρίσκονται στην ίδια
θέση µε τους αρµούς του εσωτερικού πετάσµατος αλλά θα είναι εναλλασσόµενοι. Τα πετάσµατα που
προσκοµίζονται στο εργοτάξιο ενδείκνυται να έχουν το κατάλληλο ύψος, ώστε να καλύπτουν όλο το
ύψος του προς κάλυψη χώρου χωρίς να απαιτείται αρµός.
β.

Τα υλικά που προσκοµίζονται για δόµηση µε γυψοσανίδες δεν θα περιέχουν ασβέστη. Τα

συνήθη βοηθητικά υλικά είναι τα ακόλουθα:

-

υλικά και ταινίες αρµολόγησης
υλικά σφραγίσµατος
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-

σύνδεσµοι (ήλοι,
στηρίγµατα).

κοχλίες,

συνδετήρες,

υλικά

επικόλλησης,

ορθοστάτες,

γωνιακά

Πρότυπο

Υλικό
1

Γυψοσανίδες: ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

ΕΝ 12859, ΕΛΟΤ 784

2

Πετάσµατα χωρισµάτων από γυψοσανίδα

ΕΝ 13915

3

Υλικά αρµολόγησης και αρµοί γυψοσανίδων

ΕΝ 13963

4

Μεταλλικές διατοµές σκελετών ελαφρών διαχωριστικών

ΕΝ 14195

Βοηθητικά και πρόσθετα µεταλλικά υλικά για κατασκευές

γ.

5

γυψοσανίδας

ΕΝ 14353

6

Υλικά επικόλλησης για χωρίσµατα γυψοσανίδας

ΕΝ 12860

7

Μηχανικά στοιχεία στερέωσης κατασκευών γυψοσανίδας

ΕΝ 14566

Οι συνήθεις γυψοσανίδες θα πληρούν επίσης τις ακόλουθες απαιτήσεις:

δ.

δεν θα επηρεάζονται από τις κλιµατολογικές συνθήκες των εσωτερικών χώρων
δεν θα επηρεάζονται από τις µεταβολές της υγρασίας του αέρα σε ποσοστά µεταξύ 20% 90% και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20°C
ο συντελεστής γραµµικής διαστολής τους δεν θα υπερβαίνει τα 0,015 mm/m σε
θερµοκρασία 0°C
θα έχουν επαρκή αντοχή σε κρούση.
Τα συνηθέστερα είδη γυψοσανίδων είναι τα ακόλουθα:

ε.

απλή
πυράντοχη
ανθυγρή
πυράντοχη και ανθυγρή
ηχοαπορροφητική
διακοσµητική
Στις περιπτώσεις που απαιτείται προστασία από την εκπεµπόµενη ακτινοβολία µηχανηµάτων,

χρησιµοποιούνται ειδικές γυψοσανίδες επενδυµένες στο εργοστάσιο από τη µια πλευρά µε πλάκες
µολύβδου πάχους 0,5 mm – 3 mm ανάλογα µε την απαιτούµενη προστασία.
στ.

Για τη στήριξη των πετασµάτων χρησιµοποιείται είτε ξύλινος είτε - συνηθέστερα - µεταλλικός

σκελετός. Το πλάτος των διατοµών επιλέγεται µε βάση τα χρησιµοποιούµενα δοµικά και
θερµοµονωτικά υλικά και τις διαστάσεις των εντοιχισµένων σωλήνων των Η/Μ εγκαταστάσεων.

-

Ο µεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα (γαλβανισµένη λαµαρίνα
υψηλής ποιότητας, διαµορφωµένη µε ψυχρή έλαση). Οι διατοµές (ορθοστάτες, στρωτήρες,
οδηγοί οροφής, περιµετρικά, κανάλια οροφής, γωνιόκρανα, ενισχυµένοι ορθοστάτες κτλ)
και τα προφίλ των εξαρτηµάτων (αναρτήσεις, συνδετήρες κτλ) θα ακολουθούν τα πρότυπα
που προαναφέρθηκαν ή άλλα διεθνή Πρότυπα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.

-

Ο ξύλινος σκελετός αποτελείται από ορθογωνικές διατοµές ανάλογες µε τις στατικές
απαιτήσεις. Στις διασταυρώσεις χρησιµοποιούνται ξύλινες σφήνες ή µεταλλικά ελάσµατα. Ο
σκελετός θα είναι βερνικωµένος µε κατάλληλο βερνίκι, ώστε να προστατεύεται από την
υγρασία και τα παράσιτα. Στην επαφή του µε το δάπεδο θα προστατεύεται µε πλαστική
ταινία ή διατοµή, ειδικά σε υγρούς χώρους. Οι γυψοσανίδες βιδώνονται στον ξύλινο
σκελετό ή επικολλούνται µε ειδική κόλλα σε µορφή µαστίχης.
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ζ.

Τα πλαίσια (κάσες) των παραθύρων θα είναι κατάλληλα για χώρισµα από γυψοσανίδα. Τα

πηχάκια της κάσας θα κουµπώνουν και θα ξεκουµπώνουν εύκολα ακόµα και µετά την τοποθέτηση του
υαλοπίνακα. Περιµετρικά τοποθετείται ελαστικό παρέµβυσµα, ειδικά διαµορφωµένο, ώστε ο
υαλοπίνακας να εφάπτεται µαλακά πάνω σε αυτό. Οι βίδες στερέωσης της κάσας τοποθετούνται
εσωτερικά, ώστε να µην είναι ορατές. Η κάσα θα είναι από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο.
η.

Οι βίδες στερέωσης των γυψοσανίδων σε οποιοδήποτε σκελετό επιλέγονται µε κριτήριο το

πάχος της γυψοσανίδας (όσον αφορά στο µήκος τους) και το είδος του σκελετού (όσον αφορά στη
µορφή της µύτης, ώστε η διάτρηση να είναι εύκολη). Οι βίδες είναι επικαδµιωµένες, ώστε το µέταλλο
να µην προσβάλλεται από τον γύψο. Η απόσταση τους θα είναι περίπου 15 cm µε ελάχιστο 9 cm από
τις ακµές των σανίδων. Οι βίδες που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των µελών του σκελετού και
των εξαρτηµάτων µεταξύ τους είναι λαµαρινόβιδες και επιλέγονται µε βάση το πάχος της διατοµής του
µέλους.

16.3 Εκτέλεση Εργασιών
16.3.1 Ανοχές
α.

Πίνακας: Ανοχές Κατασκευών Χωρισµάτων
Απόκλιση

Απαίτηση

± 2 mm σε πήχη 4 m

1

επιπεδότητα επιφανειών χωρισµάτων

2

ευθυγραµµία ή κατακορυφότητα

3

µέγιστη απόκλιση γωνίας (ανά µήκος χωρίσµατος)

2 mm από ράµµα ή νήµα της στάθµης
1:1000

απόκλιση δαπέδου επί του οποίου θα στηριχθεί το
4

β.

χώρισµα

1:1000

Οι αρµοί µεταξύ χωρισµάτων και δαπέδων ή ψευδοροφών θα συµπίπτουν απόλυτα.

16.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών
α.

Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα από τον προµηθευτή σε κατάλληλες

συσκευασίες, επί των οποίων αναγράφεται το όνοµα του κατασκευαστή, ο τύπος του υλικού και τα
λοιπά απαιτούµενα στοιχεία. Ο Ανάδοχος κατά την παραλαβή ελέγχει αν στα προσκοµιζόµενα υλικά
περιλαµβάνονται όλοι οι απαιτούµενοι τύποι, οι απαιτούµενες ποσότητες και διαστάσεις των υλικών.
β.

Η αποθήκευση των υλικών γίνεται σε ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο. Σε περίπτωση που η

αποθήκευση σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα υλικά δεν θα έρχονται σε απευθείας επαφή µε
το έδαφος και θα προστατεύονται από την άµεση έκθεση στη βροχή, στο χιόνι, στην ηλιακή
ακτινοβολία και σε άλλα έντονα καιρικά φαινόµενα.
γ.

Τα πετάσµατα θα στοιβάζονται οριζόντια πάνω σε ειδικούς τάκους, που απέχουν µεταξύ τους

το πολύ 50 cm και αφήνουν κενό τουλάχιστον 5 cm από το δάπεδο. Οι διατοµές των σκελετών θα
είναι τυλιγµένες µε ειδικό χαρτί προστασίας.
δ.

Η µεταφορά των γυψοσανίδων δέον να γίνεται κατά το ISO 6308. Γενικά πάντως πρέπει να

τηρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

-

Οι γυψοσανίδες στοιβάζονται µε προσοχή και τάξη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η
στρέβλωση, η κάµψη ή οι φθορές.
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-

-

Σανίδες πάχους άνω των 6 mm επιτρέπεται να εδράζονται επί ξύλινων τάκων. Σανίδες
µικρότερου πάχους πρέπει να εδράζονται σε όλη τους την επιφάνεια, και όχι επί τάκων,
προς αποφυγή µόνιµων παραµορφώσεων.
Απαραίτητος είναι ο επαρκής αερισµός για την αποφυγή δηµιουργίας υδρατµών.
Οι γυψοσανίδες δεν πρέπει να µεταφέρονται σε οριζόντια θέση, αλλά σε κατακόρυφη θέση
στηριζόµενες από την πίσω πλευρά τους, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στην εµφανή
όψη.

16.3.3 Προετοιµασία
α.

Ο Ανάδοχος εξετάζει τους χώρους, στους οποίους τοποθετούνται τα χωρίσµατα και

ενηµερώνει την Υπηρεσία για ενδεχόµενες ακατάλληλες συνθήκες. Πριν την έναρξη των κατασκευών
χαράσσεται το ίχνος του χωρίσµατος στο δάπεδο, στις τοιχοποιίες και στην οροφή µε τη βοήθεια
νήµατος της στάθµης, ώστε να συγκριθούν οι πραγµατικές διαστάσεις µε αυτές που ορίζονται στα
σχέδια. Σε περίπτωση ασυµφωνίας ενηµερώνει την Υπηρεσία και ζητεί σχετικές οδηγίες. Το ίχνος είναι
διπλό, ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψη το συνολικό πάχος του χωρίσµατος και του σκελετού. Στο ίχνος
αυτό προσαρµόζονται οι δοκίδες του σκελετού και οι κατακόρυφοι και οριζόντιοι οδηγοί του
χωρίσµατος.
β.

Ελέγχεται επίσης η επιπεδότητα της οροφής και του δαπέδου. Αν το δάπεδο αποκλίνει

παραπάνω από την επιτρεπόµενη απόκλιση και αν γενικά δεν πληρούνται οι απαιτήσεις
επιπεδότητας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στις σχετικές επιδιορθώσεις πριν την
τοποθέτηση των χωρισµάτων χωρίς την απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης.
γ.

Τα κατακόρυφα και οριζόντια προφίλ του σκελετού πριν την στερέωση τους θα αλφαδιάζονται

µε προσοχή, ώστε να διαµορφώνονται απόλυτα οριζόντιες και κατακόρυφες γραµµές.

16.3.4 Γενικές Απαιτήσεις
α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει 3 σειρές κατασκευαστικών σχεδίων που απεικονίζουν το

προτεινόµενο σύστηµα, µε λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1, οι οποίες θα καλύπτουν και θα επιλύουν όλες
τις πιθανές περιπτώσεις. Θα αποδεικνύουν ότι το προτεινόµενο σύστηµα εξασφαλίζει ικανοποιητικά
τις απαιτήσεις του έργου σε ότι αφορά την ηχοπροστασία των χώρων, τις αναρτήσεις δευτερευουσών
κατασκευών, την πυροπροστασία των χώρων, την ακαµψία των χωρισµάτων, την επιπεδότητα των
επιφανειών, καθώς και τη συµβατότητα συναρµολόγησής τους µε τα είδη δαπέδων, οροφών και
ψευδοροφών που έχουν επιλεγεί για το έργο.
β.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει πριν την έναρξη των εργασιών στον τόπο του

έργου και σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ολοκληρωµένα δείγµατα όλων των ειδών
2

χωρισµάτων ελάχιστης επιφάνειας 5 m , τα οποία θα είναι πλήρως ολοκληρωµένα µε παραδειγµατική
τοποθέτηση Η/Μ εξαρτηµάτων.
γ.

∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για το συντονισµό και την

παρακολούθηση των επί µέρους συνεργείων (π.χ. των συνεργείων Η/Μ εγκαταστάσεων και των
συνεργείων κατασκευής των χωρισµάτων) για τη σωστή ολοκληρωµένη και έντεχνη κατασκευή των
χωρισµάτων.
δ.

Οι εργασίες δεν θα ξεκινούν παρά µετά την ολοκλήρωση του περιβλήµατος του κτιρίου, ώστε

να υπάρχει πλήρης προστασία έναντι των καιρικών συνθηκών. Τα χωρίσµατα προσκοµίζονται και
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τοποθετούνται στους χώρους που προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη µετά το πέρας των εργασιών
τελειωµάτων των δαπέδων, τοίχων και ορόφων.
ε.

Η τοποθέτηση των χωρισµάτων εκτελείται µε όσο το δυνατόν λιγότερες διατρήσεις, διανοίξεις

οπών και κοπές της υφιστάµενης κατασκευής. Τα κινητά χωρίσµατα πρέπει να αποσυναρµολογούνται
εύκολα και µε τα συνήθη εργαλεία.
στ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την τοποθέτηση των πετασµάτων να εξακριβώσει ότι ο

σκελετός τους είναι στερεωµένος ασφαλώς, ότι έχει τις απαιτούµενες αντοχές καθώς και ότι οι
εσχάρες, οι οδηγοί και οι στηρίξεις έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα για τη στήριξη των υδραυλικών και
άλλων εγκαταστάσεων. Πρέπει επίσης να έχουν τοποθετηθεί όλες οι απαραίτητες εσωτερικές
ενισχύσεις για την ακαµψία του ελαφρού χωρίσµατος.
ζ.

Γύρω από τα κουφώµατα τα πετάσµατα κόβονται κατάλληλα, ώστε οι αρµοί να είναι κοντά στα

κουφώµατα. Η τοποθέτηση των κασών των εσωτερικών κουφωµάτων εκτελείται συγχρόνως µε την
τοποθέτηση του σκελετού των χωρισµάτων. Όλες οι ενώσεις θα έχουν την ίδια στεγανότητα και το ίδιο
οπτικό αποτέλεσµα. Οι θύρες τοποθετούνται στις προβλεπόµενες θέσεις µε απόλυτη ακρίβεια και
φέρουν όλα τα εξαρτήµατα ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλισης συµπεριλαµβανοµένων και των
περιµετρικών ελαστικών παρεµβυσµάτων.
η.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει τα χωρίσµατα

κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους. Κατά τον καθαρισµό θα λάβει τις απαραίτητες
προφυλάξεις ώστε να µην προκληθούν φθορές στην επιφάνεια και στις παρακείµενες κατασκευές.
Κατόπιν τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο.
θ.

Στην περίπτωση που στο χώρο υπάρχει ψευδοροφή, ο σκελετός των χωρισµάτων δεν θα

διακόπτεται, αλλά θα συνεχίζει µέχρι την οροφή, στην οποία θα στηρίζεται. Τα πετάσµατα είτε
σταµατούν στην κάτω επιφάνεια της µε στεγανούς αρµούς, είτε συνεχίζονται µέσα σε αυτή
τουλάχιστον κατά 2,5 cm και το ηχοµονωτικό υλικό απλώνεται στην πάνω επιφάνεια της, σύµφωνα µε
τα σχέδια.

16.3.5 Πετάσµατα Ξυλεπένδυσης
α.

Τόσο τα πετάσµατα όσο και οι υαλοπίνακες τοποθετούνται στις κατάλληλες υποδοχές του

σκελετού των χωρισµάτων και των θυρών και στερεώνονται µε την ενσφήνωση ελαστικών
παρεµβυσµάτων και στις δύο όψεις.
β.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης ελαφρών χωρισµάτων, η

ελάχιστη θερµοκρασία πρέπει να είναι 16°C.
γ.

Οι στρωτήρες δαπέδου και οροφής στερεώνονται µε ειδικές γωνίες ή Π και γαλβανισµένες

βίδες, στριφώνια, εκτονούµενα, και µε παρεµβύσµατα αφρώδους υλικού πάχους 3 mm επί του
δαπέδου ή της οροφής αντίστοιχα.
δ.

Μεταξύ του σκελετού και των λοιπών στοιχείων του κτιρίου τοποθετείται αυτοκόλλητη ταινία

από αφρώδες ελαστικό µε κλειστές κυψέλες και ειδικό αρµοκάλυπτρο ή σκοτία αλουµινίου, ώστε τα
σηµεία αλλαγής υλικών να είναι ευθείες καθαρές και τέλειες.

16.3.6 Γυψοσανίδες
α.

Για τις απαιτήσεις των κατασκευών από γυψοσανίδα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1296 και το

DIN 18181.
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α.

Η θερµοκρασία στο χώρο εργασιών πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C και στα ίδια

επίπεδα τουλάχιστον επί 48 h πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τις εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων.
β.

Τα φύλλα γυψοσανίδων συσφίγγονται απαλά και τοποθετούνται έτσι, ώστε να αποφεύγεται η

µεταξύ τους συµπίεση. Για το λόγο αυτό οι γυψοσανίδες κόβονται κατά 1cm – 2 cm λιγότερο από το
ύψος που πρόκειται να καλύψουν, ώστε να µην χρειαστεί να συµπιεστούν για να εφαρµόσουν σωστά.
Κατά την τοποθέτηση διατηρούνται σε επαφή µε την οροφή µε τη βοήθεια σφηνών που εφαρµόζονται
στην κάτω ακµή τους. Στερεώνονται στο σκελετό στη θέση αυτή και η διαφορά του ύψους τους από το
ελεύθερο ύψος του χώρου εµφανίζεται στον κάτω οδηγό του χωρίσµατος.
γ.

Η κατασκευή του χωρίσµατος ξεκινά από τον τοίχο, εφόσον το χώρισµα δεν περιλαµβάνει

άνοιγµα. Στην αντίθετη περίπτωση η κατασκευή ξεκινά από το άνοιγµα και καταλήγει στον τοίχο.
δ.

Η διαδικασία κατασκευής ενός χωρίσµατος είναι η ακόλουθη:

-

Μετά τη χάραξη του ίχνους του χωρίσµατος και την εξακρίβωση της ορθότητας των
διαστάσεων του, τοποθετούνται και στερεώνονται οι ορθοστάτες σε τέτοιες αποστάσεις,
ώστε οι θέσεις των αρµών των πλακών να συµπίπτουν µε τις θέσεις των ορθοστατών. Η
µέγιστη απόσταση µεταξύ των ορθοστατών για πάχος σανίδας 10 mm είναι 45 cm, ενώ για
πάχος σανίδας 12 mm – 50 mm είναι 60 cm. Κατά την οριζόντια διεύθυνση ο σκελετός θα
φέρει τουλάχιστον µια δοκίδα στο µέσον του ελεύθερου ανοίγµατος του χωρίσµατος.

-

Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες επί της µιας πλευράς του σκελετού.
Τοποθετούνται οι προβλεπόµενες Η/Μ σωληνώσεις και το µονωτικό υλικό στο διάκενο που
δηµιουργείται από το πάχος του σκελετού. Στην περίπτωση που το διάκενο χρειάζεται να
έχει αρκετά µεγάλο πλάτος, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση αγωγών µεγάλου
µεγέθους, µπορούν να τοποθετηθούν δύο παράλληλοι σκελετοί, οι οποίοι διατηρούνται σε
σταθερή απόσταση µε την εγκάρσια τοποθέτηση µικρών τεµαχίων γυψοσανίδας.

-

Στην περίπτωση που υπάρχει ένας σκελετός το ηχοµονωτικό υλικό τοποθετείται µεταξύ
των 2 επιφανειών γυψοσανίδας καλύπτοντας το πάχος του σκελετού. Στην περίπτωση που
υπάρχουν 2 ανεξάρτητοι σκελετοί είτε τοποθετείται στο µέσον του διάκενου (και έχει πάχος
τουλάχιστον 25 mm) και στηρίζεται στα οριζόντια στοιχεία του είτε εφάπτεται στη µια
επιφάνεια (και έχει πάχος τουλάχιστον 50 mm). Το ηχοµονωτικό υλικό θα συνεχίζεται και
στους αρµούς.

-

Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες στην άλλη πλευρά του σκελετού.

ε.

Τελική διαµόρφωση

-

Οι αρµοί µεταξύ των πετασµάτων αρµολογούνται µε ειδικό υλικό και ειδική ταινία
αρµολόγησης και σπατουλάρονται µε γυψόκολλα. Κατόπιν τρίβονται για τη δηµιουργία
απόλυτα λείας και επίπεδης επιφάνειας. Αν η περίµετρος των πετασµάτων έχει ορθογώνιες
ακµές, αφήνεται µεταξύ τους και από τα δοµικά στοιχεία κενό περίπου 8 mm και κατόπιν
γίνεται η αρµολόγηση µε ελαστική µαστίχη που όταν στεγνώσει επικαλύπτεται µε στόκο και
λειαίνεται µε µυστρί. Αν η περίµετρος των πετασµάτων είναι στρογγυλεµένη, τοποθετούνται
σε επαφή µεταξύ τους. Η εσοχή πληρούται µε στόκο, λειαίνεται και στη συνέχεια
χαράσσεται ο αρµός µε κατάλληλο εργαλείο και καλύπτεται στη συνέχεια µε αυτοκόλλητη
πλαστική ταινία, η οποία πιέζεται µε το µυστρί, ώστε να ενσωµατωθεί στο στόκο. Για την
επίτευξη πιο λείας επιφάνειας, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί δεύτερη στρώση στόκου πάνω
από την ταινία και να λειανθεί µε µυστρί. Με στόκο φινίρονται και οι κεφαλές των βιδών σε
3 διαδοχικές φάσεις µε µεταξύ τους λείανση µε ψιλό γυαλόχαρτο. Ο πλεονάζον στόκος
αφαιρείται µε υγρό σπόγγο.

-

Οι εσωτερικές γωνίες µεταξύ των πετασµάτων διαµορφώνονται µε την προηγούµενη
διαδικασία. Η αυτοκόλλητη ταινία πιέζεται, ώστε να εφαρµόσει στη γωνία και από τις 2
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πλευρές. Στις εξωτερικές γωνίες χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένες διάτρητες
γωνιακές διατοµές από σκληρό πλαστικό ή διάτρητο µεταλλικό έλασµα.

-

στ.

Στα σηµεία επαφής µε τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής τοποθετούνται ειδικά
αρµοκάλυπτρα, που θα καλύπτουν τον αρµό και θα έχουν άριστη αισθητική εµφάνιση. Για
την προστασία των βάσεων των χωρισµάτων, ειδικά σε υγρούς χώρους, χρησιµοποιούνται
πλαστικές ταινίες, οι οποίες επικαλύπτουν και τους αρµούς και τις εσωτερικές γωνίες. Οι
συνδέσεις γίνονται µε ειδικές διατοµές. Για την ασφάλεια της σύνδεσης οι διατοµές
ενισχύονται µε άκαµπτο πλαστικό.
Η ασφαλής στερέωση ειδών υγιεινής σε τοίχους από γυψοσανίδα γίνεται µε ειδικά µεταλλικά

εξαρτήµατα / αναρτήσεις (πλαίσια, τραβέρσες, ράβδοι, ελάσµατα κτλ). Η στερέωση γίνεται πάντα στο
σκελετό και όχι στο πέτασµα.
ζ.

Οι κεφαλές των βιδών στερέωσης της γυψοσανίδας στο σκελετό δεν πρέπει να εισχωρούν στο

πέτασµα.
η.

Οι ακµές των τµηµάτων που έχουν αποκοπεί για την εγκατάσταση υδραυλικών

εγκαταστάσεων, για την τοποθέτηση βιδών και για τη διαµόρφωση των αρµών, επιδιορθώνονται µε
κατάλληλο υδροµονωτικό υλικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των γυψοσανίδων.
θ.

Καµπύλα χωρίσµατα από γυψοσανίδα κατασκευάζονται µε τη χρήση µεταλλικών διάτρητων

οδηγών και γυψοσανίδων µικρού πάχους (6 mm). Για τη διαµόρφωση καµπυλότητας γυψοσανίδων η
µέγιστη απόσταση µεταξύ των ορθοστατών είναι ίση µε το 10% της ακτίνας καµπυλότητας. Οι
γυψοσανίδες µπορούν να υγρανθούν, ώστε να αυξηθεί η ελαστικότητα τους, εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο.

16.4 Έλεγχοι
α.

Κανένα χώρισµα δεν θεωρείται ολοκληρωµένο αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν οι Η/Μ

εγκαταστάσεις και η όλη κατασκευή του. Η εργασία εκτελείται µε την µέγιστη δυνατή επιµέλεια και
ακρίβεια σύµφωνα το παρόν, τις αντίστοιχες προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου,
τις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί σχολαστικά. Για κάθε κατασκευαστική λεπτοµέρεια θα
εφαρµόζονται επακριβώς τα σχέδια λεπτοµερειών του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα είναι
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.
β.

Η τελειωµένη επιφάνεια µετά τις τυχόν επιδιορθώσεις πρέπει να είναι επίπεδη, οµοιόµορφη

και έτοιµη να δεχτεί το τελείωµα που προβλέπεται από τη µελέτη. Επιφάνειες που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις περί επιπεδότητας, ορθογωνισµού κτλ κρίνονται απορριπτέες και ο Ανάδοχος υποχρεούται
να τις ανακατασκευάσει χωρίς επιπλέον αποζηµίωση.
γ.

Όσον αφορά στην ηχοµόνωση ενός χωρίσµατος πρέπει να ελέγχονται και να διασφαλίζονται

τα ακόλουθα:

-

-

Το ηχοµονωτικό υλικό θα καταλαµβάνει ακριβώς τις διαστάσεις του διάκενου, ενώ
χρειάζεται περιµετρικά να είναι κατά 1 cm - 2 cm µεγαλύτερο, ώστε να προσαρµόζεται
στους τοίχους και στο δάπεδο στο εσωτερικό του διάκενου.
Οι Η/Μ σωληνώσεις εντός του διάκενου πρέπει να περιβάλλονται από πρόσθετο
ηχοµονωτικό υλικό.
Τα διαδοχικά παπλώµατα ηχοµονωτικού υλικού πρέπει να αλληλοκαλύπτονται.
Το θερµοµονωτικό υλικό πρέπει να περιβάλλεται από το ηχοµονωτικό πάπλωµα στα
σηµεία επαφής του µε το δάπεδο, την οροφή και τους τοίχους.
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17 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΑ

17.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
17.1.1 Πεδίο Εφαρµογής
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις

εργασίες επενδύσεων τοιχοποιιών και εσωτερικών επιστρώσεων δαπέδων.
β.

Οι ειδικές απαιτήσεις κάθε είδους εργασίας επενδύσεων και επιστρώσεων αναφέρονται στα

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τεύχους.
γ.

Τα είδη επιστρώσεων και επενδύσεων καθώς και οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται,

καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στα κατασκευαστικά σχέδια κάθε έργου.

17.1.2 Ορισµοί
α.

Ως επίστρωση ορίζεται η µόνιµη επικάλυψη που επιστρώνεται σε κάθε τύπο δαπέδου ή σε

εξωτερική επιφάνεια.
β.

Ως επένδυση ορίζεται η επικάλυψη οποιασδήποτε κατακόρυφης επιφάνειας της κατασκευής

(τοιχοποιίας, στύλου, όψης κτλ).
γ.

Ως µάρµαρο ορίζεται κάθε ασβεστολιθικό πέτρωµα µε κρυσταλλική δοµή και κατοπτρίζουσα

επιφάνεια. Τα χαρακτηριστικά των µαρµάρων είναι ότι κόβονται και στιλβώνονται εύκολα, έχουν
λάµψη και η επιφάνειά τους είναι διακοσµητική.
δ.

Οι γρανίτες είναι πλουτώνια πετρώµατα. Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το γρανίτη είναι

πάρα πολύ σκληρά, ανθεκτικά και αδιαπέρατα στην υγρασία.

17.2 Υλικά
α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία

συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιµες τεχνικές πληροφορίες
του κατασκευαστή τους. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών στα
προτεινόµενα υλικά, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα δοκίµια. Ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζηµίωση για την προσκόµιση δειγµάτων και δοκιµίων.
β.

Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει στον Κύριο του Έργου επιπλέον 5% ή τουλάχιστον 5 m

2

από κάθε εγκεκριµένο τύπο επένδυσης σε σφραγισµένα κιβώτια ή παλέτες για τις ανάγκες µελλοντικής
συντήρησης του έργου και την επιδιόρθωση των φθορών. Η δαπάνη για αυτήν την ποσότητα δεν
πληρώνεται ιδιαίτερα αλλά περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου.
γ.

Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό

θα διατίθεται στην απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις
προθεσµίες αποπεράτωσης του έργου. ∆εν γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του
Αναδόχου ότι τα προβλεπόµενα υλικά εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.
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δ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη, αναλυτικό κατάλογο µε όλα τα

απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά ανά χώρο. Ο κατάλογος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για
κάθε υλικό:

ε.

είδος, τύπο
προτεινόµενη απόχρωση
ονοµασία εργοστασίου παραγωγής
ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει)
τρόπο χρήσης
αντοχές και άλλες απαραίτητες πληροφορίες
Από τα υλικά που διατίθενται σε διάφορες ποιότητες, θα επιλέγονται αυτά που είναι

κατάλληλα, συµβατά µε το είδος της κατασκευής και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία, της καλύτερης
ποιότητας, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από τα Συµβατικά τεύχη και την Υπηρεσία.

17.3 Εκτέλεση Εργασιών
17.3.1 Γενικές Απαιτήσεις
α.

Η κατασκευή των επιστρώσεων/ επενδύσεων συµπεριλαµβανοµένης και της προετοιµασίας

των επιφανειών, εκτελείται από ειδικευµένα συνεργεία. Όλα τα στάδια της κατασκευής επιβλέπονται
και ελέγχονται από ειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου σε συνδυασµό µε εκπροσώπους της
Υπηρεσίας.
β.

Ο Ανάδοχος προγραµµατίζει τις εργασίες του, λαµβάνοντας υπόψη λοιπές εργασίες που

ενδεχοµένως έχουν επιπτώσεις επί των δαπεδοστρώσεων και των επενδύσεων, έτσι ώστε το έργο να
ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα.
γ.

Τα ικριώµατα θα είναι αυτοφερόµενα, θα πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν θα

στηρίζονται σε παρακείµενες κατασκευές.
δ.

Μετά το πέρας της κατασκευής των επιστρώσεων και επενδύσεων και µέχρι την οριστική

παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί, να επισκευάζει και να ανακατασκευάζει
ενδεχόµενες φθορές τους, είτε αυτές είναι µικρής έκτασης, είτε είναι ολικές. Μικρής έκτασης
ανακατασκευή επιτρέπεται σε επιστρώσεις ή επενδύσεις µε πλάκες οποιωνδήποτε διαστάσεων και
υλικού (τσιµεντόπλακες, πλάκες διακοσµητικές, πλάκες µαρµάρου, κεραµικά πλακίδια κτλ). Ολική
ανακατασκευή επιβάλλεται σε χυτά δάπεδα (βιοµηχανικά, µωσαϊκά κτλ).
ε.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών εφαρµογής των υλικών από τα

εργοστάσια παραγωγής τους (π.χ. ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της
εφαρµογής, τους επιτρεπτούς χρόνους αποθήκευσης των υλικών και τη χρήση των ειδικών εργαλείων
για κάθε περίπτωση).

17.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών
α.

Τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερµότητας, της βροχής και της µόλυνσης από ξένα

σώµατα και ουσίες.
β.

Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή

τους, ώστε να παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο.
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γ.

Για την κάλυψη τυχόν απωλειών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται περίπου 2%

παραπάνω από την ακριβή ποσότητα υλικού επένδυσης που απαιτείται. Η δαπάνη περιλαµβάνεται
στη συνολική δαπάνη για την εργασία επένδυσης / επίστρωσης.
δ.

Η προµήθεια των πλακιδίων και των σχετικών υλικών γίνεται µόνο από ένα εργοστάσιο

παραγωγής, του οποίου τις οδηγίες ακολουθούν πιστά τα συνεργεία τοποθέτησης.

17.3.3 Προετοιµασία
α.

Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία όλα τα γενικά

σχέδια δαπεδοστρώσεων, επενδύσεων (1:100 ή 1:50) και λεπτοµερειών (1:20, 1:10, 1:1). Στην
εκπόνηση των σχεδίων λαµβάνονται υπόψη οι νέες τελικές στάθµες σχεδιασµού, οι απαιτήσεις
σχεδιασµού ανάλογα µε την λειτουργικότητα των χώρων, η φέρουσα ικανότητα του Φ.Ο., τα
εγκεκριµένα υλικά και οι οδηγίες των κατασκευαστών τους, το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά
Τεύχη και κάθε άλλη παράµετρος για την επιτυχή λειτουργία του έργου.
β.

Πριν την έναρξη των εργασιών επιστρώσεων/ επενδύσεων, θα εξακριβώνεται από τον

Ανάδοχο και την Υπηρεσία η ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων ή προφυλάξεων όσον αφορά στη διάταξη
των αρµών, στη συµµετρία και στη λειτουργικότητα καθώς και οι απαιτήσεις για τα ενσωµατωµένα
στοιχεία.
γ.

Πριν την έναρξη των εργασιών επενδύσεων/ επιστρώσεων γίνεται πλήρης χάραξη των

αρµών, ώστε να αποφευχθούν ασυµµετρίες, αποκλίσεις από την ευθυγραµµία και ανισοµεγέθη
τµήµατα (πχ πλακίδια, ή πλάκες) στις άκρες της επένδυσης ή επίστρωσης. Οι αρµοί θα είναι
παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις της επιφάνειας που θα επενδυθεί / επιστρωθεί και πάντοτε
κατακόρυφοι και οριζόντιοι, εκτός αν στη µελέτη προβλέπεται διαφορετικά. Κατά τη χάραξη των αρµών
θα λαµβάνονται υπόψη όλα τα ενσωµατούµενα στοιχεία, ώστε το προκύπτον αποτέλεσµα να είναι
αισθητικά και τεχνικά άρτιο.
δ.

Κατά την προετοιµασία της προς επένδυση / επίστρωση επιφάνειας ο Ανάδοχος είναι

υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων ανάλογα µε το είδος της, το είδος του υλικού
επένδυσης, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές του παρόντος και των υπόλοιπων
Συµβατικών Τευχών και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εξακριβώνει ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και
απαλλαγµένη από ξένες και επιβλαβείς, για την επίστρωση / επένδυση και την πρόσφυσή της στο
υπόστρωµα, ουσίες και ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες.

17.4 Έλεγχοι
α.

Κατά την προσκόµιση και παραλαβή των υλικών ελέγχεται η προσκόµιση των απαραίτητων

πιστοποιητικών ποιότητας και η αναγραφή επί του δελτίου αποστολής όλων των απαραίτητων
στοιχείων. Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία.
β.

Πριν από την κατασκευή της επένδυσης / επίστρωσης ελέγχονται οι επιφάνειες που πρόκειται

να επενδυθούν και προετοιµάζονται κατάλληλα ανάλογα µε την περίπτωση, έτσι ώστε να είναι
επίπεδες, οµαλές, καθαρές και σταθερές. Εφόσον χρησιµοποιηθούν ειδικά συγκολλητικά υλικά ύστερα
από ειδική έγκριση, η προεργασία των επιφανειών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
των υλικών.
γ.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη

διεξαγωγή των εργασιών. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες,
εκτός αν ο Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών µέτρων.
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δ.

Κάθε επίστρωση / επένδυση θεωρείται ελαττωµατική και απαράδεκτη και απορρίπτεται από

την Υπηρεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ε.

όταν η πρόσφυση της µε το υπόστρωµα δεν είναι σε όλη την έκταση ισχυρή
όταν υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης οποιωνδήποτε φθορών (εµφάνιση ρωγµών στο
τσιµεντοκονίαµα, στους αρµούς, αποκόλληση ψηφίδων κτλ)
όταν η επιφάνειά της παρουσιάζει κυµατώσεις ή ανοµοιοµορφίες
όταν οι αρµοί δεν είναι ισοπαχείς ή δεν έχουν το πάχος που ορίζεται στο παρόν Τεύχος και
στα κατασκευαστικά σχέδια (βλ. και άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής»)
όταν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του παρόντος και των
υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών και κατασκευαστικών σχεδίων.
Το κονίαµα πλήρωσης των αρµών πρέπει να είναι συνεπίπεδο µε τα πλακίδια εκτός αν

ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία και να µην παρουσιάζει εσοχές,
προεξοχές και πόρους.
στ.

Κενά, που τυχόν έχουν δηµιουργηθεί κάτω από τις τσιµεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις

επικαλύψεις, δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία.
ζ.

∆άπεδα γενικά που δεν έχουν την κατάλληλη κλίση για την απρόσκοπτη απορροή των

υδάτων προς εσχάρες σιφωνιών, φρεατίων, καναλιών κτλ απορρίπτονται από την Υπηρεσία,
καθαιρούνται και ανακατασκευάζονται χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης από τον Ανάδοχο.
η.

Καµία επένδυση/ επίστρωση δεν θεωρείται ολοκληρωµένη αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν

οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η όλη κατασκευή. Η εργασία εκτελείται µε την µέγιστη δυνατή επιµέλεια και
ακρίβεια σύµφωνα µε το παρόν, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, τις
οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί σχολαστικά.

18 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

18.1 Ορισµοί – Πεδίο Εφαρµογής
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για τα ακόλουθα είδη επενδύσεων:

-

επενδύσεις µε πλακίδια
επενδύσεις µε µάρµαρα ή γρανίτες
επενδύσεις γυψοσανίδας
επενδύσεις µε φύλλα αλουµινίου

β.

Στο παρόν δεν περιλαµβάνονται διακοσµητικές πλινθοδοµές και λιθοδοµές όψεων.

γ.

Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις των άρθρων

«Επιστρώσεις – Επενδύσεις, Γενικά» καθώς και από άλλα σχετικά άρθρα του παρόντος, τα οποία
αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω.
δ.

Κατά την επιλογή του τύπου επένδυσης πρέπει να δίνεται προσοχή στα ακόλουθα:

-

στη στατική επάρκεια των υλικών επένδυσης και ασφαλή σύνδεση τους µε το φέροντα
οργανισµό του κτιρίου
στη συµβατότητα µε τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του κτιρίου
στην αντοχή υλικών σε καιρικές και θερµοκρασιακές µεταβολές καθώς και σε υπεριώδη
ακτινοβολία
στην απαιτούµενη θερµοµόνωση, υγροµόνωση, ηχοπροστασία κτλ
στη διαµόρφωση σωστών και συµβατών µε την επένδυση αρµών διαστολής
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18.2 Υλικά
18.2.1 Πλακίδια
α.

Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και στα σχετικά βοηθητικά υλικά (κονιάµατα, κόλλες,

ρευστοκονιάµατα κτλ), ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στα σχετικά εδάφια του άρθρου «Επενδύσεις
– Επιστρώσεις, Γενικά».
β.

Για την επένδυση των τοιχοποιιών χρησιµοποιούνται κεραµικά εφυαλωµένα πλακίδια πάχους

τουλάχιστον

6

mm,

πρώτης

διαλογής,

τελείως

επίπεδα,

χωρίς

ρωγµές,

χαµηλής

υδατοαπορροφητικότητας.

18.2.2 Μάρµαρα - Γρανίτες
α.

Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη και στα σχετικά βοηθητικά υλικά

(κονιάµατα, κόλλες, ρευστοκονιάµατα κτλ), ισχύουν τα αναγραφόµενα στα σχετικά εδάφια του άρθρου
«Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» µε τις ακόλουθες συµπληρώσεις.
β.

Για τις επενδύσεις κατακόρυφων επιφανειών χρησιµοποιούνται µαρµαρόπλακες µε ελάχιστο

πάχος 2 cm, για τις επενδύσεις των λαµπάδων 3 cm, εφόσον δεν αναγράφεται διαφορετικά στα
κατασκευαστικά σχέδια και στα Συµβατικά τεύχη και δεν απαιτείται αλλιώς από την Υπηρεσία.
γ.

Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επένδυση όψεων, έχουν συνήθως πάχος 3 cm.

δ.

Για την επένδυση εσωτερικών τοιχοποιιών χρησιµοποιούνται πλάκες πάχους 2 cm αρίστης

ποιότητας, µεγάλων διαστάσεων.

18.2.3 Γυψοσανίδες
α.

Όσον αφορά στα υλικά των επενδύσεων µε γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα στις

αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου « Ελαφρά Χωρίσµατα».
β.

Για την επένδυση καµπύλων τµηµάτων χωρισµάτων ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων

γυψοσανίδων (µε προσθήκη υαλοΐνών ή παρεµφερών πλαστικών ινών ή πολυουρεθάνης). Οι
γυψοσανίδες που χρησιµοποιούνται στις καµπύλες επιφάνειες θα έχουν τριγωνικές εγκοπές στην
πίσω πλευρά.
γ.

Όταν η επένδυση γίνεται σε χώρο µε υψηλά ποσοστά υγρασίας, τοποθετούνται στους αρµούς

κατάλληλες πλαστικές ταινίες, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση της υγρασίας.

18.2.4 Φύλλα Αλουµινίου
α.

Τα φύλλα θα παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και σε

επιβαρηµένη ατµόσφαιρα και θα πληρούν τις ιδιότητες που περιγράφονται στην παρούσα.
β.

Τα σύνθετα, πυρασφαλή φύλλα επικάλυψης τύπου «σάντουιτς» αποτελούνται από δύο φύλλα

αλουµινίου επικολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών φύλλου κατάλληλης «ψυχής» που θα είναι
επεξεργασµένο ώστε να εµποδίζει τη φυσική γήρανση. Τα τελικά πάχη των φύλλων είναι όπως
φαίνονται στα σχέδια. Η εξωτερική πλευρά θα είναι λακαρισµένη ή ανοδιωµένη µε πάχος 20 m.
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18.3 Εκτέλεση Εργασιών
18.3.1 Γενικά
α.

Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη, ισχύουν οι γενικές

απαιτήσεις του άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά». Όσον αφορά στην προετοιµασία, στις
ανοχές και στις γενικές απαιτήσεις των επενδύσεων µε γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα στις
αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα». Ειδικές απαιτήσεις για το κάθε είδος
επένδυσης αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους.
β.

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

-

Η θερµοµόνωση, εφόσον τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια των δοµικών στοιχείων,
πρέπει να στερεώνεται καλά σε αυτά και να βρίσκεται σε επαφή µαζί τους χωρίς κενά και
ασυνέχειες.

-

Συνήθως δεν απαιτείται η τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών, εφόσον όµως κάτι τέτοιο
κριθεί απαραίτητο θα τοποθετηθεί από τη θερµή πλευρά του θερµοµονωτικού υλικού που
έρχεται σε επαφή µε τον τοίχο και ποτέ από την ψυχρή πλευρά που παραµένει ελεύθερη
προς την επένδυση.

-

Οι αρµοί του κτιρίου συνεχίζονται και στην επένδυση και επιστεγάζονται µε τα κατάλληλα
αρµοκάλυπτρα.

-

Τα τελειώµατα της επένδυσης πρέπει να διαµορφώνονται έτσι ώστε να αποκλείουν την
είσοδο νερού και να διευκολύνουν τη φυσική αποµάκρυνση της υγρασίας.

18.3.2 Προετοιµασία
α.

Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη, ισχύουν τα

αναγραφόµενα στο άρθρο «Επιστρώσεις».
β.

Ισχύουν επίσης τα ακόλουθα:

-

Η Υπηρεσία παραλαµβάνει τις προς επένδυση επιφάνειες καθαρές, επίπεδες και
κατακόρυφες. Στις τοιχοποιίες δεν πρέπει να εξέχουν κονιάµατα και στις επιφάνειες από
οπλισµένο σκυρόδεµα δεν πρέπει να εξέχει σκυρόδεµα ή να υπάρχουν εσοχές λόγω
κακοτεχνιών.

-

Πριν από τη διάστρωση πλακιδίων προηγείται απόξεση του πλεονάζοντος κονιάµατος των
αρµών της προς επένδυση τοιχοποιίας και κατόπιν ακολουθεί πλύσιµο της επιφάνειας µε
νερό.

-

Υγραίνονται οι προς επένδυση επιφάνειες, εκτός αν πρόκειται περί γυψοσανίδων.

-

Οι επιφάνειες των σανίδων ξηράς δόµησης όσο και οι επιφάνειες επί των οποίων θα
τοποθετηθεί η επένδυση, θα είναι απαλλαγµένες από σκόνη, ακαθαρσίες, λίπη και έλαια
καθώς και άλλα ξένα σώµατα.
Γυψοσανίδες στις οποίες επικολλούνται πλακίδια, πρέπει να έχουν εµποτισθεί µε
κατάλληλο πρόσθετο στεγανοποιητικό υλικό (αστάρι).

18.3.3 ∆είγµατα Κατασκευής
α.

Πριν από την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει

αντιπροσωπευτικά δείγµατα για κάθε είδος επένδυσης του έργου προς έγκριση από την Υπηρεσία. Οι
διαστάσεις κάθε δείγµατος και ο χώρος κατασκευής του καθορίζονται γενικά από την Υπηρεσία. Η
2

επιφάνεια των δειγµάτων επενδύσεων δεν θα είναι µικρότερη από 5m .
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β.

Οι επενδύσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάµιλλες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων

δειγµάτων. Ο Ανάδοχος δεν θα προχωρά στην κατασκευή πριν να εξασφαλίσει την έγκριση της
Υπηρεσίας για τα κατασκευασθέντα δείγµατα.

18.3.4 Αρµοί
α.

Γενικά για τους αρµούς διαστολής ισχύει το σχετικό άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». Στους αρµούς

διαστολής του κτιρίου τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα κατάλληλων διαστάσεων, στερεωµένα στο
υπόστρωµα. Η επένδυση θα µορφώνεται µε οδηγό τις διατοµές αυτές.
β.

Ειδικότερα το πλάτος των αρµών διαστολής των επενδύσεων µε πλακίδια θα είναι 6 mm. Οι

αρµοί θα επεκτείνονται σε όλο το υπόστρωµα στις ίδιες θέσεις µε τους αρµούς διαστολής του
φέροντος οργανισµού του κτιρίου και στις κατακόρυφες επιφάνειες σε απόσταση 1m από τις
εσωτερικές κατακόρυφες γωνίες καθώς και όπου η επιφάνεια υπερβαίνει σε µήκος τα 5 m και σε
συµφωνηµένα ίσα οριζόντια και κατακόρυφα διαστήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
των πλακιδίων.

18.3.5 Πλακίδια
α.

β.

Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

-

Πρώτη στρώση λεπτόρρευστου τσιµεντοκονιάµατος (πεταχτό), µε αναλογία κοινού
τσιµέντου προς χονδρόκοκκη άµµο 1:3, πάχους 10 cm µε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας.

-

Μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης τοποθετούνται οδηγοί εργασίας µε τη
βοήθεια πήχη και αεροστάθµης (αλφάδι) και ράµµατα, τα οποία ορίζουν ορθογώνια
περίµετρο µε µήκος πλευρών πολλαπλάσιο της πλευράς του πλακιδίου
συµπεριλαµβανοµένου του πλάτους του αρµού.

-

Τοποθέτηση των πλακιδίων σταδιακά σε οριζόντιες σειρές µε τσιµεντοκονίαµα (των 450 kg
τσιµέντου) µε κοινό τσιµέντο και άµµο θαλάσσης πάχους 2 cm – 2,5 cm περίπου.

-

Αφού συµπληρωθούν µερικές σειρές και «τραβήξει» το κονίαµα γεµίζονται τα πίσω κενά µε
υδαρές τσιµεντοκονίαµα αναλογίας κοινού τσιµέντου προς άµµο θαλάσσης 1:2.

-

Καθαρίζεται µε λινάτσα η επιφάνεια από το πλεονάζον τσιµεντοκονίαµα.
Συνεχίζεται σταδιακά, όπως παραπάνω, η επίστρωση των πλακιδίων σε οριζόντιες σειρές
µέχρι τη συµπλήρωση της επίστρωσης.

-

Αρµολόγηση (στοκάρισµα) µε γαλάκτωµα λευκού τσιµέντου (τσιµεντοπολτό) των 600 kg
τσιµέντου µε ή χωρίς προσθήκη χρώµατος. Ο τρόπος κατασκευής του θα ακολουθεί τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.

-

Τοποθέτηση υδατοστεγανού χάρτινου καλύµµατος αµέσως µόλις περατωθεί το στοκάρισµα
των αρµών, µε επικαλύψεις τουλάχιστον 100 mm στις ενώσεις. Η διαδικασία αυτή µπορεί
να παραλειφθεί, µε την έγκριση της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις όπου οι συνθήκες
περιβάλλοντος την καθιστούν περιττή.
Τα πλακίδια εναλλακτικά µπορούν να τοποθετηθούν µε τη χρήση κατάλληλης κόλλας και όχι

µε συνδετικό κονίαµα, η οποία θα καλύπτει όλη την επιφάνεια των πλακιδίων και δεν θα έχει πάχος
µεγαλύτερο από το πάχος των πλακιδίων, η οποία διαστρώνεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Για
πλήρη στεγάνωση χρησιµοποιείται επίσης και πλαστικοποιητής και ρητίνη.
γ.

Στις επενδυόµενες τοιχοποιίες δεν θα τοποθετείται κονίαµα υποστρώµατος περισσότερο από

ότι µπορεί να καλυφθεί µε πλακίδια µέσα σε 5 λεπτά ή και λιγότερο εάν το κονίαµα αρχίζει να
σκληραίνει.
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δ.

Στις εξέχουσες και εκτεθειµένες γωνίες των επενδύσεων των τοίχων των υπογείων χώρων

τοποθετούνται γωνιόκρανα σε όλο το ύψος της επένδυσης από γωνιακή διατοµή ανοξείδωτου χάλυβα
ελάχιστων διαστάσεων 25 mm x 25 mm x 2 mm, µε κατάλληλη και επαρκή αγκύρωση, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η τέλεια επαφή µε την επιφάνεια των πλακιδίων και το απαραµόρφωτο των διατοµών.
Μεταξύ πλακιδίων και γωνιοκράνων ο αρµός πληρούται µετά το πέρας των εργασιών µε σιλικόνη.
ε.

Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων δεν θα παρουσιάζουν υψοµετρικές διαφορές περισσότερο

από 2 mm κάτω από ένα πήχη µήκους 2 m, τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Το κονίαµα
για την επένδυση τοιχοποιιών µε πλακίδια δεν θα αποκλίνει περισσότερο από 2 mm κάτω από ένα
πήχη µήκους 2 m, στην περίπτωση λεπτού στρώµατος συγκολλητικού υλικού, ή 4 mm στην
περίπτωση χονδρού στρώµατος.

18.3.6 Επένδυση Εσωτερικών Τοιχοποιιών µε Μάρµαρο ή Γρανίτη
α.

Πριν από την επένδυση θα αποξεσθούν σε βάθος οι αρµοί της τοιχοποιίας και θα καθαρισθεί

καλά η επιφάνεια µε άφθονο νερό.
β.

Η τοποθέτηση και στερέωση των πλακών θα γίνει σε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου.

γ.

Οι αρµοί που διαµορφώνονται µεταξύ των πλακών θα έχουν τα ελάχιστο δυνατό πάχος και θα

βρίσκονται σε συνεχή ευθεία. Η αρµολόγηση της επίστρωσης από µάρµαρο γίνεται µε τσιµεντοκονία
600 kg λευκού τσιµέντου µε προσθήκη χρώµατος σύµφωνα µε την απόχρωση του µαρµάρου.
δ.

Οι

πλάκες

θα

είναι

τελείως

επίπεδες

και

κατακόρυφες.

Για

τη

στερέωση

τους

χρησιµοποιούνται ειδικά βιοµηχανοποιηµένα µεταλλικά ανοξείδωτα αγκύρια. Τα κενά ανάµεσα στις
µαρµάρινες πλάκες και στον τοίχο θα γεµίσουν µε υδαρή τσιµεντοκονία αναλογίας 1:3.
ε.

Μετά το τέλος της εργασίας οι επιφάνειες καθαρίζονται καλά από τα υπερχειλίσµατα του

αρµόστοκου. Στη συνέχεια καθαρίζονται µε ειδικά απορρυπαντικά και νερό και λουστράρονται.

18.3.7 Επενδύσεις Όψεων µε Μάρµαρο ή Γρανίτη
α.

Σχετικά µε τις προδιαγραφές και οδηγίες για επενδύσεις µε γρανίτες και µάρµαρα, ισχύει το

Πρότυπο ΕΛΟΤ 583 και το DΙΝ 18332.
β.

Η επένδυση των όψεων µε µάρµαρο ή γρανίτη εκτελείται πάντα προς µια κατεύθυνση,

αρχίζοντας από το χαµηλότερο σηµείο του κτιρίου. Αρχικά στερεώνεται η κάτω πλευρά κάθε πλάκας
προκειµένου να εδραστεί το βάρος της. Στη συνέχεια στερεώνονται οι παράπλευρες ακµές ή η άνω
ακµή για να αλφαδιαστεί η πλάκα και να εµποδιστεί η παλινδρόµησή της κάθετα προς την επιφάνεια
εφαρµογής. Κάθε πλάκα σταθεροποιείται στη στήριξη της µε πύρους ή µε αυλάκια που έχουν ανοιχτεί
στην περίµετρο της.
γ.

Το πάχος των πλακών καθορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Η µεταβίβαση του φορτίου

των πλακών στο φέροντα οργανισµό γίνεται µέσω της στήριξης της επένδυσης σε αυτόν και όχι µε τη
µεταβίβαση του φορτίου από τη µια πλάκα στην άλλη.
δ.

Η στήριξη των πλακών επιτυγχάνεται και µε µεταλλικά στηρίγµατα αποκλειοµένης της χρήσης

µόνο αµµοτσιµεντοκονιάµατος έστω και ενισχυµένου µε ειδικές συγκολλητικές ουσίες. Τα στηρίγµατα
είναι διαφόρων µορφών ανάλογα µε τη θέση των πλακών, τα οποία στηρίζονται µε ειδικά µπουλόνια
στα οικοδοµικά στοιχεία. Όλα τα στηρίγµατα ανεξαρτήτως τύπου (φέροντα, συγκράτησης, έναντι
ανατροπής, ανάρτησης οριζοντίων πλακών) θα είναι ρυθµιζόµενα καθ’ όλες τις κατευθύνσεις, έτσι
ώστε να µη δηµιουργείται αδυναµία στήριξης ή ανάρτησης σε καµία περίπτωση.
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ε.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τον τρόπο και το υλικό που θα

χρησιµοποιήσει για την πάκτωση των αναρτήσεων, όπως επίσης και το ειδικό ρυθµιζόµενο στήριγµα
που να παρέχει την δυνατότητα βιδώµατος πλακών, εφόσον οι λεπτοµέρειες αυτές δεν
προδιαγράφονται από τα Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια.

-

Τα στηρίγµατα διακρίνονται σε φέροντα στηρίγµατα και σε στηρίγµατα συγκράτησης
πλακών έναντι ανατροπής. Η στερέωση των πλακών στα στηρίγµατα γίνεται µε πύρους
κολληµένους στις ρυθµιζόµενες λάµες των στηριγµάτων. Οι πύροι στερεώνονται στις
επενδύσεις µε τσιµεντοκονία στη µία πλευρά και στην άλλη µε παρεµβολή πλαστικού
πουκάµισου, έτσι ώστε να είναι δυνατή σχετική κίνηση µεταξύ πλάκας και στηρίγµατος.
Ανάλογα µε τη θέση των επενδύσεων προβλέπονται ειδικοί τύποι στηριγµάτων, που δίνουν
τη δυνατότητα βιδώµατος ή έχουν και πρόσθετη διάταξη έδρασης της πλάκας (γωνιακό
τακούνι). Ειδικά στηρίγµατα θα προβλέπονται επίσης και για τα σηµεία όπου υπάρχουν
αρµοί διαστολής του κτιρίου.

-

Η στερέωση των στηριγµάτων στα οικοδοµικά στοιχεία γίνεται µε πάκτωση µέσω
πλαστικού τσιµεντοκονιάµατος οµοιόµορφης λεπτής άµµου αναλογίας 450 kg τσιµέντου
3
ανά m κονιάµατος ή ειδικού κοχλία, µε τον οποίο να εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσφυση
(εκτόνωση) ή ειδικού χηµικού βύσµατος ή τέλος µε ηλεκτροκόλληση στον κατακόρυφο
µεταλλικό σκελετό εφόσον υπάρχει τέτοιος. Ανεξάρτητα του τύπου της στερέωσης
διεξάγεται επί τόπου έλεγχος σε εξόλκευση του στηρίγµατος από την οπή του οικοδοµικού
στοιχείου.

-

Για κάθε πλάκα χρησιµοποιούνται τουλάχιστον τέσσερα στηρίγµατα. Τα δύο κατώτερα είναι
τα φέροντα στηρίγµατα, ενώ τα δύο ανώτερα συµµετέχουν µόνο στην συγκράτηση των
πλακών έναντι ανατροπής. Η τοποθέτηση περισσότερων στηριγµάτων συγκράτησης
2
πλακών προβλέπεται σε πλάκες επιφάνειας µεγαλύτερης από 1 m , µε την προϋπόθεση
ότι δικαιολογείται η παραλαβή των παραµορφώσεων σε κάθε στήριξη.

-

Οι οπές στις οποίες εισχωρούν οι πύροι είναι κυλινδρικές. Έχουν διάµετρο µεγαλύτερη
κατά 1 mm της διαµέτρου του πύρου, εφόσον ο πύρος στερεώνεται µε τσιµεντοκονία.
Εφόσον στερεώνεται µε πλαστικό πουκάµισο έχουν ελάχιστο βάθος 30 mm ή µεγαλύτερο
του πύρου κατά 5 mm.

-

Το υλικό των στηριγµάτων είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ 304 ή ισοδύναµο).

στ.

Το µήκος των στηριγµάτων θα είναι τέτοιο, ώστε να διατηρείται το τυχόν προβλεπόµενο
από τη µελέτη ενδιάµεσο κενό αέρα µεταξύ εξωτερικής επιφάνειας θερµοµόνωσης και
εσωτερικής επιφάνειας µαρµάρου ή γρανίτη και συγχρόνως να διατηρείται η
κατακορυφότητα, η επιπεδότητα και ο ορθογωνισµός της επένδυσης, έστω κι αν χρειασθεί
να επιλεγούν στηρίγµατα µε διαφορετικά µήκη µοχλοβραχιόνων και διαφορετικής
φέρουσας ικανότητας.
Για τις επενδύσεις κλιµάκων προς το φανάρι, το υλικό στήριξης της ανάρτησης θα είναι από

ανοξείδωτο χάλυβα, θα αντέχει στα µεγάλα φορτία πλακών και θα στηρίζει την πλάκα µε τέσσερα
βύσµατα. Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, τα κατασκευαστικά
σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
ζ.

Ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας επένδυσης ο Ανάδοχος επιλέγει τη χρήση

αµµοτσιµεντοκονιαµάτων, ενισχυµένων µε ειδικές κόλλες λάτεξ, αντί για νερό (αναλογίας όγκου 2:3:2,
τσιµέντο / άµµο / κόλλα) επιπλέον των µεταλλικών στηριγµάτων που περιγράφηκαν ανωτέρω.
η.

Αρµοί διαστολής

-

Οι αρµοί διαστολής των επενδύσεων µε γρανίτη / µάρµαρο έχουν πλάτος τουλάχιστον 4
mm, ώστε να είναι δυνατή η αρµολόγηση και να µην έρχονται σε επαφή οι πλάκες λόγω
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θερµικών µεταβολών, ανεµοφορτίσεων ή σεισµικών καταπονήσεων. Πρέπει να
καλύπτονται µε µαλακό, πλαστικό και οµοιόµορφα υδατοστεγανό υλικό καλής πρόσφυσης
και αντοχής εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό αυτό πρέπει να έχει επαρκή αντοχή
στις καιρικές συνθήκες. Αρµοί διαστολής εκτός από τις γενικά συνιστώµενες θέσεις (βλ.
άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής») διαµορφώνονται οπωσδήποτε εφόσον το ύψος των
επενδύσεων υπερβαίνει τα 10 m.

-

Απαγορεύεται ρητά η σφράγιση των αρµών διαστολής µε συµπαγή υλικά, όπως
µαρµαροκονίες κτλ. Χρησιµοποιείται συνήθως ειδική σιλικόνη ενός συστατικού, η οποία δεν
ευνοεί την προσκόλληση σκόνης λόγω στατικού ηλεκτρισµού ή την ανάπτυξη µυκήτων. Το
εύρος της παραµόρφωσης του υλικού πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να µη δηµιουργούνται
αποκολλήσεις του υλικού από τις ακµές των πλακών και να µην διαρρέει, όταν τοποθετείται
σε κατακόρυφους αρµούς, ενώ συγχρόνως να διατηρεί τις ιδιότητες πρόσφυσης και
συνοχής στο νερό, το κρύο και τη ζέστη (70°C), να µη κηλιδώνει την επένδυση και να
παρουσιάζει µια λεία επιφάνεια µετά τη διάστρωση του.

-

Οι παρειές του αρµού πρέπει να καθαρίζονται τελείως µε ασετόν. Εκατέρωθεν των
παρειών τοποθετείται αυτοκόλλητη πλαστική ταινία πλάτους 5 cm για την προστασία της
επιφάνειας της επένδυσης από τη κηλίδωση λόγω της σιλικόνης, η οποία αφαιρείται
αµέσως µετά το αρµολόγηµα. Ως βάθος αρµολογήµατος λαµβάνεται το µισό του πλάτους
του αρµού αλλά πάντως όχι µικρότερο των 5 mm. Ο περιορισµός του βάθους γίνεται µε
παρεµβολή προκατασκευασµένου κορδονιού από αφρώδες συνθετικό υλικό µε αντοχή στις
πιέσεις κατά την αρµολόγηση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες (νερό, ψύχος, ζέστη). Το
κορδόνι αυτό θα επιτρέπει ελεύθερη κίνηση του σφραγιστικού, δεν πρέπει να επιδρά
χηµικά και φυσικά στα χαρακτηριστικά του και να προσβάλλεται από µύκητες. Πρέπει
επίσης να είναι συµπιέσιµο κατά τη φάση τοποθέτησής του.

18.3.8 Ποδιές Παραθύρων και Κατωκάσια Θυρών
α.

Οι µαρµάρινες ποδιές παραθύρων, πάχους 2 cm, θα είναι µονοκόµµατες σ’ όλο το µήκος

τους, θα πακτώνονται εκατέρωθεν και εντός των λαµπάδων του τοίχου και θα σφηνώνονται κάτω από
το κάσωµα των παραθύρων και σε όλο το πάχος αυτών. Θα έχουν ισχυρή κλίση προς τα έξω (10%),
προεξοχή από την επιφάνεια του τοίχου της ποδιάς 2 cm τουλάχιστον µε ποταµό (εγκοπή) και θα
τοποθετούνται κολυµβητές µε τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου.
β.

Τα κατωκάσια των θυρών θα έχουν πάχος 3 cm. Η κατασκευή τους θα γίνει σύµφωνα µε τα

κατασκευαστικά σχέδια, το παρόν και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

18.3.9 Επίστεψη Στηθαίων
α.

Για τις επιστέψεις στηθαίων χρησιµοποιείται µάρµαρο πάχους 3 cm και πλάτους µεγαλύτερο

κατά 2 cm – 3 cm από το πλάτος του στηθαίου συµπεριλαµβανοµένων των επιχρισµάτων. Για τη
στερεά συγκόλληση του υλικού επί των στηθαίων χρησιµοποιείται τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου,
ενώ για την επιπλέον εξασφάλιση της σταθερότητας των πλακών µεταξύ τους (στον εγκάρσιο αρµό) η
συγκόλληση επιτυγχάνεται µε ισχυρή λιθόκολλα ή άλλη κατάλληλη κολλητική ύλη (πχ βινυλικής
βάσης). Η αρµολόγηση µε λευκό τσιµέντο απαγορεύεται. Στις γωνίες οι πλάκες θα λοξοτέµνονται κατά
γωνία 45°. Η άνω επιφάνεια των πλακών θα είναι απόλυτα επίπεδη και οι ακµές ευθύγραµµες.
β.

Η επίστεψη θα έχει ισχυρή κλίση (10%) προς το εσωτερικό του δώµατος ή του εξώστη κτλ και

θα προεξέχει κατά την εσωτερική πλευρά προς το δώµα ή τον εξώστη κατά τουλάχιστον 2 cm. Οι
εγκοπές θα είναι πλάτους µέχρι 8 mm και βάθους 6 mm στην κάτω επιφάνεια της προεξοχής προς την
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πλευρά της κλίσης. Συνιστάται κατά την τοποθέτηση της µαρµάρινης επίστεψης, οι τοιχοποιίες και οι
πλάκες να διαβρέχονται πριν και µετά την κατασκευή, καθώς και η τοποθέτηση επιπλέον βάρους (π.χ.
σάκων άµµου) στις τοποθετηµένες πλάκες, µε σκοπό την καλύτερη πρόσφυση και συγκόλληση
αυτών.

18.3.10 Επενδύσεις µε Γυψοσανίδα
α.

Για τις κατασκευές από γυψοσανίδα ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Ελαφρά

Χωρίσµατα».
β.

Ο συνηθέστερος τρόπος τοποθέτησης των φύλλων γυψοσανίδας επί επιφανειών τοιχοποιιών

ή σκυροδεµάτων είναι µε τη χρήση γαλβανισµένου µεταλλικού σκελετού. Τοποθετούνται κατακόρυφοι
ανοξείδωτοι

ορθοστάτες,

πλάτους

οριζόµενου

από

το

εργοστάσιο

παραγωγής,

πλάκες

ορυκτοβάµβακα ή υαλόµαλλου πάχους 5 cm και στη συνέχεια στερεώνεται η απλή ή διπλή επένδυση
των πετασµάτων της γυψοσανίδας. Τα ανοίγµατα γύρω από σωλήνες, εγκαταστάσεις και άλλα τεµάχια
που προεξέχουν από την επένδυση πληρούνται, έτσι ώστε η τελειωµένη επιφάνεια να µην προεξέχει
από την υπόλοιπη επένδυση.

18.3.11 Φύλλα Αλουµινίου
α.

Τα φύλλα αλουµινίου θα τοποθετούνται πάντα µε την ίδια φορά. Η τοποθέτηση γίνεται µε

βίδες σε µεταλλικό σκελετό µε τη βοήθεια ειδικών τεµαχίων συναρµολόγησης, µε τρόπο ώστε τα
σηµεία στήριξης / ανάρτησης τους να µην είναι ορατά.
β.

Ο µεταλλικός σκελετός διαµορφώνεται κατάλληλα από γωνιακά µεταλλικά ελάσµατα

αλουµινίου ή χάλυβα. Στηρίζεται στα επενδυόµενα δοµικά στοιχεία µε σύστηµα µεταλλικών ελασµάτων
και µπουλονιών, ώστε

να παρέχεται η δυνατότητα ρυθµίσεων για την εξασφάλιση της

κατακορυφότητας, της οριζοντιότητας, της ευθυγράµµισης και της οµαλής συνέχειας διαδοχικών
φύλλων της επένδυσης.
γ.

Στο κενό µεταξύ επένδυσης και δοµικών στοιχείων, ανάµεσα στα τµήµατα του φέροντα

µεταλλικού σκελετού, τοποθετείται θερµοµονωτικό υλικό του προβλεπόµενου στα σχέδια πάχους,
ώστε να εξασφαλίζεται η θερµοµόνωση των επενδυόµενων χώρων και να αποφεύγεται η δηµιουργία
ηχείου.

19 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

19.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για τα ακόλουθα είδη

δαπεδοστρώσεων:

-

βιοµηχανικά δάπεδα µε σκληρυντικό
µωσαϊκά
τσιµεντοκονίες
πλάκες τσιµέντου
φύλλα λινελαίου (λινοτάπητες)
πλακίδια
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β.

µάρµαρα ή γρανίτες
πατώµατα ξυλείας
Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις του άρθρου

«Επιστρώσεις - Επενδύσεις, Γενικά».

19.2 Υλικά
19.2.1 Γενικά
α.

Ως προς τις γενικές απαιτήσεις των υλικών και των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου

(προσκόµιση πιστοποιητικών ποιότητας κτλ) ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Υλικά» του
άρθρου «Επιστρώσεις – Επενδύσεις, Γενικά». Για τους ορισµούς των υλικών επιστρώσεως δαπέδου
ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13318.
β.

Η επιλογή δαπέδου βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

-

επιθυµητή αντοχή ανάλογα µε τη χρήση
διάρκεια ζωής
ευκολία συντήρησης και επισκευής
ηχοαπορροφητικότητα, ηχοµόνωση
ειδικές απαιτήσεις (αντιολισθηρότητα, αναπήδηση, υδροπερατότητα κτλ)
είδος του υποστρώµατος
πρόβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων

19.2.2 Κονιάµατα
α.

Οι γενικές απαιτήσεις για τα κονιάµατα που χρησιµοποιούνται στις εργασίες επιστρώσεων

αναφέρονται στο άρθρο «Κονιάµατα» και συµπληρώνονται από τα ακόλουθα εδάφια και τα ειδικά
άρθρα για κάθε είδος επίστρωσης.
β.

Όλα τα αδρανή, οι προσµίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα είναι εγκεκριµένης ποιότητας και

θα συνοδεύονται από επίσηµα πιστοποιητικά. Οι οδηγίες του κατασκευαστή κάθε υλικού θα τηρούνται
αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή που
θα χρησιµοποιηθούν. Η χρήση προσµίξεων δεν πρέπει να προκαλεί οσµές ή οποιεσδήποτε άλλες
ενοχλήσεις στο τελειωµένο κτίριο.
γ.

Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι καθαρά, να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, να είναι

κοκκοµετρηµένα και σωστά διαβαθµισµένα ανάλογα µε την χρήση τους. Αδρανή υλικά που δεν
ικανοποιούν την απαίτηση αυτή δεν θα χρησιµοποιούνται.
δ.

Το νερό θα είναι πόσιµο και απαλλαγµένο από βλαβερές ουσίες.

ε.

Στην περίπτωση χρήσης έτοιµων κονιαµάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να

ακολουθήσει τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των υλικών, ειδικά αν χρειάζεται προετοιµασία
του κονιάµατος στο εργοτάξιο πριν αυτό διαστρωθεί (π.χ. έτοιµα κονιάµατα σε ξηρή µορφή που
χρειάζονται ανάµιξη µε νερό πριν διαστρωθούν).

19.2.3 Σκληρυντικό Υλικό
α.

Τα δάπεδα των Η/Μ εγκαταστάσεων συνήθως επιστρώνονται µε σκληρυντικό υλικό, που

πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις :

-

αδρανή φυσικών χαλαζιακών πετρωµάτων,
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β.

κοκκοµετρική διαβάθµιση κατά Fuller
Οι απαιτούµενες ιδιότητες του σκληρυντικού υλικού επίστρωσης είναι :

γ.

αντοχή σε θλίψη µεγαλύτερη των 800 kg/cm

2

αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm

2

µεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05 cm σε διαδροµή 660 m µε ταχύτητα 0,5
2
2
m/sec και φόρτιση 0,5 kg/cm (5000 kg/m )
αντοχή σε κρούση (µετά 2000 κύκλους) 30% απώλεια βάρους
2

µέτρο ελαστικότητας 28000 Ν/m (28 ηµερών)
Το σκληρυντικό υλικό µπορεί, εκτός των χρωστικών υλών, να δεχθεί και χηµικά πρόσθετα

ώστε να µειωθεί η ποσότητα του νερού, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η επιφανειακή στεγανοποίηση και
η αντοχή του υλικού σε φθορά.
δ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες

για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρµογή, τη δοσολογία και λοιπά στοιχεία του προτεινόµενου
σκληρυντικού.

19.2.4 Πλάκες Τσιµέντου
α.

Οι πλάκες τσιµέντου παρασκευάζονται από σκυρόδεµα ειδικής ποιότητας µε την προσθήκη

χρωστικών υλών, σε τυποποιηµένα µεγέθη και σχέδια, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
εργοστασίου παραγωγής. Θα είναι Α' διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραµµες, δίχως ρωγµές, µε
οµοιόµορφες διαστάσεις και θα έχουν πάχος τουλάχιστον ίσο µε 10% της µεγαλύτερης πλευράς τους.
β.

Οι πλάκες τσιµέντου πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες

εξακριβώνονται µε εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα
από την Υπηρεσία εργαστήρια:

-

2

τάση θραύσης µεγαλύτερη από 50 kg/cm (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59)
φθορά σε τριβή µικρότερη από 30% (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59)
υδατοαπορροφητικότητα µικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59)

19.2.5 Λινοτάπητες
α.

Γενικά ισχύουν οι προδιαγραφές ΕΝ 548 και ΕΝ 687.

β.

Ειδικότερα οι ελάχιστες απαιτούµενες ιδιότητες των δαπέδων από λινοτάπητες είναι οι

ακόλουθες:

γ.

πάχος 2,5 mm
κατάταξη µε βάση την αντίσταση κατά της φωτιάς (κατά DIN 4102-1) Β1
αντίσταση έναντι τριβής ολίσθησης: µετά από 30 000 κυλίσεις δεν θα εµφανίζει ορατή
φθορά
αντιστατικά χαρακτηριστικά κατά ISO TR 6356
Τα υλικά συγκολλήσεως, τα υλικά εξοµάλυνσης του υποστρώµατος, τα υλικά για την κάλυψη

των αρµών (κορδόνια), οι οδηγοί διαµόρφωσης των περιθωρίων κτλ πρέπει να ακολουθούν τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού της επίστρωσης. Στα πιστοποιητικά ποιότητας των
υλικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία και οι αντοχές τους (πυραντοχή, σκληρότητα, αντοχή
στη διάτρηση, υδατοαπορροφητικότητα κτλ).
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19.2.6 Πλακίδια
α.

∆είγµατα των προβλεπόµενων πλακιδίων και των εξαρτηµάτων, υποβάλλονται προς έγκριση

στην Υπηρεσία. Η Υπηρεσία θα επιλέξει τα πλακίδια. Τα επιλεγµένα πλακίδια αποτελούν δέσµευση
για τον Ανάδοχο και τα αντίστοιχα δείγµατα παραµένουν στην Υπηρεσία.
β.

Τα πλακίδια θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και ΕΝ (βλ. ακόλουθο

εδάφιο) και θα έχουν γενικώς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

γ.

καλές ιδιότητες πρόσφυσης
καθαρές, ευθύγραµµες, παράλληλες, άθικτες ακµές
θα είναι απαλλαγµένα από διαλυτικά άλατα και άλλες επιβλαβείς ουσίες
θα είναι απαλλαγµένα από ρωγµές και φυσαλίδες
δεν θα παρουσιάζουν µεταξύ τους χρωµατικές διαφορές
δεν θα παρουσιάζουν ανοµοιόµορφη επιφάνεια, προεξοχές κτλ
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες προδιαγραφές και τα ισχύοντα

πρότυπα για κεραµικά πλακίδια όλων των ειδών:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πρότυπο ΕΝ ή ΕΛΟΤ

1

∆ιαστάσεις πλευρών

98

2

Πάχος

98

3

Ορθογωνισµός

98

4

Ευθύτητα πλευρών

98

5

Επιπεδότητα

98

6

Υδατοαπορροφητικότητα

99

7

Αντοχή σε κάµψη

100

8

Αντοχή σε παγετό

202

9

Αντοχή σε θερµικό σοκ

104

10

Χηµική αντοχή

106

11

Αντοχή στην απόξεση (τριβή) ανυάλωτων πλακιδίων

102

12

Αντοχή στην απόξεση (τριβή) εφυαλωµένων πλακιδίων

154

13

Επιτρεπόµενη µήκυνση λόγω θερµικής διαστολής

103

14

Σκληρότητα επιφανείας κατά MOHS

101

15

Αντοχή σε σκασίµατα

105

16

Αντοχή των χρωµάτων στο φως

17

Σταθερότητα χρώµατος

18

Αντοχή σε ολίσθηση

19

Πρότυπη µέθοδος δοκιµής αντοχής σε δηµιουργία

DIN 51094
1194
DIN 51130

τριχοειδών ρωγµών (κρακελάρισµα)
20

945

∆ειγµατισµός

ΕΝ ISO 10545 - 1

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης

δ.

Η κατάταξη, οι ορισµοί, τα χαρακτηριστικά και η σήµανση των πλακιδίων ακολουθούν το

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 87. Ανάλογα µε τη χρήση τους, τα πλακίδια γενικά κατατάσσονται στις ακόλουθες
κατηγορίες:
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Κατηγορία

Χρήση

(Group)
Εσωτερικοί χώροι πολύ ελαφράς ή περιορισµένης κυκλοφορίας (π.χ. λουτρά
κατοικιών)

I

Εσωτερικοί χώροι ήπιας κυκλοφορίας (π.χ. εσωτερικά κατοικιών εκτός από
κουζίνες, κλίµακες και πλατύσκαλα και περιοχές κοντά σε εξόδους)

II

∆άπεδα κατοικιών, γραφείων, εργαστηρίων και άλλων χώρων συνήθους
κυκλοφορίας

III

∆άπεδα καταστηµάτων, τραπεζών, χώρων εκθέσεων, αεροδροµίων και άλλων
επαγγελµατικών χώρων µε έντονη κυκλοφορία και για εξωτερικούς χώρους

IV

ε.

Για την επίστρωση των δαπέδων χρησιµοποιούνται κεραµικά εφυαλωµένα πλακίδια πάχους

τουλάχιστον 8 mm (υπάρχουν και πλακίδια επιστρώσεως δαπέδου µε πάχος 1 cm ή ακόµα και 2 cm),
πρώτης διαλογής, τελείως επίπεδα, χωρίς ρωγµές, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας, ή µονόχρωµα,
µονόπυρα εφυαλωµένα πλακίδια αναλόγων διαστάσεων, ώστε οι αρµοί να είναι συνεχείς, µε χαµηλή
υδατοαπορροφητικότητα (ε< 3%) και ελάχιστη σκληρότητα επιφανείας 6 της κλίµακας MOHS. Τα
πλακίδια δαπέδου θα έχουν µεγάλη αντοχή στα σκασίµατα και στην προσβολή από χηµικές ουσίες και
θα είναι αντιολισθηρά.
στ.

Τα πλακίδια επίστρωσης δαπέδων και επένδυσης τοίχων διακρίνονται σε πλακίδια µε ειδικά

χαρακτηριστικά (π.χ. αντιολισθητικά), µε αντοχή στις χηµικές ενώσεις και µε αντοχή στον παγετό.
ζ.

Τα πλακίδια ανάλογα µε την υδατοαπορροφητικότητα τους κατατάσσονται στις ακόλουθες

κατηγορίες:
Πρότυπο ΕΛΟΤ

Κατηγορία

η.

1

µε υδατοαπορροφητικότητα Ε ≤ 3%

121, 176

2

µε υδατοαπορροφητικότητα 3% < Ε ≤ 6%

177, 186

3

µε υδατοαπορροφητικότητα 6% < Ε ≤ 10%

178, 187

4

µε υδατοαπορροφητικότητα Ε ≥ 10%

159, 188

Η απορροφητικότητα των τεµαχίων πρέπει να ελαττώνεται µε διαβροχή ή εµβάπτιση σε γλυκό

πόσιµο νερό, τόσο όσο χρειάζεται για τη σωστή συγκόλληση.

19.2.7 Κόλλες
α.

Οι κόλλες επικόλλησης πλακών και πλακιδίων κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε το πρότυπο

ΕΛΟΤ 1322. Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των κολλών που χρησιµοποιούνται για την επικόλληση
των πλακιδίων και των πλακών από µάρµαρο ή γρανίτη δίνονται επίσης από τα ακόλουθα πρότυπα:
Πρότυπο

Ιδιότητες
1

αντοχή σε θλίψη

ASTM C-349

2

αντοχή σε κάµψη

DIN 1164, ASTM C-348

3

αντοχή σε απόσπαση

2

πρόσφυση

3

αντοχή σε ολίσθηση
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β.

Η κόλλα πρέπει να χρησιµοποιείται πριν το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης της και να είναι

συµβατή τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής των πλακιδίων / πλακών. Η θερµοκρασία
εφαρµογής είναι περίπου 5°C - 35°C, ενώ η ελάχιστη απαιτούµενη θερµοκρασιακή αντοχή είναι
περίπου -30°C ως +70°C.

19.2.8 Ρευστοκονίαµα Αρµολόγησης (Αρµόστοκος)
Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του αρµόστοκου αρµολόγησης επιστρώσεων/ επενδύσεων πλακιδίων
και πλακών από µάρµαρο ή γρανίτη είναι τα ακόλουθα:

-

θερµοκρασία εφαρµογής από +5°C ως +35°C

-

θερµοκρασιακή αντοχή από -30°C ως +80°C

-

θλιπτική αντοχή 100 kg/cm στις 2 ηµέρες και 280 kg/cm στις 28 ηµέρες

-

αντοχή σε κάµψη κατά το DIN 1164

2

2

19.2.9 Μάρµαρα - Γρανίτες
19.2.9.1 Γενικά
α.

Ο τύπος των µαρµάρων και των γρανιτών που χρησιµοποιούνται καθορίζεται από τα

κατασκευαστικά σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή. Τα µάρµαρα και οι γρανίτες προσκοµίζονται σε
µορφή πλακών, οι οποίες θα είναι Α’ διαλογής, λειοτριµένες, αυστηρά ισοµεγέθεις, οµοιόχρωµες,
οµοιογενείς, συµπαγείς, χωρίς ξένες επιβλαβείς προσµίξεις και ελαττώµατα.
β.

Κάθε είδος µαρµάρου και γρανίτη έχει συγκεκριµένη σύσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

καταγεγραµµένα στους αντίστοιχους πίνακες του ΙΓΜΕ και στα DIN 52100 – 52113 (σύµφωνα µε
εργαστηριακούς ελέγχους). Η επιλογή του είδους του µαρµάρου ή γρανίτη γίνεται µε βάσεις τις
απαιτήσεις της επίστρωσης (π.χ. χρήση του χώρου, απαιτούµενες µηχανικές αντοχές, αντοχές στις
καιρικές συνθήκες, στα οξέα, στη φωτιά, σκληρότητα).
γ.

Πρέπει να διεξάγονται οι απαιτούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής στις καιρικές

επιδράσεις και οι δοκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών αντοχών των φυσικών λίθων πριν την
ενσωµάτωση των υλικών στην κατασκευή. Οι δοκιµές που διεξάγονται σύµφωνα µε τα πρότυπα του
ΕΛΟΤ είναι οι ακόλουθες:
Πρότυπο

∆οκιµές
1

αντοχή σε θλίψη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1926

2

αντοχή σε εφελκυσµό από κάµψη

ΕΛΟΤ ΕΝ 749

3

αντοχή σε κάµψη από κεντρική φόρτιση

ΕΝ 12372

4

αντοχή σε κάµψη υπό σταθερή ροπή

ΕΝ 13161

4

υδατοαπορροφητικότητα

ΕΛΟΤ ΕΝ 13755

5

πυκνότητα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1936

6

αντοχή σε τριβή (ΒΟΕΗΜΕ)

DIN 52108

7

αντοχή στον παγετό

ΕΝ 12371

8

πετρογραφική εξέταση

ΕΝ 12407
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19.2.9.2 Μάρµαρα
α.

Τα µάρµαρα πρέπει να προέρχονται από καθαρούς ασβεστόλιθους και να είναι συµπαγή,

χωρίς κοµµούς, κηλίδες και υαλώδεις στρώσεις και απόλυτα κανονικού σχήµατος. Θα έχουν ακριβείς
διαστάσεις, µε ακέραιες ακµές, επίπεδη και λεία επιφάνεια.
β.

Για τις επιστρώσεις των εσωτερικών δαπέδων χρησιµοποιούνται πλάκες πάχους 2 cm και για

αυτές των εξωτερικών δαπέδων 3 cm, εφόσον δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά
σχέδια και στα Συµβατικά τεύχη και δεν απαιτείται αλλιώς από την Υπηρεσία.
γ.

Οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις του πάχους των µαρµάρινων πλακών αναφέρονται στον

παρακάτω πίνακα:

Ονοµαστικό Πάχος [mm]

Μέγιστη Απόκλιση[mm]

1

1,5 - 3

±10%

2

3-8

±3

3

Μεγαλύτερο από 8

±5

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης

δ.

Οι ανοχές επιπεδότητας κάθε πλάκας δεν θα υπερβαίνουν το 0,2% της µεγαλύτερης

διάστασης της.
19.2.9.3 Γρανίτες
α.

Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση των δαπέδων πρέπει να έχουν ελάχιστο

πάχος 2 cm. Οι υπόλοιπες διαστάσεις των πλακών από γρανίτη ακολουθούν τα κατασκευαστικά
σχέδια και την τεχνική περιγραφή.
β.

Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επένδυση ή επίστρωση εξωτερικών χώρων πρέπει

να ελέγχονται ως προς την υδατοαπορροφητικότητα τους. Πρακτικά όσοι γρανίτες, κατά τη δοκιµή
προσδιορισµού υδατοαπορροφητικότητας, παρουσιάζουν αύξηση βάρους που δεν υπερβαίνει το 1%
είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση.
γ.

Για

την

πλήρωση

των

αρµών

διαστολής

επιστρώσεων

δαπέδων

από

γρανίτη,

χρησιµοποιούνται µπρούτζινες λάµες ειδικής διατοµής, πάχους 1 cm, άριστης ποιότητας.
δ.

Ως προς τις ανοχές του πάχους και της επιπεδότητας των πλακών ισχύουν τα αναφερόµενα

στην προηγούµενη παράγραφο.

19.2.10 Πατώµατα Ξυλείας
19.2.10.1 Γενικά
α.

Οι τύποι των πατωµάτων ξυλείας που αντιµετωπίζονται στο παρόν είναι οι ακόλουθοι:

β.

ανυψωµένα
λωρίδων ξυλείας
παρκέ
µωσαϊκού παρκέ (ψευτοπαρκέ)
αντικολλητής ξυλείας
αντικολλητά πλαστικά δάπεδα µε ξύλινο υπόστρωµα
Κατά την επιλογή δαπέδου ξυλείας εξετάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του ξύλου:

-

απαιτούµενη αντοχή και σκληρότητα
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-

µέγιστη υγρασία 8%
οµοιοχρωµία των τεµαχίων καθώς και ότι προέρχονται από την ίδια παρτίδα και ότι δεν
παρουσιάζουν ρόζους, σχισµές κτλ
ότι έχει διαποτισθεί µε τα κατάλληλα προστατευτικά, µυκητοκτόνα βερνίκια
ότι έχει την απαιτούµενη σχέση εφαπτοµενικής προς ακτινική συρρίκνωση που εξασφαλίζει
από τον κίνδυνο στρέβλωσης (πετσικάρισµα)
ότι έχει την απαιτούµενη αντιολισθηρότητα και απορροφητικότητα κραδασµών.

19.2.10.2 ∆άπεδα Λωρίδων Ξυλείας
α.

Οι συνήθεις λωρίδες ξυλείας που χρησιµοποιούνται έχουν πάχος 21 mm - 33 mm και πλάτος

από 45 mm - 70 mm απλά ή µε εντορµίες (ραµποτέ) και σε µήκη από 60 cm –150 cm.
β.

Η ξυλεία των λωρίδων πρέπει να είναι οµοιόµορφη, καθαρή, πρώτης διαλογής, χωρίς ρόζους

και άλλες ατέλειες.
19.2.10.3 ∆άπεδα Παρκέ και Μωσαϊκού Παρκέ
α.

Για τα δάπεδα παρκέ και µωσαϊκού παρκέ ισχύει το DIN 280.

β.

Οι συνήθεις διαστάσεις του παρκέ είναι πλάτος 40 mm - 70 mm και µήκος 25 cm - 30 cm.

γ.

Το µωσαϊκό παρκέ αποτελείται από µικρές λωρίδες ξυλείας πάχους 10 mm – 11 mm που

επικολλούνται µε ειδικές κόλλες σε προσυναρµολογηµένες τετράγωνες πλάκες συνήθων διαστάσεων
35 cm x 35 cm ή 48 cm x 48 cm τοποθετηµένες σε βάση ειδικού χαρτιού. Η επιφάνεια του µωσαϊκού
παρκέ είναι τριµµένη και λουστραρισµένη σε 3 τουλάχιστον στρώσεις µε βερνίκια δαπέδων διαρκείας.
δ.

Η ξυλεία που χρησιµοποιείται για τα δάπεδα παρκέ είναι οµοιόµορφη, καθαρή, πρώτης

διαλογής, χωρίς ατέλειες και προέρχεται από διάφορα είδη σκληρού ξύλου.
19.2.10.4 Αντικολλητή Ξυλεία
α.

Τα αντικολλητά δάπεδα διατίθενται σε λωρίδες ραµποτέ (µε εντορµίες) σε πάχη 16– 23 mm.

β.

Οι λωρίδες των 16 mm αποτελούνται από 3 στρώσεις:

γ.

κατώτερη στρώση από ευγενή ξυλεία Β΄ ποιότητας
µεσαία στρώση από MDF υψηλής πυκνότητας 6 mm
τελική επιφανειακή στρώση από ευγενή ξυλεία Α’ διαλογής, πάχους 5 mm.
Τα δάπεδα αυτά παραδίδονται αφού έχουν τριφτεί και λουστραριστεί µε 3 τουλάχιστον

στρώσεις βερνικιού δαπέδου διαρκείας.
δ.

Για χρήση των δαπέδων αυτών σε υγρούς χώρους είναι απαραίτητη η προστασία της

κατώτερης στρώσης µε ανθυγρή µεµβράνη.
ε.

Τα αντικολλητά πλαστικά δάπεδα είναι δάπεδα ραµποτέ πλαστικά µε πάχος 7 mm – 9 mm.

Κατασκευάζονται από ενδιάµεσο φύλλο MDF ή ανθυγρής µοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας πάχους 6
mm, που φέρει στο κάτω τµήµα της ειδικό ανθυγρό φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους τουλάχιστον 1 mm.
Η άνω επιφάνεια φέρει διακοσµητικά πλαστικά φύλλα, χρωµατισµένα µε οργανικές ύλες σε αποµίµηση
διαφόρων ειδών ευγενούς ξυλείας.
19.2.10.5 Ανυψωµένα ∆άπεδα
α.

Το ανυψωµένο δάπεδο αποτελείται από τετράγωνες πλάκες συνήθων διαστάσεων 600 mm x

600 mm που εδράζονται σε κατακόρυφα µεταλλικά στηρίγµατα, τα οποία επικολλούνται ή βιδώνονται
στο δοµικό δάπεδο. Οι πλάκες του ανυψωµένου δαπέδου θα µπορούν να αφαιρεθούν µε τη βοήθεια
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ειδικού ανυψωτικού εργαλείου (διπλής βεντούζας). Η εφαρµογή των κατακόρυφων µεταλλικών
στηριγµάτων καθώς και η τοποθέτηση των τετράγωνων πλακών γίνεται σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στο παρόν, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Το
σύστηµα του δαπέδου θα πρέπει να είναι ισχυρό, άκαυστο, σταθερό, στεγανό και αντιστατικό.
β.

Ο πυρήνας των πλακών αποτελείται από υψηλής πυκνότητας πολυσυµπιεσµένη µοριοσανίδα.

Η κάτω πλευρά της πλάκας και το µισό πάχος των περιµετρικών πλευρών είναι επενδεδυµένα µε
ισχυρά κολληµένη γαλβανισµένη χαλύβδινη σκάφη πάχους 0,5 mm (πάχος γαλβάνισης > 5 µ). Οι
4

περιµετρικές πλευρές είναι λοξοτοµηµένες και καλύπτονται από ηλεκτρικά αγώγιµη (10 Ω) ταινία
ΡVC, ισχυρά κολληµένη στον πυρήνα και στη λαµαρίνα. Ειδικότερα οι ανοχή των διαστάσεων της
πλάκας είναι ± 0,2 mm και η ανοχή του πάχους (χωρίς επένδυση) ± 0,3 mm. Η άνω πλευρά των
πλακών είναι λεία και θα φέρει επίστρωση Laquer για προστασία από την ατµοσφαιρική υγρασία και
για την ανύψωση µε ανυψωτικό εργαλείο (βεντούζας).
γ.

Τα στηρίγµατα είναι χαλύβδινα γαλβανισµένα (πάχος γαλβάνισης >8 µ) προσαρµόσιµα για το

επιθυµητό ύψος δαπέδου µε δυνατότητα διορθωτικής ρύθµισης ύψους κατά ± 30 mm. Στο κάτω άκρο
φέρουν πέλµα στήριξης µέσω του οποίου συγκολλούνται µε ειδική κόλλα, στο δοµικό δάπεδο. Στο
άνω άκρο φέρουν κεφαλή στήριξης των πλακών. Μεταξύ κεφαλής και πλακών φέρουν ειδικό
4

παρέµβυσµα από αγώγιµο (10 Ω) PVC.
δ.

Τα πρότυπα που ισχύουν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δαπέδου είναι τα ακόλουθα:

-

ηχοµόνωση κατά DIΝ 52210 (µετάδοση αεροµεταφερόµενου ήχου µεταξύ παρακείµενων
χώρων)

-

αντίσταση διαρροής ως προς τη γη: Rε <108Ω (ηλεκτρική αντίσταση µεταξύ της τελικής
επιφάνειας και ενός στηρίγµατος)

-

αντοχή σε κατανεµηµένο φορτίο: 30 000 Ν/m (βέλος κάµψεως 2 mm)

2

αντοχή σε σηµειακό φορτίο: 5 000 Ν (πέλµα φόρτισης διατοµής 25,4 mm x 25,4 mm στο
µέσο της ακµής της πλάκας, βέλος κάµψεως 2 mm)

-

πυραντίσταση κατά DΙΝ 4102
θερµική αγωγιµότητα υλικού κατά DΙΝ 4102.

19.3 Εκτέλεση Εργασιών
19.3.1 Γενικές Απαιτήσεις
α.

Η επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων θα διεξάγεται µε τη χρήση σύγχρονων

µηχανηµάτων. Επιφάνειες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξοµάλυνσης ή που έχουν υποστεί
λείανση αναλόγως της προβλεπόµενης επίστρωσης, δεν θα παρουσιάζουν ανοµοιοµορφίες και
τραχύτητα, θα είναι επίπεδες και θα φέρουν την προκαθορισµένη ή απαιτούµενη κλίση.
β.

Οι

επιστρώσεις

που

περιέχουν

τσιµέντο

(τσιµεντοκονιάµατα,

γαρµπιλοµωσαϊκά,

πλακοστρώσεις κτλ), µετά την αποπεράτωση και µόλις πήξει το κονίαµα τους, πρέπει να διατηρούνται
υγρές τουλάχιστον για 3 ηµέρες. Η συχνή διαβροχή της επιφάνειας ή η επικάλυψη της µε άµµο, ψάθα,
σανίδες, λινάτσα, αδιάβροχο χαρτί, πλαστικά φύλλα κτλ, είναι οι συνηθέστεροι τρόποι διατήρησης της
υγρασίας στην επίστρωση. Ακόµη, η διατήρηση της υγρασίας µπορεί να εξασφαλισθεί µε τον ψεκασµό
της επιφάνειας, µε προστατευτική ουσία. Τα δάπεδα τσιµεντοκονίας κατασκευάζονται κατά τρόπο,
ώστε να ταιριάζουν µε τα χαρακτηριστικά συγκόλλησης και απορροφητικότητας του υποστρώµατος.
γ.

Οι επιστρώσεις σε δάπεδα µε απαίτηση απορροής υδάτων (δώµατα, λουτρά, εξώστες,

βαθµίδες, πεζοδρόµια κτλ), πρέπει να έχουν οµοιόµορφη κλίση προς το σηµείο απορροής των
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υδάτων, κατά τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν
αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια, οι κλίσεις των επιστρώσεων ορίζονται ως
ακολούθως:

δ.

δάπεδα εσωτερικών χώρων:

0,5%

δάπεδα εξωστών, κλιµάκων κτλ:

0,5%

δάπεδα δωµάτων, αίθριων:

2%

επιστέγαση χωροδικτυωµάτων και αυλάκια απορροής οµβρίων:

6%.

Στις περιπτώσεις υγρών χώρων για την αποφυγή διείσδυσης της υγρασίας κάτω από την

επίστρωση του δαπέδου µέσω των αρµών θα παρεµβάλλεται στεγανωτικό υλικό µεταξύ της στρώσης
εξοµάλυνσης και της τελικής επίστρωσης.
ε.

Για την αποφυγή διείσδυσης της υγρασίας του εδάφους στη µόνωση και στην επίστρωση

τοποθετείται στεγανωτική µεµβράνη µεταξύ του δοµικού δαπέδου και του µονωτικού υλικού.

19.3.2 Ανοχές
α.

Τα τελειωµένα δάπεδα δεν θα πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από την επιτρεπόµενη

απόκλιση. Ο χρόνος κατά τον οποίο διεξάγεται η επίστρωση, η πήξη και η προστασία είναι πολύ
κρίσιµος.
β.

Οι επιτρεπτές αποκλίσεις είναι οι εξής:

γ.

από τη στάθµη σχεδιασµού σε οποιαδήποτε σηµείο της επιφάνειας του δαπέδου: ±5 mm
η στάθµη µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων απόστασης 3 m µεταξύ τους: ±3 mm
σε οποιοδήποτε σηµείο κάτω από ένα πήχη µήκους 3 m αλφαδιασµένο σε όλες τις
κατευθύνσεις: 3 mm
σε δάπεδα µε απαίτηση κλίσης, ο πήχης θα τοποθετείται µε την απαιτούµενη κλίση.
Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων και πλακών µαρµάρου ή γρανίτη δεν θα παρουσιάζουν

αποκλίσεις περισσότερο από 2 mm κάτω από ένα πήχη µήκους 2 m, τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε
κατεύθυνση ή 0,5 cm στο σύνολο του χώρου, ενώ η µέγιστη απόκλιση των αρµών από την
ευθυγραµµία είναι 2 mm / 2 m.

19.3.3 ∆είγµατα Κατασκευής
α.

Πριν την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει

αντιπροσωπευτικά δείγµατα για κάθε είδος επίστρωσης του έργου προς έγκριση από την Υπηρεσία.
Τα συστήµατα αυτά θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα και κανονισµούς και θα πληρούν τις
παρούσες προδιαγραφές.
β.

Οι διαστάσεις κάθε δείγµατος και ο χώρος κατασκευής του θα καθορίζονται από την

Υπηρεσία. Τηρούνται πάντως οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

γ.

2

Η επιφάνεια των δειγµάτων επιστρώσεων δεν θα είναι µικρότερη από 5 m .
Τα δείγµατα θα περιλαµβάνουν και αρµούς διαστολής.
Από τα προτεινόµενα έτοιµα βιοµηχανικά δάπεδα υποβάλλονται δείγµατα επαρκών

διαστάσεων προς έγκριση στην Υπηρεσία, πριν από την κατασκευή δειγµάτων.
δ.

Οι επιστρώσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάµιλλες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων

δειγµάτων. Ο Ανάδοχος δεν θα προχωρά στην κατασκευή πριν να εξασφαλίσει την έγκριση της
Υπηρεσίας για τα κατασκευασθέντα δείγµατα.
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19.3.4 Προστασία
α.

Οι σωλήνες ζεστού νερού τυλίγονται τουλάχιστον µε χαρτί οικοδοµής ή αφρώδες µονωτικό

σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών πριν από την επίστρωση τσιµεντοκονίας. Στις περιπτώσεις που
η επικάλυψη των παροχών είναι µικρότερη από 50 mm, θα τοποθετείται ένα κάλυµµα ενίσχυσης από
γαλβανισµένο πλέγµα µαλακού χάλυβα.
β.

Οι επιφάνειες θα προστατεύονται έναντι ενδεχόµενων φθορών, µέχρι την παραλαβή τους από

την Υπηρεσία. ∆εν επιτρέπεται η κυκλοφορία επί των τελειωµένων δαπέδων για τουλάχιστον 3 - 4
ηµέρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα τοποθετείται ένα προσωρινό προστατευτικό πέρασµα. Οι
επιφάνειες δεν θα παραδίδονται προς χρήση πριν να ολοκληρωθεί η σκλήρυνση της επίστρωσης.
Ακόµα και µετά τη σκλήρυνση της επίστρωσης οι επιφάνειες θα προστατεύονται και θα συντηρούνται
επαρκώς, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόµενες φθορές.

19.3.5 Προετοιµασία
α.

Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία επιστρώσεων ελέγχει την απαιτούµενη

συµπύκνωση και υγροµόνωση του υποστρώµατος του δαπέδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που
αναγράφονται στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη.
β.

Η προετοιµασία της προς επίστρωση επιφάνειας περιλαµβάνει την αφαίρεση ελαίων

καλουπιών, παρασκευασµάτων σκλήρυνσης και άλλων επιβλαβών ουσιών. Στις περιπτώσεις που
χρησιµοποιούνται ειδικά προϊόντα συγκόλλησης, οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται και να
προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των προϊόντων αυτών.
γ.

Πριν τις εργασίες δαπεδόστρωσης ο Ανάδοχος ελέγχει το προς επίστρωση δάπεδο και

προβαίνει στις απαραίτητες επιδιορθώσεις. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε επιφάνειες που
παρουσιάζουν ατέλειες, χωρίς προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας. Εξετάζονται τα ακόλουθα:

δ.

ξεφλούδισµα
ρωγµές, κούφια, σαθρά, φυσαλίδες
υπερβολική ξηρότητα ή υγρασία
χαρακτηριστικά απορροφήσεως υγρασίας
πιθανή αστάθεια της επιφάνειας
επιφάνειες που δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόµενες Η/Μ εγκαταστάσεις, εισέχοντα ή
εξέχοντα εντοιχισµένα Η/Μ
ανοµοιοµορφίες
λανθασµένες ή µη υπάρχουσες κλίσεις
ελαιώδεις λεκέδες (από λάδια καλουπιών)
Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης της υγρασίας στο υπόστρωµα

(τσιµεντοκονία) της επίστρωσης, απαιτείται στεγάνωση ή οποία, αν δεν έχει τοποθετηθεί ήδη στην
κάτω επιφάνεια του δοµικού δαπέδου, τοποθετείται µεταξύ του δοµικού δαπέδου και του
υποστρώµατος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προφύλαξη της στεγάνωσης από φθορές και
κακώσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών.
ε.

Εφόσον απαιτείται στρώση εξοµάλυνσης µεταξύ της επίστρωσης και του δοµικού δαπέδου,

αυτή µπορεί να είναι είτε από τσιµεντοκονία, είτε από χυτό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο.
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-

Για τις τσιµεντοκονίες ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Τσιµεντοκονίες» που
ακολουθεί.

-

Το χυτό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο τοποθετείται σε υπόβαθρο καθαρό από σκόνες, λίπη,
λάδια, βαφές κτλ. Τα απορροφητικά υποστρώµατα πρέπει να διαβρέχονται πριν την
εφαρµογή. Όσον αφορά στην τοποθέτηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις
οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου (µέθοδος εφαρµογής, περιβαλλοντικές συνθήκες,
πάχος κτλ).

19.3.6 Αρµοί
α.

Γενικά για τους αρµούς διαστολής ισχύει το σχετικό άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής».

β.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη πρέπει να διαµορφώνονται εγκάρσιοι αρµοί στα

µονολιθικά δάπεδα και στα δάπεδα µε συναρµογή µε το υπόστρωµα, µε τη µέθοδο κοπής αρµού,
εντός 7 ηµερών από την επίστρωση του δαπέδου, διατηρώντας ευθείες γραµµές και σε βάθος 1/4 του
συνολικού πάχους της επίστρωσης.
γ.

Στις βάσεις τοίχων, υποστηριγµάτων κτλ, οι τσιµεντοκονίες διαστρώνονται µε αυλακωτό

ασφαλτικό φύλλο. Τυχόν προεξοχές θα αφαιρούνται από τον Ανάδοχο πριν από την παράδοση του
κτιρίου.
δ.

Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα κατάλληλων διαστάσεων,

στερεωµένα στο υπόστρωµα, τα οποία αποτελούν και τους οδηγούς της επίστρωσης.

19.3.7 Τσιµεντοκονίες
α.

Οι τσιµεντοκονίες θα είναι είτε έτοιµες είτε θα παρασκευάζονται στο εργοτάξιο. Η έτοιµη

τσιµεντοκονία συνήθως είναι σε ξηρή µορφή και χρειάζεται ανάµιξη µε νερό πριν διαστρωθεί. Οι
απαιτούµενες αναλογίες δίδονται από τον κατασκευαστή του υλικού και ο Ανάδοχος υποχρεούται να
τις ακολουθήσει. Η ίδια τσιµεντοκονία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δάπεδο σε δευτερεύοντες χώρους
(υπόγεια, αποθήκες κτλ). Για τις τσιµεντοκονίες χρησιµοποιούνται µίγµατα 1:3 και 1:41/2 τσιµέντου /
ξηρή άµµο (αναλογία βάρους) µε την ελάχιστη ποσότητα νερού, που δίνει επαρκή πλαστικότητα µε
πρόσθετο βελτιωτικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τσιµεντοκονίες µε πάχος
µεγαλύτερο ή ίσο από 40 mm, ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει µίγµα 1:11/2:3 τσιµέντου / ξηρά
λεπτόκοκκα αδρανή / ξηρά χονδρόκοκκα αδρανή (σε αναλογία βάρους) χρησιµοποιώντας µέγιστο
µέγεθος κόκκου 10 mm για τα χονδρόκοκκα αδρανή, µε πρόσθετο βελτιωτικό κατά τις οδηγίες του
κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση ότι η τσιµεντοκονία αυτή θα είναι κατάλληλη για την επίστρωση.
Η περιεκτικότητα σε νερό θα είναι τόση, ώστε να παράγεται εργάσιµο µίγµα.
β.

Στις περιπτώσεις που οι τσιµεντοκονίες έχουν πάχος µικρότερο των 40 mm, η συναρµογή µε

το υπόστρωµα επιτυγχάνεται κατόπιν προετοιµασίας µε κατάλληλο βελτιωτικό πρόσφυσης. Η
εκτράχυνση της επιφάνειας µπορεί να παραλειφθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που η επιφάνεια είναι
υπερβολικά λεία. Για τσιµεντοκονίες παχύτερες από 40 mm, η διάστρωση γίνεται επί καθαρού
υποστρώµατος που έχει υγρανθεί µε πόσιµο νερό.
γ.

Θα χρησιµοποιείται ο απαιτούµενος οπλισµός για την επαρκή ανάληψη των επιβαλλόµενων

φορτίων. Το είδος του πλέγµατος που τοποθετείται, υποδεικνύεται στα κατασκευαστικά σχέδια του
Αναδόχου. Εφόσον δεν καθορίζεται αλλιώς στη µελέτη, ο οπλισµός θα αποτελείται από συγκολληµένα
πλέγµατα 50 mm x 50 mm x 1 mm από γαλβανισµένο χαλύβδινο σύρµα. Για τσιµεντοκονία πάχους 25
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mm - 40 mm τοποθετείται µία στρώση πλέγµατος, ενώ για τσιµεντοκονία πάχους µεγαλύτερου από 40
mm τοποθετούνται δύο στρώσεις.
δ.

Για τη διάστρωση τσιµεντοκονίας χρησιµοποιούνται χαλύβδινοι ή ξύλινοι οδηγοί µε

ευθύγραµµες ακµές που θα τοποθετούνται µε ανοχές ± 2 mm από την απαιτούµενη τελική στάθµη. Τα
άκρα των οδηγών θα βρίσκονται στην ίδια στάθµη. Οι οδηγοί θα ελέγχονται για τη σωστή στερέωση
τους.
ε.

Μετά την περάτωση η τσιµεντοκονία θα πρέπει να παραµένει υγρή για µία περίοδο

τουλάχιστον 7 ηµερών ή για όσο χρόνο απαιτείται για µία σωστή πήξη και σκλήρυνση.
στ.

Η περίοδος ξήρανσης της τσιµεντοκονίας είναι περίπου 2 - 6 εβδοµάδες ανάλογα µε το

πάχος. Η υγρασία της τσιµεντοκονίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% πριν την τοποθέτηση
ελαστικών δαπέδων. Οι τσιµεντοκονίες θα πρέπει να προστατεύονται από υπερβολικά ταχεία ή
ανοµοιόµορφη ξήρανση.
ζ.

Τα δάπεδα τσιµεντοκονίας (όχι έτοιµης) αποτελούνται από 2 στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος

450 kg τσιµέντου µε χονδρόκοκκη και µετριόκοκκη άµµο και µια στρώση πατητού τσιµεντοκονιάµατος
600 kg τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο.
η.

Τα σοβατεπί από τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου έχουν πάχος 1,5 cm και πλάτος

µέχρι 10 cm πατητό µε µυστρί µέχρι την επίτευξη τελείως λείας επιφάνειας.
θ.

Τα λούκια τσιµεντοκονίας κατασκευάζονται στη συνάντηση εξωτερικών τοιχοποιιών και

οριζόντιων στοιχείων του κτιρίου, είναι καµπύλου σχήµατος και έχουν διαστάσεις διατοµής σύµφωνα
µε τα σχέδια. Χρησιµοποιείται τριπτή τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου. Η οµοιοµορφία του σχήµατος
επιτυγχάνεται µε τη χρήση οδηγού (µουρέλου). Οπλίζονται απαραίτητα µε κοτετσόσυρµα. Η εργασία
θα είναι επιµελής, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης υγροµόνωση.
ι.

Η στέψη των στηθαίων µε τσιµεντοκονίαµα έχει πάχος 3 cm και αποτελείται από δύο

στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε χονδρόκοκκη και µετριόκοκκη άµµο και από
µια τρίτη στρώση πατητού τσιµεντοκονιάµατος των 600 kg τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο. Η τρίτη
στρώση θα είναι πατητή µε µυστρί στην επιφάνεια αλλά και στην κάθετη µε διαµόρφωση των κλίσεων
για την απορροή των υδάτων.

19.3.8 Βιοµηχανικό ∆άπεδο µε Σκληρυντικό
α.

Το υπόστρωµα επί του οποίου διαστρώνεται το βιοµηχανικό δάπεδο πρέπει να έχει

σκληρυνθεί και εκτραχυνθεί πριν τη διάστρωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

-

Όπλιση της επιφάνειας µε δοµικό πλέγµα τουλάχιστον Τ131.
∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας των 300 kg τσιµέντου, µε χονδρόκοκκη άµµο (0/7), συνεχούς
κοκκοµετρικής διαβάθµισης (η άµµος θα περιέχει όλα τα µεγλεθη κόκκων και σε ποσοστά
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις κοκκοµετρικές καµπύλες). Το συνολικό πάχος της
στρώσης δεν θα είναι µεγαλύτερο από 40 mm. Λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την
εξασφάλιση της οριζοντιότητας, των κλίσεων και της ενσωµάτωσης όλων των απαραίτητων
εγκαταστάσεων και λοιπών εξαρτηµάτων του έργου. Κατά το χρόνο που η τσιµεντοκονία
είναι νωπή αλλά και έχει αποκτήσει ικανή αντοχή (πρέπει να έχει κάθιση περίπου 4– 6 cm
και να ρευστοποιείται µε ρευστοποιητή) διασπείρεται το σκληρυντικό σε 2 δόσεις. Ο
ρευστοποιητής είναι απαραίτητος για την εξάλειψη της εξίδρωσης, λόγω της οποίας
προκαλούνται επιφανειακές ρηγµατώσεις και µείωση της επιφανειακής µηχανικής αντοχής.
Μετά κάθε διασπορά του σκληρυντικού υλικού στη τσιµεντοκονία, εφαρµόζεται συµπίεση
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µε µηχανικούς λειαντήρες, αποτέλεσµα της οποίας είναι η ενσωµάτωση του υλικού και η
δηµιουργία µονολιθικού δαπέδου χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης.
Συνοπτικά τα στάδια εφαρµογής είναι τα ακόλουθα:

-

διαµόρφωση µε δονητικό πήχη της επιφάνειας της τσιµεντοκονίας
διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας), κατά το πρώτο στάδιο της πήξης
της τσιµεντοκονίας
επεξεργασία της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα
διασπορά του υπόλοιπου σκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας)
φινίρισµα της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα προς κατασκευή λείας και αντιολισθηρής
επίστρωσης

-

χάραξη και κοπή των ψευδοαρµών, διατοµής 5 mm x 10 mm (η βάθους ίσου µε το 1/4 του
2
2
συνολικού πάχους της τσιµεντοκονίας), σε φάτνωµα περίπου 20 m - 25 m

-

προστασία επιφάνειας προς αποφυγή ρηγµατώσεων, µε βρεγµένες λινάτσες επί 7 ηµέρες,
από την ελαφρά κυκλοφορία πεζών επί άλλες 36 h - 48 h και από αυτή των οχηµάτων επί
άλλες 5 ηµέρες.

β.

Οι ψευδοαρµοί πληρούνται µε ασφαλτικό υλικό.

γ.

Η τελική επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να είναι αντιολισθηρή.

19.3.9 Μωσαϊκά
α.

Προβλέπονται κατά κανόνα µωσαϊκά µε λευκό τσιµέντο. Το είδος, το χρώµα και το µέγεθος

των ψηφίδων καθώς και το µεταλλικό χρώµα φόντου, καθορίζεται από την αρχιτεκτονική µελέτη. Σε
αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Το πάχος του
2

µωσαϊκού θα είναι 30 mm µε λευκό τσιµέντο αναλογίας τουλάχιστον 17 kg/m και ψηφίδες µέχρι Νο 8.
β.

Η ανάµιξη των υλικών γίνεται µε µηχανικό αναµικτήρα και το µίγµα που θα προκύψει πρέπει

να είναι πλαστικό.
γ.

Η εξοµάλυνση της επιφάνειας γίνεται µε γαρµπιλόδεµα ελαχίστου πάχους 3 cm,
2

λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0,4 cm - 1 cm και αναλογία τσιµέντου 17 kg/m .
δ.

Στα µωσαϊκά δάπεδα που εγκιβωτίζονται σε µαρµάρινες περιµετρικές µπορντούρες

(περιθώρια) κατασκευάζονται αρµοί σε κάνναβο περίπου 4 x 4 m ως εξής:

-

ε.

είτε µε ευθύγραµµες διασταυρούµενες λάµες αλουµινίου 35/3 mm που στερεώνονται πριν
την διάστρωση του µωσαϊκού σε τάκους ισχυρής τσιµεντοκονίας ανά 50 cm
είτε µε τοµή του µωσαϊκού µε τροχό (αρµοκόφτη) σ’ όλο το πάχος του και σε πλάτος 6 - 10
mm που πληρούται, αφού καθαριστεί πολύ καλά µε πεπιεσµένο αέρα, µε ειδικό υλικό
πλήρωσης αρµών δαπέδων ή υδαρές τσιµεντοκονίαµα χυτού τσιµέντου, µε ή χωρίς
µεταλλικό χρώµα, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας
είτε µε ταινίες µαρµάρου, πλάτους 3 - 5 cm.
Τα στάδια της επίστρωσης µωσαϊκού είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

-

διαβροχή υποστρώµατος
διάστρωση δαπέδου
κυλίνδρωση
διασπορά ψηφίδων
κυλίνδρωση και διαβροχή µε αριάνι
λείανση
στίλβωση
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στ.

Το υλικό κυλινδρώνεται επαρκώς και µε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να αφήνει όσο το

δυνατό λιγότερα κενά (φωλιές) και κατά τη λείανση της επιφάνειας να µην αποκολλούνται οι ψηφίδες.
∆εν πρέπει ωστόσο να κυλινδρώνεται υπερβολικά, γιατί το αριάνι βγαίνει στην επιφάνεια και αφήνει το
υπόστρωµα ασύνδετο και µε µεγάλα κενά. Τα κενά πληρούνται (στοκάρονται) µε ισχυρό κονίαµα από
µαρµαρόσκονη ή από τα ίδια υλικά µε το τσιµεντοκονίαµα του µωσαϊκού, αφού προηγουµένως
αφαιρεθεί η παιπάλη. Μετά την διάστρωση του µωσαϊκού, το δάπεδο διαβρέχεται 3 φορές την ηµέρα,
επί 3 ηµέρες τουλάχιστον.
ζ.

Ακολουθεί το πρώτο τρίψιµο µε µηχανή λείανσης µωσαϊκών µε σύγχρονη διαβροχή. Στη

συνέχεια το δάπεδο καθαρίζεται, πλένεται και στοκάρεται. Μετά τουλάχιστον 5 ηµέρες γίνεται το
δεύτερο τρίψιµο, καθάρισµα, πλύσιµο και στοκάρισµα. Η λείανση γίνεται το νωρίτερο 1 εβδοµάδα µετά
την επίστρωση. Σε σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση η λείανση γίνεται µε το χέρι ή µε τριβείο. Ο
κονιορτός που δηµιουργείται λόγω της εργασίας λείανσης πρέπει να αποµακρύνεται, έτσι ώστε να µην
επικάθεται στις τοιχοποιίες και στα υπόλοιπα τµήµατα της κατασκευής και να µη δυσχεραίνει τις
µετέπειτα εργασίες. Η λείανση στα περιθώρια γίνεται µε τριβείο ή χειρονακτικά. Εφόσον χρειαστεί
πληρώνονται τυχόν κενά (στοκάρονται) και κατόπιν διεξάγεται συµπληρωµατική λείανση.
η.

Τέλος το δάπεδο στιλβώνεται µε ειδικό υγρό στίλβωσης µωσαϊκών της έγκρισης της

Υπηρεσίας. Η ποιότητα της στίλβωσης στο καθαρό µωσαϊκό, ακόµα και στα σηµεία µε δύσκολη
πρόσβαση θα πρέπει να είναι άριστη.
θ.

Όσον αφορά στους αρµούς διαστολής ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Αρµοί

∆ιαστολής».
ι.

Η στάθµη των καλυµµάτων και εσχάρων φρεατίων και σιφωνιών δαπέδου θα είναι κατά 5 mm

χαµηλότερη από την στάθµη του γύρω δαπέδου και ποτέ ίση ή υψηλότερη.

19.3.10 Πλάκες Τσιµέντου
α.

Η ποιότητα των κονιαµάτων και των σχετικών υλικών ακολουθεί τα αναφερόµενα στο άρθρο

«Κονιάµατα», ενώ για την παρασκευή τους ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Πλακίδια».
Ειδικότερα το κονίαµα που χρησιµοποιείται είναι των 450 kg τσιµέντου και έχει πάχος 2 – 3 cm.
β.

Η τοποθέτηση των πλακών τσιµέντου θα εκτελεστεί κατά αντίστοιχο τρόπο µε την εργασία

τοποθέτησης κεραµικών πλακιδίων που περιγράφεται στην παράγραφο «Πλακίδια».

19.3.11 Λινοτάπητες
α.

Τα κολλητά δάπεδα γενικά διαστρώνονται σε συνθήκες θερµοκρασίας που υποδεικνύονται

από το εργοστάσιο παραγωγής. Τα φύλλα των δαπέδων παραµένουν στους προς επίστρωση χώρους
1 - 2 ηµέρες πριν την διάστρωση τους, προκειµένου να υποστούν µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα
τις αλλοιώσεις από τις συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας του χώρου, πάντα κατά τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
β.

Η απαιτούµενη εξοµάλυνση του προς επίστρωση δαπέδου γίνεται µε ειδικά υλικά

προδιαγραφών του κατασκευαστή της επίστρωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις
οδηγίες αυτές και ως προς τον απαιτούµενο αριθµό στρώσεων του υλικού εξοµάλυνσης. ∆εν
επιτρέπεται η επικόλληση λινοτάπητα σε υπόστρωµα που είναι τραχύ και φέρει ανοµοιοµορφίες. Μετά
την εξοµάλυνση διαστρώνεται το υλικό συγκόλλησης και επικολλάται το υλικό µε ιδιαίτερη επιµέλεια.
γ.

Μεταξύ

των

φύλλων

του

λινελαίου

τοποθετείται

ελαστικό

κορδόνι.

Τα

κορδόνια

(συµπεριλαµβανοµένων και αυτών στις συναρµογές περιθωρίου – δαπέδου) πρέπει να βρίσκονται σε
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ευθυγραµµία, να µην προεξέχουν από το τελικό δάπεδο και οι συναρµογές τους να είναι αρίστης
εµφάνισης.
δ.

Η συναρµογή του περιθωρίου και της επίστρωσης του δαπέδου επιτυγχάνεται είτε µε την

τοποθέτηση κορδονιού στη γωνία τοιχοποιίας – δαπέδου, και την τοποθέτηση λωρίδας περιθωρίου
ύψους 8 cm από το ίδιο ή διαφορετικό υλικό µε το δάπεδο, είτε µε την κοπή του φύλλου του λινελαίου
σε µικρή απόσταση από την τοιχοποιία (περίπου 10 cm), την τοποθέτηση κορδονιού σε εκείνο το
σηµείο, κατόπιν την τοποθέτηση του επόµενου φύλλου λινελαίου και την καµπύλωσή του στη γωνία
τοιχοποιίας - δαπέδου, ώστε να επικολληθεί στο απαιτούµενο ύψος επί της τοιχοποιίας. Στην
περίπτωση αυτή τοποθετείται στη γωνία ειδικός οδηγός διαµόρφωσης.
ε.

Το δάπεδο καθαρίζεται και στιλβώνεται µετά το πέρας όλων των οικοδοµικών εργασιών του

χώρου, στον οποίο τοποθετείται. Για τον καθαρισµό και τη στίλβωση του δαπέδου απαιτούνται ειδικά
εργαλεία και υλικά που πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού
επίστρωσης.

19.3.12 Πλακίδια
19.3.12.1 Γενικές Απαιτήσεις
α.

Τα συστήµατα εγκατάστασης κεραµικών πλακιδίων αξιολογούνται σύµφωνα µε το πρότυπο

ΕΛΟΤ 1204.
β.

Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των

πλακιδίων και για τουλάχιστον 3 ηµέρες µετά την τοποθέτηση πρέπει να παραµένει πάνω από 10°C.
Στην περίπτωση χρήσης αερόθερµου ή άλλου θερµαντικού σώµατος ο αέρας θα κατευθύνεται προς τα
έξω για την αποφυγή φθορών λόγω διοξειδίου του άνθρακα.
γ.

Οι επικολλούµενες πλάκες και πλακίδια πρέπει να έχουν υγρανθεί, ώστε η πήξη της κόλλας ή

του κονιάµατος να είναι οµαλή.
δ.

Προετοιµασία Επιστρώσεων µε Πλακίδια

-

Πριν από την επίστρωση τσιµεντοκονίας επάνω σε υπόστρωµα από σκυρόδεµα, το
σκυρόδεµα αυτό επαλείφεται µε άφθονο γαλάκτωµα.

-

Οι εργασίες επιστρώσεων και επενδύσεων µε πλακίδια θα ξεκινούν µετά την πάροδο
τουλάχιστον 4 εβδοµάδων από την κατασκευή του δοµικού δαπέδου.

-

Το προσωπικό του Αναδόχου αριθµεί τα πλακίδια, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή
τοποθέτηση τους. Τα πλακίδια πριν την τοποθέτηση τους πρέπει να έχουν εγκριθεί από
την Υπηρεσία.

ε.

Κοπή και συναρµογές πλακιδίων

-

Η κοπή πλακιδίων περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε
κανένα πλακίδιο να µην έχει επιφάνεια µικρότερη από το µισό της κανονικής επιφάνειας
του.

-

Οι ακατέργαστες ακµές που προέρχονται από κοπές και τρυπήµατα θα λειαίνονται. Οι
ακµές κοπής πλακιδίων θα είναι ίσες και οµαλές και θα εφαρµόζουν µε ακρίβεια σε τοµές
και γύρω από εµπόδια.

-

Στην περίπτωση που στην προς επίστρωση επιφάνεια υπάρχουν προεξέχοντα τεµάχια (πχ
Η/Μ εγκαταστάσεις και σωληνώσεις), η κοπή των πλακιδίων θα γίνεται έντεχνα, έτσι ώστε
µετά την τοποθέτηση και την αρµολόγηση, να καλύπτεται η οπή από τα ειδικά εξαρτήµατα
(ροδέλες, καµπάνες, κτλ). και να είναι συνεπίπεδη µε το υπόλοιπο δάπεδο.
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-

στ.

Οι ακµές πλακιδίων στους αρµούς διαστολής µορφώνονται κατάλληλα, ώστε να µπορούν
να διαστρωθούν σωστά τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης. Θα έχουν οµοιόµορφη
επιφάνεια, έτσι ώστε να δέχονται την προκαταρκτική στρώση των στεγανοποιητικών
υλικών. Τυχόν υπερχειλίσεις υλικού από τις ακµές αυτές θα αφαιρούνται µε λείανση,
εφόσον απαιτείται από τον κατασκευαστή του υλικού σφράγισης αρµών.
Οι πλάκες και τα πλακίδια επικολλούνται πάντοτε µε φρέσκα κονιάµατα και κόλλες, των

οποίων η πήξη δεν έχει αρχίσει ακόµα.
Συνδετικό Κονίαµα

-

Στα πλακίδια που φέρουν εγκοπές στην οπίσθια πλευρά τους το κονίαµα θα πρέπει να
τοποθετείται απευθείας στα πλακίδια.

-

Τα ενδεχόµενα κενά πληρούνται µε το ίδιο κονίαµα που χρησιµοποιήθηκε για το
υπόστρωµα.

-

Το συνδετικό κονίαµα πλακιδίων δαπέδου θα είναι των 450 kg τσιµέντου και η
τσιµεντοκονία πληρώσεως των κενών θα είναι των 600 kg τσιµέντου.

-

Ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς.

Κόλλα

ζ.

Η ποσότητα που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή
συγκόλληση των πλακιδίων, να µην εξατµίζεται και να µη δηµιουργεί φυσαλίδες και
αποκολλήσεις. Η χρήση υπερβολικής ποσότητας κόλλας δεν ενδείκνυται, γιατί προκαλείται
εξίδρωση (δακρύσµατα), κυρίως στις περιοχές συναρµογής των πλακιδίων.
Η κόλλα διαστρώνεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα µε πατούρα.
Η αρµολόγηση γίνεται µετά την έλευση ικανού χρονικού διαστήµατος από την τοποθέτηση
των πλακιδίων, το οποίο ορίζεται από τον κατασκευαστή του υλικού συγκόλλησης.
Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα θα αφαιρείται ένα πλακίδιο µόλις τοποθετηµένο για να

επιβεβαιώνεται ότι η όπισθεν πλευρά του έχει επικαλυφθεί σωστά.
η.

Μετά την αρµολόγηση και αφού σκληρυνθεί ο αρµόστοκος, ακολουθεί επιµελής καθαρισµός

και τρίψιµο της επιφάνειας σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλακιδίων. ∆εν
θα χρησιµοποιούνται λάδια και στιλβωτικές ουσίες ούτε και διαλύµατα οξέων χωρίς την έγκριση της
Υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων
µέτρων προστασίας για την αποφυγή της προσβολής των υλικών από οξέα.
θ.

Οι επιστρώσεις γύρω από καλύµµατα, εντοιχισµένα κουτιά Η/Μ κτλ, τα οποία βρίσκονται σε

εσοχή, θα είναι συνεπίπεδες µε τις παρακείµενες επιφάνειες. Οι αρµοί θα διαµορφώνονται κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι συνεχείς.
ι.

Σε χώρους αποδυτηρίων, ντους και άλλους χώρους όπου υπάρχει απαίτηση απορροής

υδάτων, η διάστρωση των πλακιδίων γίνεται µε ελάχιστες κλίσεις προς τις αποχετεύσεις όπως ορίζεται
στην παράγραφο «Γενικές Απαιτήσεις» της παρούσας και οι εσχάρες των φρεατίων θα είναι
ταπεινωµένες κατά 5 mm.
19.3.12.2 Αρµοί
α.

Για τους αρµούς διαστολής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» µε τις

ακόλουθες συµπληρώσεις.

-

Οι αρµοί θα επεκτείνονται σε όλο το υπόστρωµα και στο χονδροκονίαµα στις ίδιες θέσεις
µε τους αρµούς διαστολής του φέροντος οργανισµού του κτιρίου και όπου η επιφάνεια
υπερβαίνει σε µήκος τα 5 m και σε συµφωνηµένα ίσα οριζόντια και κατακόρυφα
διαστήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των πλακιδίων, αλλά όχι
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περισσότερο από 4,5 m σε επιστρώσεις εσωτερικών χώρων και 3 m σε επιστρώσεις
εξωτερικών χώρων.

-

β.

Οι αρµοί διαστολής πρέπει να στεγανοποιούνται.
Οι αρµοί διαστολής της κατασκευής δεν θα καλύπτονται µε πλακίδια αλλά µε ειδικά υλικά
πλήρωσης - σφράγισης - κάλυψης. Θα ζητείται η γνώµη της Υπηρεσίας και θα λαµβάνεται
η έγκρισή της για όλα τα προτεινόµενα µέτρα σχετικά µε τη µέθοδο µόρφωσης αρµών
διαστολής, λωρίδων κτλ.
Αρµοί µεταξύ των Πλακιδίων

-

Μεταξύ των πλακιδίων διαµορφώνονται αρµοί µε πλάτος που κυµαίνεται µεταξύ 1 mm - 3
mm, απολύτως ευθυγραµµισµένοι και ισοπαχείς, κάθετοι µεταξύ τους και κάθετοι προς
τους κύριους άξονες του χώρου, ευθύγραµµοι µεταξύ τοίχων και δαπέδων, εκτός αν
υπάρχει διαφορετική υπόδειξη (από τα σχέδια ή την Υπηρεσία).

-

Τα πλάτη των αρµών µεταξύ των πλακιδίων διαµορφώνονται µε την παρεµβολή ειδικών
σταυροειδών παρεµβυσµάτων που αφαιρούνται πριν την αρµολόγηση.

-

Το τελείωµα και οι ενώσεις πλακιδίων µε τµήµατα ή αντικείµενα που µπορεί να
µετακινούνται δεν γίνεται µε κονίαµα. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιµοποιείται µαστίχη,
που παραµένει ελαστική. Για την εργασία αυτή θα ζητούνται οδηγίες από την Υπηρεσία και
θα λαµβάνεται η έγκρισή της για τη σωστή εκτέλεσή της.

19.3.12.3 Αρµολόγηση
Η αρµολόγηση γίνεται µε ακρυλικό αρµόστοκο ειδικό για πλακίδια. Πριν την αρµολόγηση, οι αρµοί
πρέπει να είναι καθαροί και οµοιόµορφα υγροί. Η αρµολόγηση συνιστάται να γίνει 10-12 ώρες µετά τη
διάστρωση των πλακιδίων. Το υλικό απλώνεται µε λαστιχένια σπάτουλα µε διαγώνια φορά στα
πλακίδια και συµπιέζεται στους αρµούς µέχρι να µην παρουσιάζουν διάκενα. Πριν την ξήρανση του
υλικού αφαιρούνται τα υπολείµµατα µε βρεγµένο σφουγγάρι. Τέλος, αφού το υλικό σκληρυνθεί
επαρκώς η επιφάνεια των πλακιδίων σκουπίζεται µε µαλακό πανί.

19.3.13 Μάρµαρα- Γρανίτες
α.

Για τις επιστρώσεις µε µάρµαρα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1146.

β.

Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερµοκρασία, αερισµός κτλ) και στην κοπή των

πλακών ισχύουν οι ίδιες διατάξεις µε αυτές για την τοποθέτηση πλακιδίων.
γ.

Η ποιότητα των κονιαµάτων και των σχετικών υλικών θα ακολουθεί τα αναφερόµενα στο

άρθρο «Κονιάµατα», ενώ για την παρασκευή τους ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη
παράγραφο του παρόντος άρθρου. Η προσθήκη ασβέστη στο τσιµεντοκονίαµα κολυµβητής
τοποθέτησης πρέπει να αποφεύγεται, ενώ η εργασιµότητα του µίγµατος εξασφαλίζεται µε την
προσθήκη χηµικών πρόσθετων. Για τα λευκά µάρµαρα συνιστάται η παρασκευή του κονιάµατος µε
λευκό τσιµέντο και µαρµαρόσκονη. Η άµµος αποφεύγεται, όταν περιέχει προσµίξεις, που είναι πιθανό
να επηρεάσουν την τελική εµφάνιση του δαπέδου. Χρησιµοποιείται κονίαµα ύφυγρο και µε
λεπτόκοκκα αδρανή µε µικρή ή καθόλου περιεκτικότητα σε παιπάλη.
δ.

Η τοποθέτηση των πλακών γρανίτη και µαρµάρου θα εκτελεστεί κατά αντίστοιχο τρόπο µε την

εργασία τοποθέτησης κεραµικών πλακιδίων που περιγράφεται στην παράγραφο «Πλακίδια» µε τις
ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις:

-

Το υπόστρωµα διαβρέχεται τουλάχιστον για 15 ηµέρες µετά τη διάστρωση του και πριν τη
διάστρωση των πλακών.
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-

Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται άλλου είδους επένδυση για τα κατακόρυφα
στοιχεία, η επένδυση των περιθωρίων (σοβατεπί) θα αποτελείται από το ίδιο µάρµαρο ή
γρανίτη µε αυτό της επίστρωσης του δαπέδου, πλάτους 8 cm και µήκους τουλάχιστον 1 m,
λειοτριµένο και στιλβωµένο.

-

Η επίστρωση των βαθµίδων των κλιµακοστασίων επιτυγχάνεται µε πλάκες πλάτους όσο το
πλάτος της βαθµίδας και µήκους όσο το πλάτος της κλίµακας. Τα µέτωπα (ρίχτια)
επιστρώνονται µε πλάκες πάχους 2 cm, πλάτος όσο το µέτωπο και µήκος όσο το πλάτος
της κλίµακας. Τα περιθώρια (σκαλοµέρια) θα είναι καταλλήλου µήκους, πλάτους 8 cm, από
το ίδιο υλικό.

-

Σε όλα τα πατήµατα και την απόληξη των πλατύσκαλων προς την πρώτη κατιούσα
βαθµίδα, διαµορφώνεται εσοχή πλάτους 5 cm, επί της οποίας επικολλάται ειδική σκληρή
αντιολισθηρή ταινία.

-

Τα µάρµαρα και οι γρανίτες τοποθετούνται είτε κολυµβητά σε βάση τσιµεντοκονιάµατος
των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2 – 3 cm (µέσο πάχος 2,5 cm) είτε µε τη χρήση ειδικής
κόλλας πάχους στρώσεως 3 mm. Οι στάθµες, η οριζοντιότητα, οι επιθυµητές κλίσεις και η
χάραξη των αρµών τηρούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η διάστρωση γίνεται σε
τόση επιφάνεια όση µπορεί να καλυφθεί µε πλάκες πριν το κονίαµα αρχίζει να πήζει. Στην
πίσω πλευρά του µαρµάρου διαστρώνεται µια λεπτή στρώση συνδετικής κονίας καθαρού
τσιµέντου µε νερό. Η πλάκα κατόπιν τοποθετείται επί της τσιµεντοκονίας και συµπιέζεται
µέχρι να έρθει στην απαιτούµενη στάθµη. Πριν από τη διάστρωση της κόλλας το
υπόστρωµα τσιµεντοκονίας πρέπει να έχει στεγνώσει επαρκώς.

-

Οι αρµοί µεταξύ των πλακών θα έχουν το µικρότερο δυνατό και οπωσδήποτε οµοιόµορφο
πλάτος (από 2 – 5 mm), θα είναι ευθυγραµµισµένοι και θα πληρούνται τελείως µε κόλλα
εποξειδικής βάσης δύο συστατικών. Οι αρµοί διαστολής του υποστρώµατος και του κτιρίου
θα τηρηθούν και στην επίστρωση. Η πλήρωση των αρµών γίνεται µετά τουλάχιστον 6-8
ηµέρες αφού έχει ελεγχθεί η σκληρότητα της συνδετικής τσιµεντοκονίας και έχουν
καθαριστεί οι αρµοί σε όλο τους το βάθος.

-

Όλα τα µαρµάρινα δάπεδα και οι κλίµακες θα λειοτριφθούν και θα στιλβωθούν στην
εντέλεια χωρίς επιφανειακή στίλβωση αλλά µόνο µε µηχανικό τρόπο. Η λείανση της
επιφάνειας των µαρµάρων γίνεται τουλάχιστον 10 µέρες µετά την αποπεράτωση των
εργασιών κατασκευής της επίστρωσης. Η λείανση γίνεται µε λειαντική µηχανή εκτός από τις
γωνίες και της ακµές της επίστρωσης, για τις οποίες χρησιµοποιείται σβουράκι.

19.3.14 Πατώµατα Ξυλείας
19.3.14.1 Γενικά
α.

Η επιφάνεια του δοµικού δαπέδου επί του οποίου τοποθετούνται τα δάπεδα ξυλείας θα είναι

λεία, στεγνή, καθαρή και σταθερή. Τυχόν σαθρές επιφάνειες (πχ υπολείµµατα από µοκέτες κτλ) θα
αφαιρούνται και το υπόστρωµα θα καθαρίζεται από σκόνες, ξένα σώµατα, λιπαρά υλικά κτλ πριν από
την τοποθέτηση των καρφωτών ή κολλητών δαπέδων ξυλείας. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του
δοµικού δαπέδου παρουσιάζει ανοµοιοµορφίες και δεν πληρεί τις απαιτήσεις επιπεδότητας,
ενδείκνυται η διάστρωση αυτοεπιπεδούµενου βιοµηχανικού δαπέδου, ως στρώση εξοµάλυνσης.
β.

Για τα δοκιδωτά δάπεδα ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 13213 ενώ για τα υπερυψωµένα δάπεδα το

Πρότυπο ΕΛΟΤ 12825.
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γ.

Η τοποθέτηση δαπέδων ξυλείας θα ξεκινά µετά το πέρας εργασιών του περιβλήµατος του

κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένων των κουφωµάτων και υαλοπινάκων) σε θερµοκρασίες µεταξύ 8°C 35°C και σε υγρασία µέχρι περίπου 50%.
δ.

Σε κατασκευές κολλητών δαπέδων για λόγους ηχοµόνωσης των υποκείµενων ορόφων θα

τοποθετείται φύλλο πολυαιθυλενίου κλειστών πόρων, πάχους 5mm και ψευδοδάπεδο πάχους 4 – 5
cm από ελαφρό σκυρόδεµα.
ε.

Στις κατασκευές καρφωτών δαπέδων ξυλείας επί δοκίδων, το δάπεδο θα στερεώνεται επί

ειδικών αντικραδασµικών και αντιθορυβικών εξαρτηµάτων που προσφέρουν ηχοµόνωση 50 dB.
στ.

Τα κενά µεταξύ των δοκίδων θα πληρούνται µε κόκκους ηχοµονωτικού υλικού (διογκωµένος

περλίτης ή διογκωµένη πολυστερίνη ή σχετικά υλικά) ή ειδικό υαλοπάπλωµα.
ζ.

Περιµετρικά του χώρου στη συνάντηση δαπέδου - τοίχου, αφήνεται αρµός 6 mm - 8 mm για

εξαερισµό, ο οποίος µπορεί να καλύπτεται µε ειδικό διάτρητο περιθώριο που στερεώνεται επί των
τοίχων και αφήνει 2 – 3 mm κενό.
η.

Όλα τα είδη καρφωτών δαπέδων ξυλείας ραµποτέ, σε λωρίδες ή παρκέ θα φέρουν και στις 4

πλευρές σχετικές εντορµίες ή προεξοχές για την πλήρη εφαρµογή των δαπέδων χωρίς κενό στους
αρµούς.
θ.

Για την προστασία των ξύλινων δαπέδων από ενδεχόµενη υγρασία πρέπει επί του

υποστρώµατος και πριν την τοποθέτηση των δοκίδων ή του ψευδοπατώµατος (στα κολλητά δάπεδα)
να τοποθετείται µια µεµβράνη Nylon ή PVC πάχους 1 mm.
ι.

Όπου προβλέπεται η τοποθέτηση ψευδοπατώµατος από µοριοσανίδες ή MDF, πρέπει να

χρησιµοποιούνται ανθυγρά φύλλα και υψηλής πυκνότητας.
ια.

Η υγρασία των δοκίδων του ψευδοπατώµατος επί των οποίων τοποθετούνται τα παρκέ

δρυός, πρέπει να είναι µικρότερη από 6% για υγρασία περιβάλλοντος 30% και µικρότερη από 7% για
40%.
ιβ.

Το πάχος του ψευδοπατώµατος από λευκή ξυλεία θα είναι τουλάχιστον 18 mm. Αν

προβλέπεται η τοποθέτηση ψευδοπατώµατος από µοριοσανίδες ή MDF υψηλής πυκνότητας, το
πάχος θα είναι τουλάχιστον 15 mm.
ιγ.

Για την τοποθέτηση κολλητών ξύλινων δαπέδων (πχ µωσαϊκό παρκέ ή αντικολλητή ξυλεία) θα

χρησιµοποιούνται βινυλικές ή άλλες παρεµφερείς πλαστικές κόλλες κατά τις οδηγίες του
κατασκευαστή του δαπέδου. Η απαιτούµενη ποσότητα κόλλας εξαρτάται από το πορώδες των υλικών.
Για την πλήρη και οµοιόµορφη επικόλληση κάθε στοιχείο ξυλείας συµπιέζεται µε τη βοήθεια ξύλινου
πήχη.
ιδ.

Τα καρφωτά ξύλινα δάπεδα καθαρίζονται µε ειδικά καθαριστικά και στη συνέχεια τρίβονται οι

επιφάνειες τους µε ειδικές µηχανές πατωµάτων µε διάφορα υαλόχαρτα, ώστε να αποκτήσουν εντελώς
λεία επιφάνεια και στη συνέχεια βερνικώνονται.
19.3.14.2 ∆άπεδα Λωρίδων Ξυλείας
α.

Τοποθετούνται καρφωτά επί δοκίδων (καδρονιών) λευκής ξυλείας ανά 30 cm – 50 cm ή επί

ψευδοπατώµατος, σανίδων λευκής ξυλείας ή ανθυγρών µοριοσανίδων µεγάλης πυκνότητας, που
στερεώνονται επί των δοκίδων.
β.

Οι δοκίδες στερεώνονται επί ξύλινων τάκων που πακτώνονται στο δοµικό δάπεδο, µέσω

ειδικών ηχοµονωτικών στηριγµάτων. Όπου δεν προβλέπεται η κατασκευή ψευδοπατώµατος, οι
δοκίδες θα τοποθετούνται παράλληλα σε αξονική απόσταση 35 cm. Στην περίπτωση που
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προβλέπεται ψευδοπάτωµα, οι δοκίδες τοποθετούνται σε αξονική απόσταση 50 cm ή, σε περιπτώσεις
µεγάλων παραλαµβανόµενων φορτίων, σε αποστάσεις 35 – 40 cm.
19.3.14.3 ∆άπεδα Παρκέ και Μωσαϊκού Παρκέ
α.

Τοποθετούνται πάντα επί ψευδοπατώµατος λευκής ξυλείας πάχους 18 mm – 22 mm, ή

ανθυγρών µοριοσανίδων µεγάλης πυκνότητας, που στερεώνονται επί δοκίδων λευκής ξυλείας
διατοµής 35 mm x 50 mm ή 40 mm x 60 mm ή 50 mm x 70 mm ανά 45 – 60 cm.
β.

Οι δοκίδες στερεώνονται στο δοµικό δάπεδο µέσω ειδικών ηχοµονωτικών στηριγµάτων.

γ.

Τα µωσαϊκά παρκέ τοποθετούνται όπως τα καρφωτά παρκέ µε ειδικές κόλλες συµβατές µε το

υπόστρωµα, βάσει των οδηγιών των κατασκευαστών τους.
19.3.14.4 Αντικολλητή Ξυλεία
α.

Τα δάπεδα αντικολλητής ξυλείας τοποθετούνται επί ψευδοπατωµάτων λευκής ξυλείας,

ανθυγρού MDF ή µοριοσανίδων υψηλής πυκνότητας ή και απευθείας επί εντελώς λείων και καθαρών
επιφανειών σκυροδέµατος.
β.

Για την τοποθέτηση των αντικολλητών λωρίδων χρησιµοποιούνται κόλλες ταχείας πήξεως ή

δύο συστατικών. Οι κόλλες δύο συστατικών ενδείκνυνται για την τοποθέτηση λωρίδων µεγάλων
διαστάσεων.
γ.

Πριν την επικόλληση καθαρίζονται οι υπό συγκόλληση επιφάνειες από ξένες ουσίες και

σκόνες. Η επάλειψη της κόλλας εφαρµόζεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Τα σχηµατιζόµενα
αυλάκια θα είναι κάθετα προς τη µεγάλη διάσταση των λωρίδων και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
επάλειψη της κόλλας και προς τις πλάγιες πλευρές έτσι ώστε οι λωρίδες να συγκολλούνται και µεταξύ
τους. Για την εξασφάλιση της τέλειας επαφής µεταξύ των λωρίδων, τα στοιχεία πρέπει να χτυπηθούν
µε λαστιχένιο σφυρί ή να πατηθούν.
19.3.14.5 Ανυψωµένα Ξύλινα ∆άπεδα
α.

Πριν από την τοποθέτηση του ανυψωµένου δαπέδου, το δοµικό δάπεδο πρέπει να είναι λείο,

συµπαγές, και να έχει επαλειφθεί µε ειδική υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή, ιδιαίτερα αν το κενό µεταξύ
επίστρωσης και δοµικού δαπέδου χρησιµοποιηθεί ως αγωγός κλιµατισµού χωρίς τη χρήση των
συνήθων αεραγωγών.
β.

Τα µισά τεµάχια πλακών, που πιθανά να προκύψουν µετά τη χάραξη του κανάβου, είναι

προτιµότερο να χρησιµοποιούνται στην περίµετρο. Οι πλάκες τοποθετούνται σε σχήµα σταυρού
ξεκινώντας από το κέντρο προς την περίµετρο του χώρου.
γ.

Στις συναρµογές του δαπέδου µε κατακόρυφα δοµικά στοιχεία, τοποθετείται ειδικό αφρώδες

ελαστικό παρέµβυσµα. Ο αρµός θα καλύπτεται µε σοβατεπί.

19.4 Έλεγχοι
α.

Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Έλεγχοι» του άρθρου «Επενδύσεις-

Επιστρώσεις, Γενικά».
β.

Το τελειωµένο δάπεδο θα είναι επίπεδο, οµαλό και δεν θα φέρει ανοµοιοµορφίες. Σε αντίθετη

περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το ανακατασκευάσει µε δικές του δαπάνες.
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20 ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ

20.1 Ορισµοί – Πεδίο Εφαρµογής
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες διαµόρφωσης αρµών διαστολής των

κτιρίων, δηλαδή τη χάραξη, τη σφράγιση και την επιστέγαση τους.
β.

Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις των λοιπών σχετικών

άρθρων της κατηγορίας «Επιστρώσεις - Επενδύσεις».
γ.

Οι αρµοί διαστολής διαµορφώνονται µε σκοπό την αποφυγή της ανάπτυξης ρωγµών και

υπερυψώσεων που προκαλούνται λόγω των ελαστικών παραµορφώσεων του κτιρίου και των
εναλλαγών στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.
δ.

Οι ψευδοαρµοί ή αρµοί συστολής ή αρµοί ελέγχου διαµορφώνονται µε σκοπό την αποφυγή

της ανάπτυξης ρωγµών που δηµιουργούνται λόγω των συστολών από την πήξη.
ε.

Ο Ανάδοχος φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη σύµφωνα µε τη µελέτη και

διαµόρφωση των αρµών διαστολής και των ψευδοαρµών.

20.2 Υλικά
20.2.1 Γενικά
α.

Τα υλικά πλήρωσης, σφράγισης και επιστέγασης των αρµών καθορίζεται από τα Συµβατικά

τεύχη και Σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος προτείνει προς έγκριση στην Υπηρεσία,
κατάλληλα υλικά για κάθε περίπτωση, συµβατά µε το είδος του αρµού και της επίστρωσης ή
επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως το υλικό πλήρωσης θα είναι ελαστικό και όχι
αποξηραινόµενο.
β.

Ο Ανάδοχος υποβάλει δείγµατα υλικών σφράγισης και πλήρωσης, που θα συνοδεύονται από

τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς και δείγµατα υλικών επιστέγασης (αρµοκάλυπτρων) µήκους 30
cm τοποθετηµένα στα ίδια υλικά µε αυτά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Η Υπηρεσία
δικαιούται να απαιτήσει την κατασκευή δοκιµίων στους πραγµατικούς αρµούς του έργου µήκους 1 m
για κάθε περίπτωση.
γ.

Οι απαιτούµενες ιδιότητες των υλικών σφράγισης και πλήρωσης ορίζονται από τα παρακάτω

Πρότυπα και Κανονισµούς.
Πρότυπο ΕΛΟΤ

Ιδιότητες
1

Ειδικό Βάρος

DIN 53217 και DIN 53479

2

Σκληρότητα

DIN 53505

3

Επαναφορά

DIN 53458

4

Ψαλιδισµός

DIN 53515

5

Στεγανότητα

DIN 1048

6

Αντοχή θραύσης και επιµήκυνση θραύσης

DIN 52455

20.2.2 Υλικά Πλήρωσης
α.

Το υλικό πλήρωσης ενός αρµού διαστολής πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

-

να είναι από ελαστικό και συµπιεστό υλικό
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-

η επιφάνεια του να είναι καµπύλη στο σηµείο επαφής του µε το σφραγιστικό υλικό
να µπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του αρµού χωρίς να συµπυκνώνεται
το µέγεθος του να επιτρέπει στο σφραγιστικό υλικό να έχει βάθος ίσο µε το µισό του
πλάτους του αρµού
να µην έρχεται σε επαφή µε το σφραγιστικό υλικό.

β.

Κατάλληλα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την κατασκευή υλικών

πληρώσεως είναι το πολυαιθυλένιο, το φυσικό ελαστικό και η πολυουρεθάνη.

20.2.3 Υλικά Σφράγισης
α.

Τα υλικά σφράγισης περιέχουν σιλικόνη, ουρεθάνη, σουλφίδιο ή άσφαλτο. Γενικά τα

ουθερανούχα υλικά θεωρούνται κατάλληλα για κατακόρυφες εξωτερικές επιφάνειες αλλά και για
κατακόρυφες και οριζόντιες εσωτερικές επιφάνειες. Τα σιλικονούχα υλικά ενδείκνυνται για εσωτερικές
και εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες. Σε κατακόρυφες ή επικλινείς επιφάνειες και σε µη πορώδη
υλικά χρησιµοποιούνται επίσης και ελαστοπλαστικές ασφαλτικές µαστίχες. Πολλά από τα σιλικονούχα
υλικά είναι εµποτισµένα µε µυκητοκτόνες ουσίες, ώστε να χρησιµοποιούνται άφοβα σε υγρούς
χώρους, γύρω από δεξαµενές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις.
β.

Οι αρµοί µεταξύ επιστρώσεων δαπέδων και επενδύσεων κατακόρυφων επιφανειών

σφραγίζονται µε το υλικό σφράγισης των αρµών του δαπέδου.

20.2.4 Υλικά Επιστέγασης Αρµών (Αρµοκάλυπτρα)
α.

Οι αρµοί καλύπτονται µε αρµοκάλυπτρα σύνθετα από ανοδιωµένο αλουµίνιο και ελαστικό,

που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και ικανότητα απορρόφησης των κινήσεων, τέλεια πρόσφυση,
µόνιµη ελαστικότητα, αντοχή σε γήρανση από υπεριώδη ακτινοβολία και γενικά αντοχή στις
ατµοσφαιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση που η στατική µελέτη επιβάλλει αρµούς µεγάλου πλάτους,
χρησιµοποιούνται ίδιας µορφής αρµοκάλυπτρα, που θα εξασφαλίζουν την απαιτούµενη αφοµοίωση
των µετατοπίσεων. Σε περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετη προστασία των εξωτερικών αρµών από
τα νερά, θα χρησιµοποιείται και σιλικόνη ή κατάλληλο ελαστοµερές υλικό.
β.

Στα δώµατα χρησιµοποιούνται αρµοκάλυπτρα από νεοπρένιο ή ειδικό PVC, τα οποία

σφραγίζουν τον αρµό και ενσωµατώνονται στη µόνωση του δώµατος.
γ.

Ο τύπος του αρµοκάλυπτρου (σχήµα, διαστάσεις, πάχος υλικών) επιλέγεται µε τα ακόλουθα

κριτήρια:

δ.

θέση στην οποία τοποθετείται (εσωτερικά ή εξωτερικά των κτιρίων, αρµός δαπέδου, τοίχου,
οροφής)
είδος τελειώµατος επιφάνειας (τοίχοι επιχρισµένοι ή ανεπίχριστες επιφάνειες
σκυροδέµατος, δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα µε ή χωρίς επίστρωση)
χρήση του χώρου (π.χ. δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας)
ενδεχόµενες ειδικές απαιτήσεις (αντοχή σε έλαια, οξέα και άσφαλτο, αντοχή στην υπεριώδη
ακτινοβολία κτλ).
Τα αρµοκάλυπτρα δαπέδων δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την τελική στάθµη του

δαπέδου, το ελαστικό παρέµβυσµά τους θα είναι λείο χωρίς εγκοπές και θα παραλαµβάνουν επαρκώς
τις συστοδιαστολές. Τα αρµοκάλυπτρα των εσωτερικών τοιχοποιιών θα είναι όµοιας µορφής µε αυτά
των δαπέδων ως προς το χρώµα και την µορφή των εµφανών τους σηµείων. Τα εξωτερικά
αρµοκάλυπτρα τοιχοποιιών µπορεί να έχουν διαφορετική εµφάνιση από τα εσωτερικά αλλά και σ’
αυτήν την περίπτωση θα είναι σύνθετα από αλουµίνιο µε νεοπρένιο.
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ε.

Οι στερεώσεις των αρµοκάλυπτρων γίνονται µε τη χρήση µικροϋλικών (πχ χωνευτών βιδών)

και κατά τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου των αρµοκάλυπτρων.

20.3 Εκτέλεση εργασιών
20.3.1 Προετοιµασία
α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια σε κλίµακα 1:1

για όλες τις περιπτώσεις αρµών του έργου.
β.

Πριν την πλήρωση, τη σφράγιση και την επιστέγαση των αρµών προηγείται επιµεληµένος

καθαρισµός των πλευρικών επιφανειών και των παρειών του αρµού. Οι αρµοί πρέπει να είναι στεγνοί,
καθαροί και απαλλαγµένοι από υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση (σκόνες, λίπη υπολείµµατα
διάφορων ουσιών κτλ). Όπου απαιτείται θα διευρύνεται το πλάτος του αρµού, προκειµένου να
διατηρείται σταθερό σε όλο το µήκος. Οι παρειές προστατεύονται µε την τοποθέτηση διπλής
αυτοκόλλητης ταινίας, η οποία αφαιρείται µετά τη σφράγιση και πριν αρχίσει ο σχηµατισµός της
επιφανειακής µεµβράνης.
γ.

Η τοποθέτηση των αρµοκάλυπτρων των αρµών γίνεται πριν την κατασκευή των επιστρώσεων

δαπέδων και των επενδύσεων των κατακόρυφων επιφανειών. Θα λαµβάνονται απόλυτα οι
απαιτούµενες αλφαδιές, ώστε οι ευθείες που δηµιουργούνται να αποτελούν οδηγούς διάστρωσης.
δ.

Για την προετοιµασία της επιφάνειας που θα δεχθεί τα αρµοκάλυπτρα και για την τοποθέτησή

τους ακολουθούνται οι οδηγίες του προµηθευτή.

20.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών
α.

Οι µαστίχες και τα λοιπά σφραγιστικά υλικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένα κιβώτια µε τις

κατάλληλες ενδείξεις και αποθηκεύονται στις κατάλληλες συνθήκες ανάλογα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
β.

Τα αρµοκάλυπτρα προσκοµίζονται συσκευασµένα σε προστατευτικό χαρτί και αποθηκεύονται

σε οριζόντιες θέσεις.
γ.

Για λόγους συντήρησης ο Ανάδοχος παραδίδει στον Κύριο του έργου για κάθε είδος αρµού:

-

10 kg υλικών σφράγισης
20 m υλικών πλήρωσης
20 m αρµοκαλύπτρων ανά είδος µε τα απαραίτητα ελαστικά παρεµβλήµατα και µικροϋλικά
στερέωσης.

20.3.3 Γενικές Απαιτήσεις
α.

Στην περίπτωση που η θέση των αρµών διαστολής δεν προβλέπεται από τα Συµβατικά

Σχέδια και τη µελέτη, ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια µε
τις προτεινόµενες θέσεις αρµών διαστολής, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις
του παρόντος.
β.

Όλοι οι αρµοί διαστολής θα αντιµετωπισθούν µε σύστηµα ενός κατασκευαστικού οίκου

ειδικευµένου στην κατασκευή των αντίστοιχων υλικών.
γ.

Ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες διαµόρφωσης αρµών διαστολής επιστρώσεων /

επενδύσεων:
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δ.

στους εσωτερικούς χώρους, όταν η επιφάνεια ενός ολόσωµου δαπέδου υπερβαίνει τα 25
2
m , περίπου ανά 5 m κάθε διάστασης της επιφανείας, εφόσον δεν προβλέπεται κατάλληλη
διάταξη ψευδοαρµών
στις επιστρώσεις δωµάτων κτλ ιδιαίτερα στις συναρµογές µε τα στηθαία, τις υδρορροές κτλ
2
ανά 6,5 m επιφάνειας και περίπου ανά 2,5 m - 3m κάθε διάστασης της επιφάνειας
στις ίδιες θέσεις µε τους αρµούς διαστολής του φέροντα οργανισµού, των τοιχοποιιών, των
πλακών κτλ
στην περίµετρο των δαπέδων, στις συναρµογές τους µε τις κατακόρυφες επιφάνειες,
ενδεχοµένως µε υλικό πλήρωσης και σφράγισης, εφόσον δεν καλύπτονται από
αρµοκάλυπτρο ή σοβατεπί, και απέναντι από σταθερά εµπόδια
ενδεχοµένως στις συναρµογές µεταξύ των διαφόρων χώρων, στις αλλαγές των υλικών, στα
κατωκάσια θυρών κτλ.
Οι αρµοί διαστολής επιστρώσεων έχουν το πλάτος που ορίζεται από τα κατασκευαστικά

σχέδια και βάθος όσο η επίστρωση και θα φέρουν καθαρές εγκοπές. Το πλάτος του αρµού εξαρτάται
από τις τοπικές θερµοκρασιακές συνθήκες της περιοχής κατασκευής του έργου, αλλά ένας γενικός
κανόνας είναι ότι πρέπει να είναι τετραπλάσιο από το εύρος των αναµενόµενων µετακινήσεων.
ε.

Μετά την αποπεράτωση της επίστρωσης, τη σκλήρυνση του κονιάµατος, τη διακοπή των

διαβροχών και την πλήρη αποξήρανση των επιφανειών, οι αρµοί διαστολής καθαρίζονται κατά το
βάθος που θα σφραγιστούν µε σφραγιστικό υλικό και µέχρι το τυχόν υπάρχον υλικό πλήρωσης. Στη
συνέχεια γίνεται σφράγιση µε το κατάλληλο υλικό.
στ.

Η διάνοιξη των ψευδοαρµών (αν δεν έχει προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής) γίνεται

µε µηχανικό κόφτη και ακολουθεί πλήρωση ή σφράγιση, σύµφωνα µε τα σχέδια.
ζ.

Στην περίπτωση που οι αρµοί της επίστρωσης του δώµατος παρουσιάσουν συρρίκνωση ή την

παραµικρή ρωγµή, δεν πληρούνται µε τσιµεντοκονίαµα ή γαλάκτωµα τσιµέντου, ή µε οποιοδήποτε
άλλο υλικό, έστω και αν αυτό είναι όµοιο µε το υπάρχον στον αρµό, αλλά ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καλλιεργήσει τους ρηγµατωµένους αρµούς και στη συνέχεια να τους πληρώσει µε σφραγιστικό υλικό.
η.

Οι αρµοί διαστολής των επενδύσεων θα είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι, συνεχείς κατά τη µία

ή τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ευθύγραµµη και ισοπαχή
κατασκευή τους.
θ.

Σε όλα τα σηµεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, παρόλο που τα αρµοκάλυπτα θα

προσφέρουν υδατοστεγανότητα, οι αρµοί θα σφραγίζονται επιπροσθέτως µε σφραγιστική µαστίχη
θειόκολλας ή ελαστοµερές υλικό. Πριν τη σφράγιση προηγείται τοποθέτηση κατάλληλου κορδονιού,
εφόσον προβλέπεται ή ενταλθεί, το οποίο

προσδιορίζει το πάχος της σφράγισης σε αναλογία

πλάτους προς βάθος 2:1.

21 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

21.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαµάτων

και τσιµεντοκονιαµάτων καθώς και τις απαιτήσεις για τα έτοιµα βιοµηχανικά κονιάµατα.
β.

Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη µε φυσική ή βιοµηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές

ιδιότητες (π.χ. άσβεστος, τσιµέντο κτλ).
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γ.

Ως κονίαµα, νοείται το µείγµα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιµοποιείται ως συνδετικό

υλικό στη δόµηση των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισµάτων, στις αρµολογήσεις, στις
πλακοστρώσεις κτλ.
δ.

Σύνθετα κονιάµατα είναι αυτά που περιέχουν δύο είδη κονιών.

21.2 Υλικά
21.2.1 Άµµος
α.

Η άµµος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατοµείου της έγκρισης

της Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα µε τη χρήση του κονιάµατος. Για τσιµεντοκονιάµατα είναι
προτιµότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να
έχει επίσης επαρκή µηχανική αντοχή και να µην αποσαθρώνεται.
β.

Η φυσική (θαλάσσια, ποταµίσια, ορυκτή) άµµος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται

µεγαλύτερη ακρίβεια (λεπτά στρώµατα και αρµοί) αλλά απαιτεί επιµεληµένη πλύση και καθαρισµό από
χώµα, άλατα κτλ. Η θαλάσσια άµµος δεν ενδείκνυται για επιχρίσµατα γιατί περιέχει άλατα που
προκαλούν επανθίσµατα στο επίχρισµα. Η φυσική άµµος εµφανίζει τις ακόλουθες ιδιότητες:

γ.

Οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς.
Περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, µε αποτέλεσµα το κονίαµα να ξεραίνεται γρήγορα και
να είναι λιγότερο υγροσκοπικό.
3
Για την παρασκευή ενός m κονιάµατος, απαιτείται µικρότερο ποσοστό συνδετικής ουσίας
µε καλύτερες ιδιότητες (µικρότερη συστολή ξήρανσης).
3
Για την παρασκευή ενός m κονιάµατος απαιτείται λιγότερο νερό, µε αποτέλεσµα τη µείωση
της πιθανότητας να παρουσιαστούν στο κονίαµα τριχιάσµατα (ραγάδες).
Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά

συστατικά, τάλκη, µαρµαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι
4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον µαρµαρυγία.
δ.

Κοκκοµετρική διαβάθµιση

-

Η άµµος που χρησιµοποιείται για την παρασκευή κονιαµάτων πρέπει να είναι πολύ καλά
διαβαθµισµένη, καθώς από τη διαβάθµιση της εξαρτάται και η ποιότητα και η εµφάνιση του
κονιάµατος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκοµετρική διαβάθµιση, σύµφωνα µε τους
οποίους η κοκκοµετρική γραµµή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άµµος να περιέχει όλα
τα µεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές
κοκκοµετρικές καµπύλες (FULLER EMPA κτλ).

-

Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ όπου το πάχος του κονιάµατος
είναι µεγαλύτερο από 15 mm χρησιµοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). Στην περίπτωση
πάχους του αρµού ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιµοποιείται µεσόκοκκη άµµος (0/3).
Στην περίπτωση πάχους µικρότερου από 8 mm η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1).

-

Η µεσόκοκκη άµµος (0/3) προσδιορίζεται από τα παρακάτω όρια:

Αµερικάνικα πρότυπα
A.A.S.H.O: M 92 αριθµός
κόσκινου

Κόσκινα Άνοιγµα

∆ιερχόµενο ποσοστό %

βροχίδας [m]

κατά βάρος

1

Νο 8

2,38

100

2

Νο 50

0,297

15-40

3

Νο 100

0,149

0-10

4

Νο 200 (παιπάλη)

0,074

0-5
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ε.

-

Η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δηµιουργήσουν λάσπη) και των οποίων οι
κόκκοι είναι µικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε βάρος για
κοκκοµετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/3.

-

Η άµµος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης των
0,2 mm.
Αν η άµµος είναι περίπου ισόκοκκη, τότε προτιµότερο είναι η πρόσµιξη της να γίνεται µε

µέτρια παχύ ασβέστη (µε ποσοστό υδράσβεστου 80% - 90%).
στ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος

άµµου από εγκεκριµένο εργαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση
του υλικού και την αντικατάσταση του.
ζ.

Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαµάτων είναι τα ακόλουθα:
Πρότυπο

Απαίτηση
1

Αδρανή κονιαµάτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139

2

Ελαφρά αδρανή κονιαµάτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055

3

∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων

4

∆οκιµές µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097

5

∆οκιµές αντοχής έναντι θερµικών και καιρικών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367

ΕΝ 933

µεταβολών
6

∆ειγµατοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων

ΕΝ 932

21.2.2 Ασβέστης
α.

Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, µε

περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου µαζί µε οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός
που προέρχεται από το σβήσιµο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους ή στερεές ουσίες και
να αποτελείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς µορφής ασβέστη. Απαγορεύεται η
χρησιµοποίηση πολτού ασβέστη που έχει µετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη
ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459.
β.

Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο

οπής 0,25 mm και να έχει οµοιόµορφο χρώµα. Τα κονιάµατα που έχουν προκύψει από υδράσβεστο
πρέπει να χρησιµοποιούνται 2- 4 h µετά την παρασκευή τους.
γ.

Ιδιαίτερη προσοχή πάντως πρέπει να δίνεται στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των

πλίνθων σχετικά µε την αναλογία ασβέστη στο κονίαµα (πολλές φορές συνιστούν την αφαίρεση του
ασβέστη από το κονίαµα).
δ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος

πολτού ασβέστη από εγκεκριµένο εργαστήριο ως προς την καθαρότητα (ουδετεροποιηµένος ή
καµένος ασβέστης κτλ) και τη µη πρόσµιξη του µε οποιαδήποτε ξένη ουσία. Στην αντίθετη περίπτωση
η Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του.

21.2.3 Τσιµέντο
α.

Το τσιµέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόµενα

στο άρθρο «Σκυροδέµατα» και θα συµφωνεί µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. ∆εν θα
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χρησιµοποιείται τσιµέντο ηλικίας πέραν των 3 µηνών. Το τσιµέντο που χρησιµοποιείται θα είναι του
ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.
β.

Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 tn

προσκοµιζόµενου τσιµέντου που χρησιµοποιείται σε κονιάµατα. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι
κάποιο δείγµα δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και αποµακρύνεται
µε ευθύνη του Αναδόχου από το εργοτάξιο.
γ.

Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν

διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) θα αποµακρύνεται από το εργοτάξιο µε δαπάνες του Αναδόχου.

21.2.4 Νερό
α.

Για την κατασκευή των κονιαµάτων χρησιµοποιείται νερό που πληροί το σχετικό πρότυπο

ΕΛΟΤ 345. Το νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιµο. ∆εν πρέπει να περιέχει
επιβλαβείς προσµίξεις, όπως ελεύθερα οργανικά ή ανόργανα οξέα, φυτικές και γενικότερα οργανικές
ουσίες, άργιλο σε αιώρηση, διαλυτά σάκχαρα σε περιεκτικότητα µεγαλύτερη από 0,25%, διαλυτά
άλατα, κυρίως θειικά (θειικό νάτριο ή το θειικό µαγνήσιο), ακόµα και χλωριούχα (χλωριούχο µαγνήσιο
σε πυκνότητα µεγαλύτερη από 3%). ∆εν επιτρέπεται η χρήση νερού που έχει χρησιµοποιηθεί
προηγουµένως για τον καθαρισµό εργαλείων και δοχείων.
β.

Στις περιπτώσεις χρήσης νερού για το οποίο η Υπηρεσία έχει αµφιβολίες, επιβάλλεται η

εξέταση της καταλληλότητας του πριν τη χρήση του.
γ.

Σηµασία για την επιτυχία των επιχρισµάτων έχει η θερµοκρασία του νερού. Το χλιαρό νερό

βοηθάει στην καλύτερη σκλήρυνση των κονιαµάτων. Απαγορεύεται η χρήση νερού που βρίσκεται
κοντά στη θερµοκρασία πήξης του.

21.2.5 Έτοιµα Κονιάµατα
α.

Ανάλογα µε το συνδετικό υλικό παρασκευής τους, τα έτοιµα κονιάµατα διακρίνονται σε

τσιµεντοκονιάµατα, ακρυλικά κονιάµατα, κονιάµατα µε σκληρυνόµενες ρητίνες και γυψοκονιάµατα.
β.

Ανάλογα

µε

τις

ιδιότητες

τους

διακρίνονται

σε

θερµοµονωτικά,

ηχοαπορροφητικά,

διακοσµητικά και στεγανοποιητικά.
γ.

Ανάλογα µε τη χρήση τους διακρίνονται σε κονιάµατα τοιχοποιίας, επιχρίσµατα πρώτης

στρώσης, εσωτερικά επιχρίσµατα τελικής στρώσης και εξωτερικά επιχρίσµατα τελικής στρώσης.
δ.

Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους.

ε.

Στα κονιάµατα αυτά είναι δυνατόν να προστίθενται στο εργοστάσιο παραγωγής πρόσµικτα

(π.χ. στεγανωτικά, πλαστικοποιητές, συγκολλητικά υλικά ακρυλικής βάσης κτλ).
στ.

Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των τσιµεντοκονιαµάτων είναι τα ακόλουθα:
3

ζ.

ειδικό βάρος στεγνού υλικού: 1600 kg/m – 1800 kg/m
θερµοκρασιακή αντοχή από –30°C ως +70°C
2
2
αντοχή σε εφελκυσµό 18 kg/cm – 20 kg/cm
θερµοκρασία εφαρµογής 5°C - 40°C
2
αντοχή σε κάµψη 40 kg/cm
2
αντοχή σε θλίψη 90 kg/cm
Τα

τσιµεντοκονιάµατα

πρώτης

και

δεύτερης

3

στρώσης

δεν

περιέχουν

ασβέστη,

χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν υψηλές αντοχές και
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προστασία από τη διάβρωση. Περιέχουν εκτός από τσιµέντο και ασβεστολιθική µεσόκοκκη άµµο (0/3)
και ειδικά πρόσµικτα. Μερικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα:

η.

κατακράτηση νερού 18% - 19%
2
αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 120 kg/cm
2
αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 30 kg/cm
Τα αδιάβροχα µαρµαροκονιάµατα τελικής στρώσης παρασκευάζονται µε λεπτόκοκκη λευκή

µαρµαροκονία και λευκό τσιµέντο µε ειδικά πρόσµικτα και χρησιµοποιούνται για την τελική στρώση
επιχρισµάτων.
θ.

Τα έτοιµα θερµοµονωτικά κονιάµατα είναι τσιµεντοκονιάµατα µε αδρανή άµµου και µικρών

κόκκων περλίτη ή παρεµφερών θερµοµονωτικών υλικών και µε πρόσµικτα που εξασφαλίζουν την
πρόσφυση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι:

ι.

3

3

ειδικό βάρος κονίας 400 kg/m – 800 kg/m
συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,075 kcal/mh°C – 0,085 kcal/mh°C
αντίσταση στη διάχυση υδρατµών 6 – 8
2
2
αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 10 kg/cm – 15 kg/cm
2
2
αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 4 kg/cm – 6 kg/cm
Τα κονιάµατα ακρυλικής βάσης παράγονται µε βάση ακρυλικές ρητίνες και περιέχουν ίνες,

οξείδια τιτανίου, κόκκους χαλαζοπυριτικής άµµου και άλλα παρεµφερή υλικά. Η ισορροπία µεταξύ των
συστατικών οφείλεται στην ακρυλική ρητίνη και τα πρόσθετα που χρησιµοποιούνται και δηµιουργούν
υδροαπωθητική µεµβράνη.
ια.

Τα κονιάµατα ρητινικής βάσης παράγονται µε βάση σκληρυνόµενες συνθετικές ρητίνες και

περιέχουν κόκκους χαλαζιακών κρυστάλλων και οξείδια σιδήρου. Παρουσιάζουν σηµαντικές
ηχοθερµοµονωτικές και στεγανωτικές ιδιότητες και µεγάλη αντοχή στις δυσµενείς καιρικές µεταβολές.
Για την πήξη των κονιαµάτων αυτών χρησιµοποιούνται αντί νερού καταλύτες και σκληρυντικές ουσίες.
Ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε ρητίνες τα κονιάµατα αυτά δεν ρηγµατώνονται και έχουν µεγάλη
ελαστικότητα.
ιβ.

Τα κονιάµατα µε υδράσβεστο και γύψο παράγονται µε βάση την υδράσβεστο, τον άνυδρο

γύψο και ίχνη µαρµάρου µε επιπλέον χηµικά πρόσµικτα που εξασφαλίζουν ελαστικότητα,
πλαστικότητα και πρόσφυση επί των επιφανειών, επί των οποίων εφαρµόζονται. Εφαρµόζονται σε 2
στρώσεις. Η πρώτη στρώση είναι αστάρωµα πάχους 6 mm – 7 mm και η δεύτερη «γέµισµα» πάχους
1,8 mm – 2 mm.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα:

ιγ.

3

ειδικό βάρος στεγνού υλικού 1250 kg/m
συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,40 kcal/mh°C
2
αντοχή σε θλίψη 32 kg/cm
2
αντοχή σε εφελκυσµό 14 kg/cm
Για τα γυψοκονιάµατα, τους τύπους και την εφαρµογή τους ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1248

ενώ για τον ορυκτό γύψο που χρησιµοποιείται στην παραγωγή κονιαµάτων το ΕΛΟΤ 783.

21.3 Εκτέλεση Εργασιών
21.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών
α.

Η υδράσβεστος θα προσκοµίζεται µέσα σε σφραγισµένους σάκους ή ξύλινα κιβώτια και θα

αποθηκεύεται συσκευασµένη σε στεγασµένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες θα φέρουν
τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού.
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β.

Η άµµος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες

ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της.
γ.

Η αποθήκευση του τσιµέντου στο εργοτάξιο γίνεται σε ειδικές δεξαµενές (silo). Στην

περίπτωση που δεν διατίθενται οι δεξαµενές, το τσιµέντο µεταφέρεται σε σφραγισµένους χάρτινους
σάκους και αποθηκεύεται σε κλειστούς, καλά αεριζόµενους χώρους προστατευµένους από την
υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, υπερυψωµένες κατά 30 cm από το έδαφος,
πλατφόρµες µε ύψος στοίβαξης το πολύ 8 σάκους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύει
ξεχωριστά τις παραλαµβανόµενες ποσότητες τσιµέντου, ώστε να είναι δυνατή η δειγµατοληψία ανά
πάσα στιγµή.
δ.

Το έτοιµο κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή

ακτινοβολία. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και λοιπά µέσα για τη
µεταφορά και χρήση του κονιάµατος είναι σχετικώς ψυχρά.

21.3.2 Προστασία
α.

Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι πάνω από 37°C και το ποσοστό σχετικής

υγρασίας κάτω από 50%, όλα τα υλικά θα προστατεύονται και θα σκιάζονται από την απευθείας
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
β.

Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι κάτω από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει

προτάσεις προστασίας των υλικών υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα
προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται γενικά είναι τα ακόλουθα:

-

Σε θερµοκρασίες κάτω από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θα θερµαίνονται, ώστε
το παραγόµενο κονίαµα να έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος
θα διατηρείται πάνω από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά τη χρήση του στην
κατασκευή.

-

Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό.

21.3.3 Σβήσιµο Ασβέστη
α.

Στην περίπτωση που το σβήσιµο του ασβέστη γίνεται στο χώρο του έργου, θα πρέπει ο

ασβέστης να είναι καλά ψηµένος, καθόλου αλλοιωµένος από τον αέρα, τις βροχές και την υγρασία, όχι
κονιοποιηµένος, παχύς και τέτοιος, ώστε να δίνει πολτό σε κανονική σύσταση.
β.

Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο εργοτάξιο, αλλιώς πρέπει να

αποθηκεύεται σε κλειστούς χώρους καλά αεριζόµενους και όχι υγρούς. Ο ασβέστης πρέπει µετά το
σβήσιµο να παραµένει στον ασβεστόλακκο και να καλύπτεται εντελώς από το νερό του σβησίµατος.
γ.

Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, γίνεται αφού τελειώσει

ο κοχλασµός που παράγεται από την ένωση των δύο αυτών υλικών και διαρκεί µέχρι το µίγµα να
µεταβληθεί σε υδαρή πολτό, οπότε προστίθεται το επιπλέον νερό για τη µετατροπή του πολτού σε
γαλάκτωµα. Η οπή, µέσα από την οποία ρέει το γαλάκτωµα στον ασβεστόλακκο, φέρει µόνιµο
συρµάτινο διάφραγµα, για να συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία του ασβέστη που υπάρχουν στο κιβώτιο.
Τα υπολείµµατα αυτά πρέπει ν’ αποµακρύνονται πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέο
σβήσιµο.
δ.

Ο ασβεστόλακκος διανοίγεται σε αδιαπέρατο έδαφος, γιατί η µεγάλη απορροφητικότητα

δηµιουργεί κίνδυνο ξήρανσης του φυράµατος. Η ωρίµανση («σίτεµα») πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον
15 ηµέρες και θεωρείται ότι είναι επαρκής, όταν στην επιφάνεια του φυράµατος σχηµατισθούν
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ραγάδες ανοίγµατος δακτύλου. Στην περίπτωση που ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µετά
από πολλές ηµέρες από την ωρίµανσή του, προστατεύεται από τον ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον
ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου που διατηρείται συνεχώς υγρή. Η χρήση πολτού ασβέστη θα πρέπει
να γίνεται όχι νωρίτερα από 15 ηµέρες από το σβήσιµο.
ε.

Το νερό που χρησιµοποιείται για το σβήσιµο του ασβέστη είναι καθαρό, πόσιµο και

απαλλαγµένο από διοξείδιο του άνθρακα ή διαλυµένα άλατα.

21.3.4 Γενικές Απαιτήσεις
α.

Εφόσον το κονίαµα προέρχεται έτοιµο από βιοµηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να

ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιµέντου και νερού που πρέπει
να προστεθεί στο εργοτάξιο, του πρόσµικτου που ενδεχοµένως πρέπει να προστεθεί σύµφωνα πάντα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προοριζόµενη χρήση κτλ).
β.

Τα πρόσµικτα δεν πρέπει να µειώνουν την αντοχή των κονιαµάτων και δεν πρέπει να έχουν

επιπτώσεις στην αντοχή των υλικών και των κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή ή
µόνιµη). Την ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορεί να προξενήσουν, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος
ακόµη και αν τα πρόσµικτα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Πριν τη χρήση των εγκεκριµένων
πρόσµικτων, ο Ανάδοχος παρασκευάζει δείγµατα κονιαµάτων σε ποσότητες, που θα υποδεικνύει η
Υπηρεσία. Η παρασκευή των δειγµάτων θα γίνεται 6 - 8 εβδοµάδες πριν τη χρήση του κονιάµατος στο
έργο. Οι µέθοδοι δοκιµών για τα πρόσµικτα κονιαµάτων περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 480,
ενώ οι µέθοδοι δειγµατοληψίας περιγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934.
γ.

Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιµεντοκονιαµάτων, τα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται

αµέσως µετά την παρασκευή τους, γι’ αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες τέτοιες,
ώστε να µην ξηραίνονται πριν από τη χρήση τους. Κονίαµα που έχει σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην
µπορεί να επανέλθει στην κανονική του κατάσταση, µόνο µε κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού,
απορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας των µερικώς σκληρυµένων µιγµάτων για την απόκτηση της
επιθυµητής πλαστικότητας καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι µέγιστοι χρόνοι µεταξύ παρασκευής και
χρήσης ανάλογα µε το είδος του κονιάµατος για εσωτερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία:

-

για ασβεστοκονίαµα µε πολτό ασβέστη 3,5 h
για ασβεστοκονίαµα µε υδράσβεστο 5 h
για κονιάµατα µε τσιµέντο 2,5 h.

21.3.5 Αναλογίες
α.

Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά και για το λόγο αυτό

χρησιµοποιούνται ειδικά δοχεία τυπικών διαστάσεων και ανάλογα του προορισµού των. Σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη, ο
Ανάδοχος θα τηρεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
β.

Οι συνήθεις αναλογίες κονιαµάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Ασβέστης

Άµµος

[kg/m ]

(κατ’ όγκο)

(κατ’ όγκο)

Τσιµέντο
Είδος Κονιάµατος

3

1

Ασβεστοκονίαµα 1:2

-

0,42

0,84

2

Ασβεστοκονίαµα 1:2,5

-

0,36

0,90

3

Ασβεστοκονίαµα 1:3

-

0,32

0,96

4

Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2

150

0,42

0,84

5

Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5

300

0,36

0,90

6

Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:3

450

0,32

0,96

7

Τσιµεντοκονίαµα 350

350

0,10

1,12

8

Τσιµεντοκονίαµα 400

450

0,10

1,06

9

Τσιµεντοκονίαµα 600

600

0,10

1,00

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης

γ.

∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις στις αναλογίες των υλικών, χωρίς προηγουµένως να έχουν

διεξαχθεί επιπλέον έλεγχοι και να έχουν προσκοµιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.
δ.

Το κονίαµα που χρησιµοποιείται στη δόµηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσµατα είναι τουλάχι-

στον 350 kg - 400 kg ανά m

3

κονιάµατος. Για τις εξωτερικές αρµολογήσεις χρησιµοποιούνται
3

ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα που περιέχουν τουλάχιστον 450 kg τσιµέντου ανά m κονιάµατος.
ε.

∆εν επιτρέπεται η χρήση φτυαριών για τη µέτρηση των απαιτούµενων ποσοτήτων.

21.3.6 Ανάµιξη
α.

Το κονίαµα θα παρασκευάζεται µε µηχανικό αναµικτήρα ανάλογα µε την απαιτούµενη

ποσότητα. Η ανάµιξη θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε το µίγµα που προκύπτει κάθε φορά,
να έχει οµοιογένεια σε όλη του τη µάζα. Πρακτική ένδειξη της οµοιογένειας του µίγµατος είναι η
οµοιοµορφία του χρώµατος του. Ο χρόνος πρόσµιξης των υλικών στον αναµικτήρα µετά την
προσθήκη όλων των υλικών (µαζί µε το νερό), δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 5 λεπτά. Πρέπει
πάντως να αποφεύγεται η υπερβολική ανάδευση.
β.

Ο αναµικτήρας πρέπει να είναι διακριβωµένος και να ρυθµίζει οµοιόµορφα και µε ακρίβεια την

παρεχόµενη ποσότητα νερού.
γ.

Η ανάµιξη δεν θα επαναλαµβάνεται παρά µόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον

κατασκευαστή. Τα τσιµεντοκονιάµατα χρησιµοποιούνται εντός 2,5 h από την ανάµιξη. Τα ξηραµένα
τσιµεντοκονιάµατα κρίνονται απορριπτέα και δεν χρησιµοποιούνται σε καµία περίπτωση (ούτε µε
προσθήκη νερού και νέα ανάµιξη).
δ.

Στην περίπτωση που η συνδετική ύλη είναι σε µορφή σκόνης (τσιµέντο, σκόνη υδρασβέστου

κτλ), προηγείται η ανάµιξή της σε ξηρή κατάσταση µε το αδρανές υλικό και µετά θα γίνεται η ανάµιξη
µε βαθµιαία προσθήκη νερού.
ε.

Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάµατα ενισχυµένα µε τσιµέντο, το τσιµέντο αναµιγνύεται σε

ξηρή κατάσταση µε την άµµο,

και το κονίαµα παρασκευάζεται µε προσθήκη στο µίγµα πολτού

ασβέστη σε υδαρή µορφή.
στ.

Η

προσθήκη

στο

κονίαµα

συνδετικού

υλικού

σε

µικρότερη

ποσότητα

από

την

προδιαγεγραµµένη, προκαλεί φθορές όπως µείωση αντοχής, δηµιουργία ρωγµών κτλ, ενώ η
προσθήκη µεγαλύτερης ποσότητας προκαλεί ρηγµατώσεις από υπερβολική συστολή ξήρανσης κτλ.
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ζ.

Η προσθήκη στο κονίαµα πολύ µικρότερης αναλογίας νερού προκαλεί αποσάθρωση ή

αποκόλληση του επιχρίσµατος, το δε αντίθετο, εµφάνιση τριχοειδών ρωγµών, σηµαντική µείωση της
αντοχής και της στεγανότητας του κτλ. Γενική αρχή είναι ότι στα κονιάµατα πρέπει να προστίθεται
λιγότερο, παρά περισσότερο από το απαιτούµενο συνολικά νερό και αυτό γιατί:

-

Όταν η ποσότητα του νερού είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη, το κονίαµα
παρουσιάζει φθορές µε πιθανότητα να επιδεινωθούν µε την πάροδο του χρόνου.

-

Η τυχόν έλλειψη ρευστότητάς του έχει περιθώριο να διορθωθεί µε την προσθήκη νερού
µέχρι την επιτρεπόµενη αναλογία.

-

Στην περίπτωση που το κονίαµα έχει αυξηµένη ρευστότητα η διόρθωση είναι δυσκολότερη,
γιατί πρέπει να προστεθεί στο κονίαµα ποσότητα απ' όλα τα υλικά στην κατάλληλη
αναλογία.

η.

Με ιδιαίτερη προσοχή ελέγχεται η ανάµιξη των αδρανών καθώς και η πήξη του κονιάµατος,

έτσι ώστε να εντοπίζεται εγκαίρως η ανάγκη χρήσης επιταχυντή.
θ.

∆εν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-

αν αρχίζει να χάνει τη ρευστότητα του (αρχίζει να πήζει)
αν έχουν περάσει οι χρονικοί περιορισµοί της παραγράφου «Γενικές απαιτήσεις» του
παρόντος, ακόµα και αν δεν έχει πήξει
αν κατά την κατασκευή το επίχρισµα πέσει στο δάπεδο
αν το κονίαµα περιέχει ορατά κοµµάτια ασβέστη
αν τα υλικά του κονιάµατος (τσιµέντο, ασβέστης, άµµος) δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

21.4 Έλεγχοι
α.

Κάθε φορτίο έτοιµου βιοµηχανικού κονιάµατος που προσκοµίζεται στο Εργοτάξιο πρέπει να

συνοδεύεται από το σχετικό δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφονται: η κατηγορία κονιάµατος, οι
αναλογίες ανάµιξης, το είδος του συνδετικού υλικού, η ποιότητα και ποσότητα των προσµίκτων και οι
οδηγίες χρήσης του. Τα φορτία των κονιών (τσιµέντα, ασβέστης) απορρίπτονται από την Υπηρεσία και
αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

β.

όταν δεν πληρούν τις προδιαγραφές
όταν οι συσκευασίες των υλικών έχουν υποστεί φθορές ή έχουν ρωγµές
όταν φορτία που προσκοµίζονται σε σάκους έχουν αποκτήσει ανοµοιόµορφη κατανοµή
πυκνότητας ή έχουν ηµισκληρυνθεί (λόγω υγρασίας)
Ο πολτός ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους, µικρούς λίθους (άψητα, άµµο ή άλλες

αδρανείς ουσίες). Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, δεν
επιτρέπεται να προέρχεται από το κατώτερο στρώµα του πολτού του ασβεστόλακκου (ως κατώτερο
στρώµα νοείται το στρώµα µε πάχος 10 cm από τον πυθµένα).
γ.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί µε δικές του δαπάνες δειγµατοληπτικό έλεγχο για
3

κάθε ποσότητα 1 tn άνυδρης ασβέστου, 5 tn τσιµέντου και 100 m άµµου, που προορίζεται για την
παρασκευή κονιαµάτων, µε σκοπό την εξακρίβωση των ιδιοτήτων τους. Η δειγµατοληψία γίνεται µε τη
µέθοδο της τεταρτοδιαιρέσεως. Οι απαιτούµενες εργαστηριακές δοκιµές γίνονται σε εργαστήριο
αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία και θα γίνονται κατά τις οδηγίες του ΚΕ∆Ε και τα
αντίστοιχα πρότυπα (για το τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ 196, για τον ασβέστη ΕΛΟΤ ΕΝ 459, για τα αδρανή βλ.
παράγραφο «Άµµος»). Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο µελέτη
κοκκοµετρικής σύνθεσης κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι επιθυµητές αντοχές και να
είναι εφικτός ο δειγµατοληπτικός έλεγχος κατά τα ισχύοντα πρότυπα.
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δ.

Ποσότητα τσιµέντου που κατά την προσκόµιση έχει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (έχει

σβωλιάσει) απορρίπτεται. Η Υπηρεσία δικαιούται να λαµβάνει δείγµατα από κάθε παρτίδα τσιµέντου
που έρχεται στο εργοτάξιο και να διεξάγει δοκιµές σε αναγνωρισµένο εργαστήριο. Αν από τις ενδείξεις
των δοκιµών προκύψει ότι το τσιµέντο δεν εκπληρώνει τους όρους του ισχύοντος Κανονισµού ή / και
τους

όρους

του

παρόντος

και

των

υπόλοιπων

Συµβατικών

Τευχών,

η

ποσότητα

που

αντιπροσωπεύεται από το δείγµα απορρίπτεται και αποµακρύνεται από το εργοτάξιο.
ε.

∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που

έχει γίνει ή και η προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων
τµηµάτων των έτοιµων εργασιών και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για την
κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει
από την ευθύνη για την ποιότητα και το δόκιµο των υλικών και των εργασιών.

22 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

22.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισµάτων και

γυψοκονιαµάτων επί επιφανειών τοιχοποιίας ή δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα.
β.

Ως επίχρισµα νοείται η επένδυση µιας όψης µε κονίαµα. Οι εργασίες επιχρισµάτων που

καλύπτει το παρόν είναι οι ακόλουθες:

-

πεταχτά επιχρίσµατα
σαγρέ επιχρίσµατα
εσωτερικά τριπτά επιχρίσµατα µαρµαροκονίας
τριπτά τσιµεντοκονιάµατα ή τσιµεντοασβεστοκονιάµατα
εξωτερικά επιχρίσµατα µαρµαροτσιµεντοκονίας
επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας τριπτά ή πατητά 600 kg τσιµέντου
επιχρίσµατα επί µεταλλικού πλέγµατος
επιχρίσµατα µε γυψοκονιάµατα
θερµοµονωτικά επιχρίσµατα
ειδικά, έτοιµα, βιοµηχανικά επιχρίσµατα

22.2 Υλικά
22.2.1 Γενικά
α.

Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή κονιαµάτων για

επιχρίσεις αναφέρονται στο άρθρο «Κονιάµατα» και συµπληρώνονται από τα αναφερόµενα στο παρόν
άρθρο.
β.

Τα αδρανή υλικά δεν θα περιέχουν ουσίες που είναι δυνατόν να µειώσουν την εµφάνιση ή τον

προορισµό του επιχρίσµατος και τα άλλα ενσωµατωµένα υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην
κοκκοµετρική σύνθεση των αδρανών, την οποία θα υποβάλλει ο Ανάδοχος για κάθε είδος κονιάµατος
προς έγκριση.
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γ.

Ο ασβέστης των επιχρισµάτων πρέπει να είναι παχύς ή τουλάχιστον µέτρια παχύς (ποσοστό

σε υδράσβεστο τουλάχιστον 80%). Ένδειξη του πάχους είναι η απόχρωση του. Όσο λευκότερος είναι
ο πολτός, τόσο παχύτερος είναι. Κατά κανόνα ο παχύς ασβέστης (ποσοστό υδράσβεστου πάνω από
90%), πρέπει να αναµιγνύεται µε καλά κοκκοµετρηµένη άµµο.

22.2.2 Μεταφορά και Αποθήκευση
α.

Όλα τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερµότητας, βροχής και µόλυνσης από ξένα

σώµατα και θα αποθηκεύονται σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα µεταλλικά αντικείµενα
θα καλύπτονται µέχρι τη χρήση τους.
β.

Τα

υλικά

χρησιµοποιούνται

ανάλογα

µε

τη

χρονική

σειρά

παραλαβής,

(δηλαδή

χρησιµοποιούνται πρώτα τα υλικά των παλαιότερων παραλαβών).

22.2.3 Γύψος
Η γύψος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φρέσκια, καθαρή, καλά κονιοποιηµένη και
µαλακή στην αφή. ∆εν θα χρησιµοποιείται γύψος παλαιότερη των 3 µηνών. Αναµειγνυόµενη µε νερό
πρέπει να στερεοποιείται µέσα σε ελάχιστα λεπτά. Στο γυψοκονίαµα προστίθεται ασβέστης ή κόλλα µε
σκοπό την καθυστέρηση της πήξης του. Απαγορεύεται η χρήση ακόµη και ελάχιστης γύψου στα
εξωτερικά επιχρίσµατα ή για τη στερέωση και τον εγκιβωτισµό µεταλλικών στοιχείων. Για τη γύψο που
χρησιµοποιείται στα κονιάµατα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 783 ενώ για τους ορισµούς, τις απαιτήσεις
και τις µεθόδους δοκιµών των γυψοκονιαµάτων το DIN 13279.

22.2.4 Μαρµαροκονία
Η µαρµαροκονία θα προέρχεται από καθαρό µάρµαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας, λευκή,
αµιγής απαλλαγµένη ξένων ουσιών και ανάλογα µε τον προορισµό της λεπτόκοκκη (τελείως
ο

κονιοποιηµένη) ή χονδρόκοκκη (ρύζι) Ν 1 - 3. Σε καµία περίπτωση όµως δεν θα είναι «πούδρα». Θα
είναι επίσης καλά λειοτριµµένη.

22.2.5 Χρωστικές Ουσίες
Οι χρωστικές ουσίες που προστίθενται στα κονιάµατα επιχρισµάτων πρέπει να είναι λειοτριµένες, να
µην διαλύονται στο νερό, να µην επηρεάζονται από τα αλκάλια και να µην επιδρούν στις συνδετικές
ουσίες του κονιάµατος. Η ανάµιξη χρωστικών ουσιών στα κονιάµατα γίνεται πριν τη διαβροχή τους.
Στα επιχρίσµατα που περιέχουν πολτό ασβέστη, η χρωστική ουσία ανακατεύεται µε τα υλικά του
κονιάµατος πριν από αυτόν.

22.2.6 Στεγανωτικά Μάζας
α.

Τα στεγανωτικά µάζας είναι πρόσθετα µονωτικά υλικά σε µορφή σκόνης ή σε υγρή µορφή.

Όταν προστίθενται στα κονιάµατα επιχρισµάτων, τους προσδίδουν στεγανωτικές ιδιότητες, οι οποίες
εξαρτώνται από το προστιθέµενο υλικό, από το ποσοστό ανάµιξης στο κονίαµα και από τον τρόπο
ανάµιξης του µε τα συστατικά του κονιάµατος.
β.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την χρήση στεγανωτικού µάζας, να υποβάλλει προς

έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία τις οδηγίες χρήσης και τα πιστοποιητικά ποιότητας του υλικού.
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∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία δικαιούται να µην επιτρέψει τη χρήση του και να επιβάλλει την
αντικατάσταση του.

22.3 Εκτέλεση Εργασιών
22.3.1 Γενικά
α.

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, εφόσον απαιτείται, την τµηµατική ή συνεχή εκτέλεση της εργασίας

κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας και είναι υποχρεωµένος να διαθέτει όλον τον απαιτούµενο εξοπλισµό
και υλικά έγκαιρα για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Προτού χρησιµοποιηθεί
οποιοσδήποτε µηχανικός εξοπλισµός για εργασίες επιχρίσµατος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η
έγκριση της Υπηρεσίας.
β.

Τα ικριώµατα που χρησιµοποιούνται για τις επιχρίσεις (σταθερά ή κινητά) δεν θα έρχονται σε

επαφή µε τις προς επίχριση επιφάνειες, και δεν θα στερεώνονται στα τοιχώµατα µε εγκάρσιες δοκίδες
(τρυπόξυλα). Θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια του
εργατοτεχνικού προσωπικού. Τα ικριώµατα για τα εσωτερικά επιχρίσµατα µπορεί να είναι κινητά. Για
τα εξωτερικά επιχρίσµατα τα ικριώµατα θα στερεώνονται στην κατασκευή µέσω των υπαρχόντων
παραθύρων, θυρών κτλ αλλά µε τη χρήση ορθοστατών που τοποθετούνται εσωτερικά στην κατάλληλη
πυκνότητα και σφηνώνονται µεταξύ οροφής και δαπέδου.
γ.

Μετά το τελείωµα των εργασιών επιχρισµάτων όλοι οι χώροι και ο εξοπλισµός που βρίσκεται

µέσα σ’ αυτούς καθαρίζονται µε επιµέλεια. Ακάθαρτα νερά που περιέχουν διάφορα υλικά (γύψο,
ασβέστη, τσιµέντο, κτλ) δεν θα απορρίπτονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας και δεν επιτρέπεται
να φθάνουν µέχρι τα συστήµατα υπονόµων µέσω υπαιθρίων αποχετεύσεων ή εκροών ταρατσών και
δαπέδων. Τα µπάζα και τα απόβλητα θα αποκοµίζονται και θα αποτίθενται σε κατάλληλο χώρο που
έχει προταθεί από τον Ανάδοχο και εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
επίσης, να αποµακρύνει τα εργαλεία, τα ικριώµατα, τα υλικά κτλ από το εργοτάξιο σε χώρο που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές της περιοχής.
δ.

Το υλικό και η κατάσταση του υποβάθρου αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιλογή του

επιχρίσµατος.

-

Στην περίπτωση υποβάθρου χωρίς πόρους, ανθεκτικού και λείου (χυτό σκυρόδεµα,
ολόσωµοι βαρείς τσιµεντόλιθοι ή στοιχεία σκυροδέµατος και πυκνοί συµπαγείς κεραµικοί
πλίνθοι), η πρώτη στρώση πρέπει να είναι πεταχτή. Το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος
δεν θα ξεπερνά τα 16 mm.

-

Εναλλακτικά στην περίπτωση υποβάθρου από χυτό σκυρόδεµα, η επιφάνειά του πρέπει να
εκτραχυνθεί για να µπορεί να ενσωµατωθεί το επίχρισµα. Αυτό επιτυγχάνεται και µε τη
χρήση ειδικών ξυλοτύπων µε ελαφρό ανάγλυφο στην εσωτερική τους επιφάνεια.

-

Σε σχετικά ανθεκτικό και πορώδες υπόβαθρο (π.χ. τσιµεντόλιθοι από ελαφροσκυρόδεµα) η
πρόσφυση του επιχρίσµατος είναι ικανοποιητική και βελτιώνεται µε το σκάψιµο των αρµών.
Αν ο τοίχος παρουσιάζει ανοµοιόµορφη απορροφητικότητα η πρώτη στρώση είναι
πεταχτή.

-

Αν το υπόβαθρο είναι πορώδες µε σχετικά περιορισµένη αντοχή (αφροσκυροδέµατα, ή
µερικά ελαφροσκυροδέµατα µε ελαφρά αδρανή και µαλακά τούβλα) και πολύ
απορροφητικό, πρέπει να διαβραχεί πριν την εφαρµογή.

-

Αν το υπόβαθρο είναι από σκυρόδεµα χωρίς λεπτόκοκκα υλικά (δηλαδή χωρίς επαρκή
απορροφητικότητα), το επίχρισµα έχει καλή πρόσφυση διότι η επιφάνεια είναι τραχεία αλλά
πρέπει να εφαρµοστεί αρκετά παχιά πρώτη στρώση επιχρίσµατος, ώστε να καλύψει τα
κενά και να δώσει απορροφητική επιφάνεια για την τελική στρώση.
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-

Στις περιπτώσεις που το υπόβαθρο αποτελείται από κατασκευή µε ξύλινο ή µεταλλικό
σκελετό, ελαφρά ή µονωτικά πετάσµατα, φθαρµένη τοιχοποιία, ανώµαλη επιφάνεια,
παλιούς σοβάδες ή χρώµατα, αλλαγή υλικού ή άλλα ευαίσθητα σηµεία, η πρώτη στρώση
επιχρίσµατος θα είναι παχιά και θα ενισχύεται µε ελαφρό πλέγµα ή νερβοµετάλ. Το
συνολικό πάχος του επιχρίσµατος θα φτάνει τα 25 mm.

-

Στην περίπτωση που το υπόβαθρο αποτελείται από πλίνθους που περιέχουν θειούχες
προσµίξεις, πρέπει το επίχρισµα να επιτρέπει την αναπνοή του τοίχου, ώστε να
παρεµποδίζεται η παραµονή της υγρασίας στον τοίχο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Γενικά οι πλίνθοι που πρόκειται να επιχριστούν δεν πρέπει να περιέχουν θειούχες
προσµίξεις σε ποσοστό πάνω από 0,5% και τα τσιµεντοκονιάµατα θα αποτελούνται
οπωσδήποτε από τσιµέντο Portland ανθεκτικό στη επίδραση του θείου.

ε.

Η επιθυµητή εµφάνιση των επιχρισµάτων επιτυγχάνεται µε την επιλογή του χρώµατος και της

υφής τους. Η υφή των επιχρισµάτων εξαρτάται από τα ακόλουθα:

στ.

το µέγεθος και το σχήµα των αδρανών
τη σύνθεση του µίγµατος της τελικής στρώσης
τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή και τον τρόπο χρήσης του
την ειδική επιφανειακή επεξεργασία της τελικής επιχρισµένης επιφάνειας
Τα επιχρίσµατα δεν πρέπει να είναι ισχυρότερα από την επιφάνεια, επί της οποίας

τοποθετούνται, γιατί αλλιώς οι τάσεις που ασκεί το επίχρισµα στο υπόβαθρο κατά τη συρρίκνωση του
µπορούν να προκαλέσουν ρωγµές σε ένα από τα δύο υλικά ή να δηµιουργήσουν αποκολλήσεις. Για
τον ίδιο λόγο κάθε στρώση επιχρίσµατος δεν πρέπει να είναι ισχυρότερη από την προηγούµενη της.
Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση διαφορετικών µιγµάτων ανά στρώση ή την κατασκευή στρώσεων
µικρότερου πάχους από τις προηγούµενες. Στην περίπτωση που απαιτείται ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και
σκληρό φινίρισµα, η τελική στρώση µπορεί να είναι ισχυρότερη από τις προηγούµενες αλλά πολύ
λεπτή (πάχος 3 – 4 mm).

22.3.2 Ανοχές
α.

Το πάχος των διαφόρων ειδών επιχρισµάτων καθορίζεται ανάλογα µε τη θέση εφαρµογής

καθώς και από τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί. Οι αποκλίσεις του πάχους από το µέσο απαιτούµενο
θα είναι ±10%.
β.

Οι επιχρισµένες επιφάνειες οροφών και τοίχων θα έχουν την κλίση που προβλέπεται από τη

µελέτη και τα Συµβατικά Σχέδια (ανάλογα µε την περίπτωση οριζόντιες, κατακόρυφες ή επικλινείς), θα
είναι επίπεδες και δεν θα αποκλίνουν περισσότερο από 2 mm ως προς ευθύγραµµο πήχη 2 m, ο
οποίος θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση.
γ.

Ως προς την ευθυγράµµιση της διαµόρφωσης ακµών (λαµπάδων κτλ) επιτρέπεται απόκλιση

µέχρι 1mm σε πήχη 1 m.
δ.

Τα κουτιά διακλαδώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών και των λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων θα

είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένα σε σχέση µε τις επιχρισµένες επιφάνειες µε ανοχή εσοχής 2 mm. Η
δηµιουργία προεξοχών δεν επιτρέπεται. Σε καµία περίπτωση τα κουτιά αυτά δεν θα αποτελούν
οδηγούς επιχρισµάτων. Αν διαπιστωθεί ότι η τοποθέτησή τους δεν είναι σωστή θα αφαιρούνται και θα
επανατοποθετούνται, προκειµένου τα επιχρίσµατα να αποκτούν το απαιτούµενο πάχος και
επιπεδότητα.
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22.3.3 ∆είγµατα
α.

Πριν την έναρξη των εργασιών επιχρισµάτων, κατασκευάζονται δείγµατα για όλους τους

τύπους επιχρισµάτων επί επιφανειών (τοιχοποιίας, οροφής ή δοµικού στοιχείου) που υποδεικνύει η
Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζηµίωση για την κατασκευή των δειγµάτων.
2

β.

Τα δείγµατα δεν θα είναι µικρότερα των 2 m . Το δείγµα επιφάνειας που εγκρίνεται από την

Υπηρεσία αντιπροσωπεύει τις εργασίες επιχρισµάτων (είτε πρόκειται περί επιχρισµάτων 3 στρώσεων
είτε πρόκειται περί επιχρισµάτων µιας στρώσεως).
γ.

Τα δείγµατα παραµένουν στο εργοτάξιο και πρέπει να προστατεύονται από ενδεχόµενες

φθορές.

22.3.4 Γενικές Απαιτήσεις
α.

Όλες οι τελειωµένες, επιχρισµένες επιφάνειες (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που

πρόκειται να επενδυθούν) θα είναι απόλυτα λείες και ευθυγραµµισµένες. Οι λωρίδες συναρµογής των
διαφορετικών χρονικών φάσεων της επίχρισης, θα είναι επίσης λείες και δεν θα είναι εµφανείς.
β.

Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σε όλα τα στάδια της εργασίας,

ιδίως κατά την επιλογή των κατάλληλων υλικών και κατάλληλης αναλογίας κονιαµάτων και κατά την
προετοιµασία της προς επίχριση επιφάνειας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιχρισµένη επιφάνεια δεν
θα παρουσιάσει ρωγµές. Για την αποφυγή των ρωγµών πρέπει οι διαδοχικές στρώσεις επιχρισµάτων
να έχουν την κατάλληλη πρόσφυση µεταξύ τους και µε την υποκείµενη επιφάνεια.
γ.

Οι λαµπάδες επιχρίονται µε τον ίδιο τύπο επιχρίσµατος που χρησιµοποιήθηκε για τη λοιπή

επιφάνεια της τοιχοποιίας.
δ.

Η τοποθέτηση των τυχόν απαιτούµενων πλεγµάτων ξεκινά πάντα µετά την εγκατάσταση,

δοκιµή και έγκριση των τάκων, των αγκυρώσεων και του Η/Μ εξοπλισµού εντός ή πίσω από τα
πλέγµατα και τα επιχρίσµατα.
ε.

Οι µεταλλικοί πήχεις που χρησιµοποιούνται για όλα τα ανοίγµατα και τους ενσωµατωµένους

εξοπλισµούς, ερµάρια, πίνακες, ανοίγµατα πρόσβασης, κτλ πλαισιώνονται από όλες τις πλευρές µε
κατάλληλες δοκούς διατοµής Π ή και ξυλεία. Εξακριβώνονται και τηρούνται οι ανοχές που δίδονται για
δοκούς και ξυλεία.
στ.

Τοποθετούνται οι επαρκείς αγκυρώσεις, στηρίξεις κτλ για την υποδοχή σταθερών

αντικειµένων και εξαρτηµάτων.
ζ.

Στη συµβολή σκυροδεµάτων και τοιχοποιιών, σε όλες τις θέσεις των εξωτερικών επιχρισµά-

των τοποθετείται ενίσχυση από πλέγµα νερβοµετάλ σε πλάτος 20 cm.
η.

Οι σκοτίες από διατοµή αλουµινίου διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και µε το πλάτος που

υποδεικνύονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Στην περίπτωση που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν
περιέχουν αυτήν την πληροφορία, ο Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι σκοτίες
τοποθετούνται µετά την πρώτη στρώση και πριν την εφαρµογή της δεύτερης.
θ.

Οι αρµοί διαστολής της τοιχοποιίας καθώς και οι αρµοί διαστολής µεταξύ φέροντος

οργανισµού και στοιχείων πλήρωσης θα συνεχίζονται και στα επιχρίσµατα και θα καλύπτονται µε
ειδικά αρµοκάλυπτρα.
ι.

Για επιφάνειες σκυροδεµάτων που πρόκειται να επιχριστούν τα ελάχιστα πάχη είναι τα

ακόλουθα:

-

για κατακόρυφες επιφάνειες (τοίχους) 15 mm
για οροφές
10 mm.
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22.3.5 Προετοιµασία
α.

∆εν θα εκτελούνται εργασίες επιχρισµάτων σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα

ελαττώµατα, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας:

β.

ανώµαλη επιφάνεια
ρωγµές τάσης
πολύ λείες επιφάνειες
υγρασία
λιπαρές κηλίδες (λάδι από καλούπια)
σκυρόδεµα ηλικίας µικρότερης των 4 εβδοµάδων από της κατασκευής του
εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισµένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων (ο έλεγχος γίνεται µε ευθύνη
του Αναδόχου)
σαθρά, κούφια και κενά τµήµατα.
Εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι επιφάνειες θα εκτραχύνονται πριν τη διάστρωση της

πρώτης στρώσης επιχρίσµατος. Θα αφαιρούνται τυχόν πλεονάζοντα κονιάµατα και στις περιοχές που
πρόκειται να επενδυθούν µε πλακίδια, τα σκύρα σκυροδέµατος θα είναι εκτεθειµένα, ώστε να
δηµιουργούν «άγρια» επιφάνεια πρόσφυσης. Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές του σκυροδέµατος,
εφόσον εµποδίζουν τη σωστή εφαρµογή της πρώτης στρώσης.
γ.

Οι επιφάνειες βουρτσίζονται και αφαιρούνται από αυτές τυχόν χαλαρά τεµάχια, σκόνη,

εξανθήµατα και άλλες ξένες ουσίες. Τα σαθρά τµήµατα ή τα κενά µέρη πρέπει να αποκαθίστανται πριν
τη διάστρωση του επιχρίσµατος. Η επιδιόρθωση των ανωµαλιών στις προς επίχριση επιφάνειες, όπως
και η κάλυψη των αυλακών και λοιπών φθορών, που ενδεχοµένως δηµιουργούνται κατά την
κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη για τις εργασίες των
επιχρισµάτων.

δ.

-

Στην περίπτωση που οι προεξοχές (λίθων, πλίνθων, σκύρων) δεν υπερβαίνουν τα 3,5 cm,
επιπεδώνονται µε την αποκοπή τεµαχίων πλίνθου και συµπληρώνονται µε
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα (τσιβίκια).

-

Στην περίπτωση που το βάθος των ανωµαλιών είναι 3,5 - 5 cm, τοποθετείται επί της
τοιχοποιίας γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε πάχος 0,8 – 1,5 mm ή λεπτό νερβοµετάλ,
επί του οποίου διαστρώνεται τσιµεντοκονίαµα.

-

Στην περίπτωση που το βάθος των ανωµαλιών υπερβαίνει τα 5 cm, η επιφάνεια καλύπτεται από ορθοδροµική οπτοπλινθοδοµή.
Οι προς επίχριση επιφάνειες ψεκάζονται µε καθαρό νερό, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η

οµοιόµορφη ύγρανσή τους, χωρίς όµως να ρέει ή να πλεονάζει επιφανειακό νερό.
ε.

Όπου πρόκειται να χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα µεταλλικά τεµάχια που δεν θα καλυφθούν

τελείως από τσιµεντοκονίαµα, αυτά βάφονται µε αντισκωριακό. Θα είναι από µορφοσίδηρο ή από
υλικό που καθορίζεται στο παρόν Τεύχος στο άρθρο «Σιδηρές Κατασκευές». Σε κάθε περίπτωση,
ενισχύονται µε γωνιόκρανα και πλέγµα όλες οι ακµές ανοιγµάτων, όπου το διάκενο µεταξύ ανοίγµατος
και πλαισίου κουφώµατος είναι µεγαλύτερο των 2 cm και αφού πληρωθεί µερικώς το διάκενο για να
εξασφαλιστεί συµπαγής και έντεχνη πλήρωσή του. Η διαµόρφωση των κατακόρυφων και πλάγιων
εξωτερικών γωνιών γίνεται επίσης µε τη χρήση γωνιόκρανων από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα. Τα
γωνιόκρανα και οι διατοµές απόληξης επιχρισµάτων τοποθετούνται µε µεγάλη ακρίβεια, διότι
αποτελούν τους βασικούς οδηγούς επιπεδότητας της επιχρισµένης επιφάνειας.
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στ.

Στην περίπτωση που το χονδρό κονίαµα πρόκειται να διαστρωθεί επί διαφορετικών

υποστρωµάτων και πάνω από αυλακώσεις σωλήνων, τοποθετείται κεντρικά επάνω από τον αρµό µία
λωρίδα πλέγµατος πλάτους 300 mm από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα µε µία στρώση ασφαλτικής
βαφής. Εκτός από αυτό στις περιπτώσεις µικρού πλάτους κάποιου εκ των δύο υλικών, το ένα από
αυτά θα καλύπτεται τελείως µε ένα πλέγµα που θα επεκτείνεται 75 mm από κάθε πλευρά. Θα
τοποθετείται µία µονωτική µεµβράνη από χαρτί οικοδοµών, για να διαχωριστεί η πρώτη στρώση
επιχρίσµατος από το υλικό βάσης και κοτετσόσυρµα στο υπόστρωµα.
ζ.

Στην περίπτωση που τοποθετείται υλικό µε διαφορετικό συντελεστή διαστολής (ξύλο, σίδηρος

κτλ), αυτό καλύπτεται µε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα ή λεπτό νερβοµετάλ.
η.

Στις περιπτώσεις επανεπίχρισης τοιχωµάτων ή οροφών, αφαιρείται το παλιό επίχρισµα, και

εκβαθύνονται οι αρµοί σε βάθος 1,5 cm. Η προς επανεπίχριση επιφάνεια τρίβεται µε συρµάτινη
βούρτσα και πλένεται µε νερό υψηλής πίεσης. Στην περίπτωση που προς επανεπίχριση επιφάνεια
είναι από σκυρόδεµα, χρησιµοποιείται ειδικό εργαλείο για την αφαίρεση του παλαιού επιχρίσµατος και
την εκτράχυνση της επιφάνειας.

22.3.6 Περιβαλλοντικές Συνθήκες
α.

Ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες για τις κατασκευές επιχρισµάτων είναι οι ακόλουθες:

β.

θερµοκρασία περιβάλλοντος και τοιχώµατος 15°C - 30°C
ελαφρά υγρή ατµόσφαιρα, επιφάνεια που δεν προσβάλλεται από τις ηλιακές ακτίνες
ήπιοι άνεµοι
συχνή διαβροχή των τοιχωµάτων.
Η κατασκευή των επιχρισµάτων διακόπτεται υποχρεωτικά όταν :

-

η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 4°C
πνέουν ξηροί άνεµοι
η θερµοκρασία των αδρανών υλικών ή του νερού είναι κάτω από 4°C
λίγο πριν από την έναρξη κατασκευής των επιχρισµάτων, η επιφάνεια έχει εκτεθεί στη
βροχή.

22.3.7 Κατασκευή
α.

Σε κάθε επιφάνεια τα επιχρίσµατα εκτελούνται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω.

β.

Κάτω από ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες το ελάχιστο χρονικό διάστηµα αποπεράτωσης

των εσωτερικών επιχρισµάτων είναι 20 ηµέρες από την έναρξη τους, ενώ για τα εξωτερικά
επιχρίσµατα µε λάσπωµα 40 ηµέρες και χωρίς λάσπωµα 20 ηµέρες.
γ.

Η διάστρωση της τελευταίας στρώσης των επιχρισµάτων σε εκτεταµένες επιφάνειες µπορεί να

διακόπτεται σε προεξοχές (υποστυλώµατα, δοκοί, ανοίγµατα κτλ). Σε κάθε περίπτωση οι προσωρινές
γραµµές διακοπής δεν πρέπει να διακρίνονται µετά την αποπεράτωση των επιχρισµάτων. Τα
επιχρίσµατα διακόπτονται υποχρεωτικά και µε κάθε επιµέλεια στους αρµούς διαστολής του κτιρίου.
δ.

Πρώτη στρώση επιχρίσµατος (πεταχτό)

-

Η πρώτη στρώση εκτελείται αφού στεγνώσει η τοιχοποιία σε µικρές δόσεις µε το µυστρί,
ώστε η επιφάνεια να καλυφθεί ολόκληρη µε κονίαµα. Επιφάνεια που θα παρουσιάζει κενά
στην κάλυψη µεγαλύτερα από 10% κρίνεται απορριπτέα. Αποτελείται από λεπτόρευστο
3
τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 450 kg τσιµέντου ανά m κονιάµατος µε άµµο (0/3). Η
πυκνότητα του επιχρίσµατος θα είναι τέτοια, που µόλις θα επιτρέπει να διακρίνεται το
υπόστρωµα.
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-

Το µέσο πάχος του πεταχτού είναι 6 mm, ενώ το µέγιστο δεν θα υπερβαίνει τα 15 mm και
γενικά εξαρτάται από το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος. Στις οροφές το µέσο πάχος του
πεταχτού κυµαίνεται µεταξύ 5 mm - 6 mm.

-

Η επιφάνεια του πεταχτού πρέπει να είναι αρκετά τραχιά και οµοιόµορφη.

ε.

Το κονίαµα για το πεταχτό είναι ρευστότερο από το κονίαµα των άλλων στρώσεων.
Το πεταχτό δεν καλύπτεται από την επόµενη στρώση παρά µετά την πάροδο τουλάχιστον
3 ηµερών από τη διάστρωση του. Κατά το διάστηµα αυτό, το πεταχτό πρέπει, ανάλογα τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, να βρέχεται κατάλληλα.
Η εµφάνιση ρωγµών στο πεταχτό δεν θεωρείται µειονέκτηµα.
∆εύτερη στρώση επιχρίσµατος (λάσπωµα)

-

Μετά την ξήρανση της πρώτης στρώσης, διαστρώνεται η δεύτερη. Κατά τη στρώση αυτή,
το επίχρισµα αποκτά επιπεδότητα και µορφή (λεία, τραχεία κτλ). Η επιπεδότητα των
επιχρισµάτων επιτυγχάνεται µε οδηγούς από το υλικό επιχρίσµατος, που κατασκευάζονται
ανά µέτρο περίπου, µε τη βοήθεια καλά ζυγισµένων, τόσο κατακόρυφα, όσο και οριζόντια,
ξύλινων τάκων. Μετά την ξήρανση τους, το µεταξύ των οδηγών κενό πληρούται µε
κονίαµα, που ρίχνεται µε µυστρί στον τοίχο και στη συνέχεια πιέζεται και εξοµαλύνεται µε
ξύλινο πήχη που κινείται σε επαφή µε τους οδηγούς. Απαγορεύεται ρητά η διάστρωση του
λασπώµατος χωρίς τη χρήση ραµµάτων, τάκων, οδηγών κτλ.

-

Για το λάσπωµα χρησιµοποιείται ασβεστοκονίαµα 300 kg κοινού τσιµέντου ανά m
κονιάµατος µε αναλογία 1 µέρους πολτού ασβέστη ανά 2,5 µέρη µεσόκοκκης άµµου. Το
µέσο πάχος του λασπώµατος εξαρτάται από τις ανωµαλίες της προς επίχριση επιφάνειας.
Κυµαίνεται πάντως µεταξύ 0,8 - 2cm. Ειδικά για τα επιχρίσµατα οροφών το συνολικό
πάχος πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν υπερβαίνει τα 12 mm.

-

Η στρώση αυτή χαράσσεται πριν από τη σκλήρυνση της µε οδοντωτό εργαλείο ή µε το
µυστρί για την καλύτερη πρόσφυση της επόµενης στρώσεως. Τα λασπώµατα θα
καταβρέχονται δύο φορές την ηµέρα (πρωί - απόγευµα) µέχρι τη διάστρωση της επόµενης
στρώσης.

-

Αν για την τελευταία στρώση προβλέπεται η χρήση τσιµεντοκονιάµατος ή
τσιµεντοασβεστοκονίαµατος, τότε το λάσπωµα θα είναι αντίστοιχα τσιµεντοκονίαµα ή
τσιµεντοασβεστοκονίαµα µε περιεκτικότητα τσιµέντου, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.

-

Η τρίτη στρώση πρέπει να εφαρµόζεται µετά την πάροδο 7-10 ηµερών από την εφαρµογή
της δεύτερης στρώσης.

στ.

3

Τρίτη στρώση επιχρίσµατος (ψιλό)

-

Από τον τρόπο εκτέλεσης και επεξεργασίας της τελευταίας στρώσης εξαρτάται η εµφάνιση
του επιχρίσµατος, η στεγανότητα και η ονοµασία του. Η τελευταία στρώση πρέπει να έχει
παντού την ίδια υφή και να είναι το ίδιο πορώδης, ώστε ο χρωµατισµός της επιφάνειας να
απορροφηθεί οµοιόµορφα. Το πάχος της τρίτης στρώσης δεν υπερβαίνει τα 5 mm -7 mm.

-

Η τρίτη στρώση αποτελείται από λεπτόκοκκη άµµο, ασβέστη και µαρµαροκονία. Συνήθως
1
χρησιµοποιείται ασβεστοκονίαµα 1:2 ή 1:2 /2 ή ασβεστοκονίαµα µε µικρό ποσοστό
τσιµέντου. Στην περίπτωση που η δεύτερη στρώση γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα, η τρίτη
στρώση γίνεται επίσης µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:2 ή 1:3.

-

Απαγορεύεται η διόρθωση πιθανών ανωµαλιών του λασπώµατος κατά τη διάστρωση της
τελευταίας στρώσης. Αν διαπιστωθεί κάποια τοπική ανωµαλία στο λάσπωµα, αυτή
διορθώνεται µε τοπική αφαίρεση του ελαττωµατικού επιχρίσµατος και την ανακατασκευή
του.

22.3.8 Προστασία
α.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα επιχρίσµατα µέχρι την οριστική παραλαβή του

έργου, εκτός αν οι παρουσιαζόµενες φθορές, ανωµαλίες κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις
που αφορούν τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, τον τρόπο κατασκευής των επιχρισµάτων και τη
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συνηθισµένη χρήση τους. Οι περατωθείσες εργασίες πρέπει να προστατεύονται από τη θερµότητα,
τους ξηρούς ανέµους και τη βροχή.
β.

Οι παρακείµενες στα επιχρίσµατα ολοκληρωµένες κατασκευές (όψεις διακοσµητικών

τοιχοποιιών,

πλακοστρώσεις,

υαλοπίνακες,

πόρτες,

πύλες,

παράθυρα,

πατώµατα,

κάσσες,

κουφώµατα, εξαρτήµατα και όλα τα άλλα αντικείµενα και προσαρτήµατα), πρέπει να προστατεύονται
κατάλληλα από τη ρύπανση και τις τυχόν φθορές. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε
φθορά ή έξοδα που τυχόν µπορεί να προκύψουν και σε περίπτωση φθοράς υποχρεούται να
αντικαταστήσει τις φθαρµένες κατασκευές.
γ.

Ο

Ανάδοχος

είναι

υπεύθυνος

για

την

προστασία

τυχόν

ήδη

τοποθετηµένου

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού µε τη χρήση φύλλων νάιλον στους προς επίχριση χώρους.
δ.

Πρόσθετα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνει ο Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

-

∆εν επιτρέπεται η προσθήκη οποιουδήποτε πρόσµικτου κατά του παγετού.

-

Η προφύλαξη της προς επίχριση επιφάνειας από τις βροχές και τις καταιγίδες.

ε.

Η επιφάνεια πριν και µετά την εφαρµογή κάθε στρώσης θα ψεκάζεται. Η θερµοκρασία του
χρησιµοποιούµενου νερού δεν θα είναι µικρότερη των 10ºC.
Η διασφάλιση της συντήρησης της υγρασίας των βασικών στρώσεων µέχρι την εφαρµογή
της τελικής στρώσης. Υπό συνθήκες ζέστης, ξηρασίας και ανέµου, η επιφάνεια πρέπει να
καλύπτεται µε αδιάβροχα καλύµµατα, ώστε να αποφεύγεται απώλεια νερού λόγω
εξάτµισης.
Για την προστασία του επιχρίσµατος είναι αναγκαίο να λαµβάνονται µέτρα κατά της

διείσδυσης της υγρασίας:

-

Στους τοίχους κοντά σε θεµέλια θα διαµορφώνονται στραγγιστήριες οπές σε αποστάσεις 1
m περίπου και λίγο πάνω από το έδαφος.

-

Στις διπλές τοιχοποιίες µε διάκενο, οι οπές αυτές θα συνεχίζονται και στο επίχρισµα, έτσι
ώστε το νερό που εισχωρεί στο διάκενο να µη συναντά εµπόδιο στο επίχρισµα.
Αποτελεσµατικοί για την αποστράγγιση είναι οι λεπτοί πλαστικοί σωλήνες κατά µήκος ενός
αρµού της διπλής τοιχοποιίας, που εµφανίζονται στο επίχρισµα µε µικρή προεξοχή.

-

Το επίχρισµα πρέπει να ξεκινά ψηλότερα από τους στεγανωτικούς µανδύες, ώστε να µην
αποτελεί γέφυρα διακίνησης της υγρασίας.

-

Οι ποδιές των παραθύρων πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 2 cm από την τελική
εξωτερική επιφάνεια του τοίχου για να µη γλύφει το νερό πάνω στο επίχρισµα. Η ποδιά
πρέπει να συνεχίζεται σε µήκος λίγο µεγαλύτερο από το άνοιγµα του παραθύρου και να
φέρει νεροσταλάκτη κατά µήκος της κάτω επιφάνειας.

22.3.9 Πεταχτά Επιχρίσµατα
α.

Ακολουθείται η µέθοδος διάστρωσης για την πρώτη στρώση επιχρίσµατος (πεταχτό) που

περιγράφηκε στην παράγραφο «Κατασκευή». Στη συνέχεια διαστρώνονται µε το µυστρί µικρές
ποσότητες κονιάµατος, ώστε η επιφάνεια να καλυφθεί εντελώς και να αποκτήσει οµοιόµορφη, τραχεία
υφή. Πριν τη διάστρωση του πεταχτού ο τοίχος διαβρέχεται και µόλις η επιφάνεια στεγνώσει ενώ ο
τοίχος είναι ακόµη νωπός εκτοξεύεται το «πεταχτό».
β.

Στην περίπτωση πεταχτού επιχρίσµατος 3 στρώσεων, αυτό διαστρώνεται όπως τα τριπτά. Η

διαφορά έγκειται στην τελευταία στρώση, η οποία εκτελείται µε τον ίδιο τρόπο µε την πρώτη στρώση
(πεταχτά).
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22.3.10 Επιχρίσµατα Σαγρέ
α.

Επιχρίσµατα σαγρέ διαστρώνονται σε εξωτερικές επιφάνειες, κατά προτίµηση δηµιουργώντας
1

αρµούς, έτσι ώστε ο λόγος µήκους προς ύψος να µην υπερβαίνει το 1 /2 :1, µε προβλεπόµενο σχέδιο
και τύπο από τη µελέτη. Ο τύπος και το σχέδιο των αρµών πρέπει να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
β.

Όλες οι επιφάνειες σκυροδέµατος και οπτοπλινθοδοµών θα ψεκάζονται µε τσιµεντοκονίαµα

450 kg τσιµέντου µε µεσόκοκκη άµµο (πεταχτό), το οποίο δεν θα απλώνεται µε το µυστρί. Η δεύτερη
στρώση (λάσπωµα) επίσης αποτελείται επίσης από τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου µε µεσόκοκκη
άµµο, ενώ η τρίτη στρώση θα εκτελείται σε δύο φάσεις από άµµο σπυρωτή, µεσόκοκκη, ραντιστή
(ριπτή) µε «θυµαράκι» ή ειδικό «µηχανάκι σαγρέ».
δ.

Η επιχρισµένη επιφάνεια δεν θα παρουσιάζει ατέλειες που θα µειώνουν την εµφάνιση ή τη

λειτουργία της, και εκτός αν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες µε µία
ακτίνα περίπου 2 mm.
ε.

Ως ενίσχυση χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα συρµάτινα πλέγµατα διαστάσεων οπής 25 x 16
2

mm που στερεώνονται µε 8 προσδέσεις ανά m . Το πλέγµα θα απέχει 6 mm από την επιφάνεια. ∆εν
θα καλύπτονται οι αρµοί διαστολής. Η Υπηρεσία µπορεί να υποδείξει εναλλακτικές µεθόδους
στερέωσης του πλέγµατος. Ενισχύσεις στα σαγρέ επιχρίσµατα τοποθετούνται σε εξωτερικές
επιχρίσεις επί σκυροδέµατος.

22.3.11 Εσωτερικά Επιχρίσµατα Μαρµαροκονίας Τριπτά
α.

Η πρώτη στρώση (πεταχτό) ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες διάστρωσης της πρώτης

στρώσης επιχρισµάτων και καλύπτει ολόκληρη την επιχριόµενη επιφάνεια.
β.

Το πάχος της δεύτερης στρώσης (λάσπωµα) είναι περίπου 15 mm.

γ.

Για την τρίτη στρώση (ψιλό) χρησιµοποιείται ασβεστοκονίαµα 150 kg τσιµέντου ανά m

3

κονιάµατος µε αναλογία κατ’ όγκο, 1 µέρους πολτού ασβέστη ανά 2 µέρη µαρµαρόσκονη. Η τελική
επιφάνεια του επιχρίσµατος επεξεργάζεται µε τριβίδι. Το πάχος της τρίτης στρώσεως είναι περίπου 6
mm. Η τρίτη στρώση των τριπτών επιχρισµάτων εκτελείται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση
(αστάρωµα) διαστρώνεται το κονίαµα σε λεπτό πάχος στο λάσπωµα. Το αστάρι δεν διαστρώνεται, αν
η προηγούµενη στρώση δεν έχει «τραβήξει» αρκετά και δεν έχει διαβραχεί. Τοποθετείται «τραβηχτό»
µε συνηθισµένο ξύλινο τριβίδι και σχηµατίζει µία αδρή επιφάνεια. Στη συνέχεια, καθώς συνδέεται µε
την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η εξώτατη µεµβράνη (ψιλό) της τελευταίας στρώσης, µε
ξύλινο τριβίδι επενδεδυµένο µε ελαστικό. Κατά το τριβίδισµα η επιφάνεια διαβρέχεται µε τη χρήση
πινέλου, µε ασβεστόνερο (απαγορεύεται γαλάκτωµα άσβεστου). Η διαβροχή δεν πρέπει να είναι ούτε
υπερβολική ούτε ανεπαρκής. Η επεξεργασία της επιφάνειας µε µαλακό υλικό (αφρολέξ κτλ) χωρίς
προηγούµενο τριβίδισµα µε ξύλινη σανίδα, δεν γίνεται αποδεκτή. Το τριβίδισµα συνεχίζεται µέχρι να
γίνει η επιφάνεια λεία και επίπεδη, η δε συστολή του κονιάµατος µε την αποξήρανση δεν πρέπει να
δηµιουργεί τριχιάσµατα.

22.3.12 Τριπτά Τσιµεντοκονιάµατα ή Ασβεστοκονιάµατα
Για τα τριπτά τσιµεντοκονιάµατα ή ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ισχύουν τα αναφερόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο. Η διαφορά είναι ότι αντί για µαρµαροκονία για την τελική στρώση
χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα µε µικρό ποσοστό ασβέστη. Η
επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά µε το τριβίδι και µόλις το τσιµεντοκονίαµα της τελικής στρώσης
αρχίσει ν' αποκτά σύσταση. Το επίχρισµα πρέπει να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες και τους
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ξηρούς ανέµους τουλάχιστον για 3 µέρες. Μόλις η επιφάνεια σκληρυνθεί, διαβρέχεται συχνά ή
προτιµότερο διατηρείται συνέχεια νωπή (µε βρεγµένες ψάθες, λινάτσες, σανίδες κλπ) για τουλάχιστον
3 µέρες.

22.3.13 Εξωτερικά Πατητά Επιχρίσµατα Τσιµεντοµαρµαροκονίας
α.

Η πρώτη στρώση θα κατασκευαστεί ως ανωτέρω.

β.

Για τη δεύτερη στρώση (λάσπωµα) χρησιµοποιείται κονίαµα 450 kg κοινού τσιµέντου, 1,05 m

3

3

άµµου και όχι περισσότερο από 0,07 m πολτού ασβέστη. Το πάχος της δεύτερης στρώσης είναι
περίπου 15 mm. Η επιφάνεια του λασπώµατος χαράσσεται µε το µυστρί, ώστε να σχηµατίζονται
πυκνά διασταυρούµενες γραµµές.
γ.

Η τρίτη στρώση θα ολοκληρωθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις και αποτελείται από κονίαµα µε

αναλογία κατ΄ όγκο 1 µέρος λευκού τσιµέντου ανά 2,5 - 3 µέρη µαρµαρόσκονης µε ή χωρίς προσθήκη
ορυκτού χρώµατος. Η τελική επιφάνεια θα επεξεργαστεί αρχικά µε το τριβίδι και κατόπιν θα πατηθεί µε
το µυστρί.

22.3.14 Επιχρίσµατα Τσιµεντοκονίας Τριπτά ή Πατητά 600 kg Τσιµέντου
α.

Για τα επιχρίσµατα αυτού του τύπου χρησιµοποιείται κονίαµα 600 kg κοινού τσιµέντου
3

3

αναλογίας 1,05 m άµµου για κάθε m κονιάµατος. Η εργασία εκτελείται σε 3 στρώσεις. Η επιφάνεια
της τρίτης στρώσης θα λειανθεί µε το µυστρί. Το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος είναι περίπου 2,5
cm.
β.

Στα πατητά τσιµεντοκονιάµατα η τελευταία στρώση πάχους 4 mm - 6 mm εκτελείται µόλις το

κονίαµα αρχίσει να ξηραίνεται. Η επεξεργασία της επιπεδότητας και λείανσης εκτελείται µε προσεκτικό
πάτηµα µε το µυστρί. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόµενα.
γ.

Οι επιχριόµενες επιφάνειες θα διατηρούνται υγρές, κυρίως στις περιόδους αυξηµένης

θερµοκρασίας µε τη χρήση καλυµµάτων από λινάτσα. Η δαπάνη της προστασίας αυτής
περιλαµβάνεται στην αντίστοιχη τιµή µονάδος.

22.3.15 Επιχρίσµατα επί µεταλλικού πλέγµατος
Πριν την έναρξη της εργασίας κατασκευής επιχρισµάτων πάνω σε µεταλλικό πλέγµα, ελέγχεται η
πρόσφυση τους στο πλέγµα. Ως κονίαµα χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου ή
τσιµεντοασβεστοκονίαµα, στο οποίο ο ασβέστης δεν θα υπερβαίνει το 10% του τσιµέντου. Η επιλογή
και η ακριβής σύσταση των κονιαµάτων που χρησιµοποιούνται για την επίχριση µεταλλικών
πλεγµάτων ορίζεται από την Υπηρεσία. Η διάστρωση της πρώτης στρώσης του κονιάµατος πάνω σε
µεταλλικό πλέγµα γίνεται µε δύο τρόπους :
•

είτε µε την πίεση σανίδας µε χειρολαβή, ώστε να συσσωρευτεί πίσω από το πλέγµα αρκετή
ποσότητα κονιάµατος

•

είτε µε την εφαρµογή δύο ή τριών στρώσεων πιτσιλιστού κονιάµατος (οροφοκονιάµατα). Η
διάστρωση της δεύτερης και τρίτης στρώσης του τσιµεντοκονιάµατος θα γίνει µετά την ξήρανση
της προηγούµενης. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευής φράσσονται εντελώς τα µάτια του
πλέγµατος και δηµιουργείται µία τραχιά επιφάνεια, κατάλληλη για να δεχθεί τις επόµενες
στρώσεις του επιχρίσµατος.
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22.3.16 Γυψοκονιάµατα
α.

Γυψοκονίαµα επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σε εσωτερικούς χώρους που δεν

υποβάλλονται σε συνθήκες υγρασίας. Το γυψοκονίαµα αποτελείται από µια στρώση πάχους 10 mm,
εκτός αν πρόκειται περί πορωδών και απορροφητικών επιφανειών ή λείων επιφανειών µε χαµηλή
υδατοαπορροφητικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές πριν τη διάστρωση του γυψοκονιάµατος
διαστρώνεται µια στρώση από ακρυλικό αστάρι ή από ακρυλικό αστάρι αναµεµειγµένο µε χαλαζιακή
άµµο µε υψηλή αντοχή στα αλκάλια.
β.

Η θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι µεταξύ 15ºC - 30ºC και να διατηρείται σε αυτά

τα επίπεδα επί µία εβδοµάδα πριν την επίχριση και µέχρι να δηµιουργηθούν συνθήκες θερµοκρασίας
κατοικηµένου χώρου.
γ.

∆ιασφαλίζεται επαρκής εξαερισµός για την ανανέωση του αέρα, την αποµάκρυνση της

υγρασίας και την επιτάχυνση της ξήρανσης του επιχρίσµατος.
δ.

Στην περίπτωση που το κτίριο εκτίθεται σε ζεστό ξηρό αέρα και σε θερµοκρασιακές µεταβολές

ηµέρας - νύχτας µεγαλύτερες από 10ºC, πρέπει να καλύπτονται τα ανοίγµατα, στα οποία δεν έχουν
τοποθετηθεί οι υαλοπίνακες.
ε.

Οι διακοσµητικές εργασίες µε γύψο ενδείκνυται να ολοκληρώνονται πριν εφαρµοστεί η τελική

στρώση επιχρίσµατος στις παρακείµενες περιοχές. Ο διακοσµητικός γύψος ενισχύεται µε µεταλλικά
πλέγµατα όπου απαιτείται. Οι σκοτίες διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις που δείχνουν τα
κατασκευαστικά σχέδια.
στ.

Πριν την εφαρµογή των γυψοκονιαµάτων οι επιφάνειες θα ελέγχονται για τα ακόλουθα:

ζ.

ύπαρξη σκόνης, ελαίων ή σαθρών τµηµάτων
περιεκτικότητα σε υγρασία (κατά βάρος όχι µεγαλύτερη από 3%)
το κονίαµα των τοιχοποιιών πρέπει να έχει αποξηρανθεί τελείως
η ύπαρξη αρµών διαστολής, οι οποίοι δεν θα καλύπτονται µε γυψοκονίαµα
Σε όλες τις κατακόρυφες ακµές τοποθετούνται γωνιόκρανα από γαλβανισµένο χάλυβα. Στα

σηµεία αλλαγής των υλικών των προς επίχριση επιφανειών, τα γυψοκονιάµατα ενισχύονται µε
πλαστικά υαλοπετάσµατα

ινών πολυπροπυλενίου, πολυεστέρα ή πολυουρεθάνης κτλ. Θα

διαστρώνεται µια στρώση κονιάµατος πάχους 6 – 7 mm, κατόπιν θα διαστρώνεται δεύτερη στρώση
πάχους 7 – 8 mm. Στους αρµούς διαστολής τοποθετούνται διατοµές από γαλβανισµένο χάλυβα ή
αλουµίνιο µε αρµοκάλυπτρα από EPDM.

22.3.17 Θερµοµονωτικά Επιχρίσµατα
α.

Τα θερµοµονωτικά επιχρίσµατα εφαρµόζονται σε 3 στρώσεις (όπως τα επιχρίσµατα

τσιµεντοκονίας) συνολικού πάχους 3 cm. Στην περίπτωση που απαιτείται αυξηµένη θερµοµονωτική
ικανότητα εφαρµόζονται επιπλέον στρώσεις επί µεταλλικού πλέγµατος µε συνολικό πάχος 2 cm. Τις 3
πρώτες ηµέρες ενδείκνυται να διαβρέχονται, ώστε να ενισχύεται η αντοχή τους.
β.

Τα θερµοµονωτικά επιχρίσµατα που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο, αποτελούνται από

περλίτη, τσιµέντο, πλαστικοποιητή και νερό, µε σύνθεση ανάλογη µε την απαιτούµενη θερµοµονωτική
ικανότητα και τις συνθήκες λειτουργίας. Καταρχήν αναµιγνύεται το νερό µε τον πλαστικοποιητή, στη
συνέχεια προστίθεται το τσιµέντο, ακολουθεί ανάµιξη για 20 sec και κατόπιν προστίθεται ο
διογκωµένος περλίτης. Το µίγµα αναδεύεται για 1 – 2 min. Το µίγµα αφήνεται για 10 – 15 min πριν να
χρησιµοποιηθεί. Η τρίτη στρώση είναι η ίδια µε τα µαρµαροκονιάµατα.
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22.3.18 Έτοιµα Επιχρίσµατα
α.

Η εφαρµογή των έτοιµων επιχρισµάτων γίνεται αµέσως µετά την ανάµιξη τους µε τη χρήση

σωλήνα εκτόξευσης. Η απαιτούµενη ποσότητα εκτοξεύεται στην επιφάνεια του τοίχου, όπου έχουν
τοποθετηθεί γαλβανισµένοι µεταλλικοί οδηγοί. Στη συνέχεια διαστρώνεται το επίχρισµα. Η επόµενη
στρώση µπορεί να εφαρµοστεί λίγες ώρες αργότερα ή την επόµενη µέρα. Γενικά για την ανάµιξη και
την εφαρµογή των έτοιµων κονιαµάτων ως επιχρίσµατα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά
τις οδηγίες εφαρµογής των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Η προσθήκη χηµικών βελτιωτικών
πρόσµικτων, χωρίς σχετική οδηγία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού απαγορεύεται.
β.

Τα επιχρίσµατα από ακρυλικά κονιάµατα εφαρµόζονται επί όλων των σταθερών επιφανειών

µε κατάλληλη µέθοδο ανάλογα µε την υφή της προς επίχριση επιφάνειας, σε 2 στρώσεις πεταχτού και
τελικής στρώσης πάχους 12 – 15 mm αναλόγως των οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής. Στην
περίπτωση που οι προς επίχριση επιφάνειες έχουν µεγάλες ανωµαλίες, θα προηγείται η διάστρωση
πρώτης και δεύτερης στρώσης µε ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ικανού πάχους και κατόπιν θα
διαστρώνεται το ακρυλικό κονίαµα µε πάχος 5 – 6 mm.

22.3.19 Επιχρίσµατα Ελαφρών Χωρισµάτων
Τα επιχρίσµατα για τα ελαφρά χωρίσµατα µπορεί να είναι τσιµεντοειδή επιχρίσµατα µε µεγάλη
ρευστότητα ή ειδικά επιχρίσµατα µε οργανική βάση. Εφαρµόζονται µε την παρεµβολή λεπτών
µεταλλικών πλεγµάτων ή πλεγµάτων από υαλοΐνες για τη βελτίωση της πρόσφυσης και είναι πεταχτά
ή τριφτά και εκτελούνται χειροκίνητα ή µε µηχανή εκτόξευσης.

22.4 Έλεγχοι
α.

Κάθε επίχρισµα θεωρείται ελαττωµατικό και απορριπτέο, όταν η πρόσφυση του µε την

υποκείµενη επιφάνεια δεν είναι ισχυρή σε όλη την έκταση. Όταν το επίχρισµα «χτυπηθεί» µε κάποιο
ξύλινο στοιχείο, σε κανένα τµήµα του δεν επιτρέπεται να ακούγεται υπόκωφος ήχος.
β.

Το επίχρισµα κρίνεται επίσης απορριπτέο, όταν δίνει ενδείξεις ανάπτυξης οποιασδήποτε

φθοράς όπως φουσκάλιασµα, φάγκρισµα, υπερβολικά πορώδης επιφάνεια, εµφανείς προηγούµενες
διορθώσεις, φθορές από παγετό κτλ, ή όταν υπάρχει ανωµαλία στην επιπεδότητα της επιφάνειας.
γ.

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει την επιχρισµένη επιφάνεια οµοιόµορφη, επίπεδη (κατακόρυφη για

τα τοιχώµατα και οριζόντια για τις οροφές). Οι εξέχουσες και οι εισέχουσες ακµές των τοιχωµάτων και
οροφών θα είναι ευθύγραµµες και µε την κλίση που απαιτείται από τη µελέτη. Οι αρµοί διακοπής των
εργασιών δεν θα είναι εµφανείς.
δ.

Οι επιχρισµένες επιφάνειες που δεν θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή που θα

παρουσιάζουν ελαττώµατα κρίνονται από την Υπηρεσία απορριπτέες και ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να τις ανακατασκευάζει χωρίς επιπλέον αποζηµίωση, µετά από τη σχετική έγκριση για
επιδιορθώσεις από την Υπηρεσία. Οι επιδιορθώσεις γίνονται, έτσι ώστε η όψη της επιδιορθωµένης
επιφάνειας να µην διαφοροποιείται από την υπόλοιπη.
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23 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

23.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
23.1.1 Πεδίο Εφαρµογής
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες των συνηθέστερων κατηγοριών

χρωµατισµών µε τις απαιτούµενες προεργασίες, καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως
εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών,
σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και κατά τις εντολές της Υπηρεσίας.
β.

Στο παρόν περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες χρωµατισµών:

- χρωµατισµοί µε πλαστικό χρώµα κοινοί ή σπατουλαριστοί σε εσωτερικές ή εξωτερικές
επιφάνειες

- τσιµεντοχρωµατισµοί
- ασβεστοχρωµατισµοί
- ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ή σπατουλαριστοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών
- βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών
- χρωµατισµός γυψοσανίδων
- χρωµατισµός ξύλινων κουφωµάτων
- χρωµατισµοί αντιδιαβρωτικής προστασίας σιδηρών κατασκευών
- ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ)
γ.

Χρωµατισµοί που τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο, κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα

αντίστοιχα άρθρα. Ειδικοί χρωµατισµοί (εποξειδικά χρώµατα κτλ) εφαρµόζονται κατά τις οδηγίες των
εργοστασίων παραγωγής των υλικών.

23.1.2 Ορισµοί
Οι χρωµατισµοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την επιφάνεια εφαρµογής τους, το είδος του
χρησιµοποιούµενου υλικού (ταχύτητα ξήρανσης, σύσταση, χρήση) και τη µέθοδο εφαρµογής τους.
Ανάλογα µε το είδος του χρώµατος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Ελαιοχρωµατισµοί: Χρωµατισµοί µε ελαιοχρώµατα (λαδοµπογιές) απλοί ή σπατουλαριστοί επί
επιχρισµένων, ξύλινων ή µεταλλικών επιφανειών ή επί θερµαντικών σωµάτων.
• Χρωµατισµοί µε πλαστικά χρώµατα επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισµένων ή ξύλινων
επιφανειών σπατουλαριστοί ή κοινοί
• Υδροχρωµατισµοί, µε υδατοδιαλυτά χρώµατα (υδροχρώµατα, νεροµπογιές) όπως τα
ασβεστοχρώµατα και τα τσιµεντοχρώµατα.
• Βερνικοχρωµατισµοί µε διάφορα είδη βερνικοχρωµάτων (π.χ. ριπολίνες, ντούκο, βερνίκια
εποξειδικών ρητινών) επί σιδηρών, ξύλινων, ελαιοχρωµατισµένων ή σπατουλαρισµένων
επιφανειών σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους.

23.2 Υλικά

23.2.1 Γενικές Απαιτήσεις
α.

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στους χρωµατισµούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- υλικά προστασίας ή συντήρησης της επιφάνειας (αντισκωριακά, αντιµυκητικά, αντιδιαβρωτικά
κτλ)
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- υλικά υποστρώµατος ή ενδιάµεσης στρώσης
- υλικά τελικών στρώσεων (χρώµατα, βερνίκια).
β.

Οι χρωµατισµοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα

προέρχονται από τον ίδιο, αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή.
γ.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία και συµβατά µε τις επιφάνειες,

στις οποίες πρόκειται να εφαρµοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των
χρωµατισµών ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της χρωµατικής µελέτης και για την
υποβολή προς έγκριση στην Υπηρεσία δειγµάτων χρωµάτων σε µικρές επιφάνειες σύµφωνα µε το
χρωµατολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κάθε υλικό. Ο έλεγχος των δειγµάτων αφορά στο χρώµα
και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι τα υλικά ικανοποιούν τις
απαιτούµενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις αποχρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει
έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην περαιτέρω εργασία των χρωµατισµών.
δ.

Ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί τα υλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου

παραγωγής, τις προδιαγραφές του παρόντος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
ε.

Λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχουν τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία για την επιτυχία των

χρωµατισµών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει το προσωπικό του µε καινούργια και
άριστης ποιότητας εργαλεία διαφόρων µεγεθών και µορφών, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
στ.

Τα χρώµατα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, το

πλύσιµο και τρίψιµο µε συνηθισµένα απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να
παραµένει σταθερή.
ζ.

Από την αρχιτεκτονική µελέτη προδιαγράφονται οι απαιτούµενες τιµές των ακόλουθων

ιδιοτήτων των χρωµάτων. Η επιλογή των υλικών ακολουθεί τις τιµές αυτές και αποτελεί ευθύνη του
Αναδόχου:

- στιλπνότητα
- αδιαφάνεια/ βαθµός καλυπτικότητας
- πρόσφυση
- ελαστικότητα
- ανθεκτικότητα
- επικινδυνότητα
η.

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε ξύλινες επιφάνειες πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες:

- Να είναι αρκετά λεπτόρρευστα, ώστε να έχουν πολύ καλή πρόσφυση και δυνατότητα
διεισδύσεως σε βάθος στη µάζα του ξύλου.

- Να περιέχουν µυκητοκτόνες και εντοµοκτόνες ουσίες, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσµατική
και µακροχρόνια προστασία από τους µύκητες κτλ αλλά να µην είναι επιβλαβείς στους
ανθρώπους.

- Να περιέχουν ρητίνες που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και πολύ καλή αντοχή στην
ηλιακή ακτινοβολία που εµποδίζει την ανάπτυξη µυκήτων.

- Να περιέχουν διαφανείς χρωστικές ουσίες και διαφανή οξείδια του σιδήρου που απορροφούν
την υπεριώδη ακτινοβολία και εµποδίζουν τη σκλήρυνση και την καταστροφή του υµένα.

23.2.2 Προδιαγραφές
Οι σηµαντικότερες ισχύουσες προδιαγραφές για τους χρωµατισµούς παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει υλικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αυτές ή άλλες
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ισοδύναµες της έγκρισης της Υπηρεσίας και να διενεργεί τους αντίστοιχους ελέγχους και δοκιµές,
εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.
Πρότυπο

Εργασία ή Απαίτηση
1

Ορολογία χρωµάτων και βερνικιών

ΕΛΟΤ 547

2

Όροι και ορισµοί για υλικά επικάλυψης

ΕΛΟΤ ΕΝ 4618

3

Χρώµατα, βερνίκια - Όροι και ορισµοί των υλικών επιχρίσεως -

ΕΛΟΤ ΕΝ 971

Μέρος 1, Γενικοί Όροι
4

Υλικά και συστήµατα επιχρίσεως για εξωτερικούς τοίχους και

ΕΛΟΤ ΕΝ 1062

σκυρόδεµα
5

Πλαστικά Χρώµατα

ΕΛΟΤ 788

6

Βερνικοχρώµατα

ΕΛΟΤ 864

7

Προσδιορισµός αντοχής στην τριβή

ΕΛΟΤ 1047

8

Πρακτική απόδοση µε τη µέθοδο πινέλου

ΕΛΟΤ 1205

9

Προσδιορισµός αντοχής υγρών χρωµάτων στην εξάπλωση της

ΕΛΟΤ 1206

καύσης
10

∆ειγµατοληψία πρώτων υλών

11

Προσδιορισµός καλυπτικής ικανότητας

12

Εφαρµογή χρώµατος µε πινέλο σε µεγάλη επιφάνεια

13

Μέθοδοι

δοκιµών

αξιολόγησης

ΕΛΟΤ 121

της

συµβατότητας

ΕΛΟΤ 694
ενός

ΕΛΟΤ 765

Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών και καιρικών

ΕΛΟΤ 824

προϊόντος µε την προς επίστρωση επιφάνεια
14

συνθηκών
15

Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών καιρικών συνθηκών

ΕΛΟΤ 824

16

Προσδιορισµός κατάστασης και χρόνου πλήρους ξήρανσης –

ΕΛΟΤ ΕΝ 29117

Μέθοδος δοκιµής
17

Εκτίµηση του βαθµού κιµωλίασης επιχρισµάτων για γενική

ΕΛΟΤ 875

χρήση
18

∆οκιµή πρόσφυσης

ΕΛΟΤ 856

19

Υπόστρωµα βερνικωµάτων πινέλου (βελατούρα)

ΕΛΟΤ 876

20

Ανάγλυφοι χρωµατισµοί τοίχων (ρελιέφ)

ΕΛΟΤ 924

21

Αστάρι προπαρασκευαστικό µεταλλικών επιφανειών

ΕΛΟΤ 965

22

Προσδιορισµός αντοχής στην υγρή απόξεση και δυνατότητας

ΕΝ ISO 11998

καθαρισµού των επιχρίσεων
23

Χρώµατα και βερνίκια και πρώτες ύλες αυτών – Θερµοκρασίες

ΕΛΟΤ ΕΝ 23270

και υγρασίες για εγκλιµατισµό και δοκιµές
24

∆οκιµή αντοχής βερνικιών και ρητινών σε καυσαέρια

ΕΛΟΤ 930

25

Εξέταση και προετοιµασία δειγµάτων για δοκιµή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1513

26

∆ειγµατοληψία

ΕΛΟΤ ΕΝ 15528

27

∆οκιµή Χάραξης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1518

28

Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501

χρωµάτων και σχετικών προϊόντων – Οπτική αξιολόγηση της
καθαρότητας της επιφάνειας
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23.2.3 ∆ιάφορα Υλικά
α.

Τα χρώµατα αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά:

- τις χρωστικές ουσίες, οι οποίες είναι ανόργανα ή οργανικά πολύ λεπτόκοκκα υλικά
- το συνδετικό µέσο ή φορέας, που συνενώνει τους κόκκους της χρωστικής ουσίας και
σχηµατίζει µια οµοιόµορφη και ανθεκτική µεµβράνη µετά την εξάτµιση του διαλυτικού ή
αραιωτικού

- το διαλυτικό ή αραιωτικό, που διατηρεί σε ρευστή µορφή το µίγµα και βοηθά στο σχηµατισµό
της χρωµατικής µεµβράνης.
β.

Λινέλαιο

γ.

Υαλόχαρτα

δ.

∆ιάφορα άλλα Υλικά

- Τα στεγνωτικά υλικά είναι υγρά που προστίθενται στα ελαιοχρώµατα, µε σκοπό την
επιτάχυνση της ξήρανσης τους. Χρησιµοποιούνται σε µικρή ποσότητα για την παρασκευή
των χρωµάτων.

- Στην περίπτωση χρωµατισµού µε πλαστικά χρώµατα, για τα απαιτούµενα στοκαρίσµατα της
επιφάνειας χρησιµοποιείται στόκος που παράγεται µε την ανάµειξη έτοιµου λευκού
πλαστικού χρώµατος και τσίγκου σε σκόνη (πλαστικός στόκος).

- Το υλικό σπατουλαρίσµατος είναι παχύρρευστο και χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό λείου
και οµαλού υποστρώµατος των χρωµατισµών. Για ντουκοχρώµατα, όπως και για
µεταλλικές επιφάνειες, χρησιµοποιείται ειδικό υλικό σπατουλαρίσµατος (αντουί ντούκο).

23.2.4 Πλαστικά Χρώµατα
α.

Τα πλαστικά χρώµατα, διακρίνονται για την ταχύτατη ξήρανση τους, τη µεγαλύτερη αντοχή,

την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα τους µέσα στον χρόνο. Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό
των ξύλινων και επιχρισµένων επιφανειών. Έχουν ως φορέα παρασκευής είτε νερό (αιωρήµατα) είτε
οργανικούς διαλύτες (διαλύµατα). Τα συνηθέστερα είδη πλαστικών χρωµάτων είναι τα πολυβινυλικά,
τα ακρυλικά και τα χρώµατα από καουτσούκ.
β.

Στα πλαστικά χρώµατα, η αραίωση, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται µε προσθήκη και

ανάµιξη µικρής ποσότητας καθαρού νερού, εφ' όσον ο φορέας παρασκευής είναι το νερό. ∆ιαφορετικά
η αραίωση γίνεται µε το υλικό-οργανικό διαλύτη που είναι και ο φορέας παρασκευής του χρώµατος.
Κατά την αραίωση των πλαστικών χρωµάτων πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη ότι, στις λιγότερο
απορροφητικές επιφάνειες, το πλαστικό θα είναι πυκνότερο, γιατί ο χρωµατισµός αποκτά λεία και όχι
πορώδη υφή.
γ.

Τα πλαστικά χρώµατα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

είναι άοσµα

•

δεν είναι εύφλεκτα

•

στεγνώνουν το πολύ σε 1 h

•

µπορούν να επικαλυφθούν από την εποµένη στρώση µετά από 3 - 4 h

•

αποξηραίνονται πλήρως µετά από 12-15 h

•

µπορούν να πλυθούν µετά από 5 - 10 ηµέρες και δεν επηρεάζονται από το σαπούνι

•

αφήνουν τη χρωµατισµένη επιφάνεια να αναπνέει

•

διαστρώνονται µε ψεκαστήρα (πιστόλι), µε κύλινδρο (ρολό) ή µε πλατύ πινέλο.
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23.2.5 Ελαιοχρώµατα
α.

Τα

ελαιοχρώµατα

παρασκευασµένα

είναι

είτε

τυποποιηµένα

βιοµηχανικά

προϊόντα

είτε

προϊόντα

στο εργοτάξιο. Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό ξύλινων, µεταλλικών και

επιχρισµένων επιφανειών.
β.

Για τους ελαιοχρωµατισµούς, χρησιµοποιείται τυποποιηµένο χρώµα σε µικρή ποσότητα ή

συνδυασµός περισσοτέρων ελαιοχρωµάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου µειώνεται σηµαντικά για
το υλικό της τελευταίας στρώσης και συνήθως παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
γ.

Για την προστασία των µεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις χρησιµοποιούνται

ελαιοχρώµατα µίνιου κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

23.2.6 Βερνίκια
α.

Τα συνήθη βερνίκια είναι άχροα παρασκευάσµατα σε υγρή διάφανη µορφή, τα οποία

σχηµατίζουν στην επιφάνεια λεπτή µεµβράνη, που δεν µεταβάλλει την φυσική της αίσθηση (π.χ.
ξύλινη επιφάνεια) ή την αρχική της απόχρωση (π.χ. ελαιοχρωµατισµένη επιφάνεια). Υπάρχουν επίσης
και έγχρωµα βερνίκια που περιέχουν ειδικές συµβατές χρωστικές ουσίες, τα οποία χρησιµοποιούνται
συνήθως για τη συντήρηση ή για την επίτευξη οµοιόµορφης εµφάνισης ήδη βερνικωµένων
επιφανειών.
β.

Τα βερνίκια εφαρµόζονται σε λεπτότατα στρώµατα (φιλµ) και πρέπει να εµφανίζουν

ελαστικότητα προς αποφυγή δηµιουργίας σχισµών (να µην σπάνε).
γ.

Βερνίκια που προορίζονται για εφαρµογή σε εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να αντέχουν στις

καιρικές συνθήκες.
δ.

∆ιακρίνουµε τις εξής βασικές κατηγορίες βερνικιών :

- Τα ελαιώδη (λαδερά) βερνίκια παρασκευάζονται από λινέλαιο και από µικρή ποσότητα
στεγνωτικού. Τα ελαιώδη βερνίκια είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση ενώ για τις
εσωτερικές χρήσεις προτιµώνται ελαιώδη βερνίκια µε µικρότερη περιεκτικότητα λινέλαιου
και περισσότερο τερεβινθέλαιο (νεφτιλίδικα).

- Τα πτητικά βερνίκια (νεφτιού, οινοπνεύµατος κτλ), έχουν µικρότερη ελαστικότητα έναντι των
ελαιωδών γι αυτό και χρησιµοποιούνται για τις εσωτερικές επιφάνειες.

- Τα πλαστικά βερνίκια παρασκευάζονται από συνθετικές ρητίνες και µε κατάλληλο, κατά
περίπτωση (ανάλογα µε το είδος της συνθετικής ρητίνης), οργανικό διαλύτη.

- Τα βερνίκια ντούκο παρασκευάζονται από παράγωγα της κυτταρίνης και διαλύονται µέσα σε
οργανικούς διαλύτες. Αυτά διακρίνονται για τη µεγάλη αντοχή και ελαστικότητα τους. Οι
µεµβράνες που σχηµατίζουν ξηραίνονται ταχύτατα µόνο στον αέρα και στεγνώνουν πολύ
γρήγορα.

23.3 Εκτέλεση Εργασιών
23.3.1 Γενικά
α.

Για την επιλογή του συστήµατος βαφής λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ακόλουθοι παράγοντες:

- η φύση και το υλικό της επιφάνειας εφαρµογής (πλινθοδοµές, επιχρισµένες επιφάνειες,
λιθοδοµές, σκυρόδεµα, µεταλλικές επιφάνειες, ξύλινες επιφάνειες κτλ)

- οι συνθήκες έκθεσης της επιφάνειας (καιρικές, ατµοσφαιρικές, µηχανικές καταπονήσεις
χρήσης, περιβάλλον)

- οι πιθανές ειδικές απαιτήσεις (στεγανότητα, υδροπερατότητα, αντοχή στη φωτιά, ατοξικότητα
κτλ).
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β.

Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο

χρωµάτων που περιέχει τους χρωµατισµούς για όλα τα τελειώµατα και τις επιφάνειες στα πλαίσια της
εγκεκριµένης χρωµατικής µελέτης. Στον κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής στοιχεία για κάθε
επιφάνεια:

- η απαιτούµενη προετοιµασία
- η ονοµασία και ο τύπος του χρώµατος
- ο απαιτούµενος αριθµός στρώσεων.
γ.

Ο Ανάδοχος θα επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργοστασίων παραγωγής των χρωµάτων

να επιθεωρούν την εκτέλεση των εργασιών και να λαµβάνουν δείγµατα των υλικών τους από το
εργοτάξιο.
δ.

Ο

Ανάδοχος

προχωρά

στις

εργασίες

χρωµατισµών

µόνο

µετά

την

έγκριση

αντιπροσωπευτικών δειγµάτων επιφανειών κάθε τύπου χρωµατισµού από την Υπηρεσία. Γενικά τα
2

δείγµατα ανεγείρονται επί τόπου του έργου. Τα δείγµατα επιφανείας ως 2 m ανεγείρονται σε χώρο και
µε τον τρόπο που υποδεικνύει η Υπηρεσία. Ενδείκνυται το δείγµα να κατασκευάζεται στη
δυσµενέστερη θέση και να ελέγχεται, αφού στεγνώσει και εκτεθεί στις προβλεπόµενες συνθήκες
έκθεσης. Μόνο αφού εγκριθεί ο χρωµατισµένος χώρος από την Υπηρεσία, ξεκινούν οι εργασίες. Ο
χώρος στην τελική του µορφή θα παραµείνει ανέπαφος µέχρι την πλήρη αποπεράτωση των
χρωµατισµών. Όπου απαιτούνται τελειώµατα όχι λεία, ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην
Υπηρεσία δείγµατα κατασκευών διαστάσεων 1 x 1m, τα οποία διατηρεί στο εργοτάξιο µέχρι την
περάτωση των εργασιών. Τα δείγµατα εργασίας κατασκευάζονται κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 1514.
ε.

Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία 3 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών.

στ.

Στην περίπτωση των εξωτερικών χρωµατισµών τα απαιτούµενα ικριώµατα (σταθερά ή κινητά),

πρέπει να µην στηρίζονται από την επιφάνεια της πρόσοψης (τρυπόξυλα), να παρέχουν την
απαιτούµενη ασφάλεια στους εργαζόµενους και τρίτους, και να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
ζ.

Κάθε φορά που ο Ανάδοχος παρασκευάζει οποιοδήποτε χρώµα, η ποσότητα του πρέπει να

είναι λίγο µεγαλύτερη από την απαιτούµενη.
η.

∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών χρωµατισµών. Τα υλικά χρωµατισµών θα

πρέπει να αναµιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν µία οµαλή συνοχή και πυκνότητα προτού
χρησιµοποιηθούν, εκτός αν το εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από την
ανάµιξη γίνεται ακριβής υπολογισµός της ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι
πολλές αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η οµοιοχρωµία.
θ.

Οι κόλλες θα αναµιγνύονται καλά, θα διατηρούνται σε καθαρά δοχεία και θα χρησιµοποιούνται

µετά το άνοιγµα του δοχείου µέσα στο χρόνο που συνιστά το εργοστάσιο παραγωγής.
ι.

Σε ένα κτίριο, καταρχήν, χρωµατίζονται πρώτα οι οροφές, κατόπιν οι τοίχοι και στη συνέχεια

τα κουφώµατα. Η εργασία χρωµατισµού κατακόρυφων επιφανειών ξεκινά από τις γωνίες του χώρου,
την περίµετρο των παραθύρων, των θυρών και των διακοπτών µε πινέλο και συνεχίζεται προς τα
µέσα του χώρου µε ρολό ή πινέλο. Ο χρωµατισµός µε ρολό γίνεται από πάνω προς τα κάτω.

23.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών
α.

Τα υλικά παραδίδονται σε σφραγισµένες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες µε τις ακόλουθες

πληροφορίες:

- χρώµα (ονοµασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης)
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- ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης
- όνοµα κατασκευαστή
- οδηγίες χρήσης και συµβατά υλικά
- αριθµό παρτίδας
- τοξικότητα και βαθµό επικινδυνότητας
β.

Τα υλικά χρωµατισµών που προσκοµίζονται σε χτυπηµένα, µη σφραγισµένα και µη αεροστεγή

δοχεία, που επιτρέπουν την εξάτµιση, τη µόλυνση ή την απώλεια υλικού απορρίπτονται.
γ.

Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν ηµεροµηνία παράδοσης και

χρησιµοποιεί τα υλικά κατά σειρά παράδοσής τους. Υλικά που έχουν αλλοιωθεί ή έχει διέλθει η
ηµεροµηνία λήξης τους, πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως από το εργοτάξιο.
δ.

Όλα τα χρώµατα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά πρέπει να

παραδίδονται σε δοχεία περιεκτικότητας όχι µεγαλύτερη από 5 lt.
ε.

Όλα τα υλικά αποθηκεύονται συσκευασµένα σε καθαρούς και ξηρούς χώρους. Τα χρώµατα

ειδικότερα αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς, και δροσερούς χώρους προστατευµένους από
ακραίες θερµοκρασίες. Για τα υλικά µε βάση το νερό λαµβάνονται µέτρα προστασίας κατά του
παγετού. Η µεταφορά και αποθήκευση των εύφλεκτων υλικών χρωµατισµών πρέπει να ακολουθεί
τους κανόνες ασφαλείας.
στ.

Ο Ανάδοχος παραδίδει στην Υπηρεσία µετά το πέρας των εργασιών 2% επιπλέον από κάθε

υλικό, µε ελάχιστο 1 δοχείο 5 lt και σε ακέραια δοχεία.

23.3.3 Περιβαλλοντικές Συνθήκες
α.

Τα συνήθη επιτρεπτά όρια θερµοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες χρωµατισµών

είναι από 10°C - 40°C.
β.

Οι εργασίες χρωµατισµού των σιδηρών επιφανειών δεν διεξάγονται όταν η επιφανειακή

θερµοκρασία του µετάλλου είναι µικρότερη από 3°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος υγροποίησης των
υδρατµών επί της µεταλλικής επιφάνειας, επιτρέπεται η διεξαγωγή χρωµατισµών µέχρι θερµοκρασία
3°C µεγαλύτερης από το σηµείο υγροποίησης.
γ.

Στις περιόδους χαµηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες

χρωµατισµών και ειδικά των υδατοδιαλυτών χρωµατισµών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό,
απαιτείται θέρµανση του προς χρωµατισµό χώρου:

- Πριν την έναρξη των χρωµατισµών πρέπει να έχει ήδη θερµανθεί καλά ο χώρος και η
θερµοκρασία του να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπτά όρια. Η θερµοκρασία της προς
χρωµατισµό επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου ελέγχεται µε θερµόµετρο και πρέπει να
συµφωνεί µε τη συνιστώµενη από τον κατασκευαστή του χρώµατος και θα παραµένει
τουλάχιστον στην ελάχιστη, µέχρι το χρώµα να στεγνώσει τελείως. (Αν το χρώµα δεν έχει
κολλώδη υφή και µε µέτριο τρίψιµο της επιφάνειας µε το δάχτυλο δεν τραυµατίζεται, έχει
στεγνώσει.)

- Τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις για τα όρια περιεκτικότητας σε υγρασία, όσον αφορά στα
απορροφητικά υλικά (ξύλο, επίχρισµα κτλ). Με τη χρήση υγρασιόµετρου διασφαλίζεται, ότι η
περιεκτικότητα σε υγρασία είναι εντός των προδιαγεγραµµένων ορίων πριν την έναρξη της
εργασίας χρωµατισµού.

- Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι δυσµενείς (π.χ. υπό
συνθήκες αυξηµένης υγρασίας, ή υπό συνθήκες
δηµιουργούνται κύστες και ρυτιδώσεις στο χρώµα).
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όπου

- ∆εν επιτρέπεται η αραίωση του χρώµατος σε ψυχρούς χώρους. Το χρώµα πρέπει να
µεταφερθεί στον προς χρωµατισµό χώρο και να αραιωθεί εκεί. Υλικό που έχει αραιωθεί υπό
συνθήκες ψύχους, είναι δυνατόν να είναι υπερβολικά αραιό σε κανονικές θερµοκρασιακές
συνθήκες.

23.3.4 Προετοιµασία
α.

Ο Ανάδοχος προετοιµάζει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου

παραγωγής των χρωµάτων.
β.

Πριν την έναρξη των εργασιών χρωµατισµών αφαιρούνται από τις προς χρωµατισµό

επιφάνειες τα διάφορα εξαρτήµατα που δεν πρόκειται να χρωµατιστούν (εξαρτήµατα παραθύρων,
θυρών, πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κτλ), τα οποία θα επανατοποθετούνται µετά το
πέρας των εργασιών.
γ.

Όλες οι οπές, ρωγµές, αρµοί που είναι ελαττωµατικοί και άλλα ελαττώµατα των προς

χρωµατισµό επιφανειών επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας.
δ.

Αµέσως πριν από το χρωµατισµό θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται

η σκόνη, τυχόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις επαναχρωµατισµού θα πρέπει να
αποµακρύνονται τα υπολείµµατα προηγούµενων χρωµάτων από την επιφάνεια µε σκληρή µεταλλική
βούρτσα ή µε έκπλυση νερού ή ατµού υπό πίεση ή µε αµµοβολή. Ο καθαρισµός των επιφανειών από
αέριους ή αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως µε νερό από κάτω προς τα
πάνω. Σε δύσκολες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί νερό υπό πίεση καθώς και κατάλληλα
απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί µύκητες στην επιφάνεια, επιβάλλεται
πλύσιµο µε µυκητοκτόνο.
ε.

Η αποµάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται µε σφυρί

(µατσακόνι), ενώ σε ξύλινες επιφάνειες επιτυγχάνεται µε φλόγα καµινέτου, η οποία έχει το
πλεονέκτηµα ότι ξηραίνει την επιφάνεια. Στις µεταλλικές επιφάνειες πρέπει συγχρόνως να γίνεται
εκτράχυνση της επιφάνειας µε υαλόχαρτο, σµυριδόπανο ή αµµοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης.
στ.

Η προετοιµασία των σιδηρών τµηµάτων των κατασκευών για το χρωµατισµό τους ακολουθεί

τα πρότυπα ΕΝ ISO 8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Το σταθεροποιητικό
υδατοδιαλυτό υλικό για την επεξεργασία των επιφανειών των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών
σιδηρών κατασκευών των κτιρίων, ώστε η οποιαδήποτε σκουριά να µετατρέπεται σε συµπαγές και
σταθερό φιλµ, επαλείφεται στις επιφάνειες των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών
κατασκευών πριν από το χρωµατισµό τους, εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, σύµφωνα τις
προδιαγραφές του παρόντος, του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Η
2

εφαρµογή του σταθεροποιητικού υλικού γίνεται µε ρολό ή πινέλο (15 - 20 m /kg), αφού προηγουµένως
αποµακρυνθεί η σαθρή σκουριά. Η σταθεροποίηση της σκουριάς µετά την εφαρµογή του υλικού,
χαρακτηρίζεται από την αλλαγή του χρώµατος της σκουριασµένης επιφάνειας από καφεκόκκινο σε
µπλε-µαύρο και ολοκληρώνεται σε 2 - 3 h, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου
παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η σταθεροποιηµένη επιφάνεια επαλείφεται µε
µίνιο και τον τελικό χρωµατισµό της. Σε περίπτωση που και µετά την κατεργασία η σκουριά παραµένει,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη µεταλλική κατασκευή µε µηχανικό τρόπο σύµφωνα µε
τις εντολές της Υπηρεσίας.
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ζ.

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει µε άλλο χρωµατισµό µια

ήδη χρωµατισµένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο χρωµατισµό να
εφαρµόσει στρώσεις στερεωτικής ουσίας.
η.

Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στο εργοτάξιο πριν την εφαρµογή του χρωµατισµού σε µια

επιφάνεια είναι οι ακόλουθοι:

- Έλεγχος καλυπτικής ικανότητας (η ικανότητα ενός χρώµατος να καλύψει µια ορισµένη
επιφάνεια µε όσο το δυνατόν µικρότερη ποσότητα υλικού ή µε όσο το δυνατό λεπτότερη
µεµβράνη). Χρωµατίζονται γυάλινες επιφάνειες µε µικρές, διαφορετικού βάρους, ποσότητες
χρώµατος και µε διαφορετικό πάχος στρώσεως. Κάτω από τις πλάκες τοποθετείται φύλλο
εφηµερίδας και η δυνατότητα ή µη ανάγνωσης των γραµµάτων προσδιορίζει την καλυπτική
ικανότητα του χρώµατος.

- Έλεγχος πρόσφυσης (η συγκολλητική ικανότητα ενός χρώµατος). Επικολλάται στην
χρωµατισµένη επιφάνεια αυτοκόλλητη ταινία και αν κατά την αποκόλληση της δεν
παρασύρεται το χρώµα, η πρόσφυση θεωρείται ικανοποιητική.

- Έλεγχος ευκαµψίας (ικανότητα της µεµβράνης να παρακολουθεί τις παραµορφώσεις της
επιφάνειας, χωρίς να αποκολλάται, να θρυµµατίζεται ή να υφίσταται ρωγµές). Χρωµατίζεται
ένα τεµάχιο παρόµοιο µε την προς χρωµατισµό επιφάνεια και κατά την κάµψη του ο
χρωµατισµός δεν πρέπει να υποστεί καµία βλάβη.
θ.

Τα χρώµατα δεν εφαρµόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα:

- µαλακό, φθαρµένο επίχρισµα
- υγρό επίχρισµα
- υγρή ξυλεία
- λιπαρότητα ή σκουριά
23.3.5 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Οι προϋποθέσεις επιτυχίας του χρωµατισµού καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ακόλουθοι

παράγοντες:

- η κατάσταση της προς χρωµατισµό επιφάνειας και η προετοιµασία της
- η σύνθεση και η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται και η συµβατότητα µεταξύ τους
και µε την επιφάνεια

- το απαιτούµενο συνολικό πάχος του χρωµατισµού
- οι καιρικές και οι ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των εργασιών
χρωµατισµού

- η εµπειρία και η ειδίκευση του τεχνικού προσωπικού.
β.

Όλες οι εργασίες εκτελούνται από έµπειρους τεχνίτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης

και της τεχνικής, την παρούσα, τις ειδικές παρατηρήσεις της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
γ.

Στις περιπτώσεις που η χρήση ασταριού ή άλλης επεξεργασίας της επιφανείας συνιστάται

από το εργοστάσιο παραγωγής του χρώµατος, για την εφαρµογή της τελικής στρώσης και δεν ορίζεται
ρητά από τις προδιαγραφές, η επεξεργασία γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου
παραγωγής ή / και της Υπηρεσίας.
δ.

Οι στρώσεις των χρωµατισµών εφαρµόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές

ατµοσφαιρικές συνθήκες και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση εφαρµόζεται
µόνο αφού ξηραθούν οι προηγούµενες στρώσεις.
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ε.

Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο ή στις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής

των υλικών δεν καθορίζεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος επιλέγει τη µέθοδο εφαρµογής των χρωµάτων
(πινέλο, ψεκασµός, ρολό), την οποία εφαρµόζει µετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας.
στ.

Πριν από την εφαρµογή της τελικής στρώσης οποιουδήποτε χρωµατισµού πρέπει:

- να έχουν αποπερατωθεί όλες οι υπόλοιπες εργασίες
- να έχουν αποµακρυνθεί από τους χώρους όλα τα άχρηστα υλικά και όσα αντικείµενα κτλ
µπορούν να προκαλέσουν στους χρωµατισµούς την παραµικρή ζηµιά

- να έχουν καθαριστεί τα δάπεδα, οι εξώστες κτλ.
ζ.

Το ψιλοστοκάρισµα εκτελείται µε πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και για τις

σπατουλαριστές επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται µε πλαστικό αστάρωµα, ώστε η
επιφάνεια εφαρµογής των πλαστικών χρωµάτων να µην έχει ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισµα
παραλειφθεί για την απλούστευση της εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της δεύτερης στρώσης
σπατουλαρίσµατος να έχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου.
η.

Αν µετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές πριν

τη δεύτερη στρώση να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει µετά την πλήρη
ξήρανση της πρώτης και τον καθαρισµό από σκόνες και άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν διαπιστωθεί
η παρουσία µυκήτων, λόγω κλιµατολογικών συνθηκών, µετά την πρώτη στρώση χρώµατος οι
επιφάνειες πλένονται µε ειδικά µυκητοκτόνα διαλύµατα.
θ.

Η χρήση πολλών στρώσεων υγροµονωτικών ουσιών σε επιφάνειες υποστρωµάτων που

παρουσιάζουν αυξηµένη υγρασία πρέπει να αποφεύγεται, γιατί η υγρασία θα παρουσιαστεί σε άλλο
σηµείο της επιφάνειας.
ι.

Το επιθυµητό τελικό πάχος του χρώµατος πρέπει να επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πολλών

στρώσεων του υλικού και όχι µε την εφαρµογή µιας παχιάς στρώσης.
ια.

Αστοχίες στην εφαρµογή των χρωµατισµών οδηγούν στα ακόλουθα προβλήµατα:

-

Φουσκάλες εµφανίζονται, όταν η προς χρωµατισµό επιφάνεια είναι υγρή, όταν εφαρµόζεται
στρώση µε πάχος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο ή όταν έχει επιλεχθεί ακατάλληλο
σύστηµα χρωµατισµού.

-

«Κρέµασµα» ή «τρέξιµο» του χρώµατος παρουσιάζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες, όταν
εφαρµόζεται στρώση µε πάχος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο, ή όταν το χρώµα είναι
πολύ αραιό ή δεν έχει την κατάλληλη θιξοτροπία.

-

Μείωση της στιλπνότητας του χρώµατος κατά την εφαρµογή ή κατά τη ξήρανσή του, είναι
δυνατόν να εµφανιστεί είτε λόγω υγρής επιφάνειας εφαρµογής, είτε λόγω σφάλµατος στην
αραίωση του χρώµατος.

-

Ανοµοιόµορφη κάλυψη της επιφάνειας οφείλεται σε χρήση ακατάλληλου αραιωτικού ή σε
µικρή αναλογία αραίωσης.

-

Κιµωλίαση (αποσύνθεση της µεµβράνης) εµφανίζεται ως λευκή και εύκολα αποµακρυνόµενη
σκόνη στην επιφάνεια.

-

Κροκοδείλωση (σχίσιµο της επιφάνειας σε ακανόνιστα σχήµατα) οφείλεται είτε στην εφαρµογή
στρώσης µεγάλου πάχους σε µαλακό ή ασταθές υπόστρωµα, σε ελλιπή ξήρανση των
ενδιάµεσων σταδίων χρωµατισµού είτε στη φυσιολογική γήρανση του χρώµατος (οπότε δεν
αποτελεί ελάττωµα).
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23.3.6 Προστασία
α.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους χρωµατισµούς µέχρι την οριστική

παραλαβή του έργου, εκτός εάν οι παρουσιαζόµενες φθορές, κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και
παραλείψεις που αφορούν τα υλικά, τον τρόπο προετοιµασίας της επιφάνειας, και την εφαρµογή των
χρωµάτων, αλλά σε συνηθισµένη χρήση των χώρων.
β.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείµενων επιφανειών και άλλων

οικοδοµικών στοιχείων στις χρωµατιζόµενες επιφάνειες (από χτυπήµατα, πιτσιλίσµατα κτλ). Είναι
επίσης υπεύθυνος για την προστασία υαλοπινάκων µε γραµµώσεις, υαλοπινάκων µε επεξεργασία
αµµοβολής και αδιαφανών (τριµµένων) υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των χρωµατισµών. Τα
µέτρα προστασίας ισχύουν µέχρι την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη
κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών λαµβανοµένων
υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής κατάστασης των οικοδοµικών
εργασιών. Θα τοποθετούνται σήµατα «Προσοχή Χρώµατα» στο χώρο και εφόσον κριθεί απαραίτητο
τοποθετούνται και προστατευτικά εµπόδια.
γ.

Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωµατισµού προστατεύεται από τη σκόνη οποθενδήποτε

και αν προέρχεται αυτή.
δ.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών µέτρων ασφαλείας που

απαιτούνται για τη χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασµού) και για τον καθαρισµό µε αµµοβολή. Οι
απαιτήσεις ασφαλείας για τη χρήση των ψεκαστήρων και των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το
πρότυπο ΕΝ ISO 1953.

- Το προσωπικό που χρησιµοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά προσωπεία
κατά τη διάρκεια του ψεκασµού.

- Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισµός των κλειστών χώρων κατά τη διάρκεια
του ψεκασµού.

- Στην περίπτωση ψεκασµού του εσωτερικού δεξαµενών, και άλλων παρόµοιων περιορισµένων
χώρων ζητείται η γνώµη µηχανικού ασφαλείας για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου
αερισµού. Η εργασία εκτελείται υπό τη συνεχή παρουσία εντεταλµένου ατόµου, το οποίο είναι
εκτός του κλειστού χώρου και έχει συνεχή οπτική επαφή µε τα τεκταινόµενα µέσα στο χώρο.

- Ο αερισµός ελέγχεται µετά τον ψεκασµό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι χώροι έχουν
αεριστεί πλήρως, πριν επιτραπεί το κάπνισµα, η φωτιά ή η χρήση εξοπλισµού που µπορεί να
προκαλέσει σπινθήρες.

- Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των επιφανειών µε αµµοβολή, το προσωπικό πρέπει να είναι
εφοδιασµένο µε τον απαιτούµενο προστατευτικό εξοπλισµό.

- Όποτε χρησιµοποιούνται κινητήρες εσωτερικής καύσης σε κλειστούς χώρους πρέπει να γίνεται
συχνός έλεγχος της περιεκτικότητας του αέρα σε µονοξείδιο του άνθρακα. Επίσης, ο
ηλεκτροκίνητος εξοπλισµός θα είναι εφοδιασµένος µε αντιεκρηκτικές διατάξεις.

23.3.7 Ασταρώµατα
α.

Τα αστάρια αποτελούν την πρώτη στρώση προετοιµασίας των ελαιοχρωµατισµών. Στους

χρωµατισµούς µε πλαστικά χρώµατα ενδείκνυται η χρήση τυποποιηµένου, µη ελαιώδους ασταριού
(πλαστικό αστάρι).
β.

Στις περιπτώσεις χρωµατισµού γύψινων και απορροφητικών επιφανειών επιχρισµάτων

χρησιµοποιείται πάντοτε ειδικό αντιαπορροφητικό αστάρι χωρίς αλκάλια.
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23.3.8 Χρωµατισµός Εξωτερικών Επιφανειών
α.

Οι κύριες κατηγορίες χρωµατισµών που εφαρµόζονται στις εξωτερικές επιφάνειες είναι οι

ακόλουθες:

- υδατοδιαλυτά χρώµατα
- πλαστικά χρώµατα
- βαφές µε οργανικούς διαλύτες
β.

Το υλικό θα είναι κατάλληλο για χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών, θα είναι υδατικής

διασποράς, µικροπολυµερισµένο ελαστοµερές σε συνδυασµό µε ρητίνη, σε µορφή µαλακής πάστας
και θα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ανθεκτικό στους ατµούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα επιτρέπει την
διείσδυση του νερού

- αντοχή σε έντονες κλιµατολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και υπεριωδών
ακτινοβολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον – κατά
ΕΛΟΤ 824) και στην ηλιακή ακτινοβολία

- εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες µε αυξηµένη αλκαλικότητα (τσιµέντο,
αµιαντοτσιµέντο, τσιµεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856

- αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιµή) και ΕΛΟΤ 788
- µη εύφλεκτο και µη τοξικό
- θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της µούχλας
- θα έχει µόνιµη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλοδιαστέλλεται χωρίς να
ρηγµατώνεται

- θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατµούς του υποστρώµατος να το διαπεράσουν και να
εξέλθουν

- δεν θα εµφανίζει ρωγµές, φουσκώµατα ή ξεφλουδίσµατα µε την πάροδο του χρόνου.
γ.

Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις µε πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι,

αραιωµένο ή όχι ανάλογα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία
2

κατανάλωσης του χρώµατος ανά m δίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη:

- Καθαρισµός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα
σκυροδέµατος και κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εµφάνισης µούχλας ή ανιούσας υγρασίας
ή υγρασίας λόγω συµπύκνωσης των υδρατµών εφαρµόζεται ειδικό µυκητοκτόνο πλαστικό
χρώµα.

- Αστάρωµα της επιφάνειας µε ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου παραγωγής),εφόσον κριθεί
απαραίτητο ανάλογα µε το είδος του χρωµατισµού και της επιφάνειας.

- Εφαρµογή του χρώµατος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται αφού έχει
στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερο των 7 ηµερών.

- Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών έναντι
βροχής, εφαρµόζεται πάνω από την τελική στρώση χρωµατισµού, µια τελική στρώση
διαφανούς, στεγανωτικού, σιλικονούχου υλικού.

23.3.9 Πλαστικοί Χρωµατισµοί
Η σειρά των εργασιών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη:
•

λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα
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•

ελαφρό τρίψιµο µε υαλόχαρτο, καθαρισµός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και
στοκάρισµα

•

αστάρωµα µε ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις µε τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας

•

ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισµένων επιφανειών µε
ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα)

•

εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά
διαστήµατα µεταξύ της εφαρµογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώµατος.

23.3.10 Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωµατισµοί
Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη:
•

Ξύσιµο της επιφάνειας µε σπάτουλα.

•

Καθαρισµός από τη σκόνη.

•

Χρωµατισµός µε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (σπατουλάρισµα) µε ηµίρρευστο µίγµα
«αντουί».

•

Εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής
του και σε δύο τουλάχιστον στρώσεις.

23.3.11 Πλαστικά Τσιµεντοχρώµατα
α.

Τα τσιµεντοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό εµφανών σκυροδεµάτων. Το

χρώµα θα είναι υδατοδιαλυτό µε ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών
τσιµεντοχρωµάτων είναι η ακόλουθη:

- ψιλοστοκάρισµα, για να εξαλειφθούν τυχόν µικροφωλιές ή άλλη ατέλεια
- καθαρισµός από σκόνες, ξένα σώµατα και τυχόν λίπη και λάδια
- εφαρµογή της πρώτης στρώσης µε αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής

- η επόµενη στρώση µε αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής.
β.

Οι επιφάνειες που χρωµατίζονται µε τσιµεντοχρώµατα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος

θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ξεκαλουπώµατος της επιφάνειας από
σκυρόδεµα και του χρωµατισµού, ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι µέσα στα
επιτρεπόµενα από το εργοστάσιο παραγωγής του χρώµατος όρια.

23.3.12 Ελαιοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών
α.

Πριν την έναρξη εργασιών ελαιοχρωµατισµών καθαρίζονται επιµελώς οι ξύλινες επιφάνειες

από τις διάφορες ουσίες που ενδεχοµένως είναι κολληµένες σε αυτές.
β.

Η σειρά των εργασιών για απλούς ελαιοχρωµατισµούς (χωρίς σπατουλάρισµα) είναι η

ακόλουθη:

- πλήρης καθαρισµός των επιφανειών µε υαλόχαρτο
- αστάρωµα µε πινέλο
- επίτριψη µε υαλόχαρτο µετά από την ξήρανση του ασταριού
- αποκοπή των προεξοχών και των διαφόρων εξογκωµάτων του ξύλου, αφαίρεση των
απονεκρωµένων ρόζων και συµπλήρωση των κενών µε ξύλο, εξίσωση των υπόλοιπων µε το
σκαρπέλο (κοπίδια) και επάλειψη µε γοµµαλάκκα

- επίτριψη µε χονδρό υαλόχαρτο (Νο 3)
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- καθαρισµός
- στοκάρισµα κενών, σχισµών και αρµών του ξύλου µε υλικό στοκαρίσµατος
- µετά την ξήρανση του στόκου, νέα επίτριψη µε λεπτό υαλόχαρτο µέχρι να γίνει τελείως επίπεδη
η επιφάνεια του ξύλου

- εφαρµογή του ελαιοχρώµατος σε δύο ή τρεις στρώσεις. Μετά την πλήρη ξήρανση κάθε
στρώσης και πριν την εφαρµογή της επόµενης, γίνεται προσεκτική επίτριψη της επιφάνειας µε
ψιλό υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 1). Οι στρώσεις εφαρµόζονται µε µικρές ποσότητες αραιού
ελαιοχρώµατος, έτσι ώστε η ξήρανσή τους να µην απαιτεί υπερβολικό ποσοστό στεγνωτικού (το
πολύ 0,02 kg ανά 1 kg ελαιοχρώµατος).
γ.

Η εφαρµογή του χρώµατος γίνεται µε πινέλο, κινούµενο παράλληλα, οριζόντια και

κατακόρυφα (σταύρωµα σε κάθε στρώση), χωρίς να αφήνει πινελιές ή κόκκους.
δ.

Για τις εργασίες ελαιοχρωµατισµών µε σπατουλάρισµα ακολουθείται η ίδια σειρά

προκαταρκτικών εργασιών. Πριν την εφαρµογή της πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος, παρεµβάλλεται
σπατουλάρισµα (δύο κάθετων στρώσεων) µε «αντουί» (σπατουλάρισµα µε µίγµα που παρασκευάζεται
από στόκο, λινέλαιο, τερεβινθέλαιο, λευκό του µολύβδου ή του ψευδαργύρου και στεγνωτικό). Μετά τη
δεύτερη στρώση σπατουλαρίσµατος γίνεται επίτριψη µε απόχαρτο και ακολουθεί η εφαρµογή της
πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος. Η υπόλοιπη εργασία είναι η ίδια µε αυτήν για τους κοινούς
ελαιοχρωµατισµούς. Ο σκοπός του σπατουλαρίσµατος είναι η επίτευξη τελείως λείων επιφανειών.
ε.

Στην περίπτωση που οι ξύλινες επιφάνειες πρόκειται να χρωµατιστούν τελικά µε ριπολίνη, το

σπατουλάρισµα γίνεται σε δύο πολύ λεπτές στρώσεις κάθετες µεταξύ τους. Μεταξύ των δύο
στρώσεων σπατουλαρισµάτων, µεσολαβεί τρίψιµο µε υαλόχαρτο, σποραδικό ψιλοστοκάρισµα και
αστάρωµα της πρώτης στρώσης. ∆ιαστρώνονται δύο στρώσεις από ειδικό ελαιόχρωµα (αραιή
βελατούρα), γίνεται ψιλοστοκάρισµα, επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και στη συνέχεια δύο
ή περισσότερες στρώσεις ριπολίνης µέχρι να επιτευχθεί οµοιόµορφη απόχρωση. Μετά από κάθε
στρώση πλην της τελευταίας θα επακολουθεί προσεκτική επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο

και

ψιλοστοκάρισµα.
στ.

Η επάλειψη των ξύλινων επιφανειών µε λινέλαιο, γίνεται µετά την εξής προετοιµασία :

- επίτριψη της επιφάνειας µε υαλόχαρτο
- στοκάρισµα µε κοινό υλικό στοκαρίσµατος, στο οποίο προστίθεται λίγο χρώµα για την
εξαφάνιση του λευκού χρωµατισµού του

- νέα επίτριψη
- µία ή δύο στρώσεις µε το πινέλο βρασµένου λινελαίου µε στεγνωτικό.
- Στο µίγµα µπορεί να προστεθεί µικρή ποσότητα χρωστικής ύλης, ώστε η επιφάνεια του ξύλου
να αποκτήσει ελαφρά απόχρωση. Οι επαλείψεις µε το λινέλαιο εφαρµόζονται κυρίως στο
εσωτερικό των ερµαρίων δευτερευόντων χώρων (ράφια, χωρίσµατα, συρτάρια, ερµάρια
κουζίνας κτλ) ή και των υπνοδωµατίων, εφ' όσον δεν προβλέπεται η βαφή τους µε ελαιόχρωµα
ή βερνικόχρωµα.

23.3.13 Ελαιοχρωµατισµοί Σιδηρών Επιφανειών
α.

Τόσο για τους απλούς όσο και για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς ακολουθείται η

παρακάτω σειρά εργασιών:

- τρίψιµο της επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και καθαρισµός της από σκουριές,
σκόνες, λάδια

- δύο στρώσεις µίνιο
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- σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις µε µίγµα αντουί και ψιλοστοκάρισµα (και τα δύο µόνο για τους
σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς)

- χρωµατισµός µε ελαιόχρωµα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα µε την επιφάνεια, τρίψιµο
κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας, µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο.
β.

Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωµατίζονται µε ριπολίνη, η εφαρµογή των στρώσεων µίνιου,

γίνεται µετά τον καθαρισµό τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται σπατουλάρισµα, όπως παραπάνω, και
επίτριψη µε υαλόχαρτο. Η λοιπή διαδικασία είναι όµοια µε αυτή της εκτέλεσης χρωµατισµών ριπολίνης
σε ξύλινες επιφάνειες.
γ.

Στις περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµών επιφανειών που δέχονται υψηλές θερµοκρασίες,

χρησιµοποιούνται µόνο χρώµατα φωτιάς. Μετά το τρίψιµο των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα ή
σµυριδόπανο ακολουθεί αστάρωµα µε χρώµα φωτιάς, στοκάρισµα και τελική βαφή των επιφανειών µε
ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώσεις.

23.3.14 Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών
α.

Για τα υλικά και τα συστήµατα βαφών ξύλινων εξωτερικών επιφανειών ισχύει το πρότυπο ΕΝ

927.
β.

Η προετοιµασία των βερνικωµάτων και γενικότερα των βαφών των ξύλινων επιφανειών

περιλαµβάνει καταρχήν την αναγνώριση της κατάστασης του ξύλου. Συγκεκριµένα ελέγχονται από τον
Ανάδοχο οι ακόλουθες παράµετροι:

- Η ύπαρξη παλαιάς βαφής και - αν υπάρχει - το είδος της. Η αναγνώριση γίνεται µε τη δοκιµή
νίτρου. Επαλείφεται η επιφάνεια µε νιτρικό διάλυµα και αν προκύψει µικρή διάλυση της βαφής,
πρόκειται για βαφή αλκυδική (διαλύτου), ενώ αν προκύψει έντονη διάλυση πρόκειται για
ριπολίνη µε βάση το νερό. Στην πρώτη περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί
οποιοδήποτε υλικό για την ανακαίνιση της βαφής, ενώ στη δεύτερη πρέπει να χρησιµοποιηθεί
υλικό µε βάση το νερό. Και στις 2 περιπτώσεις πριν τη διεξαγωγή των επόµενων ελέγχων
προηγείται τρίψιµο µε απόχαρτο.

- Η πρόσφυση της παλαιάς βαφής στην ξύλινη επιφάνεια, η οποία ελέγχεται είτε µε
αυτοκόλλητη ταινία (βλ. και παρ. «Προετοιµασία» του παρόντος), είτε µε τη δοκιµή πλέγµατος.
Στην πρώτη περίπτωση, αν η βαφή δεν παραµείνει στη θέση της πρέπει να αποµακρυνθεί
τελείως. Στη δεύτερη περίπτωση χαράσσεται η παλαιά βαφή µε κοφτερό µαχαίρι ή ξυράφι σε
αποστάσεις 2 mm οριζόντια και κάθετα, ώστε να σχηµατιστούν τετραγωνίδια. Κατά τη χάραξη
δεν επιτρέπεται να αποκολληθούν περισσότερο από 20% των τετραγωνιδίων.

- Αν ο παλαιός χρωµατισµός είναι βερνίκι, τοποθετείται στη συνέχεια βρεγµένο πανί στην
επιφάνεια, ώστε να εξακριβωθούν τυχόν αλλοιώσεις του ξύλου ή της βαφής λόγω
κλιµατολογικών συνθηκών. Αν σχηµατιστεί µετά από λίγη ώρα υγρή, σκούρα κηλίδα, το
βερνίκι πρέπει να αποµακρυνθεί εντελώς από την επιφάνεια πριν την εφαρµογή νέου
χρώµατος και το ξύλο να τριφτεί µέχρι να αποκαλυφθεί σταθερή, υγιής επιφάνεια.

- Το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου εξακριβώνεται µε φορητό µετρητή υγρασίας.
Πριν από το χρωµατισµό το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου πρέπει να είναι
περίπου 15% (βλ. και παρ. «Περιβαλλοντικές Συνθήκες» του παρόντος).
γ.

Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη:

- καθαρισµός των επιφανειών
- επίτριψη µε υαλόχαρτο
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- στοκάρισµα µε στόκο που αποτελείται από ξύσµατα του ίδιου τύπου ξύλου µε αυτό της
επιφάνειας και κόλλα ή από λευκή ζύµη που αποτελείται από ξύσµατα ξύλου και στόκο (έτοιµο
προϊόν), στην οποία προστίθεται η κατάλληλη, ανάλογα µε το χρώµα του ξύλου, χρωστική ύλη

- επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο
- δύο επαλείψεις βρασµένου λινελαίου ή άλλου υλικού εµποτισµού του ξύλου µε πινέλο, µε τη
δεύτερη να εφαρµόζεται µετά την ξήρανση της πρώτης, οι οποίες έχουν σκοπό τον διαποτισµό
του ξύλου, τόσο για οικονοµία βερνικιού µε µείωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας,
όσο και για συντήρηση του ξύλου από την υγρασία, τη θερµότητα κτλ.

- εφαρµογή µιας ή δύο στρώσεων βερνικιού, η πρώτη αραιή, η δεύτερη µετά την πλήρη
ξήρανση της πρώτης µε πινέλο, εκτός αν πρόκειται για βερνίκια ντούκο, τα οποία
εφαρµόζονται µε πιστολέτο.
δ.

Αν η φυσική απόχρωση του ξύλου δεν είναι οµοιόµορφη, τότε τοπικά (όπου ξασπρίζει το

ξύλο) και πριν από την επάλειψη µε λινέλαιο, ενισχύεται µε µέθοδο εγκεκριµένη από την Υπηρεσία
(υδατοχρώµατα, χρώµατα ανιλίνης κτλ).
ε.

Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις βερνικώµατος εξωτερικών επιφανειών.

23.3.15 Βερνικώµατα επί Ελαιοχρωµατισµένων Επιφανειών
α.

Στις περιπτώσεις εφαρµογής του βερνικιού σε ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες, η τελική

στρώση του ελαιοχρώµατος θα περιέχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου, ώστε να προκύψει θαµπή
(µατ) επιφάνεια. Η εφαρµογή των στρώσεων βερνικιού εκτελείται πάντα σε ξηρές και καθαρές
επιφάνειες. Αν οι επιφάνειες είναι νωπές πρέπει να προφυλάσσονται από την επικάθιση κονιορτού.
β.

Στην περίπτωση που στις ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες θα εφαρµοστεί ντουκόχρωµα

ακολουθείται η γενική διαδικασία ελαιοχρωµατισµών µέχρι και το στάδιο του στοκαρίσµατος. Στην
συνεχεία εκτελείται σπατουλάρισµα µε ειδικό υλικό (αντουί ντούκο) και µετά την ξήρανση του γίνεται
επίτριψη µε ντουκόχαρτο µε σύγχρονη διαβροχή. Έπειτα εφαρµόζεται µε το πιστολέτο λεπτή στρώση
µε έτοιµο αραιωµένο στόκο (σουλφασέρ), η οποία µετά την ξήρανση της επιτρίβεται όπως και η
στρώση του σπατουλαρίσµατος (µε διαβροχή). Στο τέλος εφαρµόζονται µε το πιστολέτο ή - σε ειδικές
περιπτώσεις - µε το πινέλο, 2 ή και 3 στρώσεις από το υλικό. Η κάθε στρώση εκτελείται µετά την
πλήρη ξήρανση της προηγουµένης και την επίτριψη της, όπως προαναφέρθηκε. Η τέλεια στίλβωση
των χρωµατισµών ντούκο επιτυγχάνεται µε την επίτριψη τους αρχικά µε χονδρόκοκκη αλοιφή ντούκο
µε βαµβάκι και τέλος µε ψιλόκοκκη αλοιφή.

23.3.16 Βερνικώµατα Σιδηρών Επιφανειών
α.

Η σειρά των εργασιών κοινών χρωµατισµών (όχι σπατουλαριστών) σιδηρών επιφανειών είναι

η ακόλουθη:

- καθαρισµός των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα και σµυριδόχαρτο ή σµυριδόπανο από
σκουριές, σκόνες, λάδια

- µία στρώση µίνιο µε υλικό ελαιοχρώµατος µίνιου
- επίστρωση µε αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώµατα), µετά την
ξήρανση της στρώσης του µίνιου ή εναλλακτικά µια στρώση βελατούρας, ώστε το πλαστικό
χρώµα να µην εφαρµοστεί σε ελαιώδες υπόστρωµα

- δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος ή πλαστικού χρώµατος, µε πιστόλι ή / και πινέλο
- εφαρµογή του βερνικοχρώµατος σε µια στρώση.
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β.

Στους

χρωµατισµούς

σιδηρών

επιφανειών

εντάσσονται

και

οι

εκτελούµενοι

µε

βερνικοχρώµατα αλουµινίου, που εφαρµόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες ύδρευσης ή αερισµού ή
χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευσης ή σε εξωτερικά τοιχώµατα σιδηρών δεξαµενών και σε
καπνοσυλλέκτες. Πριν την εφαρµογή του βερνικοχρώµατος αλουµινίου εκτελείται όπως περιγράφεται
παραπάνω στρώση µίνιου, εκτός αν η επιφάνεια είναι γαλβανισµένη.
γ.

Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών σιδηρών επιφανειών που ακολουθείται

µετά τον καθαρισµό των επιφανειών είναι ίδια µε τη σειρά των εργασιών ελαιοχρωµατισµών σιδηρών
επιφανειών.
δ.

Στην περίπτωση πλαστικών χρωµάτων ισχύουν τα αναγραφόµενα για τα σπατουλαριστά

χρώµατα.
ε.

Οι κοινοί χρωµατισµοί µε ντουκοχρώµατα εφαρµόζονται σε προετοιµασµένη επιφάνεια κατά

τα προαναφερόµενα (κοινοί ελαιοχρωµατισµοί). Εφαρµόζεται µία στρώση ελαιοχρώµατος µίνιου και
στη συνέχεια σε δύο στρώσεις ντουκοχρώµατος. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα
επακολουθεί τρίψιµο µε λεπτόκοκκο υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισµα.

23.3.17 Ασβεστοχρωµατισµοί
Τα ασβεστοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό οροφών και τοίχων βοηθητικών χώρων,
αποθηκών κτλ. ∆εν χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρµόζονται σε τραχείες επιφάνειες
και αφού αυτές έχουν τριφτεί µε χόρτινη βούρτσα σε πολλές, λεπτές στρώσεις µε βούρτσα ή πινέλο.

23.3.18 Χρωµατισµός Γυψοσανίδων
Ο χρωµατισµός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώµατος
µετά το τρίψιµο των επιφανειών µε υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισµό τους από τη σκόνη
και το αστάρωµα µε ειδικό υλικό που µονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη
µεγάλη απορροφητικότητα της.

23.3.19 Χρωµατισµός Ξύλινων Κουφωµάτων
α.

Για τον χρωµατισµό των ξύλινων κουφωµάτων µε βερνίκια ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα

στην παρ. «Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών» σε συνδυασµό µε τα ακόλουθα εδάφια.
β.

Όταν χρησιµοποιούνται βερνίκια ή ριπολίνες βάσεως νερού πρέπει οι προεπαλείψεις των

επιφανειών να αποτελούνται από υλικά βάσης διαλύτου (και όχι νερού), για να µην ενεργοποιούνται τα
υδατοδιαλυτά συστατικά του ξύλου και να ανέρχονται στην επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να ρυπαίνουν τα
ανοιχτόχρωµα χρώµατα ή βερνίκια.
γ.

Τα στάδια της εργασίας χρωµατισµού µε ριπολίνη είναι τα ακόλουθα:

- αποµάκρυνση της σιλικόνης των υαλοπινάκων και διεύρυνση των ενδεχόµενων ανοιχτών
γωνιακών ενώσεων µέχρι 5 mm περίπου

- προεπάλειψη µε υλικό εµποτισµού ξύλων κατά της κυάνωσης και ρυθµιστικό της υγρασίας
βάσης διαλυτών

- προεπάλειψη και ενδιάµεση στρώση βελατούρας βάσης διαλυτών
- σφράγισµα και στεγανοποίηση αρµών (στοκάρισµα)
- πλήρωση των διευρυµένων γωνιακών ενώσεων µε ειδική µαστίχη παραθύρων ή ειδικό υλικό
σπατουλαρίσµατος εξωτερικών επιφανειών
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- χρωµατισµός µε ριπολίνη βάσης νερού, η οποία είναι η πλέον κατάλληλη όσον αφορά στις
αντοχές έναντι της θερµοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας

- στεγανοποίηση υαλοπίνακα µε ειδική ουδέτερη σιλικόνη που δεν προσβάλλει τα χρώµατα,
αφού έχει ολοκληρωθεί και ξηραθεί πλήρως η τελική στρώση χρώµατος.

23.3.20 Χρωµατισµοί Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Σιδηρών Κατασκευών
α.

Για τις απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας των σιδηρών κατασκευών µέσω βαφών

ισχύουν τα αναγραφόµενα στο DIN 55928 και στο ΕΝ ISO 12944.
β.

Οι βαφές που έχουν σκοπό αντιδιαβρωτική

- αντιοξειδωτική προστασία των µεταλλικών

επιφανειών πρέπει να έχουν ελάχιστο ολικό πάχος µεµβράνης (φιλµ) 100 µ – 200 µ, ανάλογα µε το
περιβάλλον, την καταπόνηση της επιφάνειας κτλ.
γ.

Η σωστή προετοιµασία της επιφάνειας αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του

χρωµατισµού. Τα στάδια προεργασίας για τις σιδηρές κατασκευές είναι τα ακόλουθα:

- Επιµελής καθαρισµός του υποβάθρου.
- Εκτίµηση βαθµού οξείδωσης και αντίστοιχου τρόπου καθαρισµού, οι οποίοι φαίνονται στον
ακόλουθο πίνακα. Στην περίπτωση σηµειακής σκουριάς, αυτή αποµακρύνεται µέχρι την
εµφάνιση γυµνού µετάλλου, ενώ αν εµφανιστεί σκουριά σε κάποιο σηµείο µετά την επίτριψη
παλαιών χρωµάτων µε απόχαρτο, καθαρίζεται επιµελώς και επαλείφεται µε αστάρι.
Τρόπος Καθαρισµού

Βαθµός οξείδωσης
1

Βαθµός Οξείδωσης 1 (σκουριά ως 1%)

χειρωνακτική αποµάκρυνση

2

Βαθµός Οξείδωσης 2 (σκουριά ως 5%)

χειρωνακτική αποµάκρυνση

3

Βαθµός Οξείδωσης 3 (σκουριά ως 15%)

µηχανική αποµάκρυνση

4

Βαθµός Οξείδωσης 4,5 (σκουριά ως 40%)

αµµοβολή, φλογοβολή

- Μετά από αµµοβολή ή φλογοβολή πρέπει να ακολουθεί αµέσως προεπάλειψη, λόγω του
κινδύνου άµεσης οξείδωσης από τον αέρα.

- Πλήρης αποµάκρυνση δέρµατος εξέλασης – φιλµ οξειδίου του σιδήρου, ώστε να επιτευχθεί
επαρκής πρόσφυση και να αποτραπεί η δηµιουργία σκουριάς πίσω από το χρώµα.

- Στα «δύσκολα» σηµεία (οξείες ακµές, τρίεδρες γωνίες, µη προσβάσιµες επιφάνειες) απαιτείται
διπλή ή και τριπλή προεπάλειψη και αποµάκρυνση των τυχόν υπολειµµάτων συγκολλήσεων.

- Ελέγχεται η πρόσφυση των παλαιών χρωµατισµών µε το «τεστ λεπίδας» ή για κιµωλιούµενα
φιλµ το τεστ αυτοκόλλητης ταινίας. Οι φυσαλίδες χρώµατος αποµακρύνονται µηχανικά και
πλήρως, όπως και τα ρυτιδωµένα χρώµατα. Ο έλεγχος πρόσφυσης πολλαπλών στρώσεων
παλαιών χρωµάτων γίνεται µε το τεστ λεπίδας, ενώ ο έλεγχος της ελαστικότητας παλαιού
χρώµατος διεξάγεται µε απολέπιση µε ξυράφι. Στην περίπτωση ύπαρξης σκουριάς κάτω από
το χρώµα ή µέσα σε αυτό, το χρώµα αποµακρύνεται πλήρως.

23.3.21 Ανάγλυφοι Χρωµατισµοί (ρελιέφ)
α.

Ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) χρησιµοποιούνται κυρίως στις εξωτερικές επιφάνειες και

λιγότερο σε εσωτερικές επιφάνειες κυρίως για διακοσµητικούς λόγους. Ο χρωµατισµός αυτός
εφαρµόζεται απευθείας επί του επιχρίσµατος χωρίς την παρεµβολή άλλου υποστρώµατος. Για τα
ρελιέφ ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 924.
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β.

Αντί για τη χρήση ασταριού, εφαρµόζεται ως πρώτη στρώση στην επιφάνεια µε χοντρό πινέλο

ή κοινό ρολό το ίδιο το χρώµα, αραιωµένο µε νερό κατά τις προδιαγραφές του εργοστασίου
παραγωγής του.
γ.

Η δεύτερη στρώση είναι αυτή που δίνει την ανάγλυφη όψη στην επιφάνεια και εφαρµόζεται

χωρίς αραίωση του χρώµατος (ώστε να δηµιουργηθεί χονδρό «µπιµπίκι») µε ειδικό ρολό για ρελιέφ
(αφρώδες ή σφουγγάρι), πάντα από πάνω προς τα κάτω, µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης
στρώσης.
δ.

Αν χρειάζονται επιδιορθώσεις, γίνονται πάντα µε το ίδιο υλικό (π.χ. στην περίπτωση

αποκολλήσεων) και στη συνέχεια η επιφάνεια χρωµατίζεται µε ακρυλικό ή αντιµουχλικό
τσιµεντόχρωµα.

23.3.22 Πέρας Εργασιών
α.

Μετά το τελείωµα των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει το συντοµότερο

όλα τα εργαλεία, ικριώµατα, άχρηστα υλικά, και πλεονάζοντα χρώµατα και να καθαρίσει τις επιφάνειες
(δάπεδα, τοίχοι, επενδύσεις, υαλοπίνακες, είδη υγιεινής κτλ) από τους χρωµατισµούς. Όσες από τις
κατασκευές µετά τον καθαρισµό δεν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, αντικαθίστανται,
σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
β.

Αφαιρούνται επίσης υπερχειλίσεις του χρώµατος, σηµάδια, «τρεξίµατα» χρωµατισµών από τις

επιφάνειες.
γ.

∆εν θα απορρίπτονται άχρηστα χρώµατα µέσα σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις δαπέδων κτλ.

αλλά θα φυλάσσονται σε δοχεία και θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο.

23.4 Έλεγχοι
α.

Κατά την προσκόµιση αλλά και ακριβώς πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον

Ανάδοχο και από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας η κατάσταση του χρώµατος µέσα στο δοχείο, ακόµα και
αν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί προηγουµένως. Το υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

- Αν έχει δηµιουργηθεί παχιά µεµβράνη από στερεοποιηµένο χρώµα, στην επιφάνεια του υλικού
µέσα στο δοχείο (πέτσιασµα).

- Αν έχει επέλθει χηµική αντίδραση των χρωστικών ουσιών µε άλλα συστατικά του χρώµατος
που δηµιουργούν ηµι-σκληρυµένους σβώλους, οι οποίοι δεν µπορούν να εξουδετερωθούν και
να επαναµιχθούν µε το υπόλοιπο υλικό (ζελατινοποίηση ή πήξιµο).

- Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χηµικές αντιδράσεις µεταξύ συστατικών του
υλικού. Σχετικές ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια του υλικού και πιθανά
ασυνήθης οσµή. Στα πλαστικά χρώµατα η έκλυση αερίων µπορεί να είναι ένδειξη ότι το υλικό
υπέστη αρκετές εναλλαγές ψύχους - θέρµανσης.

- Αν υπάρχει εκτεταµένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθµένα του
δοχείου, σε σηµείο που το στερεοποιηµένο χρώµα να µην διαλύεται µε τις συνήθεις
αναδευτικές διαδικασίες. Μικρής έκτασης καθιζήσεις είναι αναµενόµενες στα περισσότερα
χρώµατα, αλλά η χρωστική που έχει καθιζάνει, πρέπει κανονικά να διαλύεται αµέσως µε
ανάδευση ή ανατάραξη.
β.

Οι τελειωµένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν

διαστρώθηκε ή / και απορροφήθηκε οµοιόµορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώµα, στην υφή και στην
τελική εµφάνιση. Οι χρωµατισµοί κρίνονται απορριπτέοι όταν:
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- οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αµυδρά
- η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώµα, όταν δηλαδή το χρώµα είναι διαφανές
(«φάγκρισµα»).

- το χρώµα της χρωµατισµένης επιφάνειας δεν είναι τελείως οµοιόµορφο
- παρουσιάζει έστω και µικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγµές, αποκόλληση, παρουσία
φυσαλίδων κτλ)

- διακρίνονται οι «µατίσεις» των τµηµάτων του χρώµατος µιας επιφάνειας
- διακρίνονται οι διαδροµές του πινέλου που χρησιµοποιήθηκε για τη διάστρωση
- οι γραµµές συνάντησης των χρωµατισµών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως
ευθύγραµµες

- η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη µελέτη ή / και την Υπηρεσία
- το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι οµοιόµορφα
- τα κενά, οι πόροι και οι ρωγµές των προς χρωµατισµό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί
- η εργασία στις γωνίες, στις ακµές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγµές κτλ δεν
είναι ίδιας ποιότητας µε την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες

- τα σφραγιστικά υλικά των αρµών έχουν χρωµατιστεί
γ.

Ο Ανάδοχος επιδιορθώνει τις ατέλειες και τις επιφάνειες χωρίς επιπλέον αποζηµίωση και µετά

την έγκριση της Υπηρεσίας.

24 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

24.1 Ορισµοί – Πεδίο εφαρµογής
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων δαπέδων,

δωµάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και την προµήθεια και παροχή πάσης φύσεως
εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών,
σύµφωνα µε το παρόν, τα λοιπά Συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
β.

Ως θερµοµόνωση νοείται το σύνολο των κατασκευών µέσω των οποίων επιδιώκεται η µείωση

της ταχύτητας ανταλλαγής θερµότητας µεταξύ χώρων µε διαφορετικές θερµοκρασίες.
γ.

Ως φράγµα υδρατµών νοείται µια λεπτή µεµβράνη µε µεγάλη αντίσταση υδρατµοδιαφυγής.

Μπορεί να αποτελείται από φύλλα PVC, αλουµινίου, πολυαιθυλενίου, πισσόχαρτου κτλ.
δ.

Πίνακας: Θερµοµόνωση – Γενικά Πρότυπα

Τίτλος

Πρότυπο

1

Φυσικά µεγέθη και ορισµοί

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7345

2

Συνθήκες µεταφοράς θερµότητας και ιδιότητες υλικών -

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9251

Λεξιλόγιο
3

Μετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία - Φυσικά µεγέθη

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9288

και ορισµοί
4

Μετάδοση µάζας - Φυσικά µεγέθοι και ορισµοί
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Τίτλος
5

Ταξινόµηση

δοµικών

υλικών

Πρότυπο
ανάλογα

µε

τις

ΕΛΟΤ EN 245

-

ΕΛΟΤ ΕΝ 1227

θερµοµονωτικές ιδιότητες
6

Υλικά,

προϊόντα

και

θερµοµονωτικά

συστήµατα

Λεξιλόγιο

24.2 Υλικά
24.2.1 Γενικά
α.

Τα ελαφρά θερµοµονωτικά υλικά διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

-

ανόργανα ινώδη (υαλοβάµβακας, πετροβάµβακας, ορυκτοβάµβακας)

-

κοκκώδη (διογκωµένος περλίτης, ελαφρόπετρα, βερµικουλίτης κτλ).

β.

οργανικά ινώδη (ξυλόµαλλο, µοριοσανίδες, φυτικά ή ζωικά υλικά, τύρφη, φελλός)
κυψελοειδή (διογκωµένη πολυστερίνη, αφρώδης εξηλασµένη πολυστερίνη, διογκωµένη
πολυουρεθάνη, διογκωµένη πολυστυρόλη κτλ)
Πίνακας: Πρότυπα Θερµοµονωτικών Υλικών για Κτίρια
Θέµα

Πρότυπο

Θερµοµονωτικά δοµικά στοιχεία από κυψελωτό κονιόδεµα υδροθερµικής
1

κατεργασίας (ΚΚΥΚ)

ΕΛΟΤ ΕΝ 1203

2

∆ιογκωµένος περλίτης χαλαρά τοποθετηµένος (χύδην) για θερµοµόνωση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1258

3

Προσδιορισµός φαινόµενης πυκνότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ 1602

Προσδιορισµός της σταθερότητας διαστάσεων υπό σταθερές και
4

κανονικές συνθήκες εργαστηρίου (23°C/50% σχετική υγρασία)

ΕΛΟΤ ΕΝ 1603

Προσδιορισµός της σταθερότητας διαστάσεων υπό προδιαγεγραµµένες
5

συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας

ΕΛΟΤ ΕΝ 1604

Προσδιορισµός της παραµόρφωσης υπό προδιαγεγραµµένο φορτίο
6

θλίψεως και θερµοκρασιακών συνθηκών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1605

7

Προσδιορισµός του ερπυσµού µετά από θλίψη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1606

Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό που ασκείται κατακόρυφα των
8

όψεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1607

Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό που εξασκείται παράλληλα
9

των όψεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1608

Προσδιορισµός της βραχυχρόνιας απορρόφησης νερού µε µερική
10

εµβάπτιση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1609

11

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13162

12

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό
13

πολυστερίνης (XPS)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13164

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτo αφρό πολυουρεθάνης
14

(PUR)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13165

15

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13166

16

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13167
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Θέµα

Πρότυπο

17

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο (WW)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13168

18

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο περλίτη (ΕΡΒ)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13169

19

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο φελλό (ICB)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13170

20

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13171

21

Εκτίµηση της συµµόρφωσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 13172

22

Συµπεριφορά έναντι καταπονήσεων σε θλίψη

23

Προσδιορισµός των γραµµικών διαστάσεων των δοκιµίων

ΕΛΟΤ ΕΝ 12085

24

Προσδιορισµός των ιδιοτήτων µετάδοσης των υδρατµών

ΕΛΟΤ EN 12086

25

Προσδιορισµός της µακροχρόνιας απορρόφησης µε εµβάπτιση

ΕΛΟΤ ΕΝ 12087

26

Προσδιορισµός της µακροχρόνιας απορρόφησης µε διάχυση

ΕΛΟΤ EN 12088

27

Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε κάµψη

ΕΛΟΤ ΕΝ 12089

28

Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε διάτµηση

ΕΛΟΤ EN 12090

29

Προσδιορισµός της αντίστασης στη ψύξη-απόψυξη

ΕΛΟΤ ΕΝ 12091

30

Προσδιορισµός µήκους και πλάτους

ΕΛΟΤ EN 822

31

Προσδιορισµός του πάχους

ΕΛΟΤ EN 823

32

Προσδιορισµός της ορθογωνικότητας

ΕΛΟΤ EN 824

33

Προσδιορισµός της επιπεδότητας

ΕΛΟΤ EN 825

34

Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε θλίψη

ΕΛΟΤ EN 826

345

Προσδιορισµός της συµπεριφοράς υπό σηµειακό φορτίο

ΕΛΟΤ EN 826

ΕΛΟΤ EN 12430

24.2.2 Ανόργανα Ινώδη Υλικά
α.

Ο υαλοβάµβακας πρέπει να προστατεύεται από τη διείσδυση της υγρασίας. Κατά συνέπεια

δεν ενδείκνυται η χρήση του σε εξωτερικές επιφάνειες εξωτερικών τοιχωµάτων. Γενικά συνιστάται η
χρήση υαλοβάµβακα µεγάλης πυκνότητας.
β.

Ο υαλοβάµβακας (όπως και ο ορυκτοβάµβακας και ο πετροβάµβακας), όταν τοποθετούνται

ως πάπλωµα, στερεώνονται µε τη βοήθεια ανοξείδωτου µεταλλικού πλέγµατος και καρφιών. Σε διπλές
τοιχοποιίες ενδείκνυται η χρήση υαλοβάµβακα µε επένδυση φύλλου αλουµινίου.
γ.

Ο πετροβάµβακας και ο ορυκτοβάµβακας χρησιµοποιούνται για τη µόνωση λεβήτων,

δεξαµενών και σωληνώσεων καθώς και για πυροπροστασία. Για την προστασία από τη διείσδυση της
υγρασίας χρησιµοποιούνται επικαλύψεις αλουµινίου ή γύψου.

24.2.3 Οργανικά Ινώδη Υλικά
α.

Τα προϊόντα ξυλόµαλλου είναι υπό µορφή σκληρών πλακών µε ή χωρίς ενδιάµεσο φύλλο

διογκωµένης πολυουρεθάνης ή πολυστερίνης. Χρησιµοποιείται και ως ηχοµονωτικό υλικό. Είναι
απαραίτητο να επιχρίεται µε µαρµαροτσιµεντοκονίαµα ή να ενσωµατώνεται σε υλικά απρόσβλητα από
τη σήψη.
β.

Ο φελλός χρησιµοποιείται κυρίως για τη µόνωση εσωτερικών χώρων λόγω και των

ηχοµονωτικών του ιδιοτήτων.
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24.2.4 Εξηλασµένη Πολυστερίνη
α.

Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης χρησιµοποιούνται για τη θερµοµόνωση δωµάτων,

εξωτερικών τοιχοποιιών, στοιχείων από σκυρόδεµα καθώς και για τη µόνωση των διάκενων των
διπλών τοιχοποιιών.
β.

Το υλικό έχει µορφή σκληρής πλάκας µε κλιµακωτή διαµόρφωση στην περίµετρο, ώστε να

αποφεύγονται οι θερµογέφυρες στις θέσεις των αρµών. Αποτελείται από 100% κλειστές κυψελίδες
πολυστερίνης χωρίς ενδιάµεσα κενά, τα οποία και διαµορφώνουν τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του
υλικού. Λόγω της κλειστής κυψελωτής τους δοµής δεν απορροφούν το νερό. Η εξηλασµένη
πολυστερίνη δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε διαλύτες κάθε είδους (πίσσες, κετόνες, βενζίνες,
κόλλες κτλ).
γ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις

εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά στην αποθήκευση του υλικού.

24.2.5 ∆ιογκωµένη Πολυoυρεθάνη
α.

Το υλικό έχει µορφή πλακών, σταθερής και ελεγχόµενης πυκνότητας, µε επικολληµένα στις 2

πλευρές

φύλλα

πολυαιθυλενίου

ή

µεταλλικά

φύλλα

επίπεδης

ή

κυµατοειδούς

µορφής.

Χρησιµοποιούνται ως µονωτικά υλικά:

β.

-

σε δώµατα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται και να προστατεύονται από την
ηλιακή ακτινοβολία

-

σε δοκούς, υποστυλώµατα και τοιχία, στα οποία πρέπει να επικαλύπτονται µε επίχρισµα
σε µονώσεις ψευδοροφών
στο κάτω µέρος κεκλιµένων στεγών.
Ο εκτοξευόµενος αφρός πολυουρεθάνης χρησιµοποιείται σε καµπύλες, θολωτές ή σφαιρικές

επιφάνειες, στις οποίες δεν είναι δυνατή η χρήση πλακών. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές
και απαλλαγµένες από κάθε είδος ξένης ουσίας.

24.2.6 Υλικά ∆ιαµόρφωσης Κλίσεων
Για τη διαµόρφωση των κλίσεων στα δώµατα χρησιµοποιούνται υλικά µε καλές θερµοµονωτικές
ιδιότητες και µικρό ειδικό βάρος. Τα συνηθέστερα υλικά είναι το κισσηροµπετόν, το χυτό κυψελωτό
κονιόδεµα, το περλιτοµπετόν και η ξηρή κίσσηρη. Η διάστρωση των υλικών αυτών γίνεται στο
υπόστρωµα του δώµατος µεταξύ της κύριας θερµοµονωτικής στρώσης και της υδροµονωτικής
στρώσης.

24.3 Εκτέλεση εργασιών
24.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση
α.

Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισµένων συσκευασιών, επί των οποίων

αναγράφεται το περιεχόµενο, ο τύπος του υλικού, η ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει) και τα στοιχεία
του κατασκευαστή του.
β.

Τα θερµοµονωτικά υλικά αποθηκεύονται κατά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Τα

θερµοµονωτικά φύλλα και το πίληµα θα διατηρούνται ξηρά πριν, κατά και µετά την προσκόµισή τους
στο εργοτάξιο και θα αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους. Στην περίπτωση που τα υλικά αυτά
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απορροφήσουν υγρασία θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. Τα ρολά
πιλήµατος θα διατηρούνται πάνω από τους 10°C για διάστηµα 24 h πριν την τοποθέτησή τους.
γ.

Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή/ και έχουν υποστεί ζηµιές ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης

τους, θα αποµακρύνονται το συντοµότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται.

24.3.2 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Το πάχος και το είδος του θερµοµονωτικού υλικού θα πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης

θερµοµόνωσης, των Συµβατικών Τευχών, του παρόντος και των σχετικών κανονισµών καθώς και τα
καθοριζόµενα από την Υπηρεσία. Τα συστήµατα µονώσεων θα ανθίστανται σε αστοχίες
οποιασδήποτε φύσης και ιδιαίτερα στα ευπαθή σηµεία. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για
οποιαδήποτε αστοχία του συστήµατος.
β.

Οι θερµοµονωτικές πλάκες θα είναι τοποθετηµένες και καλά ενωµένες έτσι, ώστε οι αρµοί να

µην δηµιουργούν ευθείες γραµµές αλλά να τέµνονται. Το φράγµα υδρατµών θα γυρνά πάνω στις
πλάκες σε όλη την περίµετρο και θα επικολλάται επί των πλακών εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία.
γ.

Η ποσότητα του υλικού που τοποθετείται ανά ηµέρα εργασίας θα είναι τόση ώστε να µπορεί

να καλυφθεί (την ίδια ηµέρα) για να προστατευθεί από την απορρόφηση υγρασίας. Το υλικό
τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια κατά τη διεύθυνση που συνιστά το εργοστάσιο παραγωγής του
υλικού. Η στεγάνωση του τµήµατος που έχει ήδη θερµοµονωθεί θα εκτελείται την ίδια µέρα µε τη
θερµοµόνωση. ∆εν επιτρέπεται τµηµατική κατασκευή. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών, η
κυκλοφορία εργατοτεχνικού προσωπικού και οχηµάτων απευθείας επί της θερµοµόνωσης ή της
επικάλυψης.
δ.

Όταν απαιτείται θερµοµόνωση στα δάπεδα, το θερµοµονωτικό υλικό τοποθετείται απευθείας

επί της υδροµόνωσης και κατά τη διάστρωση της προστατευτικής τσιµεντοκονίας προστατεύεται µε
λαδόχαρτο ή νάιλον ώστε να αποφεύγεται η ύγρανσή του. Τα στάδια εργασιών θερµοµόνωσης και
υδροµόνωσης δαπέδων περιγράφονται στην παράγραφο «Υδροµόνωση ∆απέδων» του άρθρου
«Υδροµόνωση».
ε.

Η θερµοµόνωση πρέπει να διατηρείται πάντοτε ξηρή. Τα θερµοµονωτικά φύλλα πρέπει να

τοποθετούνται µε προσοχή. Οι ακµές της θερµοµόνωσης σε εκτεθειµένα ανοίγµατα µεταξύ
θερµοµόνωσης και στηθαίων ή άλλων τοίχων, ή στους αρµούς διαστολής κτλ πρέπει να
προστατεύονται µέχρι την τοποθέτηση της µόνιµης επικάλυψης του δώµατος.
στ.

Η κατασκευή της υποκείµενης επιφάνειας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την τοποθέτηση

φράγµατος υδρατµών ή θερµοµόνωσης. Τα ανοίγµατα εξαερισµού και άλλα στοιχεία που διατρυπούν
την οροφή θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί και προετοιµαστεί κατάλληλα για τη διαµόρφωση της
θερµοµόνωσης γύρω από αυτά. Πριν από την τοποθέτηση του φράγµατος υδρατµών οι αρµοί της
υποκείµενης επιφάνειας καλύπτονται κατάλληλα µε λωρίδες πιλήµατος ενσωµατωµένου και
επαλειµµένου µε ασφαλτικό τσιµέντο. Η υποκείµενη επιφάνεια θα είναι λεία, καθαρή και ξηρή καθ΄ όλη
τη διάρκεια των εργασιών θερµοµόνωσης.
ζ.

Η θερµοκρασία των θερµοµονωτικών υλικών θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του

κατασκευαστή. Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος θα είναι τουλάχιστον 5°C και δεν θα υπάρχει πάγος
ή υγρασία στο δώµα κατά την τοποθέτηση της θερµοµόνωσης ή της επικάλυψης. Η ένταση του αέρα
ενδείκνυται να είναι µικρή κατά τη διάρκεια των εργασιών θερµοµόνωσης, ώστε τα θερµά υλικά και τα
µπάζα να µην διασκορπίζονται και τα θερµοµονωτικά φύλλα να µην τοποθετούνται δύσκολα και
επικίνδυνα.
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η.

Η διάταξη και η τοποθέτηση των θερµοµονωτικών και στεγανωτικών υλικών πρέπει να γίνεται

µε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ραφές, οι συναρµογές και οι κοπές των
υλικών και να αποφεύγονται τα µικρά τεµάχια στις περιµέτρους και τις διεισδύσεις.
θ.

Το φράγµα υδρατµών τοποθετείται από την εξωτερική πλευρά των θερµών εσωτερικών

δοµικών στοιχείων, ώστε να εµποδίσει τη διείσδυση και υδροποίηση των υδρατµών.

24.3.3 Υποβολές
α.

β.

Ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία:

-

κατασκευαστικά σχέδια πριν από την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία συµπεριλαµβάνουν
λεπτοµέρειες στις περιοχές ενώσεων και αρµών διαστολής

-

αντίγραφα προδιαγραφών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικώς υποδείξεων των
εργοστασίων παραγωγής των υλικών, τα οποία περιλαµβάνουν στοιχεία εγκεκριµένων
δοκιµών που θα αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές

-

δείγµατα όλων των υλικών
2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα µόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 10 m .

Τα δείγµατα θα είναι πλήρη και θα περιλαµβάνουν κατασκευή απόληξης δώµατος σε στηθαίο,
αερισµό, στόµια απορροής, συναρµογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή θα συµφωνεί µε το δείγµα, που
προηγουµένως έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.

24.3.4 Εξωτερικά Κατακόρυφα Στοιχεία
24.3.4.1 Γενικά
α.

Η παράγραφος αφορά στη θερµική µόνωση πλινθοδοµών και στοιχείων από οπλισµένο

σκυρόδεµα (τοιχία, δοκοί, υποστυλώµατα, πρέκια, οριζόντια και κατακόρυφα διαζώµατα).
β.

Τα στοιχεία αυτά µονώνονται µε πλάκες πολυουρεθάνης ή εξηλασµένης πολυστερίνης ή µε

άλλο ισοδύναµο υλικό, πάχους που καθορίζεται από τη µελέτη θερµοµόνωσης.
24.3.4.2 Μόνωση Οπτοπλινθοδοµών
α.

Οι γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή διπλής τοιχοποιίας µε ενδιάµεση θερµοµόνωση

αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Τοιχοποιίες». Οι δύο παράλληλες πλινθοδοµές
συνδέονται µε οριζόντια και κατακόρυφα διαζώµατα, που καλύπτουν το συνολικό πάχος των δύο
τοιχοποιιών και του µονωτικού, και µονώνονται από την εσωτερική τους πλευρά µε το ίδιο
θερµοµονωτικό υλικό, ώστε να αποφεύγονται οι θερµογέφυρες. Η εγκατάσταση θερµοµονωτικών
υλικών τοίχων εκτελείται συγχρόνως µε τη δόµησή τους.
β.

Εφόσον απαιτείται, στην εξωτερική πλευρά των εσωτερικών τοίχων πριν από την τοποθέτηση

των πλακών θα τοποθετείται φράγµα υδρατµών.
γ.

Στην περίπτωση τοιχοποιίας µε επένδυση πλακών γρανίτη ή µαρµάρου, το θερµοµονωτικό

υλικό τοποθετείται µεταξύ της τοιχοποιίας και της επένδυσης.
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24.3.4.3 Μόνωση στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα
α.

Στην εξωτερική επιφάνεια των ξυλοτύπων των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα

τοποθετούνται οι πλάκες του θερµοµονωτικού υλικού, που στηρίζονται µε κατάλληλα στηρίγµατα στο
σκυρόδεµα.
β.

Επί των πλακών τοποθετείται γαλβανισµένο µεταλλικό πλέγµα τύπου νερβοµετάλ, που

υπερκαλύπτει κατά 20 cm τις παρακείµενες τοιχοποιίες. Το πλέγµα αυτό στηρίζεται στο σκυρόδεµα και
στις τοιχοποιίες µε γαλβανισµένα στηρίγµατα, διαπερνώντας το θερµοµονωτικό υλικό. Επί του
πλέγµατος διαστρώνεται το επίχρισµα.

24.3.5 Θερµά ∆ώµατα
α.

Η προστασία των µονοκέλυφων θερµών δωµάτων επιτυγχάνεται µε τη διαµόρφωση των

σωστών κλίσεων της τελικής επικάλυψης, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%. Πρέπει να
προβλέπεται η τοποθέτηση επαρκών υδατοσυλλεκτών απορροής όµβριων, ώστε να αποστραγγίζεται
σωστά το δώµα.
β.

Στάδια κατασκευής θερµοµόνωσης και υδροµόνωσης

-

Το δώµα επαλείφεται µε 2 στρώσεις ψυχρής ασφάλτου, αφού γίνει επιµεληµένος
καθαρισµός του. Κατόπιν τοποθετούνται θερµοµονωτικές πλάκες κατά τη µελέτη
θερµοµόνωσης και πάνω από αυτές πλαστική µεµβράνη.

-

Στη συνέχεια διαστρώνεται κισσηροµπετόν κλίσεων ή άλλο ισοδύναµο ελαφροµπετόν,
ελάχιστου πάχους 8 cm και επ΄ αυτού ισχυρή τσιµεντοκονία πάχους 3 cm οπλισµένη µε
κοτετσόσυρµα.

-

Ακολουθούν δύο επάλληλες διασταυρούµενες στρώσεις ασφαλτόπανου µε υαλόπλεγµα. Η
κάθε στρώση επικολλάται σε ολόκληρη την επιφάνεια του υποστρώµατος µε θερµή ειδική
οξειδωµένη ασφαλτόκολλα. Οι λωρίδες κάθε στρώσης ασφαλτόπανου θα
αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm. Tα άκρα τους θα θερµοκολλούνται. Τα ασφαλτόπανα θα
ενσωµατώνονται στο στηθαίο σε ύψος τουλάχιστον 25 cm πάνω από την τελική επιφάνεια
του δώµατος και θα γυρίζουν πάνω στο στηθαίο σε περίπτωση στηθαίου χαµηλότερου των
25 cm.

-

Κατόπιν η επιφάνεια επαλείφεται µε ψυχρή άσφαλτο (1 kg/m ) και γίνεται επίπαση της µε
χονδρόκοκκη άµµο θαλάσσης ή λατοµείου.

-

Τέλος, αν το δώµα είναι βατό, ακολουθεί η διάστρωση ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος (1:4 µε
3
προσθήκη τσιµέντου 300 kg/m ), πάχους 1,5 cm περίπου ή όσο χρειάζεται για τη
διαµόρφωση της τελικής στάθµης του δαπέδου, µετά την επένδυση του (πλακίδια,
τσιµεντόπλακες, κτλ). Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται ειδικές τσιµεντόπλακες
διαστάσεων 50 x 50 x 5 cm, διαστρώνονται σε ειδικά πλαστικά στηρίγµατα αφήνοντας
αεριζόµενο κενό ύψους 3 cm. Οι τσιµεντόπλακες πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας,
αδιαπέρατες από το νερό. Μεταξύ των πλακών αυτών αφήνεται αρµός πλάτους 1 cm, ο
οποίος αφού καθαριστεί καλά πληρούται µε ισχυρή τσιµεντοκονία και βάφεται µε δύο
στρώσεις µίνιο. Εκτός από τους αρµούς ανάµεσα στις πλάκες κάθε 4 m και κατά τις δύο
κύριες διευθύνσεις θα διαµορφώνεται αρµός διαστολής πλάτους 2 cm, που θα πληρούται
σε όλο το βάθος του µε ασφαλτική µαστίχη.

-

Όταν το δώµα δεν είναι βατό, για την προστασία της υδροµονωτικής στρώσης τοποθετείται
ξηρά χαλικόστρωση πάχους 10 – 15 cm.

2
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γ.

Κατά την τοποθέτηση πλακών σε µια στρώση πρέπει να µην αφήνονται κενά µεταξύ τους. Σε

περίπτωση δύο στρώσεων θερµοµονωτικών πλακών, οι πλάκες της δεύτερης στρώσης πρέπει να
καλύπτουν τις ενώσεις των πλακών της πρώτης στρώσης.

24.3.6 Ψυχρά ∆ώµατα
α.

Τα ψυχρά δώµατα είναι η συνηθέστερη περίπτωση ξύλινων στεγών και αποτελούνται από δύο

ανεξάρτητα στρώµατα, µεταξύ των οποίων κυκλοφορεί ο ατµοσφαιρικός αέρας, ο οποίος ανανεώνεται
συνεχώς. Το εξωτερικό στρώµα εξασφαλίζει την πλήρη και αποτελεσµατική στεγανοποίηση, ενώ το
εσωτερικό αποτελεί τη θερµοµονωτική προστασία και την προστασία κατά της διείσδυσης των
υδρατµών. Η κλίση της στέγης για τα γαλλικού τύπου κεραµίδια είναι 16 - 28%, ενώ για τα βυζαντινού
τύπου είναι 32 - 37%.
β.

Για να αποφεύγεται η συγκέντρωση υγρασίας στη στέγη, είναι απαραίτητος ο αερισµός της.

Για το λόγο αυτό στις στέγες αυτού του τύπου προβλέπονται ανοίγµατα αερισµού. Ο ενδιάµεσος
αεριζόµενος χώρος θα έχει ύψος µεγαλύτερο από 30 cm και στις θέσεις των ανοιγµάτων θα
τοποθετούνται γρίλιες, µέσω των οποίων θα γίνεται ο αερισµός. Τα ανοίγµατα αερισµού προς την
περίµετρο της στέγης χρησιµεύουν για την είσοδο του αέρα, ενώ αυτά προς την κορυφογραµµή της
για την έξοδο. Σε στέγες µεγάλων διαστάσεων ενδείκνυται η κατασκευή και ενδιάµεσων ανοιγµάτων,
όπου τοποθετούνται ειδικά τεµάχια εξαερισµού.
γ.

Το πλάτος του διάκενου αερισµού και οι διαστάσεις των ανοιγµάτων εξαρτώνται από το κλίµα

της περιοχής, την κλίση και τη µορφή της στέγης και τη θέση του κτιρίου. Το ελάχιστο πλάτος είναι 2 –
4 cm. Οι οπές ή εγκοπές των ανοιγµάτων έχουν διάσταση περίπου 4 cm.
δ.

Το διάκενο αερισµού διαµορφώνεται πάντα πάνω από τη θερµοµονωτική στρώση. Πρέπει να

προβλέπονται ανοίγµατα στις ίδιες θέσεις και στη στεγάνωση και στο πέτσωµα. Στα ανοίγµατα
αερισµού στις άκρες της στέγης τοποθετούνται ειδικές διάτρητες µεταλλικές ή πλαστικές (PVC)
διατοµές, ενώ σε αυτά των κορυφογραµµών χρησιµοποιούνται ειδικά διάτρητα κεραµίδια ή ειδικά
µεταλλικά ή πλαστικά εξαρτήµατα. Στις κορυφογραµµές και στις ακµές της στέγης τοποθετούνται
οπωσδήποτε προκατασκευασµένες διατοµές πάνω από το συνδετικό κονίαµα.

24.3.7 Στέγες µε Μεταλλικές Επικαλύψεις
24.3.7.1 Θερµοµόνωση κάτω από την επικάλυψη
α.

H θερµοµόνωση που τοποθετείται κάτω από τη µεταλλική επικάλυψη αποτελείται από

µονωτικά πετάσµατα ή παπλώµατα που µπορεί να περιλαµβάνουν στεγανωτική επένδυση.
β.

Τα µονωτικά παπλώµατα τοποθετούνται πάνω στις δοκούς του σκελετού της στέγης και

στερεώνονται κατά τη στερέωση της µεταλλικής επικάλυψης. Τα διαδοχικά φύλλα παπλώµατος
αλληλοκαλύπτονται πάνω στις δοκούς, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία θερµογεφυρών. Στην
περίπτωση αυτή η κάτω επιφάνεια της µεταλλικής στέγης καλύπτεται συνήθως µε ψευδοροφή για
αισθητικούς λόγους.
γ.

Τα µονωτικά πετάσµατα τοποθετούνται αµφιέρειστα πάνω στις δοκούς του σκελετού ή

εδράζονται στο σανίδωµα και σταθεροποιούνται κατά τη στερέωση της µεταλλικής επικάλυψης. Οι
ακµές των πετασµάτων µπορεί να είναι διαµορφωµένες µε εσοχές και αντίστοιχες προεξοχές, έτσι
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ώστε να εφαρµόζουν µεταξύ τους. H κάτω επιφάνεια των µονωτικών πετασµάτων µπορεί να έχει
ενσωµατωµένη διακοσµητική επένδυση, έτσι ώστε να µπορεί να παραµένει εµφανής.
24.3.7.2 Θερµοµόνωση µεταξύ δυο φύλλων µεταλλικής επικάλυψης
α.

H µεταλλική επικάλυψη µιας στέγης µπορεί να αποτελείται από δυο επάλληλα αυλακωτά ή

πτυχωτά φύλλα λαµαρίνας. H κατασκευή αυτή δηµιουργεί µεταξύ των δυο φύλλων µεταλλικής
επικάλυψης έναν κενό χώρο πλάτους ίσου µε το ύψος των δεύτερων δοκών του σκελετού, επί των
οποίων εδράζεται το δεύτερο φύλλο. Το κενό αυτό καλύπτεται µε µονωτικά παπλώµατα ή πετάσµατα.
β.

Το µονωτικό πάπλωµα καλύπτει τις δεύτερες δοκούς του σκελετού της στέγης µε µια λωρίδα

αλληλοεπικάλυψης για να αποφεύγεται η δηµιουργία θερµογεφυρών.
γ.

Στην περίπτωση που τα επάλληλα φύλλα µεταλλικής επικάλυψης συνδέονται άµεσα µεταξύ

τους µπορεί να στερεωθεί µονωτικό πάπλωµα ανάµεσα τους.
24.3.7.3 Θερµοµόνωση πάνω από τη µεταλλική επικάλυψη
α.

H τοποθέτηση της θερµοµόνωσης πάνω από τη µεταλλική επικάλυψη µπορεί να

κατασκευαστεί µετά από την κατασκευή της επικάλυψης. Στην περίπτωση αυτή η θερµοµόνωση
αποτελείται από µονωτικά πετάσµατα και είναι απαραίτητο να συνδυαστεί µε συµβατή στεγάνωση,
ώστε να µην είναι άµεσα εκτεθειµένη στην υγρασία. Το µονωτικό υλικό πρέπει να έχει την απαραίτητη
µηχανική αντοχή ανάλογα µε τη βατότητα της στέγης.
β.

H απόσταση µεταξύ των δοκών του σκελετού της στέγης καθώς και η ελαστικότητα της

µεταλλικής επικάλυψης λαµβάνονται υπόψη όσον αφορά στο ελάχιστο πάχος θερµοµόνωσης.
γ.

H στερέωση της µονωτικής επίστρωσης στη µεταλλική επικάλυψη γίνεται µε µηχανικό τρόπο,

έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αποκόλλησης από την επίδραση του ανέµου. Tα πετάσµατα
στερεώνονται στις δοκούς του σκελετού της στέγης µε ειδικές βίδες που διαπερνούν τη µεταλλική
επικάλυψη. Σε ορισµένες περιπτώσεις εφαρµόζεται επικάλυψη της µεταλλικής στέγης µε αφρό
πολυουρεθάνης, µε την προϋπόθεση της σχετικής στεγάνωσης και προστασίας του µονωτικού
στρώµατος.
24.3.7.4 Στεγάνωση της στέγης πάνω από τη θερµοµόνωση
α.

H στεγάνωση της µεταλλικής στέγης µε εξωτερική θερµοµόνωση τοποθετείται πάνω από τη

θερµοµόνωση και στερεώνεται σε αυτή µε έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στη συνέχεια,
ανάλογα µε τα χρησιµοποιούµενα µονωτικά και στεγανωτικά υλικά:

-

πλήρης επικόλληση µε θερµά ασφαλτικά υλικά
µηχανική στερέωση
απλή τοποθέτηση και σταθεροποίηση µε βαριά επίστρωση. H βαριά επίστρωση µπορεί να
αποτελείται από πλάκες επίστρωσης εξωτερικών δαπέδων, άκαµπτα φύλλα υψηλής
πυκνότητας κτλ.

24.4 Έλεγχοι
α.

Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής θερµοµονώσεων, πρέπει να έχει

ελέγξει την πλήρη κατασκευή, επιπεδότητα και όλων των προς µόνωση επιφανειών, σύµφωνα µε το
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παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την επιδιόρθωση
τους.
β.

Μετά το πέρας των εργασιών θερµοµόνωσης και πριν από την αρχή των επόµενων εργασιών,

η κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία
διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή.

25 Υ∆ΡΟΜΟΝΩΣΗ

25.1 Ορισµοί – Πεδίο εφαρµογής
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή / και κατασκευή των υδροµονώσεων δαπέδων,

δωµάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων και των µορφώσεων, στεγανώσεων αποµονώσεων
των κατακόρυφων και οριζοντίων αρµών διαστολής, καθώς και την προµήθεια και παροχή πάσης
φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και
υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα λοιπά Συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
β.

∆εν περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

γ.

αδιαπέρατο σκυρόδεµα
χυτή άσφαλτο
στεγανώσεις γεφυρών
στεγανώσεις θεµελιώσεων και ΧΥΤΑ
στεγανώσεις δεξαµενών
Η υγρασία που µπορεί να επηρεάσει τα κτίρια µπορεί να είναι:

δ.

υγρασία του εδάφους
νερό ρέον στην επιφάνεια του εδάφους
νερό από βροχή, χιόνι κτλ
εσωτερική υγρασία των δοµικών υλικών
διαρροή των υδραυλικών εγκαταστάσεων
υγρασία λόγω της λειτουργίας του κτιρίου (νερό χρήσης, υδρατµοί).
Ως υδροµονώσεις νοούνται όλα τα σχετικά µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της

στεγανότητας των κατασκευών. Οι υδροµονώσεις κτιρίων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ε.

υδροµόνωση στεγών και δωµάτων
υδροµόνωση τοίχων ανωδοµής
υδροµόνωση τοίχων και δαπέδων υπογείων χώρων
Γενικά για τις εργασίες των υδροµονώσεων ισχύουν οι διατάξεις του DIN 18336, και του DIN

18195 – 2 (όσον αφορά στις απαιτήσεις κατασκευής), οι οποίες συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα
στο παρόν.

25.2 Υλικά
25.2.1 Γενικά
α.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης που δίνονται από τον

κατασκευαστή κάθε υλικού, σε συνδυασµό µε το παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας.
K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

-256-

Ν1100a/5176/B10

β.

Τα υδροµονωτικά υλικά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

-

στεγανωτικά υλικά µάζας, που είναι πρόσµικτα που χρησιµοποιούνται στο σκυρόδεµα και
στα επιχρίσµατα και τους προσδίδουν πλήρη αδιαπερατότητα

-

µεµβράνες (ασφαλτικές, ελαστοµερείς, πολυαιθυλενίου, συνθετικού ελαστικού, θερµο αδρανο-ελαστικές, καθαρού PVC κ.α.)

-

ρευστά στεγανωτικά υλικά (ασφαλτικά, πλαστικά)

γ.

Τα υδροµονωτικά υλικά θα πληρούν γενικά τις ακόλουθες απαιτήσεις:

δ.

θα προσφέρουν πλήρη στεγανότητα
θα είναι ανθεκτικά στα περισσότερα οξέα και αλκάλια
θα έχουν συγκολλητικές ιδιότητες
θα είναι ανθεκτικά στη σήψη, στους µύκητες και στους τερµίτες
θα έχουν επαρκή αντοχή και πρόσφυση
θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 έτη.
Τα βοηθητικά υλικά (κόλλες, γαλακτώµατα, µαστίχες κτλ) που χρησιµοποιούνται πρέπει να

ικανοποιούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του στεγανωτικού υλικού και να είναι συµβατά µε
αυτό.
ε.

Οι µεµβράνες και τα φύλλα στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και να µην

αλλοιώνονται πέραν των προδιαγεγραµµένων ορίων. Εφόσον οι µεµβράνες δεν πληρούν τις
απαιτήσεις αυτές, θεωρούνται απορριπτέες και αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου. Οι
µεµβράνες πρέπει να είναι ανθεκτικές στο χρόνο και στις υπεριώδεις ακτινοβολίες.
στ.

Τα ειδικά τεµάχια συλλογής και απορροής των όµβριων υδάτων, θα είναι εγκεκριµένα από την

Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει φάκελο µε τα υλικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και
τον τρόπο συναρµολόγησης των παραπάνω ειδικών τεµαχίων. ∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία έχει το
δικαίωµα να απαιτήσει την αντικατάσταση τους.
ζ.

Ασφαλτικά υλικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε περιοχές που έρχονται σε άµεση επαφή

µε υλικά από PVC.

25.2.2 Προδιαγραφές

1

Τίτλος

Πρότυπο

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά πλαστικά και ελαστοµερή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1296

φύλλα στεγάνωσης - Μέθοδος τεχνητής γήρανσης µε µακροχρόνια
έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες
2

Εύκαµπτες

στεγανωτικές

διαστασιολογικής

µεµβράνες

σταθερότητας:

-

Ασφαλτικές,

Προσδιορισµός
πλαστικές

ΕΝ 1107

και

ελαστοµερείς µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων
3

Εύκαµπτες

στεγανωτικές

µεµβράνες

-

Ασφαλτικές

µεµβράνες

ΕΛΟΤ ΕΝ 1108

στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός σταθερότητας του σχήµατος
υπό την επίδραση κύκλου θερµοκρασιακών µεταβολών
4

Εύκαµπτες

στεγανωτικές

µεµβράνες

-

Ασφαλτικές

µεµβράνες

ΕΛΟΤ ΕΝ 1109

στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός ευκαµψίας σε χαµηλές
θερµοκρασίες
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Τίτλος
5

Εύκαµπτες

στεγανωτικές

Πρότυπο

µεµβράνες

-

Ασφαλτικές

µεµβράνες

ΕΛΟΤ ΕΝ 1110

στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης ροής σε
υψηλές θερµοκρασίες
6

Εύκαµπτες

στεγανωτικές

µεµβράνες

-

Ασφαλτικές

µεµβράνες

ΕΛΟΤ ΕΝ 12039

στεγάνωσης δωµάτων - προσδιορισµός της πρόσφυσης ψηφίδων
7

Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και

ΕΝ 12310

ελαστοµερείς µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της
αντίστασης στο σχίσιµο (µε καρφί)
8

Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και

ΕΝ 12311

ελαστοµερείς µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός
ιδιοτήτων εφελκυσµού
9

Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και

ΕΝ 12316

ελαστοµερείς µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της
αντοχής αποκόλλησης των συνδέσεων
10

Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και

ΕΝ 12317

ελαστοµερείς µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός των
διατµητικών αντοχών των αρµών επικάλυψης
11

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προετοιµασία δειγµάτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 12594

δοκιµής
12

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Ορολογία

ΕΝ 12597

13

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή

ΕΛΟΤ ΕΝ 12730

φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στη
στατική φόρτιση
14

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή

ΕΛΟΤ ΕΝ 13583

φύλλα για στεγάνωση δωµάτων - Προσδιορισµός αντοχής στη
χαλαζόπτωση
15

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Χαρακτηρισµός φυσικών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1425

ιδιοτήτων
16

Ασφαλτικά

και

συνδετικά

ασφαλτικών

της

ΕΛΟΤ ΕΝ 1426

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός της αντίστασης στο

ΕΛΟΤ ΕΝ 1844

-

Προσδιορισµός

διείσδυσης µε βελόνα
17

όζον - Πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων
18

Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Προσδιορισµός µήκους,

ΕΝ 1848

πλάτους και ευθύτητας: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς
µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων
19

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός του πάχους και της

ΕΝ 1849

µάζας ανά µονάδα επιφάνειας: Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή
φύλλα στεγάνωσης δωµάτων
20

Εύκαµπτα

φύλλα

ελαττωµάτων:

στεγάνωσης

Ασφαλτικά,

-

πλαστικά

Προσδιορισµός
και

ελαστοµερή

ορατών

ΕΝ 1850

φύλλα

στεγάνωσης δωµάτων
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21

Τίτλος

Πρότυπο

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1928

φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός υδατοπερατότητας
22

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1931

φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός ιδιοτήτων υδρατµοπερατότητας
23

Εύκαµπτα

φύλλα

στεγάνωσης-

Προσδιορισµός

ικανότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ 495 - 5

αναδίπλωσης σε χαµηλή θερµοκρασία: Πλαστικά και ελαστοµερή
φύλλα στεγάνωσης δωµάτων
24

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή

ΕΛΟΤ ΕΝ 12691
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Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων
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κόλλησης / αποκόλλησης σε µεταβλητές θερµοκρασίες

25.2.3 Μεµβράνες
α.

Οι µεµβράνες υδροµόνωσης που χρησιµοποιούνται συνήθως µπορούν να είναι ασφαλτικές,

πλαστικές, µεµβράνες από εξευγενισµένη άσφαλτο και πλαστικά υλικά και ενισχυµένες µε υαλοΐνες,
πολυεστερικά πλέγµατα ή φύλλα λεπτού πολυαιθυλενίου. Οι µεµβράνες αυτές έχουν πάχος 1,6 mm –
3.2 mm και µπορεί να έχουν επικάλυψη φύλλου αλουµινίου, χαλαζιακής άµµου και λεπτόκοκκων
µαρµαροψηφίδων.
β.

Η επιλογή των µεµβρανών και ο αριθµός των στρώσεων ορίζονται από τη µελέτη, τα

κατασκευαστικά σχέδια και τα Συµβατικά Τεύχη του έργου.
γ.

Τα συνηθέστερα είδη συνθετικών στεγανωτικών µεµβρανών είναι τα ακόλουθα:

-

µεµβράνες από ασφαλτο - πολυπροπυλενίου
υαλοπλέγµατα, υαλοπιλήµατα ή πολυεστερικές ίνες

-

µεµβράνες συνθετικού ελαστικού (EPDM) που χρησιµοποιούνται σε επιφάνειες από
σκυρόδεµα, µεταλλικές ή ξύλινες στέγες

-

µεµβράνες καθαρού PVC

δ.

(ΑΡΡ),

συνήθως

ενισχυµένες

µε

µεµβράνες εύκαµπτου PVC (ιδιότητες κατά DIN 16726)
µεµβράνες χλωριοµένου πολυαιθυλενίου (CPE), ιδανικές για χρήση σε φυτεµένα δώµατα
µεµβράνες ασφάλτου – πολυαιθυλενίου
µεµβράνες πολυαιθυλενίου, από πολυαιθυλένιο υψηλής ή χαµηλής πυκνότητας
Οι θερµοπλαστικές µεµβράνες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε βενζίνες, διαλυτικά, λίπη

και έλαια.

25.3 Εκτέλεση εργασιών
25.3.1 Υποβολές
α.

Ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία:

-

κατασκευαστικά σχέδια πριν από την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία συµπεριλαµβάνουν
λεπτοµέρειες στις περιοχές ενώσεων και αρµών διαστολής
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-

αντίγραφα προδιαγραφών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικώς υποδείξεων των
εργοστασίων παραγωγής των υλικών, τα οποία περιλαµβάνουν στοιχεία εγκεκριµένων
δοκιµών που θα αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές

-

δείγµατα όλων των υλικών

β.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα υδροµόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 10

2

m . Τα δείγµατα θα είναι πλήρη και θα περιλαµβάνουν κατασκευή απόληξης δώµατος σε στηθαίο,
αερισµό, στόµια απορροής, συναρµογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή θα συµφωνεί µε το δείγµα, που
έχει προηγουµένως εγκριθεί από την Υπηρεσία.

25.3.2 Προετοιµασία
α.

Η ειδική προετοιµασία της προς υδροµόνωση επιφάνειας θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του

κατασκευαστή του υλικού υδροµόνωσης και θα είναι εγκεκριµένη από την Υπηρεσία. Οι προς
υδροµόνωση επιφάνειες γενικά πρέπει να είναι καθαρές και ξηρές, λείες και χωρίς προεξοχές, ρωγµές
και κενά καθώς και απαλλαγµένες από πλεονάζοντα υλικά. Θα έχουν την επαρκή αντοχή και
ευστάθεια έναντι ολίσθησης. Ο Ανάδοχος εκτός των προαναφερθέντων υποχρεούται να εξακριβώνει
και την ύπαρξη αρµών, ενσωµατωµένων αντικειµένων, σωληνώσεων ακατάλληλα τοποθετηµένων σε
λανθασµένες θέσεις καθώς και τυχόν αιχµηρές γωνίες και ακµές ξυλοτύπων. Οι επιφάνειες δεν πρέπει
να είναι ούτε πολύ τραχείες, ούτε πολύ λείες, ούτε υπερβολικά πορώδεις. Οι αρµοί, οι οπές, οι ρωγµές
κτλ στις επιφάνειες από σκυρόδεµα διαβρέχονται, κατόπιν πληρώνονται µε τσιµεντοκονία και
εξοµαλύνονται. Η τσιµεντοκονία πρέπει να έχει σκληρυνθεί πριν την προεπάλειψη (µε primer), στις
περιπτώσεις που αυτή απαιτείται.
β.

Η τοποθέτηση των υλικών υδροµόνωσης εκτελείται µόνο µετά την ολοκληρωση της

κατασκευής του υποστρώµατος και την εφαρµογή των υλικών εµποτισµού, ώστε οι µεµβράνες να µην
υφίστανται φθορές από τις εργασίες.
γ.

Ο Ανάδοχος µετά τον έλεγχο των υποκείµενων επιφανειών πρέπει να προβεί στις

απαραίτητες επιδιορθώσεις πριν τις εργασίες υδροµόνωσης, χωρίς να διεκδικήσει συµπληρωµατική
αµοιβή.
δ.

Τα κενά οι ρωγµές και οι αρµοί του υποστρώµατος, που δεν αποτελούν αρµούς

συστολοδιαστολής θα πληρούνται µε τα κατάλληλα υλικά σφράγισης, συµβατά µε την επιφάνεια και το
υλικό υδροµόνωσης εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.

25.3.3 Μεταφορά και Αποθήκευση
α.

Τα υλικά προσκοµίζονται στο Εργοτάξιο εντός σφραγισµένων συσκευασιών, επί των οποίων

αναγράφεται το περιεχόµενο, ο τύπος του υλικού, η ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει) και τα στοιχεία
του κατασκευαστή του.
β.

Τα ασφαλτικά υλικά αποθηκεύονται σε προστατευµένο χώρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να

προστατεύονται από τον παγετό. Πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασίες άνω των 10°C, για
τουλάχιστον 24 h πριν από τη χρήση τους.
γ.

Οι µεµβράνες και τα υφάσµατα ενίσχυσης αποθηκεύονται σε προστατευµένο χώρο κατά

τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται από την υγρασία. Στην περίπτωση που δεν διατίθεται τέτοιος
χώρος, στοιβάζονται σε παλέτες, χωρίς να έρχονται σε επαφή µε το έδαφος και καλύπτονται εντελώς
από αδιάβροχα ειδικά καλύµµατα που επιτρέπουν την αναπνοή του υλικού. ∆εν επιτρέπεται η χρήση
πλαστικών καλυµµάτων για την προστασία των υλικών αυτών, διότι προκαλούν συµπυκνώµατα.
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δ.

Στα ασφαλτικά γαλακτώδη υλικά θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της

αποθήκευσής τους, ώστε τα γαλακτώδη συστατικά να µην καθιζάνουν ή διαχωρίζονται.
ε.

Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή/ και έχουν υποστεί ζηµιές ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης

τους, θα αποµακρύνονται το συντοµότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται.
στ.

∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών, έτσι ώστε να υπερφορτίζεται το δώµα ή άλλα τµήµατα

της κατασκευής.

25.3.4 Γενικές Απαιτήσεις
α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία σύστηµα υδροµόνωσης (υλικά, τρόπος κατασκευής,

έλεγχοι), το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις του παρόντος, της µελέτης υδροµόνωσης των λοιπών
Συµβατικών Τευχών και των σχετικών κανονισµών. Η Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει την
προτεινόµενη µέθοδο, εφόσον κατά την κρίση της δεν εξασφαλίζεται επαρκής υδροµόνωση της
κατασκευής και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την υποβολή νέας πρότασης.
β.

Τα συστήµατα υδροµονώσεων πρέπει να ανθίστανται σε αστοχίες οποιασδήποτε φύσης και

ιδιαίτερα στα ευπαθή σηµεία. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία του
συστήµατος. Ειδική µέριµνα θα δίνεται για την υδροµόνωση χώρων έστω και προσωρινής παραµονής
ατόµων καθώς και αποθήκευσης ευαίσθητων στην υγρασία υλικών.
γ.

Οι εργασίες εκτελούνται από ειδικευµένο συνεργείο, τουλάχιστον πενταετούς εµπειρίας,

επιβλέπονται και ελέγχονται από την Υπηρεσία. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών θα είναι
επίσης αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.
δ.

Οι εργασίες υδροµόνωσης εκτελούνται µόνο όταν οι καιρικές συνθήκες είναι σύµφωνες µε τις

υποδείξεις του κατασκευαστή και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την ωρίµανση των υλικών. Γενικά
δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή εργασιών υδροµόνωσης σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 5°C.
∆εν επιτρέπεται επίσης η διεξαγωγή εργασιών επαλείψεων και εργασιών διάστρωσης κονιαµάτων
υπό βροχή, χιόνι και παγετό, δριµύ άνεµο και δριµύ ψύχος.
ε.

Στεγανολεκάνη θα κατασκευάζεται για την υδροµόνωση υπογείων, δαπέδων και περιµετρικών

τοιχίων, εφόσον το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα δηµιουργεί την απαίτηση συνεχούς άντλησης των
υπογείων υδάτων.
στ.

Οι ηλεκτροµηχανολογικές

και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις (διαµόρφωση καναλιών,

τοποθέτηση σωληνώσεων κτλ) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις εργασίες στεγάνωσης. Οι
εργασίες στεγανωτικών διαµορφώσεων στις οπές, στις καπνοδόχους κτλ προγραµµατίζονται έτσι
ώστε οι εργασίες τοποθέτησης των στεγανωτικών µεµβρανών να εκτελούνται χωρίς διακοπή.
ζ.

Οι παρακείµενες επιφάνειες προστατεύονται έναντι της κηλίδωσης τους µε µονωτικά υλικά

κατά τη διάρκεια των εργασιών υδροµόνωσης. Οι αγωγοί και οι σωληνώσεις πρέπει να
προστατεύονται από τη φραγή τους µε στεγανωτικά υλικά (πχ ασφαλτικά).
η.

Τα πιλήµατα / µεµβράνες στεγάνωσης θα διαστρώνονται έτσι, ώστε οι ενώσεις να έχουν το

ελάχιστο δυνατό πλάτος και να µην αποτελούν εµπόδιο στη ροή του νερού. Η επιφάνεια από
σκυρόδεµα θα στρώνεται µε µία ασφαλτική στρώση, εφόσον απαιτείται από την µελέτη Ενδείκνυται η
χρήση µη υδατοδιαλυτών ασφαλτικών υλικών επάλειψης. Όλες οι εξωτερικές γωνίες που
επικαλύπτονται µε ασφαλτοπιλήµατα θα είναι στρογγυλεµένες. Στις εσωτερικές γωνίες θα
δηµιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα τοποθετούνται φαλτσογωνίες έτσι ώστε να δηµιουργείται
επιφάνεια υπό γωνία 45° τουλάχιστον 100 mm. Για τη διαµόρφωση των γωνιών θα χρησιµοποιούνται
υλικά συµβατά µε τα υλικά της υδροµόνωσης.
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θ.

Επί όλων των κατακόρυφων επιφανειών, η υδροµόνωση θα προχωρεί τουλάχιστον µέχρι 250

mm πάνω από την οριζόντια τελειωµένη επιφάνεια. Η απόληξή της είτε σκεπάζεται µε διατοµή από
γαλβανισµένη λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1 mm που δηµιουργεί συνεχές λούκι που πληρούται µε
µαστίχη, είτε χωνεύεται σε αυλάκι βάθους 40 mm και πλάτους 20 mm και σφραγίζεται. Σε περίπτωση
στηθαίου µε µικρότερο ύψος από 250 mm, η υδροµόνωση γυρνά και πάνω στο στηθαίο, κάτω από το
τελείωµα της επιφανείας του.
ι.

Η υδροµόνωση γίνεται πάντοτε από την πλευρά του µετώπου προσβολής (η πλευρά από την

οποία προβλέπεται να διεισδύσει η υγρασία).

25.3.5 Προστασία από την Υγρασία του Εδάφους
25.3.5.1 Γενικά
α.

Οι παράµετροι από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή των µεθόδων υδροµόνωσης έναντι

υπόγειων υδάτων είναι οι ακόλουθοι:

β.

η στάθµη του υδάτινου ορίζοντα
η στασιµότητα ή η υδροστατική πίεση των νερών
η µορφή, η σύσταση και η απορροφητικότητα των περιµετρικών εδαφών και του εδάφους
θεµελίωσης
η απορροφητικότητα των δοµικών υλικών
η υγρασία του εδάφους από τα διηθηµένα ρέοντα νερά
Στα κτίρια µε υπόγειο η υγρασία του εδάφους εισχωρεί στα τοιχώµατα και στο δάπεδο του

υπογείου, ενώ, στα κτίρια χωρίς υπόγειο, η υγρασία επιδρά στο δάπεδο του ισογείου. Σε κάθε
περίπτωση η υγρασία του εδάφους, µέσω των θεµελίων επηρεάζει και τις βάσεις των τοίχων του
ισογείου (ανιούσα υγρασία).
γ.

Η αντιµετώπιση της υγρασίας του εδάφους επιτυγχάνεται µε οριζόντιες υδροµονώσεις

(δαπέδων και βάσεων τοίχων) και κατακόρυφες στεγανώσεις (τοίχων), καθώς και µε στεγανολεκάνες.
25.3.5.2 ∆άπεδα Υπογείων και Ισογείων
α.

Στην περίπτωση που ο υπόγειος υδάτινος ορίζοντας έχει σχετικά µεγάλο βάθος και σε µη

κατοικηµένα υπόγεια επαρκεί µια χαλικόστρωση πάχους 15 – 20 cm και επίστρωση του δαπέδου µε
πατητή τσιµεντοκονία. Στην περίπτωση που η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα είναι υψηλή ή το
υπόγειο κατοικείται ή δεν υπάρχει υπόγειο ακολουθούνται τα στάδια κατασκευής που περιγράφονται
ακολούθως.
β.

Τα στάδια της κατασκευής που αφορούν στην περίπτωση υπόγειου νερού που δεν εξασκεί

υδροστατική πίεση στο κτίριο είναι τα ακόλουθα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη µελέτη:

-

Η επιφάνεια του εδάφους µέσα στην περίµετρο των κτιρίων διαµορφώνεται σε χαµηλότερη
στάθµη από την στάθµη της άνω επιφανείας του προς µόνωση δοµικού δαπέδου (είτε µε
εκσκαφή, είτε µε επίχωση, είτε µε συνδυασµό), κατά 40 cm περίπου.

-

Η προκύπτουσα επιφάνεια του εδάφους κυλινδρώνεται κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί
συµπύκνωση 95% σύµφωνα µε την µέθοδο AASHΤO T - 180/D (τροποποιηµένη µέθοδος
AASHΤO).

-

Το κενό ύψος των 40 cm περίπου πληρούται από κάτω προς τα πάνω µε στρώση σκύρων
σκυροδέµατος (σκυρόστρωτο), πάχους 20 cm καλώς κυλινδρωµένη και ισοπεδωτική
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στρώση άµµου λατοµείου πάχους 2 cm, λεπτόκοκκη, καλώς κυλινδρωµένη για την
εξοµάλυνση της προηγούµενης στρώσης.

γ.

-

Στη συνέχεια διαστρώνονται φύλλα πολυαιθυλενίου στο ίδιο επίπεδο µε την οριζόντια
υδροµόνωση της βάσης των τοίχων. Για το λόγο αυτό πρέπει το ύψος του υποστρώµατος
να διαµορφώνεται κατάλληλα. Τα φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10 cm τουλάχιστον
και συγκολλούνται σε όλο το µήκος τους µε ειδική αυτοκόλλητη ταινία, πλάτους 5 cm
τουλάχιστον. Τα περιµετρικά άκρα της µεµβράνης σε κάθε φάτνωµα συνδετήριων δοκών
εξέχουν 30 cm – 40 cm από το άνοιγµα του.

-

Κατόπιν, εφόσον προβλέπεται από τη µελέτη, διαστρώνονται πλάκες θερµοµονωτικού
υλικού. Το θερµοµονωτικό υλικό πρέπει να είναι σκληρές πλάκες, µεγάλων φορτίων,
ελάχιστου πάχους 3 cm. Το πάχος και το είδος των µονωτικών πλακών καθορίζεται
ακριβώς στην µελέτη θερµοµόνωσης.

-

Στη συνέχεια διαστρώνεται δεύτερη στρώση φύλλων πολυαιθυλενίου, χωρίς προεξέχοντα
άκρα, κατά τα λοιπά όπως προηγουµένως. Το υλικό αυτό επικαλύπτεται από τα εξέχοντα
άκρα της προηγούµενης στρώσης µεµβράνης, τα οποία αναδιπλώνονται και
συγκολλούνται µε αυτοκόλλητη ταινία, πλάτους τουλάχιστον 5 cm σ’ όλη την περίµετρο
κάθε φατνώµατος.

-

Ακολουθεί στρώση σκυροδέµατος ελαφρά οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα Τ 131 ή ανάλογο,
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, τουλάχιστον C 12/15, πάχους 15 cm. Τα πλέγµατα
αλληλοκαλύπτονται σε πλάτος τουλάχιστον µιας βροχίδας και εδράζονται στα συνδετήρια
δοκάρια και τα τοιχία απ’ ευθείας ή µε «µουστάκια», όπου αυτό επιβάλλεται. Η στρώση
αυτή δεν θα διακόπτει σε καµία περίπτωση τη συνέχεια των κατακόρυφων στοιχείων του
φέροντος οργανισµού. Εφόσον προβλέπεται από τη µελέτη προστίθεται στο σκυρόδεµα
στεγανωτικό µάζας, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, στην αναλογία που προβλέπουν οι
προδιαγραφές του υλικού. Η προσθήκη του στεγανωτικού, σε περίπτωση έτοιµου
σκυροδέµατος γίνεται στο εργοτάξιο, παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας.
Σε όλα τα περιµετρικά και ενδιάµεσα συνδετήρια δοκάρια και τοιχία που δηµιουργούν τα

φατνώµατα, τοποθετούνται στο µέσον του µήκους τους και στην κάτω στάθµη του σκυρόστρωτου,
τεµάχια σωλήνων πλαστικών ή αµιαντοτσιµέντου διαµέτρου Φ 5 - 7 cm, µε µήκος ίσο µε το πάχος των
παραπάνω δοκαριών και τοιχίων. Οι σωλήνες αυτοί τοποθετούνται στους ξυλοτύπους, πριν από τη
διάστρωση του σκυροδέµατος. Σε περίπτωση που η ελεύθερη έξοδος των σωλήνων των
περιµετρικών δοκαριών ή τοιχίων παρεµποδίζεται, οι σωλήνες µπορούν να ανυψωθούν από το κάτω
µέρος του σκυρόστρωτου, µε την προϋπόθεση να µην υπερβαίνουν την άνω στάθµη του. Αν και σε
αυτή τη θέση πάλι παρεµποδίζεται η έξοδός τους, τότε αντί για το µέσο του µήκους της δοκού ή του
τοιχίου, τοποθετούνται σε άλλη πιο κατάλληλη θέση.
δ.

Σε περίπτωση µη ανάγκης ύπαρξης θερµοµόνωσης το κενό ύψους 40 cm περίπου πληρούται

µε σκύρα, άµµο λατοµείου, φύλλα πολυαιθυλενίου, και ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα C 12/15.
Παραλείπεται δηλαδή η διάστρωση της πρώτης στρώσης πολυαιθυλενίου και των θερµοµονωτικών
πλακών.
ε.

Στην περίπτωση που ο υδροφόρος ορίζοντας ασκεί υδροστατική πίεση τότε πρέπει να

προβλέπεται στη µελέτη διαµόρφωση στεγανολεκάνης.
25.3.5.3 Οριζόντια Υδροµόνωση Τοίχων
α.

Σε κτίρια χωρίς υπόγειο οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί τοίχοι υδροµονώνονται µέχρι ύψους

περίπου 30 cm πάνω από τη στάθµη του εδάφους.
β.

Στα κτίρια µε υπόγειο οι εξωτερικοί τοίχοι υδροµονώνονται όπως προβλέπεται στα σχέδια.

γ.

Οι οριζόντιες στρώσεις υδροµόνωσης µεταξύ τοίχων και δαπέδου πρέπει να έχουν συνέχεια

και επιµεληµένες συναρµογές, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εισχώρησης υγρασίας µέσω
των ενώσεων στο κτίριο.
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25.3.5.4 Κατακόρυφη Υδροµόνωση Τοίχων
α.

Εκτός από την προσθήκη στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα η υδροµόνωση των

επιφανειών των τοίχων µπορεί να επιτευχθεί είτε µε επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώµατος είτε µε
εφαρµογή στεγανωτικών επιχρισµάτων.
β.

γ.

Στάδια κατασκευής υδροµόνωσης µε ασφαλτικό γαλάκτωµα

-

Επιµεληµένο µερεµέτισµα των εξωτερικών επιφανειών των τοίχων µε ισχυρή τσιµεντοκονία
450 kg τσιµέντου, ώστε να πληρωθούν οι µικροοπές, µικρορωγµές, να καλυφθεί τυχόν
εκτεθειµένος οπλισµός κτλ. Στην κονία προστίθεται ειδικό βελτιωτικό εγκεκριµένο από τη
Υπηρεσία, στην αναλογία που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού. Η επιφάνεια
ενδείκνυται να έχει κάποια τραχύτητα, ώστε να βελτιώνεται η πρόσφυση του
γαλακτώµατος. Ειδικά όµως οι ψυχρές ασφαλτικές επαλείψεις σε λιθοδοµές ή πλινθοδοµές
απαιτούν προετοιµασία της επιφάνειας µε επίχρισµα εξοµάλυνσης.

-

Επάλειψη των τοίχων µε 2-4 διασταυρούµενες στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώµατος, µε
πινέλο ή µε βούρτσα εγκεκριµένο από τη Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
υλικού. Κάθε διάστρωση εκτελείται αφού στεγνώσει τελείως η προηγούµενη στρώση. Η
επάλειψη ξεκινά από την οριζόντια τυχόν υδροµόνωση της βάσης του τοίχου και τελειώνει
πάνω από το έδαφος. Η προστατευτική τσιµεντοκονία πρέπει να καλύπτεται από τις
επαλείψεις σαν ενιαία µεµβράνη µέχρι το έδαφος. Το σκυρόδεµα και τα επιχρίσµατα
πρέπει να έχουν σκληρυνθεί επαρκώς πριν από την επάλειψη και να αποµακρύνονται
τυχόν εξανθήµατα που είναι δυνατόν να τραυµατίσουν τη µεµβράνη.

-

Το κενό, που προέκυψε από τις εκσκαφές έξω από την περίµετρο του υπογείου
ορύγµατος, γεµίζει µε σκύρα σκυροδέµατος. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις το πολύ 30
cm. Η άνω επιφάνεια του σκυρόστρωτου θα είναι επίπεδη και το ελάχιστο πλάτος του θα
είναι 50 cm κάτω και 70 cm άνω.
Τα στεγανωτικά επιχρίσµατα εφαρµόζονται επίσης σε επιφάνειες που έχουν κάποια

τραχύτητα. Η προς επίχριση επιφάνεια διαβρέχεται πολύ καλά και στη συνέχεια, στην περίπτωση που
είναι λεία ή πολύ πορώδης, διαστρώνεται µια στρώση πεταχτού επιχρίσµατος. Κατόπιν διαστρώνονται
δύο στρώσεις στεγανωτικού επιχρίσµατος ελάχιστου πάχους 2 cm. Κατά την ωρίµανση τους οι
επιχρισµένες επιφάνειες πρέπει να διατηρούνται υγρές.
δ.

Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη µελέτη, τοποθετούνται στη σειρά, εν ξηρώ, µέσα στην

µάζα των σκύρων σε ύψος 10 cm τουλάχιστον πάνω από τον πυθµένα του ορύγµατος,
τσιµεντοσωλήνες διάτρητοι στο άνω ήµισυ της περιµέτρου (στραγγιστήρες), διαµέτρου Φ 16 cm - Φ 20
cm, µε κλίση τουλάχιστον 0,5% προς την καταλληλότερη θέση για την κατασκευή είτε φρεατίου
αποδοχής των υδάτων είτε ενδιαµέσου φρεατίου αποδοχής των υδάτων είτε ενδιαµέσου φρεατίου
αλλαγής διεύθυνσης ροής. Τα φρεάτια αυτά κατασκευάζονται σύµφωνα µε την µελέτη και θα είναι
επισκέψιµα. Αν οι κλίσεις του εδάφους το επιτρέπουν, τα ύδατα αυτά απάγονται σε κατάλληλο γενικό
αποδέκτη. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η εκκένωση του φρεατίου περισυλλογής θα γίνεται µε κατάλληλο
αντλητικό συγκρότηµα.
25.3.5.5 Πυθµένας Στεγανολεκάνης
α.

Η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του στεγανωτικού συστήµατος θα γίνεται από

εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του κατασκευαστή της µεµβράνης και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και
τις οδηγίες του. Ο Ανάδοχος πάντως υποχρεούται να λάβει όποια άλλα µέτρα απαιτούνται για
προστασία της µεµβράνης, ανάλογα µε τον τύπο της.
β.

Κατά την κατασκευή της στεγανολεκάνης η προσωρινή άντληση των υδάτων του υπογείου

ορίζοντα είναι υποχρεωτική, έτσι ώστε να παραµείνει ο χώρος εργασίας στεγνός.
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γ.

Για

τη

διαµόρφωση

στεγανολεκάνης

απαιτείται

διάστρωση

ισχνού

σκυροδέµατος

καθαριότητας πάχους 7 - 10 cm µε επιµεληµένη τελική, λειασµένη επιφάνεια, η οποία κατόπιν
καθαρίζεται, ώστε να αποφεύγονται και να αποµακρύνονται τυχόν προεξοχές, λοιπές ανωµαλίες και
διάφορα υλικά.
δ.

Ακολουθεί η τοποθέτηση γεωυφάσµατος (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την προδιαγραφή

της µεµβράνης που θα χρησιµοποιηθεί) επί του σκυροδέµατος καθαριότητας, ελαχίστου βάρους 300
2

g/m για την προστασία του στεγανωτικού συστήµατος, µε επικάλυψη φύλλων 5 cm και ελάχιστη
αντοχή στη διάτρηση 1800 Ν.
ε.

Στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση, εφαρµογή και συγκόλληση της κυρίας στεγανωτικής

µεµβράνης, η οποία έχει µορφή ρολού.
στ.

Η συγκόλληση µεταξύ 2 φύλλων µεµβράνης γίνεται χωρίς την παρουσία διαλύτη ή

συγκολλητικής µάζας, αλλά µε µηχάνηµα θερµού αέρα. Η ραφή είναι διπλή και αφήνει κενό µεταξύ των
φύλλων, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της συγκόλλησης µε πεπιεσµένο αέρα. Η επικάλυψη της
συγκόλλησης θα είναι τουλάχιστον 6 cm. Στις γωνίες του πυθµένα η µεµβράνη θα ενισχύεται µε διπλό
φύλλο πλάτους τουλάχιστον 20 cm σε κάθε πλευρά.
ζ.

Μετά την τοποθέτηση της µεµβράνης, τοποθετείται γεωύφασµα µη υφαντό ελαχίστου βάρους
2

300 g/m µε αντοχή στη διάτρηση 1800 Ν για την προστασία του στεγανωτικού συστήµατος και τέλος
λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου ή άλλου ειδικού υλικού για να αποφευχθεί η σκλήρυνση από την αριάνη
του σκυροδέµατος.
η.

Ειδικά, σε περίπτωση που το υλικό της µεµβράνης περιέχει πλαστικοποιητικά πρόσµικτα

(plasticizers) όπως π.χ. στις µεµβράνες PVC, ο Ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό στην Υπηρεσία
ότι δεν επέρχεται απώλεια των πλαστικοποιητικών µε το χρόνο, υπό την επενέργεια θερµότητας,
χηµικών ουσιών ή τάσεων, από τη δράση µικροοργανισµών και άλλες αιτίες.
25.3.5.6 Περιµετρικά Τοιχία Στεγανολεκάνης
α.

Η εξωτερική επιφάνεια του περιµετρικού τοιχίου, όπου η µεµβράνη σηκώνεται από τον

πυθµένα, πρέπει να είναι απολύτως λεία χωρίς προεξοχές, σύρµατα και λοιπά αντικείµενα που είναι
δυνατόν να τραυµατίσουν τη µεµβράνη.
β.

Τοποθετείται κατακόρυφη στεγανωτική µεµβράνη, ακολουθεί τοποθέτηση γεωυφάσµατος
2

ελαχίστου βάρους 200 g/m και τέλος εγκλωβισµός του όλου συστήµατος µε τοιχίο ή πλινθοδοµή
προστασίας. Η απόληξη του στεγανωτικού συστήµατος γίνεται πάνω από το µέγιστο υδροφόρο
ορίζοντα.

25.3.6 ∆ώµατα
25.3.6.1 Γενικά
α.

Οι

σχετικές

απαιτήσεις

για

την

υδροµόνωση

δωµάτων

αναφέρονται

στο

άρθρο

«Θερµοµόνωση». Για τις υδροµονώσεις δωµάτων ισχύουν γενικά τα προαναφερθέντα πρότυπα
καθώς και το πρότυπο ΕΛΟΤ 1415 (Κώδικας Εφαρµογής για στεγάνωση δωµάτων µε ασφαλτικές
µεµβράνες) ενώ η υδροµόνωση των φυτεµένων δωµάτων προδιαγράφεται στο DIN 18915.
Συµπληρωµατικά ισχύουν και τα ακόλουθα εδάφια.
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β.

Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρµοσθεί το ασφαλτικό γαλάκτωµα θα είναι καθαρή,

απαλλαγµένη από λάδια, σκόνη και από χαλαρές επιφανειακές στρώσεις τσιµέντου. Η εφαρµογή του
υλικού γίνεται µε απλή χόρτινη βούρτσα ή ψεκαστήρα (πιστόλι βαφής). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ακολουθεί τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του υλικού, όσον αφορά στη χρήση του και ειδικά
στην αραίωση του (εφόσον αυτή απαιτείται) και στην ποσότητα που πρέπει να επαλείφεται ανά
στρώση. Η πρώτη στρώση χρησιµεύει ως αστάρωµα. Μεταξύ των δύο στρώσεων τοποθετείται ο
οπλισµός από υαλοπίληµα ή υαλόπλεγµα. Η εφαρµογή της δεύτερης στρώσης γίνεται αφού στεγνώσει
η πρώτη.
γ.

Εφόσον προβλέπεται γεωύφασµα που τοποθετείται ως προστασία της υδροµόνωσης

εφαρµόζεται σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση τοποθετείται πάνω από τη θερµοµόνωση, ενώ η
δεύτερη εφαρµόζεται µετά την τοποθέτηση της υδροµόνωσης. Η υδροµόνωση τοποθετείται χαλαρά
πάνω στο γαιοΰφασµα, µε αλληλοεπικάλυψη, και θερµοσυγκόλληση του κατά 10 cm. Στα τελειώµατα
των οριζοντίων επιφανειών του δώµατος, η µεµβράνη ανασηκώνεται εφαπτόµενη επί του στηθαίου και
της στέψης αυτού. Στη συνέχεια επικολλάται µε κόλλα στις παραπάνω επιφάνειες. Στα σηµεία των
κατακόρυφων

υδρορροών, η µεµβράνη διακόπτεται και επικολλάται πάνω στο υπόστρωµα µε

µαστίχη στεγάνωσης. Στη συνέχεια τοποθετείται η απόληξη της υδρορροής.
δ.

Στην περίπτωση που απαιτείται πρόσθετη προστασία, είναι δυνατή η τοποθέτηση διπλής,

παράλληλης επικάλυψης µεµβρανών. Η δεύτερη στρώση τοποθετείται σε απόσταση 25 cm – 30 cm
από την πρώτη.
25.3.6.2 Ασφαλτικές Μεµβράνες
α.

Το υλικό προεπάλειψης πρέπει να έχει διαλυτή ή γαλακτώδη βάση, ώστε η προεπάλειψη να

έχει επαρκή συνάφεια µε κατασκευές από σκυρόδεµα και µε µεταλλικές κατασκευές.
β.

Η υδροµόνωση του δώµατος συµπεριλαµβανοµένης και της προστατευτικής στρώσης της

επιφάνειας θα έχει κλίση τουλάχιστον 2%.
25.3.6.3 Θερµοπλαστικές Μεµβράνες
α.

Το φράγµα υδρατµών είναι φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 0,4 mm, µε συνήθη αντοχή στη

φωτιά, χαλαρά τοποθετηµένο. Οι στρώσεις θερµοµόνωσης αποτελούνται από αντιολισθηρά
θερµοµονωτικά υλικά, χαλαρά τοποθετηµένα. Οι διαχωριστικές στρώσεις αποτελούνται από µη
2

υφαντό υαλοΰφασµα βάρους τουλάχιστον 120 g/m . Οι προστατευτικές στρώσεις αποτελούνται από
2

χηµικό µη υφαντό ινώδες ύφασµα βάρους τουλάχιστον 200 g/m .
β.

Η στεγάνωση έχει κλίση τουλάχιστον 2% και αποτελείται από µεµβράνες PVC-P µε ενίσχυση

από συνθετικές ίνες πάχους 1,5 mm, χαλαρά στερεωµένες µε µηχανικά στηρίγµατα. Στις απολήξεις
των ακµών, των τοίχων και των άλλων κατασκευαστικών στοιχείων τοποθετούνται τα ίδια υλικά µε
αυτά της στεγάνωσης των επιφανειών, σε λωρίδες πλάτους περίπου 30 cm στις περιοχές
συναρµογών στέγης - τοίχου.
γ.

Το πλάτος των θερµοπλαστικών µεµβρανών θα πληρεί τις απαιτήσεις, όσον αφορά στην

αποκόλληση λόγω αέρα και θα είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερο για την ελαχιστοποίηση των αρµών.
Οι µεµβράνες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από ξένα υλικά και ελαττώµατα.
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25.3.6.4 Αποστράγγιση
α.

Τα λούκια των δωµάτων κατασκευάζονται από τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου επί

πλεγµάτων. Η τελική επιφάνεια επαλείφεται µε γαλάκτωµα τσιµέντου, ώστε να προστατευτεί από τις
ενδεχόµενες ρωγµές κατά την κατασκευή τους.
β.

Οι υδατοσυλλέκτες απορροής (φρεάτια, σιφώνια) τοποθετούνται στα χαµηλότερα σηµεία του

δώµατος και χαµηλότερα από την τελική στάθµη πλακών κατά 2 mm - 3 mm, ώστε να αποφεύγεται η
συγκέντρωση λιµναζόντων όµβριων. Πρέπει να προσαρµόζονται στις µονωτικές στρώσεις και να
συνδέονται µε τις στεγανωτικές µεµβράνες µε φλάντζες, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης στεγανότητα.

25.3.7 Ξύλινες Στέγες
α.

Οι στεγανωτικές µεµβράνες τοποθετούνται µε µερική αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των

αµειβόντων και των τεγίδων του ζευκτού και σκοπό έχουν τη προστασία του ζευκτού και της
θερµοµόνωσης από τη βροχή και το χιόνι. Ταυτόχρονα επιτρέπουν τη διαφυγή των υδρατµών του
εσωτερικού χώρου. Τοποθετούνται είτε χαλαρές είτε τεντωµένες και οι απολήξεις τους στην κάτω
περίµετρο της στέγης φτάνουν µέσα στις υδρορροές.
β.

Άλλη λύση είναι η χρήση προκατασκευασµένων πετασµάτων πετσώµατος µε ενσωµατωµένη

µόνωση και στεγάνωση.

25.3.8 Αρµοί ∆ιαστολής
α.

Για τη διαµόρφωση, την πλήρωση, τη σφράγιση και την κάλυψη των αρµών γενικά ισχύουν τα

αναγραφόµενα στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». Η ποιότητα των σχετικών υλικών και µικροϋλικών,
καθώς και ο τρόπος εφαρµογής τους, θα είναι σύµφωνος µε τα κατασκευαστικά σχέδια, τους
ισχύοντες κανονισµούς, το παρόν και τα λοιπά Συµβατικά τεύχη και τις εντολές της Υπηρεσίας.
β.

Το υλικό στεγάνωσης αρµών διαστολής θα είναι από πλαστικό χλωριούχο πολυβινύλιο χηµικά

αδρανές, ελαστικό και εύκαµπτο, ώστε να παρακολουθεί τις κινήσεις του αρµού, να αντέχει σε
θερµοκρασιακές µεταβολές και να εφαρµόζεται στον άξονα του αρµού, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας.
γ.

Το εύκαµπτο και ελαστικό υλικό σφράγισης των αρµών διαστολής θα ακολουθεί τις

προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Το υλικό τοποθετείται σε
στεγνές, καθαρές και ελεύθερες από σκουπίδια, σκόνες, προστατευτικά βερνίκια κτλ επιφάνειες, µετά
την εφαρµογή του ασταρώµατος µε ανάλογο υλικό, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου
παραγωγής. Σε περίπτωση που το βάθος του αρµού είναι µεγάλο πρέπει να σµικρυνθεί µε τη χρήση
κορδόνιών πολυαιθυλενίου κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Τα κορδόνια πρέπει να έχουν τουλάχιστον
5 mm µεγαλύτερη διάµετρο από το πλάτος του αρµού που θα τοποθετηθούν και να τοποθετούνται µε
ενσφήνωση.

25.3.9 ∆ιελεύσεις, Συναρµογές, Απολήξεις
Όλα τα σηµεία που διατρυπάται η υδροµόνωση όπως οι δίοδοι σωληνώσεων, οι αγκυρώσεις κτλ
πρέπει να στεγανωθούν µε µεγάλη προσοχή. Στα σηµεία αυτά χρησιµοποιούνται ωτίδες (φλάντζες) µε
επαρκές πλάτος, ώστε το µονωτικό υλικό να επικολλάται εύκολα και αν προβλέπεται από τη µελέτη,
τοποθετείται επικάλυψη από προστατευτικούς δακτυλίους από µόλυβδο ή πλαστικό. Γενικά ισχύουν οι
διατάξεις του DIN 18195 – 9.
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25.3.10 Συντήρηση και Προστασία
Μετά την τοποθέτηση της υδροµόνωσης στα δάπεδα πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία,
ώστε να αποφεύγονται τυχόν φθορές από την κυκλοφορία οχηµάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού). Η προστατευτική στρώση που τυχόν απαιτείται διαστρώνεται αµέσως πριν από την
τοποθέτηση του υπερκείµενου υλικού της υδροµονωτικής στρώσης. Οι παρακείµενες επιφάνειες που
ενδεχοµένως έχουν υποστεί κηλιδώσεις λόγω των εργασιών υδροµόνωσης καθαρίζονται µετά το
πέρας των εργασιών.

25.4 Έλεγχοι
α.

Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής υδροµονώσεων πρέπει να έχει

ελέγξει την πλήρη κατασκευή, επιπεδότητα και ευθυγράµµιση της επιφάνειας των δαπέδων και των
πλακών των δωµάτων, όπως επίσης και τις υπόλοιπες προς µόνωση επιφάνειες σύµφωνα µε το
παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την επιδιόρθωση
τους.
β.

Πριν από την κάλυψη της υδροµόνωσης µε την υπερκείµενη της επιφάνεια, θα γίνεται έλεγχος

στεγανότητας. Η αποχέτευση θα κλείνει και η επιφάνεια θα πληµµυρίζεται µε επαρκή ποσότητα
καθαρού νερού, το οποίο θα παραµένει τουλάχιστον για 24 h. Εφόσον προκύψουν διαρροές, το νερό
θα αποχετεύεται και θα γίνονται επιδιορθώσεις. Κατόπιν θα επαναλαµβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας
µέχρι η επιφάνεια να αποδειχτεί τελείως στεγανή και να εγκριθεί από την Υπηρεσία. ∆εν επιτρέπεται η
χρήση πρόσθετων επαλείψεων ασφαλτικών για την επιδιόρθωση των διαρροών.
γ.

Μετά το πέρας των εργασιών υδροµόνωσης και πριν από την αρχή των επόµενων εργασιών,

η κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή / και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία
διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή.
δ.

Κατά την ανάµιξη των στεγανωτικών υλικών µάζας µε το σκυρόδεµα η Υπηρεσία ελέγχει το

υλικό και την εκτελούµενη εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του
υλικού και τους σχετικούς κανονισµούς.

26

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

26.1 Ορισµοί – Πεδίο εφαρµογής
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στην προµήθεια, τοποθέτηση ή κατασκευή ηχοµονώσεων

εξωτερικών τοίχων, οροφών και δαπέδων, Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και την παροχή πάσης
φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και
υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα λοιπά Συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
β.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ήχου που αφορούν στην ηχοπροστασία των κατασκευών είναι η

ένταση και η συχνότητα του. Η µελέτη ηχοπροστασίας / ηχοµόνωσης συνίσταται από τις ακόλουθες
παραµέτρους:

-

τον αερόφερτο ήχο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους
τον κτυπογενή ήχο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους
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γ.

τον αερόφερτο ήχο από εξωτερικές πηγές (αυτοκινητόδροµοι, εργοστάσια κτλ).
Ως κτυπογενής ήχος ορίζεται αυτός που παράγεται µε κτυπήµατα από τη σύγκρουση 2

στερεών σωµάτων, ενώ ως αερόφερτος ήχος ορίζεται ο ήχος που φτάνει στον ακροατή µέσω του
αέρα, εντός του κτιρίου.
δ.

Πίνακας: Ακουστική / Ηχοµόνωση – Γενικά Πρότυπα

1

Τίτλος

Πρότυπο

Εκτίµηση της ακουστικής επίδοσης των κτιρίων από την

ΕΝ 12354 -1

επίδοση των στοιχείων τους: Ηχοµόνωση έναντι αερόφερτου
ήχου µεταξύ δωµατίων
2

Εκτίµηση της ακουστικής επίδοσης των κτιρίων από την

ΕΝ 12354 -2

επίδοση των στοιχείων τους: Ηχοµόνωση έναντι εξωτερικών
αερόφερτων ήχων
3

Εκτίµηση της ακουστικής επίδοσης των κτιρίων από την

ΕΝ 12354 -3

επίδοση των στοιχείων τους: Ηχοµόνωση έναντι αερόφερτου
ήχου µεταξύ δωµατίων
4

Εκτίµηση της ακουστικής επίδοσης των κτιρίων από την

ΕΛΟΤ ΕΝ 12354 -4

επίδοση των στοιχείων τους: Μετάδοση εσωτερικού ήχου
προς τα έξω
5

Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων:
Προσδιορισµός,

εξακρίβωση

και

εφαρµογή

ΕΝ ISO 20140 - 2

ακριβών

δεδοµένων (precision data)
6

Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20140 - 9

Εργαστηριακές µετρήσεις της ηχοµόνωσης αερόφερτου
ήχου µεταξύ δύο δωµατίων µε κοινή ψευδοροφή (plenum)
7

Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων:

ΕΝ ISO 20140 - 10

Εργαστηριακές µετρήσεις της ηχοµόνωσης αερόφερτου
ήχου µικρών κτιριακών στοιχείων
8

Ηχοαπορροφητές για χρήση µέσα σε κτίρια - Κατάταξη της

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11654

ηχοαπορρόφησης
9

Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων:
Εργαστηριακές

µετρήσεις

αερόφερτου

ήχου

ΕΝ ISO 140 - 3

κτιριακών

στοιχείων
10

Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 140 - 8

Εργαστηριακές µετρήσεις της µείωσης που επιφέρουν στον
µεταδιδόµενο κτυπογενή ήχο επικαλύµµατα δαπέδου πάνω
σε βαρύ πρότυπο δάπεδο
11

Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων:

ΕΝ ISO 140 - 12

Εργαστηριακές µετρήσεις της ηχοµόνωσης πρόσβασης
δαπέδου (access floor) έναντι κτυπογενούς και αερόφερτου
ήχου µεταξύ δωµατίων
12

Μέτρηση του χρόνου αντήχησης αιθουσών µε αναφορά σε

ΕΛΟΤ EN ISO 3382

άλλες ακουστικές παραµέτρους
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Τίτλος
Αξιολόγηση

13

της

ηχοµόνωσης

Πρότυπο
κτιριακών

στοιχείων:

ΕΝ ISO 717 - 1

κτιριακών

στοιχείων:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 717 - 2

Ηχοµόνωση για αερόφερτο ήχο
Αξιολόγηση

14

της

ηχοµόνωσης

Ηχοµόνωση για κτυπογενή ήχο

26.2 Υλικά
26.2.1 Πορώδη Απορροφητικά Υλικά
α.

Τα συνηθέστερα ηχοµονωτικά υλικά είναι τα πορώδη απορροφητικά υλικά και συγκεκριµένα ο

υαλοβάµβακας (καθώς και ο πετροβάµβακας και ο ορυκτοβάµβακας), ο φελλός, το διογκωµένο
πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών και το ξυλόµαλλο. Οι σηµαντικότερες παράµετροι που επηρεάζουν
την απορρόφηση τους είναι το πάχος τους και η απόσταση από την επιφάνεια επί της οποίας
τοποθετούνται. Όσο µεγαλύτερο το πάχος και ή απόσταση από την επιφάνεια, τόσο µεγαλύτερη είναι
και η απόδοση του υλικού.
β.

Τα υλικά συνοδεύονται πάντοτε από τα πιστοποιητικά ποιότητας και τις οδηγίες χρήσης τους

που περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

-

διαστάσεις
ηχοαπορροφητικότητα
πυραντίσταση
είδος τελειώµατος
µέθοδοι ανάρτησης
µέθοδοι συντήρησης.

26.3 Εκτέλεση Εργασιών
26.3.1 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής
α.

Όλα τα κτίρια πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις της κατηγορίας Β ακουστικής

άνεσης (κανονική ακουστική άνεση). Οποιαδήποτε ανώτερη απαίτηση περιγράφεται στη µελέτη
ηχοµόνωσης και στα Συµβατικά Τεύχη ή/ και δίνεται από την Υπηρεσία. Για την επιλογή των
κατάλληλων λύσεων για κάθε δοµικό υλικό θα λαµβάνονται υπ’ όψιν αποτελέσµατα µετρήσεων που
διεξάγονται από αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία εργαστήρια. Το πάχος και το
είδος του ηχοµονωτικού υλικού καθορίζεται από την Υπηρεσία και τα Συµβατικά Τεύχη.
β.

Ο

Ανάδοχος

υποβάλλει

στην

Υπηρεσία

κατασκευαστικά

σχέδια

που

περιέχουν

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και αναφέρουν τα χρησιµοποιούµενα συστήµατα ηχοµόνωσης για κάθε
χώρο και για κάθε χώρισµα σύµφωνα µε τη µελέτη.
γ.

Ο περιορισµός της διάδοσης του ήχου µέσω τοιχωµάτων ή δαπέδων µπορεί να επιτευχθεί:

-

-

µε διπλούς τοίχους και ενδιάµεση ηχοµόνωση
µε την τοποθέτηση ηχοµονωτικών φύλλων από φελλό πάχους 5 mm, ή υαλόµαλλο πάχους
5 cm και πυκνότητας 110 ή εύκαµπτων φύλλων εξηλασµένου πολυαιθυλενίου κλειστών
πόρων πάχους 5 mm ή 10 mm ή µε την κατασκευή πλωτού δαπέδου
µε την επένδυση όλων των τοίχων µε εύκαµπτες ηχοαπορροφητικές πλάκες υψηλής
οριακής συχνότητας
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δ.

µε εύκαµπτη ηχοαπορροφητική ψευδοροφή.
Τα ηχοµονωτικά υλικά εφαρµόζονται επί οποιασδήποτε καθαρής επιφάνειας µε τη χρήση

κόλλας οργανικής βάσης ή υδατικής διασποράς, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου
παραγωγής. Κόβεται µε µαχαίρι, ώστε να λάβει την απαιτούµενη µορφή. Για την πληρέστερη
ηχοµόνωση του χώρου, απαιτείται η συγκόλληση των φύλλων περιµετρικά. Σε µεταλλικούς ή ξύλινους
σκελετούς το υλικό καρφώνεται.

26.3.2 Ηχοµονωτική Ικανότητα Στοιχείων του Κτιρίου
α.

Προϋποθέσεις για την επιτυχή ηχοµονωτική ικανότητα των τοιχωµάτων, των δαπέδων και των

ελαφρών διαχωριστικών αποτελούν οι ακόλουθοι παράγοντες:

-

η πλήρωση όλων των αρµών των τοιχωµάτων και των αρµών µεταξύ κουφωµάτων και
τοιχωµάτων

-

η κατασκευή των διαχωριστικών από το δάπεδο ως τη δοµική οροφή και όχι µόνο ως τη
στάθµη της ψευδοροφής

-

η τοποθέτηση ηχοµονωτικών υλικών στα κανάλια των αεραγωγών

β.

η τοποθέτηση ηχοµονωτικών υλικών µεταξύ των χωρισµάτων και των δαπέδων ή της
οροφής.
Η ηχοµονωτική ικανότητα των θυρών επηρεάζει σηµαντικά την συνολική ηχοµονωτική

ικανότητα τοίχων και χωρισµάτων. Μια απλή πρεσσαριστή θύρα µε περιµετρικό σφράγισµα αλλά
χωρίς σφράγισµα στο κατωκάσσι έχει ηχοµονωτική ικανότητα 15 dB – 20 dB, η οποία µπορεί να
βελτιωθεί µε σφράγισµα στο κατωκάσσι και µε την τοποθέτηση θυρόφυλλων µε υψηλό επιφανειακό
βάρος.

26.4 Έλεγχοι
α.

Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής ηχοµονώσεων, πρέπει να έχει

ελέγξει την πλήρη κατασκευή, επιπεδότητα και ευθυγράµµιση των προς µόνωση επιφανειών σύµφωνα
µε το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την
επιδιόρθωση τους.
β.

Μετά το πέρας των εργασιών ηχοµόνωσης και πριν από την αρχή των επόµενων εργασιών, η

κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/ και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία
διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή.

27 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

27.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών

κουφωµάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουµίνιο καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως
εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών,
σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ).
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β.

Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται γενικές απαιτήσεις για όλα τα είδη κουφωµάτων

ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής.
γ.

Η επιλογή των κουφωµάτων γενικά βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

-

το µέγεθος και το βάθος του προς φωτισµό χώρου
την αναλογία των διαστάσεων
την επιθυµητή µορφή και αισθητική σύνδεση του κουφώµατος µε το υπόλοιπο κτίριο
τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής
την εξοικονόµηση ενέργειας
τον τρόπο λειτουργίας
τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

27.2 Υλικά
27.2.1 Γενικά
α.

Το κούφωµα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη:

-

Πλαίσιο (κάσσα) ονοµάζεται το σταθερό τµήµα του κουφώµατος, που στερεώνεται στα
περιµετρικά δοµικά στοιχεία και υποδέχεται το φύλλο σε ειδικές υποδοχές (πατούρες).
Στερεώνεται σταθερά στα περιµετρικά στοιχεία και στα δάπεδα µε ειδικά άγκιστρα, λάµες
και λοιπά είδη στερεώσεως. Τα κενά µεταξύ δοµικού στοιχείου και πλαισίου πληρούνται µε
κατάλληλο υλικό (π.χ. διογκωµένη πολυουρεθάνη). Η στερέωση των πλαισίων επί των
τοίχων ή των ελαφρών χωρισµάτων επιτυγχάνεται µε σιδηρές λάµες, συνδετήρες UPAT ή
παρεµφερή υλικά. Στην περίπτωση που τα πλαίσια έχουν µεταβλητό πλάτος, µπορούν να
τοποθετηθούν µετά την αποπεράτωση των χρωµατισµών, οπότε τοποθετείται ψευδόκασσα
για την αποπεράτωση των επιχρισµάτων. Τα πλαίσια φέρουν και τους µηχανισµούς, τα
εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας των φύλλων του κουφώµατος.

-

Φύλλα είναι τα κινητά (ή ακίνητα) µέρη του κουφώµατος και µπορεί να είναι ανοιγόµενα,
συρόµενα, ανασυρόµενα, σταθερά κτλ.

β.

Οι ψευδόκασσες των κουφωµάτων από αλουµίνιο θα είναι από γαλβανισµένη στραντζαριστή

λαµαρίνα πάχους 2 mm διατοµής ορθογωνικής ή Π.
γ.

Τα σιδηρά πλαίσια των κουφωµάτων σε εξωτερικούς χώρους θα είναι γαλβανισµένα, ώστε να

αποφεύγεται η διάβρωση.
δ.

Για τους υαλοπίνακες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Υαλουργικά» µε τις

συµπληρώσεις του παρόντος.
ε.

Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και

στερέωση του παραθύρου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα παρουσιάζουν επαρκή αντοχή.
στ.

Για τα είδη κιγκαλερίας και τα λοιπά εξαρτήµατα των κουφωµάτων (µεντεσέδες, ράουλα,

στροφείς κτλ) ισχύουν τα αναγραφόµενα στο σχετικό άρθρο («Είδη Κιγκαλερίας»).
ζ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά που θα πιστοποιούν την

καταλληλότητα του κουφώµατος για τη χρήση που προορίζεται και να διενεργήσει τις δοκιµές που θα
απαιτήσει η Υπηρεσία. Οι απαιτήσεις για όλα τα είδη κουφωµάτων, ανεξάρτητα από το υλικό
κατασκευής συνοψίζονται στα παρακάτω σηµεία.

-

υδατοστεγανότητα και ανεµοστεγανότητα, που εξασφαλίζονται µε τη χρήση ειδικών
παρεµβυσµάτων για κάθε είδος κουφώµατος

-

ηχοµόνωση, η οποία εξασφαλίζεται κυρίως µε τη χρήση των κατάλληλων υλικών που
συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά
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-

θερµοµόνωση, η οποία συνήθως εξασφαλίζεται µε τη χρήση διπλών υαλοπινάκων και την
τοποθέτηση των κατάλληλων πολυεστερικών συνδετικών µεταξύ της εσωτερικής και
εξωτερικής επιφάνειας της διατοµής αλουµινίου

-

αντοχή στην ανεµοπίεση (εξετάζονται και οι υποπιέσεις ειδικά στα µεγάλα ανοίγµατα και
στα υαλοπετάσµατα), η οποία εξασφαλίζεται µε τον έλεγχο της µηχανικής στήριξης του
πλαισίου και των φύλλων, τον έλεγχο της επάρκειας των διατοµών ων υαλοπινάκων και
της στερέωσης στα φύλλα και τον έλεγχο της αντοχής των µηχανισµών λειτουργίας των
πλαισίων και των φύλλων

-

ηλιοπροστασία
ασφάλεια
πυρασφάλεια.

27.2.2 Προδιαγραφές
Τα σηµαντικότερα πρότυπα που ισχύουν για τα κουφώµατα και τα τµήµατα τους αναφέρονται στον
πίνακα που ακολουθεί.
Πρότυπο

Απαίτηση
1

Παράθυρα και Θύρες: Αεροπερατότητα - Ταξινόµηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 12207

2

Παράθυρα και Θύρες: Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1026

3

Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Ταξινόµηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 12208

4

Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1027

5

Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Ταξινόµηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 12210

6

Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση – Μέθοδος

ΕΛΟΤ ΕΝ 12211

δοκιµής
7

Θύρες: Ταξινόµηση απαιτήσεων µηχανικής αντοχής

ΕΛΟΤ 1192

8

Θύρες: Κλιµατικές επιδράσεις – Απαιτήσεις και ταξινόµηση

9

Εµβατική συσχέτιση – Μεγέθη συσχετισµού για πλαίσια θυρών –

ΕΛΟΤ ΕΝ 12219
ΕΛΟΤ 637

Εσωτερικά, εξωτερικά
10

Θύρες: Έλεγχος αντοχής στη βίαιη κρούση

ΕΛΟΤ ΕΝ 85

11

Παράθυρα: Έλεγχος υδατοστεγανότητας υπό συνεχή υδατοπίεση

ΕΛΟΤ ΕΝ 86

12

Παράθυρα και Θύρες: Αντοχή στο συνεχές κλείσιµο και άνοιγµα

13

Εξώφυλλα και Περσίδες:Ορισµοί και Ορολογία

ΕΝ 12216

14

Παράθυρα, θύρες, σκιάδια και περσίδες - Βαλλιστική αντίσταση -

ΕΝ 1522

ΕΛΟΤ ΕΝ 1191

Απαιτήσεις και ταξινόµηση
15

Θερµική

απόδοση

παραθύρων,

θυρών

και

εξώφυλλων

-

Υπολογισµός θερµικής µετάδοσης - Μέρος 1 : Απλοποιηµένη

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
10077

µέθοδος
16

Θερµική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισµός της

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO

θερµικής µετάδοσης µε τη µέθοδο θερµής πλάκας - Μέρος 1:

12567

Ολόκληρα παράθυρα και θύρες
17

Παράθυρα, θύρες, περσίδες, σκιάδια πετασµάτων - Προσδιορισµός

ΕΛΟΤ ΕΝ 949

αντίστασης θυρόφυλλου σε κρούση µε µαλακό και βαρύ σώµα
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Πρότυπο

Απαίτηση
18

Μέθοδος

δοκιµής

για

θύρες

∆οκιµή

του

ΕΛΟΤ ΕΝ 108

Ανοιγόµενες και περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της

ΕΛΟΤ ΕΝ 947

-

παραµόρφωσης

θυρόφυλλου ως προ το επίπεδό του
19

αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
20

Ανοιγόµενες ή περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της αντοχής

ΕΛΟΤ ΕΝ 948

σε στατική στρέψη
21

Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε συνθήκες

ΕΛΟΤ ΕΝ 1294

µεταβολής υγρασίας σε διαδοχικά οµοιόµορφα κλίµατα
22

Θυρόφυλλα -

Ύψος,

πλάτος,

πάχος και

τετραγωνικότητα -

ΕΛΟΤ ΕΝ 1529

Κατηγορίες ανοχών
23

Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Κατηγορίες ανοχών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1530

24

Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός αντίστασης σε κτύπηµα σκληρού

ΕΛΟΤ ΕΝ 950

σώµατος
25

Θυρόφυλλα - Μέθοδος µέτρησης ύψους, πλάτους, πάχους και

ΕΛΟΤ ΕΝ 951

ορθογωνικότητας
26

Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Μέθοδος µέτρησης

27

Θυρόφυλλα - Μέθοδος δοκιµής παραµόρφωσης λόγω στρέψης

28

Θυρόφυλλα

Μέθοδος

-

µεταβολής

της

ακαµψίας

ΕΛΟΤ ΕΝ 952
ΕΝ 129
από

ΕΝ 130

επαναλαµβανόµενη στρέψη
29

Εξώφυλλα, εξωτερικές και εσωτερικές περσίδες - Λανθασµένοι

ΕΛΟΤ ΕΝ 12194

χειρισµοί - Μέθοδοι δοκιµής
30

Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα - Αντοχή σε ανεµοπίεση - µέθοδοι

ΕΛΟΤ ΕΝ 1932

δοκιµών
31

Εξωτερικές περσίδες - Αντοχή σε φορτίο οφειλόµενο σε συσσώρευση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1933

νερού - Μέθοδος δοκιµής
32

Στεγανά εξώφυλλα - ∆οκιµή αεροπερατότητας

ΕΝ 12835

27.2.3 Αλουµίνια
α.

Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα των κατασκευών από προφίλ αλουµινίου του έργου, ο

Ανάδοχος

υποχρεούται

να

χρησιµοποιεί

προϊόντα

εταιρειών

αλουµινίου,

εγκεκριµένες

και

αναγνωρισµένες από την Υπηρεσία που έχουν πιστοποιητικά ποιότητας και αντίστοιχο ενδεικτικό
σήµα, τόσο για τα προϊόντα διέλασης όσο και για τα προϊόντα ανοδίωσης. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα
πιστοποιητικά στην Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντων αλουµινίου. Τα υλικά και
η ποιότητα εργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τους διεθνείς Κανονισµούς που έχουν
αναγνωριστεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία.
β.

Οι διατοµές αλουµινίου που χρησιµοποιούνται είναι κλειστές ανοδιωµένες, κατάλληλου

κράµατος (6060, 6063, 6082 κατά ASTM), από ολοκληρωµένο σύστηµα (σειρά) αναγνωρισµένου
εργοστασίου παραγωγής. Τo συνηθέστερο κράµα που χρησιµοποιείται στην κατασκευή κουφωµάτων
είναι το 6063 Τ5. Το πάχος της διατοµής δεν θα είναι σε κανένα σηµείο µικρότερο από 2,5 mm.
Ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα:

K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

-274-

Ν1100a/5176/B10

1

Τίτλος

Πρότυπο

Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: ∆ιελασµένα προφίλ

ΕΛΟΤ ΕΝ 12020

ακριβείας σε κράµατα ΕΝ AW - 6060 και EN AW –
6063, Ανοχές διαστάσεων και µορφής, Έλεγχος και
Μεταφορά
2

Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Φύλλα, ταινίες και

ΕΛΟΤ ΕΝ 485

επίπεδες πλάκες
3

Αλουµίνιο

και

κράµατα

αλουµινίου:

Ράβδοι

και

ΕΛΟΤ ΕΝ 754

αλουµινίου:

∆ιελασµένοι

ΕΛΟΤ ΕΝ 755

σωλήνες ψυχρής όλκησης
4

Αλουµίνιο

και

κράµατα

ράβδοι/δοκοί, σωλήνες και προφίλ
5

γ.

Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Ορισµοί

ΕΛΟΤ ΕΝ 12258

Όλα τα κράµατα θα έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα και προέρχονται από τον ίδιο

εγκεκριµένο προµηθευτή. Όλα τα ελατά τµήµατα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι µόνο
για να συµµορφώνονται µε τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται
κίνδυνοι παραµορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος των ελατών τµηµάτων θα είναι επαρκές,
ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαµψία των ράβδων που θα χρησιµοποιηθούν στην τελική
εγκατάσταση. Οι µέσες τιµές των χαρακτηριστικών των διατοµών από αλουµίνιο θα είναι οι ακόλουθες:

δ.

φορτίο θραύσης (Φ.Θ):

180 MPa – 220 MPa

όριο ελαστικότητας:

140 MPa – 180 Mpa

επιµήκυνση ε:

4% - 6%

Η εξωτερική εµφάνιση της επιφάνειας των διατοµών αλουµινίου θα είναι λεία, χωρίς

φυσαλίδες, αποφλοιώσεις, ρωγµές, στίγµατα ή ίχνη διάβρωσης και χωρίς τοπικές ή ολικές µεταβολές
του χρωµατισµού.
ε.

Τα ελάχιστα επιτρεπόµενα πάχη των διατοµών αλουµινίου εξαρτώνται από τη µορφή, τη

λειτουργία και το άνοιγµα των κουφωµάτων.
στ.

Τα πλαίσια αλουµινίου αποτελούνται από τους ορθοστάτες, το ανώφλι και το κάτω τµήµα

(κατωκάσσι) που φέρει και τους µηχανισµούς κυλίσεως αν πρόκειται περί συρόµενου ανοίγµατος.

27.2.4 Παρεµβύσµατα και Ταινίες
α.

Τα ελαστικά παρεµβύσµατα θα είναι από νεοπρέν ή παρεµφερές υλικό, κατασκευασµένα από

αναγνωρισµένο ειδικό κατασκευαστή και έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

β.

-

αντοχή στην απόσχιση, στη διάβρωση, σε µόνιµες θλίψεις, στη διαρροή και σε
επαναλαµβανόµενες κάµψεις

-

εξαιρετική σταθερότητα στην ξήρανση, στον ατµοσφαιρικό αέρα, στις ηλιακές ακτίνες, στη
θερµότητα και ψύχος (από -40°C ως +100°C)

-

εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις αυξοµειώσεις λόγω
συστολών - διαστολών και τις οριζόντιες µετακινήσεις των κρυστάλλων.
Τα νεοπρέν στις άκρες τους (γωνίες) θα είναι κοµµένα κατά γωνίες 45° και κολληµένα µεταξύ

τους και όχι στα κλιπ, ώστε να αποµακρύνονται εύκολα, εφόσον απαιτηθεί.
γ.

Οι ταινίες προστασίας από καιρικές συνθήκες θα είναι από νεοπρέν και κατάλληλες για την

ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων σχεδιασµού. ∆εν πρέπει να σκληραίνουν µε την πάροδο του
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χρόνου, αλλά αντιθέτως να διατηρούν την ελαστικότητά τους (ιδιαίτερα την ελαστικότητα σε συµπίεση)
σε όλες τις θερµοκρασίες εργασίας. Η διατοµή τους θα είναι η αντίστοιχη των υποδοχών των διατοµών
του αλουµινίου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης επαφή, χωρίς µετακινήσεις.

27.2.5 Στόκοι, Μαστίχες
α.

Οι στόκοι και οι µαστίχες που χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων είναι

βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα σε ασφαλείς συσκευασίες µε συγκεκριµένες προδιαγραφές του
εργοστασίου παραγωγής. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επί τόπου ανάµιξη µε άλλα συστατικά
(σκληρυντικά).
β.

Οι συνήθεις στόκοι µε βάση το λινέλαιο χρησιµοποιούνται σε ξύλινα και σιδηρά κουφώµατα.

Οι στόκοι που χρησιµοποιούνται στα ξύλινα κουφώµατα, παρασκευάζονται µε λινέλαιο και ανθρακικό
ασβέστιο, ενώ αυτοί που χρησιµοποιούνται στα σιδηρά κουφώµατα παρασκευάζονται µε λινέλαιο,
ανθρακικό ασβέστιο, οξείδιο του σίδηρου και λευκό του τσίγκου. Απαγορεύεται η χρήση τους σε
κουφώµατα αλουµινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα. Η εφαρµογή του στόκου σε χρωµατισµένα ή
ασταρωµένα, ξύλινα ή µεταλλικά κουφώµατα γίνεται µε σπάτουλα ή µε µαχαίρι, διατηρώντας την
πρόσφυση του κατά τη λείανση.
γ.

Οι ασφαλτικές µαστίχες (στόκοι) χρησιµοποιούνται για τη στεγάνωση των µεταλλικών κάσσων

υαλοστασίων µε τον υαλοπίνακα.
δ.

Οι ελαιο-ρητινώδεις (πλαστικοί) στόκοι χρησιµοποιούνται για το στοκάρισµα των υαλοστασίων

και όχι για την πλήρωση των αρµών.

27.2.6 Θυρόφυλλα, Περσίδες, Εξώφυλλα Παραθύρων
α.

Τα θυρόφυλλα θα πληρούν τους εξής βασικούς όρους:

-

απόλυτη προσαρµογή στις χρησιµοποιούµενες κάσες

-

αεροστεγές κλείσιµο µε ειδικούς µηχανισµούς

β.

συντελεστή πυρασφαλείας και ηχοµόνωσης ίδιο µε των εσωτερικών χωρισµάτων (για
εσωτερικά θυρόφυλλα)
αθόρυβη λειτουργία
θα δέχονται βαφή ή επικόλληση ταπετσαρίας ή φορµάικας.
Τα υλικά ανάρτησης λειτουργίας και ασφάλισης των θυρών θα είναι εγκεκριµένα από την

Υπηρεσία. Η κατασκευή των θυρόφυλλων θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
γ.

Μεταξύ κασσών και θυρών τοποθετούνται µη αναφλέξιµα, αυτοδιογκούµενα παρεµβύσµατα

κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείουν τη δηµιουργία θορύβου κατά το κλείσιµο ή τη διέλευση αερίων
και καπνών σε περίπτωση πυρκαγιάς.

27.3 Εκτέλεση Εργασιών
27.3.1 Υποβολές
α.

∆είγµατα

-

Υποβάλλονται 3 δείγµατα από κάθε απαιτούµενη διατοµή σε µήκος 600 mm. Στην
περίπτωση που το χρώµα ή η υφή του τελειώµατος διαφέρει, θα υποβάλλονται 2 ή
περισσότερα δείγµατα που θα περιέχουν τα όρια των διαφορών αυτών. Τα δείγµατα θα
εξετάζονται από την Υπηρεσία, όσον αφορά στο χρώµα και στην υφή τους. Η
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συµµόρφωση µε τις υπόλοιπες απαιτήσεις σύµφωνα µε την εγκριθείσα µελέτη εφαρµογής
είναι απόλυτης ευθύνης του Αναδόχου.

-

β.

γ.

Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει δείγµατα ενδεικτικά της τεχνικής της κατασκευής και της
ποιότητας των επί µέρους τµηµάτων, των µεταλλικών εξαρτηµάτων και άλλων στοιχείων
των συστηµάτων των κουφωµάτων πριν αρχίσει η εργασία κατασκευής. Αν η Υπηρεσία
κρίνει απαραίτητο µπορεί να απαιτήσει την κατασκευή ολοκλήρων κουφωµάτων όλων των
κατηγοριών και τύπων.
Κατασκευαστικά Σχέδια

-

Ο Ανάδοχος υποβάλει κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα παράθυρα, πετάσµατα, θύρες και
άλλα στοιχεία καθώς και για τα παρελκόµενα τους. Στα σχέδια αυτά περιλαµβάνονται όψεις
τοίχων σε κλίµακα 1:50, όψεις τυπικών στοιχείων σε κλίµακα 1:10 καθώς και τοµές σε
φυσικό µέγεθος, λεπτοµέρειες από όλα τα τµήµατα παραθύρων, κουφωµάτων και
συστηµάτων πετασµάτων και υαλοπινάκων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξωτερικών
και εσωτερικών εργασιών προστατευτικής επικάλυψης, συστηµάτων στερέωσης,
εξαρτηµάτων λειτουργίας και άλλων αντικειµένων που δεν περιλαµβάνονται στα συνήθη
δεδοµένα του κατασκευαστή.

-

Τα σχέδια θα δείχνουν επίσης τις ανοχές στερέωσης και την εφαρµογή των σφραγιστικών
υλικών. Οι τύποι των κουφωµάτων ή των συστηµάτων χαρακτηρίζονται από ειδικούς
κωδικούς αναγνώρισης, οι οποίοι θα φαίνονται στις κατόψεις, όψεις και τοµές της µελέτης.
Ο Ανάδοχος υποβάλλει επίσης πίνακες κουφωµάτων στους οποίους αναγράφονται οι
πλήρεις διαστάσεις των κουφωµάτων, όλα τα χαρακτηριστικά τους (τρόπος λειτουργίας,
σειρά διατοµών, είδος υαλοπινάκων, ταµπλάδων κτλ.) και ο αριθµός οµοίων τεµαχίων.
Υποβάλλονται επίσης οι σχετικοί κατασκευαστικοί υπολογισµοί (θέση, πάχος, διαστάσεις

υαλοπετασµάτων) καθώς και επίσηµες εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών, όπως απαιτούνται για τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις εκτέλεσης.
δ.

Υποβάλλονται 3 αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων και των συνήθων λεπτοµερειών

των παραθύρων από αλουµίνιο που προτείνει ο κατασκευαστής, συµπεριλαµβανοµένων των
λεπτοµερειών κατασκευής τελειωµάτων, εξαρτηµάτων και άλλων επί µέρους τµηµάτων της εργασίας.

27.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών
α.

Η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών εκτελούνται κατά τις υποδείξεις του κατασκευαστή

τους.
β.

Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη µεταφορά τους στο

εργοτάξιο, στους χώρους αποθήκευσης, µέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη
θέση του. Κατά την αποθήκευση τα στοιχεία δεν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε
παραµόρφωση. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει από το εργοτάξιο
τα παραµορφωµένα στοιχεία.
γ.

Όλες

οι

εκτεθειµένες

επιφάνειες

προστατεύονται

µε

αυτοκόλλητες

(αλλά

εύκολα

αφαιρούµενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Οι ταινίες πρέπει να έχουν
κατάλληλη συγκολλητική ικανότητα, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις τριβές και ελαστικότητα. Οι
αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν τελείως διαφορετικό χρώµα από αυτό της τελικής επιφάνειας των
κουφωµάτων και κατασκευών.

27.3.3 Προετοιµασία
α.

Τα προφίλ των αλουµινίων πριν από την ενσωµάτωση τους στο κούφωµα θα υποβάλλονται

στη διαδικασία της επιφανειακής επεξεργασίας, µε ανοδίωση ή µε ηλεκτροστατική βαφή. Η
επεξεργασία γίνεται απαραιτήτως στο εργοστάσιο κατασκευής µε τα κατάλληλα µηχανήµατα και τη
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µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και επιµέλεια. Η Υπηρεσία επιλέγει το ακριβές χρώµα των κουφωµάτων
πριν από την κατασκευή (µε βάση το χρωµατολόγιο που θα έχει προσκοµίσει ο Ανάδοχος) και ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει τις οδηγίες της.
β.

Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να αρχίσει την κατασκευή κανενός τµήµατος της κατασκευής,

µέχρι τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Οι διατοµές που χρησιµοποιούνται θα είναι αποδεδειγµένης
ποιότητας µε πιστοποιητικά ελέγχου, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία
πριν από την έναρξη των εργασιών. Η χρήση διαφορετικών διατοµών ή η παρέκκλιση τους από τα
κατασκευαστικά σχέδια κατά την κατασκευή δεν επιτρέπεται. Ενδεχόµενες τέτοιες κατασκευές
αποµακρύνονται από το έργο.
γ.

Πριν από την ανέγερση των κουφωµάτων γίνεται επιβεβαίωση των διαστάσεων που φαίνονται

στα κατασκευαστικά σχέδια µε τις πραγµατικές διαστάσεις στο εργοτάξιο. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία άµεσα και ζητεί τις οδηγίες της.

27.3.4 Ηλεκτροστατική Βαφή
α.

Με την ηλεκτροστατική βαφή επικαλύπτεται η επιφάνεια του αλουµινίου µε στρώµα

πολυεστερικής βαφής. Η κατάλληλη προεργασία της επιφάνειας, η σύσταση της πολυεστερικής βαφής
και οι συνθήκες εφαρµογής εξασφαλίζουν την προστασία της επιφάνειας του αλουµινίου από τη
διάβρωση. Ο κίνδυνος που ενέχει η µέθοδος αυτή είναι η εµφάνιση αποκολλήσεων στην επιφάνεια του
αλουµινίου, λόγω της διαφορετικής συµπεριφοράς στις µηχανικές καταπονήσεις και στις καιρικές
συνθήκες της βαφής από το αλουµίνιο. Η πιστοποίηση της ηλεκτροστατικής βαφής θα γίνεται κατά τις
προδιαγραφές της Qualicoat. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραγγέλνει αλουµίνια ηλεκτροστατικά
βαµµένα χρώµατος κωδικοποιηµένου κατά RAL και συγκεκριµένης στιλπνότητας:

β.

γ.

Κατηγορία 1 (µατ):

0-30 µονάδες µε ανοχή ± 5 µονάδες

Κατηγορία 2 (ηµιγυαλιστερό): 31-70 µονάδες µε ανοχή ± 7 µονάδες
Κατηγορία 3 (Γυαλιστερό):

71-100 µονάδες µε ανοχή ± 10 µονάδες

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

-

Προετοιµασία των διατοµών, η οποία αποτελείται από τον επιµεληµένο καθαρισµό τους και
το βερνίκωµα των εσωτερικών επιφανειών των διατοµών (µη ορατών) µε βερνίκι
αλουµινίου, σε πάχος 6 µ για τη δηµιουργία κατάλληλου υποστρώµατος που θα
διευκολύνει τη συγκόλληση της πούδρας µε την επιφάνεια αλουµινίου.

-

Χηµική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών µε πολυεστερική
πούδρα µεταλλοξειδίου (που περιέχει σκληρυντικό), για τις εξωτερικές ή εσωτερικές
επιφάνειες, φύσηµα, πολυµερισµός και σκλήρυνση σε φούρνο θερµοκρασίας 2000°C.
Οι διατοµές αλουµινίου µετά την ηλεκτροστατική βαφή πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη

οµοιοχρωµία, µεγάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλµύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη. Θα έχουν
οµοιόµορφη εµφάνιση και θα ανταποκρίνονται θετικά στις απαραίτητες δοκιµές.
δ.

Τα επιτρεπόµενα πάχη της επίστρωσης διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο ηλεκτροστατικής

βαφής και κατηγοριοποιούνται κατά ΕΝ ISO 2360.

Τρόπος βαφής
1
2
3

ηλεκτροστατική πούδρα

60 ≤ d ≤120
(1)

PVDF σε 2 επιστρώσεις

min d = 35
(1)

PVDF µεταλλικό σε 3 επιστρώσεις

K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

Πάχος d [mµ]

min d = 45

-278-

Ν1100a/5176/B10

Τρόπος βαφής
4

πολυεστέρας

µε

σιλικόνη

χωρίς

τουλάχιστον 20% σε ρητίνες σιλικόνης)
5

Primer

(περιεκτικότητας

min d = 30

(1)

(1)

άλλες βαφές θερµοξηραινόµενες

min d = 50

(1)

6

βαφές µε 2 επιστρώσεις

min d = 50

7

βαφές ηλεκτροφορήσεως

min d = 25

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία»

ε.

Πάχος d [mµ]

(1)

Υγρές βαφές

Η σηµαντική επιφάνεια (το τµήµα της επιφάνειας που πρέπει να έχει προκαθορισµένες

ιδιότητες) δεν θα έχει χαραγές που θα φτάνουν µέχρι το βασικό µέταλλο. Η βαµµένη επιφάνεια όταν
εξετάζεται από γωνία 60° και απόσταση 3 m δεν πρέπει να εµφανίζει καµία σηµαντική ανωµαλία
όπως: ραβδώσεις, φλύκταινες, «φλοιό πορτοκαλιού», εγκλείσεις ξένων ουσιών, κρατήρες, στίγµατα,
εκδορές, µατ σηµεία, αµυχές και γενικά σφάλµατα που µετριάζουν την εµφάνιση του αλουµινίου. Η
επίστρωση πρέπει να παρουσιάζει οµοιόµορφο χρώµα, καλή καλυπτική ικανότητα εξεταζόµενη από
απόσταση 5 m για εξωτερικές επιφάνειες και 3 m για εσωτερικές επιφάνειες. Η ποιότητα της βαφής
εξακριβώνεται επίσης από τις ακόλουθες δοκιµές για κάθε χαρακτηριστικό. Τµήµα των δοκιµών θα
γίνεται σε έτοιµα προϊόντα και οι υπόλοιπες στα δοκίµια που συνοδεύουν κάθε παραγγελία
µεγαλύτερη των 2 t.
Πρότυπο ∆οκιµής

Χαρακτηριστικό / Ιδιότητα
1

Στιλπνότητα

ΕΝ ISO 2813, DIN 67530

2

Πάχος επίστρωσης

3

Πρόσφυση

ΕΝ ISO 2409, DIN 53151

4

Συµπεριφορά κατά την παραµόρφωση

ΕΝ ISO 1520, DIN 53156

ΕΝ ISO 2360

της επιφάνειας αλουµινίου
5

Αντοχή σε κρούση

6

Αντοχή

σε

ισχυρά

DIN 53156, ASTM D 2794
διαβρωτικό

ΕΝ ISO 3231, DIN 50018

περιβάλλον
7

Αντοχή στη διάβρωση

ΕΝ ISO 3569, DIN 50021

8

Αντοχή στη γήρανση

DIN 54004

9

Χρώµα (κατά RAL)

DIN 50939

10

Σκληρότητα

DIN 53153

11

Ευκαµψία (∆οκιµή στρέψης)

DIN 53152, ΕΝ ISO 1519, ASTM D522

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία»

27.3.5 Ανοδική Οξείδωση (Ανοδίωση) Αλουµινίου
α.

Με την ανοδίωση δηµιουργείται στην επιφάνεια του αλουµινίου διαφανές στρώµα οξειδίου

(σκουριά), πολύ συνεκτικό και σκληρό που αποτελεί αντιδιαβρωτική προστασία για το µέταλλο. Η
δοµή του φέρει πόρους, ώστε να επιτρέπει την ενσωµάτωση χρωστικών υλών.
β.

Η ανοδίωση εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373 ή τους κανονισµούς

EURAS-EWAA του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Ανοδιωτών ή κατά την Qualanod. Ο βαθµός ανοδίωσης
θα είναι τουλάχιστον 20 µm µε ανοχή ±2 µm (εκτός αν αφορά σε έργα σε παραθαλάσσιο ή υγρό
περιβάλλον, οπότε το ελάχιστο πάχος είναι 25 µm). Η πιστοποίηση της ανοδίωσης θα γίνεται κατά τις
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προδιαγραφές της Qualanod. Το χρώµα ή η απόχρωση θα συµφωνούν µε την Τεχνική Περιγραφή ή
τις εντολές της Υπηρεσίας.
γ.

Η διαδικασία της ανοδίωσης αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

-

Κοπή των διατοµών αλουµινίου στην κατάλληλη γωνία και σύνδεση τους µε κατάλληλο
σύστηµα που να εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση µε όσο το δυνατό µικρότερο αρµό.

-

Βούρτσισµα των διατοµών αλουµινίου, ώστε να αφαιρεθούν εντελώς τα εξογκώµατα και
στη συνέχεια στίλβωση µε µηχανικό λειαντήρα.

-

Ανοδίωση µε ηλεκτρόλυση. Η λεκάνη ηλεκτρόλυσης περιέχει διάλυµα 20% θειικού οξέος
και 80% νερού. Η ηλεκτρόλυση για πάχος ανοδίωσης 20 µm -22 µm δεν διαρκεί λιγότερο
από ώρα.

-

Ο χρωµατισµός γίνεται µε την εναπόθεση χρωστικών υλών στους πόρους του ανοδικού
επιστρώµατος (ηλεκτρολυτικός χρωµατισµός).

-

Ακολουθεί σφράγισµα του αλουµινίου µε υδροθερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία
τουλάχιστον 95°C και χρόνο ίσο µε το χρόνο της ανοδίωσης ή 2 min για κάθε µικρό (µm)
ανοδίωσης. Το σφράγισµα ελαττώνει σηµαντικά τους πόρους και την απορροφητικότητα
του ανοδικού επιστρώµατος, αυξάνοντας συγχρόνως τη χηµική του αντίσταση και αποτελεί
τη σηµαντικότερη κατεργασία που ακολουθεί την ανοδίωση µε καθοριστικό ρόλο στην
ανθεκτικότητα του αλουµινίου. Μπορεί να γίνει και κρύο σφράγισµα µε την εµβάπτιση σε
νερό µε άλατα φθοριούχου νικελίου θερµοκρασίας 25°C - 30°C, κάτω από αυστηρά
ελεγχόµενες συνθήκες συγκεντρώσεων συστατικών, Ph, θερµοκρασίας κτλ. Η ολοκλήρωση
του σφραγίσµατος σε αυτήν την περίπτωση επιτυγχάνεται µε την παραµονή των τεµαχίων
σε διάλυµα θειικού νικελίου 60°C για χρόνο 0,8 min – 1,2 min για κάθε µικρό (µm)
ανοδίωσης.

δ.

Η ποιότητα της ανοδίωσης εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

-

το κράµα αλουµινίου που πρέπει να είναι κατάλληλο να υποστεί ανοδίωση.
ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος ανοδίωσης, το οποίο εξαρτάται από τη χρήση του
αλουµινίου:
Ελάχιστο Πάχος[mµ]

Χρήση Αλουµινίου
1

Ελάχιστη ανοδική προστασία (εσωτερικοί χώροι)

15

2

Χρήση σε εξωτερικούς χώρους

20

3

Χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε ισχυρά διαβρωτικό

25

περιβάλλον (θαλάσσιο, βιοµηχανικό κτλ)

ε.

σφράγισµα ανοδικού επιστρώµατος
καλή εξωτερική εµφάνιση της ανοδιωµένης επιφάνειας (λεία, οµοιόχρωµη κτλ)
Η κωδικοποίηση των αποχρώσεων του ανοδιωµένου αλουµινίου, κατά τις οποίες πρέπει ο

Ανάδοχος να παραγγέλνει τα τεµάχια αλουµινίου είναι η ακόλουθη:
Εµφάνιση

Κωδικός EURAS

Ελληνικός Κωδικός

1

άχρωµο

C-0

φυσικό

2

µπρονζέ

C-31

2001

3

ανοιχτό καφέ

C-32

2003

4

καφέ

C-33

2005

5

σκούρο καφέ

C-34

2007

6

µαύρο

C-35

2009
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27.3.6 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Η κατασκευή των κουφωµάτων ακολουθεί τα σχέδια και τον πίνακα κουφωµάτων της µελέτης,

σε ότι αφορά τη διάταξη, τις γενικές διαστάσεις, το είδος, τον τρόπο λειτουργίας (ανοιγόµενα,
συρόµενα, σταθερά κτλ) καθώς επίσης και το πάχος του υλικού σε οποιοδήποτε σηµείο των διαφόρων
διατοµών.
β.

Ο κωδικός αναγνώρισης κάθε κουφώµατος που, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως,

αναγράφεται στα σχέδια δίνει πληροφορίες για τον τύπο και τις γενικές διαστάσεις του κουφώµατος.
Το κούφωµα θα φέρει τον κωδικό αυτό και κατά την κατασκευή και ενσωµάτωση του στο κτίριο. Ο
κωδικός αναγνώρισης θα αναγράφεται σε τέτοια θέση, ώστε να µπορεί να ελέγχεται µετά την
τοποθέτηση του κουφώµατος, όχι όµως σε επιφάνεια που θα είναι ορατή στην τελική κατασκευή.
γ.

Ο τρόπος στερέωσης των κουφωµάτων θα συµµορφώνεται µε τα κατασκευαστικά σχέδια ή τις

οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητούνται σχετικές
οδηγίες από την Υπηρεσία. Ο αριθµός των πακτώσεων εξαρτάται από τις διαστάσεις του
κουφώµατος, από τον τρόπο λειτουργίας του, από τα υλικά από τα οποία αποτελείται το πλαίσιο, από
το άνοιγµα και τον τρόπο στερέωσης του. Όλες οι συνδέσεις επιτυγχάνονται µε τα αντίστοιχα ειδικά
τεµάχια και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραµόρφωτο και η
στεγανότητα των πλαισίων. Τα κινούµενα τµήµατα διατοµών αλουµινίου δεν εφάπτονται απ’ ευθείας
µεταξύ τους, αλλά πάντοτε µέσω ειδικών παρεµβυσµάτων.
δ.

Η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων και των µηχανισµών κλεισίµατος θα ακολουθεί τα

αναγραφόµενα στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας» και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.
ε.

Το συστήµατα παραθύρων κατασκευάζονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ανοίγµατα µε

επαρκείς ανοχές (αέρας διαστάσεων) και όπου απαιτείται, µε αρµούς διαστολής στις συνδέσεις, ώστε
να παρέχεται η ελευθερία µετακινήσεων λόγω θερµικών συστολοδιαστολών (λόγω καιρικών
συνθηκών, εποχιακών και ηµερήσιων µεταβολών των θερµοκρασιών) χωρίς να προκαλούνται
λυγισµοί, παραµορφώσεις αρµών κτλ. Ο σχεδιασµός θα προβλέπει και θα συντελεί στην εξάλειψη
κάθε θορύβου που µπορεί να προέλθει όχι µόνο από θερµικές συστολοδιαστολές των µεταλλικών
µερών αλλά και από την κάµψη λόγω ανεµοπιέσεων.
στ.

Η κατασκευή όλων των συστηµάτων από αλουµίνιο, των γωνιών των απλών και υπό γωνία

αρµών, η συγκόλληση και η στερέωση θα είναι γερές, άκαµπτες και υδατοστεγείς, έτσι ώστε να έχουν
επαρκείς αντοχές και να εξασφαλίζουν την εύκολη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία τους. Κάθε
στοιχείο θα σχεδιάζεται ώστε οι συµπυκνώσεις των υδρατµών να συλλέγονται και να αποµακρύνονται
ικανοποιητικά.
ζ.

Όλες οι κατασκευές τόσο των κουφωµάτων όσο και των ταµπλάδων πλήρωσης, πρέπει να

είναι απρόσβλητες από φωτιά, να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της µελέτης.
η.

Ο Ανάδοχος δύναται και την κρίση του να χρησιµοποιήσει για την κατασκευή των

κουφωµάτων αλουµινίου υπεργολάβο, αφού προηγουµένως υποβάλλει στην Υπηρεσία φάκελο
εµπειρίας του σε παρόµοια έργα. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εγκρίνει ή να απορρίψει τον
προτεινόµενο υπεργολάβο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει εντός 10 εργασίµων ηµερών να
υποβάλλει νέα πρόταση.
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27.3.7 Ανοχές
α.

Κατά το σχεδιασµό των συστηµάτων παραθύρων και υαλοπινάκων καθώς και όλων των

εξαρτηµάτων και στερεώσεων, λαµβάνονται υπόψη οι ανοχές και τα βέλη κάµψης της φέρουσας
κατασκευής.
β.

Όλες οι ανοχές των διαστάσεων των κουφωµάτων σχετικά µε το κτίριο θα αναφέρονται

ευκρινώς στα κατασκευαστικά σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαµβάνονται οι εξής τιµές:

γ.

διαστάσεις κουφωµάτων, ολικές ή µερικές:
ανοµοιοµορφία διατοµών:

0,5%
1%

µέγιστη απόκλιση κουφώµατος:

1/175 του ανοίγµατος

Τα διάκενα µεταξύ κασσών και ψευδοκασσών θα έχουν το απαιτούµενο πλάτος για την

τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων, ενώ οι αρµοί µεταξύ σταθερών και κινητών τµηµάτων που
καλύπτονται µε αρµοκάλυπτρα θα έχουν πλάτος µέχρι 1,5 mm.
δ.

∆εν επιτρέπεται απόκλιση ορθών γωνιών σε κάσσες και πλαίσια, ενώ η µέγιστη επιτρεπόµενη

διαφορά των διαγωνίων των κινητών πλαισίων είναι 1 mm (παραγώνιασµα).
ε.

Τα κουφώµατα θα είναι επίπεδα, ώστε να µη δηµιουργείται βέλος σε πήχη που τοποθετείται

σε οποιαδήποτε θέση.
στ.

Κανένα στοιχείο του κουφώµατος δεν θα υφίσταται µόνιµη παραµόρφωση ή άλλη ζηµιά, µε

βέλη κάµψης µεγαλύτερα από L/300 και µέγιστο βέλος 8 mm.

27.3.8 Ψευδόκασσες
α.

Η στερέωση των ψευδοκασσών στα δοµικά στοιχεία θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει

την απόλυτη ενσωµάτωση τους σε αυτά. Χρησιµοποιούνται συνήθως ελάσµατα 40 mm x 5 mm και
τσιµεντοκονίαµα ή κοχλίες UPAT ή HILTI. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης σιδηρών τµηµάτων
τζινετιών, βιδών κτλ, αυτά θα πρέπει να είναι επικαδµιωµένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωµένα. Η
στερέωση των προφίλ αλουµινίου στις ψευδόκασσες θα γίνει µε ανοξείδωτους χρωµονικελιούχους
κοχλίες.
β.

Τα

σηµεία

ηλεκτροκόλλησης

θα

καθαρίζονται

και

θα

προστατεύονται

µετά

την

ηλεκτροκόλληση µε δύο στρώµατα αντισκωριακού ή µε ψυχρό γαλβάνισµα, σύµφωνα µε τις εντολές
της Υπηρεσίας.
γ.

Η εξωτερική επιφάνεια της ψευδόκασσας βάφεται σε δύο στρώσεις (η µία στο σιδηρουργείο

και η άλλη στο εργοτάξιο) µε έτοιµο αντισκωριακό χρώµα µε βάση το χρωµικό ψευδάργυρο. Τέλος
πριν από τη συναρµολόγηση η ψευδόκασσα βάφεται µε 2 στρώσεις χρώµατος αλκαλικής βάσεως.
Επιτρέπεται η χρήση ψευδόκασσων αλουµινίου, εφ’ όσον προσαρµόζονται στις χρησιµοποιούµενες
κάσσες.

27.3.9 Υαλοπίνακες
α.

Οι διπλοί υαλοπίνακες τοποθετούνται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη για θερµοµόνωση

και ηχοµόνωση και µε το άρθρο «Υαλουργικά» του παρόντος. Η τοποθέτηση υαλοπινάκων γενικά
γίνεται µε την βοήθεια κλιπς αλουµινίου και νεοπρενίου (όχι PVC) κατάλληλων για τις διατοµές των
κουφωµάτων του έργου και τέτοιας µορφής, ώστε η εφαρµοζόµενη πίεση επί του υαλοπίνακα να µην
είναι µικρότερη των 0,3 MPa και να αποκλείεται το παρατηρούµενο «κρέµασµα» των νεοπρενίων.
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β.

Η τοποθέτηση και το πάχος των υαλοπινάκων εξαρτώνται από τις πιέσεις και τις ταχύτητες

ανέµου που επικρατούν στη περιοχή κατά το DIN 1055 – 4 (φορτία ανέµου).
γ.

Τα κουφώµατα κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε η τοποθέτηση των υαλοπινάκων –

ειδικά των µεγάλων διαστάσεων – να αφήνει το απαιτούµενο διάκενο (τζόγο), ώστε να αποφεύγεται η
θραύση των υαλοπινάκων λόγω δυσµενών και καιρικών συνθηκών.

27.3.10 Ποδιές Παραθύρων
α.

Μεγάλη σηµασία έχει η διαµόρφωση της ποδιάς του παραθύρου, που πρέπει να έχει το

κατάλληλο σχήµα και µέγεθος καθώς και τη σωστή κλίση ώστε να αποµακρύνει τα νερά της βροχής
από το κάτω µέρος του κουφώµατος. Θα φέρει νεροσταλλάκτη στο κάτω µέρος της.
β.

Αν η ποδιά προεξέχει εκατέρωθεν του κουφώµατος, η συναρµογή µε τον τοίχο πρέπει να

κατασκευάζεται µε ενισχυµένο τσιµεντοκονίαµα ή µε ειδικά τεµάχια πλίνθων.
γ.

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η ποδιά να προεξέχει επαρκώς αλλά όχι

υπερβολικά από τον τοίχο, ώστε να µην προκαλείται κίνδυνος αποκόλλησης, ειδικά αν ο τοίχος είναι
εκτεθειµένος σε ισχυρούς ανέµους. Οι διαστάσεις που ενδείκνυνται είναι πλάτος 15 cm – 20 cm µε
προεξοχή 3,5 cm – 4 cm.
δ.

Αν πρόκειται περί διπλής τοιχοποιίας µε διάκενο, τότε στην περίπτωση που η ποδιά καλύπτει

µόνο τον εξωτερικό τοίχο διαµορφώνεται κανάλι απορροής νερού στο κάτω µέρος του πλαισίου
ακριβώς πάνω από το διάκενο. Στην περίπτωση που η ποδιά µπορεί να καταλάβει και το πλάτος του
διάκενου, ενσωµατώνεται στεγανωτικός µανδύας κατά µήκος της συναρµογής.
ε.

Στην περίπτωση που η ποδιά ενσωµατώνεται στο πλαίσιο του παραθύρου και η συναρµογή

µεταξύ ποδιάς και παραθύρου παραλείπεται, το πλαίσιο στερεώνεται απευθείας στον τοίχο µε την
παρεµβολή στεγανωτικής µεµβράνης.

27.3.11 Αρµοί
α.

Οι αρµοί των παραθύρων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες ανάλογα µε τη θέση τους και

αντιµετωπίζονται ανάλογα:

β.

µεταξύ κάσσας και οικοδοµικού ανοίγµατος
µεταξύ κάσσας και φύλλων
µεταξύ υαλοπινάκων ή αδιαφανών στοιχείων πλήρωσης και σκελετού φύλλου
µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της κάσσας ή των φύλλων.
Μεταξύ διατοµών αλουµινίου δεν χρησιµοποιείται πρόσθετο σφράγισµα. Οι διατοµές θα

εφαρµόζουν απόλυτα µεταξύ τους σε κάθε εµφανή ένωση. Κατ’ εξαίρεση, σε σηµεία που δεν
διακρίνονται, επιτρέπεται η χρήση σιλικόνης. Η χρήση σιλικόνης ή ελαστικού αυτοκόλλητου
παρεµβύσµατος είναι απαραίτητη στην ένωση του οδηγού κύλισης µε τον ορθοστάτη (µπόι) της
κάσσας, στην περίπτωση συρόµενων κουφωµάτων.
γ.

Μεταξύ κασσών και σκελετού φύλλων ή µεταξύ σκελετών των κινητών φύλλων τοποθετούνται:

-

Για τα ανοιγόµενα κουφώµατα: ελαστικά παρεµβύσµατα ποιότητας θαλάσσης από νεοπρέν
ή αιθυλένιο, προπυλένιο και τερπολυµέριο (Ε.Π.Τ.) ή αιθυλένιο, προπυλένιο και διένιο
µονοµερές (Α.Π.∆.Μ.) που αντέχουν σε θερµοκρασίες από -40°C ως +100°C. Τα
παρεµβύσµατα τοποθετούνται απαραίτητα στο κινούµενο τµήµα των κουφωµάτων.

-

Για τα συρόµενα κουφώµατα: ψήκτρες (βουρτσάκια) πολυπροπυλενίου µε δυνατότητα
παραµόρφωσης µέχρι 25% που τοποθετούνται στα κινητά ή σταθερά τµήµατα του
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κουφώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα
αντικατάστασης των ψηκτρών όταν φθείρονται.
δ.

Στους αρµούς µεταξύ κασσών και σκελετών φύλλων τοποθετείται ειδικό εξάρτηµα που

εµποδίζει την εισχώρηση βροχής και αέρα, το οποίο είναι ένα µικρό µεταλλικό έλασµα που
προσαρµόζεται στο φύλλο ή απλά µια κατάλληλη νεύρωση της διατοµής του φύλλου. Πρέπει επίσης
να υπάρχει µεταξύ φύλλου και πλαισίου διάκενο, που επιβραδύνει την ταχύτητα του αέρα,
συγκεντρώνει το νερό που εισχωρεί µεταξύ φύλλου και πλαισίου, το οδηγεί σε λεπτά κεκλιµένα
κανάλια απορροής στο κάτω µέρος του πλαισίου, τα οποία το διώχνουν προς το εξωτερικό του
κουφώµατος. Τα σηµεία στα οποία εφάπτονται το πλαίσιο και το φύλλο θα βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο σε ολόκληρο το κούφωµα. Το στεγανωτικό υλικό τοποθετείται συνήθως στο εσωτερικό άκρο
του διάκενου και πρέπει να είναι ανθεκτικό στις συνεχείς καταπονήσεις και να µπορεί να
αντικατασταθεί όταν χάσει την ελαστικότητα του.
ε.

Μεταξύ διατοµών αλουµινίου και µαρµάρου ή σοβά ή άλλου οικοδοµικού στοιχείου ο αρµός

πληρούται µε πολυουρεθάνη ενός ή δύο συστατικών.
στ.

Μεταξύ διατοµών αλουµινίου και υαλοπινάκων η πλήρωση του αρµού γίνεται µε ελαστικά

παρεµβύσµατα.
ζ.

Για τα συρόµενα κουφώµατα ενδείκνυται η τοποθέτηση µηχανισµού GU που επιτρέπει να

ανασηκώνεται ελαφρά το κινητό φύλλο, αλλά στο τέλος της διαδροµή να κατεβαίνει µε χειρολαβή ή
µοχλό και να εµποδίζει τη διείσδυση νερού, αέρα, σκόνης κτλ.

27.3.12 Τοποθέτηση και Λειτουργία
α.

Επί των διαµορφωµένων ανοιγµάτων τοποθετείται η ψευδόκασσα και επ΄ αυτής στερεώνεται

η κάσσα του κουφώµατος. Η µεταξύ τους στερέωση γίνεται µε κοχλίες µη ορατούς. Οι συνήθεις
σιδηρές κάσσες στερεώνονται είτε µε ηλεκτροκόλληση, αν το βάρος των θυρόφυλλων είναι 30 kg – 45
kg ή βιδώνονται όταν τα θυρόφυλλα έχουν µεγαλύτερο βάρος και τοποθετούνται χωρίς ψευδόκασσες.
β.

Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη για την τοποθέτηση ελαστικών παρεµβυσµάτων στις υποδοχές

των κασσών.
γ.

δ.

Συρόµενα Υαλοστάσια

-

ρυθµίζεται η επιπεδότητα των οριζόντιων στοιχείων της κάσσας προκειµένου να
τοποθετηθεί σωστά το σύστηµα κύλισης

-

η διαδροµή κάθε φύλλου είναι ανεξάρτητη του άλλου και καλύπτει όλο το µήκος
τα συρόµενα φύλλα τοποθετούνται συρταρωτά σε κατάλληλη φάση της συναρµολόγησης
των διατοµών του υαλοστασίου.
Επειδή υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού στο εσωτερικό του κτιρίου λαµβάνονται µέτρα, ώστε

το νερό να οδηγείται στο εξωτερικό µε κατάλληλο «νεροχύτη» σύµφωνα µε τα σχέδια και κατά τις
εντολές και την έγκριση της Υπηρεσίας.

27.3.13 Συντήρηση και Προστασία
27.3.13.1 Γενικά
α.

Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία όλες οι

κατασκευές κουφωµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των επί µέρους εξαρτηµάτων δεν απαιτούν
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συντήρηση. Κατά την περίοδο αυτή τα εξαρτήµατα πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες τους (µηχανική
αντοχή, φυσική και χηµική σταθερότητα) χωρίς την ανάγκη συντήρησης.
β.

Πριν από την ολοκλήρωση των κατασκευών ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία πλήρες

Εγχειρίδιο Συντηρήσεως για χρήση του Κυρίου του Έργου. Το Εγχειρίδιο Συντηρήσεως περιλαµβάνει
υποδείξεις για τη συντήρηση όλων των τµηµάτων των κουφωµάτων και των πετασµάτων
υαλοστασίων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, των σφραγιστικών υλικών, για τη λίπανση των
µεντεσέδων και των άλλων µηχανισµών καθώς και για τις αντίστοιχες περιόδους συντήρησης.
γ.

Τα εξαρτήµατα, οι µηχανισµοί και ο εξοπλισµός των κουφωµάτων πρέπει να τοποθετούνται

κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η συντήρηση τους από το εσωτερικό, χωρίς να προκαλείται
ενόχληση στους χώρους στους οποίους είναι εγκατεστηµένα.
δ.

Οι θύρες, τα παράθυρα και οι λοιπές κατασκευές θα προστατεύονται µέχρι την παράδοση

στον Κύριο του Έργου, οπότε και θα αφαιρούνται τα συστήµατα «κλειδώµατος κατά την διάρκεια της
κατασκευής» και θα αντικαθίστανται µε τα µόνιµα συστήµατα. Ο Ανάδοχος παραδίδει τα κλειδιά στην
Υπηρεσία µαζί µε ένα εγκεκριµένο µόνιµο σύστηµα σήµανσης και αναγνώρισης των κλειδιών.
27.3.13.2 Κουφώµατα Αλουµινίου
α.

Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε τα κουφώµατα από αλουµίνιο να µην έρχονται σε επαφή

µε άλλα υλικά που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές στην εµφάνιση και στην αντοχή τους
(µόλυβδος, ασβέστης κτλ). Η επαφή αλουµινίου

- χάλυβα αποφεύγεται, γιατί το αλουµίνιο

διαβρώνεται επικίνδυνα (σε υγρούς χώρους ή παραθαλάσσιο περιβάλλον). Επιβάλλεται η αποµόνωση
των δύο µετάλλων µε την παρεµβολή κατάλληλου υλικού (πίσσα, ξύλο, πλαστικό κτλ). Οµοίως πρέπει
να αποφεύγεται η επαφή αλουµινίου – χαλκού και αλουµινίου – µολύβδου.
β.

Οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων αλουµινίου επικαλύπτονται µε κατάλληλο υλικό για

την προστασία του αλουµινίου από κονιάµατα, χρώµατα και οτιδήποτε άλλο. Η προστατευτική αυτή
επικάλυψη θα αφαιρείται από τον Ανάδοχο µετά το τέλος όλων αυτών των εργασιών στο χώρο του
κτιρίου.

27.3.14 Επιδιορθώσεις, Ρυθµίσεις, Καθαρισµός
α.

Εξαρτήµατα που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες ή ζηµιές καθώς και κατασκευές που έχουν

υποστεί παραµόρφωση, θα αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου.
β.

Επιδιορθώσεις πρέπει να γίνονται σε τυχόν ελαττωµατικές ευθυγραµµίσεις εκτεθειµένων

διακοσµητικών ή ενισχυτικών διατοµών. Οι θύρες και τα εξαρτήµατα ρυθµίζονται για οµαλή
περιστροφή και λειτουργία.
γ.

Τυχόν ακάθαρτες επιφάνειες φύλλων και υαλοπινάκων µετά την εγκατάσταση θα καθαρίζονται

µε δαπάνες του Αναδόχου. Στις ακόλουθες περιπτώσεις θα αφαιρούνται και θα αντικαθιστώνται οι
εξής κατασκευές:

-

λερωµένες σε βαθµό που δεν µπορούν να καθαρισθούν ικανοποιητικά
όσες έχουν υποστεί βλάβες.
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27.4 Έλεγχοι
27.4.1 Γενικά
α.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για

επιθεώρηση των εργασιών στους χώρους κατασκευής των κουφωµάτων.
β.

Τα κουφώµατα κρίνονται απορριπτέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-

όταν η κατασκευή τους δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές και τα κατασκευαστικά σχέδια ή /
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας

-

όταν δεν φέρoυν τα εξαρτήµατα που προδιαγράφονται ή υποδεικνύονται από την
κατασκευάστρια εταιρία

-

όταν η λειτουργία τους δεν είναι οµαλή, αθόρυβη και απαλλαγµένη από κάθε άλλο
ελάττωµα

-

όταν δεν έχουν την απαραίτητη επιπεδότητα, κατακορυφότητα και τα σωστά τελειώµατα
όταν οι υαλοπίνακες δεν είναι σωστά στερεωµένοι στα υαλοστάσια και δεν έχουν
τοποθετηθεί τα κατάλληλα παρεµβύσµατα

γ.

όταν δεν πληρούν τις απαιτήσεις υδατοστεγανότητας, ηχοµόνωσης κτλ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να αποκαταστήσει το κούφωµα στην

περίπτωση που αυτό κριθεί απορριπτέο µε τη χρήση νέων υλικών, εφόσον κριθεί απαραίτητο, χωρίς
την απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης.

27.4.2 Κουφώµατα Αλουµινίου
Εκτός από τους προαναφερθέντες γενικούς ελέγχους, όσον αφορά στα κουφώµατα από αλουµίνιο,
ελέγχονται τα ακόλουθα:
α.

Αν ο Ανάδοχος έχει χρησιµοποιήσει τη σωστή διατοµή αλουµινίου (που απεικονίζεται στα

κατασκευαστικά σχέδια).
β.

Αν η ηλεκτροστατική βαφή ή η ανοδίωση έχει τον προδιαγεγραµµένο χρωµατισµό και πάχος.

γ.

Αν οι συναρµογές 45° µε τα ειδικά θερµοµονωτικά τεµάχια στις γωνίες είναι σωστές.

δ.

Αν τα ελαστικά παρεµβύσµατα που εξασφαλίζουν την απορροή των οµβρίων προς τα έξω

έχουν τοποθετηθεί σωστά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας και αν έχουν
διαµορφωθεί «οπές νεροχύτη» στα κατωκάσσια. Οι θέσεις αυτές θα µονωθούν µε θειόκολλα ή ειδικού
τύπου σιλικόνη.
ε.

Αν για την ανάρτηση των περιστρεφόµενων φύλλων έχουν χρησιµοποιηθεί τα κατάλληλα

εξαρτήµατα (προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρίας) για την αποφυγή των κρεµασµάτων των
φύλλων.
στ.

Αν µεταξύ των συρόµενων φύλλων και περιµετρικών κάσσων του αλουµινίου έχει τοποθετηθεί

επαρκής αριθµός κατάλληλων ψηκτρών, που στερεώνονται στα άκρα τους µε σιλικόνη, ώστε να
αποφεύγεται η κύλιση κατά την µετακίνηση των φύλλων.
ζ.

Αν τα συστήµατα κυλίσεως των συρτών φύλλων αλουµινίου (διπλά µε ρυθµιζόµενα και

αυτολιπαινόµενα ρουλεµάν) επικαλύπτονται από κατάλληλο πλαστικό που εξασφαλίζει τα αλουµίνια
από τις τριβές και το θόρυβο της κύλισης.
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28 ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

28.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ξύλινων

κουφωµάτων (θυρών και παραθύρων), καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων,
εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν
και τα υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας.
β.

Ως προς τα γενικά κριτήρια επιλογής των κουφωµάτων, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο

«Κουφώµατα Αλουµινίου».

28.2 Υλικά
28.2.1 Ξυλεία
α.

Η φυσική ή τεχνητή ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί, ανεξάρτητα από το είδος, πρέπει να είναι

απόλυτα ξηρή, είτε φυσικά είτε τεχνητά. ∆εν θα παρουσιάζει ρόζους, ρωγµές, στρεβλώσεις,
ανώµαλους ή αραιούς δακτυλίους, έντονες χρωµατικές διαφορές ή άλλα ελαττώµατα. Για εσωτερικά
ξύλινα στοιχεία που δεν έρχονται σε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. εντοιχισµένα ξύλινα
στοιχεία, επενδύσεις τοίχων και εσωτερικές επικαλύψεις οροφών, εσωτερικές θύρες) η περιεκτικότητα
σε υγρασία του ξύλου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 6% - 10% ενώ για εξωτερικά ξύλινα στοιχεία σε
συνεχή επαφή µε τον αέρα µεταξύ 10% - 15% σε σχέση µε το άνυδρο βάρος, εφόσον δεν
προδιαγράφεται διαφορετικά από το εργοστάσιο παραγωγής των ξύλινων τεµαχίων. Η Υπηρεσία
δικαιούται να διεξάγει έλεγχο της περιεκτικότητας των ξύλων σε υγρασία.
β.

Η ποιότητα της ξυλείας και των παραγώγων προϊόντων της ελέγχεται µε βάση τα

πιστοποιητικά ποιότητας που προσκοµίζει ο Ανάδοχος και πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα του
άρθρου «∆οµική Ξυλεία» του παρόντος. Ειδικά για την ξυλεία που χρησιµοποιείται για κουφώµατα
ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 942.
γ.

Τα υπόλοιπα πρότυπα που ισχύουν για την ξυλεία κουφωµάτων είναι τα ακόλουθα:
Πρότυπο

Τίτλος
1

Ξύλινα

προφίλ

παράθυρα:

για

παράθυρα

∆ιαστάσεις,

και

Ποιοτικές

συρόµενα

DIN 68121

Απαιτήσεις,

Βασικές αρχές
2

Επίπεδες θύρες (χωρίς ταµπλάδες κτλ) – Ορισµοί,

DΙΝ 68706 - 1

προτιµώµενες διαστάσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά
εσωτερικών θυρών
3

∆ιατοµές από ξυλεία κωνοφόρων

DIN 4071-1, 4072, 4073 - 1

28.2.2 Συνδετικά Υλικά, Κόλλες
α.

Όλες οι κόλλες και τα εξαρτήµατα σύνδεσης (βίδες, µπουλόνια, τζινέτια, κτλ.) πρέπει να είναι

της καλύτερης ποιότητας και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Πρέπει επίσης να πληρούν τις
προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή των κουφωµάτων.
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β

Τα είδη κόλλας που θα χρησιµοποιηθούν ορίζονται από τα Συµβατικά Τεύχη και πρέπει να

είναι κατάλληλες για το είδος κατασκευής που προορίζονται, δηλαδή:

γ.

κατασκευές εσωτερικών χώρων
κατασκευές εξωτερικών υγρών χώρων
κατασκευές εξωτερικών υπαιθρίων χώρων στεγασµένων ή όχι
πρεσσάρισµα - κολλήσεις παράγωγων ξύλου µε φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα)
κολλήσεις πλαστικών ή ελαστικών φύλλων σε ξύλινες επιφάνειες.
Οι κόλλες χρησιµοποιούνται κατά τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής. Τα δοχεία

που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο θα είναι καθαρά χωρίς ξένες ουσίες και αεροστεγή. Για τη
διάστρωση χρησιµοποιούνται ειδικά πινέλα µε φυτικές τρίχες.
δ.

Για τις εξωτερικές, προφυλαγµένες από τις καιρικές συνθήκες, κατασκευές και για τις

εσωτερικές σε υγρό περιβάλλον (µε πιθανότητα υπέρβασης του ποσοστού υγρασίας πάνω από 18%)
πρέπει να χρησιµοποιούνται ανθεκτικές σε υγρασία κόλλες.
ε.

Τα µεταλλικά εξαρτήµατα σύνδεσης θα προστατεύονται από τη διάβρωση.

στ.

Η ταξινόµηση των θερµοπλαστικών κολλών για ξύλινα κουφώµατα γίνεται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

204, ενώ οι µέθοδοι δοκιµών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 205.

28.2.3 Εξαρτήµατα
α.

Ο Ανάδοχος ετοιµάζει πλήρη κατάλογο εξαρτηµάτων, µορφής εγκεκριµένης από την

Υπηρεσία, ο οποίος θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

β.

ονοµασία του εργοστασίου παραγωγής των εξαρτηµάτων
κωδικό
υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή
τελειώµατα
άλλες σχετικές πληροφορίες.
Πριν ο Ανάδοχος παραγγείλει οποιαδήποτε εξαρτήµατα, πρέπει να υποβάλλει και να λάβει

έγκριση από την Υπηρεσία σχετικά µε το σχεδιασµό των προτεινοµένων εξαρτηµάτων και ιδίως την
προσαρµοστικότητα και τη φύση του συστήµατος κλειδαριών που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί.
γ.

Επί πλέον ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα:

δ.

3 αντίγραφα του καταλόγου εξαρτηµάτων
3 αντίγραφα έντυπου υλικού του κατασκευαστή
3 αντίγραφα των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής
λεπτοµέρειες προτεινοµένων δοκιµών για κάθε εξάρτηµα
προτάσεις για σύστηµα κλειδώµατος κατά την διάρκεια της κατασκευής.
Όλες οι µετρήσεις για τις θύρες και τα χωρίσµατα θα λαµβάνονται από το κτίριο και όχι από τα

σχέδια. Οι παραγγελίες υλικών θα γίνονται βάσει πραγµατικών µεγεθών και ποσοτήτων και όχι από τα
σχέδια.
ε.

Γενικά, για όσα εξαρτήµατα δεν αναγράφονται ποιότητα, τύπος ή εργοστάσιο παραγωγής στη

µελέτη, θα ζητούνται οδηγίες από την Υπηρεσία. Όλα τα εξαρτήµατα των ξύλινων κατασκευών
(σιδηρικά) στερεώνονται µε κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες) κατάλληλου µεγέθους, τοποθετούµενοι
κάθετα προς την επιφάνεια του εξαρτήµατος. Απαγορεύεται η στερέωση οποιουδήποτε σιδηρού
εξαρτήµατος επί των ξύλινων κατασκευών µε ήλους (καρφιά).
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στ.

Η ανάρτηση των φύλλων γίνεται µε ορειχάλκινους στροφείς (µεντεσέδες), τύπου πορταδέλλας.

Τα εξαρτήµατα ανάρτησης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.

28.2.4 Κάσσες
α.

Το πλαίσιο των ξύλινων εξωτερικών θυρών (κάσσα) αποτελείται από 3 ξύλινα καδρόνια (2

κατακόρυφα και 1 οριζόντιο) διατοµής όπως φαίνεται στα σχέδια και τουλάχιστον 7 cm x 7 cm. Η
κάσσα από τη µια πλευρά σε όλα τα σκέλη έχει «φυλλοδόχο εκτοµή» (πατούρα) βάθους 1 cm για την
υποδοχή των φύλλων της θύρας.
β.

Η σύνδεση των τµηµάτων της κάσσας από καδρόνια γίνεται µε εντορµίες (µόρσα) ενισχυµένες

µε κόλλα και καβίλιες, δηλαδή κατασκευάζεται προεξοχή στη µία διατοµή που εφαρµόζει στην
αντίστοιχη οπή του άλλου. Η σύνδεση των τµηµάτων της κάσσας από σανίδες γίνεται µε οδόντωση
είτε ορθογωνική, είτε τραπεζοειδή.
γ.

Η κάσσα στερεώνεται στον τοίχο µε δύο τρόπους:

-

είτε µε 3 ζεύγη τζινετιών (συνήθως λάµες πάxους 1,5 cm που απολήγουν σε
χελιδονοουρά) σε κάθε κατακόρυφο σκέλος, τα οποία βιδώνονται στην κάσσα και κατά την
τοποθέτηση της, πακτώνονται λοξά στον τοίχο µε τσιµεντοκονίαµα

-

είτε µε 6 τεµάχια καδρονιών(τάκοι) διατοµής 5 cm x 5 cm, (3 ανά κατακόρυφο σκέλος) που
πακτώνονται στον τοίχο µε γυψοκονίαµα και η κάσσα καρφώνεται σε αυτούς µε
καρφοβελόνες. Οι κεφαλές βυθίζονται στο ξύλο, ώστε να µη διακρίνονται µετά το
χρωµατισµό.

δ.

Η κατακορυφότητα της κάσσας ελέγχεται µε το νήµα της στάθµης και κατά το µέτωπο και κατά

το πάχος του τοίχου.
ε.

Οι µεταλλικές κάσσες θα είναι από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm

σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια. Κάθε ορθοστάτης της κάσσας έχει 3 καθ’ ύψος εγκάρσιες
εσωτερικές ενισχύσεις σε συνδυασµό µε αγκύρια διατοµής 30 mm x 2 mm και θα έχουν τουλάχιστον 3
στροφές.

28.2.5 Θυρόφυλλα
α.

Τα εσωτερικά θυρόφυλλα κατασκευάζονται από πλαίσια Σουηδικής ξυλείας πεύκου διατοµής

90 mm x 45 mm. Το εσωτερικό του θυρόφυλλου µπορεί να κατασκευαστεί:

β.

-

από οριζόντια ή σταυροειδή πηχάκια πλάτους 12 mm, των οποίων τα κενά δεν πρέπει να
είναι µεγαλύτερα των 50 mm

-

από ενισχυµένες µοριοσανίδες MDF πλήρεις ή µετά κενών
από συµπαγή Σουηδική ξυλεία πεύκου ή παρεµφερούς ξυλείας
Τα φύλλα αυτά επικαλύπτονται από µονοκόµµατα κόντρα πλακέ ελάχιστου πάχους 5 mm ή

µονοκόµµατα φύλλα MDF ελάχιστου πάχους 6 mm. Η επένδυση των φύλλων εξαρτάται από τις
απαιτήσεις του έργου και εφόσον προβλέπεται µπορεί να είναι είτε από καπλαµά πολυτελούς ξυλείας
ή από φορµάικα, σύµφωνα µε τη µελέτη.
γ.

Τα θυρόφυλλα που προορίζονται για λουστράρισµα ή χρωµατισµό παραδίδονται µε τις

επιφάνειες τους λειασµένες µε υαλόχαρτο Νο 0.

28.2.6 Σύνθετα Κουφώµατα Αλουµινίου – Ξύλου
Οι κατηγορίες των σύνθετων κουφωµάτων αλουµινίου - ξύλου είναι οι ακόλουθες:
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α.

Ξύλινα κουφώµατα µε εξωτερική επένδυση λεπτού φύλλου αλουµινίου, το οποίο δεν

συµµετέχει στη µηχανική αντοχή του κουφώµατος, αλλά κυρίως προστατεύει το ξύλο από τις καιρικές
συνθήκες.
β.

Κουφώµατα αλουµινίου µε εσωτερική ξύλινη επένδυση, που καλύπτει τα σταθερά όσο και

κινητά µέρη του κουφώµατος από την εσωτερική πλευρά, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία
θερµογεφυρών και να βελτιώνεται η εµφάνιση του κουφώµατος.
γ.

Ξύλινα κουφώµατα µε ενσωµατωµένη ενίσχυση από ράβδους αλουµινίου, που αυξάνει την

αντοχή και την ακαµψία του κουφώµατος και επιτρέπει την κατασκευή κουφωµάτων µε περιορισµένη
διατοµή.
δ.

Κουφώµατα, που όλα τα µέρη τους αποτελούνται από σύνθετες διατοµές µε εξωτερικό τµήµα

από αλουµίνιο και εσωτερικό τµήµα από ξύλο. Τα δύο τµήµατα της διατοµής συµµετέχουν εξίσου στην
αντοχή του συνολικού κουφώµατος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται, ώστε οι διατοµές να είναι
ολόσωµες, ανθεκτικές µε οµοιόµορφη τεχνική συµπεριφορά και το ξύλινο τµήµα να µην επηρεάζεται
από την υγρασία (να έχει αυξηµένη φυσική µονωτική ικανότητα).

28.3 Εκτέλεση εργασιών
28.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων υδατοστεγανότητας, αεροστεγανότητας και ηχοµόνωσης

προβλέπονται

β.

-

παρεµβύσµατα µεταξύ των φύλλων, καθώς και µεταξύ φύλλων και πλαισίων

-

ξύλινα πηχάκια εξωτερικής προστασίας

θειόκολλα για τη στεγάνωση των υαλοπινάκων
διογκωµένη πολυουρεθάνη µεταξύ τοίχου και πλαισίου σε όλο το πλάτος και ύψος του
πλαισίου, θειόκολλα για την κάλυψη της πολυουρεθάνης
ειδικός µηχανισµός πλήρους στεγανοποίησης .
Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Ο Ανάδοχος

υποχρεούται να προµηθεύεται τα προκατασκευασµένα στοιχεία από εγκεκριµένες από την Υπηρεσία
εταιρείες, τουλάχιστον δεκαετούς πείρας σε αυτό τον τοµέα.
γ.

Η τοποθέτηση των θυρών, των φύλλων και παρόµοιων προκατασκευασµένων στοιχείων

ξυλουργικής δεν θα γίνεται πριν στεγνώσουν και οι επιχρίσεις.
δ.

Θύρες που µπορούν να φθαρούν λόγω υγρασίας, πρέπει να αποθηκεύονται, να

τοποθετούνται και να διατηρούνται σε θερµοκρασίες που κυµαίνονται µεταξύ 5°C και 35°C και σε
σχετική υγρασία µεταξύ 35% και 65%. Σύντοµοι περίοδοι σχετικής υγρασίας (µέχρι 4 ηµέρες) δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το 70%.
ε.

Οι θύρες θα πρέπει να στηρίζονται έτσι, ώστε να ανοίγουν και κλείνουν µε ευκολία χωρίς να

τρίβονται επάνω στις κάσσες ακόµα και µετά την βαφή. Τα φύλλα στις δίφυλλες θύρες δεν θα
εφάπτονται µεταξύ τους. Η απόσταση µεταξύ των δύο φύλλων θα είναι περίπου 2 mm και να
παραµένει η ίδια σε όλο το ύψος της θύρας. Το διάκενο των δύο φύλλων είτε καλύπτεται µε ειδικό
αρµοκάλυπτρο είτε αυτοκαλύπτεται από την ειδική µορφή του σόκορου σε κάθε φύλλο.
στ.

Οι συνδέσεις µεταξύ των ξύλων του πλαισίου θα κατασκευάζονται έτσι, ώστε να επιτρέπουν

τις συστολοδιαστολές του ξύλου σε µεταβολές της υγρασίας του αέρα, χωρίς οι ίδιες να
καταπονούνται.
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ζ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αδιάβροχη προστασία καθώς και στην προετοιµασία

(εµποτισµό) για την πρόληψη σήψης, µυκήτων κτλ των εξωτερικών θυρών εισόδου. Τα περισσότερα
των εξωτερικών κουφωµάτων κατασκευάζονται µε κατακόρυφες ή οριζόντιες λωρίδες ή ταµπλαδωτά.
Για την ενίσχυση της αντοχής και της πυροπροστασία τους τοποθετείται ενδιάµεσα στις λωρίδες ένα
φύλλο τσιµεντοσανίδας κατάλληλου πάχους.
η.

Ο Ανάδοχος υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια και έντυπο υλικό

του κατασκευαστή που θα δείχνουν πλήρη συστήµατα κουφωµάτων, τον τρόπο κατασκευής και
πλήρεις λεπτοµέρειες για τις προτεινόµενες κατασκευές. Παραδίδει επίσης δείγµατα κάθε τύπου θύρας
και κουφώµατος συναρµολογηµένα σε κατάλληλη µεταλλική κάσσα. Όλες οι κατασκευές θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικά σχετικά µε την πυραντίσταση και την µονωτική ικανότητα, οι οποίες
θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του έργου.

28.3.2 Ανοχές
Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καµία απόκλιση.
Πάχος φύλλων: από − 5% ως + 10%.
∆ιαστάσεις διατοµών: ± 2 mm.
∆ιάκενο µεταξύ φύλλων και δαπέδου: 3 mm - 4 mm.
∆ιάκενο µεταξύ κασσών και φύλλων µετά την βαφή 1,5 mm - 2 mm.
Τα φύλλα θα έχουν απόλυτη επιπεδότητα χωρίς βέλος που ελέγχεται µε πήχη σε οποιαδήποτε θέση.
Οι πλακέτες των κλειδαριών µε τα σόκορα θα έχουν απόλυτη επιπεδότητα.
Η υγρασία ξύλων θα έχει απόκλιση ± 3 % από τα οριζόµενα στο παρόν και στα Συµβατικά Τεύχη.
Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραµένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύµα αέρος)
µε ανοχή στην κατακορυφότητα 1 mm για όλο το ύψος θυρόφυλλων.
Σε κατασκευές οριζόντιας τοποθέτησης ή ανάρτησης (π.χ. επί τοίχων) απόκλιση από την οριζόντια 2
mm ανά 4 m.

28.3.3 Μεταφορά και Αποθήκευση
α.

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις

οδηγίες του κατασκευαστή.
β.

Τα εξαρτήµατα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγµένα µε προστατευτικό ανθεκτικό

χαρτί και τοποθετηµένα σε συσκευασίες µε ενδεικτική ταµπέλα.
γ.

Ο Ανάδοχος παραδίδει κλειδωνόµενα ερµάρια για τη φύλαξη των κλειδιών µε σύστηµα

ασφαλείας, για κάθε κτίριο και για ορισµένες περιοχές κάθε κτιρίου κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

28.3.4 Ταµπλαδωτές Θύρες
α.

Τα φύλλα των ταµπλαδωτών θυρών αποτελούνται από τον σκελετό, την επένδυση και το

περιθώριο. Ο σκελετός των φύλλων (πλαίσιο, τελάρο) αποτελείται από τα κατακόρυφα στοιχεία
(µπόγια, ορθόξυλα) και από τα οριζόντια (τραβέρσες). Η σύνδεση µεταξύ τους γίνεται µε µόρσο και
ενισχύεται µε κόλλα. Όλα τα στοιχεία εκτός από την κάτω τραβέρσα έχουν διατοµή 45 mm x 50 mm. Η
κάτω τραβέρσα, η οποία καταπονείται περισσότερο, έχει µεγαλύτερο ύψος και αποτελείται από δύο
τραβέρσες (η άνω διατοµής 45 mm x 80 mm και η κάτω διατοµής 45 mm x 90 mm), που συνδέονται
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µε πλάκα αντικολλητής ξυλείας επενδυµένη µε κόντρα πλακέ. Η σύνδεση µεταξύ πλάκας και
τραβέρσας γίνεται µε κόλλα και γκινισιές.
β.

Η κάσσα της θύρας έχει πάχος 45 mm και δεν έρχεται σε απόλυτη επαφή µε τους λαµπάδες

(παραστάδες) και το υπέρθυρο (πρέκι). Αφήνεται διάκενο (αέρας) περίπου 1 cm.
γ.

Οι ταµπλάδες είναι από φύλλα κόντρα πλακέ ή µοριοσανίδων, έχουν πάχος τουλάχιστον 5mm

και τοποθετούνται στις εσοχές (γκινισιές) του σκελετού του θυρόφυλλου σε βάθος 1,2 cm – 1,5 cm. Η
γκινισιά θα έχει λίγο µεγαλύτερο βάθος, ώστε να αφήνεται διάκενο (αέρας), ώστε να επιτρέπει στον
ταµπλά να κινείται σε συστολοδιαστολές.
δ.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται, ώστε οι κλειδαριές να µην τοποθετούνται στη συναρµογή

τραβέρσας – ορθοστάτη, ώστε να µην αποκόπτεται το µόρσο και µειώνεται η αντοχή στο σηµείο αυτό.
ε.

Ο αρµός µεταξύ κάσσας – επιχρίσµατος καλύπτεται µε ξύλινο αρµοκάλυπτρο (περβάζι), που

έχει πάχος 1 – 1,5 cm και πλάτος τουλάχιστον 5 cm. Τα αρµοκάλυπτρα καρφώνονται µε ψιλές
καρφοβελόνες πάντοτε στην κάσσα, την οποία επικαλύπτουν κατά 1,5 cm περίπου. Τα περιθώρια του
δαπέδου (σοβατεπιά) δεν θα προεξέχουν από τα περβάζια, αλλά θα τερµατίζουν σε αυτά στο ίδιο
επίπεδο.

28.3.5 Υαλόθυρες
α.

Σε υαλόθυρες που αποτελούνται από πολλά φατνώµατα υαλοπινάκων, η στήριξη των

ενδιάµεσων φατνωµάτων γίνεται µε την κατασκευή υαλοδόχων πήχεων (καΐτια), που φέρουν πατούρα
στην ίδια πλευρά µε την πατούρα των στοιχείων του τελάρου. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται
στηριζόµενοι στην κάτω πλευρά τους από την πατούρα ενώ στις άλλες πλευρές αφήνεται αέρας και
στερεώνονται µε βελόνες λεπτές και χωρίς κεφάλι (προκάκια). Κατόπιν καρφώνονται τα πηχάκια
στερέωσης και τα τυχόν κενά συµπληρώνονται µε στόκο.
β.

Στις δίφυλλες, στρεπτές θύρες η κλειδαριά τοποθετείται στο κινητό φύλλο. Το άλλο φύλο

(δευτερεύον) στερεώνεται µε δύο χωνευτούς ενσωµατωµένους σύρτες (έναν στην άνω και έναν στην
κάτω τραβέρσα), ενώ ο αρµός που σχηµατίζουν τα δύο φύλλα καλύπτεται από δύο πηχίσκους
καλύψεως (µπινί) – έναν από κάθε πλευρά.
γ.

Τα φύλλα από απλά υαλοστάσια αποτελούνται από σκελετό πάχους 36 mm αν πρόκειται να

χρησιµοποιηθούν απλοί υαλοπίνακες ή 46 mm, αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν διπλοί
υαλοπίνακες.

28.3.6 Πρεσσαριστές Θύρες
α.

Τα φύλλα των πρεσσαριστών θυρών αποτελούνται επίσης από σκελετό µε ορθόξυλα και

τραβέρσες (βλ. ταµπλαδωτές θύρες). Αφού συναρµολογηθεί ο σκελετός, επικολλούνται (ένα σε κάθε
όψη) µονοκόµµατα φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 5 mm ή µοριοσανίδα και στη συνέχεια τα φύλλα
πρεσσάρονται µέχρι να σκληρυνθεί η κόλλα. Το φύλλο αυτό θα είναι µονοκόµµατο και σύµφωνο µε τις
προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Πριν και µετά από την τοποθέτηση του υλικού, η
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να το ελέγχει ως προς την ποιότητα, την αντοχή και τη µέθοδο
τοποθέτησης του.
β.

Τα στοιχεία του σκελετού έχουν τελικό πάχος 3,5 cm. Τα ακραία στοιχεία του σκελετού έχουν

πλάτος 7,5 cm – 10 cm, ενώ ενδιαµέσως τοποθετείται ορθογωνική ξύλινη εσχάρα µε λεπτές ξύλινες
δοκίδες πάχους 1,5 cm και πλάτος όσο το πλάτος του σκελετού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
κοιλότητες που µπορεί να δηµιουργήσει η επένδυση του φύλλου. Οι δοκίδες θα έχουν αξονική
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απόσταση περίπου 10 cm. Στις κυψέλες των δοκίδων τοποθετείται µόνωση µε οικοδοµικό πάπλωµα
υαλοβάµβακα πάχους 4 cm.
γ.

Το φύλλο περιβάλλεται από πήχη στερεωµένο µε εντορµία και γλωτίδα (γκινισιά) και

κολληµένο µε κόλλα (περιθώριο), ο οποίος προστατεύει τις εγκάρσιες ακραίες επιφάνειες του φύλλου
(σόκορα) από την φθορά ή την αποκόλληση των ακµών του. Πριν την σύνδεση µε το φύλλο ο πήχης
θα έχει πλάτος λίγο µεγαλύτερο από το πάχος του φύλλου και θα εξοµοιώνεται µε αυτό µετά την
προσκόλληση του. Ο πήχης θα είναι από σκληρή ξυλεία αρίστης ποιότητας.
δ.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κάτω πλευρά του θυρόφυλλου, ώστε να ελαχιστοποιείται ο

κίνδυνος φθοράς της, είτε λόγω εµπλοκής µε σκληρό αντικείµενο (καρφί κτλ), είτε λόγω υποκείµενης
υγρασίας (νερό πλυσίµατος δαπέδου κτλ). Το κενό µεταξύ των ανοιγµένων θυρόφυλλων και του
δαπέδου πρέπει να είναι 2 mm - 4 mm. ∆ιαφορετικά το ύψος του κενού στο κάτω µέρος της θύρας
είναι ίσο µε το αναφερόµενο στον Πίνακα Κουφωµάτων.
ε.

Η κατασκευή των φύλλων πρεσσαριστών θυρών που φέρουν άνοιγµα για φεγγίτη ή περσίδες

είναι όµοια µε εκείνη των πλήρως πρεσσαριστών φύλλων.
στ.

Στις πρεσσαριστές κατασκευές ρητά απαγορεύεται χρήση καρφιών ή βιδών έστω και

προσωρινών. Υαλοστάσια σε τέτοια θυρόφυλλα κατασκευάζονται από οπλισµένους υαλοπίνακες 6,5
mm στερεωµένους µε χαλύβδινα πλαίσια ενώ το συνολικό πάχος φύλλου θα είναι 50 mm.

28.3.7 Παλινδροµικές Υαλόθυρες
α.

Τα φύλλα των θυρών αυτών ανοίγουν προς τα µέσα και προς τα έξω και επανέρχονται στη

θέση τους όταν αφεθούν ελεύθερα (αλλέ ρετούρ). Μπορεί να είναι δίφυλλες ή µονόφυλλες.
β.

Η κάσσα δεν έχει πατούρα αλλά προεξοχή 3 – 3,5 cm µε πλάτος ίσο µε αυτό του φύλλου.

γ.

Το κάθε φύλλο αναρτάται από 3 µηχανισµούς ανάρτησης (µεντεσέδες) που ο καθένας

αποτελείται από 3 ελάσµατα και 2 στροφείς µε ελατήρια. Το ένα από τα 2 ακραία ελάσµατα βιδώνεται
στο πάχος της κάσσας και το άλλο στο πάχος του φύλλου χωνευτά, ενώ οι στροφείς ενώνονται µε το
ενδιάµεσο έλασµα.
δ.

Η κάτω τραβέρσα του φύλλου αποτελείται από 3 τµήµατα διατοµής 45 mm x 70 mm το

καθένα, που φέρουν γκινισιές στο µέσον της πλευρά που εφάπτονται. τα τµήµατα αυτά κολλούνται και
τοποθετείται πηχίσκος (γκινισόπηχη) ανάµεσα στις γκινισιές κατά µήκος της σύνδεσης. Η τοποθέτηση
του υαλοπίνακα γίνεται σε πατούρα στο πάνω µέρος της τραβέρσας.
ε.

Το ελάχιστο πάχος του υαλοπίνακα που τοποθετείται είναι 5 mm.

28.3.8 Συρόµενες (εσωτερικές) Θύρες
α.

Τα φύλλα των θυρών αυτών κινούνται στο κενό διπλού τοίχου µε ενδιάµεσο κενό και

αναρτώνται από ράγα που στερεώνεται στο υπέρθυρο. Στη ράγα το φύλλο σύρεται µε ειδικό
µηχανισµό, ο οποίος τοποθετείται στην κάτω πλευρά του ειδικά διαµορφωµένου υπέρθυρου. Φέρουσα
κάσσα δεν υπάρχει σε αυτές τις θύρες, τοποθετείται όµως από τις δύο πλευρές του θυρόφυλλου
ψευτόκασσα και περιθώριο που επενδύει το άνοιγµα και περιορίζει το κενό κυλίσεως.
β.

Για το σταµάτηµα της κύλισης των φύλλων στην προκαθορισµένη θέση χρησιµοποιούνται

τέρµατα (stop) µε κεφαλές από λάστιχο, τα οποία τοποθετούνται στο βάθος κάθε φωλιάς του τοίχου
και στη ράγα.
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28.3.9 Ραµποτέ θύρες
α.

β.

Τα φύλλα των ραµποτέ θυρών αποτελούνται από 2 τµήµατα:

-

το πρώτο τµήµα (ταµπλαδωτό φύλλο) είναι από ανθυγρό MDF ή από τσιµεντοσανίδα ή
άλλα είδη ταµπλάδων

-

το δεύτερο τµήµα (ραµποτέ) αποτελεί επένδυση µε σανίδωµα, πάχους περίπου 2 cm, του
πρώτου και καρφώνεται µε εµφανείς διακοσµητικούς ήλους ή βιδώνεται µε βίδες στο
σκελετό του πρώτου τµήµατος
Τα θυρόφυλλα αυτά φέρουν ενισχυµένους στροφείς στερεώσεως λόγω του µεγάλου βάρους

τους και είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση.
γ.

Η κάσσα των θυρών αυτών είναι όµοια µε αυτή των ταµπλαδωτών θυρών, είναι πάντα από

καδρόνι πάχους 5 cm και τοποθετείται στην εσωτερική περασιά του τοίχου, ώστε να µην παγιδεύεται
το νερό της βροχής στον αρµό µεταξύ αρµοκαλύπτρου (περβαζιού) και επιχρίσµατος.
δ.

Με τον τρόπο στερέωσης του σανιδώµατος αποφεύγεται η σύνδεση µε µόρσο και κόλλα.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται, ώστε ο αρµός µεταξύ των σανίδων να µην είναι ορατός. Το
σανίδωµα στο κάτω µέρος καταλήγει σε τραβέρσα µε µεγάλο πλάτος και νεροχύτη για την απορροή
των νερών.
ε.

Οι ταµπλάδες του ταµπλαδωτού φύλλου έρχονται στο ίδιο επίπεδο µε το σκελετό του φύλλου.

28.3.10 Πυράντοχες Θύρες
α.

Οι κάσσες είναι ίδιες µε αυτές των απλών πρεσσαριστών ξύλινων θυρών, αλλά φέρουν

πατούρα τουλάχιστον 25 mm για το φύλλο.
β.

Τα φύλλα έχουν σκελετό από ξυλεία οξιάς. Το πλαίσιο αποτελείται από διατοµές 100 mm x 40

mm µε τραβέρσα 165 mm x 40 mm στη µέση και δύο πήχεις 45 mm x 21 mm ο καθένας. Ο σκελετός
αυτός φέρει υποδοχές 9,5 mm x 25 mm, στις οποίες τοποθετούνται και βιδώνονται ανά 20 cm 4
πυράντοχες γυψοσανίδες πάχους 9,5 mm (2 στο άνω και 2 στο κάτω τµήµα). Εκατέρωθεν του φύλλου
αυτού επικολλώνται µε ηλεκτρική πρέσα και ισχυρή ειδική κόλλα µονοκόµµατες πλάκες
αµιαντοτσιµέντου 5 mm. Στις πλάκες αυτές µε την ίδια µέθοδο επικολλώνται κόντρα - πλακέ οκουµέ 3
mm και φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) ως εξωτερικό τελείωµα.
γ.

Όλα τα εξαρτήµατα θα έχουν αντίστοιχη αντοχή στη φωτιά, ενώ οι κλειδαριές και οι χειρολαβές

θα είναι τύπου «µπάρας πανικού». Οι θύρες εφοδιάζονται µε κατάλληλο µηχανισµό αυτοµάτου
κλεισίµατος σε περίπτωση συναγερµού πυρκαγιάς.
δ.

Απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου της πυραντοχής του κουφώµατος από αναγνωρισµένο

εργαστήριο.

28.3.11 Ηχοµονωτικές Θύρες
α.

Από άποψης ηχοµόνωσης οι θύρες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Ηχοµονωτική Ικανότητα[dB]

Κατηγορία Θύρας
1

ελαφρές πρεσσαριστές

2

βαριές ολόσωµες περαστές και ραµποτέ

3

ακουστικές

4

διπλές
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β.

Απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου της ηχοµονωτικής ικανότητας του κουφώµατος από

αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία εργαστήριο.
γ.

Οι αρµοί ανάµεσα στο φύλλο και στην κάσσα περιµετρικά ελαχιστοποιούνται σε 1mm – 2 mm,

ενώ η ένωση κάσσας – τοίχου κατασκευάζεται αεροστεγής και πλήρης, ώστε να αποφεύγονται οι
ηχογέφυρες. Οι συναρµογές φύλου - κάσσας, φύλλου - φύλλου και φύλλου – δαπέδου είναι
αεροστεγείς και η κλειδαριά έχει κάλυµµα που ανοιγοκλείνει και περιβάλλεται από πάπλωµα
ορυκτοβάµβακα και λαστιχένιο σφουγγάρι.

28.3.12 Ξύλινα Παράθυρα
α.

Τα ξύλινα παράθυρα αποτελούνται από το πλαίσιο (τετράξυλο, κάσσα), το υαλοστάσιο και το

εξώφυλλο.
β.

Οι κύριοι τύποι ξύλινων παραθύρων που κατασκευάζονται σήµερα είναι οι ακόλουθοι:

γ.

γαλλικός τύπος
γερµανικός τύπος
Το πλαίσιο αποτελείται από 2 ορθοστάτες (ποδαρικά), το ανώφλι (πανωκάσσι) και το κατώφλι

(κατωκάσσι). Τα ποδαρικά έχουν δύο φυλλοδόχους εκτοµές, ώστε η εσωτερική να υποδέχεται το
υαλοστάσιο και η εξωτερική το εξώφυλλο. Το κατωκάσσι έχει µόνο µια φυλλοδόχο εκτοµή που
υποδέχεται το υαλοστάσιο, ενώ το εξωτερικό µέρος καλύπτεται από το εξώφυλλο και διαµορφώνεται
έτσι ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται έξω µέσω του νεροχύτη. Κατά µήκος του κατωκασσιού
υπάρχει λούκι συγκράτησης του νερού που διεισδύει από το ανεµοβρόχι, το οποίο αποχετεύεται από
δύο σωληνίσκους από µολύβι. Το κατωκάσσι έχει εγκοπή προς τα έξω για την υποδοχή της ποδιάς. Ο
αρµός µαρµάρου – κατωκασσιού προστατεύεται µε αρµοκάλυπτρο.
δ.

Το υαλοστάσιο αποτελείται από δύο φύλλα που αναρτώνται στην κάσσα µε ειδικά σίδερα

ανάρτησης. Το κάθε φύλλο αποτελείται από πλαίσιο, το οποίο στο εξωτερικό µέρος φέρει υαλοδόχο
εκτοµή, ώστε να υποδέχεται τον υαλοπίνακα. Οι υαλοπίνακες συγκρατούνται από ακέφαλα προκάκια
και στόκο. Οι κάτω τραβέρσες των 2 φύλλων του υαλοστασίου έχουν νεροχύτη, του οποίου το κάτω
αυλάκι (ποταµός) πρέπει να βρίσκεται έξω από το κατώφλι. Η συναρµογή των µεσαίων ορθοστατών
του υαλοστασίου γίνεται µε εντοµές ειδικής µορφής. Η στερέωση του υαλοστασίου γίνεται µε διπλό,
σύνθετο, χωνευτό, κατακόρυφο σύρτη (γρύλο).
ε.

Το εξώφυλλο (παντζούρι) των παραθύρων γαλλικού τύπου έχει τέσσερα φύλλα τα οποία

συνδέονται ανά δύο µε µεντεσέδες που προσαρµόζονται στο έξω µέρος του φύλλου. Τα ακραία φύλλα
αναρτώνται στην κάσσα µε γαλλικά σίδερα ανάρτησης. Το κάθε φύλλο αποτελείται από δύο
ορθοστάτες και 3 τραβέρσες. Στα φατνώµατα τοποθετούνται περσίδες (φυλλαράκια), που
προσαρµόζονται σε ειδικές εκτοµές των ορθοστατών. Η στερέωση κατά το κλείσιµο των εξώφυλλων
γίνεται µε ειδική κατακόρυφη ράβδο κυκλικής διατοµής (παντζουρόβεργα)µε αρθρωτή λαβή, η οποία
συναρµόζεται σε εξέχοντα πείρο στο πανωκάσσι και σε ειδική φωλιά στο κατωκάσσι.
στ.

Το γερµανικό παράθυρο διαφέρει από το γαλλικό ως προς το εξώφυλλο, το οποίο αποτελείται

από 2 φύλλα µε περσίδες, τα οποία στρέφονται κατά το άνοιγµα τους µπροστά από την επιφάνεια του
τοίχου µε ειδικούς στροφείς που εξέχουν από την κάσσα. Το κάθε φύλλο αποτελείται από περίµετρο
ορθοστατών και τραβερσών και φάτνωµα από περσίδες. Το µέγιστο επιτρεπόµενο πλάτος παραθύρου
αυτού του τύπου είναι 1,40 m.
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28.3.13 Εξωστόθυρες
Οι κατασκευές της ενδιάµεσης τραβέρσας και της κάτω τραβέρσας των φύλλων των εξωστοθυρών
µοιάζουν µε τις αντίστοιχες κατασκευές ταµπλαδωτών θυρών, ενώ η κατασκευή της άνω τραβέρσας
έχει µορφή άνω τραβέρσας παραθύρου. Η κάτω τραβέρσα φέρει νεροχύτη µε πλατιά εντορµία και
ποταµό από κάτω, ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται προς τα έξω. Στο κατώφλι
διαµορφώνονται λούκια και οπές απορροής όµοιες µε αυτές του κατωκασσιού των παραθύρων. Το
κατώφλι αντικαθιστά το κλασσικό κατωκάσσι των παραθύρων.

28.3.14 Σύνθετα Κουφώµατα Αλουµινίου – Ξύλου
α.

Η σύνδεση ξύλου και αλουµινίου στα κουφώµατα από σύνθετες διατοµές αλουµινίου – ξύλου

γίνεται µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους:

β.

-

Σηµειακή αγκύρωση µε άγκιστρα, τα οποία µπορεί να είναι είτε ειδικές αιχµηρές προεξοχές
του τµήµατος αλουµινίου της διατοµής που εισχωρούν στο ξύλο µε συµπίεση, είτε
πλαστικά µε κεφαλή σχήµατος Ταυ που βιδώνονται στο ξύλο ανά 15 cm – 30 cm, ώστε να
προεξέχει η κεφαλή τους. Στο τµήµα αλουµινίου της διατοµής υπάρχει ειδική εγκοπή µέσα
στην οποία εισέρχονται οι κεφαλές και στερεώνονται µε περιστροφή κατά το ¼ του κύκλου.

-

Σύνδεση µορφής κατά την οποία οι επιφάνειες αλουµινίου έχουν προεξοχές που
εφαρµόζουν στις αντίστοιχες εσοχές του ξύλινου τµήµατος. Σε αυτήν την περίπτωση
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο µέγεθος των εσοχών του ξύλου, ώστε να
επιτρέπονται µικρο-µετακινήσεις των προεξοχών του αλουµινίου στο εσωτερικό τους.

-

Επικόλληση, κατά την οποία οι επιφάνειες επαφής των τµηµάτων αλουµινίου και ξύλου
έχουν µικρές εσοχές. Ο κενός χώρος πληρούται µε συνθετικές ρητίνες, που
χρησιµοποιούνται ως συγκολλητικό υλικό.
Για την αποφυγή παγίδευσης της υγρασίας στο εσωτερικό ξύλινο τµήµα της διατοµής, από τις

επιφάνειες επαφής των δύο υλικών ή από το εσωτερικό του κτιρίου, διαµορφώνονται ειδικές εγκοπές
αερισµού στο ξύλινο τµήµα του κουφώµατος, κατά µήκος της επιφάνειας επαφής του µε το τµήµα
αλουµινίου. Στην περίπτωση σύνδεσης µε σηµειακά άγκιστρα (βλ. προηγούµενο εδάφιο) ή σύνδεσης
µορφής Ταυ, ως εγκοπή αερισµού λειτουργεί όλη η επιφάνεια επαφής των 2 τµηµάτων.
Αποτελεσµατικότερη λύση αποτελεί η διαµόρφωση νεροσταλλάκτη στο εσωτερικό του ξύλινου
τµήµατος των κατακόρυφων στοιχείων του φύλλου του κουφώµατος, η οποία γίνεται στο εργοστάσιο
κατασκευής των διατοµών µε την κατασκευή λεπτών οριζόντιων οπών παράλληλων µε τη µεταλλική
επένδυση, που απολήγουν µε κατάλληλες κλίσεις σε παράλληλη και εξωτερική εγκοπή της εγκοπής
υποδοχής των υαλοπινάκων.
γ.

Οι υαλοπίνακες στερεώνονται σηµειακά στο κούφωµα µε ειδικά άγκιστρα. Οι διπλοί

υαλοπίνακες χωρίζονται από το ξύλινο τµήµα της διατοµής µε τη βοήθεια µιας συνθετικής διατοµής.
δ.

Οι αρµοί του ξύλου σφραγίζονται µε µεταλλικούς συνδέσµους και αδιάβροχη κόλλα.

ε.

Στα σύνθετα κουφώµατα αλουµινίου – ξύλου πρέπει µεταξύ ξύλινου και αλουµινένιου

πλαισίου να υπάρχει διάκενο αερισµού, το οποίο θα έχει οπές για την εξίσωση των πιέσεων υδρατµών
µε την εξωτερική υγρασία του αέρα.
στ.

Τα πλαίσια αλουµινίου συνδέονται στις γωνίες µε µηχανικές συνδέσεις.
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28.4 Έλεγχοι
Εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο «’Έλεγχοι – Γενικά» του άρθρου «Κουφώµατα
Αλουµινίου», διενεργούνται και οι ακόλουθοι έλεγχοι:
α.

Ο Ανάδοχος επιθεωρεί και εξετάζει τις επιφάνειες επί των οποίων τοποθετούνται τα

εξαρτήµατα και ενηµερώνει την Υπηρεσία για ενδεχόµενες ατέλειες ή µη ικανοποιητικές συνθήκες. ∆εν
προχωρεί στις εργασίες τοποθέτησης θυρών, παρά µόνο αφού επιδιορθώσει τις ατέλειες και λάβει τη
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
β.

Οι συναρµογές οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων πρέπει να είναι έντεχνες και να µην

χρησιµοποιούνται καρφιά αλλά µε κόλλα και µόρσα (εντορµία). Τα νερά του ξύλου θα είναι πάντα
παράλληλα µε το συναρµολογούµενο τεµάχιο.
γ.

Τα κουφώµατα πρέπει να είναι τελείως επίπεδα και όλες οι γωνίες ακριβώς 90° και για τις

υποδοχές των υαλοπινάκων και των φύλλων.
δ.

Οι υποδοχές των υαλοπινάκων πρέπει να έχουν κατασκευαστεί για το προβλεπόµενο πάχος

τους και τα αρµοκάλυπτρα στήριξης τους να είναι από το ίδιο ξύλο.
ε.

Εξακριβώνεται ότι έχουν κατασκευαστεί οι απαιτούµενοι νεροσταλλάκτες και οι «οπές

νεροχύτη» και εξασφαλίζεται η σωστή απορροή των οµβρίων.
στ.

Εξακριβώνεται και ελέγχεται η σωστή τοποθέτηση µηχανισµών κλεισίµατος (π.χ. η

τοποθέτηση του προβλεπόµενου αριθµού µεντεσέδων).
ζ.

Ελέγχεται αν το πάχος των φύλλων και τα περιµετρικά πηχάκια είναι τα προβλεπόµενα.

ελέγχεται επίσης η πυκνότητα του εσωτερικού σκελετού για τις πρεσσαριστές θύρες και το είδος των
κυψελών. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αποκαλύψει το εσωτερικό θύρας σε µια γωνία της κατά
2

0,10 m για δειγµατοληπτικό έλεγχο.

29 ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

29.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών και εξωτερικών

σιδηρών κουφωµάτων, θυρών πυρασφαλείας καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως
εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών,
σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ).
β.

Οι γενικές προδιαγραφές για τα υλικά και την εκτέλεση εργασιών σιδηρών κατασκευών

αναφέρονται στο άρθρο «Σιδηρές Κατασκευές».

29.2 Υλικά
29.2.1 Σιδηρές Κάσσες
α.

Οι σιδηρές κάσσες θα αποτελούνται από στραντζαριστή λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm

ή από προφίλ σιδήρου αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ελαττώµατα και ατέλειες.
β.

Οι κάσσες φέρουν περιµετρικά τα απαραίτητα τζινέτια στήριξης, 3 τζινέτια σε κάθε ορθοστάτη

και 2 στο πανωκάσσι. Το πλαίσιο παραδίδεται στο εργοτάξιο απόλυτα ορθογωνισµένο µε κατάλληλη
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τραβέρσα και γωνιακές λάµες, σαν προσωρινά στοιχεία διατήρησης της σταθερότητας του σχήµατος,
και προστατευµένο µε 1 στρώση αντισκωριακού.

29.2.2 Θυρόφυλλα
α.

Οι θύρες αυτές θα είναι µονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόµενες ή συρόµενες, πτυσσόµενες κτλ.

Τα φύλλα κατασκευάζονται από κλειστές χαλύβδινες διατοµές πάχους 1,5 mm και διαστάσεων 50 mm
x 30 mm. Το πλαίσιο ενισχύεται µε οριζόντιες ενισχύσεις. Το πλαίσιο των φύλλων µεγάλων θυρών θα
φέρει και διαγώνιες ενισχύσεις.
β.

Τα φύλλα επενδύονται µε λαµαρίνα πάχους 1,5 mm και από τις δύο πλευρές και πληρούνται,
3

εφόσον δεν υπάρχουν απαιτήσεις ηχοµόνωσης, µε πάπλωµα υαλοβάµβακα 30 kg/m . Εφόσον
προβλέπονται περσίδες, αυτές θα είναι χαλύβδινα ελάσµατα πάχους 3 mm. Στην περίπτωση που η
επένδυση λαµαρίνας γίνεται µόνο από τη µία πλευρά το ελάχιστο πάχος της θα είναι 2 mm.
δ.

Οι µεγάλες πτυσσόµενες, συρόµενες κτλ θύρες, εκτός των άλλων εξαρτηµάτων, θα είναι

εφοδιασµένες µε µηχανισµούς ανάρτησης και κύλισης βιοµηχανικού τύπου µε ρουλεµάν.

29.2.3 Θύρες Πυρασφαλείας
α.

Οι θύρες πυρασφάλειας, µονόφυλλες ή δίφυλλες θα έχουν την κλάση πυραντίστασης που

προδιαγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου της
πυραντοχής τους από αναγνωρισµένα εργαστήρια.
β.

Η κάσσα της θύρας πυρασφαλείας, είναι από σιδηρό γαλβανισµένο προφίλ ελάχιστου πάχους

2 mm και φέρει ενσωµατωµένη αεροστεγή διογκούµενη θήκη πυροπροστασίας µε ειδικό µη
σιλικονούχο λάστιχο.
γ.

Η θύρα πυρασφαλείας φέρει ανάµεσα στις γαλβανισµένες πλάκες κλειδαριά πυρασφαλείας,

µηχανισµό µε υδραυλική ρύθµιση επαναφοράς, µηχανισµό προτεραιότητας (δίφυλλες θύρες), ειδική
χειρολαβή για θύρες πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας και συστήµατα πανικού ευρείας χρήσεως.
δ.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις των θυρών πυρασφαλείας συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία:

ε.

ελάχιστο πάχος λαµαρίνας 1,5 mm
οι εσωτερικές ενισχύσεις θα είναι νευρώσεις ακαµψίας από λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5
mm
λιθοβάµβακα ως µονωτικό υλικό ειδικού βάρους 120 - 150 Kg/m

3

µεντεσέδες: δύο τεµάχια / φύλλο Φ 30 µε ένσφαιρο τριβέα
καπνοστεγανότητα µε ειδική λωρίδα 16 mm x 12 mm καλυµµένη µε λαµαρίνα πάχους 0,5
mm, από θερµοδιογκούµενο υλικό
µεταλλική πινακίδα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το εργοστάσιο κατασκευής κτλ
πάχος θυρόφυλλου περίπου 53 mm
κλάση πυρανάσχεσης Τ - 60 (αναχαίτιση µετάδοσης κατά 60 min)
αστάρωµα βαφής µε διπλή στρώση χρωµικού ψευδαργύρου
Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα για τις θύρες πυρασφαλείας:
Πρότυπο

Τίτλος
1

Ποιότητα λαµαρίνας DΚΡ

DΙΝ 1016

2

Ποιότητα γαλβανισµένης λαµαρίνας

DΙΝ 1541
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Πρότυπο

Τίτλος
3

Έλεγχοι, πιστοποιητικά, δοκιµές υλικών

DΙΝ 4101

4

Έλεγχος και επιθεώρηση παραγωγής

DIN 18200

5

∆ιάταξη για θύρες εξόδου διαφυγής χειριζόµενες µε

ΕΛΟΤ ΕΝ 179

µοχλό ή πιεζόµενη πλάκα - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
6

∆ιατάξεις εξόδων πανικού χειριζόµενες µε οριζόντια

ΕΛΟΤ ΕΝ 1125

δοκό - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
7

Ρυθµιζόµενοι

µη

φέροντες

µεντεσέδες

για

θύρες

DΙΝ 18262

Μηχανισµοί υδραυλικής ρύθµισης και επαναφοράς µε

DΙΝ 18263

πυρασφάλειας
8

ηλεκτροµαγνήτη συγκράτησης
9

Χειρολαβές πυρασφάλειας και καπνοπροστασίας

10

∆οκιµές πυραντίστασης για συναρµολογήσεις θυρών και

DΙΝ 18273
ΕΛΟΤ ΕΝ 1634 -3

ρολών: Θύρες και ρολά ελέγχου καπνού
11

∆ιαστάσεις, ποιοτική λειτουργία και ποιότητα κατασκευής

DΙΝ 18820

κλειδαριών και συστηµάτων πανικού

29.2.4 Εξαρτήµατα
α.

Οι γενικές απαιτήσεις για τα εξαρτήµατα των κουφωµάτων αναφέρονται στο άρθρο «Είδη

Κιγκαλερίας». Η Υπηρεσία δικαιούται

να απορρίπτει είδη κιγκαλερίας τα οποία προσκοµίζει ο

Ανάδοχος, εφ' όσον αποδειχθεί ότι είναι ελαττωµατικά ή διαφορετικά από τα προτεινόµενα στα
Συµβατικά Τεύχη.
β.

Το κλείσιµο κάθε κουφώµατος πρέπει να γίνεται µε απλή πίεση στη χειρολαβή. ∆ιαφορετικά

και αν µετά από επισκευή, το κλείσιµο δεν είναι άνετο, το κούφωµα αφαιρείται, αποµακρύνεται από το
εργοτάξιο και αντικαθίσταται µε νέο µε δαπάνες του Αναδόχου.
γ.

Τα συστήµατα και εξαρτήµατα περιστροφής, κυλίσεως και γενικά τα συστήµατα στήριξης, που

καταπονούνται ιδιαίτερα από τριβή, θα έχουν ρουλεµάν, άριστης ποιότητας και αντοχής.

29.3 Εκτέλεση Εργασιών
29.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Οι γενικές απαιτήσεις κατασκευής και τοποθέτησης των σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων

ακολουθούν το άρθρο «Σιδηρές Κατασκευές», τα αναγραφόµενα στο παρόν και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
β.

Η κατασκευή του κουφώµατος και γενικά των σιδηρών κατασκευών, πρέπει να είναι τέτοια,

ώστε να επιτρέπεται µε ευχέρεια κατά την τοποθέτηση τους, η ρύθµιση της οριζοντιότητας και
κατακορυφότητας, χωρίς κίνδυνο παραµόρφωσης.
γ.

Τα κατασκευαστικά σχέδια που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία θα περιλαµβάνουν

λεπτοµερή στοιχεία για τις κατασκευές σιδερένιων κουφωµάτων.
δ.

Πριν την έναρξη των σχετικών κατασκευών, υποβάλλονται στην Υπηρεσία δείγµατα κυρίων

και βοηθητικών υλικών για έγκριση, τα οποία συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τα

K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

-299-

Ν1100a/5176/B10

Συµβατικά Τεύχη. Υποβάλλονται επίσης πιστοποιητικά για την καταλληλότητα των µεθόδων
συγκολλήσεων ανά περίπτωση.
ε.

Εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να

κατασκευάσει δείγµατα σιδηρών κουφωµάτων, ενδεικτικά της τεχνικής και της µεθοδολογίας που θα
χρησιµοποιηθεί στο έργο, τα οποία παραµένουν στο εργοτάξιο.
στ.

Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες, σωστά και επιµεληµένα. Οι

συγκολλητές θα έχουν τα σχετικά διπλώµατα των οποίων τα στοιχεία θα εξακριβώνονται από την
Υπηρεσία.
3

ζ.

Όπου απαιτείται ηχοµόνωση αυτή θα είναι από λιθοβάµβακα βάρους τουλάχιστον 120 Kg/m .

Τα πάχη ηχοµόνωσης - θερµοµόνωσης καθορίζονται από τις αντίστοιχες µελέτες και τα αντίστοιχα
άρθρα του παρόντος. Η τοποθέτηση των µονωτικών υλικών θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
αποφεύγεται η δηµιουργία ηχογεφυρών.
η.

Η αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών κατασκευών θα εκτελεστεί κατά τα αναφερόµενα

στην

αντίστοιχη ενότητα του άρθρου «Σιδηρές Κατασκευές» και στο άρθρο «Χρωµατισµοί»

και

συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα εδάφια:

- Η αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι κατάλληλη για κατασκευές εκτεθειµένες στις καιρικές
συνθήκες.

- Το µέγεθος των γαλβανισµένων στοιχείων θα καθορίζεται από το µέγεθος των διαθεσίµων
λουτρών γαλβανισµού.

- Η ελάχιστη επικάλυψη γαλβανισµού θα είναι 275 g/m2.
- Οι αρµοί εργοταξίου θα προστατεύονται µε ψεκασµό ψευδαργύρου σε επικάλυψη πάχους 150 µm.
- Πριν από τον γαλβανισµό όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν από γράσα, λάδια και διαβρωτικά
στοιχεία.

- Τα στοιχεία των κατασκευών θα γαλβανιστούν πριν από την συναρµολόγηση τους.
- Απαγορεύεται κάθε χηµική επεξεργασία των γαλβανισµένων επιφανειών που πρόκειται να βαφούν.
- Λαµαρίνες µε συγκολληµένους ήλους, προεξοχές ή ράβδους θα γαλβανιστούν µετά την
συγκόλληση.

- Οι ράβδοι θα γαλβανίζονται κατακόρυφα.
29.3.2 Ανοχές
α.

Η τοποθέτηση θα γίνεται σύµφωνα µε καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες

τάσεις. Τα σιδερένια θυρόφυλλα θα είναι απόλυτα επίπεδα, ελεγχόµενα µε πήχη που τοποθετείται
οριζόντια, κατακόρυφα και διαγώνια.
β.

Πίνακας: Ανοχές Κουφωµάτων
Ανοχή

Απαίτηση
1

∆ιαστάσεις

πλευρών

σιδερένιων

κάσσων

± 0,5%

(διαστάσεις πλαισίων - ολικές ή µερικές)
± 1 mm

2

∆ιαστάσεις διατοµών σιδερένιων κάσσων

3

Πάχος χαλυβδοελάσµατος

± 0,2 mm

4

Τοποθέτηση κουφωµάτων

από το νήµα της στάθµης 2 mm

5

Πλευρές κάσσων- απόκλιση από την κατακόρυφο

6

Απόκλιση Ορθογωνικότητας

± 0,5%
σε κάσσες και πλαίσια
κουφωµάτων καµία
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29.3.3 Σιδηρές Κάσσες
α.

Οι σιδηρές κάσσες ακολουθούν τις γενικές προδιαγραφές των σιδηρών κατασκευών που

αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Σιδηρές Κατασκευές» του παρόντος, τα κατασκευαστικά σχέδια,
τους σχετικούς κανονισµούς, το παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας.
β.

Η τοποθέτηση των κάσσων από στραντζαριστή λαµαρίνα µε ανοιχτή διατοµή γίνεται µετά από

τη δόµηση της τοιχοποιίας. Τα στάδια της κατασκευής και τοποθέτησης σιδηρών κάσσων είναι τα
ακόλουθα:

-

Η κάσσα τοποθετείται στο ήδη διαµορφωµένο άνοιγµα. Ανά 0,5 m ύψους περιµετρικά της
κάσσας ανοίγονται οπές στην τοιχοποιία για την έγχυση της τσιµεντοκονίας στήριξης και
πλήρωσης των ορθοστατών.

-

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για το πανωκάσσι.

-

Αφού σφραγιστούν κατάλληλα οι αρµοί στις εξωτερικές παρειές διαστρώνεται
τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου στον αρµό κάσσας - τοίχου. Η χρήση γύψου στην
τσιµεντοκονία απαγορεύεται.

Κατόπιν η κάσσα στερεώνεται µέσω τζινετιών µε τσιµεντοκονία στις αντίστοιχες φωλιές της
τοιχοδοµής.

γ.

Οι κάσσες από κλειστές κοίλες διατοµές δεν απαιτούν πλήρωση.

δ.

Οι πακτώσεις και οι στερεώσεις των σιδηρών κατασκευών, θα γίνονται µε καρφίδες

ενδεικτικού τύπου ΗILTI, ώστε να αποφεύγεται κάθε φθορά στο φέροντα οργανισµό από ανεπίχριστο
σκυρόδεµα.

29.3.4 Κουφώµατα
α.

Τα σιδηρά κουφώµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων, τα

κατασκευαστικά σχέδια, τους σχετικούς κανονισµούς, το παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας.
β.

Τα στοιχεία των σιδηρών κουφωµάτων πριν τοποθετηθούν θα επιστρώνονται µε µίνιο στην

εσωτερική τους επιφάνεια καθώς και στα µεταλλικά τους στηρίγµατα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις,
σύµφωνα και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
γ.

Η κάτω τραβέρσα του πλαισίου του ανοιγόµενου φύλλου, θα φέρει νεροχύτη από λαµαρίνα µε

προεξοχή πλάτους µεγαλύτερου της κάσσας, ώστε να την καλύπτει, για την αποµάκρυνση των νερών
της βροχής.
δ.

Στα

κατωκάσσια

των

εξωτερικών

σιδηρών

κουφωµάτων,

θα

υπάρχει

κατάλληλα

διαµορφωµένη διατοµή από στραντζαριστή λαµαρίνα ή προφίλ, ανάλογου πάχους µε την κάσσα του
κουφώµατος. Στο κατωκάσσι θα συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής τα οποία θα αποµακρύνονται
µέσω προβλεποµένων οπών, αν προηγουµένως δεν έχουν αποµακρυνθεί από το νεροχύτη του
κουφώµατος. Κατά την κατασκευή των σιδηρών κουφωµάτων (υαλοστασίων, φεγγιτών και θυρών)
τοποθετούνται πλαστικοελαστικά παρεµβύσµατα ή πλαστική µαστίχη για την στεγανότητα των
κουφωµάτων από τα νερά της βροχής και από τον αέρα.
ε.

Οι µηχανισµοί λειτουργίας των κουφωµάτων τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι

επισκέψιµοι. Η αποσύνδεση και η επισκευή τους θα γίνεται µε ευκολία, ώστε να µην απαιτείται η
πλήρης αφαίρεση της κατασκευής. Η συντήρηση τους (ρύθµιση, γρασάρισµα) δεν θα απαιτεί
υπερβολικό χρόνο και µεγάλες δαπάνες.
στ.

Τα κουφώµατα θα έχουν και κατά τις 3 διαστάσεις τους επίπεδες επιφάνειες, οι οποίες θα

τέµνονται σε ευθύγραµµες καθαρές ακµές, παράλληλες και ορθογώνιες. Οι ενώσεις µεταξύ των
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διαφόρων διατοµών θα είναι ευθύγραµµες και ο αρµός µεταξύ των στοιχείων του κουφώµατος θα έχει
το ελάχιστο δυνατό πάχος.
ζ.

Οι συνδέσεις µεταξύ κάσσας και επένδυσης από λαµαρίνα γίνονται στο εργοστάσιο

κατασκευής µε ηλεκτροσυγκόλληση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των συγκολλουµένων
στοιχείων σε όλο το µήκος της σύνδεσης. Στα σηµεία των συνδέσεων, η συγκόλληση θα έχει ελάχιστο
πάχος 3 mm. Οι ορατές συγκολλήσεις λειαίνονται, ώστε να αποµακρυνθούν τα πλεονάσµατα, ώστε η
τελική επιφάνεια να είναι επίπεδη. Οι µεταλλικές κατασκευές που έχουν συναρµολογηθεί στο
εργοστάσιο προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του Αναδόχου.

29.3.5 Εξαρτήµατα, Ειδικά Τεµάχια
α.

Στερεώσεις, συνδετήρες, µπουλόνια, ροδέλες κτλ ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισµούς και

θα είναι τύπου, υλικού και επικαλύψεως καταλλήλων για τη χρήση για την οποία προορίζονται, καθώς
και συµβατά µε τα άλλα υλικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή.
β.

Ο Ανάδοχος παραδίδει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία όλα τα είδη εξαρτηµάτων

των σιδερένιων κουφωµάτων.

29.3.6 Θύρες Πυρασφαλείας
α.

Οι θύρες πυρασφάλειας τοποθετούνται από εξειδικευµένο και έµπειρο συνεργείο (κατά

προτίµηση συνεργείο του εργοστασίου κατασκευής τους) σύµφωνα µε το DΙΝ 18093.
β.

Οι υαλοπίνακες στις θύρες πυρασφάλειας τοποθετούνται µέσα σε ειδικής διατοµής µεταλλικό

πλαίσιο. Το µεταλλικό πλαίσιο του υαλοπίνακα προσαρµόζεται στο θυρόφυλλο µε ειδικό προφίλ και µε
θερµοδιογκούµενο υλικό.
γ.

Στο κενό µεταξύ των λαµαρινών επένδυσης των θυρόφυλλων τοποθετείται πυράντοχο υλικό.

Τα θυρόφυλλα αυτά όπως και η κάσσα της θύρας βάφονται µε primer δύο συστατικών για
γαλβανισµένη λαµαρίνα και αντισκωριακή βαφή για DΚΡ.

29.4 Έλεγχοι
α.

Μετά την τοποθέτηση των σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων, η Υπηρεσία ελέγχει την

εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, το παρόν, τα Συµβατικά Τεύχη και προηγούµενες
εντολές της.
β.

Απορριπτέα θεωρείται η κατασκευή κουφωµάτων, όταν τα ανοιγόµενα φύλλα δεν λειτουργούν

µε ευχέρεια ή κατά την λειτουργία τους σφηνώνουν στην κάσσα Σε αυτή την περίπτωση, τα σιδηρά
κουφώµατα αποµακρύνονται από το έργο και αντικαθίστανται µε νέα.

30 ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ – ΠΑΓΚΟΙ

30.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων,

ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού
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δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα
υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τις εντολές της Υπηρεσίας.
β.

Οι κατασκευές που εξετάζονται στο παρόν ειδικότερα είναι οι ακόλουθες:

-

ξύλινα ερµάρια και πάγκοι µε διάφορα είδη επενδύσεων
ερµάρια κλιµατισµού µε περσίδες από αλουµίνιο
εντοιχισµένα ερµάρια

30.2 Υλικά
α.

Οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές και οι ορισµοί των προϊόντων ξυλείας, των συνδετικών

µέσων και των συγκολλητικών ουσιών, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ερµαρίων,
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο «∆οµική Ξυλεία».
β.

Οι γενικές απαιτήσεις για τα διάφορα είδη κιγκαλερίας αναφέρονται στο άρθρο «Είδη

Κιγκαλερίας». Τα θυρόφυλλα των ερµαρίων φέρουν συνήθως δύο χωνευτούς µεντεσέδες (εκτός αν
πρόκειται για ιµατιοθήκες, οπότε αυξάνεται ο αριθµός των µεντεσέδων) διπλής περιστροφής. Οι
χειρολαβές είναι συνήθως µεταλλικές.
γ.

Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα

Συµβατικά Τεύχη και στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα σχετικά
πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών στην Υπηρεσία και υποβάλλει προς έγκριση δείγµατα όλων των
υλικών (κολλών, µεταλλικών συνδέσεων, βοηθητικών υλικών κτλ) που πρόκειται να χρησιµοποιήσει.
δ.

Για τα θυρόφυλλα, τον πυθµένα, την οροφή, τα πλαϊνά, τα εσωτερικά χωρίσµατα και τα ράφια

των ερµαρίων είναι συνηθέστερη η χρήση των ακόλουθων υλικών.

ε.

µοριοσανίδας MDF µε επένδυση µελαµίνης
πλακάζ µε επένδυση ή όχι φορµάικας (πάχους 0,8 mm)
νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης
Για τους πάγκους εργασίας χρησιµοποιείται συνήθως µοριοσανίδα υψηλής αντοχής, πιέσεως

και σκληρότητας, ελάχιστου πάχους 2 cm.
στ.

Οι περσίδες αλουµινίου που τοποθετούνται στα ερµάρια κλιµατισµού είναι ηλεκτροστατικής

βαφής πάχους τουλάχιστον 60 µm ή ανοδειωµένες µε πάχος τουλάχιστον 60 µm.

30.3 Εκτέλεση Εργασιών
30.3.1 Γενικά
α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία απεικονίζονται

όλες οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των ερµαρίων, των ιµατιοθηκών και των πάγκων. Τα σχέδια θα
περιλαµβάνουν
κατασκευαστικών

λεπτοµέρειες
τοµών

των

σε

κλίµακα

στηρίξεων,

1:1

όλων

των

λεπτοµέρειες

ενσωµατώσεων,

υλικών

και

άλλες

συνδέσεων

και

χαρακτηριστικές

λεπτοµέρειες.
β.

Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα και εξειδικευµένα

συνεργεία σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης των υλικών και τα αναγραφόµενα
στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών.
γ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει τις µετρήσεις για την παραγγελία ή / και κατασκευή των

ερµαρίων και των σχετικών υλικών από το κτίριο και όχι από τα σχέδια. Σε περίπτωση κακοτεχνίας ή
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λανθασµένων διαστάσεων ερµαρίων, αφού αυτά έχουν προσκοµιστεί στο έργο, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να τα αντικαθιστά µε δικές του δαπάνες.
δ.

Η µεταφορά, η αποθήκευση και η προστασία των ειδών ξυλείας και των ξύλινων κατασκευών

θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τα
αναγραφόµενα στο άρθρο «∆οµική Ξυλεία». Το ίδιο ισχύει για τις συνδέσεις και τις συγκολλήσεις των
ξυλουργικών εργασιών.
ε.

Όλα τα τεµάχια ξυλείας κόβονται στις απαιτούµενες διαστάσεις ώστε να συµφωνούν τα µέλη

και τις διατοµές που προκύπτουν µε τα κατασκευαστικά σχέδια. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης των
ξύλινων στοιχείων υπόκεινται κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή µεταξύ
τους. Τα ξύλινα µέλη, τα οποία προέρχονται από παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεµαχίων θα
εµφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατοµών και διαστάσεων.
στ.

Η πλεονάζουσα κόλλα θα αποµακρύνεται µε προσοχή, ενώ οι µεταλλικές συνδέσεις δεν θα

εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες. Για το σκοπό αυτό διαµορφώνονται στα ξύλα κατάλληλες εσοχές
για τα µεταλλικά εξαρτήµατα.

30.3.2 Προετοιµασία
Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι δεν παρεµβάλλονται ηλεκτροµηχανολογικές, υδραυλικές ή άλλες
εγκαταστάσεις ή στοιχεία του στατικού φορέα στις θέσεις που πρόκειται να τοποθετηθούν ή να
συναρµολογηθούν ερµάρια και ιµατιοθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, ενηµερώνεται άµεσα η Υπηρεσία
και ζητούνται οδηγίες.

30.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Οι γενικές απαιτήσεις για ξύλινες µη φέρουσες κατασκευές αναφέρονται στο άρθρο «∆οµική

Ξυλεία». Σε συµπλήρωση αυτών ισχύουν και τα ακολούθως αναγραφόµενα.

-

Τα περιθώρια των όψεων (θυρόφυλλα, πλαϊνά κτλ) επενδύονται είτε από το ίδιο υλικό
επένδυσης της όψης του ερµαρίου, είτε από ξυλεία, ανάλογα µε τα κατασκευαστικά σχέδια.

-

Στους αρµούς µεταξύ ερµαρίων και δαπέδων τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα («µπάζες»),
που σκοπό έχουν να προστατεύσουν το ερµάριο και να κρύψουν τις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις. Τα αρµοκάλυπτρα αυτά µπορεί να είναι είτε µεταλλικά, είτε πλαστικά,
ανάλογα µε τις απαιτήσεις των κατασκευαστικών σχεδίων και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο
αρµός µεταξύ ερµαρίων και τοίχων καλύπτεται µε ειδικά αρµοκάλυπτρα.

-

Στην περίπτωση που τα ερµάρια φέρουν συρτάρια, ο πυθµένας τους έχει µικρότερο πάχος
(τουλάχιστον 8 mm) από τα υπόλοιπα τµήµατα των ερµαρίων. Η κατασκευή τους γίνεται µε
το ίδιο υλικό µε αυτό του εσωτερικού του ερµαρίου.

-

Η σύνδεση των διάφορων τµηµάτων που αποτελούν το ερµάριο γίνεται µε µόρσο και
κόλλα, εκτός από την πλάτη και τα πλαϊνά που συνδέονται µε καρφιά και κόλλα.

-

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην σωστή τοποθέτηση των µεντεσέδων, ώστε να
εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του ερµαρίου.

-

Οι ιµατιοθήκες στηρίζονται στο δάπεδο ή/ και στην οροφή µε ειδικά προφίλ αλουµινίου.
Οι πάγκοι έχουν ορατή όψη στρογγυλευµένη, ενώ η κρυφή όψη στηρίζεται στον τοίχο µε
ανοξείδωτα στηρίγµατα. Στην ορατή όψη επικολλάται ταινία ίδιας επένδυσης µε αυτή της
οριζόντιας επιφάνειας του πάγκου.
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β.

Οι γενικές απαιτήσεις για τον χρωµατισµό των ξύλινων κατασκευών αναφέρονται στο άρθρο

«Χρωµατισµοί».

30.3.4 Ανοχές
Οι ανοχές για την κατασκευή ερµαρίων είναι οι ακόλουθες:

-

ορθές γωνίες:

χωρίς απόκλιση

πάχος φύλλων:

από -5% ως +10%

διαστάσεων διατοµών:

+ 2 mm

διάκενο µεταξύ φύλλων:

τελικής επιφάνειας 1,5 mm – 2 mm

επιπεδότητα φύλλων:
θέση

απόλυτη χωρίς βέλος που ελέγχεται µε πήχη σε οποιαδήποτε

30.3.5 Ερµάρια Κλιµατισµού
α.

Τα ερµάρια αυτά κατασκευάζονται, ώστε να αποκρύπτουν τις τυχόν µονάδες κλιµατισµού του

κτιρίου (fan coil). Ο πάγκος και τα φύλλα αποτελούνται από φύλλο ξύλου ελάχιστου πάχους 20 mm
επενδυµένο µε φορµάικα.
β.

Ο πάγκος φέρει οπή ορθογωνικής διατοµής, στην οποία τοποθετούνται περσίδες από

αλουµίνιο. Περσίδες από αλουµίνιο τοποθετούνται επίσης και στο κάτω µέρος των θυρόφυλλων.

30.3.6 Εντοιχισµένα Ερµάρια
Για την ενσωµάτωση των εντοιχισµένων ερµαρίων διαµορφώνονται εσοχές στην τοιχοποιία. Για την
ανάρτηση των ερµαρίων τοποθετούνται καδρόνια 5 x 5 cm ή 7 x 7 cm. Τα φατνώµατα που
δηµιουργούνται κατ΄ αυτόν τον τρόπο έχουν τις διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων του ερµαρίου. Τα
εσωτερικά χωρίσµατα και ράφια των ερµαρίων είναι πρεσσαριστά ή από διάφορα είδη «φύλλων µε
βάση το ξύλο». Για την ανάρτηση των ερµαρίων χρησιµοποιούνται ειδικά στηρίγµατα.

30.3.7 Προκατασκευασµένα Ερµάρια
α.

Οι συσκευασίες των ερµαρίων και ιµατιοθηκών εµπορίου που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο

έτοιµα προς άµεση τοποθέτηση, πρέπει να είναι σφραγισµένες και χωρίς φθορές.
β.

Οι ιµατιοθήκες και τα ερµάρια εµπορίου αποθηκεύονται µέχρι τη χρονική στιγµή της

τοποθέτησης τους σε καθαρούς χώρους που αερίζονται επαρκώς, δεν προσβάλλονται από την
υγρασία και παρέχουν τη δυνατότητα εύκολου ελέγχου των αποθηκευµένων υλικών. Οι γενικές
απαιτήσεις µεταφοράς και αποθήκευσης ξύλινων στοιχείων αναφέρονται στο άρθρο «∆οµική Ξυλεία».
γ.

Τα ερµάρια και οι ιµατιοθήκες µεταφέρονται και τοποθετούνται στις καθορισµένες θέσεις τους

µε προσοχή, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους φθορά.

30.4 Έλεγχοι
α.

Πριν την έναρξη των χρωµατισµών ή των βερνικωµάτων των ξύλινων κατασκευών γίνεται

έλεγχος αν οι συνδέσεις των ξύλινων µερών παρουσιάζουν απαράδεκτους αρµούς, παραµορφώσεις
από κακή τοποθέτηση, παραµορφώσεις από απότοµη ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε
άλλο ελάττωµα. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωµάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή
αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου ή αν µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας µπορεί να
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αποκατασταθεί, η επισκευή θα γίνεται χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της αισθητικής εµφάνισης ή της
αντοχής και οπωσδήποτε χωρίς να τροποποιείται η λειτουργία της κατασκευής. Σε περίπτωση
τραυµατισµού ξύλινης επιφάνειας ή σοβαρότερης ζηµίας απαγορεύεται η επισκευή µε στοκάρισµα ή η
µερική αντικατάσταση (µπάλωµα).
β.

Η Υπηρεσία ελέγχει τις διαστάσεις και τον τύπο των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν (πλαίσια,

επιφανειακά στοιχεία) και η εν γένει την ακαµψία και στερεότητα της τελειωµένης κατασκευής, που όλα
πρέπει να είναι συµβατά µε την προοριζόµενη χρήση. Ελέγχει επίσης τον τύπο των τελειωµάτων.
Ελέγχονται επίσης οι συνδέσεις και οι συγκολλήσεις των τµηµάτων των ερµαρίων, καθώς και ο τύπος
στερέωσης.
γ.

Πριν από την κατασκευή των ερµαρίων ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι υπάρχει πρόβλεψη για

την επαρκή στερέωση των µονάδων και ότι η τοιχοποιία, επί της οποίας πρόκειται να στερεωθούν τα
ερµάρια και οι ιµατιοθήκες, έχει τις απαιτούµενες αντοχές.

31 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

31.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση ειδών

κιγκαλερίας για όλα τα είδη κουφωµάτων, την κατασκευή κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων καθώς
επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού,
εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια
και τις εντολές της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα
στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ).
β.

Περιλαµβάνονται επίσης οι απαιτήσεις για τους µηχανισµούς αυτόµατων θυρών.

31.2 Υλικά
31.2.1 Προδιαγραφές

1

Απαίτηση

Πρότυπο

Συσκευές ελεγχόµενου κλεισίµατος θυρών - Απαιτήσεις και

ΕΛΟΤ ΕΝ 1154

µέθοδοι δοκιµής
2

Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 1155

και µέθοδοι δοκιµής
3

Μεντεσέδες για παράθυρα και πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι

ΕΛΟΤ ΕΝ 12051

δοκιµής
4

Κλειδαριές και εξαρτήµατα κλειδαριών - Απαιτήσεις και µέθοδοι

ΕΛΟΤ ΕΝ 12320

δοκιµής
5

Μονοαξονικοί µεντεσέδες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1935

6

∆ιατάξεις συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1158

7

Κύλινδροι κλειδαριών - απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1303

8

Εξαρτήµατα συρόµενων και πτυσσόµενων θυρών - Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 1527

και µέθοδοι δοκιµής
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9

Απαίτηση

Πρότυπο

Είδη Κιγκαλερίας - Αντοχή στη διάβρωση - Απαιτήσεις και

ΕΛΟΤ ΕΝ 1670

µέθοδοι δοκιµής
10

Μοχλοί και πόµολα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΕΝ 1906

31.2.2 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων - Γενικά
α.

Τα εξαρτήµατα που προσκοµίζει ο Ανάδοχος θα είναι ακριβώς αυτά που προδιαγράφονται

στα Συµβατικά Τεύχη και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Οποιοδήποτε άλλο εξάρτηµα που δεν
είναι εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, κρίνεται απορριπτέο. Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο
Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς
λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

-

Χειρολαβές
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα- έξω) µε τις ανάλογες
ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και
ένδειξη κατάληψης (πράσινο – κόκκινο), όπου απαιτείται. Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για
στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα- έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσαέξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο
κλειδαριάς ασφαλείας. Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη
πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο
ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

-

Κλειδαριές και κύλινδροι
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

-

Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

Στροφείς (µεντεσέδες)
Χαλύβδινοι ή µπρούτζινοι ή ανοξείδωτοι, χωνευτοί, διακοσµητικοί ή απλοί για θύρες ή
παράθυρα.
Στροφείς για ανάρτηση θυρόφυλλων θύρας λειτουργίας δύο κατευθύνσεων.

-

Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών
Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας στο άνω µέρος της θύρας.
Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.
Μηχανισµός επαναφοράς στρεπτής θύρας δαπέδου µε χρονική καθυστέρηση

-

Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.

-

Αναστολείς (στοπ)
Αναστολείς θύρας – δαπέδου
Αναστολείς θύρας – τοίχου
Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

-

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που
ασφαλίζει επάνω – κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο – φύλλο και
φύλλο – δάπεδο).

Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή
πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.
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β.

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
Περσίδες θυρίδων εξαερισµού διπλής όψης
∆ικτυωτά πετάσµατα προστασίας από έντοµα
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει αναλώσιµα προτεινόµενα από τον προµηθευτή. Τα

τεµάχια θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο υλικό κατασκευής, (ορείχαλκος, ανοξείδωτος
σίδηρος, αλουµίνιο, χάλυβας πρώτης διαλογής κτλ).
γ.

Οι στροφείς, οι κλειδαριές, οι σύρτες, οι µηχανισµοί εξόδων κινδύνου και οι µηχανισµοί

κλεισίµατος των θυρών πρέπει να είναι σηµασµένοι µε το όνοµα του κατασκευαστή ή το σήµα του, τα
οποία πρέπει να φαίνονται και µετά την τοποθέτηση. Για καλυµµένους µηχανισµούς κλεισίµατος, το
όνοµα και το σήµα είναι δυνατόν να είναι κάτω από το κάλυµµα.
δ.

Ο µηχανισµός κύλισης ή ανοίγµατος του κινητού µέρους των υαλοστασίων θα είναι άριστης

ποιότητας και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την ενσωµάτωση του στην κατασκευή.
ε.

Για την προστασία των θυρών από φθορές, ιδιαίτερα κατά το άνοιγµα σε πολυσύχναστους

χώρους (νοσοκοµεία, υπηρεσίες κτλ), τοποθετούνται µεταλλικές πλάκες στα σηµεία των θυρών, τα
οποία καταπονούνται περισσότερο. Οι χειρολαβές που χρησιµοποιούνται ενδείκνυται να είναι
συνδεδεµένες µε τις πλάκες. Σε όλες τις υάλινες θύρες χρησιµοποιούνται χειρολαβές έλξης και
ώθησης. Στην περίπτωση θυρών στρεφόµενων προς µια κατεύθυνση ενδείκνυται η χρήση πλακών
προς την πλευρά της ώθησης. Στην περίπτωση θυρών στρεφόµενων προς δύο κατευθύνσεις (µέσα έξω) τοποθετούνται πλάκες και από τις 2 πλευρές της θύρας (ώθησης – έλξης). Στις θύρες βαρέως
τύπου, δια των οποίων διέρχονται βαρέα αντικείµενα, φορεία, αναπηρικά τροχήλατα καθίσµατα κτλ, τα
οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορά στη θύρα, ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων πλακών
κατάλληλων διαστάσεων.

31.2.3 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων Αλουµινίου
Οι µεντεσέδες για την περιστροφή των φύλλων καθώς και οι λαβές για την κύλιση τους θα είναι
κατασκευασµένοι από το ίδιο κράµα αλουµινίου ανοδιωµένοι όπως ακριβώς και τα προφίλ και θα
φέρουν κοχλίες από χρωµονικελιούχο χάλυβα µε εσωτερικό εξάγωνο κατά DΙΝ 7991. Τα περικόχλια
θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ή χρωµονικελιούχο χάλυβα. Οι µύλοι θα είναι ρυθµιζόµενου
τύπου (µε φρένο) κατά DΙΝ 7991 και κατά τις εντολές της Υπηρεσίας.

31.2.4 Εξαρτήµατα Ξύλινων Κουφωµάτων
α.

Όπου προβλέπεται από τη µελέτη, οι µεντεσέδες θα είναι από επιχρωµιωµένο χάλυβα µε

διπλές ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα και θα διαθέτουν σύστηµα λίπανσης, χωρίς να απαιτείται η
αφαίρεση του θυρόφυλλου, µε ένσφαιρους τριβείς και θα είναι ανταλλάξιµοι.
β.

Τα συστήµατα αυτόµατου κλεισίµατος των θυρών, όπου προβλέπεται από τη µελέτη, θα είναι

στερεωµένα στην επιφάνεια της θύρας και θα είναι τελειωµένα µε αλουµίνιο σε σατινέ ανοδική
οξείδωση. Η όλη στερέωση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σύστηµα αυτόµατου
κλεισίµατος τοποθετείται σε όλα τα θυρόφυλλα κατάλληλο για κάθε περίπτωση.
γ.

Οι κλειδαριές και τα µάνταλα θα είναι χωνευτά στις θύρες, εκτός αν έχει καθορισθεί

διαφορετικά από τα σχέδια ή από την Υπηρεσία. Οι κλειδαριές που τοποθετούνται στα κάθετα
συναντώµενα σόκορα κάθε θυρόφυλλου στις δίφυλλες πόρτες θα είναι χωνευτές. Οι πρόσθιες αυτές
πλάκες όλων των κλειδαριών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. Τα χωνευτά µάνταλα θα
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είναι κατακόρυφου τύπου, µε πρεσσαριστή χαλύβδινη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. Οι χωνευτές
κλειδαριές θα είναι κατακόρυφου τύπου, µε 3 µοχλούς

κλειδώµατος, µε πρεσσαριστή θήκη και

ορειχάλκινους µοχλούς.
δ.

Το σύστηµα των κλειδαριών δαπέδου θα έχει τελείωµα αλουµινίου σε σατινέ ανοδική

οξείδωση, διαστάσεων 103 mm x 19 mm, κρυµµένο µηχανισµό µοχλών, και υποδοχή «γλώσσας» στο
δάπεδο που δεν θα µαζεύει σκόνη.
ε.

Τα stop των θυρών θα είναι στερεωµένα στους τοίχους στο ύψος της χειρολαβής µε κρυφή

στήριξη, µη ορατή.

31.2.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες
α.

Το ελάχιστο ύψος κιγκλιδωµάτων εξωστών, δωµάτων και κλιµάκων είναι 0,90 m.

β.

Τα χαλύβδινα κιγκλιδώµατα αποτελούνται από σωλήνες ή ράβδους ορθογωνικής ή κυκλικής

διατοµής, ενώ τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο αποτελούνται από προφίλ αλουµινίου.
γ.

Οι χειρολισθήρες είναι παράλληλοι µε την κλίση της σκάλας και σε ύψος 0,85 cm – 0,90 cm

από τα πατήµατα. Για ύψη κλιµάκων πάνω από 12 m, το ελάχιστο ύψος του χειρολισθήρα είναι 1,10
m. Η διατοµή του χειρολισθήρα υπολογίζεται ανάλογα µε την απόσταση των ορθοστατών, ώστε να
έχει ελάχιστη αντοχή σε οριζόντια καταπόνηση 50 kg/m.
δ.

Οι απαιτήσεις για την τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων κλιµάκων είναι οι ακόλουθες:

-

για πλάτος κλίµακας µέχρι 1,25 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα µόνο από τη µία ελεύθερη
πλευρά

-

για πλάτος κλίµακας 1,25 m – 2,5 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα και στις 2 πλευρές
για πλάτος κλίµακας µεγαλύτερο από 2,5 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα και ενδιάµεσα
για κλίµακες µε λιγότερες από 5 βαθµίδες δεν απαιτείται κιγκλίδωµα

31.2.6 Μηχανισµοί Κλεισίµατος Θυρών
α.

Η χρήση καλυµµένων µηχανισµών στο άνω µέρος της θύρας ενδείκνυται σε κύριες εισόδους

σηµαντικών κτιρίων, σε θύρες µε διπλά φύλλα κτλ. Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση τέτοιων
µηχανισµών σε ξύλινες θύρες.
β.

Η χρήση επιδαπέδιων καλυµµένων µηχανισµών δεν ενδείκνυται, όταν όµως δεν είναι δυνατή

η αποφυγή τους, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασµός της πλάκας του δαπέδου λαµβάνει υπ’
όψιν τις απαιτήσεις λειτουργίας του µηχανισµού.
γ.

Οι διαστάσεις των κατάλληλων µηχανισµών κλεισίµατος για κάθε θύρα πρέπει να συµφωνούν

µε αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή της θύρας.
δ.

Εκτός από το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή, αναγράφεται επί του µηχανισµού και η

ηµεροµηνία κατασκευής του.
ε.

Οι µηχανισµοί επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στο άνω µέρος της

θύρας χρησιµοποιούνται σε θύρες που δεν ανοίγουν µέχρι 180º και όπου δεν υπάρχει παρακείµενος
τοίχος για την τοποθέτηση µηχανισµού συγκράτησης ή αναστολέα επ’ αυτού.
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31.2.7 Μηχανισµοί Αυτόµατων Θυρών
α.

Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στα ακόλουθα εδάφια ισχύουν για συνήθεις µηχανισµούς

αυτόµατου τύπου, που περιλαµβάνουν το ηλεκτροµηχανικό σύστηµα κίνησης των θυρών, τις
συσκευές µικροκυµάτων και τις µονάδες ελέγχου και προγραµµατισµού.
β.

Ηλεκτροµηχανικό σύστηµα

-

Κάθε αυτόµατη θύρα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα που ενεργοποιείται
µέσω συσκευών µικροκυµάτων, ελεγχόµενο µε φωτοκύτταρα. Το σύστηµα καλύπτει µε
δέσµες µικροκυµάτων µία συγκεκριµένη περιοχή. Οι δέσµες των µικροκυµάτων
ενεργοποιούν τον µηχανισµό όταν εντοπισθεί οποιαδήποτε κίνηση.

-

Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι ατυχηµάτων όταν κλείνει η θύρα, το σύστηµα είναι
εφοδιασµένο µε αυτόµατη επαναφορά στην ανοικτή θέση, σε περίπτωση που εντοπισθεί
νέα κίνηση.

-

Σε έκτακτη ανάγκη προβλέπεται η δυνατότητα σταθεροποίησης των θυρών στην ανοικτή
θέση από κουµπί και από τον κεντρικό σταθµό επιτήρησης, µε ενσύρµατο τηλεχειρισµό.

-

Σε διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, οι θύρες ανοίγουν αυτόµατα µε µηχανικό ή
χειροκίνητο σύστηµα. Στον εξοπλισµό του µηχανισµού περιλαµβάνεται και µπαταρία
διάρκειας 30 min ή 190 - 200 ανοιγµάτων.

-

Οι αυτόµατες θύρες είναι αθόρυβης λειτουργίας και µε αντοχή τουλάχιστον 100 kg ανά
θυρόφυλλο. Ο ηλεκτροκινητήρας µεταδίδει την κίνηση στο σύστηµα λειτουργίας των
θυρών, µε ραουλορουλεµάν χωρίς γρανάζια, τύπου οδοντωτού ιµάντα.

-

Στο µοτέρ προβλέπεται σύστηµα ηλεκτρονικού υπερευαίσθητου δίσκου για την ανίχνευση
και µετάδοση των εντολών από τους µαγνητικούς διακόπτες και για τη λειτουργία φρένου
ανοικτού κυκλώµατος και αυτόµατης επαναφοράς σε περίπτωση παρεµβολής εµποδίου
στο κλείσιµο καθώς και ψήκτρες για προστασία υπερθέρµανσης (+ 135°C).

-

Οι οδηγοί κύλισης των φύλλων των θυρών είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο. Φέρουν
ραουλορουλεµάν από βινύλιο για την ολίσθηση στους οδηγούς. Το σύστηµα ανάρτησης
των θυρόφυλλων έχει τη δυνατότητα ευθυγραµµίσεων και ρύθµισης του ύψους και
ενσωµατωµένα ράουλα αντιστήριξης για την αποφυγή εκτροπής.

γ.

δ.

Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου

-

Κάθε διάταξη περιέχει ενσωµατωµένη ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου για ρύθµιση και
διάγνωση βλαβών µε φωτεινές ενδείξεις LED, η οποία περιλαµβάνει τεστ εκκίνησης για τα
φωτοκύτταρα, ON – OFF διακόπτη, οπτικό ηλεκτρονικό µηχανισµό σταµατήµατος και
επαναφοράς σε περίπτωση παρεµβολής εµποδίου.

-

Επίσης κάθε σύστηµα περιλαµβάνει πρόγραµµα επιλογής για θύρες µόνιµα ανοικτές,
επιλογής µόνο εισόδου ή εξόδου, αυτόµατη λειτουργία, ηλεκτροµαγνητικό κλείδωµα και
χειροκίνητη αποµανδάλωση πανικού.
Η συσκευή µικροκυµάτων τοποθετείται πάνω από τη θύρα και καλύπτει µε δέσµη

µικροκυµάτων µία συγκεκριµένη περιοχή, πλάτους τουλάχιστον 2,90 m (2 x 1,45 m), δηλαδή πλάτους
1,45 m από την κάθε πλευρά κίνησης. Μετά την πάροδο προκαθορισµένου χρονικού ορίου (0 – 60
sec), αν δεν εντοπισθεί νέα κίνηση µέσα στην ακτίνα δράσης της δέσµης, η θύρα επανέρχεται στην
κλειστή θέση αυτόµατα εφ' όσον δεν διακόπτεται και η δέσµη του φωτοκύτταρου.

31.3 Εκτέλεση Εργασιών
31.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση
Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα είδη κιγκαλερίας που απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια
λεπτοµερειών, το οποία πρέπει να επαρκούν για όλα τα κουφώµατα. Η προσκόµιση, η µεταφορά και η
αποθήκευση θα γίνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εξαρτηµάτων, εντός
κλειστών συσκευασιών.
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31.3.2 Προετοιµασία
α.

Πριν από την έναρξη των σχετικών κατασκευών, υποβάλλονται στην Υπηρεσία δείγµατα

κυρίων και βοηθητικών υλικών για έγκριση, τα οποία συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τα
Συµβατικά Τεύχη. Υποβάλλονται επίσης πιστοποιητικά για την καταλληλότητα των µεθόδων
συγκολλήσεων ανά περίπτωση. Οι κατασκευές ξεκινούν µόνο µετά τη γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας
που ακολουθεί την έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων.
β.

Πριν από την έναρξη των κατασκευών ελέγχονται οι επιτόπου διαστάσεις αφήνοντας ανοχές

για προβλεπόµενες µετακινήσεις κατά τη λειτουργία της κατασκευής, ώστε τα διάφορα τµήµατα να
ταιριάζουν χωρίς να δηµιουργούνται τάσεις µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων τους ή µεταξύ αυτών και
άλλων κατασκευών του κτιρίου.
γ.

Όλα τα µη γαλβανισµένα χαλύβδινα τεµάχια, θα ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο

κατασκευής τους, πριν τη συναρµολόγηση και τις συγκολλήσεις. Στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία
απαιτήσει θερµό γαλβάνισµα του τεµαχίου, αυτό γίνεται κατά κανόνα µετά την ολοκλήρωση της
κατασκευής και µετά τοποθετείται. Μετά το γαλβάνισµα απαγορεύεται η διάτρηση των τεµαχίων.
Αστάρωµα θα γίνεται µε εγκεκριµένο αστάρι χρωµικού ψευδάργυρου, εκτός από τις περιπτώσεις που
το τελείωµα είναι εποξειδική ρητίνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται καθαρισµός µε αµµοβολή και
εφαρµόζονται δύο στρώσεις µε εποξειδικό αστάρι.
δ.

Σε µη εµφανή χάλυβα, εκτός εάν πρόκειται να εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα, προηγούνται δύο

στρώσεις ασφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη.

31.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Τα κατασκευαστικά σχέδια που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία θα περιλαµβάνουν

λεπτοµερή στοιχεία για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδών κιγκαλερίας, των χειρολισθήρων κτλ.
β.

Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική οδηγία από την Υπηρεσία, η τοποθέτηση γίνεται κατά τις

υποδείξεις του κατασκευαστή. Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες, σωστά και
επιµεληµένα. Οι συγκολλητές θα έχουν τα σχετικά διπλώµατα των οποίων τα στοιχεία θα
εξακριβώνονται από την Υπηρεσία.
γ.

Οι ενώσεις θα είναι ακριβείς και σταθερές. Στα κιγκλιδώµατα και στους χειρολισθήρες, οι

ενώσεις θα επιτυγχάνονται µε συνεχή ανθεκτική και όσο το δυνατόν πιο λεπτή και αφανή γραµµή
συγκόλλησης. Η επιφάνεια της συγκόλλησης λειαίνεται µε τροχό και λίµα.
δ.

Οι κατασκευές γίνονται µε τη χρήση καθαρών λαµαρινών και διατοµών που δεν παρουσιάζουν

παραµορφώσεις και ατέλειες.
ε.

Θα πρέπει να αποφεύγεται επαφή µεταξύ ανόµοιων µετάλλων που µπορούν να

δηµιουργήσουν γαλβανικές αλλοιώσεις. Μεταξύ των διαφορετικών µετάλλων παρεµβάλλονται
κατάλληλα παρεµβύσµατα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους αρµούς
µεταξύ των ανόµοιων υλικών, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση όταν τα όµβρια ύδατα ρέουν από το
ένα υλικό στο άλλο.
στ.

Θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στις στερεώσεις των µεντεσέδων, στροφέων και

λοιπών εξαρτηµάτων, ώστε να χρησιµοποιούνται συµβατά υλικά και ειδικά στις στερεώσεις σε
σκυρόδεµα, τοιχοποιίες και λιθοδοµές.
ζ.

Τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένα µεταξύ τους ώστε να αντέχουν στα

φορτία που προβλέπονται κατά τη λειτουργία της κατασκευής. Επίσης θα δίνεται προσοχή στις
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κατακόρυφες ευθείες, στο αλφάδιασµα και στην επιπεδότητα. Οι εµφανείς, µετά το τέλος των
εργασιών, οπές κοχλιώσεων πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένες.
η.

Πριν από την τοποθέτηση του µηχανισµού αυτόµατων θυρών ελέγχεται από τον Ανάδοχο η

οριζοντιότητα και η κατακορυφότητα των στοιχείων πάκτωσης και αν απαιτείται επιδιόρθωση,
εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
θ.

Οι κλειδαριές των θυρών πανικού πρέπει να λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην

εµποδίζουν τη διέξοδο κατά την κατεύθυνση διαφυγής.

31.3.4 Ανοχές
Ανοχές σε στάθµες χειρολισθήρων: 3 mm σε πήχη 3 m που τοποθετείται οπουδήποτε.
Ανοχές σιδερένιων διατοµών:

-

διαστάσεις διατοµών ± 1 mm
πάχος χαλυβδοελασµάτων, λαµαρινών και τοιχωµάτων κλειστών σωληνωτών και
στραντζαριστών διατοµών ± 0,2 mm.

31.3.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες
α.

Ο τρόπος κατασκευής και τοποθέτησης των σιδηρών κιγκλιδωµάτων από σιδηροσωλήνες ή

από συµπαγείς ράβδους, θα ακολουθεί τις γενικές απαιτήσεις σιδηρών κατασκευών.
β.

Τα στοιχεία των κιγκλιδωµάτων από χάλυβα συνδέονται µεταξύ τους µε συγκόλληση. Σε

περίπτωση κατασκευής µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µεγάλου µήκους, οι οριζόντιες ράβδοι από
σιδηροσωλήνες δεν θα συγκολλούνται µεταξύ τους σε όλο το µήκος τους, αλλά θα προβλέπονται
διακοπές της συνέχειας κατά διαστήµατα το πολύ 10 m. Η εξασφάλιση της συνέχειας και της αντοχής
τους επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση στο εσωτερικό τους, ενός τεµαχίου σιδηροσωλήνα µικρότερης
διαµέτρου. Το τεµάχιο αυτό συγκολλείται µόνο στη µία από τις ράβδους, ώστε να κινείται ελεύθερο
εντός της άλλης ράβδου. Στο σηµείο της ένωσης των δύο ράβδων, η κατασκευή αυτή λειτουργεί σαν
αρµός διαστολής. Στις θέσεις ένωσης µε κοχλιοφόρους ήλους, κατασκευάζονται οπές µεγαλύτερης
διαµέτρου, για την εξασφάλιση της δυνατότητας ελαφρών προσαρµογών, ως προς τον οριζόντιο και
κατακόρυφο άξονα. Για την αντιµετώπιση συστολών και διαστολών σε κατασκευές σιδηρών
κιγκλιδωµάτων µεγάλου µήκους ο Ανάδοχος ζητά οδηγίες από την Υπηρεσία.
γ.

Τα κύρια κατακόρυφα στοιχεία του κιγκλιδώµατος (ορθοστάτες) στερεώνονται στα δοµικά

στοιχεία. Η πρόβλεψη των θέσεων οπών στερέωσης γίνεται κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων του
σκυροδέµατος. Κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος τοποθετείται διάτρητη πλίνθος στη θέση της
οπής. Μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος, η πλίνθος θραύεται και διαµορφώνεται η οπή
πάκτωσης. Η στερέωση γίνεται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. Εναλλακτικά για τους ορθοστάτες από
δοµικό χάλυβα, η πάκτωση γίνεται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα.
δ.

Τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο συνδέονται µε βίδες ή πείρους ή ειδικές συνδέσεις του

εργοστασίου παραγωγής τους.
ε.

Τα κιγκλιδώµατα κλιµάκων στηρίζονται ή επί των βαθµίδων ή στα περιθώρια και στην ψάθα

της σκάλας. Στη δεύτερη περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το κενό µεταξύ του
βαθµιδοφόρου και του κιγκλιδώµατος να µην είναι µεγαλύτερο από 4 cm.
στ.

Οι µεταλλικοί χειρολισθήρες, ανάλογα µε τη θέση και τη λειτουργία τους στηρίζονται στα

δοµικά στοιχεία του έργου, µε τη βοήθεια εξαρτήµατος που στερεώνεται στο δοµικό στοιχείο, µε δύο
στριφώνια και ούπα ανά εξάρτηµα. Στο άλλο άκρο του εξαρτήµατος αυτού διαµορφώνεται υποδοχή
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για την έδραση του χειρολισθήρα. Στην περίπτωση που ο χειρολισθήρας τοποθετείται από την πλευρά
του, παρακείµενου της σκάλας, τοίχου, ή στερεώνεται σε αυτόν ή ενσωµατώνεται σε ειδική υποδοχή.
Σε κάθε περίπτωση αφήνεται περιθώριο από τον τοίχο τουλάχιστον 4 cm κατά πλάτος και τουλάχιστον
8 cm καθ’ ύψος.

31.3.6 Συντήρηση και Προστασία
α.

Οι αποπερατωµένες κατασκευές προστατεύονται µε τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Οι

ηλεκτροστατικά βαµµένες εξωτερικές επιφάνειες θα προστατεύονται µε αυτοκόλλητη προστατευτική
µεµβράνη διαφορετικού χρώµατος. Οι εσωτερικές επιφάνειες µπορούν να καλύπτονται και µε χάρτινα
καλύµµατα. Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην τελειωµένη κατασκευή, θα αφαιρούνται οι
προστατευτικές επικαλύψεις (µόνο µετά από εντολή της Υπηρεσίας) και θα γίνεται καθαρισµός όλων
των επιφανειών.
β.

Οι µηχανισµοί πρέπει να είναι προσβάσιµοι για την εύκολη και χωρίς κίνδυνο

αποσυναρµολόγηση και επισκευή τους, χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρµολογηθεί όλο το σύστηµα
και να αλλοιωθεί ή να φθαρεί η εµφάνιση του κουφώµατος. Ενδείκνυται τα στοιχεία που υπόκεινται
συνήθως σε φθορά να µπορούν να αντικατασταθούν από µέσα, χωρίς να προκαλείται φθορά κατά την
αντικατάσταση τους στους χώρους στους οποίους είναι εγκατεστηµένα.
γ.

Εξασφαλίζεται ότι τα υλικά προστατεύονται άλλες οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται,

όπως επιχρίσεις, χρωµατισµοί κτλ. Οι θύρες και τα παράθυρα διατηρούνται κλειστά εκτός και αν
υπάρχει συγκεκριµένος λόγος να είναι ανοικτά.

Όλα τα κουφώµατα διατηρούνται σε καινουργή

κατάσταση µέχρι το χρόνο παράδοσης του Έργου.

31.4 Έλεγχοι
α.

Οι ενώσεις στους χειρολισθήρες, τα κιγκλιδώµατα κτλ, θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από

την Υπηρεσία.
β.

Τα κιγκλιδώµατα ελέγχονται ως προς το ύψος τους, τη σταθερότητα τους και τη σωστή

στερέωση τους στα δοµικά στοιχεία.
γ.

Οι χειρολισθήρες ελέγχονται ως προς την κλίση και το ύψος τους που πρέπει να ικανοποιεί τα

αναγραφόµενα στο παρόν και στα κατασκευαστικά σχέδια.
δ.

Τρόπος στερέωσης

των ειδών κιγκαλερίας που δεν επιτρέπει την ευχερή αντικατάσταση

φθαρµένων τµηµάτων κρίνεται απορριπτέος από την Υπηρεσία.

32 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ – ∆ΙΑΦΩΤΙΣΤΑ

32.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στην προµήθεια και στην τοποθέτηση υαλοπινάκων (µονών ή

διπλών), την προµήθεια και τοποθέτηση διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων, τη δόµηση
υαλοπλινθοδοµών καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού
δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα
Συµβατικά Τεύχη και τις εντολές της Υπηρεσίας.
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β.

Οι απαιτήσεις για τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των κουφωµάτων, στα οποία

τοποθετούνται οι υαλοπίνακες,

αναφέρονται στο άρθρο «Κουφώµατα», για κάθε κατηγορία

(κουφώµατα αλουµινίου, ξύλινα κουφώµατα, σιδηρά κουφώµατα).

32.2 Υλικά
32.2.1 Γενικά
α.

Το σύστηµα υαλοπινάκων πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα αποστράγγισης και εξαερισµού

των κοίλων τµηµάτων. Για τη διευκόλυνση αντικατάστασης των υαλοπινάκων, η αποµάκρυνση των
φύλλων από την κάσσα πρέπει να είναι ευχερής, µε τη βοήθεια συνήθων εργαλείων.
β.

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται θα προέρχονται από µια κατασκευαστική εταιρεία ανά οµάδα

οµοειδών εργασιών. Οι υαλοπίνακες και οι υαλόπλινθοι θα προέρχονται, αντίστοιχα, από πεπειραµένο
οίκο στην κατασκευή υαλουργικών 20ετούς εµπειρίας τουλάχιστον.
γ.
για

Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, που θα περιέχουν στοιχεία
τις

αντοχές

και

τους

συντελεστές

θερµοαγωγιµότητας,

ηχοµόνωσης,

ανάκλασης,

φωτοαπορρόφησης κτλ.

32.2.2 ∆οµική Ύαλος
32.2.2.1 Γενικά
α.

Κατηγορίες

-

Στην πρώτη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωµα. Επιτρέπεται
µόνον η ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται µε φακό, στην περίµετρο των
2
φύλλων και µε αναλογία 10 ανά m .

-

Στη δεύτερη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωµα. Επιτρέπεται
µόνον η ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται µε το µάτι, στην περίµετρο
2
των φύλλων, από απόσταση 20 cm και µε αναλογία 15 ανά m .

β.

Κατά την επιλογή του είδους των υαλοπινάκων συνεκτιµούνται οι ακόλουθες ιδιότητες:

γ.

µετάδοση φωτεινότητας
µονωτική ικανότητα (κυρίως κατά την επιλογή του πάχους και του ενδιάµεσου κενού)
αισθητική
Η επιλογή του κατάλληλου πάχους υαλοπινάκων βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες:

δ.

συντελεστής σκιάσεως

αντοχή στη µέγιστη ταχύτητα ανεµοπίεσης της περιοχής
µέγεθος ανοίγµατος
αναλογίες διαστάσεων ανοίγµατος
σηµεία στήριξης υαλοπίνακα.
Οι υαλοπίνακες των κουφωµάτων και των υαλοπετασµάτων είναι συνήθως διπλοί µε

ενδιάµεσο κενό αέρος ή αζώτου, ενώ τα διαχωριστικά πετάσµατα και οι εσωτερικές γυάλινες θύρες
αποτελούνται από µονό κρύσταλλο µε το πάχος που προδιαγράφεται από τη µελέτη.
ε.

Η επιφάνεια των καθρεπτών θα είναι επίπεδη, καθαρή, διαφανής µε καθαρή αντανάκλαση και

µη παραµορφωτική.
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32.2.2.2 Είδη - Κατηγορίες
Τα κυριότερα είδη ύαλου δοµικής χρήσεως είναι τα ακόλουθα:

-

κοινοί υαλοπίνακες µε ελάχιστο πάχος 2 mm, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για συνήθη
παράθυρα µε µέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80 m

-

υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης µε πάχος 3 mm – 5 mm (ηµικρύσταλλα), χωρίς οπτικά
ελαττώµατα και χρησιµοποιούνται σε παράθυρα µε µεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από
0,80 m

-

υαλοκρύσταλλα (υαλοπίνακες µε ειδική κατεργασία των επιφανειών τους), µε ελάχιστο πάχος
5 mm που χρησιµοποιούνται σε βιτρίνες και εξώθυρες

-

καθρέπτες, που κατασκευάζονται από κρύσταλλα Α’ διαλογής, έχουν ελάχιστο πάχος 3,5 mm
και ανακλαστική επιφάνεια που αποτελείται από πολύ λεπτό στρώµα µετάλλου, το οποίο
προστατεύεται από την υγρασία µε µια στρώση βερνικιού

-

θαµποί υαλοπίνακες (µατ) µε πάχος άνω των 2,5 mm

-

υαλοπίνακες ανάγλυφοι ή διαµαντέ µε πάχος 3mm – 6mm, που η µια επιφάνεια τους έχει
γεωµετρικά σχέδια

-

υαλοπίνακες ασφαλείας, των οποίων τα είδη αναφέρονται αναλυτικά σε επόµενη παράγραφο

-

διπλοί ή πολλαπλοί υαλοπίνακες, των οποίων τα είδη αναφέρονται αναλυτικά σε επόµενη
παράγραφο

-

υαλόπλινθοι, µε τετραγωνική κάτοψη µε εγκοπές και προεξοχές στην άνω επιφάνεια .

32.2.2.3 Προδιαγραφές
Πρότυπο

Απαίτηση
1

∆οκιµές Πυραντίστασης – Στοιχεία από γυαλί

ΕΛΟΤ 571 - 3

2

Ειδικά βασικά προϊόντα

3

Προσδιορισµός αντοχής ύαλου σε κάµψη

4

Προσδιορισµός ικανότητας εκποµπής

5

Συντελεστής µείωσης ήχου

DIN 52210

6

Αντοχή στην κρούση

DIN 18032

7

∆οκιµή εφελκυσµού, ∆ιαστολή

DIN 53455

8

Χάραξη

DIN 18055 - 2

9

Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης (συντελεστής U) -

ΕΛΟΤ ΕΝ 673

ΕΛΟΤ 1748
ΕΝ 1288
ΕΛΟΤ ΕΝ 12898

Μέθοδος υπολογισµού
10

Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης (συντελεστής U) -

ΕΛΟΤ ΕΝ 674

Μέθοδος προστασίας θερµού δακτυλίου
11

Θερµικά σκληρυµένη νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ασφάλειας:

ΕΛΟΤ ΕΝ 12150-1

Ορισµός και περιγραφή
12

Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά: Ορισµός και

ΕΛΟΤ ΕΝ 12337-1

περιγραφή
13

Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά: Ορισµός

ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1

και περιγραφή
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14

Απαίτηση

Πρότυπο

Υαλοπίνακες ασφαλείας - ∆οκιµές και ταξινόµηση της αντοχής

ΕΛΟΤ ΕΝ 356

έναντι κτυπήµατος µε το χέρι
15

Υαλοπίνακες ασφαλείας –∆οκιµές και ταξινόµηση αντοχής πίεση

EN 13541

έκρηξης
16

Υαλοπίνακες

ασφαλείας

-

∆οκιµές

και

ταξινόµηση

της

ΕΛΟΤ ΕΝ 1063

αντίστασης έναντι προσβολής από σφαίρα
17

Επικαλυµµένοι υαλοπίνακες: Ορισµοί, ταξινόµηση, απαιτήσεις

ΕΝ 1096

και µέθοδοι δοκιµής
18

Καθρέπτες από επαργυρωµένη ύαλο για εσωτερική χρήση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1036

19

Πυράντοχα

ΕΛΟΤ ΕΝ 357

υαλοπετάσµατα

από

διαφανή

ή

διαφώτιστα

προϊόντα ύαλου - Ταξινόµηση ως προς την αντοχή στη φωτιά
20

Υαλοστάσια

-

Προσδιορισµός

των

χαρακτηριστικών

ΕΛΟΤ ΕΝ 410

φωτεινότητας και φάσµατος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων
21

Υαλοστάσια - Κύρια προϊόντα από νατριοασβεστοπυριτική ύαλο

ΕΝ 572

22

Υαλοστάσια - Προσδιορισµός Θερµοπερατότητας (συντελεστής

ΕΛΟΤ ΕΝ 675

U) - Μέθοδος µε θερµοροόµετρο
23

Στεγανωτικά υλικά για υαλοστάσια µε µόνωση

DIN 18545

24

Τεχνικές απαιτήσεις µεταφοράς για στεγανωτικά προφίλ

DIN 7863

32.2.3 Υαλοπίνακες Ασφαλείας
Οι υαλοπίνακες ασφαλείας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

-

υαλοπίνακες πυροπροστασίας (σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές BS 476), που διακρίνονται στις
ακόλουθες κατηγορίες:

-

-

οπλισµένους υαλοπίνακες µε χαλύβδινο πλέγµα στο µέσο του πάχους τους (ελάχιστου
πάχους 6mm),

-

υαλοπίνακες από συγκολλητά φύλλα κρυστάλλων συνδεόµενα µε µεµβράνες διογκωτικού
υλικού

υαλοπίνακες από συγκολλητά φύλλα που διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

-

αντιβαλλιστικοί υαλοπίνακες, που αποτελούνται από πολλά φύλλα υαλοπινάκων µε
ενδιάµεσα φύλλα σκληρής ελαστικής µεµβράνης από πολυβινυλοβουτηρήλιο (PVB)
(προδιαγραφές BS 5544)

-

υαλοπίνακες «SECURIT», µε πάχος 8 mm – 12 mm και µεγάλες αντοχές έναντι µηχανικών
καταπονήσεων (π.χ. κατά τη θραύση του, ο υαλοπίνακας µετατρέπεται σε µικρά
θραύσµατα που δεν µπορούν να προκαλέσουν τραυµατισµό).

32.2.4 ∆ιπλοί Υαλοπίνακες
α.

Οι διπλοί υαλοπίνακες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

-

διπλοί ή πολλαπλοί υαλοπίνακες µε κενό αέρα µεταξύ τους, χυτοί, οριζόντιας παραγωγής
µε εντελώς λείες και στιλβωµένες και τις δύο επιφάνειες, µε εξωτερικό κρύσταλλο
ανακλαστικό και αντηλιακό που ακολουθούν τις προδιαγραφές ASTM – C 1036/85.

-

ηχοµονωτικοί – ηχοαπορροφητικοί υαλοπίνακες (διπλοί ή τριπλοί) µε πλαίσιο που φέρει
λωρίδα υαλοβάµβακα για την απορρόφηση του ήχου
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-

β.

θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες, που κατασκευάζονται από διαφανή κρύσταλλα µε διάκενο,
εξωτερική επάλειψη ρευστού ελαστικού και εσωτερική πλήρωση από πυριτικά άλατα για
την διατήρηση ξηρότητας του διακένου και αποφυγή του θαµπώµατος των εσωτερικών
επιφανειών.
Οι διπλοί υαλοπίνακες κάθε κατηγορίας θα πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης

(θερµοµόνωση, ηχοµόνωση, ανακλαστικότητα κτλ). Η ηχοαπορρόφηση των διπλών υαλοπινάκων
βελτιώνεται µε τη χρήση υαλοπινάκων διαφορετικού πάχους, ώστε να απορροφώνται ήχοι
διαφορετικών συχνοτήτων.

32.2.5 ∆ιαφώτιστα Πολυκαρβονικά Φύλλα
α.

Τα διαφώτιστα πολυκαρβονικά φύλλα είναι από POLUCARΒΟΝΕ LΕΧΑΝ πάχους και

διαστάσεων κατά τις απαιτήσεις της µελέτης. Τα φύλλα τους είναι κυψελοειδούς µορφής, διατοµής Π
τριπλού τοιχώµατος µε εγκάρσιες ενισχύσεις, φωτοδιαπερατά και µε αυξηµένο δείκτη στεγανότητας.
Εσωτερικά το φύλλο έχει στρώµα αέρα, για τη βελτίωση της θερµοµονωτικής ικανότητας, ενώ, για τη
βελτίωση της διαφάνειας και της καθαριότητας των κυψελών (σκόνες, καυσαέρια κτλ), οι ακµές του
φύλλου φέρουν περιµετρικά συγκολληµένη ταινία από το ίδιο υλικό.
β.

Ενδεικτικές τιµές φωτοδιαπερατότητας:των φύλλων ανά απόχρωση είναι οι ακόλουθες:

γ.

ουδέτερο

83-85 %

opal (γαλακτερό)

68 %

φυµέ

69 %

πράσινο

71 %.

Τα φύλλα θα είναι αµετάβλητα στη βροχή, στο χαλάζι και στην ηλιακή ακτινοβολία, λόγω

ενσωµατωµένης προστασίας UV για θερµοκρασίες από -40°C ως +130°C.
δ.

Τα κλιπς που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων

είναι µεταλλικά, διπλής προστασίας, γαλβανισµένα εν θερµώ και βαµµένα ηλεκτροστατικά.

32.2.6 Βοηθητικά Υλικά
α.

Γενικά, απαγορεύεται η χρήση ελαστοµερών και πλαστοµερών παρεµβυσµάτων για την

τοποθέτηση ύαλων και κρυστάλλων, εκτός αν ληφθεί σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Στην
περίπτωση χρήσης τέτοιων υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει προς έγκριση στην
Υπηρεσία πιστοποιητικά ποιότητας, που θα αποδεικνύουν τα ακόλουθα στοιχεία:

β.

-

αντοχή στην απόσχιση, στη διάβρωση, στις µόνιµες θλίψεις, στη διαρροή και στις
επαναλαµβανόµενες κάµψεις

-

σταθερότητα στη γήρανση, στον ατµοσφαιρικό αέρα, στις ηλιακές ακτίνες, στη θερµότητα
και στο ψύχος και σε οποιεσδήποτε χηµικές ουσίες

-

πρόσφυση και ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις συστολοδιαστολές και τις
οριζόντιες ανεµοπιέσεις.
Τα στηρίγµατα µέσα στις εγκοπές τοποθετήσεως ύαλου ή κρυστάλλου πρέπει είναι από

ελαστικό συνθετικό υλικό, µε αντοχή στην αλλοίωση λόγω της επαφής τους µε τους στόκους, τα
παρεµβύσµατα και τα χρώµατα. Τα κάτω στηρίγµατα θα έχουν σκληρότητα 70 - 75 βαθµούς, ενώ τα
υπόλοιπα περιµετρικά 50 -60 βαθµούς της κλίµακας Brinell.
γ.

Τα χηµικά συνδετικά µεταξύ υαλοπινάκων πρέπει να έχουν σκληρυνθεί το αργότερο 2 ηµέρες

µετά την τοποθέτηση. Μετά το πέρας των 2 ηµερών θα πρέπει να παραµένουν κολληµένα, ελαστικά
(κατά τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης) και υδατοστεγανά, πρέπει όµως να µπορούν να διαλυθούν ή/
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και αντικατασταθούν µε τα συνήθη εργοταξιακά εργαλεία. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται σε
σκληρυµένους υαλοπίνακες ασφαλείας, πρέπει να είναι επαρκώς ελαστικά, ώστε η θραύση του ενός
φύλλου να µην µεταβιβάζεται και στο συνδεδεµένο µε αυτό φύλλο.

32.3 Εκτέλεση Εργασιών
32.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών
α.

ΟΙ υαλοπίνακες µεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες µε πυραµοειδή πυρήνα στο µέσον µε

ελάχιστη κλίση προς τα µέσα. Μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. Οι
υαλόπλινθοι µεταφέρονται και αποθηκεύονται σε κατάλληλες συσκευασίες µε πλευρικές µαλακές
µάζες.
β.

Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αµέσως αποφεύγοντας τη µετακίνηση και

αποθήκευση.

32.3.2 Προετοιµασία
α.

Ο Ανάδοχος ελέγχει τις διαστάσεις και τα πάχη των κατασκευαστικών σχεδίων, ώστε όταν οι

υαλοπίνακες τοποθετηθούν να µην αφήνουν κενά και να εφαρµόζουν σωστά. Πριν από την
τοποθέτηση επιβεβαιώνεται ότι όλες οι εγκοπές και οι υποδοχές των κουφωµάτων είναι καθαρές από
ξένα αντικείµενα, ώστε ο υαλοπίνακας να εδράζεται οµοιόµορφα σε όλη την περίµετρο του
κουφώµατος και να µην υπάρχει ασύµµετρη ή σηµειακή έδραση, ειδικά στο κάτω µέρος.
β.

Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων γίνεται σε παραληφθέντα και υπό λειτουργία υαλοστάσια.

γ.

Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα έχει γίνει στο υαλοστάσιο η απαραίτητη τελική

επεξεργασία για τις διαβρώσεις και την σκουριά (γαλβάνισµα, χρωµατισµοί, επιστρώσεις κτλ).

32.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα όλων των υλικών σχετικών µε τις εργασίες

υαλουργικών. Υποβάλλονται 3 δείγµατα 15 x 30 cm από κάθε είδος υαλοπίνακα και 3 υαλόπλινθοι.
Υποβάλλονται επίσης δείγµατα διαφώτιστων φύλλων (3 τεµ.) διαστάσεων 30 x 50 cm. Στην
περίπτωση που ο Ανάδοχος προτείνει ολοκληρωµένο βιοµηχανικό σύστηµα φυσικού φωτισµού
υποβάλλει στην Υπηρεσία ένα τουλάχιστον δείγµα κανονικών διαστάσεων.
β.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, ως προς την

επιλογή των κατάλληλων υλικών και τη διαµόρφωση των αρµών, που θα πρέπει να αντέχουν στις
θερµοκρασίες και τις θερµοκρασιακές µεταβολές της περιοχής.
γ.

Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη σωστή κοπή των υαλοπινάκων και την

ικανοποιητική κατάσταση των σόκορων (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγµές). Επίσης εξακριβώνει τη
σωστή πρόβλεψη τοποθέτησης τάκων έδρασης των υαλοπινάκων στα πλαίσια.
δ.

Ο Ανάδοχος περιλαµβάνει στα κατασκευαστικά σχέδια των εργασιών που περιέχουν

υαλουργικά υλικά και διαφώτιστα φύλλα, πλήρη στοιχεία και ποιότητες υλικών.

32.3.4 Ανοχές
α.

Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραµορφώνουν τα

κατοπτριζόµενα είδωλα. Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείµενα που
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εµφανίζονται µέσω αυτών, να µην φαίνονται παραµορφωµένα, από απόσταση παρατήρησης 25 cm
και σε γωνία:

β.

20° για την πρώτη διαλογή
30° για τη δεύτερη διαλογή.
Το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι ανάλογο µε το µέγεθος και το κούφωµα που

προορίζεται. ∆εν θα υπάρχουν αποκλίσεις από τα πάχη που αναγράφονται στα εγκεκριµένα σχέδια
ούτε από τις ορθές γωνίες των τεµαχίων.
γ.

Ο Ανάδοχος θα αλφαδιάζει τα κουφώµατα, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη επιπεδότητα

χωρίς αποκλίσεις. Μετά την τοποθέτησή τους οι υαλοπίνακες δεν θα παρουσιάζουν βέλη.
δ.

∆ιαστάσεις κοπής (αέρας): Ο επιτρεπόµενος αφού ληφθούν υπόψη οι κλιµατολογικές

συνθήκες και υπολογισθεί η διαστολή σε τυχόν απότοµες µεταβολές θερµοκρασίας περιβάλλοντος.

32.3.5 Τοποθέτηση Υαλοπινάκων
32.3.5.1 Γενικά
α.

Οι ύαλοι αφού τοποθετηθούν στις εγκοπές των υαλοστασίων (ξύλινων ή µεταλλικών ή σε

προφίλ σχήµατος Π), στερεώνονται περιµετρικά, ώστε µε το ίδιο βάρος τους, τη χρήση και τον άνεµο
να µην µετακινούνται. Η τοποθέτηση υαλοπινάκων θα γίνεται γενικώς µε σύστηµα πηχίσκου
συγκράτησης και αντικραδασµικού ελαστικού παρεµβλήµατος, αποφεύγοντας εντελώς τον στόκο.
Όλοι οι υαλοπίνακες µέσα στα πλαίσια θα εδράζονται σε πλαστικούς σκληρούς τάκους από PVC.
β.

Τα τοποθετηµένα κρύσταλλα θα µαρκάρονται µε λευκό πλαστικό χρώµα µε έντονες

διαγραµµίσεις για αποφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών.
32.3.5.2 ∆ιπλοί Υαλοπίνακες
α.

Το ενδιάµεσο διάκενο των διπλών υαλοπινάκων κυµαίνεται µεταξύ 6 mm – 12 mm. Σε αυτό

τοποθετείται κοίλο προφίλ αλουµινίου ύψους 6,5 mm ή 8,5 mm, το οποίο στην εσωτερική πλευρά του
έχει εγκοπές, ώστε τα αφυγραντικά (πυριτικά) άλατα να λειτουργούν σωστά και ο αέρας να παραµένει
ξηρός. Σε διάκενο µεγαλύτερο από 10 cm τοποθετείται περιµετρικά ηχοαπορροφητικό υλικό.
β.

Στο διάκενο µεταξύ αλουµινίου και υαλοπίνακα διαστρώνεται καταρχήν πλευρικά και µε

ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, ώστε να µην δηµιουργούνται διακοπές, µια πρώτη στρώση
στεγανοποίησης από θερµοπλαστική κόλλα βουτυλίου. Η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα της κόλλας
έχει πλάτος 4 – 5 mm και πάχος 0,3 – 0,4 mm (BS 5713, DIN 1286). Κατόπιν γίνεται δεύτερη
στεγανοποίηση µε θερµοπλαστική κόλλα ή ελαστοµερή προϊόντα πολυθειικών ενώσεων, που
συµπληρώνει το κενό και στεγανοποιεί περιµετρικά το πλαίσιο του υαλοπίνακα.
32.3.5.3 Υαλοπίνακες «SECURIT»
α.

Στα κρύσταλλα «SECURIT», η πρόβλεψη οπών και εγκοπών για την υποδοχή εξαρτηµάτων

γίνεται κατά την κατασκευή του κρυστάλλου και πριν αυτό σκληρυνθεί, διότι µετά την κατασκευή τα
κρύσταλλα αυτά δεν επιδέχονται κοπή. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει προβλέψει
τις θέσεις αυτές πριν την παραγγελία του κρυστάλλου. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη
ανακατασκευής του κρυστάλλου βαρύνει τον ίδιο.
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β.

Μεταξύ των υαλοπινάκων «SECURIT» και της κάσσας του κουφώµατος καθώς και µεταξύ

των φύλλων αφήνεται κενό 5 – 7 mm, το οποίο καλύπτεται µε διατοµές αλουµινίου και ψήκτρες
(βουρτσάκια).
γ.

Όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και λειτουργίας των κουφωµάτων που φέρουν υαλοπίνακες

«SECURIT», θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, µπρούντζο ή αλουµίνιο.

32.3.6 Τοποθέτηση ∆ιαφώτιστων
α.

Η σύνδεση και τοποθέτηση των διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων µεταξύ τους, γίνεται

κουµπωτά µέσα στην εγκοπή ειδικών κλιπς, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου
παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας.
β.

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία θεωρήσει απαραίτητη την πρόσθετη στεγάνωση των

διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων ή του περιµετρικού πλαισίου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί στην πρόσθετη στεγάνωση της κατασκευής, µε τη βοήθεια προφίλ στεγανωτικής µαστίχης και
σιλικόνης.

32.3.7 Υαλοπλινθοδοµές
α.

Η υαλοπλινθοδοµή θα είναι ανεξάρτητη από τις παρακείµενες κατασκευές και δεν θα

µεταφέρεται σε αυτή καµία φόρτιση της κατασκευής. ∆οµείται είτε µε τη χρήση σιδηρών, ξύλινων ή
πλαστικών πλαισίων, είτε µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg λευκού τσιµέντου.
β.

Οι υαλόπλινθοι δεν τοποθετούνται σε θερµοκρασίες µικρότερες των 4°C ή στην περίπτωση

που αναµένονται τέτοιες θερµοκρασίες πριν την αρχική πήξη του κονιάµατος, εκτός αν λαµβάνονται
επαρκή µέτρα προστασίας κατά του παγετού. Ως επαρκή µέτρα προστασίας θεωρούνται η θέρµανση
και η διατήρηση της θερµοκρασίας των υαλόπλινθων και του κονιάµατος µεταξύ 4°C - 40°C. Μετά την
ανέγερση η θερµοκρασία πρέπει να διατηρείται πάνω από 4°C τουλάχιστον για 72 h.
γ.

Γενικοί κανόνες καλής δόµησης υαλοπλινθοδοµών είναι οι ακόλουθοι:

-

το πάχος των αρµών µεταξύ των τεµαχίων κυµαίνεται µεταξύ 1,2 cm – 3 cm και το πάχος
των περιµετρικών αρµών µεταξύ 5 cm – 10 cm.

-

σε κάθε κατακόρυφη και οριζόντια ένωση τοποθετούνται 1-2 ράβδοι οπλισµού Φ8 και σε
κάθε περιµετρική 3 ράβδοι.

-

οι ράβδοι του οπλισµού πρέπει να επικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 15 mm από το
τσιµεντοκονίαµα σύνδεσης

-

για τη στεγάνωση της κατασκευής χρησιµοποιείται µαστίχη σιλικόνης και ειδικά
στεγανωτικά και συµπιεστά υλικά

-

στη βάση της υαλοπλινθοδοµής πρέπει να διαµορφώνεται αρµός διαστολής 2 mm – 10
mm

-

στα κατακόρυφα τµήµατα της περιµέτρου θα διαστρώνεται συµπιεστό υλικό πάχους 10
mm, ενώ στη στέψη του τοίχου θα έχει πάχος 10 mm – 20 mm

-

στις παράλληλες µε τον τοίχο επαφές θα διαστρώνεται συµπιεστό υλικό πάχους 5 mm – 7
mm

-

στην περίπτωση καµπύλων επιφανειών µε µια καµπυλότητα προβλέπονται κατακόρυφοι
αρµοί διαστολής τουλάχιστον ανά 6 m, ενώ, αν σχηµατίζονται περισσότερες,
διαµορφώνεται αρµός διαστολής σε κάθε αλλαγή καµπύλης µε ελάχιστο πλάτος 8 mm
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-

στην περίπτωση υαλοπλινθοδοµών από υαλόπλινθους πάχους 80 mm θα διαµορφώνονται
2
2
αρµοί διαστολής ανά 20 m και σε αυτές από υαλόπλινθους πάχους 40 mm ανά 10 m .

32.4 Έλεγχοι
α.

Κατά την προσκόµιση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών

πιστοποιητικών και τις περιεχόµενες σε αυτά πληροφορίες:

β.

ηχοµονωτική ικανότητα (dB)
θερµοµονωτικές ιδιότητες
χρώµα (να είναι το απαιτούµενο από τη µελέτη)
Πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης των υαλοπινάκων και των διαφώτιστων

πολυκαρβονικών φύλλων, ο Ανάδοχος ελέγχει τη σταθερότητα και την ευθυγράµµιση των
κουφωµάτων καθώς και τις θέσεις τοποθέτησης των διαφώτιστων επί της οροφής, σύµφωνα µε το
άρθρο «Κουφώµατα» και το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών ο Ανάδοχος υποχρεούται
να τις αποκαταστήσει .
γ.

Πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης η Υπηρεσία ελέγχει ότι τα ελαστικά

παρεµβύσµατα και τα αρµοκάλυπτρα είναι σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο «Κουφώµατα»
και στο παρόν.
δ.

Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία

σύµφωνα µε τη µελέτη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριµένα ως προς τα ακόλουθα:

-

τη στερέωση των διατοµών και των παρεµβυσµάτων υποδοχής τους, καθώς και των
επιβαλλόµενων κενών

-

την αντοχή των επιλεγµένων διατοµών, όσον αφορά στην ταχύτητα του ανέµου, στο
µέγεθος του κουφώµατος στις πλευρικές στερεώσεις και στο ύψος από το έδαφος

-

τη συµφωνία των επιλεγµένων υαλοπινάκων µε τις απαιτήσεις του έργου όσον αφορά στη
διαφάνεια, στην ηµιδιαφάνεια (translucence), στη διάχυση (diffusion) και στην αντοχή

-

οι χρωµατιστοί υαλοπίνακες δεν πρέπει να παρουσιάζουν χρωµατικές διαφορές µεταξύ
τους

-

τον ορθογωνισµό των υαλοπινάκων
τους αρµούς ως προς τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης που πρέπει να έχουν την
απαραίτητη αντοχή στη θερµοκρασία της περιοχής.

33 ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

33.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στην προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπετασµάτων καθώς

επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού,
εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και
τις εντολές της Υπηρεσίας.
β.

Τα υαλοπετάσµατα είναι αυτοφερόµενες κατασκευές που στηρίζονται στα δοµικά στοιχεία των

κτιρίων, έχουν θερµοµονωτική και ηχοµονωτική ικανότητα και περιορίζουν τους κινδύνους
συµπύκνωσης υδρατµών, στο εσωτερικό αυτών. Αποτελούνται συνήθως από ένα σύστηµα ειδικών
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διατοµών αλουµινίου (κάναβο) µε ενισχύσεις στηρίξεως από ανοξείδωτο χάλυβα και ειδικούς, διπλούς
ή πολλαπλούς υαλοπίνακες που χρησιµεύουν ως υλικό πλήρωσης. Τόσο οι διατοµές αλουµινίου όσο
και τα στηρίγµατα τους υπολογίζονται, ώστε να αντέχουν στα ίδια φορτία, στις ανεµοπιέσεις, στο χιόνι,
στις έντονες βροχοπτώσεις και στον σεισµό.
γ.

Τα συνηθέστερα είδη υαλοπετασµάτων είναι τα ακόλουθα:

-

Κλασσικού τύπου, τα οποία αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου και διπλούς ή
θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες. Οι υαλοπίνακες περιβάλλονται περιµετρικά από ειδικές
διατοµές αλουµινίου, που βιδώνονται µε ανοξείδωτες ή επικαδµιωµένες βίδες στο σκελετό.
Για την αποφυγή διάβρωσης τοποθετούνται κουµπωτά καπάκια που καλύπτουν τις βίδες
και τα άλλα υλικά στερέωσης.

-

Ενιαίας όψης, που αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου στον οποίο οι υαλοπίνακες
τοποθετούνται κολλητοί µε χρήση πιστοποιηµένης φέρουσας σιλικόνης δύο συστατικών και
ασφαλίζονται επιπλέον µε ειδικές διατάξεις. Ο σκελετός του αλουµινίου δεν είναι εµφανής.

-

Ανηρτηµένης όψης, που αποτελούνται από κρύσταλλα SECURIT, τα οποία στερεώνονται
µε ειδικούς κοχλίες επί οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιανέµιων SECURIT, που στηρίζονται
στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου.

δ.

Τα υαλοπετάσµατα θα συνδυάζονται απόλυτα µε ανοιγόµενα παράθυρα, διατηρώντας τη

συµµετρία κάθετα και οριζόντια και θα συνοδεύονται από τα αναγκαία εξαρτήµατα.

33.2 Υλικά
33.2.1 Γενικά
α.

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπετασµάτων πρέπει

να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

β.

-

οι υαλοπίνακες προέρχονται από αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία
εργοστάσια παραγωγής, στα οποία έχει ελεγχθεί η τήρηση των προδιαγραφών

-

ως υλικό συγκόλλησης χρησιµοποιείται πιστοποιηµένη φέρουσα σιλικόνη δύο συστατικών
ή βουτύλιο µε δυνατότητα διαστολής µέχρι 20 mm

-

για την περιφερειακή συγκράτηση των
αλουµινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα.

υαλοπινάκων χρησιµοποιούνται

διατοµές

Για την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας χρησιµοποιούνται κατάλληλα υλικά µόνωσης

µεταξύ υαλοπινάκων και σκελετού αλουµινίου καθώς και µεταξύ υαλοπετασµάτων και δοµικών
στοιχείων. Οι διατοµές για την κατασκευή των υαλοπετασµάτων θα εξασφαλίζουν επαρκή
υδατοστεγανότητα ανεξαρτήτως από την πίεση, την ένταση και την κατεύθυνση της βροχής, τις
ανεµοπιέσεις (αντοχή τουλάχιστον 93 Mpa) και τα χρησιµοποιούµενα υλικά κατασκευής.
γ.

Πίνακας: Πρότυπα Υαλοπετασµάτων
Πρότυπο

Απαίτηση
1

Υδατοστεγανότητα

και

ΕΛΟΤ ΕΝ 12154

Υδατοστεγανότητα – Εργαστηριακή δοκιµή υπό στατική

ΕΛΟΤ ΕΝ 12155

–

Απαιτήσεις

απόδοσης

ταξινόµηση
2

πίεση
3

Υδατοστεγανότητα – Εργαστηριακή δοκιµή σε δυναµική

ΕΛΟΤ ΕΝ 13050

πίεση αέρα και ψεκασµού
4

Υδατοστεγανότητα – ∆οκιµασία στο πεδίο
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Πρότυπο

Απαίτηση
5

Αεροπερατότητα – Μέθοδος δοκιµής

ΕΛΟΤ ΕΝ 12153

6

Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Απαιτήσεις επιδόσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13116

7

Αντίσταση στην ανεµοπίεση – Μέθοδος δοκιµής

ΕΛΟΤ ΕΝ 12179

33.2.2 Υαλοπίνακες
α.

Τα κριτήρια επιλογής των υαλοπινάκων είναι η δυνατότητα παροχής φυσικού φωτισµού, η

ανακλαστικότητα, η διαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, οι θερµικές απώλειες, η ηχοπροστασία
και η αισθητική που παρέχουν.
β.

Οι διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες που χρησιµοποιούνται στα υαλοπετάσµατα πρέπει να

καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της µελέτης:

-

αντοχή κατασκευής

ASTM E330

αντοχή στην ανεµοπίεση

ASTM E238

αντοχή στην πίεση του νερού

ASTM E331

33.2.3 Σκελετός Υαλοπετάσµατος – Βοηθητικά Υλικά
α.

Για το σκελετό των υαλοπετασµάτων χρησιµοποιείται συνήθως κράµα αλουµινίου 6063 Τ5 ή

Τ6. Οι ράβδοι του πλαισίου θα είναι ανοδιωµένες σε πάχος τουλάχιστον 22 µm ή σε ηλεκτροστατική
βαφή τουλάχιστον 60 µm. Τα άγκιστρα στερέωσης του πλαισίου θα είναι από κράµα 6061 Τ5, γωνιακά
ή σχήµατος Π.
β.

Η επιλογή των σωστών διατοµών αλουµινίου γίνεται µε βάση τις φορτίσεις που πρόκειται να

αναλάβουν (βάρος υαλοπινάκων, ανεµοπιέσεις, κτλ) και της επιτρεπόµενης παραµόρφωσης και
τεκµηριώνεται -όπως και ο τρόπος στήριξης τους- µε στατικό υπολογισµό.
γ.

Όλα τα εξαρτήµατα στηρίξεως των υαλοπινάκων επί του σκελετού θα είναι από διατοµές

αλουµινίου, ανοξείδωτου χάλυβα ή επικαδµιωµένου χάλυβα. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων στις
διατοµές γίνεται µε ελαστικά παρεµβύσµατα, µε αρµοπληρωτικά λάστιχα κτλ, ώστε να επιτυγχάνεται
στεγανότητα της κατασκευής.
δ.

Τα µικρά κενά µεταξύ των κατακόρυφων και οριζόντιων ράβδων του πλαισίου σφραγίζονται µε

σφραγιστικό υλικό που συνιστά ο κατασκευαστής.
ε.

Οι βίδες που έρχονται σε επαφή µε το αλουµίνιο θα είναι από ανοξείδωτο ή επικαδµιωµένο

χάλυβα.

33.3 Εκτέλεση εργασιών
33.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
α.

Ο Ανάδοχος τηρεί τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες κατασκευής των υαλοπετασµάτων

της κατασκευάστριας εταιρείας, εκτός αν υπάρξει αντίθετη οδηγία από την Υπηρεσία. ∆ίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στην εξασφάλιση των ακόλουθων τεχνικών χαρακτηριστικών:

-

απαιτούµενη αντοχή σε ανεµοπίεση
απαιτούµενη στεγανότητα
κατάλληλη µόνωση των προβλεπόµενων αρµών
επαρκής στήριξη των υαλοπινάκων στο σκελετό του κτιρίου
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β.

απαιτούµενη ηχοµόνωση
απαιτούµενη ηλιακή ανακλαστικότητα
Η σειρά κατασκευής υαλοπετασµάτων που ακολουθείται είναι η εξής:

γ.

τοποθέτηση των στηριγµάτων και του σκελετού από διατοµές αλουµινίου
τοποθέτηση παρεµβυσµάτων, υαλοπινάκων και τυχόν άλλων υλικών πλήρωσης
σύσφιξη και ασφάλιση µε την «πλάκα πιέσεως» ή άλλη ειδική διάταξη
τοποθέτηση ανοιγόµενων πλαισίων µετά των υαλοπινάκων
ολοκλήρωση µε σφράγιση και τοποθέτηση αρµοκαλύπτρων, περιθωρίων κτλ.
Η κατασκευή περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα σφραγιστικά παρεµβύσµατα ή αντικρουστικά -

αντικραδασµικά

παρεµβλήµατα

και

ψήκτρες

(βουρτσάκια)

για

τις

πλήρεις

στεγανώσεις,

αεροσφραγίσεις, συγκρατήσεις των υαλοπινάκων και για την αποφυγή τριβών µεταξύ επιφανειών
αλουµινίου.
δ.

Οι τυχόν ταµπλάδες πλήρωσης και τα πλήρη φύλλα χωρίς υαλοπίνακες θα φέρουν φράγµα

υδρατµών και µόνωση, όπως απαιτείται για την επίτευξη επιτρεποµένου συνολικού συντελεστή
θερµοµόνωσης.
ε.

Η ηχοµόνωση θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ηχοπροστασίας των κτιρίων. Η

θερµοµόνωση θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της µελέτης θερµοµόνωσης. και η πυραντίσταση,
σύµφωνη µε τη µελέτη πυρασφάλειας.
στ.

Μεταξύ των ασύµβατων στοιχείων (π.χ. επιψευδαργυρωµένος χάλυβας και αλουµίνιο),

διαµορφώνεται αρµός που θα αποτρέπει τη γαλβανική αλλοίωση.

33.3.2 Στηρίγµατα
α.

Για την τοποθέτηση των στηριγµάτων στις κατάλληλες θέσεις ελέγχεται η επιπεδότητα της

πρόσοψης και των λοιπών δοµικών στοιχείων του κτιρίου. Ο έλεγχος της επιπεδότητας γίνεται µε
ράµµατα που τοποθετούνται κάθετα, οριζόντια και χιαστί στην πρόσοψη για την τοποθέτηση των
υαλοπετασµάτων.
β.

Για την προσαρµογή των στηριγµάτων των υαλοπετασµάτων ακολουθείται ένας από τους δύο

παρακάτω τρόπους στήριξης :

γ.

επιλογή θέσης και πάκτωσης των στηριγµάτων κατά τη σκυροδέτηση
επιλογή θέσης και τοποθέτησης των στηριγµάτων µε ειδικά µεταλλικά βύσµατα µετά την
ολοκλήρωση της σκυροδέτησης.
Τα προαναφερθέντα στηρίγµατα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα µηχανικής ρύθµισης της

επιπεδότητας του σκελετού των υαλοπετασµάτων.

33.4 Έλεγχοι
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπετασµάτων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα
µε τη µελέτη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριµένα ως προς τα ακόλουθα:

-

τη στερέωση των διατοµών αλουµινίου και των υαλοπινάκων

-

τη συµµόρφωση επιλεγµένων διατοµών, υαλοπινάκων, στηριγµάτων, παρεµβυσµάτων και
άλλων υλικών µε τις απαιτήσεις του παρόντος, των Συµβατικών Τευχών και κατασκευαστικών
σχεδίων

-

την ορθογωνικότητα των κατασκευών
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-

τους αρµούς.

34 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

34.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες για την
επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως πλατείες, πεζόδροµοι, πεζοδρόµια, περιβάλλοντες
χώροι κτιρίων, έργα διαµόρφωσης τοπίου κτλ. Τα συνηθέστερα υλικά που χρησιµοποιούνται για την
επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων είναι τα ακόλουθα:
•

Τσιµεντόπλακες µε λείες ή ανάγλυφες επιφάνειες σε διάφορους χρωµατισµούς

•

Βοτσαλόπλακες (δηλ. τσιµεντόπλακες, στην άνω επιφάνεια των οποίων είναι επικολληµένα
βότσαλα διαφόρων µεγεθών και χρωµάτων)

•

Τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα σε διάφορα σχήµατα και χρώµατα

•

Κεραµικά πλακίδια, πλίνθοι και κυβόλιθοι

•

Φυσικές πλάκες κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος

•

Φυσικοί κυβόλιθοι.

34.2 Υλικά
34.2.1 Τσιµεντόπλακες
Πρόκειται για τις κλασικές τετραγωνικές (40 x 40 cm) πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα σε λευκό
χρώµα ή για τσιµεντόπλακες νέου τύπου µε ανάγλυφη επιφάνεια µε αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια
και χρώµατα ή µε επικολληµένα βότσαλα (βοτσαλόπλακες). Εκτός των προαναφερθέντων διαστάσεων
προκατασκευασµένες πλάκες διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 x 30 cm και 50 x 50 cm,
ενώ το πάχος τους ποικίλει από 2,5 cm έως 5cm. Οι προκατασκευασµένες πλάκες από σκυρόδεµα
που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδροµίων και γενικά επιφανειών όπου δεν προβλέπεται
κυκλοφορία οχηµάτων, θα πρέπει να είναι κατά DIN 485. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των
πλακών µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε
τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα.

34.2.2 Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεµα
Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συµπαγή προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα σε διάφορα
σχήµατα και διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), καθώς και µεγάλη ποικιλία χρωµάτων. Λόγω της
υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο υλικό
επίστρωσης δαπέδων όπου κυκλοφορούν οχήµατα, ακόµη και βαρέα (π.χ. σταθµοί λεωφορείων). Στο
εµπόριο διατίθενται τεχνητοί κυβόλιθοι διαφόρων προδιαγραφών που ανταποκρίνονται σε διάφορες
ανάγκες όσον αφορά στην αντοχή τους σε θλίψη, την τραχύτητα της επιφάνειας τους κτλ. Οι
κυριότεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι οι εξής:

-

Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήµατος: Τοποθετούνται σε
ευθείες σειρές µε εναλλασσόµενους αρµούς ή σε µορφή «ψαροκόκαλου».
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-

Κυβόλιθοι κάτοψης µη κανονικού (π.χ. καµπύλου) σχήµατος: Το σχήµα της κάτοψής τους
είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να προσαρµόζεται το ένα
στοιχείο µε το άλλο.

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου
προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18501 ή εναλλακτικά κατά
ASTM C939-01. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των κυβόλιθων µε τα κριτήρια που
αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα
και στην ολισθηρότητα.

34.2.3 Κεραµικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι
Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χηµικές επιδράσεις, παγετό κτλ.,
χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένα στοιχεία από κεραµικό υλικό (klinker). Και στην περίπτωση
αυτή τα στοιχεία από κεραµικό υλικό διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και διαστάσεων. Τα
στοιχεία από κεραµικό υλικό που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται
κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18503. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η
συµµόρφωση των στοιχείων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε
θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα, ολισθηρότητα, καθώς και στην αντοχή σε παγετό και
χηµικές επιδράσεις.

34.2.4 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι
Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων
εξωτερικών χώρων µε παραδοσιακό χαρακτήρα, χρησιµοποιούνται φυσικές πλάκες και φυσικοί
κυβόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος (από µάρµαρο, σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.). Τα στοιχεία
από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται
κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές
πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα.

34.3 Εκτέλεση Εργασιών
34.3.1 Γενικά
Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήµα, χρώµα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν
στην επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη, σε
µορφή «ψαροκόκαλου» κτλ.) κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασµό µε στοιχεία των ιδίων ή άλλων
χαρακτηριστικών, θα πρέπει να συµφωνούν µε τα καθοριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε
περίπτωση µη σαφούς καθορισµού των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις
σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Γενικά ακολουθούνται οι εξής δύο µέθοδοι τοποθέτησης των υλικών
επίστρωσης εξωτερικών χώρων.

34.3.2 «Κολυµβητή» Τοποθέτηση
Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.). Επί
πλάκας δαπέδου από σκυρόδεµα τοποθετούνται τα στοιχεία µε την παρεµβολή στρώσης ισχυρού
τσιµεντοκονιάµατος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε περιπτώσεις µε ειδικές απαιτήσεις
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πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν αντί του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος
να χρησιµοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων. Η πλάκα δαπέδου κατασκευάζεται από
σκυρόδεµα (τουλάχιστον C12/15) και εδράζεται οµοιόµορφα επί συµπυκνωµένης στρώσης θραυστού
υλικού (συνήθως της ΠΤΠ Ο 150). Όταν πρόκειται για επίστρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται
εκτός από πεζούς και κυκλοφορία οχηµάτων, επιβάλλεται η όπλιση της πλάκας, κατά κανόνα µε
δοµικό πλέγµα. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν µε
κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της πλάκας δαπέδου. Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας
(πεζών, οχηµάτων κτλ) που προβλέπεται για την επιστρωµένη επιφάνεια και το προβλεπόµενο
µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλάκας
δαπέδου:

-

πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού
υλικού

-

πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου
ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας.

Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς
καθορισµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να είναι
αρκετά συνεκτικό µε µικρή περιεκτικότητα σε νερό (µε κατά µάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιµέντο
το πολύ 0,40). Η περιεκτικότητα του τσιµεντοκονιάµατος σε τσιµέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650
kg ανά m³ ξηράς άµµου. Το συγκολλητικό τσιµεντοκονίαµα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις
πάχους από 2 cm έως 2,5 cm κατά µέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό
πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της επίστρωσης επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της
στρώσης του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος. Η διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος θα προηγείται
της τοποθέτησης των στοιχείων το πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των
τεχνιτών χωρίς να µειώνεται η πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιµεντοκονιάµατος.
Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος µε ελαφρά δόνηση του
στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας
εφοδιασµένης µε αλφάδι. Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρµοί, οι οποίοι
σε περίπτωση διαµόρφωσης ευθύγραµµων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 – 20 mm,
ενώ σε περίπτωση διαµόρφωσης καµπυλόγραµµων σειρών, οι αρµοί µπορεί να είναι µεταβλητού
πλάτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. επίστρωση µε κεραµικά πλακίδια και πλίνθους), το πλάτος των
αρµών µπορεί να είναι µικρότερο (της τάξης των 3 – 8 mm). Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού
τσιµεντοκονιάµατος, είτε οι αρµοί πληρώνονται µε παχύρρευστο τσιµεντοκονίαµα ή η επιφάνεια της
επίστρωσης διαστρώνεται µε λεπτόκκοκη τσιµεντοκονία, η οποία εισχωρεί µέσα στους αρµούς και στη
συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης διαβρέχεται µε νερό. Αν το
υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία Τέλος, µετά
τη σκλήρυνση των τσιµεντοκονιαµάτων, η επιστρωµένη επιφάνεια ξεπλένεται από τα υπολείµµατα των
υλικών µε τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση.
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34.3.3 Τοποθέτηση «Εν Ξηρώ»
Και η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικούς
λίθους κτλ). Αρχικά διαµορφώνεται µια στρώση έδρασης, η οποία µπορεί να είναι είτε από οπλισµένο
ή άοπλο (ανάλογα µε τις συνθήκες κυκλοφορίας) σκυρόδεµα κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα
προαναφερθέντα στην περίπτωση της «κολυµβητής» τοποθέτησης, ή από συµπυκνωµένο θραυστό
αµµοχάλικο. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν µε
κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της στρώσης έδρασης. Πριν τη διάστρωση της άµµου, στην
περίµετρο της προς επίστρωση επιφάνειας διαµορφώνεται ένα στερεό εγκιβωτισµού της άµµου από
έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ή από ειδικά τεµάχια τεχνητών ή φυσικών κυβόλιθων.
Στη συνέχεια, επί της κατά τα ανωτέρω διαµορφωµένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται χαλαζιακή
άµµος µέσης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, η οποία µετά τη συµπύκνωσή της µε µηχανικό τρόπο
πρέπει να έχει οµοιόµορφο πάχος 5 cm περίπου. Για να εξασφαλιστεί ένα οµοιόµορφο πάχος στη
στρώση της άµµου, η διάστρωση και συµπύκνωσή της διεξάγεται κατά λωρίδες. Ούτως τοποθετούνται
κατά µήκος επί της στρώσης έδρασης παράλληλες µεταξύ τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (5
cm) και µεταξύ των οδηγών δοκίδων διαστρώνεται η άµµος και συµπυκνώνεται στο επιθυµητό πάχος.
Μετά τη διάστρωση και συµπύκνωση ενός αριθµού διαδοχικών λωρίδων, αφαιρούνται οι δοκίδες και
το κενό που αποµένει, συµπληρώνεται µε άµµο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό
πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της επίστρωσης επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της
στρώσης άµµου. Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται για
την επιστρωµένη επιφάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται,
διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προαναφερόµενης στρώσης έδρασης:

-

πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού
αµµοχάλικου

-

πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου
ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας.

Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς
καθορισµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της
Υπηρεσίας. Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί της στρώσης άµµου µε ελαφρά δόνηση του στοιχείου και
κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας εφοδιασµένης
µε αλφάδι. Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρµογή τους επί της στρώσης άµµου (σε απλή
παράθεση ή σε διακοσµητικούς συνδυασµούς) αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε περίπτωση
διαµόρφωσης ευθύγραµµων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 5 – 10 mm. Σε περιπτώσεις
πλήρωσης των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα, το πλάτος των αρµών µπορεί να είναι µεγαλύτερο (µέχρι
20 mm). Οι αρµοί πληρώνονται µε λεπτόκκοκη άµµο ως εξής: Πάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης,
διαστρώνεται ή άµµος, η οποία, µε επιπλέον δόνηση που ασκείται στα τοποθετηµένα στοιχεία µε τη
βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των αρµών. Αν το υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει
µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία µέχρι πλήρους πλήρωσης των αρµών. Τέλος,
µετά την πλήρωση των αρµών, η επιστρωµένη επιφάνεια καθαρίζεται από την περίσσεια της άµµου
και τυχόν υπολείµµατα των υλικών.
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34.4 Έλεγχοι
Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και
οι έλεγχοι, οι οποίοι µνηµονεύονται στα πρότυπα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο περί
προδιαγραφών υλικών, δηλ. DIN 485, DIN 18501 ή εναλλακτικά ASTM C939-01, DIN 18503, DIN EN
1341 και DIN EN 1342. Ειδικότερα για τη διασφάλιση των απαιτούµενων φυσικών χαρακτηριστικών
των πλακών πεζοδροµίου και των φυσικών λίθων, θα εκτελούνται επιπλέον και οι έλεγχοι κατά τα
πρότυπα που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες:
Προσδιορισµός φυσικού χαρακτηριστικού

Πρότυπο

1

Φθοράς

ΠΤΠ ∆Τ 62588/59

2

Αντοχής σε κάµψη

ΠΤΠ ∆Τ 62588/59

3

Υδατοαπορρόφησης

ΠΤΠ ∆Τ 62588/59

Έλεγχος/Προσδιορισµός φυσικού
χαρακτηριστικού

Πρότυπο

1

Αντοχής σε θλίψη

ΕΛΟΤ 750

2

Αντοχής σε εφελκυσµό από θλίψη

ΕΛΟΤ 749

3

Υδατοαπορρόφησης

ΕΛΟΤ 747

4

Πυκνότητας

ΕΛΟΤ 748

5

Αντοχής σε τριβή κατά Boehme

DIN 52108

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα
επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής των στοιχείων επίστρωσης, µε σκοπό την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα
διεξαχθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα
λαµβάνονται, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα πρότυπα. Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο
εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όσον αφορά στις ανοχές διαστάσεων, στη
µηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της οµάδας που θεωρείται ότι
εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια σηµαίνονται κατάλληλα από τον
ενεργούντα τον έλεγχο.
Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν θα γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο.
Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των τοποθετηµένων
στοιχείων επί τόπου του έργου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως
προς τα αποτελέσµατα των δοκιµών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο
του Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του
Αναδόχου, πρόσθετες δειγµατοληπτικές δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για
ενσωµάτωση στο έργο, διενεργούµενες από αναγνωρισµένο εργαστήριο της έγκρισής της.
Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι
δυνατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε
αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα του
ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή µερικής
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απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει νέα
υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα
υλικά από το έργο.

35 ΚΡΑΣΠΕ∆Α – ΡΕΙΘΡΑ – ΤΑΦΡΟΙ

35.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης εργασίες για την
κατασκευή επιφανειακών έργων αποχέτευσης οµβρίων, οι συνηθέστερα εφαρµοζόµενοι τύποι των
οποίων είναι οι ακόλουθοι:
Ρείθρα: Είναι αγωγοί περιορισµένης σχετικά παροχετευτικής ικανότητας, οι οποίοι κατά κανόνα
τοποθετούνται κατά µήκος µιας οδού, στην κεντρική νησίδα ή στα ερείσµατα και συλλέγουν τα
επιφανειακά ύδατα που συρρέουν σ’ αυτά και τα οδηγούν κατά κανόνα σε κάποιο φρεάτιο
υδροσυλλογής. Τα ρείθρα διακρίνονται σε ανοικτά (π.χ. τριγωνικά ή κοίλα ρείθρα) και σε κλειστά (π.χ.
κιβωτιόµορφα ρείθρα).
Κρασπεδόρειθρα: Είναι ρείθρα τριγωνικής διατοµής, τα οποία εφαρµόζονται κατά κανόνα σε οδούς
αστικών περιοχών. Το κρασπεδόρειθρο διαµορφώνεται από ένα ανυπέρβατο κράσπεδο µε
κατακόρυφη ή επικλινή εξωτερική παρειά και από ένα στερεό εγκιβωτισµού των υλικών οδοστρωσίας
και ασφαλτικών της οδού, το οποίο αποτελεί και τµήµα του οδοστρώµατος. Στα κρασπεδόρειθρα
καταλήγουν η απορροή των οµβρίων υδάτων επί της επιφάνειας των οδοστρωµάτων και των
πεζοδροµίων, καθώς αυτών των δωµάτων των κτιρίων των αστικών περιοχών, τα οποία µέσω των
υδρορροών καταλήγουν στο επίπεδο της οδού.
Τάφροι:

Πρόκειται

για

ανοικτούς

(επενδεδυµένους

ή

ανεπένδυτους)

αγωγούς,

οι

οποίοι

διαµορφώνονται συνήθως κατά µήκος υπεραστικών οδών και ανάλογα µε τη διατοµή τους (τριγωνική,
τραπεζοειδής ή ορθογωνική), διαθέτουν µεγαλύτερη παροχετευτική ικανότητα συγκριτικά µε εκείνη
των ρείθρων. Οι τάφροι αποχετεύουν την απορροή των οµβρίων που προέρχεται κυρίως από την
επιφάνεια του οδοστρώµατος, καθώς και αυτή που προέρχεται από τις επιφάνειες πρανών και
κλιτύων.

35.2 Υλικά
35.2.1 Ρείθρα
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, τα ρείθρα ανοικτού τύπου θα
κατασκευάζονται από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20. Το σκυρόδεµα
θα είναι χαµηλής υδατοπερατότητας και υψηλής αντίστασης σε παγετό κατά DΙΝ 1045. Στην
περίπτωση των κλειστών ρείθρων και συγκεκριµένα για τα προκατασκευασµένα κιβωτιόµορφα ρείθρα,
ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. µε ιδιαίτερες
αισθητικές απαιτήσεις) κατασκευάζονται λιθόστρωτα ρείθρα από αργούς λίθους, οι οποίοι
τοποθετούνται επί ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος, περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου m³ ξηράς άµµου, το
οποίο διαστρώνεται επί στρώσης σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15. Οι χρησιµοποιούµενοι λίθοι
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πρέπει να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγµένοι ρωγµών, να έχουν ύψος τουλάχιστον 12 cm, να είναι
ανθεκτικοί στις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες και να πληρούν το πρότυπο DIN EN 1342.

35.2.2 Κρασπεδόρειθρα
Τα ρείθρα θα κατασκευάζονται από µια στρώση σκυροδέµατος πλάτους 0,15 – 0,50 cm, αναλόγως
των τοπικών συνθηκών, από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20, η οποία από τη µια
πλευρά θα είναι σε επαφή µε το κράσπεδο κατά µήκος αυτού και από την άλλη σε επαφή µε τα υλικά
της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών. Τόσο το ρείθρο όσο και το κράσπεδο θα εδράζονται πάνω σε
µια στρώση εξοµάλυνσης από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. Το κράσπεδο µπορεί να είναι είτε από
προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 (κατά DIN 483), είτε από
φυσικούς λίθους. ∆εν επιτρέπεται η κατασκευή κρασπέδου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα. Στην
περίπτωση κατασκευής κρασπέδου από φυσικούς λίθους, οι χρησιµοποιούµενοι λίθοι πρέπει να είναι
καθαροί, υγιείς, απαλλαγµένοι ρωγµών, ανθεκτικοί στις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες και να
πληρούν το πρότυπο DIN 482. Η οπίσθια παρειά του κρασπέδου στηρίζεται κατά τα 2/3 του ύψους
του επί ενός στερεού τραπεζοειδούς διατοµής από έγχυτο επί τόπου άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας
C12/15. Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλείται το κράσπεδο επί της προαναφερόµενης
στρώσης έδρασης, είναι περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου m³ ξηράς άµµου. Η όψη (εµφανής παρειά)
των πρόχυτων κρασπέδων θα είναι επικλινής, δηλ. θα φέρει απότµηση του πλήρους πάχους του
τεµαχίου. Ειδικά στα σηµεία πρόσβασης σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και στις διαβάσεις
«ατόµων µε ειδικές ανάγκες», χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια είτε πρόχυτων κρασπέδων είτε
κρασπέδων από φυσικούς λίθους.

35.2.3 Τάφροι
Οι τάφροι επί µη βραχωδών εδαφών, η κατά µήκος κλίση των οποίων είναι µεγαλύτερη από 3%,
επενδύονται µε στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 και ελάχιστου πάχους 0,12 m,
προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωση του πυθµένα.

35.3 Εκτέλεση Εργασιών
35.3.1 Ρείθρα
Γενικά η κλίση που εφαρµόζεται στον πυθµένα των ανοικτών ρείθρων είναι ίση µε την κατά µήκος
κλίση του προσκείµενου άκρου της προς αποχέτευση επιφάνειας (οδοστρώµατος, πεζόδροµου κτλ.).
Ενώ για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής ροής εντός του ρείθρου µε πυθµένα από σκυρόδεµα, η
κατά µήκος κλίση πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,5%, στην περίπτωση ρείθρου µε λιθόστρωτο
πυθµένα η κατά µήκος κλίση πρέπει να είναι τουλάχιστον 1%. Ρείθρα, τα οποία χρησιµεύουν για την
επιφανειακή απαγωγή υδάτων επί επιφανειών που δέχονται κυκλοφορία οχηµάτων (οδοστρώµατα,
πεζόδροµοι κτλ.), για λόγους ασφαλούς διάβασης των οχηµάτων, διαµορφώνονται µε µέγιστο πλάτος
1,00 m και βάθος 0,03 - 0,05 m. Η άνω επιφάνεια του ρείθρου στο σηµείο που εφάπτεται µε την
επιφάνεια κύλισης, κατασκευάζεται πάντοτε στην ίδια στάθµη µε αυτήν. Η διατοµή των ρείθρων
ανοικτού τύπου διαµορφώνεται από πλάκα σκυροδέµατος ελάχιστου πάχους 0,20 m µε επίπεδο
πυθµένα, η οποία εδράζεται επί συµπυκνωµένου αµµοχάλικου της ΠΤΠ Ο 150 πάχους 0,10 m κατ’
ελάχιστον. Τα ρείθρα που δέχονται φορτία από κυκλοφορία οχηµάτων, κατασκευάζονται υποχρεωτικά
από οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα σκυρόδεµα. Ανά 6 m περίπου, διαµορφώνονται εγκάρσιοι αρµοί
K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

-331-

Ν1100a/5176/B10

διαστολής της πλάκας σκυροδέµατος πάχους 6 mm, οι οποίοι σφραγίζονται µε ασφαλτική µαστίχη ή
άλλο ελαστοµερές υλικό ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Για την τοποθέτηση των αργών λίθων στα
λιθόστρωτα ρείθρα, ακολουθούνται οι αρχές τις µεθόδου «κολυµβητής» τοποθέτησης..

35.3.2 Κρασπεδόρειθρα
Η άνω επιφάνεια του ρείθρου στο σηµείο που εφάπτεται µε την επιφάνεια κύλισης, κατασκευάζεται
στην ίδια στάθµη µε αυτήν και µε εγκάρσια κλίση προς το κράσπεδο ίση ή µεγαλύτερη από την κλίση
της επιφάνειας κύλισης, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται ρείθρο τριγωνικής διατοµής. Τόσο το
κράσπεδο όσο και το ρείθρο θεµελιώνεται επί στρώσης εξοµάλυνσης από άοπλο σκυρόδεµα
ελάχιστου πάχους 0,05 m, η οποία διαστρώνεται επί συµπυκνωµένου υλικού της ΠΤΠ Ο 150 πάχους
0,10 m κατ’ ελάχιστον. Τα στερεό τραπεζοειδούς διατοµής που στηρίζει την οπίσθια παρειά του
κρασπέδου κατά τα 2/3 του ύψους του και καθ’ όλο το µήκος του, διαµορφώνεται µε βάση 0,15 m και
στέψη 0,08 m κατ’ ελάχιστον. Το ύψος του κρασπέδου πάνω από τη στάθµη του ρείθρου, για λόγους
παροχετευτικότητας οµβρίων και αντιπληµµυρικής προστασίας, διαµορφώνεται κατ’ ελάχιστον 0,15 m.
Τόσο τα πρόχυτα κράσπεδα όσο και τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους συγκολλούνται επί της
προαναφερόµενης στρώσης εξοµάλυνσης µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα ελάχιστου πάχους 0,02 m, ενώ
η αρµολόγηση γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα του ιδίου τύπου. Τα κράσπεδα θα τοποθετούνται µε τη
µέγιστη δυνατή οριζοντιογραφική και υψοµετρική ακρίβεια επί της οριογραµµής του οδοστρώµατος,
βάσει των στοιχείων της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Σε ευθυγραµµίες, η άνω επιφάνεια και η όψη
του κρασπέδου θα είναι απαλλαγµένες από κάθε είδους άσκοπες θλάσεις, βυθίσεις, κυρτώσεις και
γενικά ανωµαλίες. Οι καµπύλες των κρασπέδων µπορούν να διαµορφώνονται, τοποθετώντας
ευθύγραµµα τεµάχια µικρότερου µήκους από τις τυπικές διαστάσεις των πρόχυτων ή από φυσικούς
λίθους κρασπέδων. Το µήκος των τεµαχίων που θα χρησιµοποιούνται σε «καµπύλα» κράσπεδα θα
είναι τέτοιο ώστε η προκύπτουσα τεθλασµένη σε κανένα σηµείο της να µην αποκλίνει της θεωρητικής
καµπύλης περισσότερο από 0,03 m. Η διαµόρφωση του κρασπεδόρειθρου και του πεζοδροµίου στα
σηµεία που προβλέπεται διάβαση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), πρέπει να πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις των «Οδηγιών Σχεδιασµού για την Αυτόνοµη ∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑΜΕΑ» του
ΥΠΕΧΩ∆Ε.

35.3.3 Τάφροι
Οι τάφροι που κατασκευάζονται παρά την οδό, για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, δεν
επιτρέπεται να έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,50 m, άλλως, εάν υδραυλικοί λόγοι απαιτούν
µεγαλύτερο βάθος, παραπλεύρως της οδού τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας. Για υπεραστικές οδούς
µικρής κατηγορίας, επιτρέπεται η διαµόρφωση τάφρου παρά την οδό τριγωνικής διατοµής µε κλίση
πρανούς προσκείµενου στο οδόστρωµα 1:3 (ύψος : βάση), χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση
στηθαίου ασφαλείας. Το πλάτος του πυθµένα των τάφρων τραπεζοειδούς διατοµής κυµαίνεται από
0,30 – 0,50 m. Η κλίση των πρανών των ανεπένδυτων τάφρων διαµορφώνεται από 2:3 (ύψος : βάση)
για µη συνεκτικά εδάφη έως 1:1 για αρκετά συνεκτικά εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι η κατά µήκος
κλίση αυτών δεν υπερβαίνει το 3%, άλλως η τάφρος επενδύεται. Ανεξαρτήτως εδάφους, τάφροι µε
κατά µήκος κλίση µικρότερη του 0,5% επενδύονται µε σκυρόδεµα µε σκοπό τη βελτίωση της ροής.
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35.4 Έλεγχοι
Γενικά εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. Ο
Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα
επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής κρασπέδων, µε σκοπό την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν οι
απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα λαµβάνονται, σύµφωνα
µε τις συναφείς διατάξεις του DΙΝ 483 και DIN 482, αντιστοίχως για πρόχυτα κράσπεδα και κράσπεδα
από φυσικούς λίθους. Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά
αποτελέσµατα, όσον αφορά στις ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά
χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της οµάδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε
ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια σηµαίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον έλεγχο. Υλικά που
δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. Η αποδοχή
των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων κρασπέδων επί
τόπου του έργου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα
αποτελέσµατα των δοκιµών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του
Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του
Αναδόχου, πρόσθετες δειγµατοληπτικές δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για
ενσωµάτωση στο έργο, διενεργούµενες από αναγνωρισµένο εργαστήριο της έγκρισής της. Αν τα
αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι δυνατόν να
ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε
αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα του
ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή µερικής
απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει νέα
υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα
υλικά από το έργο. Ειδικότερα, η οµαλότητα της άνω επιφάνειας των κρασπέδων και των ρείθρων
ελέγχεται µε τη χρήση 3-µετρης ευθύγραµµης βάσης, κατά την τοποθέτηση της οποίας επί των
υπόψη επιφανειών δεν πρέπει να προκύπτουν αποκλίσεις µεγαλύτερες από 3 mm, εξαιρουµένων
των περιοχών που βρίσκονται επί κατακόρυφης καµπύλης.

36 ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ

36.1 Γενικά
Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω
συµπληρώσεις - τροποποιήσεις.

36.2 Μηχανικά Χαρακτηριστικά Υλικού
Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό υλικό) θα
κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή σχετικά µε τα απαιτούµενα
µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 150. Η
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φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 40%.

36.3 Απαιτήσεις Επιφάνειας
Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 150 τροποποιούνται
ως ακολούθως :
(1)

Στάθµη άνω επιφάνειας

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπόβασης, πρέπει να
ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές
αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 2,0 cm.
(2)

Οµαλότητα άνω επιφάνειας

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, παράλληλα και
κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της επιφάνειας επαφής του πήχυ και
της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα
2,0 cm. Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσον του
πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης
(Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες
µεταξύ τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση µε
συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να
κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση). Η εφαρµογή του 4µετρου
πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις
επιτρεπόµενες.
(3)

Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται
ο Ανάδοχος.

37 Βάσεις Οδοστρωµάτων µε Αδρανή

37.1 Γενικά
Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 155 θα ισχύουν οι συµπληρώσεις – τροποποιήσεις που αναφέρονται στη
συνέχεια.

37.2 Μηχανικά Χαρακτηριστικά Υλικού
Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό υλικό) θα
κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή σχετικά µε τα απαιτούµενα
µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 155. Η
φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30%.
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37.3 Απαιτήσεις Επιφάνειας
Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 155 τροποποιούνται
ως ακολούθως :
(1)

Στάθµη άνω επιφάνειας

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης, πρέπει να
ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές
αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 2,0 cm.
(2)

Οµαλότητα άνω επιφάνειας

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, παράλληλα και
κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της επιφάνειας επαφής του πήχυ και
της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα
2,0 cm. Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσον του
πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης
(Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες
µεταξύ τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση µε
συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να
κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση). Η εφαρµογή του 4µετρου
πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις
επιτρεπόµενες.
(3)

Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται
ο Ανάδοχος.

38 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

38.1 Γενικά
Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω συµπληρώσεις τροποποιήσεις.

38.2 Ασφαλτόµιγµα
Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ασφαλτικών βάσεων θα ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της ΠΤΠ Α 260 µε τις ακόλουθες προσθήκες ή µεταβολές.
(1)

Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO: T-96
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%.

(2)

Η θερµοκρασία του µίγµατος στη θέση διάστρωσης, για ικανοποιητική συµπύκνωση, είναι
επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140-160oC.

38.3 Κατασκευαστικές Απαιτήσεις
Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από 4cm ούτε
µεγαλύτερο από 10 cm για όλους τους τύπους κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός της διαβάθµισης ∆,
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όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 9cm. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
διαθέτει τους κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς δίτροχους µε λείους κυλίνδρους, δονητικούς ή
και ελαστιχοφόρους) σε αριθµό και απόδοση τέτοια ώστε να επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση
πριν το µίγµα κρυώσει. Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η
χρησιµοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος µπροστά και ένας πίσω, βάρους 8 10 tn).

38.4 Πρόσθετος Ποιοτικός Έλεγχος Εργασιών
Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α 260
(τύπος Α 260 Ε) και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης. Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του
ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και
δοκιµές :

38.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης
Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος. Η θερµοκρασία
δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C.

38.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης
2

Κάθε .6000 m από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5
πυρήνες και θα προσδιορίζονται :
α.
το πάχος στρώσης
β.
το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO: T-166)
γ.
το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO: T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας).

38.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης
Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων βαρών των
5 πυρήνων δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 97% του φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται
εργαστηριακά κατά την µέθοδο Marshall και κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει
φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%.

38.4.4 Ποσοστό ασφάλτου
Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες κατά τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του
ποσοστού ασφάλτου εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία.

38.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου
Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να
προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα.
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38.5 ∆οκιµαστικό Τµήµα
Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου των 6 cm. ο Ανάδοχος
θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό τµήµα µήκους µεγαλύτερου των 30 m και
µικρότερου των 60 m, το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι
αποδειχθούν ικανοποιητικοί. Στο τµήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια
µηχανήµατα διάστρωσης και συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου
έργου της εργολαβίας. Στο τµήµα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της προηγούµενης παραγράφου σε 5
πυρήνες, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας του δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι
έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 260 (όπως
συµπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν µε την παρακάτω παράγραφο 1.6). Θα γίνει έλεγχος αν, µε τον
διατιθέµενο µηχανικό εξοπλισµό, τα υλικά και το προσωπικό, ο ανάδοχος µπορεί να κατασκευάσει την
ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της ΠΤΠ Α 260 και των λοιπών
όρων ∆ηµοπράτησης.

38.6 Συµπλήρωση - Τροποποίηση Ελέγχου Επιπεδότητας
Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 260 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως:

38.6.1 Στάθµη
Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο ασφαλτικής στρώσης
πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές
αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 15 mm.

38.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων
Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις :
- Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή: Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της
διατοµής (άξονας διατοµής ή κεντρικές οριογραµµές και άκρα διατοµής) και πρόσθετα τυχόν
αναγκαία σηµεία σε τρόπο που η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη
διατοµή να µην υπερβαίνει τα 5,0 m.
- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών: 10 m.

38.6.3 Οµαλότητα
Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ παράλληλα και
κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της
κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν :
- Προκειµένου περί της άνω στρώσης της
ασφαλτικής βάσης
: Τα 15 mm
- Προκειµένου περί των υποκείµενων στρώσεων
της ασφαλτικής βάσης
: Τα 20 mm
Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας
κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. Οι
µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 10 µ. Η
εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων
µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. Όταν πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλτική
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στρώση βάσης, µέχρι την κατασκευή της επόµενης στρώσης, οι µεγαλύτερου µήκους κυµατισµοί και η
συνολική άνεση κυκλοφορίας στις περιπτώσεις σηµαντικών έργων, θα ελέγχεται µε το οµαλόµετρο
τύπου

BUMP-INTEGRATOR

ή

άλλου

διεθνώς

αποδεκτού

τρόπου

ελέγχου

οµαλότητας

οδοστρωµάτων. Ο δείκτης ανωµαλιών µε τη µέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι µικρότερος από 1.750
mm/km.

39 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

39.1 Γενικά
Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α265 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις.

39.2 Ασφαλτόµιγµα
Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας και
συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α265 µε τις
ακόλουθες προσθήκες ή µεταβολές:
(1)

Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν

πρέπει να υπερβαίνει το 28%.
(2)

Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική συµπύκνωση, είναι
o

επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140 - 160 C.

39.3 Κατασκευαστικές Απαιτήσεις
Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από 4cm. ούτε
µεγαλύτερο από 8 cm για όλους τους τύπους κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός της διαβάθµισης ∆
όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7 cm. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
διαθέτει του κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς δίτροχους µε λείους κυλίνδρους, δονητικούς ή και
ελαστιχοφόρους) σε αριθµό και απόδοση τέτοια ώστε να επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση πριν
το µίγµα κρυώσει. Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η
χρησιµοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος µπροστά και ένας πίσω, βάρους 8 10 tn).

39.4 Πρόσθετος Ποιοτικός Έλεγχος Εργασιών
Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α 265 και
στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης. Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και
για την κατασκευασµένη ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές :

39.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης
Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος. Η θερµοκρασία
δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C.

K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

-338-

Ν1100a/5176/B10

39.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης
Κάθε 6000 µ2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5
πυρήνες και θα προσδιορίζονται:
α.
το πάχος στρώσης
β.
το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO: T-166)
γ.
το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO: T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας).
39.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης
Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων βαρών των
5 πυρήνων δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 97% του φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται
εργαστηριακά κατά την µέθοδο Marshall και κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει
φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%.

39.4.4 Ποσοστό ασφάλτου
Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες κατά τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του
ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία.

39.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου
Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να
προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα.

39.5 ∆οκιµαστικό Τµήµα
Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου των 6 cm ο Ανάδοχος
θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό τµήµα µήκους µεγαλύτερου των 30 m και
µικρότερου των 60 m, το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι
αποδειχθούν ικανοποιητικοί. Στο τµήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια
µηχανήµατα διάστρωσης και συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου
έργου της εργολαβίας. Στο τµήµα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της προηγούµενης παραγράφου 2.4
σε 5 πυρήνες, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας του δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι
έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 265. Θα γίνει έλεγχος αν, µε
τον διατιθέµενο µηχανικό εξοπλισµό, τα υλικά και το προσωπικό, ο ανάδοχος µπορεί να κατασκευάσει
την ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της ΠΤΠ Α 265 και των λοιπών
όρων ∆ηµοπράτησης.

39.6 Συµπλήρωση - Τροποποίηση Ελέγχου Επιπεδότητας
Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 265 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως :

39.6.1 Στάθµη
Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο ασφαλτικής στρώσης
πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές
αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 10 mm.
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39.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων
Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις :
- Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή: Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της
διατοµής (άξονας διατοµής ή κεντρικές οριογραµµές και άκρα διατοµής) και πρόσθετα τυχόν
αναγκαία σηµεία σε τρόπο που η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη
διατοµή να µην υπερβαίνει τα 5,0 m.
- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών: 10 m.
39.6.3 Οµαλότητα
Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ παράλληλα και
κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της
κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν :
- Προκειµένου περί ισοπεδωτικής / συνδετικής στρώσης:
Τα 10 mm
- Προκειµένου περί της στρώσης κυκλοφορίας:
Τα 5 mm
Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας
κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. Οι
µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 10 µ. Η
εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων
µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. Οι µεγαλύτερου µήκους κυµατισµοί και η συνολική άνεση
κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις σηµαντικών έργων θα ελέγχεται µε το οµαλόµετρο τύπου BumpIntegrator ή άλλου διεθνώς αποδεκτού τρόπου ελέγχου οµαλότητας οδοστρωµάτων. Ο δείκτης
ανωµαλιών µε τη µέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι µικρότερος από 1.300 mm/km.

40 ΣΗΜΑΝΣΗ

40.1 Αντικείµενο
Η οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση όλων των κατηγοριών, κατά µήκος του υπό εξέταση οδικού
άξονα καθώς και εκείνη των συµβαλλουσών µε αυτών οδών, στο µήκος τους που επηρεάζεται από
την ύπαρξη του κυρίου άξονα.

40.1.1 Η οριζόντια σήµανση περιλαµβάνει:
-

Τις διαγραµµίσεις που οριοθετούν τις λωρίδες της οδού

-

Τις οριογραµµές των άκρων του οδοστρώµατος

-

Τις λοιπές σηµάνσεις («ζέµπρες» τόξα επιλογής λωρίδας. τυχόν µηνύµατα που αναγράφονται και
επί της οδού κλπ)

40.1.2 Η κατακόρυφη σήµανση περιλαµβάνει:
-

Τις πινακίδες σήµανσης

-

Τις γέφυρες σήµανσης

-

Τους οριοδείκτες
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-

Τους δείκτες οριοθέτησης Απαλλοτριωµένης ζώνης

-

Τους πλήρως αντανακλαστικούς χιλιοµετρικούς δείκτες

40.2 Εφαρµοστέες Προδιαγραφές

40.2.1 Οριζόντια σήµανση
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε συνδυασµό µε τις ΠΤΠ Σ- 307 και Σ-308 (ΦΕΚ 890/21-8-75) για τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της διαγράµµισης, την Οδηγία
τρόπου διαγράµµισης (ΚΕ∆Ε 1982), την Προσωρινή Προδιαγραφή για τους ανακλαστήρες (µάτια
γάτας)

των

οδών

(∆3/1990),

η

Προσωρινή

Προδιαγραφή

Ακρυλικού

Χρώµατος

(∆14β/ο/17826/557/96). Αντιθέτως κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήµανσης
αυτοκινητοδρόµων, οι προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79) και επιβάλλεται
τουλάχιστον η χρήση των ειδικών χρωµάτων υψηλής ποιότητας, ή ακόµη καλύτερα, υλικά οριζόντιας
σήµανσης µε υψηλότερα χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής
(θερµοπλαστικά, ψυχροπλαστικά, αυτοκόλλητες ταινίες, διαγραµµίσεις κλπ). Ειδικά για τη σήµανση
εκτελουµένων έργων ισχύει η «Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων» (ΦΕΚ
946Β/09-07-2003).

40.2.2 Κατακόρυφη σήµανση
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) σε συνδυασµό µε τις ΠΤΠ Σ-301, Σ-302, Σ-303, Σ304, Σ-305 και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β’/74) για τις πινακίδες σήµανσης η οδηγία 1-92 της ΓΓ∆Ε (∆ΜΕΟ
ε/οικ/720/13-11-92) για θέµατα σήµανσης που δεν καλύπτονταν από τις υπόλοιπες προδιαγραφές, την
Προσωρινή Προδιαγραφή της ΓΓ∆Ε (ΦΕΚ 953 Β’/24-10-97) για την επιλογή αντανακλαστικών
µεµβρανών, κατά περίπτωση, και τον καθορισµό των χαρακτηριστικών του τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής
αντανακλαστικότητας) τις ΠΤΠ Σ-310 και Σ-311 (ΦΕΚ 954Β’/ 31-12-96) για τις χρωµατικές
συντεταγµένες και τα χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών µεµβρανών τύπων Ι και ΙΙ, τις ΠΤΠ Σ-30175 και Σ-302-75, οι οποίες αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα των ΠΤΠ Σ-301 και Σ-302, σχετικά µε την
ποιότητα του αλουµινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 99Β’/28-1-76), την ΠΤΠ για τους στύλους στήριξης των
πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β’/13-10-80), όπως συµπληρώθηκε µε την διάταξη ΒΜ5/ο/40229/27-10-80, την
Τεχνική Προδιαγραφή ∆Κ8 (ΕΗ 3/ο/107/22-1-86) για τους στύλους για έκκεντρες πινακίδες, το
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ, για την µετατροπή του Ελληνικού αλφάβητου σε λατινικούς χαρακτήρες για
τις πληροφοριακές πινακίδες τοπωνυµίων (που τροποποιεί τις σχετικές ΠΤΠ), την Τεχνική Περιγραφή
φωτεινών πινακίδων (∆3γ/ο/15/11-Ω/28-2-91) και την νοµοθεσία περί διαφηµιστικών και παρεµφερών
πινακίδων, όπως παρουσιάζεται στον Ν.2696/99 και τα σχετικά µε αυτόν ∆ιατάγµατα.

40.2.3 Οριοδείκτες
Ισχύει η προσωρινή προδιαγραφή πλαστικών οριοδεικτών της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

40.2.4 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιοµετρικοί δείκτες
Ισχύουν οι σχετικές µε το αντικείµενο διατάξεις περί κατακόρυφης σήµανσης.
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40.3 Ειδικά Χαρακτηριστικά Εργασιών
Ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες (φόρτος κυκλοφορίας, διατοµή, οριζοντιογραγικά και µηκοτοµικά
χαρακτηριστικά, κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, ανάγλυφο εδάφους, κλπ) κάθε συγκεκριµένου
τµήµατος, εκλέγονται τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, υλικά οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως από
αυτές, ο κατασκευαστής υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα υλικά εκείνα που εγγυώνται τα καλύτερα
αποτελέσµατα από άποψη ασφάλειας των χρηστών και διάρκειας ζωής της κατασκευής

40.4 Τεχνικές και Συµβατικές Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών
40.4.1 Οριζόντια σήµανση
Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές µε την οριζόντια σήµανση που αναγράφονται ανωτέρω.
Η µόνιµη οριζόντια σήµανση γίνεται µε γραµµές λευκού χρώµατος. Ως λευκό χρώµα νοούνται και οι
αποχρώσεις του αργυροχρόου και του ανοικτού γκρίζου χρώµατος (Ν 2696/99-ΚΟΚ). Σε περίπτωση
ανάγκης προσωρινής ακύρωσης των µόνιµων διαγραµµίσεων και αντικατάστασής τους µε άλλες, οι
προσωρινές αυτές διαγραµµίσεις πρέπει να είναι χρώµατος κίτρινου, όπως ρητώς αναφέρεται στην
«Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων» (ΦΕΚ 946Β΄/9-7-2003).
Για λόγους καλής ορατότητας ηµέρα και νύχτα, πρέπει η οριζόντια σήµανση να παρουσιάζει επαρκή
χρωµατική αντίθεση προς το οδόστρωµα και υψηλή αντανακλαστικότητα. Τα σήµατα πρέπει να έχουν
όσο το δυνατόν διακεκριµένες (αιχµηρές) απολήξεις και οµοιόµορφη επιφάνεια. Η στερεότητα της
σήµανσης εξαρτάται από την επιλογή του υλικού, Η αποτελεσµατικότητά της κρίνεται επαρκής για όσο
διάστηµα το σήµα µπορεί να αναγνωρίζεται µε ευκρίνεια. Η σήµανση δεν επιτρέπεται να δηµιουργεί
κινδύνους πχ από µη στερεά κατασκευή ή ανεπαρκή πρόσφυση της επιφανείας της. Το υλικό των
σηµάτων (λεπτή ή παχιά στρώση) µπορεί να ενισχύεται µε την προσθήκη ανάγλυφων
αντανακλαστικών στοιχείων («µάτια γάτας»). Όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο, επιτρέπεται η χάραξη
ακόµη και ολόκληρων σηµάτων µε χρησιµοποίηση τέτοιων στοιχείων (λευκού χρώµατος). Εφόσον
όµως πρόκειται για σήµανση κατά µήκος της κυκλοφορίας, η χάραξη αυτή επιτρέπεται µόνο σε σηµεία
µε µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα 50km/h, άρα, στην περίπτωση αυτή, αποκλείεται η χρήση τους
στην σήµανση αυτοκινητοδρόµου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά, να
προσκοµίζει εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την διάρκεια ζωής των υλικών αυτών
που να αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ισχύουν.

40.4.2 Κατακόρυφη σήµανση
Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές µε την κατακόρυφη σήµανση που αναγράφονται
ανωτέρω. Ως προς την επιλογή του υλικού της πρόσθιας επιφάνειας θα ισχύει ο κατωτέρω πίνακας
της προσωρινής προδιαγραφής της ΓΓ∆Ε/∆ΜΕΟ/ε (Απόφαση ∆ΜΕΟ/ε/οικ/1102/2-10-97) (ΦΕΚ
953Β’/24-10-97).
Τύπος Πινακίδας
Περιβαλ. όχληση

Αν.Κινδύνου
Υψηλή

Χαµηλή

Ρυθµιστική
Υψηλή

Χαµηλή

Πληροφοριακή
Υψηλή

Χαµηλή

Θέση πινακίδας
∆εξιά

ΙΙΙ

ΙΙ

ΙΙ

ΙΙ

ΙΙ

ΙΙ

Αριστερά

ΙΙΙ

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙΙ

ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ

ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ

(ΙΙΙ)

(ΙΙΙ)

(ΙΙΙ)

(ΙΙΙ)

ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ

ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ

Γέφυρα σήµανσης
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Στις περιπτώσεις που ορίζεται «ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ» (το ΙΙΙ σε ΙΙ νοείται γράµµατα τύπου ΙΙΙ, υπόβαθρο τύπου
ΙΙ) η επιλογή της µίας από τις δύο λύσεις εναπόκειται σε συµφωνία εργοδότη και Αναδόχου, αναλόγως
των τοπικών συνθηκών της περιοχής του υπόψη έργου (κλιµατολογικών, προσανατολισµού,
κυκλοφοριακού φόρτου, εξωτερικού φωτισµού κλπ). Η στήριξη των πληροφοριακών πινακίδων θα
γίνεται σε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες βαρείς που θα υπολογίζονται στατικά µε τα φορτία
ανεµώθησης. Η ελάχιστη διάµετρος των σιδηροσωλήνων στήριξης για µικρές πινακίδες µε ύψος
στύλου µέχρι 2,5m είναι ίση µε 1 1/2’’ και το πάχος τοιχωµάτων 3,4 χλστ µε κατασκευαστική
διαµόρφωση σύµφωνα µε την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30-9-80 τ.Υ∆Ε.
Για την περίπτωση ογκωδών πλευρικών πινακίδων που απαιτούν κατασκευή ειδικών δικτυωµάτων ή
πλαισίων στήριξης, αυτά θα κατασκευάζονται από δοµικό χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας και µε
την απαίτηση ελάχιστου πάχους τοιχώµατος διατοµής ίσου προς 3mm. Η διαµόρφωση της διάταξης
στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρµογή της
πινακίδας ή/και αντικατάσταση. Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι
γαλβανισµένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι γέφυρες σήµανσης θα κατασκευαστούν από δοµικό
χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας, µε την απαίτηση ελάχιστου πάχους τοιχώµατος διατοµής ίσου
προς 3mm. Ως προς την αντιδιαβρωτική προστασία ισχύουν τα ανωτέρω που αναφέρθηκαν για τις
πληροφοριακές πινακίδες. Η διαµόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρµογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση. Όλοι οι
κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γαλβανισµένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά, να προσκοµίζει εγγύηση της
κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την αντοχή και την διάρκεια ζωής των υλικών αυτών που να
αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που ισχύουν (πχ 10 έτη θα διατηρούν τουλάχιστον το 80% της
οπισθανακλαστικότητάς τους, όπως η ΠΤΠ-Σ-311 ορίζει).
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται υπό το όρο «κατακόρυφη σήµανση» περιλαµβάνουν:
α.

Την πλήρη κατασκευή των πινακίδων και των στηρίξεών τους

β.

Την µεταφορά τους στον ακριβή τόπο που πρέπει να τοποθετηθεί η κάθε µία

γ.

Τις εργασίες τοποθέτησής τους

∆εν περιλαµβάνεται τυχόν απαιτούµενη ασφάλιση καθώς και, όπου απαιτείται, ηλεκτροφωτισµός
αυτών.

40.4.3 Οριοδείκτες
Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι τριγωνικής διατοµής σχήµατος ισοσκελούς τριγώνου µε
περιεχόµενη µεταξύ των ίσων πλευρών γωνία ίση µε 30°. Το ύψος του ισοσκελούς θα είναι 10-16 cm,
αν η διατοµή είναι πλήρης και 12-16 cm αν είναι κοίλη. Στην περίπτωση αυτή το πάχος του
τοιχώµατος θα είναι τουλάχιστον 3mm. Οι γωνίες του τριγώνου στρογγυλεύονται µε καµπύλες
ελάχιστης ακτίνας 1cm. Το συνολικό ύψος του στύλου θα είναι τουλάχιστον 1,50 m. Ο οριοδείκτης θα
πακτώνεται µέσα στο έδαφος µε ένα µήκος πάκτωσης 50 cm.
Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι κατασκευασµένοι από πολυβινυλοχλωρίδιο τύπου P.V.C. ΗΙ. Η
ποιότητα θα είναι τέτοια ώστε να µην επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις
ατµοσφαιρικές επιδράσεις (για τις σχετικές δοκιµασίες γίνεται αναφορά στο υπάρχον σχέδιο
«προσωρινής προδιαγραφής» ΥΠΕΧΩ∆Ε υπ. αριθµ. ∆3γ/ο/14/7-Ω/13-2-91). Το χρώµα του στύλου θα
είναι λευκό, οµοιόµορφο σε όλη τη µάζα του
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Τα ανακλαστικά στοιχεία θα είναι ορθογωνικά, διαστάσεων 18x 4 cm και (αν δεν προδιαγράφεται
διαφορετικά

στους

ειδικούς

όρους

δηµοπράτησης)

θα

αποτελούνται

από

υάλινα

φακίδια

στεγανοποιηµένα και τοποθετηµένα σε πλαστική βάση (ΤΥΠΟΣ Β) ή από πρισµατικούς
αντανακλαστικούς κρυστάλλους ακρυλιού υλικού ερµητικά στεγανοποιηµένους (ΤΥΠΟΣ Α) ή ειδικές
µεµβράνες ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ υπερυψηλής αντανακλαστικότητας.
Ο συντελεστής φωτεινής έντασης για τους διάφορους τύπου αντανακλαστικών θα µετριέται σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στη «προσωρινή προδιαγραφή» του ΥΠΕΧΩ∆Ε που προαναφέρθηκε
(∆3γ/Ο/14/7-Ω/13-2-91) ως προς τα υάλινα φακίδια και τους πρισµατικούς κρυστάλλους και σύµφωνα
µε τους σχετικούς πίνακες της προσωρινής προδιαγραφής που περιγράφεται στο ΦΕΚ 953Β’ /24-1091 ως προς το υλικό τύπου ΙΙΙ. Το χρώµα των αντανακλαστικών στοιχείων θα είναι ερυθρό (για τη
δεξιά όψη ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) και αργυρόλευκο (για την αριστερή όψη ως
προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας).
Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του οριοδείκτη (αργυρόλευκα από τη µία
πλευρά και ερυθρά από την άλλη) πάνω σε µία µαύρη παραλληλόγραµµη λωρίδα που θα καλύπτει
όλη την επιφάνεια της διατοµής του οριοδείκτη σε πλάτος 25 cm.
Για την περίπτωση των οριοδεικτών σε αυτοκινητόδροµο η τοποθέτηση αντανακλαστικών στην πίσω
πλευρά των οριοδεικτών εξυπηρετεί τις περιόδους που εκτρέπεται η κυκλοφορία στο ένα οδόστρωµα
(πχ κατά την συντήρηση).
Το κέντρο βάρος των αντανακλαστικών στοιχείων θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 15 έως 20 cm
από την κορυφή του οριοδείκτη.
Κατά την παραλαβή θα γίνεται δειγµατοληψία σε ποσοστό 1% επί της παραδινόµενης ποσότητας µε
ελάχιστο αριθµό 5 τεµάχια στύλων.
Τα αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών πρέπει να καλύπτονται µετά την κατασκευή τους για την
πλήρη προστασία τους κατά τις φορτοεκφορτώσεις, την µεταφορά και την τοποθέτησή τους.

40.4.4 ∆είκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης
Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20 (οπλισµός 4Φ8+συνδετήρες Φ6/15). Οι διαστάσεις τους θα είναι 0,20Χ0,20Χ0,75
m. Οι δείκτες θα πακτώνονται µέσα στη βάση από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, διαστάσεων
0,40Χ0,40Χ0,50 m, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άλλο τους άκρο να εξέχει από το έδαφος κατά 0,40m.
Η κατασκευή θα γίνεται µε την µέθοδο της προκατασκευής για την επίτευξη δεικτών της ίδιας
ποιότητας σχήµατος και όψης. Τα σχέδια που θα υποβάλλει ο ανάδοχος θα πρέπει να τύχουν της
έγκρισης της Υπηρεσίας.

40.4.5 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιοµετρικοί δείκτες
Οι αντανακλαστικοί χιλιοµετρικοί δείκτες θα είναι τύπου ανάλογου προς την Π-15 των προδιαγραφών
που ισχύουν για πληροφοριακές πινακίδες, µε τη διαφορά ότι η γραφή θα είναι αντανακλαστική και θα
έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας, αντοχής κλπ σύµφωνα µε την µεµβράνη υπερυψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ για τους χιλιοµετρικούς δείκτες των αυτοκινητοδρόµων σύµφωνα µε
την προσωρινή προδιαγραφή της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 953Β’/24-40-97) που καθορίζει τα
χαρακτηριστικά τύπου ΙΙΙ. Επίσης διαφοροποιούνται οι διαστάσεις των πινακίδων (σχετικά µε την
πινακίδα Π-15). Το υπόβαθρο των χιλιοµετρικών δεικτών αυτοκινητοδρόµων θα είναι αντανακλαστικό,
θα έχει χρώµα πράσινο και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας αντοχής κλπ σύµφωνα µε τη
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µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ) κατά την προδιαγραφή ΥΠΕΧΩ∆Ε Σ-311. Το
υπόβαθρο των χιλιοµετρικών δεικτών των λοιπών οδών (πλην αυτοκινητοδρόµων) θα είναι
ανακλαστικό, θα έχει χρώµα κυανό και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικής µεµβράνης τύπου Ι
(σύµφωνα µε την προδιαγραφή Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Σ-311). Ο στύλος στήριξης της πινακίδας θα είναι από
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα διαµέτρου 1 1/2’’ και πάχους τοιχώµατος 3,4 mm και θα έχει κατάλληλο
ύψος, ώστε η κάτω πλευρά του χιλιοµετρικού δείκτη να βρίσκεται σε ύψος 0,60 m πάνω από την
τελική στάθµη της οδού.

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ

41

41.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
Περιλαµβάνονται τα κάθε είδους στηθαία ασφαλείας των οδών τα οποία διακρίνονται σε:
•

Μεταλλικά από χαλύβδινη λαµαρίνα διπλής αυλάκωσης (διατοµή W).

•

Σκυροδέµατος τύπου NJ.

•

Και ανάλογα µε τη χρήση τους σε:

•

Μονόπλευρα

•

Αµφίπλευρα.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων τύπων
στηθαίων που θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης ασφάλισης. Ανάλογα µε την
ταχύτητα µελέτης της οδού, τη σύνθεση κυκλοφοριακού φόρτου και τη θέση τοποθέτησής τους επί της
οδού τα προς εγκατάσταση µεταλλικά στηθαία πρέπει να έχουν πιστοποίηση για τις επιδόσεις τους και
συγκεκριµένα για τη χαρακτηριστική ιδιότητα που είναι το «επίπεδο συγκράτησης» σύµφωνα µε ΕΝ1317. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει εγκαίρως πιστοποιητικό του κατασκευαστή
των µεταλλικών στηθαίων για τη χαρακτηριστική ιδιότητα «επιπέδου συγκράτησης» των στηθαίων που
θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, και µόνο τότε επιτρέπεται να αρχίσει η
εγκατάσταση των στηθαίων

41.2 Υλικά
Για την κατασκευή των στηθαίων τα υλικά που χρησιµοποιούνται για κάθε µέρος αυτών είναι:

41.2.1 Γενικές απαιτήσεις µεταλλικών στηθαίων
Όλα τα χαλύβδινα υλικά, λαµαρίνες, δοµικός χάλυβας, κοχλίες, περικόχλια κτλ θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που ακολουθούν:
∆ιατοµές δοµικού χάλυβα

:

EN 10025-S235 JR.

Χαλύβδινες πλάκες ≤30 mm
Χαλύβδινες πλάκες >30 mm

:
:

EN 10025-S235 JR.
EN 10025-S235 JO.

Κοχλίες

:

GD 10.9 DIN 6914

Περικόχλια

:

GD 10.9 DIN 6915

Ροδέλες

:

GD 10.9 DIN 6916 (ROUND. FLAT)

Κοχλίες διαµ. ≥ 20 mm

-
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: GD 10.9 DIN 6917 (TAPERED – ∆ΙΑΤΟΜΕΣ Ι)
: GD 10.9 DIN 6918 (TAPERED – ∆ΙΑΤΟΜΕΣ U)
Κοχλίες διαµ. ≤16 mm

-

Κοχλίες διαµ.

:

GD 8.8 DIN 931

Περικόχλια

:

GD 8.8 DIN 934

Ροδέλες

:

GD 8.8 DIN 125

: GD 8.8 DIN 434 (TAPERED – ∆ΙΑΤΟΜΕΣ U)
: GD 8.8 DIN 435 (TAPERED – ∆ΙΑΤΟΜΕΣ Ι)
Ηλεκτροσυγκόλληση
Γαλβάνισµα

:
:

ANSI/AWS DI.I
DIN 50976

Το γαλβάνισµα γίνεται απαραίτητα µετά την εξέλαση, κοπή, διάνοιξη οπών και την κατά οποιοδήποτε
τρόπο επεξεργασία όλων των χαλύβδινων υλικών που θα τα καταστήσει έτοιµα για την τελική
συναρµολόγηση. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό
βεβαίωσης περί της ποιότητας του χάλυβα και του γαλβανίσµατος.

41.2.2 Μέρη κατασκευής µεταλλικού στηθαίου
•

Ορθοστάτης χαλύβδινος

∆ιατοµής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του πιστοποιηµένου στηθαίου. Η διατοµή
U 120x55x5 mm µε µήκος ανάλογο του τύπου στηθαίου είναι ενδεικτική. Ο ορθοστάτης
αποτελείται από ενιαίο τεµάχιο, εκτός από την περίπτωση προσθήκης χειρολισθήρα οπότε
επιτρέπεται η ηλεκτροσυγκόλληση του τµήµατος επιµήκυνσης σύµφωνα µε τα τυπικά σχέδια.
•

Τα παρεµβλήµατα:

Απλό, χαλύβδινο ενδεικτικής διατοµής U 50x65x3 mm και µήκους 306 mm. Η διατοµή και οι
λοιπές λεπτοµέρειες καθορίζονται από τον κατασκευαστή του πιστοποιηµένου στηθαίου.
Προεξέχον, από χαλύβδινο έλασµα πάχους 3 mm µε πλάτος ανεπτυγµένης επιφάνειας (πριν από
την κάµψη του ελάσµατος για τη διαµόρφωση της διατοµής) ίσο προς 435 mm κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε RPS Ausgabe 1989 (Berichtigter Nachtruck Oct.1992). Οι ανοχές των διαστάσεων
θα είναι σύµφωνες µε DIN 1016.
•

Αυλακωτή χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 3 mm

Το χρησιµοποιούµενο έλασµα µετά την εξέλαση (διαµόρφωση διπλής αυλάκωσης) θα έχει πλάτος
80 mm και ύψος 306 mm. Οι ανοχές στις διαστάσεις θα είναι σύµφωνες µε DIN 1016.
Η αυλακωτή λαµαρίνα κατασκευάζεται σε τυποποιηµένα τεµάχια µήκους 4310 mm (ωφέλιµο
µήκος 4000 mm και µήκος επικάλυψης 310 mm), από έλασµα βιοµηχανικής παραγωγής
αποκλειόµενης της χρήσης χάλυβα από επανάτηξη.
Το έλασµα θα είναι ενιαίο τεµάχιο, θα φέρει οπές σύνδεσης και οπές στερέωσης (ανάλογα µε την
πύκνωση των ορθοστατών) που θα έχουν διανοιχτεί µε βιοµηχανικό τρόπο, σύµφωνα µε τα
σχέδια.
•

Μικροϋλικά σύνδεσης στοιχείων στηθαίου

Περιλαµβάνονται κοχλίες και περικόχλια για τη σύνδεση των στοιχείων του στηθαίου καθώς και η
τυχόν απαιτούµενη πλάκα έδρασης του ορθοστάτη διαστάσεων 400x400x10 mm, καθώς και τα
ειδικά τεµάχια που τοποθετούνται στο πέρας της αυλακωτής λαµαρίνας.
•

Χειρολισθήρας
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Ο προβλεπόµενος σε διαφόρους τύπους στηθαίων χειρολισθήρας θα είναι γαλβανισµένος
σιδηροσωλήνας

ISO

MEDIUM

(βαρύς-πράσινη

ετικέτα)

µε

διάµετρο

Φ 63,5

(2½").

Σιδηροσωλήνας τοποθέτησης ορθοστάτη «αφαιρετού» στηθαίου σύµφωνα µε DIN 2458 και
εσωτερική διάµετρο ίση µε τη µέγιστη διάσταση της διατοµής του ορθοστάτη +3 mm.
•

Υλικά επανεπίχωσης από άµµο λατοµείου

Για την επανεπίχωση της οπής που δηµιουργείται από την τοποθέτηση του ορθοστάτη
χρησιµοποιείται άµµος λατοµείου εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 20 cm που θα
συµπληρωθεί µε υλικό ίδιο προς το υλικό της τελικής επιφάνειας του έργου.
•

Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 εγκιβωτισµού ορθοστάτη µεταλλικού στηθαίου.

41.2.3 Υλικά στηθαίου σκυροδέµατος
Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 για το σώµα στηθαίου σκυροδέµατος π.χ. τύπου NJ.
Σιδηρός οπλισµός S400 KTX για τον οπλισµό στηθαίου σκυροδέµατος.

41.2.4 Αντανακλαστικά στοιχεία
Τα αντανακλαστικά στοιχεία, χρώµατος λευκού, κόκκινου, κίτρινου, µε ελάχιστη επιφάνεια 60 cm

2

αποτελούνται από:
•

Χαλύβδινο έλασµα σύµφωνα µε «Τεχνική Οδηγία» ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆3γ/Ο/5/13-Ω/18-2-92 µε
επικολληµένη στις δυο όψεις του ελάσµατος, είτε µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας
τύπου ΙΙΙ, είτε πλαστικού φύλλου µε υάλινα σφαιρίδια ισοδύναµης αντανακλαστικότητας.

•

Αντανακλαστικά στοιχεία γραµµικής οριοσήµανσης, διαστάσεων 0,84x0,10 ή 0,15 m

από

λεπτό φύλλο αλουµινίου µε κυµατιστή επιφάνεια που φέρουν αντανακλαστική µεµβράνη
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ.
•

Άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τα σχέδια που θα φέρει αντανακλαστική µεµβράνη όπως τα
προηγούµενα.

41.3 Εκτέλεση Εργασιών
41.3.1 Μεταλλικά στηθαία
Πριν από την τοποθέτηση των ορθοστατών του στηθαίου, θα προσδιορίζεται η θέση υπόγειων
ηλεκτρικών δικτύων ή άλλων αγωγών που µπορεί να υποστούν βλάβη κατά την έµπηξη των
ορθοστατών. Εάν χρειασθεί θα γίνονται δοκιµαστικές τοµές για τον προσδιορισµό της θέσης αγωγών.
Επιτρέπεται η αλλαγή της απόστασης µεταξύ των ορθοστατών κατά 30 cm. Επιτρέπεται η χρήση
διπλής αυλακωτής λαµαρίνας εφόσον υπάρχει ανάγκη παράλειψης ενδιάµεσου ορθοστάτη, π.χ. για να
αυξηθεί η απόσταση µεταξύ δυο ορθοστατών από 2 m σε 4 m.
Ο ορθοστάτης τοποθετείται οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά στις θέσεις που ορίζονται στα σχέδια της
µελέτης (απόσταση αυλακωτής λαµαρίνας από άκρη καταστρώµατος, µήκος ορθοστάτη από
επιφάνεια στερέωσης, βύθιση στηθαίου κτλ). ∆ιατηρείται πάντα ελάχιστη απόσταση 0,50 m της όψης
της αυλακωτής λαµαρίνας από την ακµή του άκρου του ασφαλιστικού οδοστρώµατος. Η στερέωση του
θα γίνει µε διάνοιξη κατάλληλης οπής (σε διάµετρο και βάθος σύµφωνα µε τα σχέδια) µε περιστροφική
διάτρηση (αφαίρεση εδαφικού υλικού). Επιτρέπεται η έµπηξη του ορθοστάτη µε κρούση εφόσον δεν
συνεπάγεται αποδιοργάνωση του παράπλευρου οδοστρώµατος. Η διανοιγµένη οπή επανεπιχώνεται
µε άµµο λατοµείου και συµπυκνώνεται κατάλληλα.
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Στην περίπτωση συνάντησης µεµονωµένων κροκάλων, στη θέση των ορθοστατών, που εµποδίζουν
την έµπηξη του ορθοστάτη, γίνεται εκσκαφή και αφαίρεση της κροκάλας, τοποθετείται ο ορθοστάτης
και επανεπιχώνεται η οπή µε διάστρωση και συµπύκνωση άµµου λατοµείου ανά στρώσεις πάχους
150 cm.
Μετά την τοποθέτηση των ορθοστατών γίνεται η σύνδεση της λαµαρίνας και των παρεµβληµάτων µε
τους ορθοστάτες µε τους κατάλληλους κοχλίες. Εφόσον η εργασία γίνεται επί οδού υπό λειτουργία,
τότε ρυθµίζεται ο ρυθµός εργασίας ώστε µε το πέρας των εργασιών της ηµέρας να έχει τοποθετηθεί
και η αυλακωτή λαµαρίνα, και ποτέ αυτή να µη προβάλλει, στην προσερχόµενη κυκλοφορία χωρίς
προστατευτικά µέτρα.
Η συναρµολόγηση των τεµαχίων της λαµαρίνας θα γίνεται στην περιοχή του ορθοστάτη έτσι ώστε ο
ορθοστάτης να αποτελεί και «άξονα» του επικαλυπτόµενου τµήµατος των δυο τεµαχίων. Η
τοποθέτηση των τεµαχίων της λαµαρίνας θα γίνεται έτσι ώστε το άκρο του επόµενου τεµαχίου (κατά τη
φορά κίνησης των οχηµάτων), να επικαλύπτεται από το προηγούµενο τεµάχιο.
Κατά την τοποθέτηση της λαµαρίνας γίνεται και η τοποθέτηση των ελασµάτων µε τα αντανακλαστικά
τους εκτός αν αυτά είναι στοιχεία γραµµικής οριοσήµανσης, οπότε τοποθετούνται µετά το πέρας της
εγκατάστασης των στηθαίων µε άγκιστρα και κόλλα.
Στην περίπτωση που το έργο βρίσκεται σε περιοχή µε συχνές χιονοπτώσεις τα αντανακλαστικά
στοιχεία θα είναι κατάλληλου τύπου ώστε να τοποθετούνται στη στέψη της αυλακωτής λαµαρίνας.
Η κοχλίωση µεταξύ δυο τεµαχίων αυλακωτής λαµαρίνας που γεφυρώνουν αρµό γέφυρας θα γίνεται
έτσι ώστε να επιτρέπεται η ολίσθηση µεταξύ των δυο τεµαχίων κατά τις συστολές-διαστολές της
γέφυρας.
Οποιαδήποτε φθορά σε γαλβανισµένη επιφάνεια θα αποκαθίσταται µε διπλή επάλειψη από χρώµα
υλικού «σκόνης ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή η εργασία αποκατάστασης για το
πακτούµενο εντός του εδάφους τµήµα των ορθοστατών και τα άκρα βύθισης των στηθαίων θα γίνεται
πριν από την τοποθέτησή τους εντός του εδάφους, ενώ για όλα τα υπόλοιπα µέρη θα γίνεται µετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης του στηθαίου.
Σε κάθε περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται µε µια από τις τρεις µεθόδους που
περιγράφονται από ASTM A780 και ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος επικάλυψης που
προδιαγράφεται για το συγκεκριµένο στοιχείο.
Η σύνδεση των τµηµάτων του χειρολισθήρα γίνεται µε τοποθέτηση συνδετήριου τεµαχίου
γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα µήκους 0,60 m διαµέτρου µικρότερης του χειρολισθήρα, ο οποίος
τοποθετείται ισοµερώς µέσα στα εκατέρωθεν τεµάχια. Για την αποτροπή της ολίσθησης του
συνδετήριου τεµαχίου συγκολλείται ακίδα εξωτερικά επί αυτού στο µέσον του.
Η σύνδεση των τεµαχίων του χειρολισθήρα µε µικρό τεµάχιο σωληνωτού συνδέσµου µε κοχλίωση δεν
επιτρέπεται, γιατί κατά την πρόσκρουση οχήµατος αποδεσµεύονται τα εκατέρωθεν τεµάχια του
χειρολισθήρα και αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για τους επιβάτες των οχηµάτων.
Η απόληξη του στηθαίου θα είναι:
•

είτε βυθισµένη στο ακραίο τµήµα µήκους 12 m (όταν αυτό προβάλλει προς την προσερχόµενη
κυκλοφορία οχηµάτων), ή µήκους

4,37 m όταν αυτό κατευθύνεται προς την κατεύθυνση

κυκλοφορίας. Το βυθισµένο άκρο της λαµαρίνας του στηθαίου δεν επιτρέπεται να εξέχει πάνω
από τη γύρω διαµορφωµένη επιφάνεια περισσότερο από 5 cm.
•

είτε αποµακρυνόµενη οριζοντιογραφικά από την οριογραµµή του ασφαλτικού οδοστρώµατος
µε κλίση στο ακραίο τµήµα µήκους 12 m ανάλογα µε την ταχύτητα της οδού:
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V[km/h]

V≥110

100

90

80

70

60

Οριζόντια κλίση

1:20

1:18

1:16

1:14

1:12

1:10

Εφόσον η χάραξη του στηθαίου βρίσκεται σε καµπυλότητα µε ακτίνα R<45 m τότε οι αυλακωτές
λαµαρίνες πρέπει να «κουρµπάρονται» στην καµπυλότητα της χάραξης που απαιτείται.

41.3.2 Στηθαία από σκυρόδεµα
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και διακρίνονται σε:
Τα επιτόπου κατασκευαζόµενα ή προκατασκευασµένα στηθαία σκυροδέµατος ανεξαρτήτως της
µεθόδου κατασκευής, θα συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες ανοχές τελειώµατος:
•

Επικάλυψη οπλισµού

-0+15 mm

•

Πλάτος στέψης

-0+6 mm

•

Πλάτος βάσης

-0+15 mm

•

Ευθύτητα επιφάνειας. Απόκλιση από το θεωρητικό άξονα ανά τµήµα µήκους 6 m

15 mm

•

Κατακόρυφη χάραξη. Απόκλιση από µια γραµµή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθµη
οδοστρώµατος ανά τµήµα µήκους 6 m

15 mm

•

Απόκλιση από την οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη µεταξύ των διαδοχικών κατασκευών

5 mm

Επιπλέον τα προκατασκευασµένα στηθαία θα συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες ανοχές:
α. Οι διαστάσεις της διατοµής δε θα µεταβάλλονται περισσότερο από

5 mm

β. Ο κατακόρυφος άξονας δε θα αποκλίνει από την κατακόρυφο περισσότερο από

5 mm

γ. Όταν ελέγχεται η επιφάνεια µε ευθύγραµµο κανόνα µήκους 3 m οι ανωµαλίες δε θα

5 mm

υπερβαίνουν τα
δ. Η κατά µήκος στάθµη δε θα µεταβάλλεται από τις διαστάσεις των σχεδίων, ανά τµήµα

5 mm

µήκους 3 m, περισσότερο από

Η βάση οδοστρωσίας επί της οποίας θεµελιώνεται το στηθαίο σκυροδέµατος θα είναι συµπυκνωµένη
τουλάχιστον στο 95% της µέγιστης ξηρής πυκνότητας, (µέθοδος C, AASHTO T180).
Κατασκευαζόµενα «επί τόπου» στηθαία. Τα «επί τόπου» σκυροδετούµενα στηθαία θα
κατασκευάζονται µε χρήση λυόµενων τύπων. Οι τύποι θα είναι µεταλλικοί ή ξύλινοι επενδυµένοι µε
πλαστικό υλικό ώστε να παράγεται λείο και πυκνό τελείωµα επιφάνειας. Σύνδεση των τύπων δια
µέσου του σώµατος του σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται µε λάδι που δεν
αποχρωµατίζει ή κηλιδώνει το σκυρόδεµα. Εφόσον πρόκειται για αµφίπλευρα στηθαία τοποθετείται
εντός του σκυροδέµατος πολύ ελαφρύς οπλισµός σύµφωνα µε τα σχέδια που έχει αποκλειστικό
σκοπό την αποφυγή θραύσης του στηθαίου σε µεγάλα τεµάχια, κατά την πρόσκρουση οχήµατος.
Όταν η σκυροδέτηση γίνεται µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα και ολισθαίνοντα σιδηρότυπο, τότε πριν
αρχίσει η κατασκευή θα προηγείται κατασκευή µη λειτουργικού δοκιµαστικού τµήµατος του στηθαίου
µήκους τουλάχιστον 3 m, προκειµένου να εξασφαλισθεί η καταλληλότητα της µελέτης σύνθεσης του
σκυροδέµατος, η οργάνωση της εργασίας και η καταλληλότητα του µηχανικού εξοπλισµού που θα
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χρησιµοποιηθεί κατά την κατασκευή (τροφοδοσία µε σκυρόδεµα, µηχάνηµα ολισθαίνοντος
σιδηροτύπου διάστρωσης – συµπύκνωσης).
Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιµης ξήρανσης του σκυροδέµατος κατά την κατασκευή θα
προστατεύεται το στηθαίο σε όλη την επιφάνειά του ψεκαζόµενο µε υγρό που δηµιουργεί µεµβράνη. Η
κατασκευή αρµών συστολής ξήρανσης δε θεωρείται αναγκαία.
Προκατασκευασµένα στηθαία. Τα προκατασκευασµένα τµήµατα στηθαίων από σκυρόδεµα θα
έχουν µήκος 3,00 m, θα φέρουν αγκύρια µε υποδοχές στη στέψη τους ή δυο οριζόντιες διαµπερείς
οπές στην πλευρά τους για την ανάρτηση και µεταφορά τους µε γερανό.Τα προκατασκευασµένα
τεµάχια που χρησιµοποιούνται για προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας, θα πρέπει να έχουν στη βάση
τους και στο µέσο του µήκους τους εγκάρσια κοιλότητα ορθογωνικής διατοµής διαστάσεων όψης 60
cm κατά µήκος και 8 cm στο ύψος για την απορροή των οµβρίων του οδοστρώµατος.
Τα προκατασκευασµένα αµφίπλευρα στηθαία θα φέρουν σύστηµα οπλισµού µε κατάλληλους
συνδέσµους στα άκρα τους, ώστε συνδεόµενα µεταξύ τους να αποτελούν ενιαία αλυσίδα. Μετά την
κατασκευή των στηθαίων γίνεται η τοποθέτηση των αντανακλαστικών σε ύψος 15 cm χαµηλότερα από
τη στέψη του στηθαίου. Στην περίπτωση που η περιοχή του έργου έχει συχνές χιονοπτώσεις αυτά θα
είναι κατάλληλης µορφής ώστε να τοποθετούνται στη στέψη του στηθαίου.

42 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Η περίφραξη θα κατασκευαστεί περιµετρικά σε όλο το µήκος των ορίων του οικοπέδου. Στο χώρο θα
κατασκευαστεί ισχυρή περίφραξη από γαλβανισµένους σιδηροπασσάλους, διατοµής σχήµατος Γ
(γωνιώδεις), 50x50x5 mm σε ύψος 2,50m από το έδαφος οι οποίοι θα είναι πακτωµένοι σε βάση από
σκυρόδεµα. Οι πάσσαλοι θα είναι κατακόρυφοι µέχρι ύψους 2,0m από το έδαφος, ενώ στα τελευταία
50cm ύψους θα απολήγουν οι σιδηροπάσσαλοι υπό γωνία, µε κλίση 30° προς την εξωτερική πλευρά
της περίφραξης. Οι κεκκαµένες απολήξεις των σιδηροπασσάλων θα ενώνονται µε ακανθωτό σύρµα.
Το ακανθωτό σύρµα θα έχει πάχος 2,5 mm και θα τοποθετηθεί σε δύο σειρές. Τόσο στο κατακόρυφο
τµήµα κάθε πασσάλου όσο και στο κεκκαµένο θα ανοιχθούν οπές για να περάσει το σύρµα ενίσχυσης
και το ακανθωτό σύρµα. Το σύρµα ενίσχυσης θα έχει πάχος 4mm και θα µπει σε τρεις σειρές, σε ίσες
αποστάσεις. Θα χρησιµοποιηθεί δικτυωτό ροµβοειδές συρµατόπλεγµα, µε βρόγχους 5x5cm για να
εµποδίζεται η διέλευση τρωκτικών. Η απόσταση µεταξύ των πασσάλων θα είναι 3,0m, ενώ ανά 9,0m
θα τοποθετηθούν αντηρίδες από µορφοσίδηρο ίδιας διατοµής µε αυτήν των κατακόρυφων πασσάλων.
Οι αντηρίδες θα είναι πακτωµένες σε βάση από σκυρόδεµα, διαστάσεων 0,4x0,4x0,5m και θα
ενωθούν µε τους πασσάλους µε ηλεκτροσυγκόλληση. Ο τερµατισµός της περίφραξης στο έδαφος και
εντός αυτού θα γίνεται σε τοιχείο διαστάσεων 30x30cm από µπετόν για να περιορίζεται η εκσκαφή του
εδάφους από ζώα. Το σκυρόδεµα εξέχει 10cm από την επιφάνεια του εδάφους, σχηµατίζοντας ένα
περιµετρικό τοιχείο. Το τοιχείο, όπως και οι βάσεις πάκτωσης των σιδηροπασσάλων και των
αντηρίδων τους θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C16/20. Το τοιχείο θα είναι οπλισµένο µε κύριο
οπλισµό S500 και συνδετήρες τουλάχιστον S400. Αρχικά θα πακτωθούν οι πάσσαλοι και στη
συνέχεια, αφού τοποθετηθεί το συρµατόπλεγµα, θα κατασκευαστεί το τοιχείο στο οποίο θα πακτωθεί
(εκτός από τους πασσάλους) και το συρµατόπλεγµα κατά 5cm. Στον ξυλότυπο του τοιχείου, κάθε
15m, θα τοποθετείται φελιζόλ για την δηµιουργία αρµών διαστολής. Περίφραξη, όχι κατ’ ανάγκη του
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ίδιου ύψους, θα κατασκευασθεί και σε όσες από τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του έργου κριθεί
απαραίτητο (π.χ. χώρος δειγµατοληψίας κλπ.)

43 ΠΥΛΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Η πύλη εισόδου του έργου θα είναι ανοιγόµενη ή σειρόµενη και η λειτουργία της θα είναι
ηλεκτροκίνητη. Η κίνηση των θυρών αυτών θα γίνεται µε ράουλα που θα κινούνται σε οδηγό
πακτωµένο σε βάση από γκρο µπετόν, διατοµής 0,10x0,05m. Οι θύρες θα αποτελούνται από πλαίσια
στραντζαριστά. Τα πλαίσια θα έχουν ύψος 2,0m, ενώ τα ράουλα θα έχουν ύψος 10cm. Ο ωφέλιµος
χώρος διέλευσης θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη είσοδο και έξοδο δύο
διαφορετικών οχηµάτων και πάντως όχι µικρότερος των 6,0m. Οι θύρες θα φέρουν ενίσχυση από το
ίδιο υλικό και ιδίων διαστάσεων µε τα πλαίσια. Επίσης, θα επενδυθούν µε συρµατόπλεγµα και θα
ασφαλίζονται µε κλειδαριά. Το συρµατόπλεγµα θα έχει πάχος σύρµατος 4mm και διαστάσεις βρόγχων
5x5cm. Οι θύρες θα στηρίζονται σε ένα υποστύλωµα η κάθε µία, διαστάσεων τουλάχιστον 0,3x0,3m
από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η θεµελίωση θα γίνει από µεµονωµένα πέδιλα, συνδεδεµένα µε
συνδετήριο δοκό διαστάσεων ανάλογα µε τους υπολογισµούς. Τα υλικά θα είναι σκυρόδεµα C16/20
οπλισµένο µε χάλυβα S500. Η έδραση της εισόδου θα γίνει σε άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.

44 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

44.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου, µε την οποία
επιδιώκονται τα ακόλουθα:
(1)

Η σταθεροποίηση πρανών ορυγµάτων και επιχωµάτων, η αποτροπή περαιτέρω υποβάθµισης
και αγονοποίησης του εδάφους από διαβρώσεις ή/και κατολισθήσεις, κυρίως µε τη φύτευση
βαθύρριζων φυτών.

(2)

Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από τις ζηµιές που προκλήθηκαν στο τοπίο λόγω
της κατασκευής του Έργου, καθώς και η βελτίωση της χλωρίδας των λατοµείων,
δανειοθαλάµων, χώρων απόθεσης υλικών, εργοταξίων κτλ., µε σκοπό την αρµονική
ενσωµάτωση του Έργου στο τοπίο.

(3)

Η βελτίωση της λειτουργικότητας του Έργου, η οπτική καθοδήγηση, η προστασία από
πλευρικούς ανέµους κτλ.

(4)

Η αισθητική βελτίωση και αύξηση της λειτουργικότητας των χώρων που χρησιµοποιούνται από
χρήστες του Έργου, π.χ. χώρων στάθµευσης, αναµονής.

44.2 Υλικά
44.2.1 Γενικά
(α)

Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που

λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1564/85. Όλα τα φυτά πρέπει να είναι
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αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας και να έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά
και αρκετά καλά αναπτυγµένα, καθώς και υγιή ριζικά συστήµατα. Τα φυτά πρέπει να είναι
σκληραγωγηµένα, απαλλαγµένα από αντιαισθητικούς κόµβους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από
τον άνεµο και άλλες παραµορφώσεις. Η εµφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας και
σφριγηλότητας και να είναι εµφανές ότι το κλάδεµα της κορυφής και το ξεκαθάρισµα των ριζών έχει
γίνει σωστά.
Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα των δένδρων πρέπει να έχουν ίσιους κατά το δυνατόν

(β)

κορµούς µε σωστή διαµόρφωση των κλαδιών, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. ∆εν
πρέπει να έχουν τοµές των κλώνων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 20 mm που να µην έχουν επουλωθεί
τελείως.
(γ)

Στην περίπτωση που τα φυτά έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου ή

φυτοδοχεία (γλάστρες) ή χάρτινα δοχεία (για ειδικά φυτά), τα δοχεία αυτά θα είναι πλήρη µε κατάλληλο
υπόθεµα ανάπτυξης.
(δ)

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποδείξει το (τα)

φυτώριο(α) από το(τα) οποίο(α) θα προέλθει το φυτικό υλικό, προκειµένου η Υπηρεσία να το ελέγξει
(αν κρίνει σκόπιµο) παρουσία του Αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα προσκοµιστούν στο Έργο να είναι
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αλλά και να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για λεπτοµερή έλεγχο επί
τόπου του Έργου.
(ε)

Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του Έργου, κατά είδος, αριθµό,

µέγεθος, ηλικία και κατηγορία, θα είναι αυτό που περιγράφεται κατωτέρω και στα λοιπά συµβατικά
τεύχη του Έργου. Σηµειώνεται ότι αν τα φυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, η Υπηρεσία
κατά την απόλυτη κρίση της, µπορεί:
xii.

Να δώσει εντολή για αποµάκρυνση ελαττωµατικών φυτών ακόµη και µετά τη φύτευση και να
ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές.

xiii.

Να τα τιµολογήσει µε την τιµή της επόµενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθµός των φυτών
αυτών είναι σχετικά µικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σηµαντικά από τις
προδιαγραφές ύψους, διαµέτρου κορµού και διακλάδωσης. Σηµειώνεται ότι για τα φυτά της
τελευταίας κατηγορίας φυτών (φυτά σπορείου) πιστοποιείται στον Ανάδοχο µόνο το 80% της
δαπάνης συντήρησης των φυτών αυτών.

44.2.2 Καλλωπιστικά ∆ένδρα και Ειδικά Καλλωπιστικά ∆ένδρα
(α)

Θα χρησιµοποιούνται τα πλέον εγκλιµατισµένα στις τοπικές συνθήκες είδη, τα οποία θα

πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούµενης παραγράφου.
(β)

∆ένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε πρανή (ορυγµάτων, επιχωµάτων) θα έρχονται σε

µικρά µεγέθη, για να αντιµετωπίσουν επιτυχέστερα τις δυσµενείς συνθήκες ανάπτυξης, την πρώτη
περίοδο µετά την εγκατάστασή τους. Αντίθετα, δένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε διάφορους
χώρους (π.χ. στάθµευσης) για τη δηµιουργία σκιάς θα πρέπει να έρχονται σε µεγάλα σχετικά µεγέθη,
ώστε να εξυπηρετήσουν ταχύτερα το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάστασή τους.
(γ)

Τα φυτά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο αναπτυγµένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου

ή σε φυτοδοχεία (γλάστρες) µε βωλόχωµα κατάλληλου όγκου, εκτός της ψευδακακίας και άλλων ειδών
φυλλοβόλων πλατύφυλλων που µπορεί να είναι και γυµνόριζα. Τα µεγάλα δένδρα που θα
χρησιµοποιηθούν θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µε βωλόχωµα, µε κατάλληλη περικάλυψη ή µέσα
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σε φυτοδοχεία. Οι διαστάσεις των πλαστικών σακιδίων πολυαιθυλενίου ή των φυτοδοχείων θα είναι
κατάλληλες ανάλογα µε το µέγεθος του φυτού, κατ' ελάχιστον δε θα έχουν διάµετρο 30 cm για τα
καλλωπιστικά δένδρα και άνω των 40 cm για τα ειδικά καλλωπιστικά δένδρα.
(δ)

Το ύψος των δένδρων που προσδιορίζεται στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά τους, θα

µετράται πάνω από το λαιµό της ρίζας.

44.2.3 Καλλωπιστικοί Θάµνοι, Ειδικοί Καλλωπιστικοί Θάµνοι και Αναρριχώµενα
(α)

Θα χρησιµοποιούνται τα πλέον εγκλιµατισµένα στις τοπικές συνθήκες είδη, τα οποία θα

πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου.
(β)

Τα φυτά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο αναπτυγµένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου

ή φυτοδοχεία, θα έχουν τρεις τουλάχιστο µητρικούς κλώνους που ξεκινούν κοντά στο λαιµό και σχήµα
καλά διαµορφωµένο. Οι διαστάσεις των πλαστικών σακιδίων πολυαιθυλενίου ή των φυτοδοχείων θα
είναι κατάλληλες ανάλογα µε το µέγεθος του φυτού, κατ’ ελάχιστο δε θα έχουν διάµετρο 20 cm - 30 cm
για τους καλλωπιστικούς θάµνους και τα αναρριχώµενα και άνω των 30 cm για τους ειδικούς
καλλωπιστικούς θάµνους.
(γ)

Το ύψος των φυτών που προσδιορίζεται στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά τους, θα µετράται

πάνω από το λαιµό της ρίζας.

44.2.4 Ποώδη Πολυετή Φυτά και Φυτά Σπορείου σε Σακίδια
(α)

Τα ποώδη πολυετή φυτά είναι φυτά µικρής ανάπτυξης και καλλιεργούνται κυρίως για τα άνθη

τους και το εντυπωσιακό φύλλωµά τους. Θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου,
διαστάσεων τουλάχιστον 0,12 m x 0,18 m, µε σχήµα καλώς διαµορφωµένο, πλούσιο ριζικό σύστηµα
και ύψος πάνω από 0,20 m. Φυτεύονται σε επίπεδες επιφάνειες ή επιφάνειες µε ελαφρά κλίση, σε
χώρους χλοοτάπητα και σε χώρους όπου θέλουµε χαµηλό τελικό ύψος φυτών.
(β)

Τα φυτά σπορείου είναι νεαρά φυτά που πρόκειται να φυτευτούν κυρίως στα πρανή

ορυγµάτων, επιχωµάτων, τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου.

44.3 Εκτέλεση Εργασιών
44.3.1 Πάσσαλοι Υποστύλωσης ∆ένδρων
(α)

Οι πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων θα πρέπει να είναι από ξύλο καστανιάς, να είναι

πελεκητοί και τελείως αποφλοιωµένοι, να έχουν δε περίπου ενιαίο πάχος (διάµετρο) σε όλο το µήκος
τους. Γενικά, αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά στους όρους δηµοπράτησης, οι πάσσαλοι θα έχουν
ύψος 2,0 m. και περίπου πάχος 4 cm έως 5 cm σε όλο το µήκος τους. Το κάτω µέρος κάθε πασσάλου
και µέχρι ύψους 0,60 m. θα είναι επαλειµµένο µε παχύ στρώµα πίσσας. Οι πάσσαλοι θα εµπηγνύονται
στο έδαφος σε βάθος 0,50 m. Το άνω τµήµα των πασσάλων (πάνω από το πισσαρισµένο τµήµα) θα
παραµένει απροστάτευτο.
(β)

Πάσσαλοι ύψους 2,5 m θα χρησιµοποιούνται όταν το χρησιµοποιούµενο φυτικό υλικό

δένδρων και οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν. Στην περίπτωση αυτή είναι επιθυµητό να
χρησιµοποιούνται πάσσαλοι πελεκητοί, τελείως αποφλοιωµένοι, από ξύλο καστανιάς, µε περίπου
ενιαίο πάχος 5 cm έως 6 cm σε όλο τους το µήκος. Γίνονται δεκτοί στην περίπτωση αυτή εναλλακτικά
και πάσσαλοι πριστοί, διατοµής 6 cm x 6 cm από κατάλληλη ξυλεία (π.χ. κυπαρισσιού), εµποτισµένοι
εν θερµώ µε κατάλληλα µυκητοκτόνα σκευάσµατα της έγκρισης της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση
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ότι θα υποβληθεί από τον Aνάδοχο κατάλληλη τεκµηρίωση, µε την οποία θα αποδεικνύεται ότι θα
επιτυγχάνεται ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσµα συγκράτησης του δένδρου και αντοχής στο χρόνο. Στους
πασσάλους ύψους 2,5 m, το κάτω τµήµα ύψους 0,80 m θα είναι επαλειµµένο µε παχύ στρώµα
πίσσας. Οι πάσσαλοι θα εµπηγνύονται στο έδαφος σε βάθος 0,70 m. Για τους πασσάλους από ξύλο
καστανιάς το άνω τµήµα τους (πάνω από το πισσαρισµένο τµήµα) θα µένει απροστάτευτο, ενώ για
τους πριστούς πασσάλους θα επαρκεί ο προβλεπόµενος εµποτισµός τους.
(γ)

Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών, ο Ανάδοχος θα κάνει έλεγχο

της σταθερότητας και καθετότητας των πασσάλων και θα προβαίνει στην αποκατάσταση των
πασσάλων που παρουσιάζουν προβλήµατα.

44.3.2 Εγκατάσταση Φυτών (διάνοιξη λάκκων και φύτευση)
(α)

Στην εγκατάσταση των φυτών περιλαµβάνονται ακόλουθες εργασίες:

Το αρχικό βοτάνισµα των χώρων πριν τη φύτευση τους µε εργάτες ή µηχανικά µέσα.
Η διάνοιξη του λάκκου και ειδικότερα:
-

Για τα φυτά σπορείου, ποώδη πολυετή και θάµνους περιλαµβάνεται η διάνοιξη λάκκου
διαστάσεων 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες και διαστάσεων 0,50 m
x 0,50 m x 0,50 m σε έδαφος βραχώδες (µε χρήση µηχανικών µέσων ή/και εκρηκτικών), ο
πλήρης καθαρισµός από τις πέτρες και η διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης.

-

Για τη φύτευση των δένδρων περιλαµβάνεται η διάνοιξη λάκκου διαστάσεων 0,50 m x 0,50 m x
0,50 m σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες και διαστάσεων 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m σε έδαφος
βραχώδες (µε χρήση µηχανικών µέσων ή/και εκρηκτικών), ο πλήρης καθαρισµός από τις πέτρες
και η διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης.

Η µεταφορά και ενσωµάτωση στο λάκκο φύτευσης 50 g για τα φυτά σπορείου και 100 g για τα δένδρα
και θάµνους, λιπάσµατος τύπου 11.15.15, ή άλλου βασικού λιπάσµατος, της απόλυτης έγκρισης της
Υπηρεσίας. Η µεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το πλαστικό σακίδιο ή
φυτοδοχεία, η αφαίρεση τυχόν ξηρών µερών αυτού, η φύτευση κατακόρυφα και σε στάθµη την ίδια
προς το έδαφος που το περιβάλλει, µ' αυτή που είχε µε το χώµα από το οποίο αφαιρέθηκε, η
συµπίεση του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, ο σχηµατισµός ανάλογης µε την κόµη λεκάνης
άρδευσης, η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέντρωση και
αποµάκρυνση του άχρηστου υλικού (πλαστικά σακίδια, φυτοδοχεία, πέτρες, ξηροί κλώνοι κτλ.) σε
θέσεις απόρριψης επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές. Η πρώτη άρδευση που αναφέρθηκε
παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µε 10 lt νερό για τα φυτά σπορείου και 20 lt νερό για
τους θάµνους και τα δένδρα. Η πασσάλωση των δένδρων για τη στερέωσή τους. Οι πάσσαλοι πρέπει
να στερεώνονται καλά µέσα στο έδαφος, στο λάκκο του φυτού, προς την πλευρά των κρατούντων
ανέµων, πριν αρχίσει η διαδικασία φύτευσης. Το δένδρο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 10 cm
από τον πάσσαλο και να στερεώνεται σταθερά πάνω σ' αυτόν, στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του
δένδρου, σε δύο σηµεία. Το υλικό πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε µορφή ταινίας, ώστε να
µην προκαλέσει γδάρσιµο ή τραυµατισµό του κορµού, να σταυρώνει ανάµεσα στον πάσσαλο και στο
δένδρο και να στερεώνεται γερά στο καθορισµένο ύψος. Όταν τελειώσει η πασσάλωση θα γίνει
έλεγχος της καθετότητας και ευθυγραµµίας των πασσάλων.
(β)

Όλοι οι λάκκοι φύτευσης θα ελέγχονται από την Υπηρεσία πριν από τη φύτευση των φυτών,

ενώ η φύτευση των φυτών θα γίνεται µόνο παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Σε αντίθετη
περίπτωση δεν θα πιστοποιείται καµία εργασία ή υλικό (αξία φυτού, διάνοιξη λάκκων και φύτευση
φυτού) και ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να βγάλει από το έδαφος όσο φυτά φυτεύτηκαν, να
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επαναλάβει εξ ολοκλήρου όλες τις εργασίες και να αντικατάστησει όσα φυτά καταστραφούν από την
εξαγωγή, χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση, έστω και αν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι όλες οι
εργασίες και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν απολύτως σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα
στους όρους δηµοπράτησης.
(γ)

Η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σηµεία ακριβώς που προβλέπεται στα σχέδια της

εγκεκριµένης µελέτης φύτευσης. Αν τυχόν δεν έχει συνταχθεί µελέτη φύτευσης και ο εργασίες
πρασίνου προωθούνται µε µελέτη που συντάσσεται σταδιακά από την Υπηρεσία, τότε η φύτευση των
φυτών θα γίνει στα σηµεία ακριβώς που θα ορισθούν από αυτήν ή/και µε σχέδιο φύτευσης που θα
δοθεί στον Ανάδοχο, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

44.3.3 Συντήρηση
(α)
i.

Γενικά
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί κατάλληλα το πράσινο επί όσο χρόνο φέρει την
εκ της σύµβασης ευθύνη για υποχρεωτική συντήρηση των έργων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά
στους ειδικούς όρους της σύµβασης ο χρόνος συντήρησης λήγει:


Στην περίπτωση ανεξάρτητης εργολαβίας πρασίνου: Στο τέλος του συµβατικού χρόνου
εκτέλεσης του Έργου.



Στην περίπτωση εργολαβίας πρασίνου εντεταγµένης σε γενικότερη εργολαβία: Στο τέλος
της περιόδου εγγύησης του συγκοινωνιακού έργου (κατά τη διάρκεια της οποίας ο
Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του Έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του), όπως αυτή
προσδιορίζεται στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης.

ii.

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών ή µετά από
γραπτή εντολή του επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του Έργου, ανάλογα µε τις
απαιτήσεις των φυτών.

iii.

Επειδή οι επαναλήψεις των παραπάνω εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες
που θα επικρατήσουν στην περιοχή του Έργου, κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης,
µερικές από τις εργασίες αυτές µπορεί να αυξοµειωθούν (άρδευση, σχηµατισµός λεκάνης,
λίπανση, σχηµατισµός κόµης κτλ) ή και να παραλειφθούν τελείως (καταπολέµηση ασθενειών),
µετά από εκτίµηση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία, για τον
ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε εγκεκριµένης εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει.

iv.

Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει χωρίς την
παρουσία εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα πιστοποιείται.

v.

Σε περίπτωση που η εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εργασίες συντήρησης που
προβλέπεται από το πρόγραµµα εργασιών, δεν πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο σ' όλα τα
φυτά, ή σ' όλο το χώρο του Έργου, ή παρά τη γραπτή εντολή του επιβλέποντα της Υπηρεσίας
στο ηµερολόγιο του Έργου, τότε δεν θα πιστοποιείται οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης
που θα έχει γίνει σ' όλα τα φυτά και οι συνέπειες από την παράλειψη αυτή του Αναδόχου θα
βαρύνουν τον ίδιο.

vi.

Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρώνεται ο προορισµός
των φυτεύσεων. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί συνεχώς
την κατάσταση των φυτών και να προβαίνει στην αναγκαία συντήρηση αυτών, σύµφωνα µε όσα
προαναφέρθηκαν, µε σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και
την κατάλληλη εµφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα µε τη λειτουργικότητα, την αύξηση της
αντοχής και ασφάλειας των κατασκευών, όπως επίσης και την αισθητική βελτίωση του χώρου.
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vii.

(β)

∆εδοµένου ότι οι φυτεύσεις αναφέρονται σε «ζωντανούς οργανισµούς», για τους οποίους είναι
δυνατό, λόγω αστοχιών φύτευσης, ασθενειών, βανδαλισµών κτλ. να παρουσιασθούν σταδιακά
απώλειες των αρχικών φυτεύσεων, για αυτό στις περιπτώσεις έργων, στα οποία η περίοδος
συντήρησης περιλαµβάνει, µετά την προθεσµία ολοκλήρωσης των εργασιών φυτεύσεων και για
µια τουλάχιστο φυτευτική περίοδο, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος κατά την ως άνω
περίοδο συντήρησης, να εκτελεί νέες φυτεύσεις προς αντικατάσταση των απωλειών µέχρι
βαθµού που να ικανοποιήσει πλήρως την Υπηρεσία. Οι απαιτήσεις ελάχιστου µεγέθους φυτών
που περιλαµβάνονται στους όρους δηµοπράτησης για τις αρχικές φυτεύσεις θα έχουν
εφαρµογή και σε κάθε νέα φύτευση που θα γίνεται κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Εργασίες Συντήρησης

Στη συντήρηση περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:
viii.

Η Άρδευση των Φυτών

-

Η άρδευση των φυτών, κατά την περίοδο της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος άρδευσης,
θα γίνεται µε σωληνωτό δίκτυο, σταλλάκτες, ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου και χρονοδιακόπτες,
µε τους οποίους θα ρυθµίζεται η έναρξη και η λήξη της άρδευσης σε κάθε θέση, όπως επίσης και
η αντίστοιχη συχνότητα άρδευσης («εύρος άρδευσης»). Στην αρχική περίοδο µετά την
εγκατάσταση του πρασίνου µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και µέχρι την ολοκλήρωση
του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου, θα είναι δυνατόν η άρδευση να γίνεται
µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο σε συνδυασµό µε τα κατασκευασµένα (παράλληλα µε την εγκατάσταση
πρασίνου) έργα του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης.

-

Οι υδατικές ανάγκες των φυτών, ξηροφυτικών ειδών, για την κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, µε
σκοπό να διατηρούνται θαλερά (αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά στους ειδικούς όρους
δηµοπράτησης) θα παίρνονται ίσες προς:

-



Φυτά σπορείου, θάµνοι και δενδρύλλια (ερείσµατα, νησίδες, πρανή): 3
It/ηµέρα/φυτό



∆ένδρα (ερείσµατα, νησίδες): 6 Ιt/ηµέρα/φυτό

Άρδευση µε σταλλάκτες (παροχής 4 It/h):

Για «εύρος άρδευσης» µία φορά ανά 4 ηµέρες, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, η απαιτούµενη,
σε κάθε άρδευση, ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση προς:


Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 3 It/ηµέρα/φυτό x 4 ηµέρες = 12
Ιt/άρδευση/φυτό



Σε δένδρα: 6 It/ηµέρα/φυτό x 4 ηµέρες = 24 Ιt/άρδευση/φυτό

Η ως άνω άρδευση θα πραγµατοποιείται µε λειτουργία σταλλακτών:


Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) x 3 h



Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) x 3 h

Για «εύρος άρδευσης» µία φορά ανά 7 ηµέρες, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά
περίοδο, η απαιτούµενη, σε κάθε άρδευση, ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση
προς:


Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 3 It/ηµέρα/φυτό x 7 ηµέρες = 21 ≈
20 Ιt/άρδευση/φυτό



Σε δένδρα: 6 It/ηµέρα/φυτό x 7 ηµέρες = 42 ≈ 40 Ιt/άρδευση/φυτό

Η ως άνω άρδευση θα πραγµατοποιείται µε λειτουργία σταλλακτών:


Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) x 5 h



Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) x 5 h
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Για διαφορετικό «εύρος άρδευσης» θα επιλέγεται ανάλογα διαφορετική διάρκεια
άρδευσης ανά φυτό, µε τήρηση της σχέσης:

-



Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h)



Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h)

Άρδευση µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο και χρήση των έργων του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης:
Κατά την αρχική περίοδο, µετά την εγκατάσταση του πρασίνου, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η
κατασκευή του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης, η άρδευση µπορεί να γίνεται
µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο µε χρήση των κατασκευασµένων έργων του τριτεύοντος αρδευτικού
δικτύου (τα οποία κατασκευάζονται παράλληλα µε την εγκατάσταση του πρασίνου). Την περίοδο
αυτή η άρδευση, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, λόγω των δυσχερειών που παρουσιάζει η
συχνή άρδευση, γίνεται µε εύρος άρδευσης µία φορά ανά 7 ηµέρες (εκτός αν προδιαγράφεται
διαφορετικά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης), οπότε η απαιτούµενη, σε κάθε άρδευση,
ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση προς:


Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 20 Ιt/άρδευση/φυτό



Σε δένδρα: 40 Ιt/άρδευση/φυτό

-

Αν η άρδευση γίνεται µε βυτιοφόρο οχήµατα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο αριθµός των βυτίων
πρέπει να είναι ανάλογος µε τη χωρητικότητα αυτών και την απόσταση του έργου από το σηµείο
υδροληψίας, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες άρδευσης των φυτών.

-

Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για άρδευση, χωρίς επικίνδυνα για τα φυτά άλατα ή άλλες
ουσίες και πρέπει να διοχετεύεται στις λεκάνες άρδευσης µόνο µε ροή βαρύτητας όταν γίνεται
πότισµα µε λάστιχο, ή όταν γίνεται σε πρανή ορυγµάτων µε πολύ µικρή πίεση για να µην
καταστρέφεται η λεκάνη άρδευσης και για να γίνεται σωστή εκµετάλλευση του νερού από το φυτό.

-

Αν από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν κατασκευάστηκε έγκαιρα ή δεν λειτουργεί το αρδευτικό
δίκτυο, η κάθε άρδευση µε βυτίο θα πληρώνεται µε την τιµή της «στάγδην άρδευσης».

-

Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να πληρωθεί νέα τιµή για άρδευση φυτών, κατά τη διάρκεια
της συντήρησης αυτών, µε πρόβλεψη βυτιοφόρου αυτοκινήτου σε συνδυασµό µε λάστιχο γιατί σε
κάθε περίπτωση είναι απόλυτη ευθύνη του Άναδόχου η κατασκευή, παράλληλα µε την
εγκατάσταση του πρασίνου και του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης.

-

Ο ετήσιος αριθµός αρδεύσεων εξαρτάται από τις υγροθερµικές συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή εκτέλεσης των έργων. Στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης είναι δυνατόν να
προσδιορίζεται ο ελάχιστος ετήσιος αριθµός αρδεύσεων ανά φυτό.

ix.

Ο Σχηµατισµός της Λεκάνης Άρδευσης των Φυτών

-

Ο σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης περιλαµβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορµό
του φυτού και τη δηµιουργία λεκάνης για την άρδευση αυτού. Η λεκάνη κατασκευάζεται σε
διαστάσεις και µε τρόπο ώστε να συγκρατεί το νερό που χρειάζεται το φυτό, ανεξάρτητα από το
αν η λεκάνη θα σχηµατισθεί σε οριζόντια επιφάνεια ή σε πρανές.

-

Κατά το σχηµατισµό της λεκάνης καταστρέφεται η υπάρχουσα αυτοφυής βλάστηση και µε
συντριβή του χώµατος της επιφανειακής στρώσης (ψιλοχωµατισµός) εξαφανίζεται η κρούστα που
υπάρχει.

-

Σε κάθε βλαστητική περίοδο προβλέπονται δύο γενικοί ανασχηµατισµοί λεκανών σε όλα τα φυτά,
στην έναρξη και λήξη αυτής, ενώ σε όλη τη διάρκειά της θα γίνεται συνεχώς η εργασία αυτή σε
όσες λεκάνες χρειάζεται ώστε να είναι πάντοτε καλά σχηµατισµένες και καθαρές από ζιζάνια.

x.

Η Λίπανση των Φυτών
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-

Για κάθε φυτό και για κάθε λίπανση αυτή θα γίνεται µε 100 g µικτού λιπάσµατος τύπου 11.15.15,
ή µε 70 g «κοµπλεζάλ», ή άλλου κατάλληλου µικτού λιπάσµατος, ή κατάλληλου υδατοδιαλυτού
λιπάσµατος της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.

-

Η λίπανση των φυτών θα γίνεται απαραίτητα πριν από την άρδευση, όταν γίνεται µε εργάτες, ή
ταυτόχρονα µε την άρδευση σε περίπτωση υδρολίπανσης.

-

Προβλέπονται δύο τουλάχιστον επαναλήψεις λίπανσης κατ' έτος.

-

Όταν πρόκειται να γίνει λίπανση των φυτών, θα προσκοµίζονται στο Έργο όλοι οι σάκοι βασικού
λιπάσµατος, ή «κοµπλεζάλ», ή υδατοδιαλυτών λιπασµάτων που αντιστοιχούν στον αριθµό των
φυτών.

xi.

Ο Σχηµατισµός Κόµης (κλάδευµα)

-

Ανάλογα µε το είδος του φυτού, την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται, θα
γίνεται το κλάδευµα του φυτού από ειδικευµένο προσωπικό της έγκρισης της Υπηρεσίας. Στα
πρανή το κλάδευµα θα γίνεται αυστηρά (σ' όσα είδη φυτών επιτρέπεται) µε σκοπό την πλήρη
ανανέωση της βλάστησης.

-

Μετά το κλάδευµα ο Ανάδοχος θα αποµακρύνει από το Έργο τα κοµµένα κλαδιά σε κατάλληλο
χώρο της έγκρισης των αρµοδίων Αρχών, και σε οποιαδήποτε απόσταση από το Έργο.

-

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στο κλάδευµα των φυτών κεντρικής νησίδας ώστε
αρχικά τα φυτά να αναπτυχθούν κατ' έκταση, συστηµατικά όµως ο Ανάδοχος θα πρέπει να
παρακολουθεί την ανάπτυξη των φυτών και να επεµβαίνει όπου είναι αναγκαίο, ώστε να µην
καταλαµβάνεται από το φυτό τµήµα του κυκλοφοριακού χώρου έξω από τα όρια του φυτεύσιµου
χώρου.

-

Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα κλαδέµατος θα τεµαχίζονται µε στελεχοκόπτες και θα
διασκορπίζονται στις επιφάνειες των φυτών.

xii.

Η Καταπολέµηση Ασθενειών των Φυτών

-

Αυτή θα γίνεται προληπτικά στα φυτά που εποχιακά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών,
ή θεραπευτικά όταν εµφανισθεί ασθένεια, µε κατάλληλα εντοµοκτόνα ή µυκητοκτόνα σκευάσµατα
και γενικό λούσιµο του φυτού αφού προηγούµενα ληφθούν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά
µέτρα για το προσωπικό που εργάζεται, το κοινό, τα ωφέλιµα έντοµα και τα ζώα.

-

Το φυτοφάρµακο µπορεί και να προστεθεί στη λεκάνη άρδευσης πριν από την άρδευση εφόσον
από τις προδιαγραφές του ενεργεί µ' αυτόν τον τρόπο και µε ευθύνη του Αναδόχου.

-

Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή φυτοφαρµάκων (εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων
κτλ.) γίνεται µετά από έγγραφη έγκριση του συγκεκριµένου σκευάσµατος από τον επιβλέποντα
της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του Έργου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την
αποκλειστική ευθύνη ως προς την αποτελεσµατικότητά τους ή τις ζηµιές που µπορεί να
προκαλέσουν στο φυτικό υλικό στο περιβάλλον κτλ.

-

Επίσης µε ευθύνη του Αναδόχου θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα ασφαλείας (µάσκες, γάντια,
στολές, σήµανση, ανακοινώσεις) για την προστασία του εργατικού προσωπικού και του κοινού.

xiii.

Το Βοτάνισµα Χώρων µε Φυτά µε τη Βοήθεια Εργατών ή µε Χρήση Ζιζανιοκτόνου

-

Η εργασία αυτή αφορά στο καθάρισµα των χώρων, στους οποίους φυτεύτηκαν φυτά, ή των
χώρων του Έργου (ανεξάρτητα αν πρόκειται περί πρανών, ή οριζόντιων επιφανειών
πλατυσµάτων, ή ερεισµάτων, ή διαφόρων νησίδων) από τα διάφορα ακαλαίσθητα και
ανταγωνιστικά ζιζάνια που αναπτύσσονται στη διάρκεια του χρόνου συντήρησης των φυτών.

-

Η παραπάνω εργασία θα γίνει µε οποιοδήποτε µέσο (βοτάνισµα µε τα χέρια, ή χρήση τσάπας και
κοπή των διαφόρων ζιζανίων, ή κοπή τους µε µηχανικά µέσα).
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-

Στην περίπτωση που υπάρχουν βάτα, ή πολυετή, ή άλλα ανθεκτικά ζιζάνια, αυτά θα ψεκασθούν
προηγουµένως µε το κατάλληλο διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο σκεύασµα, µε ευθύνη του
Αναδόχου για τυχόν ζηµιές και αφού ξεραθούν θα κοπούν µε οποιοδήποτε µέσο.

-

Μετά την εξαγωγή ή κοπή των παραπάνω ζιζανίων ο Ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει και θα τα
αποµακρύνει από το Έργο µαζί µε οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά σε χώρους, στους οποίους
επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές η απόρριψη τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το
Έργο.

-

Προβλέπονται βοτανίσµατα σε όλους τους χώρους των φυτών ώστε οι επιφάνειες στο Έργο και
γύρω απ' αυτό να είναι πάντοτε καθαρές και να µην υπάρχει ανταγωνιστική βλάστηση.

xiv.

Καθαρισµός Χώρων από Ξένα Υλικά
Η εργασία αυτή αφορά στο συστηµατικό καθάρισµα των χώρων από ξένα αντικείµενα (χαρτιά,
κουτιά κτλ.) σε ερείσµατα και σε κεντρικές νησίδες ώστε να είναι πάντοτε καθαροί. Επίσης ο
Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει τα έργα αποχέτευσης των οµβρίων και να αποµακρύνει από
αυτά οποιεσδήποτε φερτές ύλες και σκουπίδια είναι τυχόν συσσωρευµένα.

45 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ

45.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
(α)

Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει:

(β)

τις επενδύσεις πρανών µε φυτική γη
τις πληρώσεις νησίδων µε φυτική γη.

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες

βελτιώσεις, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.
(γ)

«Επενδύσεις - πληρώσεις πρανών, νησίδων, ερεισµάτων κτλ µε φυτική γη» νοούνται οι

επενδύσεις - πληρώσεις που πραγµατοποιούνται µε φυτική γη για τη διαµόρφωση τοπίου, τη
δηµιουργία πρασίνου, τη σταθεροποίηση επικλινών εδαφών (πρανών επιχωµάτων ή/και ορυγµάτων),
τη συγκράτηση του επιφανειακού χώµατος κτλ.
(δ)

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου της έγκρισης της

Υπηρεσίας ή εξειδικευµένο οίκο εργασιών πρασίνου που θα συµβληθεί µε τον Ανάδοχο και στην
κατάλληλη εποχή ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόµενο αποτυχίας.
(ε)

Η λήψη φυτικής γης πραγµατοποιείται, χωρίς να αναλαµβάνει καµία ευθύνη η Υπηρεσία

σχετικά µε την εξασφάλιση αδειών κτλ. από τις αρµόδιες Αρχές ή/και ιδιοκτήτες.

45.2 Υλικά
(α)

Η φυτική γη (όχι κηπευτικό χώµα) θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το

βασικό στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών.
(β)

Η φυτική γη θα επιλέγεται από τα πιο κατάλληλα προϊόντα αφαίρεσης επιφανειακής στρώσης

φυτικών γαιών που θα έχουν συγκεντρωθεί και φυλαχθεί, διαµορφωµένα σε κανονικά σειράδια
(πρίσµατα). Η φυτική γη θα επιλέγεται κατά προτίµηση, από τα προϊόντα µε αργιλοαµµώδη σύσταση,
εκτός αν δεν διατίθενται τέτοια, οπότε µε εντολή της Υπηρεσίας µπορεί να γίνουν δεκτά και κατάλληλα
προϊόντα µε άλλη σύσταση.
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(γ)

Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για φυτικές γαίες, πρέπει να είναι απαλλαγµένα

από ξένες προσµίξεις, όπως είναι τα υλικά από κατεδαφίσεις, υπολείµµατα οικοδοµικών εργασιών ή
προϊόντα καθαίρεσης (µπάζα), λιθάρια, χαλίκια, γωνάθια ασβέστη, NaCL. ή ακόµα υπολείµµατα
φυτών που διασπώνται δύσκολα.
(δ)

Σε περίπτωση που τα διατιθέµενα προϊόντα εκσκαφών φυτικών γαιών κρίνονται εδαφολογικά

κατάλληλα αλλά περιέχουν προσµίξεις όπως οι παραπάνω, τότε θεωρείται αυτονόητο ότι τα χώµατα
αυτά θα χρησιµοποιούνται µετά από την αποµάκρυνση των πιο πάνω προσµίξεων που θα γίνει µε
οποιαδήποτε µέθοδο (ακόµα και µε κοσκίνισµα).
(ε)

Η φυτική γη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή µέχρι βάθους 0,70 m και µακροσκοπικά

θα πρέπει να έχει κόκκινο ή ανοικτό κόκκινο χρώµα.
(στ)

Για την αποδοχή από την Υπηρεσία της φυτικής γης θα πρέπει απαραίτητα να προσκοµίζεται

από τον Ανάδοχο έκθεση ανάλυσης δειγµάτων από αναγνωρισµένο Εργαστήριο Εδαφολογίας. Η
3

σχετική δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. Ένα δείγµα ανά 500 m φυτικής γης ή
κατ' ελάχιστο τρία δείγµατα ανά κάθε µεµονωµένη πηγή χωµατοληψίας (που λαµβάνονται σε
διαφορετικά βάθη στο χρήσιµο βάθος των 0,70 m), θα αναλύεται σύµφωνα µε τα παραπάνω.
(ζ)

Τα δείγµατα θα λαµβάνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας από τις πηγές που

πρόκειται να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος, στον κατάλληλο αριθµό, σύµφωνα µε τον προεκτιµώµενο
όγκο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Τα δείγµατα θα αριθµούνται και θα σηµειώνεται η θέση τους
µε το χαρακτηριστικό αριθµό τους σε σχετικό σχέδιο της πηγής χωµατοληψίας. Στη συνέχεια τα
δείγµατα θα στέλνονται, µε συνοδεία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, στο Εργαστήριο Εδαφολογίας και
µετά την ανάλυση των δειγµάτων, εφόσον αυτά τηρούν τις παρούσες προδιαγραφές, θα δίδεται
έγκριση της Υπηρεσίας για να προσκοµίσει ο Ανάδοχος τη φυτική γη επί τόπου του Έργου. Για όσα
δείγµατα προκύψει ακαταλληλότητα της φυτικής γης, τότε οι σχετικές επηρεαζόµενες περιοχές
χωµατοληψίας θα αποκλείονται από χρήση.
(η)

Στην περίπτωση που µια πηγή χωµατοληψίας παρουσιάζει ανοµοιοµορφία χαρακτηριστικών,

ο αριθµός των απαιτουµένων δειγµάτων µπορεί να αυξηθεί κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας,
ενώ η δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει πάντοτε τον Ανάδοχο.
(θ)

∆ιευκρινίζεται εδώ ότι οι παραπάνω αριθµοί δειγµάτων είναι ελάχιστοι και ο Ανάδοχος είναι

απόλυτα υπεύθυνος για την καταλληλότητα της φυτικής γης που θα χρησιµοποιήσει, στη περίπτωση
δε που βρεθεί επί τόπου του Έργου περιοχή φυτικών γαιών που να µη πληρεί τους όρους
καταλληλότητας της παρούσας, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει την ακατάλληλη
ποσότητα και να την αντικαταστήσει µε άλλη κατάλληλη, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του.
(ι)

Κατά τα λοιπά, σχετικά µε την ποιότητα των φυτικών γαιών, τις θέσεις και τον τρόπο

δανειοληψίας, τη µέθοδο εκτέλεσης κτλ, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην ΠΤΠ Χ 1 (κεφάλαιο Γ,
παράγρ. 1, 2.4, 2.5 κτλ.).
(ια)

Όσον αφορά σε µικροποσότητες χρησιµοποιούµενης φυτικής γης, είναι δυνατόν, ύστερα από

αίτηση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, να γίνει και αποδοχή της φυτικής γης επί τόπου του
Έργου βάσει µακροσκοπικής µόνο εξέτασης αυτής, τόσο επί τόπου του Έργου όσο και στην πηγή
χωµατοληψίας.

45.3 Εκτέλεση Εργασιών
(α)

Η φυτική γη θα διαστρωθεί σύµφωνα µε τη µελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας σε µια

στρώση µε ελάχιστο πάχος 0,40 m. για τις νησίδες ή 0,30 m για τα πρανή επιχωµάτων ή/και
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ορυγµάτων, αφού προηγουµένως η επιφάνεια έδρασής της καθαρισθεί και προετοιµασθεί επιµελώς,
όπως προβλέπεται λεπτοµερώς στην ΠΤΠ X 1. Η τοποθέτηση φυτικής γης σε πρανή θα γίνεται για
κλίσεις µε λόγο ύψους (υ) προς βάση (β) υ:β ≤ 1:1 και θα συµπυκνώνεται ελαφρά.
(β)

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω περιορισµοί στην κλίση του πρανούς θα

γίνεται διόρθωση µε όποια µέτρα είναι αναγκαία και στη συνέχεια θα γίνεται επένδυση µε φυτικές
γαίες.
(γ)

Ειδικά διευκρινίζεται ότι οι εργασίες επένδυσης των πρανών επιχωµάτων µε φυτικές γαίες θα

πρέπει να συµβαδίζουν µε την κατασκευή των επιχωµάτων.
(δ)

Αν δεν γίνεται διαφορετική ειδική αναφορά, για τα πρανή ορυγµάτων ύψους µεγαλύτερου από

6,0 m, τα οποία πρόκειται (σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) να επενδυθούν µε φυτικές γαίες,
οι εργασίες επένδυσης θα πρέπει να συµβαδίζουν µε την κατασκευή του ορύγµατος.
(ε)

Σε περίπτωση µη τήρησης εκ µέρους του Αναδόχου των όρων των προηγουµένων εδαφίων

(γ) και (δ), δηλαδή εάν κατά την κατασκευή πρανών (επιχωµάτων ή ορυγµάτων) χωρίς
προσπελάσιµες βαθµίδες (µπακίνες) ο Ανάδοχος εκτελέσει τις σχετικές εργασίες επιχωµάτων ή
ορυγµάτων σε ύψη µεγαλύτερα των 6,0 m. (εκτός αν άλλως προσδιορίζεται στους όρους
δηµοπράτησης) χωρίς να συµβαδίσουν οι εργασίες επένδυσης µε φυτικές γαίες, τότε η Υπηρεσία θα
εφαρµόζει τις διατάξεις περί κακοτεχνίας τόσο στην εκτέλεση των εργασιών επιχωµάτων/ορυγµάτων
όσο και στις εργασίες επένδυσης µε φυτικές γαίες.
(στ)

Σε έργα οδοποιίας που κατασκευάζονται µε διαπλάτυνση υπάρχουσας οδού, στα οποία η

κεντρική νησίδα κατασκευάζεται µε καθαίρεση υπάρχοντος οδοστρώµατος, η εκσκαφή θα γίνεται στο
συνολικό πάχος του οδοστρώµατος και σε ελάχιστο βάθος 0,60m, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε
ανάγκες κατασκευής στραγγιστηρίων, τοποθέτησης σωλήνων διέλευσης αγωγών, κτλ. Η απαίτηση
αυτή συνδυάζεται µε την ανάγκη επαναπλήρωσης του αποµένοντας σκάµµατος των νησίδων (µετά
την τοποθέτηση των κάθε είδους αγωγών µε τα υλικά εγκιβωτισµού τους) µε φυτικές γαίες που είναι
αναγκαίες για την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος των φυτών που πρόκειται να φυτευτούν.
(ζ)

∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση αδρανών υλικών εγκιβωτισµού αγωγών (άµµος, µεταβατικό

επίχωµα, στρώση στράγγισης) ή σκυροδέµατος εγκιβωτισµού αγωγών, σε ποσότητα περισσότερη
από αυτή που απαιτείται σύµφωνα µε τη µελέτη και τους όρους δηµοπράτησης, γιατί περιορίζονται οι
δυνατότητες ανάπτυξης το των φυτών που πρόκειται να φυτευτούν. Για το σκοπό αυτό σηµειώνεται ότι
πριν γίνει πλήρωση νησίδων ή ερεισµάτων µε φυτικές γαίες το αποµένον σκάµµα θα παραλαµβάνεται
από την Υπηρεσία.
(η)

Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση προϊόντων καθαίρεσης υπάρχοντος

ασφαλτοτάπητα για πλήρωση νησίδων. Τα προϊόντα αυτά θα τοποθετούνται σε χώρους απόθεσης και
θα καλύπτονται τελικά µε πάχος εδαφικού υλικού τουλάχιστον 0,50 m. Σε αντίθετη περίπτωση η
Υπηρεσία θα εφαρµόζει τις διατάξεις περί κακοτεχνίας που επηρεάζουν το συνολικό έργο (ευστάθεια
έργου, προβλήµατα φύτευσης, περιβαλλοντικά προβλήµατα κτλ.).
(θ)

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω περιορισµοί του σκάµµατος [βλ. εδάφια

(στ) έως και (η) ανωτέρω] θα γίνεται διόρθωση µε όποια µέτρα είναι αναγκαία, µε ευθύνη και έξοδα
του Αναδόχου και στη συνέχεια θα γίνεται πλήρωση µε φυτικές γαίες.
(ι)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τις εργασίες για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται

στους όρους δηµοπράτησης από την προσωρινή παραλαβή τους. Σαν συντήρηση νοείται η διατήρηση
της επιθυµητής (σύµφωνα µε τη µελέτη) στάθµης και µορφής της επένδυσης και πλήρωσης µε φυτικές
γαίες (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης) µε προσκόµιση και τοποθέτηση
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συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών, σύµφωνα µε τα λεπτοµερώς περιγραφόµενα στην ΠΤΠ
Χ 1.

46 ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

46.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
46.1.1 Πεδίο Εφαρµογής
α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατασκευές:
-

αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους άοπλους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες,
διαφόρων διαµέτρων

-

αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες,
διαφόρων διαµέτρων

-

αγωγοί οµβρίων από οπλισµένους δονητικούς ή φυγοκεντρικούς τσιµεντοσωλήνες τύπου
«κώδωνα» µε παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου

-

στραγγιστήρια από διάτρητους προκατασκευασµένους άοπλους τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων
διαµέτρων.

β.

Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά,

φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση, σύνδεση, καθώς και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των
προδιαγραφών και η δοκιµή στεγανότητας υπογείων αγωγών αποχέτευσης από τσιµεντοσωλήνες.

46.1.2 Ορισµοί
Πρόχυτοι τσιµεντοσωλήνες είναι οι προκατασκευασµένοι άοπλοι ή οπλισµένοι πλήρεις ή διάτρητοι
τσιµεντοσωλήνες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αγωγών οµβρίων, όπως επίσης και για την
κατασκευή στραγγιστηρίων (µε διάτρητους τσιµεντοσωλήνες).

46.2 Υλικά
46.2.1 Γενικά
(1)

Για το ως άνω αντικείµενο, έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Τ-110 (ΦΕΚ 203
Β/67), στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), καθώς επίσης και στα υπόλοιπα
άρθρα της παρούσας, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις
αναφέρονται κατωτέρω.

(2)

Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των τσιµεντοσωλήνων θα πρέπει να
είναι καθαρό τσιµέντο Portland χωρίς θηραϊκή γη ή άλλες προσµίξεις και να πληροί τις σχετικές
απαιτήσεις του ΚΤΣ και της αντίστοιχης παραγράφου του άρθρου «Σκυροδέµατα» της
παρούσας.

(3)

Τα αδρανή υλικά και το νερό πρέπει επίσης να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του ΚΤΣ.

(4)

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούµενες, ανάλογα µε τις διαστάσεις των
τσιµεντοσωλήνων, κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις και σε κάθε περίπτωση το µέγεθος των κόκκων
τους να µην υπερβαίνει τα 20 mm.
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(5)

Για την ποσότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό
υγρασίας των αδρανών υλικών.

(6)

Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε η συναρµογή
των τµηµάτων των σωλήνων να είναι τέλεια και οι σωλήνες να έχουν συνεχή και λεία εσωτερική
επιφάνεια. Οι αρµοί πρέπει να είναι διαµορφωµένοι κατάλληλα, ώστε να επιτρέπουν τη σωστή
προσαρµογή των τµηµάτων των σωλήνων.

(7)

∆εν επιτρέπεται η χρήση ρηγµατωµένων ή φθαρµένων σωλήνων.

46.2.2 Προκατασκευασµένοι Άοπλοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες
α.

Σκυρόδεµα

Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους αντοχής (Σ-220) είτε
εξαιρετικής αντοχής (Σ-250), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ
Τ-110.
β.

∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή

Τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Τ-110, συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και ισχύουν µε την
προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική µελέτη του έργου.

46.2.3 Προκατασκευασµένοι Ωπλισµένοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες
α.

Σιδηρούς Οπλισµός

Ο σιδηρούς οπλισµός των τσιµεντοσωλήνων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ και του
σχετικού άρθρου «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας και να είναι κατηγορίας S 400
ή S 500 (St III ή St IV). Η τοποθέτηση του οπλισµού εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
παράγραφο 4.3.1.1.6.1.3 της ΠΤΠ Τ-110.
β.

∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή

Τα προβλεπόµενα στους αντίστοιχους πίνακες της ΠΤΠ Τ-110 αποτελούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα
όρια και ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική µελέτη του
έργου. Οι σειρές τσιµεντοσωλήνων που διατίθενται στο εµπόριο, είναι οι ακόλουθες:

-

Σειρά 75 (ως σειρά 75 νοείται η σειρά µε φορτίο θραύσης κατά την αντιδιαµετρική θλίψη
µε τη µέθοδο των «τριών ακµών» ίσο µε 75 Ν/m ανά mm διαµέτρου σωλήνα), οπότε έχει
εφαρµογή ο πίνακας II της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110.

-

Σειρά 100, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας II της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ110.

-

Σειρά 150, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας III της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ
Τ-110.

-

Σκυροδέµατος Σ-420, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας IV της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2
της ΠΤΠ Τ-110.

46.2.4 Ωπλισµένοι ∆ονητικοί ή Φυγοκεντρικοί Τσιµεντοσωλήνες
α.

Σιδηρούς Οπλισµός
i.

Η ποσότητα του κυκλικού οπλισµού δίδεται από τους πίνακες 6 ή 7 της προδιαγραφής
Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4-4-84 (ΦΕΚ 253 Β/84) ανάλογα µε τη διάµετρο και την κατηγορία του
σωλήνα. Ο οπλισµός αυτός είναι ο ελάχιστος που πρέπει να τοποθετείται σε κάθε
σωλήνα σε µονό ή διπλό κλωβό και είναι υποχρεωτικός για όλους τους τύπους των
οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων.
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ii.

Οι τσιµεντοσωλήνες που περιέχουν λιγότερο του προβλεπόµενου ελάχιστου οπλισµού θα
απορρίπτονται ως εκτός προδιαγραφών.

iii.

Κάθε γραµµή περιφερειακού οπλισµού πρέπει να συνενώνεται και να στηρίζεται σε
διαµήκεις ράβδους ανάλογης διατοµής που να επεκτείνονται σε όλο το µήκος του σωλήνα
ώστε να δηµιουργείται ένας συµπαγής και άκαµπτος κλωβός, ο οποίος κατά την
σκυροδέτηση, µε τη βοήθεια αποστατών, παραµένει σε σταθερή θέση εντός του σωλήνα
και µε επαρκή επικάλυψη.

iv.

Ο διαµήκης οπλισµός πρέπει να είναι της αυτής κατηγορίας µε τον περιφερειακό,
αναλόγου διατοµής και η απόσταση µεταξύ των ράβδων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη
των 30 cm.

v. Η ελάχιστη επικάλυψη µε σκυρόδεµα του σιδηρού οπλισµού (περιφερειακού και διαµήκους)

πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 mm.
vi.

Ο εξωτερικός ή ο µονός κλωβός, διευρυµένος στο κάτω άκρο, πρέπει να επεκτείνεται έως
τη «µούφα» (καµπάνα), την οποία να καλύπτει πλήρως και µε πρόσθετο περιφερειακό
οπλισµό (ενίσχυση αρσενικού και καµπάνας).

vii.

Η ενίσχυση των άκρων των σπονδύλων είναι απαραίτητη διότι τα άκρα καταπονούνται
ιδιαίτερα τόσο κατά την τοποθέτηση όσο κυρίως κατά τη λειτουργία του αγωγού (λόγω
δυναµικών καταπονήσεων).

β.
i.

∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή
Εσωτερική διάµετρος

-

Η ονοµαστική διάµετρος των τσιµεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική τους διάµετρο και
δίδεται από τους πίνακες 6 ή 7 της προδιαγραφής του ΦΕΚ 253 Β/84.

-

Οι τσιµεντοσωλήνες δεν πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις στην ονοµαστική τους διάµετρο
πέραν των ορίων του σχετικού πίνακα της προαναφερόµενης προδιαγραφής.

ii.

Πάχος τοιχωµάτων
Τα πάχη των τοιχωµάτων για κάθε ονοµαστική διάµετρο δίνονται στον πίνακα 7 της
προδιαγραφής του ΦΕΚ 253 Β/84. Επιτρέπεται απόκλιση από τις τιµές των Πινάκων κατά ± 5%

iii.

ή 5 mm.
Μήκος σωλήνων

-

Το µήκος των οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων τύπου «κώδωνα» (καµπάνα) πρέπει να είναι
τουλάχιστον 2,0 m εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου αυτός ο τύπος σωλήνα µπορεί να
κατασκευαστεί σε µικρότερα των 2,0 m µήκη (ειδικά τεµάχια).

-

Οι σωλήνες δεν πρέπει να υπολείπονται σε µήκος του ονοµαστικού περισσότερο από 10 mm 13 mm για οποιοδήποτε µήκος σωλήνα.

46.2.5 ∆ιάτρητοι Τσιµεντοσωλήνες
α.

Σκυρόδεµα

Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους αντοχής είτε υψηλής
αντοχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110.
β.

∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή

Τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Τ-110, συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και ισχύουν µε την
προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική µελέτη του έργου.
γ.

Οπές

Ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110.
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46.3 Εκτέλεση Εργασιών
46.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση
α.

Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των

τσιµεντοσωλήνων και εξαρτηµάτων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο
αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος όπου θα τοποθετηθούν,
πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να αποφευχθούν κρούσεις που είναι δυνατό να µειώσουν τη
µηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον
τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των σωλήνων στα µεταφορικά µέσα κτλ.
β.

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σωλήνες επάνω στο µεταφορικό µέσο και θα

λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών.
γ.

Η φορτοεκφόρτωση των τσιµεντοσωλήνων θα γίνεται µε µεγάλη προσοχή και µε τη χρήση

κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν θα ρίπτονται ή θα
σύρονται στο έδαφος. Σωλήνες και ειδικά τεµάχια που έχουν υποστεί κτυπήµατα κατά τη διάρκεια της
φορτοεκφόρτωσης ή µεταφοράς, θα ελέγχονται πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο µε τη
βοήθεια σφύρας για να διαπιστωθεί το συµπαγές και η ακεραιότητα του υλικού. Μεγάλη επίσης
προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τις φορτοεκφορτώσεις για την αποφυγή φθορών στις ακµές των
σωλήνων.
δ.

Σηµειώνεται ότι οι ελαστικοί δακτύλιοι που τοποθετούνται στους τσιµεντοσωλήνες τύπου

«κώδωνα», θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία και σε σκιερό µέρος, να προστατεύονται
από τυχόν παγωνιά και να εφαρµόζονται στους σωλήνες αµέσως πριν τη συναρµολόγηση των
σπονδύλων.

46.3.2 Έδραση και Εγκιβωτισµός
α.

Η έδραση των σωλήνων θα γίνεται σε όλο το µήκος τους και πάνω σε υπόστρωµα από

κατάλληλο υλικό (π.χ. άοπλο σκυρόδεµα C12/15 ή θραυστό αµµοχάλικο), σύµφωνα µε τα σχέδια της
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελαστικότητα και η οµοιοµορφία της
έδρασης. ∆ιαφορετικός τρόπος έδρασης των τσιµεντοσωλήνων είναι δυνατόν να ορισθεί από την
Υπηρεσία, σε συγκεκριµένες περιοχές του έργου όπου υπάρχει λόγος, ο δε Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να εφαρµόσει τις σχετικές εντολές.
β.

Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων που έχουν καµπάνα θα διαµορφωθούν κατάλληλες

αναµονές (φωλιές) στο υπόστρωµα, ώστε το σώµα του σωλήνα να εδράζεται πλήρως στο
υπόστρωµα.
γ.

Ο κορµός του σωλήνα θα εγκιβωτίζεται µε το υλικό εγκιβωτισµού, σύµφωνα µε τα

προδιαγραφόµενα στο άρθρο «Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών
Έργων και Τάφρων» της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, αλλά οι
συνδέσεις θα µένουν ακάλυπτες για επιθεώρηση κατά τη δοκιµή στεγανότητας.

46.3.3 Τοποθέτηση
α.

Τα άκρα και το εσωτερικό των τσιµεντοσωλήνων θα διατηρούνται καθαρά από χώµατα,

πέτρες, ξένα σώµατα και νερά. Κατά τη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα το στόµιο
του τελευταίου σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα.
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β.

Η καταβίβαση των τσιµεντοσωλήνων εντός της τάφρου γίνεται προσεκτικά και χωρίς

κτυπήµατα, µε τη βοήθεια ανυψωτικού µηχανήµατος. Η υψοµετρική τοποθέτηση των σωλήνων θα
γίνεται µε κατάλληλη διαµόρφωση του υποστρώµατος ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων
υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται απολύτως.
γ.

Οι τσιµεντοσωλήνες, υποχρεωτικά, τοποθετούνται υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά σύµφωνα

µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόκλιση από τις θεωρητικές γραµµές και
κλίσεις 5 mm ανά µέτρο µήκους αγωγού και µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόλυτη απόκλιση 4 mm για
κάθε αυτοτελές µήκος αγωγού µεταξύ φρεατίων. Τµήµατα αγωγού µε οριζόντια κλίση ή αρνητική κατά
την έννοια της ροής κλίση δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία.
δ.

Η τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων θα αρχίζει πάντα από τα κατάντη του αγωγού, δηλ. από

το σηµείο εκροής ή από το πιο χαµηλό άκρο του αγωγού και µε την «αρσενική» εγκοπή του προς το
κατώτερο σηµείο εκροής.

46.3.4 Τοµή
α.

Κατά την πορεία τοποθέτησης των τσιµεντοσωλήνων, είναι πιθανό να υπάρξει η ανάγκη

κοπής των σωλήνων σε µήκη µικρότερα του ονοµαστικού µήκους τους, είτε γιατί αυτό επιβάλλεται από
την απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων είτε για να περικοπούν τα άκρα σωλήνων που έχουν
υποστεί σηµαντικές βλάβες κατά τη µεταφορά τους κτλ.
β.

Η κοπή των σωλήνων µπορεί κατ’ αρχήν να γίνει µε πριόνι για σωλήνες µικρής διαµέτρου,

επιβάλλεται όµως να γίνει µε ειδικό κοπτικό µηχάνηµα για σωλήνες µεγάλης διαµέτρου και πάντοτε
σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του επιβλέποντα της Υπηρεσίας.
γ.

Στη συνέχεια η επεξεργασία των άκρων του σωλήνα που κόπηκε πρέπει να γίνει απαραίτητα

µε ειδική µηχανή ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες άψογης σύνδεσης µεταξύ των σωλήνων.

46.3.5 Σύνδεση
α.

Για τη σύνδεση των τσιµεντοσωλήνων τύπου «κώδωνα», το «αρσενικό» άκρο του νέου προς

σύνδεση σωλήνα πρέπει να εισχωρήσει στο άκρο µε διαµόρφωση «καµπάνα» του ήδη
τοποθετηµένου σωλήνα. Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας τοποθετείται στην άκρη του
τορνευµένου άκρου (αρσενικού) του προς σύνδεση σωλήνα. Για την εφαρµογή των σωλήνων
συνήθως χρησιµοποιούνται λοστός ή/και ειδικό σύστηµα µοχλών. Η σύνδεση των σωλήνων θεωρείται
αποδεκτή όταν µετά την εφαρµογή των δύο σωλήνων ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας έχει
εισέλθει σε βάθος τουλάχιστον 3 cm, µετρούµενο από τα χείλη της καµπάνας. Η σφράγιση των αρµών
γίνεται είτε µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα είτε µε ειδικό ελαστοµερές υλικό, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης.
β.

Πριν από την εργασία σύνδεσης των σωλήνων, τόσο ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας όσο

και τα άκρα των προς σύνδεση σωλήνων πρέπει να έχουν καθαρισθεί επιµελώς. Επίσης η σύνδεση
των ακραίων σωλήνων τµήµατος αγωγού µε τα αντίστοιχα φρεάτια, θα γίνεται µε κάθε επιµέλεια, η δε
στεγανότητα µεταξύ των σωλήνων και των τοιχωµάτων του φρεατίου θα εξασφαλίζεται µε τη
χρησιµοποίηση κατάλληλου τσιµεντοκονιάµατος, του Αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς ιδιαίτερης
αποζηµίωσης για τις εργασίες αυτές.
γ.

Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας πριν την τοποθέτησή τους θα ελέγχονται (σε

αναγνωρισµένο εργαστήριο) σύµφωνα µε τα ASTM C-361M και ASTM C-443 ή τα BS 903 και BS
2494.
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46.3.6 Σφράγισµα Αρµών
α.

Η σύνθεση του τσιµεντοκονιάµατος σφράγισης των αρµών σύνδεσης των τσιµεντοσωλήνων

µε τα φρεάτια ή/και των τσιµεντοσωλήνων µεταξύ τους (σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθεί προς
τούτο

ελαστοµερές

υλικό)

θα

είναι

σύµφωνα

µε

το

άρθρο

«Επιχρίσµατα

Συνήθων

Τσιµεντοκονιαµάτων».
β.

Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ελαστοµερές υλικό για τη σφράγιση των αρµών σύνδεσης

των τσιµεντοσωλήνων µεταξύ τους, το υλικό αυτό τοποθετείται µε σπάτουλα ή µε ειδικό «πιστόλι», σε
αρµούς µε ελάχιστο πλάτος 1,0 cm και βάθος 2,0 cm - 5,0 cm, αφού προηγουµένως καθαριστεί και
επαλειφθεί ο αρµός µε ειδική προεπάλειψη (αστάρι) και µετά την τοποθέτηση κορδονιού από
πολυαιθυλένιο.
γ.

Το ελαστοµερές υλικό σφράγισης των αρµών πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις

(ο έλεγχος των ακόλουθων ιδιοτήτων του σφραγιστικού υλικού πρέπει να διεξάγεται σε
αναγνωρισµένο εργαστήριο):

-

Τάση σε έκταση 150% και σκληρότητα τέτοια που όταν ο αγωγός δέχεται υδροστατική
πίεση έως 300 KPa να µην αποκολλάται από την επιφάνεια του σκυροδέµατος (έλεγχος
κατά DIN 52455).

-

Ικανότητα επαναφοράς τουλάχιστον 85%, για έκταση των δοκιµίων 100% επί 24 ώρες
(έλεγχος κατά DIN 52458).

-

Θιξοτροπική ικανότητα (έλεγχος κατά DIN 52454).

46.3.7 ∆οκιµή Στεγανότητας Αγωγών
(1)

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. Σαν
µήκος δοκιµής λαµβάνεται το µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τµήµα αγωγού ή σε µικρότερα
µήκη των 6 έως 7 σπονδύλων δειγµατοληπτικά.

(2)

Πριν τη δοκιµή, τα δύο άκρα του αγωγού φράσσονται µε κατάλληλα πώµατα (π.χ. µεταλλικές
φλάντζες) και οι σωλήνες επιχώνονται µερικώς µε αµµοχάλικο ή (στην περίπτωση εγκιβωτισµού
των σωλήνων µε σκυρόδεµα) αγκυρώνονται προσωρινά. Κατόπιν παροχετεύεται νερό εντός
του αγωγού.

(3)

H πλήρωση µε νερό γίνεται µε αργό ρυθµό ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό
εισέρχεται από το χαµηλότερο σηµείο του υπό δοκιµή τµήµατος του αγωγού µε ειδικό εξάρτηµα.
Η εξαέρωση γίνεται στο υψηλότερο άκρο του αγωγού.

(4)

Όταν πληρωθεί ο αγωγός µε νερό και επιτευχθεί η πλήρης εξαέρωσή του, αυξάνεται
προοδευτικά η πίεση στις 0,2 atm (2 m ύψος στήλης ύδατος πάνω από το ανάντη εξωράχιο στο
υψηλότερο άκρο του αγωγού). Ο αγωγός παρακολουθείται ενώ παραµένει υπό σταθερή
υδροστατική πίεση επί τουλάχιστον 24 ώρες, εν ανάγκη µε την προσθήκη νερού.

(5)

Η ποσότητα του νερού που προστίθεται για τη διατήρηση της υδροστατικής πίεσης σταθερής,
µετριέται και θεωρείται σαν διαρροή του τµήµατος του αγωγού όπου διεξάγεται ο έλεγχος. Η
διαρροή αυτή, για κάθε ελεγχόµενο τµήµα µεταξύ δύο φρεατίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
20 λίτρα ανά ώρα και ανά χιλιόµετρο αγωγού για κάθε ένα µέτρο της ονοµαστικής διαµέτρου του
σωλήνα.

(6)

Εάν οι διαπιστούµενες διαρροές κατά τη διάρκεια της δοκιµής υπερβούν την προαναφερόµενη
επιτρεπόµενη τιµή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει και να επισκευάσει όλα τα
ελαττώµατα, στα οποία οφείλονται οι διαρροές και στη συνέχεια η δοκιµή επαναλαµβάνεται από
την αρχή.
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(7)

Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιµές, διορθώνεται από
τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του
έξοδα, να προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσµων που έπαθαν ζηµιές κατά τη
δοκιµή.

(8)

Όλες οι δαπάνες για τη δοκιµή των αγωγών σύµφωνα µε τα προηγούµενα,
συµπεριλαµβανόµενης και της προµήθειας των απαραίτητων για τη δοκιµή οργάνων, βαρύνουν
τον Ανάδοχο.

(9)

Μετά το τέλος κάθε δοκιµής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από τον
επιβλέποντα της Υπηρεσίας και από τον Ανάδοχο. Κανένα τµήµα αγωγού δεν θεωρείται ότι
παραλήφθηκε αν δεν έχει διεξαχθεί επ’ αυτού η δοκιµή στεγανότητας. Επίσης απαγορεύεται η
επίχωση ορύγµατος, στο οποίο υπάρχει αγωγός που δεν έχει δοκιµαστεί κατά την παρούσα
παράγραφο.

46.3.8 Λήψη ∆οκιµίων
α.

Η χρήση των τσιµεντοσωλήνων στο έργο επιτρέπεται µόνο µετά τη διεξαγωγή του αντίστοιχου

ποιοτικού ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται µε λήψη σχετικών δοκιµίων σε ποσοστό 2% για
κάθε ξεχωριστή διάµετρο τσιµεντοσωλήνων και κατ' ελάχιστον 5 τεµάχια ανά διάµετρο, τα οποία
ελέγχονται στις εγκαταστάσεις αναγνωρισµένων εργαστηρίων µε δαπάνη και µέριµνα του Αναδόχου.
β.

Τα δοκίµια αυτά λαµβάνονται από το εργοτάξιο κατασκευής τσιµεντοσωλήνων του Αναδόχου

ή στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τους σωλήνες από εργοστάσιο παραγωγής
τσιµεντοσωλήνων, από τους προσκοµισθέντες τσιµεντοσωλήνες στο εργοτάξιο κατά τυχαίο τρόπο,
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. Τα δοκίµια αυτά διατίθενται από
τον Ανάδοχο για πραγµατοποίηση δοκιµών, χωρίς την απαίτηση επιπλέον πληρωµής του.

46.3.9 Τελικός Καθαρισµός και Επιθεώρηση
Πριν

την

παραλαβή

του

έργου

από

την

Υπηρεσία,

το

όλο

σύστηµα

των

αγωγών,

συµπεριλαµβανοµένων των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί επιµελώς µε έκπλυση και µε τη χρήση
βούρτσας, σφαίρας ή άλλου κατάλληλου οργάνου δια µέσου των αγωγών ή µε οποιαδήποτε άλλη
αποδεκτή µέθοδο, ούτως ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εµπόδια.
Επίσης, πριν την παραλαβή του έργου θα διεξάγεται επιθεώρηση των αγωγών από την Υπηρεσία.

46.4 Έλεγχοι
46.4.1 Γενικά
α.

Εργαστηριακός Έλεγχος

i.

Η ποιότητα των επιµέρους υλικών και του σκυροδέµατος, η µέθοδος κατασκευής των έτοιµων
(άοπλων ή/και οπλισµένων) τσιµεντοσωλήνων υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από την
Υπηρεσία.

ii.

Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προµηθεύεται τους τσιµεντοσωλήνες
πρέπει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων των ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών των τσιµεντοσωλήνων σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους.

iii.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των σωλήνων (αντοχή σε θραύση,
υδατοστεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) καθώς και της ποιότητας του σκυροδέµατος, είναι
υποχρεωτικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν αυτοί
για να θεωρηθούν κατάλληλοι.
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iv.

Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριµένη παραγγελία πρέπει να διεξάγονται µε ευθύνη
του προµηθευτή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση
που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο κατασκευαστής
είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία θα
πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια της συγκεκριµένης παραγγελίας έχουν
υποβληθεί µε επιτυχία στις απαιτούµενες δοκιµές.

v.

Για κάθε δοκιµαζόµενη ποσότητα σωλήνων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής υλικού και
υπογράφεται από όλους τους ενδιαφερόµενους. Στο πρωτόκολλο καταγράφονται λεπτοµερώς
οι τιµές των δοκιµών σε φορτία ρωγµής και θραύσης, η συµπεριφορά των σπονδύλων σε
δοκιµή υδατοστεγανότητας καθώς και το πάχος του κελύφους και η ποσότητα των ράβδων
(κυκλικών και διαµήκων) του σιδηρού οπλισµού.

vi.

Το προς δοκιµή δείγµα σωλήνων θα λαµβάνεται από την Υπηρεσία τυχαία και θα αποτελείται
από υγιείς και πλήρεις σωλήνες που δεν έχουν απορριφθεί για άλλους λόγους.

vii.

Αν οι δοκιµές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις αµφιβολιών,
διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των σωλήνων και σε άλλα εργαστήρια (κρατικά, πανεπιστηµιακά
κτλ.).

viii.

Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα σωλήνων πρέπει όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν σε δοκιµές
να πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός προδιαγραφής, η
δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο δοκίµια που λαµβάνονται από την ίδια παρτίδα σωλήνων. Στην
περίπτωση αυτή όλα τα ελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή.

ix.

Στην ΠΤΠ Τ-110 προσδιορίζεται ο αριθµός των δοκιµίων ανά ποσότητα σωλήνων, καθώς και οι
προϋποθέσεις επαναδοκιµής αυτών εφ’ όσον απαιτηθεί.

β.

Μακροσκοπικός Έλεγχος

Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο των σωλήνων στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργοτάξιο κατά την
παραλαβή τους πρέπει να ελέγχονται τα εξής:
i.

Κατά την κρούση του κελύφους του σωλήνα µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος µεταλλικός
(κωδωνισµός).

ii.

Κατά τη θραύση τµήµατος του σωλήνα τα αδρανή πρέπει να θραύονται και να µην αποσπώνται.

iii.

Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συµπαγείς, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, φυσαλίδες σε
βάθος και αποκολληµένα τµήµατα, άλλως απορρίπτονται.

iv.

Σπόνδυλοι που έχουν φθαρµένα άκρα σε βαθµό που να επηρεάζουν τη σωστή σύνδεσή τους,
είναι ακατάλληλοι.

v.

Κατά τη θραύση του σωλήνα µε τη µέθοδο των τριών ακµών µετρώνται το πάχος του κελύφους
και ο αριθµός των σιδηρών ράβδων και πρέπει απαραίτητα να συµφωνούν µε τις τιµές των
προδιαγραφών, άλλως οι σωλήνες απορρίπτονται.

vi.

Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισµού είναι επαρκές. Σωλήνες µε
εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

γ.

Έλεγχος Ευθυγραµµίας και Κλίσης

Η ευθυγραµµία και η κλίση κάθε τµήµατος αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα ελέγχεται
εσωτερικά µεν µε φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε µε τεταµένο νήµα παράλληλο µε τη θεωρητική γραµµή
του πυθµένα και υποστηριζόµενο ανά µέγιστα διαστήµατα 8 m. Ειδικότερα, για αγωγούς µε µικρή κατά
µήκος κλίση (ίση ή µικρότερη του 5%) και µεγάλη διάµετρο αγωγού (D > 60 cm) ο έλεγχος της κλίσης
του πυθµένα του τοποθετηµένου αγωγού θα γίνεται µε χωροστάθµιση. Με χωροστάθµιση επίσης θα
γίνονται οι έλεγχοι σε όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιµο ο επιβλέπων της Υπηρεσίας, του Αναδόχου µη
δικαιουµένου καµιάς πρόσθετης αποζηµίωσης.
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46.4.2 Προκατασκευασµένοι Άοπλοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες
•

Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων αποτελεί η δοκιµή αντοχής σε θραύση έτοιµων
τσιµεντοσωλήνων που φορτίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη, σύµφωνα µε τη µέθοδο των «τριών
ακµών». Τα δοκίµια θα πρέπει να παρουσιάζουν τις αντοχές που προβλέπονται στις αντίστοιχες
προδιαγραφές των σωλήνων, ανάλογα µε την κατηγορία του χρησιµοποιούµενου σκυροδέµατος
(σύµφωνα µε την παραγράφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110).

•

Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα γίνονται
επίσης δοκιµές θλίψης του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο
4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. Οι δοκιµές αυτές δεν αποτελούν πάντως κριτήριο αποδοχής των
τσιµεντοσωλήνων.

•

Οι τσιµεντοσωλήνες κρίνονται αποδεκτοί ή απορριπτέοι σύµφωνα µε την παράγραφο
4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110 (δοκιµές ή επαναδοκιµές) κατά την προδιαγραφή ASTM C-14.

•

Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων (αντοχή σε εξωτερικό φορτίο) θα ισχύουν
δευτερευόντως και τα κριτήρια υδροαπορροφητικότητας, υδροπερατότητας (υδατοστεγανότητας)
και υδροστατικών δοκιµών, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ-110.

•

Ισχύουν επίσης και τα κριτήρια αποδοχής ως προς τις επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων
κατά τον πίνακας III της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110.

46.4.3 Προκατασκευασµένοι Ωπλισµένοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες
•

Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων αποτελεί η δοκιµή αντοχής σε θραύση έτοιµων
τσιµεντοσωλήνων που φορτίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη, σύµφωνα µε τη µέθοδο των «τριών
ακµών». Τα δοκίµια θα πρέπει να εµφανίζουν τις αντοχές που προβλέπονται στις αντίστοιχες
προδιαγραφές των σωλήνων (πίνακες Ι, II, III και IV της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ110).

•

Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα γίνονται
επίσης δοκιµές θλίψης του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο
4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. Οι δοκιµές αυτές δεν αποτελούν πάντως κριτήριο αποδοχής των
τσιµεντοσωλήνων.

•

Οι τσιµεντοσωλήνες κρίνονται αποδεκτοί ή απορριπτέοι σύµφωνα µε την παράγραφο
4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110 (δοκιµές και επαναδοκιµές) κατά την προδιαγραφή ΑSTM C-76
πλην της δοκιµής υδροπερατότητας που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το DΙΝ 4035.

•

Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων που είναι η αντοχή σε εξωτερικό φορτίο,
θα ισχύουν δευτερευόντως και τα κριτήρια υδροαπορροφητικότητας και υδροπερατότητας κατά
την ΠΤΠ Τ-110.

•

Ισχύουν επίσης και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων της
παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110.

46.4.4 ∆ιάτρητοι Τσιµεντοσωλήνες
Ισχύουν τα καθοριζόµενα για τους άοπλους τσιµεντοσωλήνες, µε προσαρµογή αυτών στους πίνακες Ι,
II και III της παραγράφου 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110.
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47 ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ

47.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
47.1.1 Πεδίο Εφαρµογής
Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις εργασίες για την προµήθεια, κατασκευή
και πλήρη ενσωµάτωση στο έργο των κάθε είδους προκατασκευασµένων ή έγχυτων επί τόπου
φρεατίων (επίσκεψης, συµβολής, πτώσης, υδροσυλλογής κτλ.) του δικτύου αποχέτευσης οµβρίων.

47.1.2 Ορισµοί - Γενικά
(1)

(2)

Τα τυπικά φρεάτια δικτύου αποχέτευσης οµβρίων διακρίνονται γενικά σε:

-

φρεάτια επίσκεψης ή/και συµβολής σωληνωτών ή ορθογωνίων αγωγών, στα οποία
διαµορφώνεται η αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή κλίσης, αλλαγή διαµέτρων ή/και συµβολές
αγωγών

-

φρεάτια πτώσης, στα οποία συµβάλουν αγωγοί µε διαφορετικές υψοµετρικές στάθµες
φρεάτια υδροσυλλογής, στα οποία συλλέγονται τα όµβρια ύδατα για να οδηγηθούν στους
αγωγούς οµβρίων.

Τα φρεάτια κατά γενικό κανόνα είναι επισκέψιµα και αναλόγως της φύσης της επιφάνειας, στην
οποία τοποθετούνται, το βάθος του αγωγού, το σκοπό που επιτελούν και τυχόν άλλους
παράγοντες, διακρίνονται σε διάφορους τύπους φρεατίων, οι οποίοι αναφέρονται και
περιγράφονται λεπτοµερώς στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη.

47.2 Υλικά
47.2.1 Γενικά
Όλα τα µέρη των παντός τύπου φρεατίων (προκατασκευασµένα ή έγχυτα επί τόπου) θα
κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µειωµένης υδατοπερατότητας κατά τον
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 350 kg/m³ και
οπλισµό τουλάχιστον S500, κατά τα λοιπά σύµφωνα το άρθρο «Σκυροδέµατα» της παρούσας.

47.2.2 Προκατασκευασµένα Φρεάτια
Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των σπονδύλων των προκατασκευασµένων φρεατίων έχουν ως εξής:
•

Μέγιστη υδατοαπορροφητικότητα:

•

Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση τουλάχιστον:

1 atm

•

Ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων:

150 mm

8%

47.2.3 Φρεάτια Έγχυτα επί Τόπου
Για την κατασκευή όλων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων επιβάλλεται η χρήση στεγανωτικού µάζας.

47.2.4 Στόµια Εισροής
Ως στόµια εισροής χρησιµοποιούνται είτε χυτοσιδηρές εσχάρες καταστρώµατος, µε ράβδους
εγκάρσιες (κάθετες ή λοξές) προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας ώστε να αποφεύγονται
δυστυχήµατα από τη διέλευση ποδηλάτων κτλ., είτε πλευρικά στόµια διανοιγόµενα κατά µήκος του
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κρασπέδου. Οι διαστάσεις και ο τύπος των χυτοσιδήρων εσχαρών θα είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει στην Υπηρεσία
ότι οι εν λόγω εσχάρες είναι επαρκούς αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο κλάσης SLW 60 κατά
DΙΝ 1072.

47.3 Εκτέλεση Εργασιών
47.3.1 Γενικά
(1)

Στις οριζοντιογραφίες και µηκοτοµές της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης αναγράφονται
επακριβώς τόσο οι θέσεις όσο και ο τύπος των φρεατίων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
εφαρµόσει τους τύπους που προβλέπονται από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, τόσο ως προς
τη µορφή, το σχήµα, τις διαστάσεις και τον εξοπλισµό τους όσο και ως προς την ποιότητα,
ποσότητα και διάταξη του σιδηρού οπλισµού, τη σύνθεση των σκυροδεµάτων, τσιµεντοκονιών
κτλ.

(2)

Είναι πιθανόν κατά την κατασκευή των έργων να δηµιουργηθεί η ανάγκη µικροτροποποιήσεων
των φρεατίων (µικροβελτιώσεις στη µορφή ή αλλαγή στην οριζοντιογραφική θέση) που
επιβάλλονται από τις τοπικές συνθήκες ή από κάποιους αστάθµητους παράγοντες. Οι
µικροτροποποιήσεις αυτές, είτε υποδεικνύονται από τον Ανάδοχο για έγκριση είτε επιβάλλονται
από την Υπηρεσία, θα εφαρµόζονται χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης.

(3)

Όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία, θα τοποθετούνται στα φρεάτια αναµονές για µελλοντικές
διασυνδέσεις. Οι αγωγοί αναµονής πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 50 cm του εξωτερικού των
τοιχωµάτων του φρεατίου και να φράσσονται υδατοστεγανώς.

(4)

Για την κατασκευή των έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα χρησιµοποιείται εξωτερικός ξυλότυπος
και τα τοιχώµατα δεν θα σκυροδετούνται σε επαφή µε τις παρειές της εκσκαφής. Για τον λόγο
αυτό οι εξωτερικές διαστάσεις της εκσκαφής προβλέπεται κατά 0,50 m µεγαλύτερη από την
κάτοψη του φρεατίου.

(5)

Το σκυρόδεµα και ο σιδηρούς οπλισµός που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των παντός
τύπου φρεατίων, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ και του σχετικού άρθρου «Άοπλα και
Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας .

47.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση
(1)

Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των στοιχείων
των προκατασκευασµένων φρεατίων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο ή το
χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος όπου θα
τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να αποφευχθούν κρούσεις που είναι
δυνατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές
οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των
σπονδύλων στα µεταφορικά µέσα κτλ.

(2)

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σπονδύλους επάνω στο µεταφορικό µέσο και θα
λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών.

(3)

Η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασµένων στοιχείων θα γίνεται µε προσοχή και µε τη
χρήση κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν θα
ρίπτονται ή θα σύρονται στο έδαφος. Σπόνδυλοι που έχουν υποστεί κτυπήµατα κατά τη
διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης ή µεταφοράς, θα ελέγχονται πριν από την ενσωµάτωσή τους
στο έργο µε τη βοήθεια σφύρας για να διαπιστωθεί το συµπαγές και η ακεραιότητα του υλικού.
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47.3.3 Φρεάτια Επίσκεψης, Συµβολής, Πτώσης κτλ.
(1)

Όλα τα µέρη των φρεατίων επίσκεψης, συµβολής, πτώσης κτλ. θα είναι προκατασκευασµένα
και θα παράγονται από ειδική εγκατάσταση προκατασκευής (είτε του Αναδόχου είτε σε
εργοστάσιο προκατασκευής), µε χρήση ειδικών τύπων, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν από
την Υπηρεσία πριν από την έναρξη της κατασκευής.

(2)

Τα προκατασκευασµένα φρεάτια, µετά την κατασκευή τους, θα αριθµούνται το καθένα χωριστά,
θα επακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Υπηρεσία, η οποία θα γίνεται επί
τόπου του έργου και στη συνέχεια τα φρεάτια θα προσκοµίζονται στην τελική θέση
τοποθέτησης.

(3)

Τα φρεάτια θα αποτελούνται από κυλινδρικούς δακτυλίους, εσωτερικής διαµέτρου σύµφωνα µε
τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης και ανάλογα µε τον τύπο του φρεατίου (συνήθως
1200 mm ή 1600 mm) και διαφόρων υψών (από 0,50 m έως 1,00 m έκαστος), τοποθετηµένοι ο
ένας επάνω στον άλλον και από έναν κολουροκωνικό τελευταίο τµήµα (ύψους 1,00 m), ώστε να
επιτυγχάνεται το εκάστοτε τελικό ύψος φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης
τεχνικής µελέτης.

(4)

Οι σπόνδυλοι θα φέρουν έτοιµες τις οπές σύνδεσης για την επικοινωνία µε τους αγωγούς στις
προβλεπόµενες θέσεις, καθώς και τις οπές τοποθέτησης των χυτοσιδήρων βαθµίδων, σύµφωνα
µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Η διάνοιξη των οπών στους σπονδύλους για
την τοποθέτηση των αγωγών θα γίνεται στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια κατασκευής των
σπονδύλων και για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος, δίνοντας την παραγγελία του, πρέπει να
µεριµνήσει να παραγγείλει και τα κυλινδρικά τεµάχια µε τα ανοίγµατα που απαιτούνται για την
κατασκευή όλων των φρεατίων του έργου.

(5)

Η τοποθέτηση των σπονδύλων για την κατασκευή του φρεατίου θα γίνεται µε τη βοήθεια των
ειδικών υποδοχών των σπονδύλων. Οι συνδέσεις των σπονδύλων πρέπει να στεγανοποιούνται
επιµελώς µε τσιµεντοκονία πάχους 2 cm, σύµφωνα µε το άρθρο «Επιχρίσµατα Συνήθων
Τσιµεντοκονιαµάτων», ή µε ειδικό µείγµα ασφαλτικής µαστίχης ή µε άλλο κατάλληλο
στεγανωτικό υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, ώστε να επιτυγχάνεται η στεγανοποίηση των
αρµών.

(6)

Ο λαιµός των φρεατίων, δηλ. το άνω στόµιο του κολουροκωνικού σπονδύλου, θα έχει διάµετρο
0,60 m και θα προκατασκευάζεται µαζί µε την πλάκα επικάλυψης του φρεατίου, επίσης από
οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400.

(7)

Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο, µε κυκλική κάτοψη, αρίστης ποιότητας,
του τύπου και των διαστάσεων που δίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, θα
εδράζονται πάνω σε χυτοσιδηρά πλαίσια και θα εφαρµόζουν ακριβώς στο λαιµό του φρεατίου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει στην Υπηρεσία, ότι τα καλύµµατα είναι επαρκούς
αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο κλάσης SLW 60 κατά DΙΝ 1072.

(8)

Σε όλα τα φρεάτια µε βάθος µεγαλύτερο από 1,25 m θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθµίδες.
Οι βαθµίδες, των οποίων το µήκους και η καθ' ύψος µεταξύ τους απόσταση θα είναι βάσει των
σχεδίων της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, θα αγκυρώνονται επιµελώς στις προανοιγµένες
οπές, οι οποίες στην συνέχεια θα στεγανοποιούνται µε ισχυρή τσιµεντοκονία.

(9)

Η διαµόρφωση της συµβολής στα φρεάτια για να επιτευχθούν οι προβλεπόµενες ροές, η
πλήρης αποκατάσταση των τοµών των αγωγών µε τα φρεάτια, καθώς και η επίτευξη της
στεγανότητάς τους θα γίνεται µε σχολαστική επιµέλεια. Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή θα
συνεπάγεται την ανακατασκευή όλου του τµήµατος όπου παρουσιάστηκε διαρροή ή κακοτεχνία.

(10)

Οι λαιµοί των φρεατίων επιβάλλεται να προσαρµόζονται µε επιµέλεια στο κύριο σώµα του
φρεατίου και ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στο απαιτούµενο ύψος κατασκευής τους, ανάλογα µε
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το προβλεπόµενο από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη ερυθρό υψόµετρο της οδού ή µε άλλες
οδηγίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία.
(11)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση,
µεταφορά και τοποθέτηση των σπονδύλων των φρεατίων στην οριστική θέση τους, όπως αυτή
φαίνεται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Εάν κατά τις εν λόγω εργασίες συµβεί
ρηγµάτωση ή θραύση κάποιου ή κάποιων από τους σπονδύλους, τότε αυτοί θα
αποµακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται µε νέους υγιούς κατασκευής ενώ οι
σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

(12)

Ο πυθµένας των προκατασκευασµένων φρεατίων, κατασκευασµένος από οπλισµένο
σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά
τοιχώµατα, πρέπει να θεµελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αµµοχάλικο
κατά ΠΤΠ Ο 150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωµένη και
καλά συµπυκνωµένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση των φρεατίων και να
αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις. Το ίδιο υλικό θα χρησιµοποιηθεί και για την πλήρωση
του ορύγµατος των φρεατίων, µέχρι του ύψους που αρχίζει η οδοστρωσία, σύµφωνα µε τα
σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης.

47.3.4 Φρεάτια Υδροσυλλογής
(1)

Όλα τα µέρη των φρεατίων υδροσυλλογής θα κατασκευάζονται από χυτό επί τόπου του έργου
οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα φρεάτια αυτά είναι επισκέψιµα και τοποθετούνται κατά κανόνα
παράλληλα προς το ρείθρο της οδού.

(2)

Τα στόµια εισροής της εσχάρας θα έχουν µονοκλινή κατά πλάτος διαµόρφωση ενώ η κάτω
ακµή τους θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το ρείθρο. Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, προβλέπεται και πλευρικό στόµιο, αυτό διανοίγεται ανάµεσα στο
πλαίσιο της εσχάρας και το κράσπεδο. Πάντως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει τα
φρεάτια υδροσυλλογής µε βάση τη µορφή, το σχήµα και τις διαστάσεις, καθώς και την ποιότητα
και τη διάταξη των χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων, όπως αυτά καθορίζονται στα σχέδια της
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.

(3)

Οι επιφάνειες έδρασης του πλαισίου και της εσχάρας πρέπει να έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε
να αποκλείεται το κροτάλισµα ή η µετακίνηση των εσχαρών όταν διέρχονται από πάνω τους
οχήµατα.

(4)

Όπου υπάρχουν ισχυρές κλίσεις ή µεγάλες ποσότητες νερού, θα τοποθετούνται περισσότερα
αποχετευτικά στόµια στη σειρά ή σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα πάντα µε τα
σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε
περίπτωση ισχυρών κλίσεων της προς αποχέτευση επιφάνειας και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα
νερά σκορπίζουν σε όλο το πλάτος της επιφάνειας (ή της οδού) και δεν συγκεντρώνονται στα
ρείθρα, είναι δυνατόν, κατόπιν σχετικών οδηγιών της Υπηρεσίας, να διαταχθούν εσχάρες
υδροσυλλογής κάθετα προς την κατεύθυνση απορροής της επιφάνειας (ή τον άξονα της οδού).

(5)

Για να περιορίζεται κατά το δυνατόν η ανάγκη του συχνού καθαρισµού των φρεατίων
υδροσυλλογής, το ελάχιστο βάθος του χώρου εναπόθεσης των φερτών υλών που πρέπει να
διαµορφώνεται στον πυθµένα κάθε φρεατίου είναι 0,30 m.

(6)

Ο πυθµένας των φρεατίων υδροσυλλογής, κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα
C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώµατα,
πρέπει να θεµελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αµµοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο
150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά
συµπυκνωµένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση των φρεατίων και να αποφεύγονται οι
διαφορικές καθιζήσεις. Όλες οι επιφάνειες του πυθµένα θα επιχρίονται επιµελώς µε
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τσιµεντοκονία πάχους
Τσιµεντοκονιαµάτων».
(7)

2

cm,

σύµφωνα

µε

το

άρθρο

«Επιχρίσµατα

Συνήθων

Η κατασκευή των πλευρικών τοιχωµάτων, επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χυτό επί τόπου,
δεν πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από 24 ώρες µετά τη διάστρωση του σκυροδέµατος του
πυθµένα. Για τη σκυροδέτηση των πλευρικών τοιχωµάτων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα
χρησιµοποιείται υποχρεωτικά και εξωτερικός ξυλότυπος.

47.4 Έλεγχοι
47.4.1 Εργαστηριακός Έλεγχος
(1)

Η ποιότητα των επιµέρους υλικών και του σκυροδέµατος, η µέθοδος κατασκευής των
προκατασκευασµένων και έγχυτων επί τόπου φρεατίων υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από
την Υπηρεσία.

(2)

Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα προκατασκευασµένα
φρεάτια πρέπει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων των ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών των φρεατίων σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους.

(3)

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των προκατασκευασµένων στοιχείων
(αντοχή σε θραύση, υδατοστεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) καθώς και της ποιότητας του
σκυροδέµατος, είναι υποχρεωτικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο των απαιτήσεων που
πρέπει να πληρούν αυτοί για να θεωρηθούν κατάλληλοι.

(4)

Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριµένη παραγγελία πρέπει να διεξάγονται µε ευθύνη
του προµηθευτή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση
που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο κατασκευαστής
είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία θα
πιστοποιείται ότι όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία της συγκεκριµένης παραγγελίας έχουν
υποβληθεί µε επιτυχία στις απαιτούµενες δοκιµές.

(5)

Για κάθε δοκιµαζόµενη ποσότητα φρεατίων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής υλικού και
υπογράφεται από όλους τους ενδιαφερόµενους. Στο πρωτόκολλο καταγράφονται λεπτοµερώς
οι τιµές των δοκιµών σε φορτία ρωγµής και θραύσης, η συµπεριφορά των σπονδύλων σε
δοκιµή υδατοστεγανότητας καθώς και το πάχος του κελύφους και η ποσότητα των ράβδων
(κυκλικών και διαµήκων) του σιδηρού οπλισµού.

(6)

Το προς δοκιµή δείγµα προκατασκευασµένων στοιχείων θα λαµβάνεται από την Υπηρεσία
τυχαία και θα αποτελείται από υγιείς και πλήρεις σπονδύλους που δεν έχουν απορριφθεί για
άλλους λόγους.

(7)

Αν οι δοκιµές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις αµφιβολιών,
διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των προκατασκευασµένων στοιχείων και σε άλλα εργαστήρια
(κρατικά, πανεπιστηµιακά κτλ.).

(8)

Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα φρεατίων πρέπει όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν σε δοκιµές
να πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός προδιαγραφής, η
δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο δοκίµια που λαµβάνονται από την ίδια παρτίδα φρεατίων. Στην
περίπτωση αυτή όλα τα ελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή.

47.5 Μακροσκοπικός Έλεγχος
Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο των προκατασκευασµένων φρεατίων στο εργοστάσιο παραγωγής ή
στο εργοτάξιο κατά την παραλαβή τους πρέπει να ελέγχονται τα εξής:
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(1)

Κατά την κρούση του κελύφους του σπονδύλου µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος µεταλλικός
(κωδωνισµός).

(2)

Κατά τη θραύση τµήµατος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται και να µην
αποσπώνται.

(3)

Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συµπαγείς, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, φυσαλίδες σε
βάθος και αποκολληµένα τµήµατα, άλλως απορρίπτονται.

(4)

Σπόνδυλοι που έχουν φθαρµένα άκρα σε βαθµό που να επηρεάζουν την σωστή σύνδεσή τους,
είναι ακατάλληλοι.

(5)

Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισµού είναι επαρκές.
Προκατασκευασµένα στοιχεία µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτά.

48 ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

48.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η κατασκευή χυτοσιδηρών καλυµµάτων
φρεατίων, καθώς και χυτοσιδηρών εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής των δικτύων αποχέτευσης
οµβρίων και γενικά απλών χυτοσιδηρών τεµαχίων, όπως βαθµίδων φρεατίων.

48.2 Υλικά
(1)

Όλα τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile
iron) βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124.

(2)

Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι µηχανικές του
ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου ISO 1083, σε
δοκίµια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά κατασκευασµένους από το ίδιο µέταλλο
χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα και συγκεκριµένα:

-

2

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό:

400 Ν/mm

Ελάχιστη επιµήκυνση:

15%

Όρια σκληρότητας:

130 - 180 κατά Brinell

(3)

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή από τη θραύση του θα είναι χρώµατος φαιού
και υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και οµοιόµορφης. Η χύτευσή του θα έχει γίνει µε επιµέλεια και
δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι
ταυτόχρονα µαλακός, ανθεκτικός και εύκολα κατεργάσιµος µε λίµα ή κόπτη, καθώς και να
διατρήεται εύκολα.

(4)

Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά DIN
1000. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της µη συµµορφούµενης χύτευσης θα
απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση.

(5)

Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης
τεχνικής µελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα:

-

Για το βάρος:

+8%.

Για το πάχος:
mm)

+8% έως -5% (µε µέγιστο όµως περιθώριο:+2,5 mm έως –1,5
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(6)

Η φέρουσα ικανότητα των καλυµµάτων και των εσχαρών των φρεατίων επιλέγονται, ανάλογα µε
τη θέση τοποθέτησής τους, δηλ. µε βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει να
ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ’ ελάχιστο:

Κατηγορία
1

A

Θέση τοποθέτησης

Φέρουσα ικανότητα [tn]

Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων

1,5

µόνο
2

B

Πεζόδροµοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών,

12,5

χώροι στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτων
3

C

Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδροµίου που

25

δεν εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m µέσα στο
οδόστρωµα ή περισσότερο από 0,2 m µέσα στο
πεζοδρόµιο
4

D

Καταστρώµατα οδών (συµπεριλαµβανοµένων των

40

πεζοδροµίων) και χώροι στάθµευσης όλων των
τύπων οχηµάτων
5

E

Περιοχές όπου ασκούνται µεγάλα φορτία ανά

60

τροχό, π.χ. λιµάνια, εµπορευµατικοί σταθµοί,
βιοµηχανικές περιοχές κτλ.
6

F

Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα µεγάλα φορτία

90

ανά τροχό, π.χ. διάδροµοι αεροδροµίων κτλ.

48.3 Εκτέλεση Εργασιών
48.3.1 Παρακολούθηση της Κατασκευής
(1)

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, µέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την κατασκευή των
χυτοσιδηρών τεµαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Ο
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή.

(2)

Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν από
κάθε τµηµατική χύτευση για να µπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την κατασκευή και να
λάβει δοκίµια. Το δικαίωµα αυτό της Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του.

48.3.2 Σήµανση
Όλα τα καλύµµατα, οι εσχάρες και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση σε µέρος που να
φαίνεται και µετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση τους, µε τα εξής στοιχεία:
•

το πρότυπο ΕΝ 124

•

την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40)

•

το όνοµα ή/και το σήµα του κατασκευαστή

•

το έτος και το µήνα χύτευσης

•

το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO)

•

το όνοµα του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, κατά περίπτωση
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48.3.3 Έδραση Καλυµµάτων και Εσχαρών
Η επιφάνεια έδρασης των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα είναι απόλυτα
επίπεδη, ώστε να εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια αυτή χωρίς να ταλαντεύεται το κάλυµµα
ή η εσχάρα. Έλεγχος σωστής έδρασης των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα
διεξάγεται για κάθε τεµάχιο χωριστά. Κάθε ελαττωµατικό τεµάχιο ως προς την έδρασή του θα
απορρίπτεται και το κόστος του θα λογίζεται σε βάρος του Αναδόχου.

48.3.4 Παραλαβή των Υλικών
(1)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας των χυτοσιδηρών τεµαχίων από
επιτροπή αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει
να παρέχει τα απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και
τον έλεγχο της προµήθειας που παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σε δύο στάδια:
i.
Κατά την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα εξετάζονται τα αποτελέσµατα των
εργαστηριακών δοκιµών στα δοκίµια της αντίστοιχης χύτευσης και στη συνέχεια τα είδη
που παραδίνονται θα εξετάζονται µακροσκοπικά.
ii.
Η οριστική παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η προµήθεια και το νωρίτερο
δύο (2) µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατόν, µέσα στο
διάστηµα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωµάτων.

(2)

Σε περίπτωση απόρριψης µιας ποσότητας ειδών της προµήθειας λόγω ύπαρξης ελαττωµάτων,
ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά τεµάχια µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν η
αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσµία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει η ίδια τον αντίστοιχο
αριθµό τεµαχίων κατά είδος και χρεώνει την αξία τους σε βάρος του Αναδόχου.

48.4 Έλεγχοι
48.4.1 Αριθµός ∆οκιµίων
(1)

(2)

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυτοσιδήρου θα ελέγχονται µε δοκιµές. Σε κάθε χύτευση και για
κάθε είδος δοκιµής θα λαµβάνονται δοκίµια ως κατωτέρω:

Παρτίδα

Αριθµός ∆οκιµίων

1

1 – 100

3

2

101 – 200

4

3

201 – 400

5

4

401 – 800

7

5

801 - 1500

10

Σε κάθε χύτευση, ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων για κάθε είδος δοκιµής δεν πρέπει να είναι
µικρότερος (µεγαλύτερος) από την ελάχιστη (µέγιστη) τιµή που κάθε φορά ορίζεται. Επιπλέον,
κάθε µία δοκιµή δεν πρέπει να δίνει τιµή µικρότερη του 90% της ελάχιστης τιµής ή τιµή
µεγαλύτερη του 110% της µέγιστης τιµής που έχει οριστεί αντίστοιχα.

48.4.2 Μηχανικές ∆οκιµές Παραλαβής
(1)

Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιµές
κάµψης, κρούσης και σκληρότητας κατά Brinell.
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(2)

Για τη δοκιµή κάµψης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίµια µε διάµετρο 25 mm και
µήκος 600 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή δοκιµής κάµψης, µεταξύ
εδράνων που απέχουν µεταξύ τους 500 mm. Το δοκίµιο θα πρέπει να αντέχει, χωρίς να
θραύεται, ολικό φορτίο 320 kg, εφαρµοζόµενο στο µέσο του ανοίγµατος των εδράνων. Η υπόψη
καταπόνηση αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm². Το βέλος, τη στιγµή της θραύσης του δοκιµίου, θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm.

(3)

Για τη δοκιµή κρούσης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισµατικά δοκίµια, πλευράς
40 mm και µήκους 200 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή κρούσης µε κριό,
επάνω σε έδρανα που απέχουν µεταξύ τους 160 mm. Το δοκίµιο πρέπει να αντέχει, χωρίς να
θραύεται, την κρούση κριού βάρους 12 kg που πέφτει ελεύθερο από ύψος 40 cm επάνω στο
δοκίµιο και ακριβώς στη µέση του ανοίγµατος µεταξύ των εδράνων. Η κεφαλή του κριού θα
αποτελείται από κυλινδρικό τοµέα επίκεντρης γωνίας 90º και ακτίνας 50 mm. Ο άξονας του
κυλινδρικού τοµέα θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του δοκιµίου.

48.4.3 Επανάληψη ∆οκιµής
(1)

Εάν ένα δοκίµιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιµής τότε η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο άλλα
δοκίµια. Αν το ένα από τα δύο δοκίµια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται.

(2)

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών δεν λαµβάνονται υπόψη, σε περίπτωση ανεπαρκών
αποτελεσµάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του µετάλλου αλλά οφείλονται σε
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(3)

Εσφαλµένη τοποθέτηση του δοκιµίου ή ελαττωµατική λειτουργία της µηχανής δοκιµής.
Ελαττωµατική χύτευση ή ελαττωµατική τόρνευση του δοκιµίου.
Θραύση του δοκιµίου εφελκυσµού πέραν από το όριο µέτρησης.
Ελαττώµατα χύτευσης στο δοκίµιο, εµφανή µετά τη θραύση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις λαµβάνεται νέο δοκίµιο, επαναλαµβάνονται οι αντίστοιχες δοκιµές και τα
νέα αποτελέσµατά τους αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωµατικού δοκιµίου.

49 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE)
49.1 Γενικά
Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή δικτύου συλλογής, µεταφοράς και ανακυκλοφορίας
στραγγισµάτων από σωλήνες πολυαιθυλενίου. Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου που θα κατασκευαστούν θα
αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας µε νερό τουλάχιστον 6 bar (PN6). Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή
στην εσωτερική πίεση και στο χρόνο είναι τα 50 χρόνια ζωής στους 20

ο

C. Η προσκόµιση

πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO είναι απολύτως υποχρεωτική.

49.2 ∆ιεθνή πρότυπα
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα
παρακάτω πρότυπα:
DIN 8074

ως προς τις διαστάσεις και ανοχές

DIN8075

ως προς τις γενικές απαιτήσεις και έλεγχο ποιότητας

DIN 16934

ως προς τη χηµική αντίσταση
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ως προς τη µέθοδο και τις απαιτήσεις για την αυτογενή συγκόλληση

DIN 16932

σωλήνων
ως προς τις δοκιµές πίεσης στο εργοτάξιο

DIN 4279

49.3 Αποδεκτά Υλικά
Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν θα πληρούν τα εξής:
•

Το υλικό κατασκευής του σωλήνα θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE.

•

Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 – 960 Kg/m

3

ο

στους 23 C.
•

Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πού 0,4 – 0,5 g/10min.

•

Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 kg/m , η δε επιτρεπόµενη απώλεια

3

νερού κάτω από 300 mg/kg.

49.4 Σήµανση Σωλήνων
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά τυπωµένες και ανά
µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή π.χ για PE 100:
Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5
XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 =
όπου:
HDPE

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ

εξωτερική διάµετρος Χ πάχος τοιχώµατος

PN 12,5

κλάση πίεσης σε atm ή bar

XXXX

όνοµα κατασκευαστή

YYYY

χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός

µήκους από

την αντιδιαµετρική
ZZZZ

τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιµασία των
σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών

PE 100

η κατάταξη της πρώτης ύλης

49.5 Είδος Αγωγών – ∆ιαστάσεις Σωλήνων
Οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α. για τη συλλογή των
στραγγισµάτων, θα είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 και θα έχουν κατ’ ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Η διαστασιολόγηση των αγωγών θα γίνει έτσι ώστε να αποκλείεται η παραµονή των
στραγγισµάτων µέσα στο χώρο διάθεσης και σε συνάρτηση µε τη µέγιστη διάρκεια και την
ένταση της βροχόπτωσης, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της τελευταίας 50ετίας, το υπάρχον
ανάγλυφο και τις εδαφοµηχανικές παραµέτρους της ζώνης αποστράγγισης.

•

Εξωτερική διάµετρος: θα προκύψει από τους υπολογισµούς µε τη δυσµενέστερη περίπτωση
50ετίας και πάντως δεν θα είναι µικρότερη των 200mm και επιπλέον θα επιτρέπει τον
καθαρισµό και τον έλεγχο.

•

Ονοµαστική πίεση: τουλάχιστον 6 atm (για αγωγούς κατά DIN 8074/8075)

•

Μήκη αγωγών (κατά DIN 8074): 5, 6, 12 m

•

Οπές: διαµέτρου 8 mm
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•

Πυκνότητα οπών: τουλάχιστον µια (1) οπή ανά 100 cm

•

Σχισµές: Αντί οπών είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σχισµές πλάτους 12 mm, µήκους 1012 mm µε ισοδύναµο ή µεγαλύτερο ποσοστό συνολικής επιφάνειας ανοιγµάτων.

•

Οι σωλήνες στράγγισης θα τοποθετηθούν πάνω στην ειδικά διαµορφωµένη, στον πυθµένα
του Χ.Υ.Τ.Α., τοπική βάθυνση.

Οι αγωγοί µεταφοράς των στραγγισµάτων θα έχουν τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά, θα είναι αδιάτρητοι
και θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τα εξής:
•

Εξωτερική διάµετρος: θα προκύψει από τους υπολογισµούς µε τη δυσµενέστερη περίπτωση
50ετίας.

•

Ονοµαστική πίεση: τουλάχιστον 6 atm (για αγωγούς κατά DIN 8074/8075)

•

Μήκη αγωγών (κατά DIN 8074): 5, 6, 12 m

Οι αγωγοί ανακυκλοφορίας θα έχουν επίσης τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά, ενώ η εξωτερική διάµετρος
και η ονοµαστική τους πίεση θα προκύψει από τους υπολογισµούς της µελέτης.

49.6 Μέθοδος Κατασκευής – Απαιτήσεις Τελειωµένης Εργασίας
49.6.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε προσοχή για την
αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να µην εξέχουν
από την καρότσα. Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά
µηχανήµατα. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση
συρµατόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται υποχρεωτικά
µε ιµάντες (σαµπάνια). Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται
σε τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις
λόγω υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά. Μέχρι την τοποθέτησή τους τα
τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους.
Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α)

Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη παραµονή

των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες.
β)

Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή, καθ’ όσον µπορεί να

προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα.
γ)

Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση (πλάτυνση)

της διαµέτρου.
δ)

Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται µε

συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις.
ε)

Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη στοίβαση).

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η
κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το µήκος των σωλήνων. Κατά
την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαµέτρων, οι πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται
στο κάτω µέρος της στοίβας. Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί
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σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για
σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήµατα.Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την
µεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών
αντικειµένων που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν τους σωλήνες.

49.6.2 Τοποθέτηση Σωλήνων στο Όρυγµα
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη και κλίσεις από
την εγκεκριµένη µελέτη. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί κατάλληλης στρώσης σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη. Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η
χρήση µεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί να βλάψουν
την προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο
οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για
το είδος των χρησιµοποιουµένων συνδέσµων. Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα
διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το
διάκενο µεταξύ σωλήνος και ορύγµατος (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Καθ’ όλη την διάρκεια
της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα
ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία. Σε κάθε διακοπή της
εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα φράσσεται για προστασία του σωλήνα από
την εισχώρηση ρυπαντών.

49.6.3 Σύνδεση Σωλήνων
Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα ειδικά τεµάχια ΡΕ
εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους. Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225
και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση
(electrofusion welding). Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η
µετωπική θερµική συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση
ο

τήξης, στους 220 C και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ και έτσι
επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων, η κατανοµή των φορτίων σε
ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας.
Ηλεκτροσυγκόλληση
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη σπιροειδή διάταξη
ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτροµούφα τροφοδοτείται από
ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται αναλόγως της διαµέτρου του σωλήνα.
Προετοιµασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του σωλήνα)
µε κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης. Καθαρίζεται
επιµελώς το επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε µήκος κατά
τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι επιφάνειες που έχουν
αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε µαλακό χαρτί εµποτισµένο σε
απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης
(γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης)

καθώς

και η χρήση διαλυτικών, που περιέχουν

τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα).
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Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε χρήση
συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτροµούφα. Κατά την
συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, η άσκηση πίεσης στο
σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας (µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κλπ).
Για την δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση.
Μετωπική Συγκόλληση
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που πρόκειται να
συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα στερεώνονται στις σιαγόνες
στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραµµίζονται. Η απόκλιση από την
ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώµατος του σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι
µικρότερο). Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των
σφιγκτήρων, είτε µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή
και η µικρότερη δυνατή απόκλιση. Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την
κόλληση και θα καθαρίζονται µε απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες
ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα
πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή
φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν. Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό
περιβάλλον, προφυλαγµένο από υγρασία και ρεύµατα αέρος, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από – 5
ο

ο

C έως + 40 C. Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15
2

Ν/mm , η οποία θα διατηρείται µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού
(κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα µε το πάχος του
τοιχώµατος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 Ν/mm

2

περίπου,

προκειµένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσµενώς στην ποιότητα της
συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρµανση. Μετά την παρέλευση του προβλεπόµενου από
τον κατασκευαστή χρόνου αποµακρύνεται η θερµαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν
µεταξύ τους µε προσοχή ώστε να µην ωθηθεί όλο το τηγµένο υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι να
επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του
σωλήνα/ εξαρτήµατος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρµολογούνται οι
συσφιγκτήρες. Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο
αέρα κ.λπ.

49.7 Απαιτήσεις Ποιοτικών Ελέγχων για την Παραλαβή
•

Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατούµενων υλικών.

•

Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσµολογίας τους
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.

•

Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως.

•

Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν έχουν τηρηθεί
επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).

•

Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά
και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου.
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50 ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

50.1 Γενικά
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων για το δίκτυο
συλλογής, µεταφοράς και ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων.

50.2 Γενικά
Θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα (ενδεικτικά C 16/20 χυτό ή προκατασκευής) ή από σκληρό
πολυαιθυλένιο ΗDΡΕ, ανάλογα µε την επιλογή κάθε διαγωνιζόµενου. Θα είναι ανθεκτικά στο
διαβρωτικό περιβάλλον των στραγγισµάτων, αλλιώς θα φέρουν κατάλληλη επένδυση για
αντιδιαβρωτική προστασία.

50.3 ∆ιαστάσεις – Κατασκευαστικά στοιχεία
Οι διαστάσεις των φρεατίων και τα λοιπά κατασκευαστικά τους στοιχεία, θα είναι σύµφωνα µε τους
αντίστοιχους υπολογισµούς κάθε διαγωνιζόµενου.

50.4 Λοιπά στοιχεία
Εξωτερικά τα φρεάτια από σκυρόδεµα θα επαλειφθούν µε πίσσα ή γεωµεµβράνη. Το πάνω τµήµα
τους µπορεί να διαµορφωθεί µε κώνο ή επίπεδο. Το καπάκι πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό που
να αντέχει σε διάβρωση αλλά και εύχρηστο σε άνοιγµα - κλείσιµο, µε αντίστοιχο κλειδί.

51 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΥΤΑ

51.1 Στρώση Εξοµάλυνσης
Για την στρώση αυτή χρησιµοποιείται υλικό από λεπτόκοκκα και χοντρόκοκκα υλικά µεγίστης
διαµέτρου 15 cm. Η στρώση θα έχει πάχος 0,30m. Μίγµα χαλίκων και άµµου µε ελάχιστα λεπτόκοκκα
(κατάταξη GW κατά USCS) µε χαµηλό ποσοστό οργανικών (π.χ. ρίζες) θεωρείται υλικό κατάλληλο, µε
-3

-4

διαπερατότητα της τάξης των 10 – 10 m/sec. Η τιµή της διαπερατότητας αυτής είναι απαραίτητη για
την απαγωγή του βιοαερίου και την αποφυγή, έτσι, άσκησης πιέσεων στα υπερκείµενα στρώµατα.
Γενικά το υλικό εξοµάλυνσης θα είναι απαλλαγµένο από οργανικές ουσίες, όπως φύλλα, χλόη, ρίζες
κλπ. Για το χαρακτηρισµό των κατάλληλων για την εξοµάλυνση υλικών, ισχύει η κατάταξη των
Αµερικανικών Προδιαγραφών του AASHO (American Association of State Highway Official Manual) σε
συνδυασµό µε τα εξής:


Οργανικά εδάφη και εδάφη που περιέχουν διατοµική γη της οµάδας Α-5 του AASHO θεωρούνται
ακατάλληλα για τέτοιου είδους επιχώσεις.



Υλικά που κατά AASHO κατατάσσονται στις οµάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7 µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την επίχωση εφόσον δοθεί ειδική προσοχή κατά την διάρκεια της
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κατασκευής, ούτως ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα µεγαλύτερα του 95%, της µέγιστης τέτοιας
λαµβανόµενης όπως παραπάνω, µε υγρασία 95% - 100% της βέλτιστης.

51.2 Στρώση Ανακούφισης Βιοαερίου
Η στρώση ανακούφισης βιοαερίου αποτελείται από υλικά υψηλής κοκκοµετρίας και υψηλής συνολικής
περατότητας. Κατασκευάζεται από σκληρό κατά προτίµηση στρογγυλό, αµµοχαλικώδες υλικό
κατάλληλης διαβάθµισης (16-32mm), πορώδες περίπου 40%, χωρίς οργανικές ουσίες και µέσο
ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β.. Το ποσοστό του υλικού του οποίου η σχέση
µήκους/πάχους είναι >3:1 δεν θα ξεπερνά το 20% κ.β.. Ο συντελεστής υδροπερατότητας της στρώσης
-2

-3

θα είναι της τάξης του 10 εως 10 m/sec. Πριν από την κατασκευή των στρώσεων απαιτείται έλεγχος
µε επαρκή αριθµό δοκιµών µέτρησης υδροπερατότητας. Ο ποιοτικός έλεγχος του υλικού κατά την
κατασκευή θα περιλαµβάνει έλεγχο της κοκκοµετρικής διαβάθµισης και της ποιότητας του ανθρακικού
ασβεστίου ανά 5 στρέµµατα και έλεγχο του πάχους της ζώνης ανά 1 στρέµµα. Η στρώση θα έχει
ελάχιστο πάχος 30 cm.

51.3 Γεωύφασµα ∆ιαχωρισµού
Πάνω από τη στρώση ανακούφισης βιοαερίου τοποθετείται γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο (PP) ή
πολυαιθυλένιο, βάρους 200 g/m², για προστασία της στρώσης από έµφραξη λόγω της µετανάστευσης
λεπτόκοκκών υλικών από την ανώτερη στρώση. Οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και έλεγχοι για το
γεωύφασµα

διαχωρισµού

ισχύουν

όπως

στο

γεωύφασµα

διαχωρισµού

του

συστήµατος

στεγανοποίησης.

51.4 Στρώση Φραγµού
Σκοπός της στρώσης φραγµού είναι ο περιορισµός της κατείσδυσης των οµβρίων µέσα στο
απορριµµατικό σώµα, καθώς και η παρεµπόδιση της εξόδου βιοαερίου. Η στρώση αυτή θα
κατασκευασθεί από εδαφικό υλικό (αργιλικό χώµα) µε τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά µε αυτά του
γεωλογικού φραγµού, που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο της στεγανοποίησης. H στρώση θα έχει
-9

ελάχιστο πάχος, µετά τη συµπύκνωση, 0,50m και µέγιστο συντελεστή διαπερατότητας k = 10 m/sec.
Θα κατασκευαστεί σε στρώσεις πάχους 15-25cm η κάθε µία µέχρι τελικού συµπυκνωµένου πάχους 50
cm.
Συνολικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τεχνητού γεωλογικού φραγµού είναι τα ακόλουθα:


Πάχος µετά από συµπίεση:

50 cm



Συντελεστής διαπερατότητας:

k = 10 m/sec



Πυκνότητα Proctor:

95%



Υγρασία 2%-3% µεγαλύτερη της βέλτιστης

-9

Τέλος, θα διενεργηθούν έλεγχοι ποιότητας των υλικών και των τεχνικών χαρακτηριστικών της
στρώσης, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο της στρώσης του τεχνητού αργιλικού
φραγµού της στρώσης στεγανοποίησης.

K:\N1100a\cons\tefhi\ΤΠ_ΠΜ_5176.doc

-385-

Ν1100a/5176/B10

51.5 Στρώση Αποστράγγισης
Θα τοποθετηθεί ενιαίο στρώµα από χαλίκι που θα αποτελέσει τη στρώση αποστράγγισης πάχους
50cm µε τα εξής χαρακτηριστικά.
-2

-3



Συντελεστής υδραυλικής αγωγιµότητας: K = 10 - 10 cm/sec



Κοκκοµετρική διαβάθµιση: 16/32 mm χωρίς οργανικές ουσίες



Ανώτατο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου < 20% κ.β.



Πάχος στρώσης: 0.50 cm



Πορώδες περίπου 40%



Το ποσοστό του υλικού του οποίου η σχέση µήκους/πάχους είναι >3:1 θα είναι <20% κ.β..

Τέλος θα διενεργηθούν έλεγχοι ποιότητας των υλικών και των τεχνικών χαρακτηριστικών της στρώσης
όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο της στρώσης αποστράγγισης της στρώσης
στεγανοποίησης.

51.6 Γεωύφασµα ∆ιαχωρισµού
Πάνω από τη στρώση αποστράγγισης τοποθετείται γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο (PP) ή
πολυαιθυλένιο, βάρους 200 g/m², για προστασία της στρώσης από έµφραξη λόγω της µετανάστευσης
λεπτόκοκκών υλικών από την ανώτερη στρώση. Οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και έλεγχοι για το
γεωύφασµα

διαχωρισµού

ισχύουν

όπως

στο

γεωύφασµα

διαχωρισµού

του

συστήµατος

στεγανοποίησης.

51.7 Στρώση Επιφανείας από Φυτόχωµα
Αποτελείται από εδαφικό υλικό κατάλληλο για φύτευση, επί του οποίου θα τοποθετηθούν κατάλληλα
φυτά και δένδρα επιλεγµένα για την ελαχιστοποίησης της διάβρωσης και για την διευκόλυνση της
επιφανειακής παροχέτευσης. Η στρώση αυτή θα έχει ελάχιστο πάχος, µετά από συµπίέση, 1,0m. Τα
τελευταία 30cm θα αποτελούνται από φυτόχωµα. Ο σκοπός της στρώσης αυτής είναι η δηµιουργία
υποβάθρου κατάλληλο για φύτευση. Μετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης, θα γίνονται οι έλεγχοι
ιδιοτήτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
Έλεγχοι επιφανειακής στρώσης
∆οκιµή
Προσδιορισµός
φυσικής υγρασίας
Προσδιορισµός επί
τόπου

πυκνότητας

Προδιαγραφή
Ε 105-86

Συχνότητα
1 δοκιµή σε καρότο/ 5

ASTM D2216

στρέµµατα / στρώση
1 δοκιµή / 5 στρέµµατα /

E105-86
A.A.S.H.TO T1191-61

στρώση

(µέθοδος κώνου)
ASTM D1556

Η επιλογή των φυτοχωµάτων πάνω από την τελική κάλυψη πρέπει να µελετηθεί ιδιαιτέρως αφού το
υπόβαθρο είναι ιδιαίτερο και τα είδη που θα επιλεγούν πρέπει να είναι ανθεκτικά στις προκείµενες
συνθήκες. Τόσο η δοµή όσο και η κορεσµένη αγωγιµότητα των χωµάτων είναι εξαιρετικής σηµασίας
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ώστε και να αναπτυχθεί η βλάστηση ανεµπόδιστα αλλά και να µην διαβρωθεί το κάλυµµα. Σε
περίπτωση που στην κάλυψη περιλαµβάνονται συνθετικά υλικά, πρέπει να προστατεύεται και από τις
δύο πλευρές µε ζώνη, η οποία πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστο 30cm και να αποτελείται από αδρανή
υλικά ώστε αυτά να µην αντιδρούν µε τα απορρίµµατα ή την τελική κάλυψη.

52 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

52.1 ∆ίκτυο Συλλογής Βιοαερίου
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή, αφορά το δίκτυο συλλογής βιοαερίου από το σώµα των
απορριµµάτων. Όλα τα επιµέρους τµήµατα (αγωγοί, ειδικά τεµάχια κλπ) που αφορούν το δίκτυο αυτό,
θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο προς την Υπηρεσία, ενώ η τοποθέτησή τους θα γίνεται σταδιακά
κατά την εκτέλεση των εργασιών διάθεσης των απορριµµάτων.

52.1.1 Αγωγοί συλλογής βιοαερίου (κατακόρυφου και οριζόντιου δικτύου συλλογής)
Το υλικό των σωλήνων θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ) σύµφωνο µε τις
προδιαγραφές DIN 8074, 8075, 19537 και 16776, ή εναλλακτικά κατά DIN 19691 ή κατά ΕΛΟΤ
1169.3, pr EN 13476-1. Οι αγωγοί συλλογής θα είναι διάτρητοι, µε οπές ή σχισµές σε όλη την
περιφέρεια, κατάλληλης διαµέτρου, πίεσης 6 ΑΤΜ. Η µορφή των σχισµών θα είναι ορθογώνιο
παραλληλόγραµµο πλάτους 10 χλστ. έως 12 χλστ., ανοιγµένων σε τρεις ή τέσσερις σειρές µε
µετατόπιση η µία ως προς την άλλη και µε ποσοστό διάτρητης επιφάνειας προς την εσωτερική του
σωλήνα 9% έως 12%. Οι αγωγοί θα παραδοθούν σε ευθεία τµήµατα µήκους 3,0 µέτρων. Σε
περίπτωση αγωγών µε οπές, θα επιτυγχάνεται τουλάχιστον ισοδύναµο αποτέλεσµα µε τους
προαναφερθέντες αγωγούς µε σχισµές, ενώ η ελάχιστη διάµετρος κάθε οπής θα είναι 10mm.

52.1.2

Κεφαλή φρεατίων βιοαερίου

Οι κεφαλές βιοαερίου θα είναι από HDΡΕ. Η κεφαλή εσωτερικής µετακίνησης θα ελέγχεται από δύο
δακτυλίους οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα κίνησης πάνω στον αγωγό του φρέατος,
δηµιουργώντας έναν αρµό «ολίσθησης» κατά µήκος του κατακόρυφου αγωγού. Επίσης οι δακτύλιοι
αυτοί θα λειτουργούν ως µονωτικά µέσα, παρεµποδίζοντας την είσοδο του αέρα. Η κεφαλή κάθε
φρέατος θα φέρει βραχίονα από εύκαµπτο πολυαιθυλένιο για τη σύνδεση του κατακόρυφου αγωγού
του φρέατος µε τον αντίστοιχο οριζόντιο αγωγό µεταφοράς, ενώ παράλληλα φέρει καπάκι µε εισόδους
µέτρησης πίεσης και παροχής.
Στο τµήµα µεταξύ της κεφαλής του φρέατος και της σύνδεσής του µε τον οριζόντιο αγωγό µεταφοράς
του αέριου θα έχει χειροκίνητη βαλβίδα / (πεταλούδα) µε την οποία:
• Είναι δυνατόν να αποµονώνεται το κάθε φρέαρ από το υπόλοιπο σύστηµα άντλησης
•

Μπορεί να ρυθµίζεται η παροχή του βιοαερίου από κάθε φρέαρ, µε την κατάλληλη κλίση του
dumper της βαλβίδας.

Οι κεφαλές θα είναι αναγνωρισµένου οίκου, εργοστασιακής κατασκευής και θα περιλαµβάνουν:
1. Πλευρική σύνδεση µε φλάντζα και εύκαµπτο σύνδεσµο
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2. Σηµείο δειγµατοληψίας για µέτρηση στο φρεάτιο
3. Βαλβίδα ρύθµισης ροής

52.2 ∆ίκτυο Μεταφοράς Βιοαερίου

52.2.1 Γενικά
Το δίκτυο µεταφοράς του βιοαερίου περιλαµβάνεται στην παρούσα εργολαβία, τόσο ως προς την
προµήθεια των απαραίτητων υλικών, όσο και ως προς την κατασκευή των αντίστοιχων έργων, µε
εξαίρεση το δίκτυο µεταφοράς επί του απορριµµατικού όγκου (δευτερεύον δίκτυο), για το οποίο θα
γίνει µόνο η προµήθεια των υλικών.

52.2.2 ∆ίκτυο µεταφοράς βιοαερίου
Όλοι οι αγωγοί µεταφοράς του βιοαερίου, θα είναι από HDPE, κατάλληλης διαµέτρου, για την θέση
που χρησιµοποιούνται. Οι πρωτεύοντες αγωγοί από τα φρεάτια συγκέντρωσης προς τον σταθµό
άντλησης και καύσης, θα είναι ελάχιστης πίεσης 10 atm. Όλοι οι αγωγοί αυτοί θα παραδοθούν στα
αντίστοιχα µήκη που προβλέπονται για κάθε θέση µε βάση την µελέτη κάθε διαγωνιζόµενου. Οι
αγωγοί µεταφοράς θα τοποθετηθούν έτσι, ώστε η επίδραση πιθανών καθιζήσεων να µειωθούν στο
ελάχιστο δυνατό. Οι πρωτεύοντες αγωγοί τοποθετούνται σε ένα χαντάκι, βάθους 0,50 m κατ΄
ελάχιστο. Η τοποθέτηση του σωλήνα γίνεται σε υπόστρωµα άµµου 20 cm και η πλήρωση του
χαντακιού γίνεται µε καθαρή άµµο (χωρίς πέτρες). Στα χαµηλά σηµεία του δικτύου µεταφοράς ή όπου
αλλού απαιτείται, τοποθετούνται παγίδες αποµάκρυνσης συµπυκνωµάτων, ή και κατασκευάζονται
φρεάτια συγκέντρωσης συµπυκνωµάτων .

52.2.3 Φρεάτια συγκέντρωσης και ελέγχου
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αγωγοί µεταφοράς βιοαερίου συµβάλλουν σε ένα σηµείο,
υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής φρεατίων συγκέντρωσης και ελέγχου βιοαερίου. Τα φρεάτια
συγκέντρωσης και ελέγχου, τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις, ώστε η επιθεώρηση και συντήρηση να
είναι ευχερής. Σε αυτές τις µονάδες είναι δυνατόν να αναλύεται το βιοαέριο από τα διαφορετικά
πηγάδια που συντρέχουν σε και γίνεται µέτρηση της πίεσης µέσω του εξοπλισµού µέτρησης που
περιλαµβάνεται στην παρούσα εργολαβία. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν δείγµατα για
πρόσθετη ανάλυση στο εργαστήριο. Στα φρεάτια αυτά θα συλλέγονται και τα συµπυκνώµατα µέσω
κατάλληλης διάταξης σιφωνισµού που διαθέτουν τα φρεάτια. Τα συµπυκνώµατα είτε θα εκφορτίζονται
αυτόµατα στο σώµα των απορριµµάτων, είτε θα οδηγούνται στη δεξαµενή συλλογής στραγγισµάτων.
Ο ακριβής σχεδιασµός των φρεατίων συγκέντρωσης, εάν επιλεγούν από τους διαγωνιζόµενους, θα
πρέπει να φαίνεται σε αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης τους.
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