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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Καθαρισμός – εκχέρσωση – κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης
των εργασιών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις προκαταρκτικές εργασίες που
πραγματοποιούνται πριν από την εκτέλεση των καθ’ αυτό λειτουργικών αντικειμένων του έργου (εκσκαφών
και επιχώσεων).
Στις προκαταρκτικές εργασίες περιλαμβάνονται τα εξής επί μέρους αντικείμενα:
Καθαρισμός:

απομάκρυνση μικροκατασκευών, εγκαταστάσεων, κιγκλιδωμάτων, καλλωπιστικών φυτών
κτλ. και γενικά ακατάλληλων προς περαιτέρω χρήση μικροϋλικών, στο εύρος κατάληψης των
εργασιών, με χρήση ελαφρού εξοπλισμού, με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση.

Αποψιλώσεις: κοπή - εκρίζωση δένδρων και θάμνων στο εύρος κατάληψης των έργων.
Καθαιρέσεις:

2

καθαιρέσεις / κατεδαφίσεις πάσης φύσεως κατασκευών στο εύρος κατάληψης του έργου.

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

Management of excavation materials and exploitation of dumping sites -Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00

Structures demolition with explosives -- Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών
με χρήση εκρηκτικών.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-02-00

Structures demolition with the falling weight method -- Πλήρεις κατεδαφίσεις
κατασκευών με αιωρούμενο βάρος.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00

Structures demolition with mechanical means -- Πλήρεις κατεδαφίσεις
κατασκευών με Μηχανικά Μέσα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01

Demolition of members of concrete structures by mechanical means -Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02

Thermic demolition of members of concrete structures -- Καθαιρέσεις
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03

Hydrodemolition of members of concrete structure -- Καθαιρέσεις στοιχείων
σκυροδέματος με υδροκοπή
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00

Demolition of slabs on the ground -- Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα
επί εδάφους.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-01-00

Demolition of post-tensioned concrete structures -- Καθαιρέσεις στοιχείων
προεντεταμένου σκυροδέματος.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-02-00

Piles and pile-sheets pullout -- Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Aπαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες
απαιτήσεις.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Καθαιρέσεις

Οι καθαιρέσεις αφορούν κτίσματα, κατασκευές από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα γενικώς και λιθοδομές.
Διακρίνονται σε καθαιρέσεις / κατεδαφίσεις μικρής κλίμακας κατασκευών που μπορούν να εκτελεσθούν
συγχρόνως με τις εκσκαφές, εάν αυτό προβλέπεται από τη μελέτη, με συνήθη χωματουργικά μηχανήματα
και σε καθαιρέσεις που εκτελούνται ανεξάρτητα (αυτοτελείς καθαιρέσεις), με εφαρμογή της κατάλληλης κατά
περίπτωση μεθόδου (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου).
Για τις αυτοτελείς καθαιρέσεις, όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης, τα μέτρα ασφάλειας και την επιμέτρηση,
ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παρακάτω Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-15-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02,
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1503-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-02-00.

5.2

Κοπή και εκρίζωση δένδρων και θάμνων

Οι εργασίες κοπής και εκρίζωσης δένδρων και θάμνων (αποψίλωση) θα επεκτείνονται σε ολόκληρο το εύρος
κατάληψης του έργου, σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα στη μελέτη.
Ειδικότερα για τα συγκοινωνιακά έργα με αποψίλωση θα επεκτείνεται τουλάχιστον 2,00 m πέραν της οφρύος
του ορύγματος ή τον πόδα του επιχώματος.
Η αφαίρεση των ριζών θα φθάνει τουλάχιστον ένα μέτρο κάτω από τη σκάφη των χωματουργικών έργων
(τουλάχιστον για τη ζώνη του καταστρώματος των οδών ή της προβολής της διώρυγας κ.ο.κ.). Εκτός των ως
άνω κυρίων ζωνών του έργου η αφαίρεση των ριζών μπορεί να γίνεται μόνο σε βάθος 0,50 m από τη στάθμη
του εδάφους.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση έργων οδοποιίας θα γίνεται πλήρης αποκοπή δένδρων μέχρις
αποστάσεως 3,00 m από τα εξωτερικά όρια του ερείσματος.
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Κατ’ εξαίρεση όταν για περιβαλλοντικούς ή αισθητικούς λόγους προβλέπεται η διατήρηση παρόδιων
δενδροστοιχιών σε μικρότερη απόσταση από το όριο του ερείσματος, τα δένδρα θα πρέπει να κλαδεύονται
σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διατηρείται ελεύθερο περιτύπωμα οδού και σε ύψος 4,50 –
5,00 m από τη στάθμη κυλίσεως (ανάλογα με την κατηγορία της οδού).
Τυχόν κοιλότητες που θα δημιουργηθούν κατά την εκρίζωση, θα επανεπιχώνεται με κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο ίδιος βαθμός συμπύκνωσης με αυτόν του πέριξ εδάφους. Η εργασία
αυτή θα γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υποστούν ζημιές τα δένδρα που διατηρούνται.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα συντάσσεται Πρακτικό κοπής δένδρων, υπογεγραμμένο από την
Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, στο οποίο θα καθορίζονται:
 Τα δένδρα, εκτός εύρους κατάληψης του έργου, που πρέπει να κοπούν ή να διατηρηθούν.
 Τα δένδρα, που πρέπει να εκριζωθούν προκειμένου να μεταφυτευτούν, είτε άμεσα, είτε να
φυλαχτούν και συντηρηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από τη μεταφορά και την
επαναφύτευσή τους.

5.3

Διαχείριση προϊόντων

Τα προϊόντα που προκύπτουν από τον καθαρισμό και την καθαίρεση των πάσης φύσεως κατασκευών θα
μεταφέρονται στους προβλεπόμενους χώρους οριστικής απόθεσης (από τη μελέτη ή / και τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου).
Γενικώς απαγορεύεται η χρήση τέτοιων προϊόντων για την κατασκευή επιχωμάτων, εκτός εάν προβλέπεται
από τη μελέτη ειδική διαδικασία αξιοποίησης αυτών.
Τα προϊόντα κοπής / εκρίζωσης των δένδρων και θάμνων θα διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιμα και άχρηστα.
Τα αξιοποιήσιμα (αρμοί) θα καθαρίζονται από ρίζες, κλαδιά κλπ, θα τεμαχίζονται και θα μεταφέρονται προς
στοιβασιά και φύλαξη στους προβλεπόμενους από τη μελέτη ή καθοριζόμενους από την Υπηρεσία χώρους
(στην περιοχή του έργου). Η παραλαβή των υλικών αυτών θα γίνεται με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
Η διακίνηση και ο χειρισμός των μεγάλων φυτών ή δένδρων που προβλέπεται να μεταφυτευθούν θα γίνεται
με προσοχή, ώστε να διατηρείται άθικτο το ριζικό σύστημα και να παραμένει περιβεβλημένο με επαρκή
ποσότητα χώματος. Οι ρίζες με το χώμα που τις περιβάλλει θα καλύπτονται με λινάτσες που θα διατηρούνται
υγρές, τα δε φυτά θα εναποτίθενται σε χώρους σκιερούς μέχρι την επαναφύτευσή τους.
Τα ακατάλληλα προϊόντα που προκύπτουν από τον καθαρισμό των κορμών (κλαδιά, τμήματα κορμών,
φύλλα κτλ.) και τις εκθαμνώσεις αποτελούν φυτικό υλικό και εφ’ όσον προβλέπεται από τη μελέτη, μπορούν
να προστίθενται στη φυτική γη που διατηρείται προς διάστρωση στα πρανή, αφού υποστούν περαιτέρω
τεμαχισμό.
Τα τελικώς μη αξιοποιήσιμα προϊόντα θα συγκεντρώνονται και θα προωθούνται προς οριστική απόθεση,
στους προβλεπόμενους αποθεσιοθαλάμους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-05-00-00.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα Προδιαγραφή θα γίνεται με χρήση κατάλληλου
εξοπλισμού και με τη δέουσα προσοχή, ώστε να αποφεύγεται μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από
την απολύτως απαραίτητη.
Ισχύουν επίσης τα αναφερόμενα στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ περί καθαιρέσεων / κατεδαφίσεων ως προς
τις απαιτήσεις της πλήρως περαιωμένης εργασίας.
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Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.
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Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Η εκτέλεση εργασιών καθαιρέσεων / κατεδαφίσεων αποτελεί δραστηριότητα υψηλού κινδύνου και με ενίοτε
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Σχετικώς ισχύουν οι όροι της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Επιπρόσθετα επισημαίνονται τα εξής:

7.1

Εργασιακοί κίνδυνοι – ληπτέα μέτρα για τον προορισμό τους
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικίνδυνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Φθαρμένα ελαστικά (η φθορά επιτείνεται από το συνήθως κακής / μέτριας ποιότητας
οδοστρώματος των εργοταξιακών οδών).
 Υπερφόρτωση αυτοκινήτων.
 Ελλιπής σήμανση των εργοταξιακών χώρων.
 Ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας για τα δεδομένα των εργοταξιακών οδών.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
 Ανατροπή κατά την εκφόρτωση σε θέσεις πλησίον φυσικών ή τεχνητών πρανών.

Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει
προς τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
 Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.
 Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν
λειτουργεί: εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο
έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την
καρότσα κ.ο.κ.
 Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή / και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
 Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών οχημάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.
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 Συντήρηση των εργοταξιακών οδών, ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλκοστρώσεις).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας (βλέπε Βιβλιογραφία).
Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.

7.2

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους χώρους απόθεσης. Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τους
αποθεσιοθαλάμους που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας Προδιαγραφής επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
 Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε άλλη θέση
πλην εκείνων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, και τα λοιπά συμβατικά
στοιχεία του έργου ή / και τις εντολές της Υπηρεσίας.
 Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή κατακρήμνισης προϊόντων εκσκαφών που
διενεργούνται σε ζώνες εντόνων εγκάρσιων κλίσεων.
 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς ιλύος με τους τροχούς των φορτηγών
αυτοκινήτων από τις θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τους αποθεσιοθαλάμους.
 Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται φορτωμένα διαμέσου οικισμών ή προαστιακών ή
αστικών ζωνών, θα είναι εφοδιασμένα υποχρεωτικά με κάλυμμα της καρότσας (απαιτείται και
από τις διατάξεις του ΚΟΚ).
 Θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζημιών από τη διέλευση βαρέων φορτωμένων
οχημάτων στις οδούς προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάμους, καθώς και μέτρα
επανόρθωσης τέτοιων ζημιών (εάν προκύψουν).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.

8.1

Καθαρισμός – κοπή – εκρίζωση δένδρων και θάμνων

Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) πραγματικής επιφάνειας, στην οποία έχει
πραγματοποιηθεί καθαρισμός και κοπή - εκρίζωση μεμονωμένων δέντρων και θάμνων.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού της επιφανείας.
 Η κοπή - εκρίζωση μεμονωμένων δένδρων και θάμνων.
 Ο καθαρισμός των κορμών από κλαδιά, ο τεμαχισμός τους σε μικρότερα τμήματα, ώστε να είναι δυνατή
η μεταφορά τους και η αποθήκευσή τους σε χώρο στην περιοχή του εργοταξίου προς παράδοσή τους
στην Υπηρεσία.
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 Η εκρίζωση δένδρων και η φύλαξή τους προς μεταφύτευση σε χώρο μακράν του εργοταξίου, εφ’ όσον
προτείνεται από τη μελέτη και υποδειχθεί με εντολή της Υπηρεσίας, όπως επίσης και μεταφορά για την
απομάκρυνση των ακατάλληλων προϊόντων σε κατάλληλο χώρο απόθεσης.
 Η διαχείριση των προϊόντων (φορτοεκφόρτωση αχρήστων / ακαταλλήλων και μεταφορά προς οριστική
απόθεση).
Στις περιπτώσεις εργασιών συστηματικής κοπής και εκρίζωσης συστάδων δένδρων (όχι μεμονωμένα
δένδρα), θα συντάσσεται ιδιαίτερο άρθρο επιμέτρησης εργασιών (με συνεκτίμηση της αξίας της
παραγόμενης ξυλείας).
Ιδιαίτερη επίσης επιμέτρηση θα προβλέπεται στις περιπτώσεις προσεκτικής εκρίζωσης, φύλαξης,
συντήρησης και επαναφύτευσης δένδρων.

8.2

Καθαιρέσεις

Για τις καθαιρέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις οικείες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ, αναλόγως με το είδος της
καθαιρούμενης κατασκευής και τη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία
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Ν. 1396/83

Mελέτη Mέτρων Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων



ΠΔ 305/96

Περί ελαχίστων μέτρων ασφάλειας στα εργοτάξια.



Π.Δ. 17/96
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391 και 91/383 ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 159/99.



Υ.Α περί ΣΑΥ Υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού
Removal of the top layer of the soil

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
εκτέλεσης των εκσκαφών, επιφανειακών χαλαρών εδαφών, όπως φυτικών γαιών, τύρφης, οργανικών
εδαφών, και οποιωνδήποτε ακατάλληλων, για την κατασκευή του έργου υλικών.
Ειδικότερα η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται:
 Στην εκσκαφή επιφανειακών χαλαρών εδαφών.
 Στη μεταφορά και διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής
 Στις ποιοτικές προϋποθέσεις εκτέλεσης της εργασίας

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

3

Management of excavation materials and exploitation of dumping sites -Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

Όροι και ορισμοί

3.1 Χαλαρά εδάφη
Στην παρούσα Προδιαγραφή με τον όρο χαλαρά εδάφη νοούνται οι φυτικές γαίες, ή τύρφη, τα οργανικά
εδάφη, και γενικά τα ακατάλληλα για την κατασκευή του έργου επιφανειακά υλικά.
Ενδεικτικά, ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά θεωρούνται:
 Τυρφώδη ή οργανικά εδάφη, με ποσοστό σε οργανικά υλικά > 5% κ.β. ή όταν το όριο
υδαρότητας του εδάφους μετά από ξήρανσή του στο φούρνο είναι κατά 75% μικρότερο από το
όριο υδαρότητάς του πριν από την ξήρανσή του.
 Θιξοτροπικά εδάφη (π.χ. υπερευαίσθητη άργιλος), καθώς και εδάφη με περιεχόμενο ποσοστό
διατομικής γης ή φυλλαρίων μαρμαρυγίας μεγαλύτερο του 20%.
 Εδάφη που περιέχουν υδατοδιαλυτά ορυκτά, όπως ορυκτό αλάτι ή γύψο, σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 2%.
 Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιομηχανικά υποπροϊόντα που περιέχουν ρύπους).
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Απαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες
απαιτήσεις.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Εάν προβλέπεται από τη μελέτη, πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης των γενικών εκσκαφών του
έργου, θα προηγείται η εκσκαφή των επιφανειακών χαλαρών εδαφών, στο βάθος και πλάτος, όπου
απαιτείται.
Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στη μελέτη του έργου, για την αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού
υλικού, πριν από την έναρξη της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, η Υπηρεσία, από κοινού με τον
Ανάδοχο, θα ερευνούν με δοκιμαστικές τομές στην επιφάνεια κατάληψης του έργου, τα χαρακτηριστικά του
επιφανειακού ορύγματος και κατά περίπτωση, θα καθορίζουν με πρωτόκολλο, το βάθος του προς αφαίρεση
επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού.
Το εν λόγω επιφανειακό εδαφικό υλικό θα αφαιρείται και θα διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες εκσκαφές, στις
περιπτώσεις που μετά από τη δια σκαμμάτων διερεύνηση, προκύπτει, ότι είναι φυτική γη κατάλληλη για
πλήρωση νησίδων ή επενδύσεις πρανών. Το υλικό αυτό, θα φυλάσσεται σε σωρούς, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 5.1 της παρούσας (Διαχείριση Προϊόντων).
Η εκτέλεση των εργασιών, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη μελέτη, θα εκτείνεται σε όλη την
επιφάνεια κατάληψης του έργου. Στις περιπτώσεις συγκοινωνιακών έργων οι εργασίες θα εκτείνονται, σε
περίπτωση ορυγμάτων, μέχρι και 2,00 m πέραν των εξωτερικών ακμών των οφρύων των πρανών, ενώ σε
περίπτωση επιχωμάτων μέχρι πλάτους 2,00 m πέραν της επιφάνειας έδρασης αυτών, σε σχέση με το πόδι
του πρανούς του επιχώματος.

5.1

Διαχείριση προϊόντων

Κατά την εκτέλεση της εργασίας θα γίνεται διαχωρισμός των προϊόντων, ανάλογα με την καταλληλότητά τους
για επαναχρησιμοποίηση. Η φυτική γη, που είναι κατάλληλη για πλήρωση νησίδων ή επένδυση πρανών, εάν
πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί στο έργο, θα διαχωρίζεται από τα ακατάλληλα προϊόντα, θα καθαρίζεται
από μεγάλου μεγέθους ρίζες ή λίθους και θα φυλάσσεται σε κατάλληλο χώρο στην περιοχή του εργοταξίου, ή
θα απομακρύνεται και θα αποτίθεται σε κατάλληλο χώρο, όπως αυτός ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, ή από
την Υπηρεσία.
Φυτική γη, που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αμέσως, θα τοποθετείται σε σωρούς πλάτους στη βάση
περίπου 3 m και ύψους 1,3 m. Όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες μπορεί να αυξηθεί το πλάτος των
πελμάτων των σωρών, το ύψος τους, όμως, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,00 m.
Η φυτική γη πρέπει να προστατεύεται από απόπλυση ή ανάμιξη με άλλα υλικά, οι δε σωροί πρέπει να
καλύπτονται με χλόη, κλαδιά και άλλα υλικά, με ιδιαίτερη φροντίδα στη συγκράτηση της υγρασίας.
Τα ακατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση προϊόντα θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο και θα
αποτίθενται σε κατάλληλους χώρους, που προσδιορίζονται στη μελέτη ή εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Οι
όροι και προϋποθέσεις απόθεσης των προϊόντων αυτών περιλαμβάνονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-05-00-00.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Προδιαγραφής θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται
η μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου και αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου παρέμβαση στο φυσικό
περιβάλλον.
Θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι, οι οποίοι αποσκοπούν:

6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

30595

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00:2009

 Στην διαμόρφωση λείας επιφάνειας μετά την αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού υλικού, στην
περίπτωση που το έδαφος είναι ευπαθές στο νερό, προς αποφυγή διαποτισμού του από τα
νερά της βροχής.
 Στην εξασφάλιση της συμπύκνωσης της επιφανείας που έχει προκύψει, ώστε να αποτελέσει
κατάλληλη επιφάνεια έδρασης των προβλεπόμενων υπερκείμενων κατασκευών κατά τα
οριζόμενα στις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ.
 Στην εξασφάλιση της αποστράγγισης των επιφανειακών υδάτων.
 Στην τήρηση της γεωμετρίας της κατασκευής, όπως ορίζεται στις σχετικές μελέτες.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Εργασιακοί κίνδυνοι – ληπτέα μέτρα για τον προορισμό τους

Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.
Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και τη διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης, άτομα κινούμενα στην
περιοχή ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικινδύνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας, που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει
προς τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
 Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων, που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.
 Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν
λειτουργεί: εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο
έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την
καρότσα κ.ο.κ.
 Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή / και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
 Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.
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 Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλκοστρώσεις).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας (βλέπε Βιβλιογραφία).
Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.

7.2

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους χώρους απόθεσης. Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τους
αποθεσιοθαλάμους επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε άλλη θέση πλην
εκείνων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου ή /
και τις εντολές της Υπηρεσίας.
 Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή κατακρήμνισης προϊόντων εκσκαφών που
διενεργούνται σε ζώνες εντόνων εγκαρσίων κλίσεων.
 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς ιλύος με τους τροχούς των φορτηγών αυτοκινήτων
από τις θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τους αποθεσιοθαλάμους.
 Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται φορτωμένα διαμέσου οικισμών ή προαστιακών ή αστικών
ζωνών θα είναι εφοδιασμένα υποχρεωτικά με κάλυμμα της καρότσας (απαιτείται και από τις διατάξεις
του Κ.Ο.Κ).
 Θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζημιών από την διέλευση βαρέων φορτωμένων οχημάτων στις
οδούς προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάμους, καθώς και μέτρα επανόρθωσης τέτοιων ζημιών
(εάν προκύψουν).
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Στις περιπτώσεις που το επιφανειακό εδαφικό υλικό είναι φυτική γη κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση, η
επιμέτρηση γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών ανά m3 πραγματικής εκσκαφής.
Η αφαιρούμενη επιφανειακή στρώση εδαφικού υλικού επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m3), όταν οι σχετικές
εργασίες εκτελούνται ανεξαρτήτως των γενικών εκσκαφών.
Η επιμέτρηση γίνεται βάσει του αναπτύγματος της επιφανειακής στρώσης ανά διατομή χωματισμών, επί το
συμβατικό πάχος που ορίζεται στην μελέτη (συνήθως 30 cm), ή, εφ’ όσον τούτο προβλέπεται, με
αναλυτικούς υπολογισμούς της επιφανείας του αφαιρουμένου εδαφικού στρώματος ανά διατομή.
Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός όγκος υπολογίζεται με σύνταξη πινάκων χωματισμών, οι οποίοι εγκρίνονται
από την Επίβλεψη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x
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Οι εργασίες εκσκαφής στο εκάστοτε καθοριζόμενο βάθος
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x

Ο διαχωρισμός των προϊόντων σε κατάλληλα προς χρήση για την επένδυση πρανών ή την
πλήρωση νησίδων και ακατάλληλα προς απόρριψη..

x

Η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόθεση σε χώρους εντός του έργου των κατάλληλων προς
επαναχρησιμοποίηση υλικών

x

Η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόθεση των ακαταλλήλων προς χρήση στο έργο προϊόντων
στους χώρους που προβλέπονται από την περιβαλλοντική μελέτη ή εγκρίνονται από τις αρμόδιες
αρχές

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία


Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99, ΠΔ 305/96 κλπ.)



Υ.Α περί ΣΑΥ Υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ



Κ.Ο.Κ



Οδηγία 92/57/EE Minimum health and safety requirements for permanent and mobile work-sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
General excavations for Road and Hydraulic works

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-0201-00 «Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-02-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τους όρους που πρέπει να
πληρούνται κατά την εκτέλεση των γενικών εκσκαφών που απαιτούνται για την κατασκευή συγκοινωνιακών
και υδραυλικών έργων.
Σαν γενικές εκσκαφές νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος, όταν ταυτόχρονα
πληρούνται οι συνθήκες: πλάτος μεγαλύτερο των 5,00 m και κάτοψη μεγαλύτερη των 100 m2.
Αναφορικά προς τον χρησιμοποιούμενο μηχανικό εξοπλισμό, μια εκσκαφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως
γενική, εάν είναι δυνατόν να εκτελείται με περισσότερα του ενός τύπου χωματουργικά μηχανήματα (π.χ.
προωθητές, εκσκαφείς, φορτωτές, χωματοσυλλέκτες κλπ) και όχι μόνο με εκσκαφέα (τσάπα).
Οποιαδήποτε άλλη εκσκαφή (π.χ. χανδάκων, θεμελίων κλπ) δεν θεωρείται «γενική εκσκαφή» και δεν
εντάσσεται στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής.
Στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής περιλαμβάνονται:
1.

Η εκτέλεση των πάσης φύσεως γενικών εκσκαφών.

2. Η διαμόρφωση των πρανών των τυχόν αναβαθμών και η διαμόρφωση και συμπύκνωση του πυθμένα
των ορυγμάτων.
3. Η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά ή πλευρική απόθεση, προς
μελλοντική μεταφορά ή επανεπίχωση.
4. Η λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου προστασίας έργων και προσωπικού κατά την εκτέλεση των
εργασιών.
Οι γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε:
 εκσκαφές χαλαρών εδαφών: (περιλαμβάνονται και οι εκσκαφές ιλυωδών εδαφών),
 εκσκαφές γαιών και ημίβραχου: γαιοημιβραχώδεις εκσκαφές που δεν απαιτούν χρήση
εκρηκτικών ή κρουστικού εξοπλισμού.
 εκσκαφές βράχου: εκσκαφές που απαιτούν χρήση εκρηκτικών-συνήθη ή περιορισμένη χρήση
λόγω επιτρεπτού ορίου δονήσεων για παρακείμενες κατασκευές – ή / και κρουστικού
εξοπλισμού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
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εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

Management of excavation materials and exploitation of dumping sites -Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού υγρασίας.
Συμπύκνωση Proctor του πυθμένα των ορυγμάτων.

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-3

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 3: Test methods for
laboratory reference density and water content – Vibrocompression with
controlled
parameters.
-Μίγματα
μη
σταθεροποιημένα
και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες. Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για τον
προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού
υγρασίας. Δονητική συμπύκνωση με ελεγχόμενες παραμέτρους.

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Υπέδαφος οδοστρώματος
Είναι το υπάρχον φυσικό ή τεχνητό, διαμορφωμένο και συμπυκνωμένο έδαφος, αμέσως κάτω από την
επιδομή ή οδόστρωμα, σε βάθος επηρεαζόμενο από τα φορτία κυκλοφορίας.

3.2 Επιδομή ή οδόστρωμα
Είναι το άνω τμήμα της διατομής της οδού, που αποτελείται από τις στρώσεις οδοστρωσίας (υπόβαση,
βάση) και τις στρώσεις κυκλοφορίας.

3.3 Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.)
Είναι το αμέσως κάτω του οδοστρώματος έδαφος ή στρώση διαμορφωμένης επίχωσης που μορφώθηκε και
συμπυκνώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη του έργου.

3.4 Χαλαρά, συμπιεστά ή οργανικά εδάφη
Είναι οι επιφανειακές εδαφικές στρώσεις, στις οποίες εντάσσονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη, τα
οργανικά εδάφη, καθώς και τα εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή γαιώδη ή
λεπτόκκοκα υλικά μη συμπυκνωμένα.

3.5 Γαίες και ημιβράχος
Είναι οι κάθε είδους εδαφικοί σχηματισμοί, όπως η άργιλος, η μάργα, ο πηλός, τα αμμοχάλικα, τα χαλίκια, οι
κροκάλες, οι λατύπες, οι λίθοι, όλα τα είδη πετρωμάτων τα οποία είναι έντονα διερρηγμένα ή
κατακερματισμένα, εύθρυπτα, εύθραυστα, αποφλοιούμενα ή αποσαθρωμένα, οι σταθεροποιημένες λόγω
χημικών αντιδράσεων στρώσεις άμμου ή χαλικιών, οι στρώσεις μάργας ή άλλων εδαφών συγκολλημένων ή
συνδεδεμένων, που δεν περιέχουν λίθους διαμέτρου μεγαλύτερης των 2,00 mm.
Επίσης περιλαμβάνονται οι συμπαγείς και σκληρές άργιλοι, οι χαλαροί και όχι καλώς συγκολλημένοι
ψαμμίτες, τα χαλαρά και όχι καλώς συγκολλημένα κροκαλοπαγή και λατυποπαγή, τα κορήματα και προϊόντα
έκπλυσης κλιτύων, ο μαλακός ή αποσαθρωμένος βράχος, καθώς και τμήματα συμπαγούς βράχου με όγκο
όχι μεγαλύτερο από 0,50 m3.
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3.6 Βράχος
Είναι το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί με τη χρήση εκρηκτικών ή
υδραυλικής σφύρας, καθώς και οι ογκόλιθοι ή αποσπασμένα τεμάχια συμπαγούς βράχου, όγκου
μεγαλύτερου του 0,50 m3.

4

Απαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες
απαιτήσεις.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1 Εκσκαφή ορυγμάτων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για την
εμπρόθεσμη και για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη
κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής.
Τα μηχανήματα και οχήματα θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την κείμενη Ελληνική και
Κοινοτική νομοθεσία, όσον αφορά την στάθμη θορύβου, την εκπομπή καυσαερίων και τα συστήματα
ασφαλείας, θα είναι εφοδιασμένα με πινακίδες μηχανημάτων έργων (ΜΕ) και θα είναι ασφαλισμένα. Οι
χειριστές / οδηγοί θα διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες.
Πριν από την έναρξη των εκσκαφών θα γίνεται παραλαβή του φυσικού εδάφους από την Υπηρεσία βάσει
τοπογραφικών στοιχείων που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. Άλλως νοείται ότι ισχύουν τα στοιχεία του φυσικού
εδάφους που παρέχονται από τη Μελέτη.
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, είναι δυνατόν να δοθούν εντολές από την Επίβλεψη για την
τροποποίηση των γραμμών των πρανών, των κλίσεων και γενικά των διαστάσεων των εκσκαφών που
φαίνονται στα Σχέδια.
Κάθε εκσκαφή που θα γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους εκτέλεσης
εργασιών ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται
στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία όρια.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν στα πετρώματα που προβλέπεται να
εκσκαφθούν, κοιλότητες, ρήγματα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωμένου βράχου (σε διάφορες θέσεις και
διευθύνσεις). Οι γραμμές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια των οριστικών μελετών δεν πρέπει να
θεωρηθούν ότι απεικονίζουν απόλυτα τις τελικές ή πραγματικές γραμμές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να
ερμηνευθεί ότι δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωμα εκτός των γραμμών αυτών.
Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για υπερεκσκαφές
οφειλόμενες σε ενέργειες του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, (εκτός εάν έχει δοθεί σχετική εντολή
της Υπηρεσίας, ή εάν η Υπηρεσία αποδέχεται την υπερεκσαφή) δεν θα επιμετρώνται.
Οι μη αποδεκτές υπερεκσκαφές, εφ’ όσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιμετρώνται ως προϊόντα
εκσκαφών, ή άλλο υλικό σύμφωνα με τις σχετικές εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας, το δε κόστος της
αποκατάστασης θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
Στις περιπτώσεις υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, η επιμέτρηση θα περιλαμβάνει
τόσο τις πρόσθετες εκσκαφές, όσο και τις εργασίες επανεπίχωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα
έχει πάρει όλα τα προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα για την αποφυγή τους (π.χ. διαμόρφωση των
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προβλεπομένων αναβαθμών στα πρανή των ορυγμάτων, εφαρμογή τεχνικώς ορθών πρακτικών εκσκαφής
κτλ.).
Εάν ο πυθμένας του ορύγματος εκσκαφθεί σε στάθμη χαμηλότερη της προβλεπόμενης ο Ανάδοχος
υποχρεούται με δικές του δαπάνες να επανεπιχώσει την υπερεκσκαφή με κατάλληλα υλικά, επαρκώς
συμπυκνωμένα, σύμφωνα με τις σχετικές εντολές της Επίβλεψης, για την έδραση των προβλεπομένων
ανωδομών.
Εάν στον πυθμένα των ορυγμάτων συναντηθούν ακατάλληλα υλικά (εδάφη οργανικά, πολύ πλαστικά κλπ.),
θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται με κατάλληλα υλικά, έως το απαιτούμενο βάθος και θα
συμπυκνώνονται σύμφωνα πάντα με τις εντολές της Επίβλεψης. Οι εργασίες αυτές (πρόσθετη εκσκαφή και
επίχωση) επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

5.2 Μορφοποίηση επιφανειών εκσκαφής
Η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα των ορυγμάτων, θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προδιαγραφής, εκτός εάν η μελέτη του έργου θέτει πρόσθετες απαιτήσεις.
5.2.1

Μόρφωση πυθμένα εκσκαφής

Οι πυθμένες των ορυγμάτων στην στάθμη και με τις κλίσεις και επικλίσεις, που προβλέπονται από τη μελέτη
θα είναι ομαλοί.
Στην περίπτωση βραχωδών πυθμένων θα αφαιρούνται τόσο τα χαλαρά μεμονωμένα τεμάχια βράχου, όσο
και τα τυχόν υπάρχοντα πλαστικά εδάφη πλήρωσης κομών μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,40 m.
Οι υπάρχουσες ή δημιουργούμενες κοιλότητες λόγω αφαιρέσεως των κομών, θα επιμετρώνται ως προϊόντα
εκσκαφών, μη πλαστικά μέγιστου κόκκου 80 mm.
Τυχόν βραχώδεις προεξοχές θα θρυμματίζονται με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. με μικρές γομώσεις εκρηκτικών
– καβαλάκια – ή με χρήση υδραυλικής σφύρας).
Εάν πρόκειται για εκσκαφές οδοποιίας, στους βραχώδεις πυθμένες ενδέχεται να απαιτηθεί από τη μελέτη,
κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης από υλικά κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης. Οι στρώσεις αυτές
(στρώσεις βραχωδών ορυγμάτων) εντάσσονται στο πάχος της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο).
Η εν λόγω κατασκευή δεν εντάσσεται στο αντικείμενο των γενικών εκσκαφών.
5.2.2

Μόρφωση πρανών ορυγμάτων

Τα πρανή των ορυγμάτων θα διαμορφώνονται με ομαλές επιφάνειες στις προβλεπόμενες από την μελέτη
κλίσεις.
Η ομαλότητα των επιφανειών των βραχωδών πρανών των ορυγμάτων θα είναι τέτοια ώστε κατά την
τοποθέτηση - στα ενιαίας κλίσης τμήματά τους - ευθύγραμμου κανόνα μήκους 5,00 m, κατά οποιαδήποτε
διεύθυνση, να μην σχηματίζονται μεταξύ της επικαθήμενης επιφάνειας του κανόνα και της επιφάνειας του
πρανούς κοιλότητες μεγαλύτερες των 20 cm βάθους, για ομοιογενείς βραχώδεις σχηματισμούς ή 50 cm
βάθους, για μη ομοιογενείς βραχώδεις σχηματισμούς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη Μελέτη.
Εάν απαντηθούν χαλαροί βραχώδεις σχηματισμοί εκτός των ορίων των εκσκαφών θα αφαιρούνται μετά από
εντολή της Υπηρεσίας και θα προσμετρώνται ως κανονικές εκσκαφές.
Τμήματα ή αιχμές βράχου που διεισδύουν εντός της θεωρητικής διατομής των ορυγμάτων ή επικρεμάμενα
τμήματα που συνιστούν κίνδυνο θα αποκόπτονται (τυπικές εξομαλύνσεις) με χρήση υδραυλικής σφύρας,
αεροσφυρών ή μικρών γομώσεων εκρηκτικών.
Οι υψομετρικές ανοχές για τον πυθμένα του ορύγματος ορίζονται σε 2 cm σε εδάφη γαιωημιβραχώδη και r 5
cm σε εδάφη βραχώδη, μετρούμενες με ευθύγραμμο κανόνα μήκους 5 m.
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Κάθε ανωμαλία πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια θα διορθώνεται, με αναμόχλευση, προσθήκη ή αφαίρεση
υλικού και εκ νέου μόρφωση και συμπύκνωση.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη αρκετό χρονικό
διάστημα – ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο – πριν εκτελεστούν οι επόμενες εργασίες, πρέπει να
επανασυμπυκνώνεται.
Οι κλίσεις των πρανών των ορυγμάτων εξαρτώνται από το ύψος τους και τη φύση του εδάφους, ή μπορεί να
καθορίζονται με βάση τους Περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Οι κλίσεις των πρανών συναρτήσει του ύψους και των χαρακτηριστικών του εδάφους συνήθως
διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1.
Πίνακας 1 – Κλίση πρανούς συναρτήσει των χαρακτηριστικών του εδάφους
Κατηγορία εδάφους
Χαλαρά εδάφη (όταν δεν
προβλέπεται η κατασκευή τοίχων
ποδός)

Ύψος πρανούς
ορύγματος (υ) σε m

Κλίση πρανούς υ:β

Πλέον των 5.00

1:2 έως 1:3

Έως 5.00

1:2

Συνεκτικά γαιώδη - ημιβραχώδη
(όταν προβλέπεται φύτευση
αυτών)

Πλέον των 5.00

1:1

Συνεκτικά γαιώδη ημιβραχώδη
(όταν δεν προβλέπεται φύτευση
αυτών)

Πλέον των 5.00

2:3

Πολύ συνεκτικά ημιβραχώδη

Πλέον των 5.00

1:1 έως 3:1

Βραχώδη

Πλέον των 5.00

2:1 έως 10:1(*)

Συνεκτικά γαιώδη έως
ημιβραχώδη εδάφη

(*) Η επιλογή της κλίσης που θα εφαρμοστεί στα πρανή ορυγμάτων είναι συνάρτηση της υγείας του πετρώματος,
της κλίσης των στρώσεων και του προσανατολισμού των κυρίων ασυνεχειών των στρωσιγενών πετρωμάτων , της
συνεκτικότητας του πετρώματος, των κλιματολογικών συνθηκών, του τύπου της οδού και της εν γένει σοβαρότητας
του Έργου.

Οι κλίσεις που αναφέρονται στον προηγούμενο πίνακα είναι ενδεικτικές και η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα
καθορισμού ηπιότερων κλίσεων, είτε για βελτίωση της ορατότητας, είτε για λόγους εξεύρεσης υλικών για την
κατασκευή επιχωμάτων, είτε για λόγους καλύτερης ένταξης του πρανούς στο φυσικό περιβάλλον (αισθητικοί
λόγοι).
Επισημαίνεται πάντως ότι σε εδάφη των οποίων η συνοχή είναι δυνατόν να μειωθεί, λόγω έκθεσης στις
καιρικές συνθήκες, εισροής νερών ή δράσης παγετού, καθώς και σε εδάφη στα οποία απαντώνται επιφάνειες
ολίσθησης, θα πρέπει να εφαρμόζονται ήπιες κλίσεις, να κατασκευάζονται αναβαθμοί και να λαμβάνονται
μέτρα αποστράγγισης.
Η Υπηρεσία δύναται κατά την κρίση της να εκπονήσει μελέτη ευστάθειας πρανών ανεξαρτήτως του ύψους
αυτών, τούτο όμως είναι απαραίτητο εάν το ύψος των πρανών ορυγμάτων είναι μεγαλύτερο των 15,0 m και
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το έδαφος οποιασδήποτε κατηγορίας ή εάν το ύψος των πρανών είναι μεγαλύτερο των 6,00 m και το έδαφος
εμφανίζει πτωχά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά.
Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών, θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να προστατεύεται το έργο και τυχόν
υπάρχουσες κατασκευές από καταπτώσεις βραχωδών συντριμμάτων από τα πρανή.
Ενίοτε οι τεκτονικές συνθήκες (η μορφή των ασυνεχειών του βράχου) διαφοροποιούνται σημαντικά σε μικρές
αποστάσεις και οι υπάρχουσες εκτεθειμένες επιφάνειες μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικές των
συνθηκών που επικρατούν στον βραχώδη σχηματισμό.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση δοκιμαστικής εκσκαφής για τη
διαπίστωση της μορφής των ασυνεχειών του βράχου, προκειμένου να αποφασισθεί η τελικώς εφαρμοστέα
μελέτη του πρανούς.
Σε περιοχές δυνητικών κατολισθήσεων ή κατακρημνίσεων βράχων προς τα κατάντη κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει σχολαστικά τα ειδικής φύσης
προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται από τη Μελέτη, ή αυτά που θα εγκρίνει η Υπηρεσία μετά από
σχετική εισήγησή του (εάν δεν προβλέπονται από τη Μελέτη).
Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος ποινικά και αστικά έναντι του Δημοσίου και έναντι
τρίτων για όποια ζημία ή ατύχημα προέλθει από υπαιτιότητά του.
Τα ειδικής φύσης μέτρα προστασίας των ορυγμάτων, μπορούν να περιλαμβάνουν στήριξη πρανών με
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με ή χωρίς αγκυρώσεις, εφαρμογή μεταλλικών ανασχετικών πλεγμάτων, εφαρμογή
γεοπλεγμάτων ή γεωκυψελών κλπ. Οι εργασίες αυτές αποτελούν ιδιαίτερα αντικείμενα και δεν εντάσσονται
στην παρούσα Προδιαγραφή.
Για την εκσκαφή ορυγμάτων με υψηλά πρανή εντόνων κλίσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης, στην οποία θα περιγράφονται ή / και αναλύονται: ο τρόπος προσπέλασης
του μετώπου της εκσκαφής (προσωρινές δίοδοι προσπέλασης), ο μηχανικός εξοπλισμός που προβλέπεται
να χρησιμοποιηθεί, ο τρόπος εφαρμογής των εκρηκτικών, η σειρά εκτέλεσης των εργασιών, τα μέτρα
ανάσχεσης πτώσεων λίθων, η διαδικασία αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής κ.ο.κ.

5.3 Εκσκαφή με εκρηκτικά
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης των
εκβραχισμών με εκρηκτικά, συντεταγμένη από Μηχανικό.
Οι εργασίες ανατίναξης θα εκτελούνται με τρόπο που θα διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των
υπερεκσκαφών, την αποφυγή δημιουργίας ακανόνιστων πρανών και τη μη πρόκληση αδικαιολόγητης
χαλάρωσης του εδάφους που θα το καθιστά ασταθές.
Οι εκβραχισμοί με εκρηκτικά θα εκτελούνται μόνον από έμπειρα και κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη του
Αναδόχου. Ο επικεφαλής του εν λόγω συνεργείου θα πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια
γομωτού. Όλες οι εργασίες ανατινάξεων θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη πεπειραμένων τεχνικών που
διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, και μόνο όταν έχουν εξασφαλιστεί όλες οι αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες
αρχές και έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από τα ΣΑΥ/ΦΑΥ μέτρα ασφαλείας για την προστασία
προσώπων, κατασκευών και κάθε γειτονικής δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.
Η ποσότητα και το είδος των εκρηκτικών που θα χρησιμοποιούνται και η διάταξη των διατρημάτων θα
εξασφαλίζουν τη μη χαλάρωση της βραχομάζας εκτός των θεωρητικών γραμμών εκσκαφής.
Ανατινάξεις κοντά σε τελειωμένες κατασκευές από σκυρόδεμα δεν θα επιφέρουν ταλαντώσεις ταχύτητας
μεγαλύτερης από 5 cm/s.
Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δονήσεων 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 και
στον περιβάλλοντα βραχώδη σχηματισμό.
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Εν γένει δεν επιτρέπεται η πυροδότηση εκρηκτικών σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από
υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές σκυροδέματος, εκτός εάν ο Ανάδοχος τεκμηριώσει πλήρως τα μέτρα
διασφάλισης έναντι ζημιών, με τη μεθοδολογία που προτείνει για εφαρμογή.
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.
Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των μεθόδων ανατίναξης που προτείνει ο Ανάδοχος δεν τον
απαλλάσσει από τις ευθύνες του.
Η χρήση των εκρηκτικών θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η ευθύνη της προμήθειας,
διακίνησης και χρήσης εκρηκτικών είναι αποκλειστικά του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση για παράταση προθεσμίας, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η
χρήση εκρηκτικών από τις αρμόδιες Αρχές.
Σε περιπτώσεις σημαντικών έργων ή έργων με αυξημένες απαιτήσεις για τη διαμόρφωση των πρανών, εάν η
συνήθης εφαρμογή των εκρηκτικών δεν εξασφαλίζει τη ζητούμενη γεωμετρική ακρίβεια, η Υπηρεσία έχει τη
δυνατότητα να ζητήσει την εφαρμογή τεχνικών προρηγμάτωσης (presplitting) ή ελεγχόμενης περιμετρικής
ανατίναξης (smooth blasting), εάν αυτό δεν προβλέπεται ήδη από τη Μελέτη.
Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες διαμόρφωσης των βραχωδών πρανών αποτελούν ιδιαίτερο αντικείμενο
προς επιμέτρηση και δεν συμπεριλαμβάνονται στις γενικές εκσκαφές.

5.4 Άρσεις καταπτώσεων
Οι άρσεις καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθώς και η απομάκρυνση χαλαρών υλικών από τα πρανή των
ορυγμάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφους, 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 εκτελείται με τον κατάλληλο κατά
περίπτωση μηχανικό εξοπλισμό.
Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να εφαρμόζει ορθές πρακτικές εκτέλεσης
χωματουργικών εργασιών για την αποτροπή εκδήλωσης κατολισθήσεων, κατακρημνίσεων κλπ. και τα
προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα προστασίας και δεν θα αποζημιώνεται για την άρση των καταπτώσεων
στην περίπτωση που αποδεδειγμένα οφείλονται σε δική του ταυτότητα.

5.5 Αποχέτευση – αποστράγγιση
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών είναι απαραίτητο να αποστραγγίζεται ο πυθμένας των ορυγμάτων
συνεχώς και καλά.
Για τον λόγο αυτό θα διαμορφώνονται, εφ’ όσον απαιτούνται, προσωρινές αποστραγγιστικές τάφροι για τη
συλλογή και απομάκρυνση των επιφανειακών νερών.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών, τα οποία δεν πρέπει να διαποτίζονται με
νερά. Το αυτό ισχύει και για τα προσωρινώς αποθηκευόμενα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται προς
χρήση στο έργο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει έγκαιρα τα προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα προστασίας των
Έργων από τις βροχοπτώσεις και να εκτελεί τις εργασίες εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές λόγω παράλειψης
ή πλημμελούς εφαρμογής των προβλεπομένων μέτρων, ή μη ορθής πρακτικής στην εκτέλεση των
εκσκαφών. Εάν προκύψει ζημιά σε τμήμα του ορύγματος, τούτο θα θεωρείται ως κακοτεχνία και θα
αποκαθίσταται με δαπάνες του Αναδόχου.
Όταν παραλείπεται η λήψη των ανωτέρω μέτρων ή όταν εφαρμόζονται πλημμελώς και προκύψει ζημιά σε
τμήμα του ορύγματος, θα θεωρείται ως κακοτεχνία και θα αποκαθίσταται με δαπάνες του Αναδόχου.
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5.6 Χώροι απόθεσης
Τα προϊόντα εκσκαφής των ορυγμάτων τα οποία πλεονάζουν ή είναι ακατάλληλα για την κατασκευή άλλου
τμήματος του έργου, θα διατίθενται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -02-0500-00.

5.7 Συμπύκνωση
Ο πυθμένας των ορυγμάτων, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη ή / και λοιπά συμβατικά τεύχη, θα
συμπυκνώνεται τουλάχιστον κατά 92% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη
δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Έλεγχοι και παραλαβή

6.1.1 Σκοπός και είδος ελέγχων
Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση
1. της καταλληλότητας των υλικών εξόρυξης για κατασκευή επιχωμάτων κλπ.(βλέπε και Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00).
2. της ενεχόμενης υγρασίας.
3. του βαθμού συμπύκνωσης κατά τη μέθοδο σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13286-3 και EN 13286-2.
4. της γεωμετρικής ακρίβειας των διατομών εκσκαφής.

6.1.1.1 Έκταση ελέγχων
Η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την πυκνότητα με τον
προσδιορισμό του φαινομένου βάρους. Η απόσταση μεταξύ των διαφόρων θέσεων ελέγχου εξαρτάται από
τις τοπικές συνθήκες. Σε περίπτωση ομοιόμορφων συνθηκών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 m
6.1.2 Παραλαβή
Μετά την εκτέλεσή τους παραλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
Οι χωματουργικές εργασίες (γαιώδεις - ημιβραχώδεις / βραχώδεις εκσκαφές) ελέγχονται ως προς το
προβλεπόμενο από τη μελέτη γεωμετρικό σχήμα ανά διατομή, την τήρηση των κλίσεων και επικλίσεων, την
τήρηση των ανοχών και την προβλεπόμενη από τη μελέτη συμπύκνωση της σκάφης.
Προς τούτο θα γίνεται κατ’ αρχήν πασσάλωση του άξονα, εξάρτησή του από τις υψομετρικές αφετηρίες
(ρεπέρ) του έργου, και διπλή γεωμετρική χωροστάθμιση. Στη συνέχεια θα λαμβάνονται διατομές με
χωροσταθμικές ή ταχυμετρικές μεθόδους, σε επαρκή πυκνότητα για την επαρκή απόδοση του ανάγλυφου
του ορύγματος, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.
Προκειμένου περί έργων οδοποιίας οι μετρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της μελέτης. Η λήψη
των στοιχείων θα γίνεται από τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου, παρουσία στελέχους της Επίβλεψης.
Τα στοιχεία μετά την επεξεργασία τους (σχεδίαση διατομών εκσκαφής) θα υποβάλλονται προς έγκριση στην
Υπηρεσία, βάσει δε των εγκεκριμένων αποτυπώσεων θα συντάσσονται οι επιμετρικοί πίνακες χωματισμών.
Οι επιμετρήσεις των εκσκαφών θα συνοδεύονται από Πρακτικό Μεταφορών και Πρωτόκολλο Χαρακτηρισμού
εκσκαφών, τα οποία θα συντάσσονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
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Η παραπάνω παραλαβή (παραλαβή κατ’ ουσία αφανών εργασιών), είναι ανεξάρτητη του έργου (προσωρινή,
οριστική) κατά τις διατάξεις των Συγγραφών Υποχρεώσεων.
Στην περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από τις θεωρητικές γραμμές εκσκαφής, η Υπηρεσία, εφ’ όσον
κρίνει απαραίτητο, θα δίνει εντολές αποκατάστασής τους (π.χ. πρόσθετη εκσκαφή ή επανεπίχωση σκάφης
ορύγματος) και θα καθορίζει την έκταση και την προθεσμία εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών. Μετά
την εκτέλεση των εργασιών αυτών, θα γίνεται νέα τοπογραφική αποτύπωση και θα συντάσσεται νέο ή θα
ανασυντάσσεται το πρωτόκολλο παραλαβής.
Επισημαίνεται ότι οι υπερεκσκαφές (εκσκαφές εκτός των γραμμών επιμέτρησης της μελέτης ή εκείνων που
καθόρισε η Υπηρεσία) δεν θα γίνονται αποδεκτές προς επιμέτρηση, ενώ τυχόν υποεκσκαφές (π.χ.
διαμόρφωση πρανών με μικρότερες των προβλεπομένων κλίσεις) μπορούν να γίνονται αποδεκτές κατά την
κρίση της Υπηρεσίας.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες με αυστηρή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων περί υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων.
Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας – Υγείας του Αναδόχου θα έχει επαρκείς γνώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί
υγιεινής και ασφάλειας των δομικών εργασιών, θα ενημερώνει σχετικά το απασχολούμενο προσωπικό και θα
επιβάλει την εφαρμογή και τήρηση των προβλεπόμενων από το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) όρων
(βλέπε Βιβλιογραφία).
Συνήθεις κίνδυνοι κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών είναι οι εξής:
1. Ολισθήσεις – πτώσεις προσώπων λόγω απότομων υψηλών πρανών.
2. Κατασκευές υλικών από πρανή ορυγμάτων (υποχώρηση πρανούς εκσκαφής, πτώση υλικών στον
χώρο εκσκαφής, κλπ).
3. Υποχώρηση κατασκευών (ή στοιχείων τους) κατά την εκτέλεση εκσκαφών πλησίον αυτών.
4. Προσέγγιση προσώπων στη ζώνη ελιγμού των μηχανημάτων, μη αντιληπτή από τον χειριστή.
5. Χρήση εκρηκτικών υλών και μέσων πυροδότησης.
6. Πρόσκρουση σε υπόγεια ή εναέρια δίκτυα υπό τάση, λόγω μη εντοπισμού ή απροσεξίας των
χειριστών.
7. Ανεξέλεγκτη είσοδος κοινού (κυρίως παιδιών) στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.
8. Διακίνηση εξοπλισμού σε ανεπαρκούς πλάτους, μεγάλων κλίσεων ή κακής βατότητας προσβάσεις
(κίνδυνοι ολισθήσεων και ανατροπών).
9. Πρόσκρουση μηχανημάτων - οχημάτων σε εμπόδια, προεξέχουσες αντιστηρίξεις και μη επαρκούς
αντοχής στηθαία.
10.Συγκρούσεις μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων, παρασύρσεις εργαζομένων, λόγω ανεπαρκούς
ορατότητας.
11.Μηχανικές βλάβες οχημάτων (κυρίως ελαστικών και συστημάτων πέδησης), θραύση υδραυλικών
σωληνώσεων μηχανημάτων.
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Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εργασία, διότι
προσφέρουν σημαντική ασφάλεια.
Για τον λόγο αυτό θα ελέγχεται συστηματικά εάν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα Μέσα
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ, όπως κράνη, μπότες, παπούτσια εργασίας και γάντια).
Τα μέτωπα εκτέλεσης των εκσκαφών ελέγχονται καθημερινά από τον υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγιεινής του
έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλή για τους εργαζομένους. Όταν τα πρανή των εκσκαφών
διαμορφώνονται ή παραμένουν σε κλίσεις μεγαλύτερες των καθοριζομένων από τη γεωτεχνική μελέτη ή τις
ελάχιστες κλίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας Προδιαγραφής, η σταθερότητά
τους δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Για την ασφαλή διαμόρφωση πρανών σε στρωσιγενή πετρώματα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τόσο ο
προσανατολισμός των βραχωδών στρώσεων, όσο και η μορφή και το πάχος των ενδιάμεσων στρώσεων
χαλαρών υλικών (τόμοι).
Το προσωπικό που θα ασχολείται με την κατασκευή των προβλεπομένων αντιστηρίξεων θα πρέπει να είναι
επαρκώς προστατευμένο. Προς τούτο θα εξετάζεται εάν τα χρησιμοποιούμενα προσωρινά μέσα αντιστήριξης
(π.χ. μεταλλικά πλαίσια, μαδέρια κτλ.), ενόσω κατασκευάζονται τα προβλεπόμενα έργα υποστήριξης
αντιστήριξης, είναι επαρκούς αντοχής και παρέχουν ασφάλεια στους εργαζομένους. Το προσωπικό θα
κινείται μόνο στα υποστηριγμένα τμήματα των εκσκαφών (όταν απαιτείται η λήψη τέτοιων μέτρων) και δεν θα
εισέρχεται σε τμήματα χωρίς στήριξη. Για τον σκοπό αυτό θα αναρτώνται σχετικές προειδοποιητικές
πινακίδες.
Οι απασχολούμενοι σε βαθιά ορύγματα περιορισμένου χώρου δεν θα πρέπει να πλησιάζουν τα εκσκαπτικά
μέσα.
Θα πρέπει να παρέχονται κατάλληλα μέσα πρόσβασης από και προς τους χώρους εκσκαφής, οι δε σκάλες
ασφαλίζονται έναντι ολισθήσεων. Οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να κινούνται επάνω στις αντιστηρίξεις των
εκσκαφών.
Τα προϊόντα εκσκαφών απαγορεύεται να αποτίθενται κοντά στα φρύδια των εκσκαφών.
Η χρήση εκρηκτικών υλών θα πρέπει να γίνεται με σχολαστική τήρηση των προβλεπόμενων από τη
νομοθεσία και το Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση των γενικών εκσκαφών θα γίνεται ανά κυβικό μέτρο(m3) εκσκαπτόμενου ορύγματος, με
βάση τον όγκο ο οποίος προκύπτει βάσει των αρχικών διατομών (φυσικού εδάφους) και των τελικών
διατομών (εκσκαφής).
Δεν γίνεται αποδεκτή, για οποιονδήποτε λόγο, η επιμέτρηση «επί αυτοκινήτου».
Οι γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε γαιώδεις-ημιβραχώδεις και βραχώδεις, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας. Η κατάταξή τους ως προς την εκσκαψιμότητα θα
γίνεται με πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδαφών, που θα συντάσσεται και θα συνυπογράφεται από την
Υπηρεσία και τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.
Οι βραχώδεις εκσκαφές διακρίνονται σε εκτελούμενες με χρήση εκρηκτικών υλών και σε εκτελούμενες
με ελεγχόμενη ή καθόλου (χωρίς) χρήση εκρηκτικών.
Η διάκριση αυτή των βραχωδών εκσκαφών θα καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη κατά
συγκεκριμένα τμήματα του έργου, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τις λοιπές
απαιτήσεις σχεδιασμού και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο του πρωτοκόλλου
χαρακτηρισμού των εκσκαφών που συντάσσεται κατά την εκτέλεση των εργασιών.
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Εκσκαφείσες ποσότητες πέραν των καθορισμένων ορίων στα εγκεκριμένα σχέδια (γραμμές πληρωμής)
δεν επιμετρώνται.
Στις γενικές εκσκαφές των έργων οδοποιίας, συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή των τριγωνικών τάφρων
όταν αυτές εκσκάπτονται συγχρόνως με τη διατομή του ορύγματος (η μόρφωσή τους επιμετράται
ιδιαίτερα).
Επίσης στις γενικές εκσκαφές συμπεριλαμβάνονται και οι αποξηλώσεις υφισταμένων οδοστρωμάτων
οποιασδήποτε συστάσεως, εφ’ όσον εκτελούνται συγχρόνως με τις λοιπές χωματουργικές εργασίες.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
γενικών εκσκαφών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
1.

Η διάθεση του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και του
απαιτούμενου προσωπικού υποστήριξης (εργάτες χωματουργοί κτλ.).

2.

Η μόρφωση των πρανών, εφ’ όσον δεν προβλέπεται από τη μελέτη ειδικές προς τούτο εργασίες
(προρηγμάτωση, ελεγχόμενη περιμετρική ανατίναξη), οι οποίες επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

3.

Η διαμόρφωση των προβλεπομένων αναβαθμών στα πρανή των ορυγμάτων.

4.

Η διαμόρφωση των προβλεπομένων αναβαθμών αγκύρωσης για την έδραση των επιχωμάτων.

5.

Η μόρφωση των φρυδιών του ορύγματος, καθώς και η μόρφωση και συμπύκνωση του πυθμένα
του ορύγματος.

6.

Η μετάθραυση ογκωδών βραχωδών προϊόντων εκσκαφών.

7.

Τα μέτρα αποστράγγισης του ορύγματος ή και προστασίας αυτού από εισροή ομβρίων με
τοπικές χωματουργικές διαμορφώσεις ή/ και αντλήσεις.

8.

Οι αντλήσεις επιμετρώνται ιδιαιτέρως μόνον όταν προβλέπεται στην μελέτη ή εντέλλεται
από την Υπηρεσία ο υποβιβασμός του υδροφόρου ορίζοντα.

9.

Η πλευρική ή /και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής.

10. Οι άρσεις τυχόν καταπτώσεων πρανών όταν αυτές οφείλονται σε εσφαλμένη επιλογή ή
εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης.
11. Η περίφραξη της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών με πλαστικό ανακλαστικό πλέγμα.
12.

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

13. Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
14. Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
15. Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
16. Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
17. Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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18. Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Επισήμανση: Όταν οι εκβραχισμοί δεν μπορούν να εκτελεσθούν με χρήση εκρηκτικών λόγω
περιβαλλοντικών όρων ή γειτνίασης με κατασκευές και είναι απαραίτητη η χρήση υδραυλικής σφύρας,
οι βραχώδεις εκσκαφές κατατάσσονται ως «γενικές βραχώδεις εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών
υλών».
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Παράρτημα Α
Κατηγοριοποίηση εδαφών ως προς την εσκαψιμότητα
Η εκσκαψιμότητα των πετρωμάτων εξαρτάται από τη σκληρότητα και την αντοχή τους σε μοναξονική θλίψη,
καθώς και το είδος και την πυκνότητα των ασυνεχειών (στρώση, διακλάσεις, ρωγμές, ρηγματώσεις,
σχιστότητα, κ.α.).
Το είδος του πετρώματος, ο ιστός του και ο βαθμός αποσάθρωσής του επηρεάζουν σημαντικά την
εκσκαψιμότητά του, αφού οι παράγοντες αυτοί έχουν επίδραση τόσο στη σκληρότητα του πετρώματος όσο
και στην ανάπτυξη του συστήματος των ασυνεχειών.
Με την αύξηση του βαθμού αποσάθρωσης του πετρώματος μειώνονται η σκληρότητα και η αντοχή του, ενώ
αυξάνεται ο βαθμός ρηγμάτωσής του, με συνέπεια να διευκολύνεται η εκσκαφή του με μηχανικά μέσα.
Για την εκσκαφή των βραχωδών γεωλογικών σχηματισμών χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι:
 χρήση εκρηκτικών για την χαλάρωση των σκληρών πετρωμάτων.
 χρήση υδραυλικού σφυριού.
 εκσκαφή με προωθητή γαιών εφοδιασμένο με αναμοχλευτή (ripper).
 εκσκαφή με μηχανήματα σημειακής κοπής (rodheaders, συνήθως χρησιμοποιούνται στα
υπόγεια έργα.
Τα γεωϋλικά, ανάλογα με τον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκσκαφή τους χαρακτηρίζονται ως εξής:
1. Χαλαρά, συμπιεστά ή οργανικά εδάφη, τα εδάφη τα οποία εκσκάπτονται ευχερώς με συνήθη
χωματουργικά, μηχανήματα, όπως εκσκαφείς ή προωθητές χωρίς χρήση του αναμοχλευτή (ripper).
2. Γαίες και ημίβραχος, είναι τα γεωϋλικά τα οποία εκσκάπτονται με συνήθη χωματουργικά μηχανήματα,
όπως εκσκαφείς ή προωθητές με ή χωρίς χρήση αναμοχλευτή (ripper), και δεν απαιτείται χαλάρωση
με εκρηκτικά ή κρουστικό εξοπλισμό για την αποκομιδή τους.
3. Βράχος, είναι κάθε σκληρό πέτρωμα, το οποίο δεν μπορεί να εκσκαφθεί με προωθητή ιπποδύναμης
έως 285HP, (μετρούμενης στο σφόνδυλο) εφοδιασμένο με μονό αναμοχλευτήρα (ripper). Για την
εκσκαφή των πετρωμάτων αυτών απαιτείται η χαλάρωση με εκρηκτικά, ή η χρήση κρουστικού
εξοπλισμού (υδραυλικές σφύρες, αερόσφυρες).
Η ταχύτητα διάδοσης των διαμήκων σεισμικών κυμάτων (Ρ) χρησιμοποιείται συχνά ως ένδειξη για τη
δυνατότητα ή μη χρησιμοποίησης αναμοχλευτή. Η ταχύτητα αυτή εξαρτάται άμεσα από την πυκνότητα και
σκληρότητα του βράχου. Σημειώνεται ότι οι πυκνοί και σκληροί βράχοι έχουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες
διάδοσης των σεισμικών κυμάτων απ’ ό, τι οι μαλακοί, ρωγματωμένοι και αποσαθρωμένοι βράχοι.
Οι εταιρείες κατασκευής εκσκαπτικών μηχανημάτων παρέχουν συνήθως υπό μορφή διαγραμμάτων ή
πινάκων τις λειτουργικές αποδόσεις του εξοπλισμού συναρτήσει της ταχύτητας διάδοσης των σεισμικών
κυμάτων.
Με επί τόπου μετρήσεις της ταχύτητας διάδοσης των σεισμικών κυμάτων είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εάν
κάποιο μηχάνημα μπορεί να αναμοχλεύσει τον συγκεκριμένο βραχώδη σχηματισμό.
Η αξιοπιστία της μεθόδου αυτής δεν είναι πάντοτε επαρκής, ιδιαίτερα εάν οι βραχώδεις σχηματισμοί είναι μη
ομοιογενείς ή στρωσιγενείς.
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Βιβλιογραφία

Διατάξεις περί μέτρων ασφαλείας – πρόληψης ατυχημάτων
Οι βασικότερες από τις ισχύουσες διατάξεις είναι οι ακόλουθες:
1. Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/76) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλών".
2. Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) "Περί αγοράς μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών".
3. Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού".
4. Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας".
5. Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.3.1991) "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν
λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
86/188/ΕΟΚ".
6. Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/655/ΕΟΚ".
7. Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) "Ελάχιστες Προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας", σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.
8. Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) "Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων" σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
9. Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/29.8.96) "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
92/57/ΕΟΚ", σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 130159/7.5.97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και
την Εγκύκλιο 11 (Αρ. Πρωτ. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19.5.97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τα εν λόγω
Π.Δ.
10.Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 433/19-9-2000 περί καθιέρωσης Φ.Α.Υ.
11.Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16Β/14-01-2003). Περί πρόληψης
και αντιμετώπισης εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δημοσίων έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)
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Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
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 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

1

Αντικείμενο

1.1

Πεδίο εφαρμογής

Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις απαιτήσεις εκτέλεσης των
εκσκαφών κτιριακών έργων και επίσης αφορούν την κατάταξη σε κατηγορίες των προς εκσκαφήν εδαφών.
Εκσκαφές με πλάτος πυθμένα μικρότερο των 3,00 m ή επιφάνεια πυθμένα μικρότερη των 25,0 m2 δεν
θεωρούνται γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων και κατατάσσονται στις εκσκαφές θεμελίων κτιριακών έργων.
Δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του πυθμένα του
ορύγματος:
 Οι εκσκαφές τάφρων.
 Οι εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
 Οι εκσκαφές που εκτελούνται υπό την καθοδήγηση ή εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

1.2

Κατάταξη εδαφών ως προς τον βαθμό δυσχέρειας εκσκαφής

Η κατάταξη που ακολουθεί βασίζεται στη δυσχέρεια εκσκαφής και όχι στην ορυκτολογική σύσταση του
εδάφους.
Ανάλογα με τη δυσχέρεια εκσκαφής του εδάφους διακρίνουμε:
α. Εκσκαφές σε χαλαρά εδάφη
β. Εκσκαφές σε εδάφη “γαιώδη” και “ημιβραχώδη”
γ. Εκσκαφές σε εδάφη “βραχώδη”
Οι βραχώδεις εκσκαφές επιμερίζονται σε:
α. Εκσκαφές με χρήση κρουστικού εξοπλισμού (αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες) ή/και χρήση
διογκωτικών υλικών (τύπου Bristar ή αναλόγων).
β. Εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών (περιορισμένη ή μη).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και
κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή
στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

3
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ΕΛΟΤ

Surplus Management of excavation materials and exploitation of dumping
sites -- Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες ιδιότητες.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης έργων

5.1

Προκαταρκτικές εργασίες

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των καθ’ αυτό εργασιών απαιτούνται γενικώς τα ακόλουθα:
 Εντοπισμός υπογείων δικτύων
Θα εξακριβώνεται εάν στο γήπεδο ή στην πλησίον περιοχή διέρχονται υπόγεια δίκτυα
(πιθανότερο στη ζώνη της πρασιάς), με την πραγματοποίηση διερευνητικών τομών, ή χρήση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανίχνευσης, ή αυτοψία, ή αναζήτηση πληροφοριών. Σε περίπτωση
υπάρξεως τέτοιων δικτύων και αναλόγως συνθηκών, θα προγραμματίζεται κατάλληλα η
εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους Οργανισμούς
Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
x Αποτύπωση επιφανείας εδάφους
Θα αποτυπώνεται η μορφή της προς εκσκαφήν επιφανείας, ως βάση για τον υπολογισμό του
όγκου εκσκαφής.
x Γειτονικές κατασκευές
Θα γίνεται εκτίμηση των κινδύνων ευστάθειας των όμορων ή γειτονικών κατασκευών, από και
κατά την εκτέλεση των εργασιών, ύστερα από επιθεώρηση και λήψη πληροφοριών για το βάθος
και το σύστημα θεμελιώσεώς τους, τις συναντηθείσες συνθήκες εδάφους, τον χρόνο και την
τεχνολογία κατασκευής τους κλπ. Θα εκτιμάται ο κίνδυνος και για την περίπτωση μακρόχρονης
παραμονής του ανοικτού σκάμματος, και θα έχει προβλεφθεί ο τρόπος αντιμετώπισης. Ομοίως
θα γίνει εκτίμηση του κινδύνου καταρρεύσεως πρανούς, το οποίον υφίσταται τη φόρτιση
μικρότερης ή μεγαλύτερης παρακείμενης κυκλοφορίας οχημάτων.
 Εξασφάλιση διακίνησης μηχανικού εξοπλισμού
Για την κίνηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων στο χώρο εκτέλεσης των εκσκαφών, και
αναλόγως βάθους και επιφανείας, θα διαμορφώνονται κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καταλλήλων
διαστάσεων και κλίσεων για την ασφαλή προσπέλαση στο μέτωπο – πυθμένα. Τα πρανή των
κεκλιμένων επιπέδων πρέπει να αντιστηρίζονται ή να έχουν την κατάλληλη κλίση. Η κατά μήκος
κλίση της ράμπας θα επιδιώκεται να είναι μικρότερη των 35 0. Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση γερανού για την προσκόμιση / αποκόμιση
εξοπλισμού στο όρυγμα.
 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής
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Ο Ανάδοχος θα διερευνήσει τις δυνατότητες προσπελάσεως στο οικόπεδο, και διακινήσεων
μέσα σ’ αυτό, καθώς και τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων εκσκαφής προς
μεταφορά. Θα εξασφαλίζεται ο χώρος προσωρινής τους αποθέσεως για μεταγενέστερη χρήση
και η θέση οριστικής αποθέσεως ή και διαστρώσεως, επιτρεπόμενη από τις Αρχές.
 Κατεδαφίσεις υπέργειων ή υπόγειων κατασκευών - κοπή και εκρίζωση δένδρων και θάμνων
Οι εργασίες αυτές δεν εντάσσονται στις εκσκαφές. Εάν απαιτείται θα εκτελούνται σύμφωνα με
τις οικείες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ.
 Χάραξη περιγράμματος εκσκαφών
Οι κορυφές του περιγράμματος των εκσκαφών θα εξασφαλίζονται από σταθερά σημεία εκτός
της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην καταστρέφονται. Συνιστάται η τοποθέτηση
πινακίδων σε εμφανή σημεία, στις οποίες θα αναγράφονται τα προβλεπόμενα υψόμετρα ή βάθη
από του περιβάλλοντος εδάφους, για την υποβοήθηση των χειριστών κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι πινακίδες αυτές πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις που δεν επηρεάζονται από
την εκτέλεση των εργασιών.
x Χάραξη περιγράμματος κτιρίου
Ομοίως πρέπει να εξασφαλίζεται το περίγραμμα του κτιρίου, καθώς επίσης και δύο κάθετοι
άξονες, από τους οποίους θα εξαρτηθεί η χάραξη των στοιχείων του φέροντος οργανισμού.
Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει αποτύπωση του εδάφους και έλεγχος χαράξεων από
την Υπηρεσία. Για τον έλεγχο αυτόν ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί έγκαιρα την Υπηρεσία και θα
διαθέτει το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για τον έλεγχο (τοπογραφικό συνεργείο).
 Αρχαιολογικά ευρήματα
Αν κατά τη διενέργεια εκσκαφών εντοπισθούν αντικείμενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι
εργασίες εκσκαφής θα διακόπτονται αμέσως και θα ειδοποιείται κατ’ αρχήν η Επίβλεψη και ο
Κύριος του Έργου (Διευθύνουσα Υπηρεσία). Στη συνέχεια θα ενημερώνεται η αρμόδια
Αρχαιολογική Υπηρεσία. Εάν απαιτηθούν σωστικές ανασκαφές, μπορούν να εκτελεσθούν, με τη
σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από συνεργεία του
Αναδόχου, υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Οι εργασίες αυτές, εάν εκτελεσθούν στο πλαίσιο της εργολαβίας, θα εκτελούνται απολογιστικά.

5.2

Έναρξη εργασιών εκσκαφών

5.2.1 Γενικά
Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις γραμμές, τα υψόμετρα, τα πρανή, τις κλίσεις πρανών, τους
τυχόν αναβαθμούς και τις διαστάσεις που ορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια εκσκαφών θα υποβάλλεται σχετική πρόταση (έκθεση)
από τον Ανάδοχο προς έγκριση από την Υπηρεσία, βασιζόμενη στις απολύτως αναγκαίες (ελάχιστες)
διαστάσεις και διαμορφώσεις του ορύγματος, ώστε η εκσκαφή να εκτελεστεί κατά τρόπο ασφαλή για το
προσωπικό και τις τυχόν παρακείμενες κατασκευές. Ως ελάχιστο αναγκαίο πλάτος «καλουπώματος» μεταξύ
πρανούς και καλουπιού θεωρείται το πλάτος των 0,60 m. Στην έκθεση θα γίνεται αναφορά στα μέτρα
αντιμετώπισης των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, και γενικότερα στον τρόπο αντιμετώπισης των τυχόν
δυσχερειών εκτέλεσης των εκσκαφών. Επίσης, στην έκθεση θα διατυπώνονται και θα τεκμηριώνονται οι
προτάσεις του Αναδόχου για τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις.
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5.2.2 Μέσα και μεθοδολογία εργασιών
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη και άρτια εκτέλεση
των χωματουργικών εργασιών. Ο εξοπλισμός θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και προσφάτως
συντηρημένος.

5.3

Αντιμετώπιση υπογείων υδάτων

Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων υδάτων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισής τους ούτως ώστε
οι εκσκαφές να εκτελούνται εν ξηρώ, εκτός εάν προτείνει άλλη μέθοδο εκτέλεσης, η οποία θα γίνει αποδεκτή
από την Υπηρεσία.
Επισημαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 Κάθε εκτεθειμένη επιφάνεια εκσκαφής θα αποστραγγίζεται για να αποφεύγεται η διάβρωσή της
και η συσσώρευση νερού.
 Ο πυθμένας των ορυγμάτων θα αποστραγγίζεται συνεχώς, ώστε να διατηρείται (κατά το
εφικτόν) στεγνός στην μεγαλύτερη επιφάνειά του (διαμόρφωση τοπικών κοιλωμάτων για τη
συσσώρευση και άντληση των νερών).
 Τα συνεκτικά εδάφη δεν πρέπει να διαποτίζονται από νερά.
 Απαγορεύεται η καθοδήγηση των νερών προς γειτονικές ιδιοκτησίες.
 Λήψη μέτρων ώστε να μην επιβαρύνονται οι υφιστάμενες συνθήκες απορροής ομβρίων, στην
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
 Τα αντλούμενα ύδατα θα διοχετεύονται προς το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων μόνον όταν η
περιεκτικότητά τους σε φερτές ύλες και αιωρήματα είναι περιορισμένη.
 Απαγορεύεται η διοχέτευση των αντλούμενων νερών σε υφιστάμενα δίκτυα ακαθάρτων.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως στην περιοχή του έργου κατάλληλων αποδεκτών, στα νερά θα
χρησιμοποιούνται σωληνώσεις επαρκούς μήκους μέχρι τον πλησιέστερο αποδέκτη ή, κατ’
ανάγκη, ακόμη και βυτιοφόρα.
 Αν έχουν δημιουργηθεί αλλοιώσεις στις παρειές του σκάμματος από τα όμβρια, ή άλλα
εισρέοντα ύδατα, θα αποκαθίστανται (αν απαιτείται) με τοπική απόξεση ή άλλες μεθόδους.
 Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει μέριμνα ώστε να μην υπάρξει απώλεια στήριξης των γειτονικών
εδαφών και κατασκευών λόγω απόπλυσης λεπτόκοκκων συστατικών του εδάφους (κίνδυνοι
υποσκαφής ή λόγω εντάσεως των αντλήσεων).

5.4

Εργασίες εκσκαφής σε βραχώδες έδαφος με χρήση εκρηκτικών

Η χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών υπόκειται στην έγκριση των Αρμοδίων Αρχών. Εάν δοθεί η σχετική άδεια
ο Ανάδοχος θα οργανώσει την εκτέλεση των εκβραχισμών κατά τρόπο, ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο η
ζωή ή η ιδιοκτησία τρίτων ή η ασφάλεια και η ακεραιότητα των εργαζομένων και των έργων.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται αποθήκευση ή μεταφορά καψυλλίων μαζί με τα εκρηκτικά, και σε κάθε
περίπτωση ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει απόλυτα τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς για τις εκρηκτικές ύλες.
Οι χώροι αποθήκευσης των εκρηκτικών υλών, καθώς και τα οχήματα μεταφοράς τους πρέπει να
επισημαίνονται με εμφανείς πινακίδες, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Η μέθοδος ανατίναξης, η ποσότητα και ισχύς των εκρηκτικών υλών που θα χρησιμοποιηθούν, τα της
αποθήκευσης και μεταφοράς αυτών καθώς και όλη η διαδικασία ανατινάξεων, πρέπει να εξασφαλίσουν την
έγκριση της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτόν ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως, πριν από την έναρξη των
εργασιών, σχετική έκθεση μεθοδολογίας.
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Ανατινάξεις θα εκτελούνται μόνον όταν θα έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων στο εργοτάξιο, των ιδιοκτησιών τρίτων και του ίδιου του έργου. Η γόμωση, η πυροδότηση και ο
έλεγχος εκρήξεως όλων των γομώσεων κλπ. θα γίνεται από ειδικό, έμπειρο και αδειούχο λατόμο, τα
αποδεικτικά αδείας και εμπειρίας του οποίου θα υποβληθούν στην Υπηρεσία και θα επιδεικνύονται σε κάθε
ζήτηση στο εργοτάξιο.
Τυχόν ζημιές σε τρίτους ή στα έργα θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο με δική του δαπάνη.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμό εργατοτεχνιτών ή τρίτων οφειλόμενο στις
διαδικασίες ανατίναξης και γενικότερα στη διαχείριση εκρηκτικών υλών, καθώς και για τυχόν βλάβες ή ζημιές
στις ιδιοκτησίες τρίτων ή στα έργα, οφειλόμενη στην ίδια αιτία.
Η διάταξη των διατρημάτων και η ποσότητα της γόμωσης θα είναι τέτοια ώστε αφενός να μην προεξέχουν
βραχώδεις μάζες εντός του θεωρητικού περιγράμματος της εκσκαφής και αφετέρου να μην διαταραχθεί ο
ιστός του πετρώματος που μένει άσκαπτο.
Οι μεγάλες ανατινάξεις κοντά στην τελική στάθμη θεμελίωσης ή προς τα όρια του ορύγματος (πρανή) θα
είναι περιορισμένης ισχύος για να μην προκύπτουν υπερεκσκαφές.
Η επιφάνεια του πυθμένα της εκσκαφής θα καθορίζεται πλήρως από τα διαταραχθέντα από την ανατίναξη
βραχώδη υλικά, με χρησιμοποίηση αερόσφυρας ή/και εργαλείων χειρός.

5.5

Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών

5.5.1 Πρανή
Τα πρανή θα έχουν τις προβλεπόμενες από την εδαφοτεχνική μελέτη κλίσεις, που μπορεί είτε να
εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργικές, είτε προστασίας έναντι κατολισθήσεων.
Τμήματα ή αιχμές βράχου που διεισδύουν εντός του θεωρητικού περιγράμματος των εκσκαφών που κατά
την κρίση της Επίβλεψης δημιουργούν εμπόδια στην τελική κατασκευή, θα αποκόπτονται με κατάλληλα μέσα
(π.χ. υδραυλική σφύρα ή αερόσφυρες).
Η διατήρηση ακανόνιστων εξάρσεων αδιατάρακτου βράχου υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Αιχμηρά εξάρματα ή επικρεμάμενα τμήματα βράχου, που κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας συνιστούν κίνδυνο,
θα «ξεσκαρώνονται» και θα απομακρύνονται σύμφωνα και με τις οδηγίες της.
Οι κλίσεις των πρανών, ανάλογα με την φύση και τις μηχανικές ιδιότητες του εδάφους, το βάθος εκσκαφής
και το χρονικό διάστημα που θα μείνει ακάλυπτη η επιφάνεια εκσκαφής, θα καθορίζονται από τη μελέτη.
Αν κατά την εκσκαφή διαπιστωθεί ότι η προβλεπόμενη από τη μελέτη κλίση των πρανών είναι υπερβολική, η
Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει πιο απότομες κλίσεις. Ομοίως μπορεί να εγκριθεί μικρότερη κλίση πρανών αν
διαπιστωθεί τέτοια ανάγκη.
Σε κάθε περίπτωση για τη διαμόρφωση των πρανών θα λαμβάνονται υπόψη και τα εξής:
 Η ασφάλεια των εργαζομένων στη βάση του πρανούς.
 Τα πιθανά έργα αντιστήριξης των πρανών και η απαιτούμενη απόστασή τους από άλλες
κατασκευές που υπάρχουν ή θα γίνουν στην περιοχή τους.
 Η δυνατότητα συνέχισης των εργασιών που εκτελούνται κοντά στο πρανές π.χ. καλουπώματα
θεμελίων, τοίχων, υποστυλωμάτων κτλ. και η προστασία τους από ενδεχόμενες κατολισθήσεις,
πριν ολοκληρωθεί η διαμόρφωσή τους ή/και πριν αποκτήσουν την προβλεπόμενη αντοχή.
 Ο υδροφόρος ορίζων και οι αναγκαίες αντλήσεις νερών.
 Η παραμονή της επιφάνειας των πρανών εκτεθειμένης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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 Αρχιτεκτονικοί ή άλλοι λόγοι που επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις διαμόρφωσης ορατής
επιφάνειας.
5.5.2 Αντιστηρίξεις
Σε περίπτωση εκσκαφών σε ασταθές έδαφος ή εκσκαφών μεγάλου βάθους, θα λαμβάνονται τα μέτρα
ενίσχυσης και στερέωσης των παρειών του ορύγματος, όπως χρήση πασσαλοσανίδων, εφαρμογή
Βερολίνιου τοίχου, χρήση μεταλλικών πλαισίων με αντηρίδες, αμοιβαία αντιστήριξη των απέναντι πρανών ή
κατασκευών, διαμόρφωση αναβαθμών ή κεκλιμένων επιπέδων με τις δέουσες κλίσεις. Οποιοδήποτε από τα
παραπάνω συστήματα εφαρμοστεί, είτε θα προβλέπεται από τη μελέτη, είτε θα εγκριθεί από την Υπηρεσία
με βάση ειδική μελέτη αντιστηρίξεων που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος προς έγκριση, προ της ενάρξεως των
εργασιών. Η μελέτη θα συνταχθεί από Μηχανικό ειδικευμένο στα Γεωτεχνικά.
Οι μόνιμες αυτές αντιστηρίξεις δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής και οι δαπάνες τους
δεν εντάσσονται στα άρθρα των εκσκαφών (ιδιαίτερη επιμέτρηση κατά περίπτωση).
Εάν κατά τη διάρκεια της εκσκαφής αντιμετωπισθούν κίνδυνοι υποχώρησης και βλαβών, γενικά, σε
παρακείμενα τεχνικά έργα, (που δεν έχουν ληφθεί υπόψη από τη μελέτη ή τις προτάσεις και τη μεθοδολογία
εκτέλεσης εκσκαφών του Αναδόχου, που εγκρίθηκε από την Υπηρεσία), ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει
την ετοιμότητα άμεσης εφαρμογής των απαραίτητων αντιστηρίξεων, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία ή
αφού λάβει σχετική έγκριση (εάν ο κίνδυνος δεν είναι άμεσος). Οι αντιστηρίξεις αυτές δεν θεωρούνται
συστηματικές και ως εκ τούτου δεν θα επιμετρώνται ιδιαίτερα.
Η απομάκρυνση των προσωρινών έργων αντιστήριξης θα γίνεται ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, αφού
διαπιστώσει με αυτοψία ότι δεν δημιουργούνται κίνδυνοι για τα ήδη εκτελεσθέντα έργα ή τις υπάρχουσες
κατασκευές.
Στην τιμή μονάδας των εκσκαφών περιλαμβάνονται ανηγμένα οι σποραδικές απλές αντιστηρίξεις
(ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου), όταν από την εγκεκριμένη μελέτη δεν προβλέπεται συστηματική αντιστήριξη
(η οποία επιμετράται ιδιαίτερα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της).
5.5.3 Πυθμένας εκσκαφών
Οι επιφάνειες που θα προκύψουν μετά τις εκσκαφές θα είναι απαλλαγμένες από πετρώματα, που ο ιστός
τους έχει αλλοιωθεί ή διαταραχθεί ή αποσαθρωθεί. Οι επιφάνειες θα έχουν το γεωμετρικό σχήμα που
προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια (κατόψεις, τομές).
Οι πυθμένες των ορυγμάτων θα παραδίδονται με επιφάνειες ομαλές και στις στάθμες που προβλέπονται
από τη μελέτη, και θα συμπυκνώνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή.
Εάν στην προβλεπόμενη στάθμη του πυθμένα των ορυγμάτων απαντηθούν ακατάλληλα υλικά (οργανικά
εδάφη, εδάφη υψηλής πλαστικότητας κλπ.), θα αντικαθίστανται με κατάλληλα υλικά, στο απαιτούμενο βάθος,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη ή με βάση τις σχετικές εντολές της Υπηρεσίας, και θα
συμπυκνώνονται στον απαιτούμενο βαθμό, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (αναλόγως του μεγέθους της
προς συμπύκνωση επιφάνειας).
Στους πυθμένες των εκσκαφών επί των οποίων θα εδραστούν φέρουσες κατασκευές, θα διαστρώνεται
σκυρόδεμα εξομάλυνσης ή καθαριότητας, κατηγορίας και πάχους που θα ορίζεται στη μελέτη. Το πάχος
αυτής της κοιτόστρωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του υψομέτρου εκσκαφής. Η
διάστρωση του σκυροδέματος αυτού θα γίνεται αμέσως μετά την αποπεράτωση των εκσκαφών και τον
καθαρισμό της επιφάνειας ή την εξυγίανση κατά τα ανωτέρω.
Η ομαλότητα του πυθμένα των χωματουργικών θα είναι τέτοια ώστε με την τοποθέτηση ευθύγραμμου
κανόνα μήκους 5 m καθ’ οιανδήποτε διεύθυνση να μην εντοπίζονται μεταξύ της ακμής του και του εδάφους
κοιλότητες βάθους μεγαλύτερου των 5 cm.
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Συμπύκνωση

Η τελική επιφάνεια του ορύγματος, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη, θα συμπυκνώνεται ώστε να
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης πυκνότητας που
επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR σύμφωνα με την Προδιαγραφή του
ΥΠΕΧΩΔΕ: E105-86, (Δοκιμή 11) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συμπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόμενης υγρασίας
ανώτερης της βέλτιστης. Λόγω των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης απαγορεύεται η
εκτέλεση εργασιών συμπύκνωσης.
Εμπειρικά, η υπάρχουσα συμπύκνωση θεωρείται ικανοποιητική όταν με τη διέλευση του συμπυκνωτή δεν
σημειώνεται ίχνος μεγαλύτερο των 2,0 mm ως προς τη γειτονική ήδη συμπυκνωθείσα ζώνη.

5.7

Περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά τις χωματουργικές εργασίες αν κρίνει ότι οι καιρικές
συνθήκες είναι αντίξοες.

5.8

Ανοχές εκσκαφών

Οι εκσκαφές θα εκτελούνται με κατάλληλο εξοπλισμό της επιλογής του Αναδόχου, κατά τρόπον ώστε οι
τελικές διαστάσεις σε κάτοψη και εγκάρσια τομή (μετά τη μόρφωση), να ανταποκρίνονται προς τα
εγκεκριμένα σχέδια, με ανοχή ± 10 cm. Ως προς το βάθος εκσκαφής και την τελική στάθμη δαπέδου των
γενικών εκσκαφών ουδεμία επί έλαττον ανοχή είναι αποδεκτή.
Ο πυθμένας των εκσκαφών θεμελίων θα διαμορφώνεται σε στάθμη που θα εξασφαλίζει ότι συμπεριλαμβάνεται
το προβλεπόμενο πάχος του σκυροδέματος και των εξομαλυντικών στρώσεων.
Τυχόν υπερεκσκαφή στις περιπτώσεις θεμελίωσης θα αντιμετωπίζεται με επανεπίχωση με κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφής ή με σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, με δαπάνες του Αναδόχου.
Εκσκαφές πέραν των εγκεκριμένων θεωρητικών γραμμών του ορύγματος δεν θα επιμετρώνται, και είναι
υποχρέωση του Αναδόχου, με δική του επιβάρυνση, να τις επιχώνει ή να τις αποκαθιστά, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
Παρέκκλιση των ανωτέρω ως προς τις ανοχές επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση εκσκαφών σε βραχώδη
εδάφη που εκτελούνται με χρήση εκρηκτικών υλικών.
Οι ανοχές δεν δίνουν το δικαίωμα στον Ανάδοχο πληρωμής των, εκτός των θεωρητικών γραμμών
εκσκαφών. Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη
αρκετό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, πριν να εκτελεστούν οι επόμενες εργασίες, θα
συμπυκνώνεται σε όλη την επιφάνεια, με κατάλληλο εξοπλισμό συμπύκνωσης.

5.9

Διαχείριση προϊόντων

Ως διαχείριση προϊόντων εκσκαφών νοούνται η φόρτωση, η απόθεση, η προώθηση και η διάστρωση, σε
θέσεις είτε μέσα στο εργοτάξιο, για την περίπτωση που θα επαναχρησιμοποιηθούν για επιχώσεις ή
πληρώσεις, είτε εκτός εργοταξίου σε θέσεις της έγκρισης των Αρμοδίων Αρχών.
Για τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής ισχύει κατά τα λοιπά η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-0000.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένων εργασιών

6.1

Διαστάσεις εκσκαφών

©
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Εκσκαφές με διαστάσεις μικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν γίνονται αποδεκτές. Σε
περίπτωση που κατά την εκσκαφή προκύπτουν νέα στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους, η
Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την, βάσει σχετικής μελέτης, αλλαγή διαστάσεων η στάθμης εκσκαφής για την
εξασφάλιση επαρκούς θεμελίωσης. Τοπικές εξομαλύνσεις ή διαμορφώσεις («ριζοκόμματα») περιλαμβάνονται
στις υποχρεώσεις της τιμής του Αναδόχου.
Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη μεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρονται στα εγκεκριμένα
σχέδια, χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας, υποχρεούται χωρίς καμία αποζημίωση να προβεί στην πλήρωση των
σκαμμάτων μέχρι του κανονικού βάθους, με άμμο, αμμοχάλικο ή σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις σχετικές
εντολές της Υπηρεσίας.
Αν κατά την εκσκαφή, διανοιχθούν 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 της εγκεκριμένης μελέτης ή τις γραπτές τροποποιητικές εντολές της Επίβλεψης.

6.2

Έλεγχοι

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
 της χωροσταθμικής ακρίβειας της εκσκαφής σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
 της συμπύκνωσης (όπου απαιτείται) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
Κατά τη διάρκεια των κατασκευών, θα εκτελούνται ποιοτικοί έλεγχοι επιμέρους υλικών (;) και κατασκευών (;)
σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Υπόδειγμα Προγράμματος Ποιότητας Έργου.

6.3

Παραλαβή εκσκαφών

Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέματος και γενικά η οποιαδήποτε κατασκευή θεμελίωσης πριν η
Υπηρεσία ελέγξει τις στάθμες και διαστάσεις της εκσκαφής και την κατάσταση της επιφάνειας έδρασης. Η
αποτύπωση των εκσκαφών θα γίνεται από τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου παρουσία εκπροσώπου
της Επίβλεψης.
Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων με τους όρους της παρούσας, η Υπηρεσία θα καθορίζει
την έκταση, τη μέθοδο και την προθεσμία αποκατάστασης των ατελειών. Στο πρωτόκολλο παραλαβής των
εκσκαφών θα συμπεριλαμβάνονται και το ιστορικό των επεμβάσεων για την αποκατάσταση των μη
συμμορφώσεων.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας
 Νομοθεσία και Κανονισμοί:.
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί, σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις
περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο
Ασφάλειας - Υγείας του έργου (ΣΑΥ).
 Υποχρεώσεις του Ανάδοχου
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-

Ο Ανάδοχος θα παρέχει, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, όλα τα απαραίτητα
μέσα για την προστασία και ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού (μέσα ατομικής
προστασίας).

-

Θα εφαρμόζει άμεσα όλες τις οδηγίες ή/και εντολές της Υπηρεσίας σχετικά με την ασφάλεια
των έργων.

-

Θα διασφαλίζει ότι το προσωπικό που ασχολείται με τις χωματουργικές εργασίες έχει επαρκή
εμπειρία και τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (άδειες
χειριστών κατά κατηγορία εξοπλισμού) και θα διαθέτει έμπειρο τεχνικό, ο οποίος θα
επιβλέπει τις εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους.

-

Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε
προσώπου που, κατά τη γνώμη της, δεν τηρεί τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας περί
ασφάλειας.

-

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας θα εφαρμόζονται και από
τους υπεργολάβους τους οποίους ενδεχομένως θα απασχολήσει. Οι σχετικοί όροι πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στις υπεργολαβικές συμβάσεις που θα συνάψει ο Ανάδοχος.

Μέτρα ασφαλείας

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις
μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού του έργου και των ομόρων κατασκευών.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση ανθεκτικής περίφραξης στην προσπελάσιμη περίμετρο του ορύγματος για την
προστασία του προσωπικού και τρίτων από πτώση μέσα στο σκάμμα.
 Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων στον χώρο του εργοταξίου και στους περιβάλλοντες
το έργο δρόμους (ανάλογα με την κλίμακα του έργου).
 Στην είσοδο του εργοταξίου θα τοποθετείται πινακίδα με ένδειξη απαγόρευσης εισόδου σε μη
έχοντες εργασία.
 Τοποθέτηση ανθεκτικών περιφραγμάτων ή εμποδίων και επαρκούς σήμανσης στις πλευρές του
ορύγματος κατά μήκος κυκλοφορούμενων οδών ή τροχοφόρων μέσα στο όρυγμα. Η μορφή των
περιφραγμάτων και ο τρόπος στήριξης αυτών, θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, ιδιαιτέρως
όταν το όρυγμα γειτνιάζει με πολυσύχναστους δρόμους.
 Όλα τα χωματουργικά μηχανήματα είναι εγγενώς επικίνδυνα για πρόκληση ατυχημάτων, διότι οι
χειριστές τους - από τη θέση οδήγησής τους - ίσως να μην μπορούν πάντα να επισημάνουν
εγκαίρως άτομα ή εμπόδια στη ζώνη ελιγμών του μηχανήματος. Ο θόρυβος από την λειτουργία
του κάθε μηχανήματος δεν επιτρέπει πάντα να ακούγονται προειδοποιήσεις επικίνδυνων
καταστάσεων.
 Ακουστικά σήματα προειδοποίησης για όπισθεν κίνηση είναι υποχρεωτικά σε όλα τα
μηχανήματα έργων και φορτηγά μεταφοράς, διότι μπορούν να προστατέψουν τα άτομα που
εργάζονται στην περιοχή φορτοεκφορτώσεων χωματισμών.
 Όταν απομακρύνεται ο χειριστής από το μηχάνημα (στάθμευση ή προσωρινή διακοπή
εργασίας), θα πρέπει πάντα να το αφήνει σε ασφαλή κατάσταση στάσης, με χαμηλωμένα και
εδραζόμενα επί του εδάφους τα αποξεστικά ή φορτωτικά εξαρτήματα (π.χ. λεπίδες προωθητών
ή ισοπεδωτών, κάδοι φορτωτών, κουβάδες εκσκαφέων).
 Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να προγραμματίζονται και να επιβλέπονται έτσι ώστε να μην
δημιουργείται ασταθής και επιρρεπής πτώση πρανών. Αυτό ίσως απαιτήσει την κατασκευή
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προσωρινών έργων ή τμήματος του φέροντος οργανισμού του κτιρίου σε επαφή με τις παρειές
του ορύγματος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι εκσκαφές κτιριακών έργων διακρίνονται:
α. Ως προς την επιφάνεια κάτοψης:
 Σε γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων.
 Σε εκσκαφές θεμελίων κτιριακών έργων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσας.
β. Ως προς τη φύση του εδάφους:
 Σε εκσκαφές γαιώδεις – ημιβραχώδεις.
 Σε εκσκαφές βραχώδεις (εκσκαφές που δεν μπορούν να εκτελεσθούν από τα συνήθη
χωματουργικά μηχανήματα,τσάπες και προωθητές. χωρίς χαλάρωση με εκρηκτικά ή κρουστικό
εξοπλισμό,υδραυλικές σφύρες και αερόσφυρες).
γ. Ως προς τον τρόπο εκτέλεσης:
 Σε εκσκαφές που εκτελούνται με μηχανικά μέσα.
 Σε εκσκαφές που εκτελούνται αποκλειστικά με εργαλεία χειρός (ειδικές περιπτώσεις
μεμονωμένων εκσκαφών).
 Σε εκσκαφές που εκτελούνται με εκρηκτικά.
 Σε εκσκαφές που εκτελούνται με αεροσυμπιεστή, υδραυλική σφύρα ή διογκωτικά υλικά.
Οι εκσκαφές θα επιμετρώνται ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαπτόμενου συμπαγούς υλικού με βάση τον όγκο
που προκύπτει από την επιμέτρηση, με βάση τα αρχικά στοιχεία του φυσικού εδάφους και των τελικών
διατομών, σύμφωνα με τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη ή τα εγκεκριμένα τελικά σχέδια εφαρμογής.
Ο διαχωρισμός ανά κατηγορία εκσκαφών ως ανωτέρω θα καθορίζεται με Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού
εδαφών και μεθόδου εκτέλεσης (προκειμένου περί των βραχωδών εκσκαφών).
Εκσκαφές πέραν των καθορισμένων ορίων από την εγκεκριμένη μελέτη ή τα τελικά σχέδια εφαρμογής δε θα
επιμετρώνται. Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 5 της παρούσας.
Οι εκσκαφές θεμελίων κτιριακών έργων, εφόσον αυτές έχουν διαστάσεις κάτοψης σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, επιμετρώνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.
Είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν τεχνικά έργα στα οποία οι εκσκαφές για την κατασκευή της θεμελίωσής τους
να μην κατατάσσονται για την επιμέτρησή τους (λόγω μη ύπαρξης του περιορισμένου πλάτους ή επιφανείας
κατά την παράγραφο 1 της παρούσας) στην κατηγορία εκσκαφών θεμελίων κτιριακών έργων.
Στην περίπτωση αυτή ως εκσκαφή θεμελίων κτιριακών θα επιμετράται μόνο η εκσκαφή του στερεού που έχει
τις περιορισμένες διαστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, δηλαδή πλάτος πυθμένα μικρότερο των 3
μέτρων ή επιφάνεια μικρότερη των 25,00 m2.
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Σχήμα 1
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
εκσκαφής κτιριακών έργων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
 Η εκσκαφή μέχρι βάθους 2,0 m όπως αυτή προσδιορίζεται στα συμβατικά τεύχη. Πέραν αυτού
του βάθους η εκσκαφή επιμετράται αναλόγως ανά ζώνες 2,00 m.
 Η διαμόρφωση του πυθμένα και των παρειών.
 Οι εργασίες και τα υλικά για την επαναφορά του πυθμένα στην επιθυμητή στάθμη, όπως επίσης
η εργασία και τα υλικά πλήρωσης των υπερεκσκαφών.
 Η συμπύκνωση του πυθμένα της εκσκαφής για την έδραση των θεμελίων.
 Η αναπέταση και εξαγωγή των προϊόντων εκσκαφής από το σκάμμα και η πλευρική απόθεση
αυτών για μελλοντική μεταφορά ή επανεπίχωση του σκάμματος ή / και η φόρτωση επ΄
αυτοκινήτου.
 Ο απολυμένος χρόνος για τη φορτοεκφόρτωση.
 Η διαλογή των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών για τις επανεπιχώσεις.
 Τα μέτρα για τον έλεγχο επιφανειακών υδάτων περιλαμβανομένων και των αναγκαίων
αντλήσεων, εφ’ όσον η στάθμη αυτών είναι το μέγιστο 30 cm άνω της τελικής στάθμης του
πυθμένα θεμελίων.
 Οι σποραδικές απλές αντιστηρίξεις (ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου), όταν από την εγκεκριμένη
μελέτη ή τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται συστηματική αντιστήριξη.
 Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
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 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.
Στην επιμέτρηση των εκσκαφών κτιριακών έργων δεν περιλαμβάνονται:
 Οι συστηματικές αντλήσεις, πέραν των ως άνω.
 Οι συστηματικές αντιστηρίξεις πρανών (πέραν των σποραδικών) κατά σύστημα / μέθοδο.
Οι εκσκαφές εξασφάλισης προσβάσεων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Χαράξεις

Μελέτη
Εφαρμογής

1

1.1

Εκσκαφές
Κτιριακών
(Επιφάνειες
Βάσης>12m2 )

Μελέτη
Εφαρμογής

Προετοιμασία

2

2.1

2.2

1.2

Αντικείμενο

ΕΛΟΤ

Α/Α

©

Σχέδια
υφιστάμενων
δικτύων υποδομής,
Εργοταξιάρχης

Μελέτη
εφαρμογής
Καθαρότητα /

Εγκεκριμένη
μελέτη εφαρμογής
από Υπηρεσία

Μελέτη
Εφαρμογής
εγκεκριμένη

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ
.Συνεργείου

Χωροστάθμηση

Μηχανικός
Χωματουργικών

Μελέτη
Εφαρμογής
εγκεκριμένη

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ.
Συνεργείου

Πασσάλωση

Επιβεβαίωση της
εγκυρότητας
μελέτης εφαρμογής

Μελέτη
Εφαρμογής
εγκεκριμένη

Εγκεκριμένη από
την Υπηρεσία
Μελέτη

Κριτήριο
Αποδοχής

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ.
Συνεργείου

Μηχανικός
Χωματουργικών

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Χάραξη

Επιβεβαίωση της
εγκυρότητας της
μελέτης εφαρμογής

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

Υποχρεώσεις του
Αναδόχου από Σ.Υ.

Υποχρεώσεις του
Αναδόχου για την
συμπλήρωση της
ορ. μελ. κτλ.

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρμογής

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρμογής

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρμογής

Προδιαγραφές
Χωματουργικών και
εάν υπάρχει τεύχος
¨Υποχρέωση
Αναδόχου για τη
Συμπλήρωση
Οριστικής Μελέτης

Αναφορές –
Πρότυπα

Σ.Υ.

Τοπογραφικές
Μέθοδοι -επί
τόπου συνθήκες

Τοπογραφικές
Μέθοδοι

Τοπογραφικές
Μέθοδοι
Υποχρεώσεις
Αναδόχου από ΣΥ

Υποχρεώσεις
Αναδ. -Υποβολές
Μελετών –
Αδειοδοτήσεις .
κτλ.

Συγγραφή Υποχρ.

Διαδικασία
ελέγχου/ δοκιμής

Οπτικός

Όλες τις μελέτες
εφαρμογής

Όλα τα Σημεία

Όλα τα Σημεία

Όλα τα Σημεία

Όλες τις Μελέτες
εφαρμογής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

Υπόδειγμα προγράμματος ποιότητας έργου για τις γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

Παράρτημα Α
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Πρακτικά
δειγματοληψίας
Αρχεία Ελέγχου

Ημερολόγιο έργου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

Ημερολόγιο Έργου

Ημερολόγιο Έργου

Σχέδια Μελέτης

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

Έντυπο
καταγραφής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009

30634
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Γεωμετρία
χωροστάθμησης

Παραλαβή
σκάμματος

Διάστρωση
(Εξυγίανση
εδάφους αν
κριθεί αναγκαίο
για
εδαφοτεχνικούς
λόγους)

2.5

4.1

18

Έλεγχος κλίσης
παρειών, στάθμης
πυθμένα

Ευστάθεια
παρειών, βάθος
πυθμένα

2.4

Πάχος στρώσης

Καταλληλότητα
επιφάνειας έδρασης

Ύπαρξη νερού στο
σκάμμα

Καταλληλότητα –
Απόρριψη υλικών
εκσκαφής

Εκσκαφή,
φόρτωση,
μεταφορά

2.3

υψομέτρων
εδάφους,
τοπογραφικό,
ύπαρξη αποδέκτη
ομβρίων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009

Μηχανικός
Χωματουργικών

Μηχανικός
Χωματουργικών

Τοπογρ. Συνεργείο

Μηχανικός
Χωματουργικών

Μηχανικός
Χωματουργικών

Στρώσεις
υπόβασης εξυγ.
Πάχους σύμφωνα
με την μελέτη

Τελικό πάχος
βάσης εξυγ.
σύμφωνα με τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές

Μελέτη
εφαρμογής

Σκάμμα ελεύθερο
από νερό.

Μελέτη
εφαρμογής

Εγκεκριμένοι
χώροι απόθεσης:
Καταλληλότητα
υλικού

Καταλληλότητα
επιφανείας

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Μελέτη εφαρμογής

Γραπτές οδηγίες
Υπηρεσίας

Μελέτη εφαρμογής

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Σύμφωνα με τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Άμεσες μετρήσεις

Έλεγχοι σύμφωνα
με τις απαιτήσεις
των Τεχνικών
Προδιαγραφών

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
προδιαγραφών
και της
Συγγραφής
Υποχρεώσεων

Έλεγχοι
σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών
και τις Συγρ.
Υποχρεώσεων

Έλεγχοι
σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών
και τις Συγρ.
Υποχρεώσεων

Έλεγχοι
σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών
και τις Συγρ.
Υποχρεώσεων

ΕΛΟΤ

Αρχεία Ελέγχου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

Αρχεία Ελέγχου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

©
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Βιβλιογραφία



Ε 105-86/11/ ΥΠΕΧΩΔΕ Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής “Τροποποιημένη
δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR.”



Ισχύουσα Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Υπ. Από/σεις περί ΣΑΥ – ΦΑΥ κλπ)
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ICS: 93.020

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
Excavations for foundation works

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-04-00-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-0400-00 «Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-04-00-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 6

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 7

4
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5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών ........................................................................................... 7

5.1

Αναγνώριση εδάφους – χαράξεις – χωροσταθμίσεις ............................................................. 7

5.2

Προκαταρκτικές εργασίες .......................................................................................................... 7

5.3

Εκτέλεση εργασιών εκσκαφής .................................................................................................. 8

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ......................................................................... 11

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος .................................................. 12

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών .............................................................. 12

7.2

Μέτρα υγείας – ασφάλειας ....................................................................................................... 12

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος ........................................................................................ 13

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 13
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009

Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις για τις εκσκαφές
θεμελίων κάθε είδους και κατηγορίας τεχνικών έργων όπως γεφυρών, τοίχων κτλ. που εκτελούνται σε
οποιοδήποτε βάθος, με χρήση μηχανημάτων, με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, εν ξηρώ ή με παρουσία
νερού και με χρήση ή μη αντιστηρίξεων.
1.

Στο αντικείμενο των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων περιλαμβάνονται:
 Η εκτέλεση των εκσκαφών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
 Η μόρφωση και συμπύκνωση του πυθμένα και η κατασκευή και διαμόρφωση των πρανών και
τυχόν αναβαθμών.
 Η αναπέταση και η εξαγωγή από το σκάμμα των προϊόντων εκσκαφής και η πλευρική απόθεση
αυτών για μελλοντική μεταφορά ή επανεπίχωση του σκάμματος ή η φόρτωση επί αυτοκινήτου.
 Η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προστασίας των έργων και του προσωπικού.

2.

Οι εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων κατατάσσονται ως προς τον βαθμό δυσκολίας στις εξής
κατηγορίες:
α. Εκσκαφές γαιών και ημιβράχου: Πρόκειται για εκσκαφές που δεν απαιτούν χρήση εκρηκτικών ή
κρουστικού εξοπλισμού.
β. Εκσκαφές βράχου: Πρόκειται για εκσκαφές που απαιτούν χρήση εκρηκτικών (συνήθη ή
περιορισμένη) ή κρουστικού εξοπλισμού.

3.

Ως εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων νοούνται κάθε είδους εκσκαφές με τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Πλάτος ορύγματος σε κάτοψη 5,00 m, ανεξάρτητα από την επιφάνεια της κάτοψης (ως κάτοψη
νοείται η επιφάνεια στην κατώτερη στάθμη εκσκαφής).
β. Επιφάνεια κάτοψης μέχρι 100 m2, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης (ως κάτοψη νοείται η
επιφάνεια στην κατώτερη στάθμη εκσκαφής).

4.

Δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Προδιαγραφή ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της εκσκαφής οι εξής:
α. Οι εκσκαφές τάφρων και διωρύγων, που αποτελούν αντικείμενο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-01-00.
β. Οι εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που αποτελούν αντικείμενο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-08-01-03-01.
γ. Οι καθαρισμοί και εκβανθύσεις κοιτών ποταμών και ρεμάτων, που αποτελούν αντικείμενο της
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00.
δ. Οι ύφαλες εκσκαφές, που αποτελούν αντικείμενο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00.
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ε. Οι εκσκαφές που τυχόν θα εκτελεστούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας.
στ. Οι εκσκαφές κτιριακών έργων ως προς τα θέματα που καλύπτονται από την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-03-00-00.
Στην υπόψη Προδιαγραφή έχουν ισχύ συμπληρωματικά και τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-02-01-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00

Works zone grubbing and clearing -- Καθαρισμός – εκχέρσωση –
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00

Removal of the top layer of the soil -- Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος
εδαφικού υλικού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

General excavations for Road and Ηydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00

General excavations for Buildings -- Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

Management of excavation materials and exploitation of dumping sites -Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00

Requirements Dealing with public networks during excavation works -Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00

Ditch and channel excavations -- Εκσκαφές Τάφρων και Διωρύγων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00

Clearing, snagging and dredging of rivers, streams and drainage ditches -Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών
τάφρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01

Trench excavations for utility networks -- Εκσκαφές Ορυγμάτων Υπογείων
Δικτύων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00

Sea-bed dredging -- Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear –- Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας
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Όροι και ορισμοί

3.1 Χαλαρά, συμπιεστά ή οργανικά εδάφη
Είναι οι επιφανειακές εδαφικές στρώσεις, στις οποίες εντάσσονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη, τα
οργανικά εδάφη, καθώς και τα εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

3.2 Γαίες και ημιβράχος
Είναι οι κάθε είδους εδαφικοί σχηματισμοί, όπως η άργιλος, η μάργα, ο πηλός, τα αμμοχάλικα, τα χαλίκια, οι
κροκάλες, οι λατύπες, οι λίθοι, όλα τα είδη πετρωμάτων τα οποία είναι έντονα διαρρηγμένα ή
κατακερματισμένα, τα εύθρυπτα, τα εύθραυστα, τα αποφλοιούμενα ή αποσαθρωμένα, οι σταθεροποιημένες
λόγω χημικών αντιδράσεων στρώσεις άμμου ή χαλικιών, οι στρώσεις μάργας ή άλλων σκληρών εδαφών τα
οποία είναι επαρκώς συγκολλημένα ή συνδεδεμένα, χωρίς ή με λίθους διαμέτρου μεγαλύτερης των 200 mm.

3.3 Βράχος
Είναι το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί με τη χρήση εκρηκτικών ή
κρουστικού εξοπλισμού (αερόσφυρας ή υδραυλικής σφύρας).

4

Απαιτήσεις

Στα ενσωματούμενα υλικά περιλαμβάνονται οι εκρηκτικές ύλες και τα μέσα έναυσης και πυροδότησης, εφ’
όσον προβλέπεται και επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους για την εκτέλεση των εκσκαφών θεμελίων.
Στην περίπτωση αυτήν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Αναγνώριση εδάφους – χαράξεις – χωροσταθμίσεις

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να επισημάνει τυχόν αφανή εμπόδια και
κυρίως τους αγωγούς Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.), και σημαντικούς αγωγούς ύδρευσης
και αποχέτευσης.
Για κάθε αγωγό που εμπίπτει στις εκσκαφές του έργου έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.
Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας θα απεικονιστούν σε οριζοντιογραφία και τομές, στις οποίες θα
περιλαμβάνονται και οι προς εκτέλεση εκσκαφές, και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία.
Μετά την εκτέλεση τυχόν γενικών εκσκαφών ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην οριζοντιογραφική χάραξη
των θεμελίων του έργου επί του εδάφους σύμφωνα με τη μελέτη. Πριν από οποιαδήποτε εργασία εκσκαφής
θα λαμβάνονται διατομές του εδάφους, εξαρτημένες υψομετρικά και οριζοντιογραφικά από ρεπέρ και
κορυφές του τοπογραφικού υποβάθρου του έργου.

5.2

Προκαταρκτικές εργασίες

Εάν δεν έχει προηγηθεί εκτέλεση γενικών εκσκαφών θα πραγματοποιούνται οι εξής προκαταρκτικές
εργασίες:
 Κατεδάφιση, καθαρισμός, κοπή, εκρίζωση δένδρων και θάμνων και διαχείριση αυτών σύμφωνα
με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00.
 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος φυτικής γης και διαχείριση προϊόντων σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00.
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 Καθαίρεση ασφαλτικών και οδοστρωμάτων εφ΄ όσον υφίστανται στο εύρος της εκσκαφής.

5.3
5.3.1

Εκτέλεση εργασιών εκσκαφής
Γενικά

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες με οποιοδήποτε μέσο (κατάλληλα μηχανικά μέσα και
εργαλεία χειρός) θεωρεί ως προσφορότερο για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Ο εξοπλισμός θα είναι σε
άριστη κατάσταση λειτουργίας και θα συντηρείται κανονικά.
Οι εκσκαφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαστάσεις, τα υψόμετρα, τις κλίσεις πρανών και τους
τυχόν αναβαθμούς που προβλέπονται στα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της εγκεκριμένης Μελέτης.
Εφ΄ όσον τα ανωτέρω δεν καθορίζονται στη μελέτη θα υποβάλλεται σχετική πρόταση από τον Ανάδοχο στην
Υπηρεσία προς έγκριση.
Οι διαστάσεις των ορυγμάτων δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται σε σχέση με αυτές της μελέτης, εκτός εάν
εγκριθούν διαφορετικές από την Υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, μπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυμητό να τροποποιηθούν οι γραμμές,
τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών και κυρίως του βάθους θεμελίωσης.
Οι εκσκαφές που θα γίνονται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης στους χώρους εκτέλεσης
των προβλεπόμενων εργασιών ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό, θα περιορίζονται στα εγκρινόμενα από την Υπηρεσία όρια.
Κάθε υπερεκσκαφή πέραν των εγκεκριμένων διαστάσεων που προκύπτει από τις ενέργειες ή παραλείψεις
του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή
δικαιολογημένη, δεν θα επιμετράται προς πληρωμή και θα πληρούται εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο από την
Υπηρεσία, με εγκεκριμένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεμα ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις
αιτιολογημένες εντολές της Υπηρεσίας, με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται ώστε ο πυθμένας της εκσκαφής να είναι στη στάθμη που προβλέπεται από τη
μελέτη του έργου. Στην περίπτωση που προκύψει στάθμη πυθμένα χαμηλότερη της προβλεπόμενης ο
Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να αποκαταστήσει την προβλεπόμενη στάθμη με κατάλληλο υλικό ή
σκυρόδεμα ώστε η έδραση του θεμελίου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μελέτης, κατά την
αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση συνάντησης αγωγών θα εφαρμόζεται η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.
Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση της εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η χαλάρωση ή η
μείωση της αντοχής του εδάφους.
Προς τούτο θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για
την εξόρυξη του πετρώματος με χρήση εκρηκτικών, ώστε να μην διαταραχθεί η περιοχή έδρασης των
θεμελίων όπως επίσης και η περιοχή των πρανών του σκάμματος στην περίπτωση θεμελίωσης τεχνικού με
φρέατα.
5.3.2

Όρυξη με χρήση εκρηκτικών

Όρυξη με εκρηκτικά επιτρέπεται να εκτελείται μόνον από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
του Αναδόχου. Ο επικεφαλής της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια
γομωτού.
Εργασίες ανατινάξεων θα εκτελούνται, αφού εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αδειοδότηση από τις αρμόδιες
αρχές και έχουν ληφθεί όλα τα, από τις κείμενες διατάξεις, προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την
προστασία προσώπων, των Έργων και κάθε γειτονικής δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.
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Ανατινάξεις που θα εκτελούνται κοντά σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα θα πραγματοποιούνται
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέματος να μην έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 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.
Δεν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να πυροδοτήσει
εκρηκτικά σε απόσταση μικρότερη των 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 δικές του δαπάνες.
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 και να μην προκαλείται
αδικαιολόγητη χαλάρωση του εδάφους που θα το καθιστά ασταθές.
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του, που πρέπει να έχουν συνταχθεί από ειδικό
επιστήμονα ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για
έγκριση από την Υπηρεσία.
Εάν κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στον βράχο πάνω
στον οποίο ή σε επαφή με τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές ή να διαταράξουν υφιστάμενες
κατασκευές ή να δημιουργήσουν μεγάλες υπερεκσκαφές, σε συσχετισμό και με τη σοβαρότητα του έργου και
τις αισθητικές απαιτήσεις ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους και εφ΄ όσον τούτο δεν
περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη, η Υπηρεσία μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο για υποβολή
νέας πρότασης που θα συντάσσεται από ειδικό επιστήμονα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, και
η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα και τις υφιστάμενες ιδιαιτερότητες. Για την περίπτωση αυτήν η
σχετική δαπάνη διαμόρφωσης των πρανών είναι δυνατόν να προσδιορίζεται ιδιαιτέρως και να πληρώνεται
ανεξάρτητα από τη δαπάνη των εκσκαφών.
Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των μεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει
αυτόν από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεσθεί.
Η χρήση των εκρηκτικών θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η ευθύνη της προμήθειας,
διακίνησης και χρήσης εκρηκτικών είναι αποκλειστικά του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει καμία αξίωση για αναπροσαρμογή τιμών μονάδας ή και για παράταση
προθεσμίας, σε περίπτωση που η Υπηρεσία αρνηθεί αιτιολογημένα να επιτρέψει τη χρήση εκρηκτικών.
5.3.3 Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών των εκσκαφών – επεξεργασία του εδάφους
θεμελίωσης
Πέραν των όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους ισχύουν και τα ακόλουθα:
 Ο πυθμένας των εκσκαφών θα διαμορφώνεται σε στάθμη επαρκή για τη διάστρωση του
σκυροδέματος, των εξομαλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης που προβλέπονται
από τη μελέτη του τεχνικού.
Ο πυθμένας στην περίπτωση γαιωδών εδαφικών υλικών θα συμπυκνώνεται με κατάλληλα μέσα
συμπύκνωσης, ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα 95% κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor.
Τα βραχώδη κλπ. σκληρά εδάφη θεμελίωσης θα απαλλάσσονται από τα χαλαρά υλικά, θα
καθαρίζονται και εν γένει θα διαμορφώνονται σε συμπαγή επιφάνεια στην τελική στάθμη
θεμελίωσης, η οποία μπορεί να είναι, είτε ενιαίο επίπεδο, είτε με βαθμίδες ή οδοντώσεις
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Όλες οι κοιλότητες θα καθαρίζονται και θα πληρώνονται με
το σκυρόδεμα έδρασης (κοιτόστρωση).
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Εάν το σκυρόδεμα πρόκειται να εδρασθεί επί μη βραχώδους πυθμένα εκσκαφής, πρέπει να
ληφθεί μέριμνα, ώστε να μη διαταραχθεί ο πυθμένας και η ολοκλήρωση της εκσκαφής
θεμελίωσης για απόκτηση της επιθυμητής στάθμης να γίνει ακριβώς πριν από τη διάστρωση
του σκυροδέματος.
Εάν η επιφάνεια που θα εδρασθεί το σκυρόδεμα ή άλλο υλικό είναι μαλακή ή λασπώδης τότε
επιβάλλεται να παρεμβληθεί μεταξύ αυτών, (εάν άλλως δεν ορίζεται από την τεχνική μελέτη),
εγκεκριμένο από την Υπηρεσία κοκκώδες υλικό, κατ΄ αρχήν λεπτόκοκκο (π.χ. στρώση άμμου)
πάχους 2-5 εκ. και μετά υλικό αμμοχαλικώδες, πάχους τουλάχιστον 15 εκ. και οποιοσδήποτε
τέτοιου, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από τα εγκεκριμένα στάθμη θεμελίωσης. Το
σκυρόδεμα απαγορεύεται να διαστρώνεται επί της λασπώδους επιφάνειας.
Για τη συμπύκνωση των υλικών βελτίωσης εδάφους θεμελίωσης θα χρησιμοποιούνται
μηχανοκίνητα μέσα τυπάνσεως με πεπιεσμένο αέρα ή με δόνηση ή άλλα κατάλληλα μέσα
συμπύκνωσης.
Θα πρέπει να επιτυγχάνεται συμπύκνωση 95% κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor.
 Η δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών εξυγίανσης και βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης δεν
περιλαμβάνεται στην τιμή εκσκαφής θεμελίων.
 Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέματος και γενικά η κατασκευή της θεμελίωσης πριν
παραλάβει η Επίβλεψη την εκσκαφή θεμελίων και ιδιαίτερα πριν διαπιστώσει τις διαστάσεις της
εκσκαφής και την κατάσταση του υλικού έδρασης του θεμελίου.
 Σχετικά με τους ποιοτικούς ελέγχους ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας
Προδιαγραφής.
5.3.4

Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες.
Οι εντός των σκαμμάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των
επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκσκαφές, είτε με κατασκευή προσωρινών διευθετήσεων
είτε με εκτέλεση αντλήσεων έτσι ώστε:
 κάθε εκτεθειμένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού.
 ο πυθμένας των ορυγμάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.
 τα συνεκτικά εδάφη να μη διαποτίζονται από νερά.
 να προφυλάσσονται οι γειτονικές ιδιοκτησίες και να μην επιβαρύνονται οι υφιστάμενες συνθήκες
απορροής ομβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες.
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούμενες αντλήσεις, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διασωλήνωσης και
απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείμενα εδαφικά στρώματα, ιδιαιτέρως όταν υπάρχουν άλλες
κατασκευές κοντά στο όρυγμα.
Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούμενα νερά με προσωρινό σύστημα σε παρακείμενους ανοικτούς
φυσικούς αποδέκτες. Αν δεν υπάρχουν και εφ΄ όσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες
τάφρους.
Η απ΄ ευθείας στη θάλασσα παροχέτευση θα μπορεί να γίνεται μόνον έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας.
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Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούμενων υδάτων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό σύστημα
ομβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απαλλαγμένων από φερτά υλικά.
Όλες οι εργασίες στα πλαίσια της λήψης μέτρων για τον έλεγχο των επιφανειακών υδάτων περιλαμβάνονται
ανηγμένα στην τιμή της εκσκαφής.
Αντλήσεις θα γίνονται μόνο εφ΄ όσον δεν είναι δυνατή ή δεν ενδείκνυται τεχνικά η απομάκρυνση των νερών
από το σκάμμα με άλλο τρόπο.
Στην τιμή μονάδος των εκσκαφών περιλαμβάνονται ανηγμένα οι αντλήσεις μόνον εφ΄ όσον η στάθμη των
νερών είναι το μέγιστο 30 cm άνω της τελικής στάθμης του πυθμένα θεμελίωσης.
Οι αντλήσεις στις λοιπές περιπτώσεις πληρώνονται ιδιαιτέρως.
5.3.5

Διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής

Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιμοποιούνται για την επανεπίχωση του σκάμματος και για
την κατασκευή των μόνιμων έργων. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα προς χρήση στην
κατασκευή θα εκσκάπτονται χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα προϊόντα
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. Τα προϊόντα εκσκαφής, που δεν θα χρησιμοποιούνται σε
μόνιμες κατασκευές (ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής) θα αποτίθενται στις περιοχές που προβλέπονται στα
συμβατικά τεύχη ή σε άλλες περιοχές που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
Τα υλικά θα διαχωρίζονται ανάλογα με τη χρήση τους ως ακολούθως:
α. Υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε επιχώσεις, επιχώματα και αναχώματα.
β. Υλικά βραχώδη, κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις βράχου και λιθορριπές προστασία.
γ. Άλλα υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ειδικά τμήματα του έργου.
Για τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής ισχύει κατά τα λοιπά η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-0000.
5.3.6

Αντιστηρίξεις

Στην τιμή μονάδας των εκσκαφών περιλαμβάνονται ανηγμένα οι σποραδικές απλές αντιστηρίξεις
(ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου), όταν από την εγκεκριμένη μελέτη ή από τις κείμενες διατάξεις δεν
προβλέπεται συστηματική αντιστήριξη.
Αντιστηρίξεις που προβλέπονται από τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη ή επιβάλλονται από τις κείμενες
διατάξεις θα επιμετρώνται ιδιαίτερα.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η ομαλότητα της εκσκαφής του πυθμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε με την τοποθέτηση σ΄ αυτόν
ευθύγραμμου κανόνα μήκους μέχρι 5 m, καθ΄ οιανδήποτε διεύθυνση, να μη σχηματίζεται μεταξύ της
επικαθήμενης επιφάνειας αυτού και του πυθμένα κοιλότητα βάθους μεγαλύτερου των 5 cm.
Η ίδια ομαλότητα απαιτείται και στις κατακόρυφες παρειές φρέατος θεμελίωσης.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

11

30648

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009

7

©

ΕΛΟΤ

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
 Ολισθήσεις ασταθών πρανών.
 Εισροή υδάτων.
 Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.
 Κατάρρευση παρακείμενων κατασκευών.
 Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα εν
λειτουργία υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.
 Ολισθήσεις - πτώσεις ατόμων.
 Ανατροπή μηχανημάτων έργων κατά τη λειτουργία και διακίνησή τους σε έντονο τοπογραφικό
ανάγλυφο.
 Τραυματισμός λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισμού εντός του σκάμματος, ή
κυκλοφορίας προσώπων στη ζώνη ελιγμού των μηχανημάτων.
 Κατά τη χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων κατά την εκσκαφή και την εφαρμογή των
απαιτούμενων αντιστηρίξεων κλπ.
 Αποθήκευση εκρηκτικών.
 Χρήση εκρηκτικών.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας
 Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η
συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96 και
Π.Δ 159/99 κλπ) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
 Κατά μήκος των ορίων των εκσκαφών θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, κατάλληλη
σήμανση και όταν οι εργασίες εκτελούνται εντός κατοικημένης περιοχής ή πλησίον οδικών
αξόνων θα εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός τόσο για τους πεζούς όσο και για τα οχήματα. Η
περίφραξη θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στον
φάκελο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν
συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.
 Διάδρομοι ή / και γέφυρες με πλευρικά κιγκλιδώματα θα διατίθενται όπου το προσωπικό ή το
κοινό χρειάζεται να διέρχεται πάνω από σκάμματα.
 Εντοπισμός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανομής, σήμανσή τους, και
εκτέλεση των εργασιών με λήψη των κατάλληλων μέτρων (κατά περίπτωση) προστασίας.
 Κατά την απασχόληση εργαζομένων εντός ορυγμάτων περιορισμένου πλάτους απαγορεύεται η
προσέγγιση των μηχανημάτων.
 Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1:
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Πίνακας 1
Ελάχιστες απαιτήσεις μέσων ατομικής προστασίας
Προστασία χεριών και βραχιόνων

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

 Για τα εκρηκτικά, τους πυροκροτητές και φυτίλια θα προβλέπονται διαχωρισμένοι χώροι
αποθήκευσης, με μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 30 m, χωρίς εμπόδιο ανάμεσά τους και
τουλάχιστον 15 m, με εμπόδιο ανάμεσά τους.
Η περιοχή γύρω από τις αποθήκες των εκρηκτικών θα διατηρείται καθαρή.
Σε περιοχή όπου υπάρχουν οπές με γόμωση δεν επιτρέπεται να πλησιάζει προσωπικό ή μηχάνημα που δεν
θα έχει σχέση με τη διαδικασία της γόμωσης.
Προειδοποιητικό σήμα θα ηχεί πάντα πριν από κάθε πυροδότηση.

7.3 Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, και πέραν των όσων προβλέπονται με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης των διαταραχών και
οχλήσεων στο περιβάλλον. Τέτοια μέτρα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να είναι τα εξής:
x Μέτρα αντιμετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.
x Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από τους
χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στους αποδέκτες.
x Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων
κλπ.).
x Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.
x Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών όταν οι εργασίες εκτελούνται πλησίον κατοικημένων περιοχών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι εκσκαφές θεμελίων ανάλογα με τη φύση του εδάφους διακρίνονται:
α. Σε εκσκαφές γαιώδεις – ημιβραχώδεις.
β. Σε εκσκαφές βραχώδεις.
Επίσης ανάλογα με τα μέσα εκσκαφής διακρίνονται σε:
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α. Σε εκσκαφές που εκτελούνται με μηχανικά μέσα (π.χ. εκσκαφείς).
β. Σε εκσκαφές που εκτελούνται με εργαλεία χειρός και αερόσφυρες.
γ. Σε εκσκαφές που εκτελούνται με χρήση εκρηκτικών.
Οι εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων επιμετρώνται ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαπτόμενου ορύγματος, με
βάση τις θεωρητικές διατομές που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και προσδιορίζονται από την γραμμή
του φυσικού εδάφους ή τη στάθμη των γενικών εκσκαφών (εφόσον έχουν προηγηθεί γενικές εκσκαφές), την
προβλεπόμενη από την μελέτη στάθμη του πυθμένα και τα συμβατικά πλευρικά όρια επιμέτρησης που
καθορίζονται από την μελέτη.
Τα συμβατικά πλευρικά όρια επιμέτρησης προσδιορίζονται από την κάτοψη του στοιχείου θεμελίωσης
επεκτεινόμενη περιμετρικά κατά το απαραίτητο πλάτος για την κατασκευή ξυλοτύπων ή εκτέλεση λοιπών
προβλεπομένων εργασιών. Τα πρανή του ορύγματος λαμβάνονται κατακόρυφα, εκτός αν προσδιορίζεται
διαφορετικά στη μελέτη.
Ως εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων οδοποιίας νοούνται τα ορύγματα πλάτους έως 3,00 m. Εκσκαφές
θεμελίων έργων οδοποιίας μεγαλυτέρου πλάτους επιμετρώνται ως γενικές εκσκαφές, σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00.
Οι εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων οδοποιίας νοούνται σε έδαφος πάσης φύσεως και δεν προβλέπεται
χαρακτηρισμός εδαφών.
Τα φρέατα θεμελίωσης γεφυρών επιμετρώνται ιδιαιτέρως, αλλά άνευ χαρακτηρισμού.
Οι εκσκαφές θεμελίων υδραυλικών έργων υπόκεινται σε χαρακτηρισμό εδάφους και διακρίνονται στις εξής
κατηγορίες:
x Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
x Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον
με κρουστικό εξοπλισμό)
x Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών υλών σε
περιορισμένη ή μη κλίμακα ή/ και χρήση διογκωτικών υλικών χαλάρωσης.
Οι γραμμές επιμέτρησης των εκσκαφών θεμελίων υδραυλικών έργων καθορίζονται στις εκάστοτε
εγκεκριμένες μελέτες.
Εκσκαφές πέραν των καθορισμένων ορίων από την εγκεκριμένη μελέτη ή τα τελικά σχέδια εφαρμογής δεν
θα λαμβάνονται υπόψη στην επιμέτρηση..
Είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν τεχνικά έργα στα οποία οι εκσκαφές για την κατασκευή της θεμελίωσής τους
να μην κατατάσσονται κατ΄ αρχήν ως προς την επιμέτρησή τους (λόγω μη ύπαρξης του περιορισμένου
πλάτους ή επιφανείας κατά το Κεφάλαιο 1 της παρούσας) στην κατηγορία εκσκαφών θεμελίων τεχνικών
έργων.
Στην περίπτωση αυτή ως εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων θα επιμετράται μόνον εκείνη του στερεού που
έχει τις περιορισμένες διαστάσεις του Κεφαλαίου 1 της παρούσας, δηλαδή πλάτος πυθμένα μικρότερο των
5,00 m ή επιφάνεια πυθμένα μικρότερη των 100 m2.
Για διευκρίνιση των ανωτέρω βλέπε κατωτέρω ενδεικτικό Σχήμα 1, στο οποίο οι διαγραμμισμένες επιφάνειες
και οι αντίστοιχοι όγκοι θα πληρώνονται σαν γενικές εκσκαφές.
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Σχήμα 1
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ανηγμένα:
1.

Η διαμόρφωση του πυθμένα και των παρειών.

2.

Οι εργασίες και τα υλικά για την επαναφορά του πυθμένα στην προβλεπόμενη στάθμη σε
περίπτωση υπερεκσκαφής

3.

Η συμπύκνωση του πυθμένα του ορύγματος για την έδραση των θεμελίων.

4.

Η αναπέταση και εξαγωγή των προϊόντων εκσκαφής από το σκάμμα και η πλευρική απόθεση
αυτών για μελλοντική μεταφορά ή επανεπίχωση του σκάμματος ή/ και η φόρτωση επ΄ αυτοκινήτου.

5.

Η διαλογή των χρήσιμων υλικών εκσκαφής για επανεπίχωση ή για άλλες χρήσεις στο έργο.

6.

Τα μέτρα για τον έλεγχο επιφανειακών και υπογείων υδάτων περιλαμβανομένων και των
αναγκαίων αντλήσεων. Οι αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα επιμετρώνται ιδιαιτέρως
μόνον όταν αυτό προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη του έργου και για το χρονικό διάστημα που
αναφέρεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

7.

Οι τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις, ήτοι έως 2,00 m2 ανά 20 m2 παρειάς ορύγματος.
(ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου) όταν από την εγκεκριμένη μελέτη δεν προβλέπεται συστηματική
αντιστήριξη.

8.

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

9.

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

10.

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

11.

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

12.

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

13.

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Άδεια τομών

2.2

Σήμανση

Μελέτη Εφαρμογής

θεμελίων τεχνικών
έργων (Επιφάνειες
Βάσης<100m2 ή με
πλάτος <3 m )

2.1

2

Εκσκαφές

Μελέτη Εφαρμογής

1.1

1.2

Χαράξεις

Αντικείμενο

ΕΛΟΤ

1

Α/Α

©

Σχέδια υφιστάμενων
δικτύων υποδομής,
υψομέτρων
εδάφους, Μελέτη

Επιβεβαίωση της
εγκυρότητας
μελέτης εφαρμογής

Χωροστάθμηση

Χάραξη
Πασσάλωση

Επιβεβαίωση της
εγκυρότητας της
μελέτης εφαρμογής

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

Μηχανικός
Χωματουργικών

Μηχανικός
Χωματουργικών

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ.
Συνεργείου

Μηχανικός
Χωματουργικών

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Εγκεκριμένη
μελέτη εφαρμογής
από Υπηρεσία

Ανοχές κατά την
έννοια του βάθους
και κατά πλάτος
ανάλογα με τα
εδάφη και τα
στοιχεία των
προδιαγραφών

Μελέτη
Εφαρμογής
εγκεκριμένη

Εγκεκριμένη από
την Υπηρεσία
Μελέτη

Κριτήριο
Αποδοχής

Υποχρεώσεις του
Αναδόχου από
Σ.υγγραφή
Υποχρεώσεων.

Υποχρεώσεις του
Αναδόχου για την
συμπλήρωση της
ορ.μελ. κλπ

Συγγραφή
Υποχρεώσεων

Τεχνικές
Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρμογής

Προδιαγραφές
Χωματουργικών και
εάν υπάρχει τεύχος
¨Υποχρέωση
Αναδόχου για τη
Συμπλήρωση
Οριστικής Μελέτης

Αναφορές –
Πρότυπα

Σ.υγγραφή
Υποχρεώσεων.

Υποχρεώσεις
Αναδόχου από ΣΥ

Τοπογραφικές
Μέθοδοι

Υποχρεώσεις Αναδ.
-Υποβολές
Μελετών –
Αδειοδοτήσεις κλπ.

Συγγραφή Υποχρ.

Διαδικασία
ελέγχου/ δοκιμής

Όλες τις μελέτες
εφαρμογής

Όλα τα Σημεία

Όλες τις Μελέτες
εφαρμογής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

Υπόδειγμα προγράμματος ποιότητος έργου (ΠΠΕ) για τις εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

Παράρτημα Α
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Ημερολόγιο
έργου Φύλλα
Ελέγχου
Εργασιών
Πρακτικά
δειγματοληψίας
Αρχεία Ελέγχου

Ημερολόγιο
Έργου

Σχέδια Μελέτης

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο
Έργου

Έντυπο
καταγραφής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009
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30653

Γεωμετρία
χωροστάθμησης

Παραλαβή
σκάμματος

2.5
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Έλεγχος κλίσης
παρειών, στάθμης
πυθμένα

Ευστάθεια
παρειών, βάθος
πυθμένα

2.4

Καταλληλότητα
επιφάνειας έδρασης

Ύπαρξη νερού στο
σκάμμα

Καταλληλότητα –
Απόρριψη υλικών
εκσκαφής

εκσκαφών

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

Εκσκαφή,
φόρτωση,
μεταφορά

Αντικείμενο

2.3

Α/Α

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009

Μηχανικός
Χωματουργικών

Τοπογρ.
Συνεργείο

Μηχανικός
Χωματουργικών

Μηχανικός
Χωματουργικών

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Μελέτη
εφαρμογής

Σκάμμα ελεύθερο
από νερό.

Μελέτη
εφαρμογής
Τεχνικές
Προδιαγραφές

Εγκεκριμένοι
χώροι απόθεσης:
Καταλληλότητα
υλικού σύμφωνα
με προδιαγραφές

Κριτήριο
Αποδοχής

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Μελέτη εφαρμογής

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Τεχνικές
Προδιαγραφές

Μελέτη εφαρμογής

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Τεχνικές
Προδιαγραφές

Συγγραφή
Υποχρεώσεων

Αναφορές –
Πρότυπα

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Άμεσες μετρήσεις

Απαιτήσεις
Συγγραφής και
Τεχνικών
προδιαγραφών

Διαδικασία
ελέγχου/ δοκιμής

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Σύμφωνα με τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

ΕΛΟΤ

Αρχεία Ελέγχου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο
Έργου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο
Έργου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο
Έργου

Έντυπο
καταγραφής

©
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Βιβλιογραφία


ΠΔ 17/96 και ΠΔ 159/99 κλπ - Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α



Οδηγία 92/57/EE Minimum health and safety requirements for permanent and mobile work-sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων
Management of excavation materials and exploitation of dumping sites
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ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-05-00-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-0500-00 «Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση
αποθεσιοθαλάμων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-05-00-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00:2009

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση
αποθεσιοθαλάμων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τον καθορισμό των απαιτήσεων
και όρων διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφών των έργων.
Περιλαμβάνονται τα εξής επιμέρους αντικείμενα:
1. Διαλογή προϊόντων εκσκαφών.
2. Προσωρινή απόθεση αξιοποιημένων / απαιτουμένων προϊόντων εκσκαφών.
3. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφών στους αποθεσιοθαλάμους.
Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη πλεονασματικού ισοζυγίου χωματισμών σε ένα έργο (εκσκαφές περισσότερες
από τις επιχώσεις) δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ότι το σύνολο των αναγκών σε υλικά επίχωσης μπορεί να
καλυφθεί από τα προϊόντα εκσκαφών (μπορεί το ποσοστό ακατάλληλων να είναι υψηλό). Στις περιπτώσεις
αυτές απαιτείται και η εκμετάλλευση δανειοθαλάμων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

General excavations for Road and Ηydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων

3

Όροι και ορισμοί

Τα προκύπτοντα προϊόντα εκσκαφών από την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών κάθε κατηγορίας
έργων εντάσσονται, ως προς την διαχείριση αυτών, στις ακόλουθες κατηγορίες:

3.1 Ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
Πρόκειται για τα προϊόντα εκσκαφών, των οποίων οι ιδιότητες, διαβάθμιση και λοιπά γεωτεχνικά
χαρακτηριστικά τα καθιστούν ακατάλληλα για την εκτέλεση επιχώσεων οποιασδήποτε φύσεως.
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ΕΛΟΤ

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα ιλυώδη, οργανικά, φυτικά, αργιλικά και λοιπά υψηλής
πλαστικότητας εδαφικά υλικά.

3.2 Υλικά κατάλληλα προς αξιοποίηση
Συμπεριλαμβάνονται γαιώδη υλικά με δείκτη πλαστικότητας (PI) μικρότερο του 10 και πάσης φύσεως
βραχώδη υλικά.
Τα βραχώδη υλικά, εφ΄ όσον προέρχονται από υγιή πετρώματα μπορούν να αξιοποιηθούν για την
παραγωγή θραυστών υλικών (κυρίως σε έργα οδοποιίας). Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται και οι
ποσότητες επιφανειακής στρώσης εδάφους (φυτική γη) που απαιτούνται για την επένδυση των πρανών των
επιχωμάτων ή / και την πλήρωση νησίδων και ερεισμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη του
έργου.

3.3 Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών
Είναι το σύνολο των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και οι ποσότητες των καταλλήλων που δεν
μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες κατασκευές του έργου. Οι ποσότητες αυτές των προϊόντων
απομακρύνονται από το έργο και αποτίθενται στους εκάστοτε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης.

3.4 Αποθεσιοθάλαμοι ή χώροι απόθεσης
Είναι οι θέσεις στις οποίες αποτίθενται τα προς απομάκρυνση εκ του έργου προϊόντα εκσκαφών
(πλεονάζοντα και ακατάλληλα).

4

Απαιτήσεις

Η καταλληλότητα των προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή επιχωμάτων θα διαπιστώνεται με
εργαστηριακούς ελέγχους (κοκκομετρική διαβάθμιση, όρια Atterleg), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00. Βραχώδη προϊόντα που προορίζονται για την επί τόπου
παραγωγή θραυστών υλικών για τις ανάγκες του έργου θα ελέγχονται εργαστηριακά ως προς την υγεία του
πετρώματος και τον δείκτη Los Angeles, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ
ΤΠ περί αδρανών υλικών (οδοστρωσίας, σκυροδεμάτων κλπ.).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Διαλογή προϊόντων εκσκαφών

Τα προϊόντα εκσκαφών, μετά την αφαίρεση των επιφανειακών στρώσεων φυτικής γης θα επιλέγονται
σύμφωνα με τα εδαφολογικά και φυσικά τους χαρακτηριστικά και θα μετακινούνται:
α. Προς τις θέσεις κατασκευής επιχωμάτων, εφ΄ όσον είναι κατάλληλα, με απλή προώθηση ή με
φόρτωση επί αυτοκινήτου.
β. Προς τις θέσεις οριστικής απόθεσης, εφ΄ όσον είναι πλεονάζοντα ή ακατάλληλα.
γ. Προς τις θέσεις προσωρινής απόθεσης, εφ΄ όσον προβλέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο, αλλά
κατά την περίοδο της εκσκαφής οι θέσεις ενσωμάτωσης είτε δεν έχουν προετοιμασθεί είτε δεν είναι
προσπελάσιμες (λόγω π.χ. εκτέλεσης εργασιών κατασκευής τεχνικού μεταξύ θέσης εκσκαφής και
θέσης επίχωσης).
Στην περίπτωση αυτή θα επιμετράται τόσο το συνολικό μεταφορικό έργο (θέση εκσκαφής-θέση προσωρινής
απόθεσης-θέση ενσωμάτωσης), όσο και η επαναφόρτωση επί αυτοκινήτου στη θέση προσωρινής
απόθεσης.
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Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι όταν από τις εκσκαφές του έργου προκύπτει πλεόνασμα καταλλήλων
προϊόντων εκσκαφών δεν θα αναγνωρίζεται και δεν θα επιμετράται η προμήθεια υλικών από δανειοθάλαμο,
στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιλέξει την απ’ ευθείας μεταφορά τους στον αποθεσιοθάλαμο (αντί να τα
αποθέσει προσωρινά).
Εάν μέρος των προϊόντων εκσκαφών απαιτεί πρόσθετη επεξεργασία για την ενσωμάτωση στο έργο (π.χ.
κοσκίνισμα προϊόντων εκσκαφών για την επανεπίχωση χάνδακος, εμπλουτισμός με αμμοχαλικώδη δάνεια
για την εξασφάλιση μίγματος μειωμένης πλαστικότητας, οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στη μελέτη και θα επιμετρώνται ιδιαίτερα προς πληρωμή.

5.2

Προσωρινή απόθεση προϊόντων

Οι χώροι προσωρινής απόθεσης κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών για μετέπειτα χρήση στο έργο θα
ευρίσκονται είτε εντός του εύρους κατάληψης του έργου ή σε λοιπές προβλεπόμενες από τη Μελέτη θέσεις,
οι οποίες θα διατίθενται στον Ανάδοχο από τον κύριο του έργου, ή θα εξευρίσκονται με μέριμνα του
Αναδόχου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκβραχισμού για την παραγωγή μέρους ή / και
του συνόλου των θραυστών υλικών ή υλικών λιθορριπών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου,
υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 της παρούσας. Εάν η αξιοποίηση των βραχωδών προϊόντων
εκσκαφών έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη απόληψης πρόσθετων υλικών δανειοθαλάμων για την κατασκευή
των επιχωμάτων, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στη μελέτη ή / και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου
για την επιμέτρηση και πληρωμή των σχετικών εργασιών.
Οι χώροι προσωρινής απόθεσης θα αποκαθίστανται πλήρως στην προτέρα τους κατάσταση μετά την
επαναφόρτωση και προώθηση των υλικών προς ενσωμάτωση.
Εάν οι χώροι προσωρινής απόθεσης ευρίσκονται εντός του εύρους κατάληψης του έργου για την
αποκατάστασή τους ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

5.3

Οριστική απόθεση προϊόντων

Η οριστική απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται στους προβλεπόμενους από τη
μελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου αποθεσιοθαλάμους.
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη για την επιλογή και εκμετάλλευση των αποθεσιοθαλάμων
ισχύουν τα ακόλουθα:
 Οι θέσεις δεν θα πρέπει να είναι ορατές από οικισμούς, χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικές ζώνες.
 Η εναπόθεση των υλικών δεν θα πρέπει να δημιουργεί εμπόδια στη φυσική απορροή των
υδάτων.
 Τα πρανή θα διαμορφώνονται με ήπιες κλίσεις για την αποφυγή προβλημάτων ευστάθειας
(συνιστώνται κλίσεις ηπιότερες από 3 προς 2 (β:υ) .
 Εν γένει απαγορεύεται η απόθεση υλικών σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως δασικές σύμφωνα
με τις διατάξεις (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
 Δεν θα επιλέγονται θέσεις σε ασταθείς γεωλογικούς σχηματισμούς (ζώνες κορημάτων, περιοχές
χαλαρών σχηματισμών κλπ.) και εν γένει εδάφη που παρουσιάζουν δυνητικές ολισθήσεις.
 Η απόρριψη των προϊόντων θα γίνεται κατά ζώνες με ελαφρά συμπύκνωση (αρκεί η διέλευση
του μηχανήματος διάστρωσης).
 Θα λαμβάνονται μέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης του αποθεσιοθαλάμου με φυτεύσεις
(καλύτερη ένταξη στο φυσικό περιβάλλον).
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Η φυσική επαναβλάστηση αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση και μπορεί να υποβοηθηθεί με τη διάστρωση
φυτικής γης στην τελική επιφάνεια των αποτιθεμένων προϊόντων εκσκαφών.
Εάν οι χώροι απόθεσης προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους ή στη μελέτη του έργου, αλλά δεν έχει
εξασφαλισθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση για την αξιοποίησή τους (απαλλοτρίωση εκτάσεων, πρόβλεψη
αποζημίωσης ιδιοκτητών κτλ.), ή εάν δεν προβλέπονται καθόλου τέτοιοι χώροι στα συμβατικά τεύχη του
έργου, η Υπηρεσία θα αντιμετωπίζει κατά προτεραιότητα τα θέματα αυτά, μετά από σχετική εισήγηση του
Αναδόχου.
Εφιστάται η προσοχή στην απόθεση βραχωδών προϊόντων, προϊόντων αποξηλώσεων σκυροδεμάτων ή /
και προϊόντων αποξηλώσεων ασφαλτικών ταπήτων.
Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να επικαλύπτονται με γαιώδεις στρώσεις πάχους τουλάχιστον 0,50 m για να
εξασφαλίζονται συνθήκες επαναβλάστησης (φυσικής ή τεχνητής στους χώρους απόθεσης).

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένων εργασιών

Τα προβλεπόμενα προς ενσωμάτωση προϊόντα εκσκαφών για την κατασκευή επιχωμάτων, λιθορριπών,
εξυγιαντικών στρώσεων κλπ. θα ελέγχονται εργαστηριακώς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις οικείες
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ.
Η Υπηρεσία θα ελέγχει επίσης τους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν τις αποθέσεις των προϊόντων
εκσκαφών (προσωρινές και οριστικές), καθώς και τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους ελάχιστους όρους
και απαιτήσεις διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφών της παρούσας Προδιαγραφής.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Εργασιακοί κίνδυνοι – ληπτέα μέτρα για τον περιορισμό τους

Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση), αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.
Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικινδύνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Φθαρμένα ελαστικά (η φθορά επιτείνεται από το συνήθως κακής / μέτριας ποιότητας
οδόστρωμα των εργοταξιακών οδών).
 Υπερφόρτωση αυτοκινήτων.
 Ελλιπής σήμανση εργοταξιακών χώρων.
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 Ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας για τα δεδομένα των εργοταξιακών οδών.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
 Ανατροπή κατά την εκφόρτωση σε θέσεις πλησίον φυσικών ή τεχνητών πρανών.
Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας, που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει
πριν τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
 Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.
 Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν
λειτουργεί: εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο
έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπομένου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την
καρότσα κ.ο.κ.
 Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή / και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
 Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.
 Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλκοστρώσεις).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας περί ελαχίστων μέτρων ασφάλειας στα
εργοτάξια (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.

7.2

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους χώρους απόθεσης. Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τους
αποθεσιοθαλάμους που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας Προδιαγραφής επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
 Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε άλλη θέση
πλην εκείνων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, τα λοιπά συμβατικά στοιχεία
του έργου ή / και τις εντολές της Υπηρεσίας.
 Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή κατακρήμνισης προϊόντων εκσκαφών που
διενεργούνται σε ζώνες εντόνων εγκαρσίων κλίσεων.
 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς ιλύος με τους τροχούς των φορτηγών
αυτοκινήτων από τις θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τους αποθεσιοθαλάμους.
 Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται φορτωμένα διαμέσου οικισμών ή προαστιακών ή
αστικών ζωνών θα είναι εφοδιασμένα υποχρεωτικά με κάλυμμα της καρότσας (απαιτείται και
από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
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 Θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζημιών από τη διέλευση βαρέων φορτωμένων
οχημάτων στις οδούς προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάμους, καθώς και μέτρα
επανόρθωσης τέτοιων ζημιών (εάν προκύψουν).
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφών και αξιοποίησης αποθεσιοθαλάμων για τα έργα οδοποιίας
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στα αντικείμενα των εκσκαφών πάσης φύσεως και κατασκευής επιχωμάτων.
Για τα υδραυλικά έργα επιμετράται ιδιαιτέρως η διάστρωση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών στους
εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους. Οι σχετικές ποσότητες προκύπτουν από το ισοζύγιο εκσκαφώνεπιχώσεων βάσει πινάκων χωματισμών.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφών αξιοποίησης αποθεσιοθαλάμων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
α. Η καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και συγκεκριμένα :
 Η μεταφορά από τη θέση εκσκαφής μέχρι τους χώρους προσωρινής ή οριστικής απόθεσης, με
βάση την πραγματική απόσταση μεταφοράς, όπως θα προκύπτει από σχετικό πρακτικό που θα
υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο.
 Η μεταφορά επίσης από τους χώρους προσωρινής απόθεσης μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσης,
υπό την προϋπόθεση ότι η προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφών προβλέπεται από τη
μελέτη ή / και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.
β. Η φόρτωση προϊόντων εκσκαφών επί αυτοκινήτου και συγκεκριμένα:
 Η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών που αποτίθενται προσωρινά, προκειμένου να
ενσωματωθούν αργότερα στο έργο, επιμετράται δε μόνον στην περίπτωση που προβλέπεται
από τη μελέτη ή / και τους λοιπούς συμβατικούς όρους.
γ. Η διάστρωση προϊόντων εκσκαφών στους χώρους απόθεσης και συγκεκριμένα:
 Η διάστρωση προσκομιζομένων προϊόντων εκσκαφών στους χώρους απόθεσης.
δ. Η ανάμιξη / επεξεργασία προϊόντων εκσκαφών και συγκεκριμένα:
 Οι εργασίες ανάμιξης / επεξεργασίας προϊόντων εκσκαφών επιμετρώνται, κατά περίπτωση,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.
ε. Η διάνοιξη και αμμοχαλικόστρωση των οδών προσπέλασης και συγκεκριμένα:
 Οι εργασίες διάνοιξης και αμμοχαλικόστρωσης των οδών προσπέλασης προς τους χώρους
απόθεσης (εφόσον οι χώροι αυτοί δεν είναι προσπελάσιμοι δια του υπάρχοντος οδικού
δικτύου).
Οι πάσης φύσεως λοιπές εργασίες καλύπτονται από τα περί εκσκαφών άρθρα και την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-02-02-01-00.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ανάπτυξη - Εκμετάλλευση Λατομείων και Δανειοθαλάμων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση χώρων εκτός της ζώνης κατάληψης
του έργου για την απόληψη ή παραγωγή κατάλληλων για την κατασκευή υλικών επίχωσης και αδρανών,
όταν τα προϊόντα εκσκαφών του έργου δεν επαρκούν ή είναι ακατάλληλα για τον σκοπό αυτό.
Συμπεριλαμβάνεται η λήψη κατάλληλων υλικών από τις κοίτες ποταμών ή χειμάρρων (αμμοληψία κλπ.).
Οι χώροι λήψεως των υλικών χαρακτηρίζονται ως δανειοθάλαμοι, όταν για την εκμετάλλευση
χρησιμοποιούνται συνήθη χωματουργικά μηχανήματα (εκσκαφείς, προωθητές, φορτωτές) και ως λατομεία
όταν χρησιμοποιούνται εκρηκτικά ή / και κρουστικός / διατρητικός εξοπλισμός.
Η εκμετάλλευση δανειοθαλάμων / λατομικών θέσεων αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών σε υλικά
συγκεκριμένου εκάστοτε έργου και εντάσσεται στις κατασκευαστικές δραστηριότητες της εργολαβίας.
Ως εκ τούτου στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια έτοιμων
υλικών (π.χ. θραυστών) από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις στην περιοχή του έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Τα πάσης φύσεως υλικά προέλευσης εργοταξιακών δανειοθαλάμων / λατομικών θέσεων θα πληρούν τις
απαιτήσεις των Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501, που αφορούν τις εργασίες / κατασκευές στις οποίες θα
ενσωματώνονται τα υλικά αυτά.
Κατά περίπτωση (κατασκευή επιχωμάτων, στρώσεων έδρασης, στραγγιστικών στρώσεων ή παραγωγή
αδρανών οδοστρωσίας, σκυροδεμάτων κλπ.), έχουν εφαρμογή οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι για
τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών (κοκκομετρική διαβάθμιση, υγεία πετρώματος, όρια Atterberg
κλπ.).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Επισημαίνεται ότι η εκμετάλλευση των χώρων απόληψης κατάλληλων υλικών θα γίνεται μόνο για τις ανάγκες
του έργου.
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Απαγορεύεται ως εκ τούτου η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο υλικών προς τρίτους από τον Ανάδοχο.
Οι χώροι απόληψης των υλικών θα είναι κατ’ αρχήν εκείνοι που προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου.

5.1

Εκμετάλλευση λατομικών θέσεων

Η λειτουργία των λατομείων διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών (ΦΕΚ Β 931/84). Ο χρόνος λειτουργίας του εργοταξιακού λατομείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
χρόνο αποπεράτωσης του έργου.
Απαγορεύεται η εμπορία των παραγόμενων υλικών από τον Ανάδοχο ή η διάθεσή τους κατά οποιονδήποτε
τρόπο σε ιδιώτες.
5.1.1 Προκαταρκτικές εργασίες
Η εκμετάλλευση λατομικών θέσεων απαιτεί σειρά προεργασιών και αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να γίνουν πριν από τη δημοπράτηση του έργου από τη
Δημοπρατούσα Αρχή ή από τον Ανάδοχο του έργου, εφ' όσον προτίθεται να προχωρήσει σε ιδιοπαραγωγή
αδρανών υλικών και λάβει τη σχετική έγκριση από την Υπηρεσία.
Σε γενικές γραμμές απαιτούνται τα εξής:
 Εκτίμηση των ποσοτήτων θραυστών υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.
 Διερεύνηση της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών για την εξεύρεση κατάλληλων θέσεων
ανάπτυξης λατομείων, εκπόνηση αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης και τοπογραφική
αποτύπωση των θέσεων.
 Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και υποβολή προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες (π.χ. Δ/νσεις ΠΕ.Χ.Ω. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) για την έκδοση των
περιβαλλοντικών όρων.
 Διενέργεια απαλλοτρίωσης του χώρου και των απαιτούμενων οδών προσπέλασης, στην
περίπτωση που η έκταση δεν ανήκει στο Δημόσιο.
 Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να μην κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει η σύμβαση για
εγκατάσταση λατομείου, αλλά μπορεί να προμηθευτεί αδρανή υλικά από το εμπόριο ή από άλλη
πηγή. Δεν επιτρέπεται, όμως, να υποβάλλει αίτημα για εγκατάσταση λατομείου σε άλλη θέση,
εκτός αν τεκμηριώσει, ότι η θέση που έχει επιλέξει η Υπηρεσία δεν έχει τα κατάλληλα υλικά ή
δεν έχει υλικά στην απαιτούμενη για το έργο ποσότητα.
Στην περίπτωση, που η Υπηρεσία δεν έχει εξασφαλίσει, ως ανωτέρω, θέση λατομείου, ο Ανάδοχος μπορεί
να υποβάλλει σχετικό αίτημα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από στοιχεία, που θα τεκμηριώνουν την
καταλληλότητα της προτεινόμενης έκτασης. Μετά την, κατ’ αρχήν, αποδοχή του αιτήματος από την
Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί με δαπάνες του στις ανωτέρω αναφερόμενες προκαταρκτικές εργασίες.
Εναλλακτικά είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να εκμισθώσει ή να αγοράσει με δαπάνες του την απαιτούμενη
έκταση.
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εγκατάσταση και
τη λειτουργία του λατομείου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύεται τα αναγκαία για την εκτέλεση
του έργου αδρανή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μη αποδοχής του
αιτήματος από την Υπηρεσία.
5.1.2 Ανάπτυξη λατομικής θέσης – παραγωγή υλικών
Τα επιμέρους στάδια των εργασιών και οι αντίστοιχες απαντήσεις έχουν ως εξής:
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α. Σύνταξη μελέτης εκμετάλλευσης της λατομικής θέσης (βαθμίδες εξόρυξης, γομώσεις εκρηκτικών κλπ.).
β. Εγκατάσταση του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού (θραυστήρες, κόσκινα, διαλογείς κλπ.).
γ. Αποψίλωση περιοχής και απομάκρυνση ακατάλληλων επιφανειακών εδαφικών υλικών (αγόνων).
δ. Διαδικασίες εξόρυξης - παραγωγής.
Θα εκτελούνται σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τη μελέτη εκμετάλλευσης, με αυστηρή τήρηση των
ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων περί χρήσης εκρηκτικών.
 Τυχόν απαντώμενες ενστρώσεις αργιλικών υλικών, θα αφαιρούνται με εκσκαφέα ή φορτωτή και
θα αποτίθενται για ενδεχόμενη αξιοποίηση ή θα φορτώνονται και θα απορρίπτονται στους
προβλεπόμενους χώρους απόθεσης.
 Ο λατομικός χώρος θα προστατεύεται από εισροή ομβρίων υδάτων και θα αποστραγγίζεται
επαρκώς.
 Καθ’ όλη τη διάρκεια εξόρυξης υλικού θα διεξάγονται οι ποιοτικοί έλεγχοι που αναφέρονται στην
παράγραφο 6 της παρούσας.
 Η διάταξη και σύνθεση του εξοπλισμού θραύσεως (σπαστήρες πρόθραυσης, μετάθραυσης,
τριβεία, κόσκινα, τροφοδότες κλπ.) θα εξασφαλίζει την παραγωγή των απαιτούμενων
διαβαθμίσεων αδρανών, εντός των ορίων της κοκκομετρικής διαβάθμισης που προβλέπουν οι
σχετικές προδιαγραφές.
Εφιστάται η προσοχή στο ποσοστό της παραγόμενης παιπάλης, το οποίο σε περίπτωση
εφαρμογής μονοβάθμιας θραύσης είναι συνήθως υψηλό.
 Τα παραγόμενα θραυστά αδρανή θα αποθηκεύονται σε χωριστούς σωρούς στο χώρο του
λατομείου, μέχρι τη φόρτωση και τη μεταφορά τους στο έργο.
 Μετά την εξόρυξη των απαιτούμενων για το συγκεκριμένο έργο ποσοτήτων αδρανών ο
Ανάδοχος θα προβαίνει σε αποκατάσταση του χώρου, σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς
όρους και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου.
 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των οδών προσπέλασης στο χώρο του
λατομείου.

5.2

Εκμετάλλευση δανειοθαλάμων

Όταν τα προϊόντα εκσκαφών είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του έργου για
κατασκευή επιχωμάτων κλπ., ο Ανάδοχος, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και υπό τις προϋποθέσεις της
παρούσας θα προβαίνει σε προμήθεια δανείων υλικών.
Κατάλληλοι δανειοθάλαμοι είναι αυτοί που τα υλικά τους πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέτουν οι
προδιαγραφές των εργασιών, στις οποίες προβλέπεται να ενσωματωθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις
των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Οι χώροι αυτοί μπορεί να είναι είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Η διαπίστωση της καταλληλότητάς τους θα γίνεται
μετά από τους ελέγχους, που καθορίζονται στην παράγραφο 6 της παρούσας.
5.2.1 Προκαταρκτικές εργασίες
Οι προκαταρκτικές εργασίες που απαιτούνται για την εκμετάλλευση των δανειοθαλάμων και οι υποχρεώσεις
του Αναδόχου είναι αντίστοιχες των απαιτούμενων για τα λατομεία (βλ. παράγραφο 5.1).
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Επισημαίνονται επίσης και τα ακόλουθα:
 Περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτείται και για τους χώρους απόληψης υλικών που ανήκουν
στο Δημόσιο.
 Η λήψη δανείων από θέσεις πλησίον οδών (π.χ. από δανειοτάφρους) επιτρέπεται μόνον όταν
το φρύδι του δανειοθαλάμου προς την πλευρά της οδού απέχει από τον πόδα του επιχώματος
περισσότερο από το τριπλάσιο του βάθους του δανειοθαλάμου και πάντως όχι λιγότερο από 2,5
μέτρα.
Γενικά, οι χωματοληψίες κατά μήκος οδικών έργων θα γίνονται κατά τρόπο, ώστε να μην υποβαθμίζεται το
αισθητικό περιβάλλον (τοπίο) και θα επιδιώκεται να εντάσσονται στην υποδομή των προβλεπόμενων από τη
μελέτη υδραυλικών ή άλλων έργων.
5.2.2 Ανάπτυξη – εκμετάλλευση
Τα επί μέρους στάδια των εργασιών και οι αντίστοιχες απαιτήσεις έχουν ως εξής:
 Σύνταξη έκθεσης μεθόδου / διαδικασιών εκμετάλλευσης του δανειοθαλάμου που προτίθεται να
εφαρμόσει ο Ανάδοχος, στην οποία εκτός των άλλων θα αναλύονται:
-

-

Τα προβλεπόμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την
αποκατάσταση της περιοχής μετά την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης.
Η διαμόρφωση των απαιτούμενων γεφυρώσεων, η αντιμετώπιση των κινδύνων διάβρωσης
και τα προβλεπόμενα μέτρα διευθέτησης τυχόν υπαρχόντων ρεμάτων.

 Διάνοιξη φρεάτων ή χανδάκων σε κατάλληλο κάνναβο δειγματοληψίας των υλικών,
προκειμένου να εκτελεσθούν οι δοκιμές κατάταξης.
Τα στοιχεία των εδαφικών τομών, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών,
συνοδευόμενα από υπολογισμούς ποσοτήτων απολήψιμων υλικών κατά κατηγορία, θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία.
 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αλλαγή της μεθόδου εκμετάλλευσης του
δανειοθαλάμου ή και να απαγορεύσει τη συνέχιση εκμετάλλευσής του, εάν διαπιστώσει την
ύπαρξη στρώσεων ακατάλληλων υλικών.
 Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον (και το
πράσινο εάν η δανειοληψία απαιτήσει εργασίες καταστροφής χαμηλού ή ψηλού πρασίνου),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου για τους
δανειοθαλάμους.
Για τον σκοπό αυτόν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν πλεονάζοντα ή ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. Η
εκτέλεση λοιπόν εργασιών αποκατάστασης (όπως επαναφυτεύσεις, διαμόρφωση βαθμίδων, ισοπεδώσεις
κτλ.), θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Μελέτη ή / και τις εντολές της Υπηρεσίας, οι δε σχετικές
εργασίες θα επιμετρώνται ιδιαίτερα.

5.3

Λήψη υλικών από χείμαρρους – κοίτες ποταμών

Για την απόληψη υλικών από κοίτες χειμάρρων και ποταμών, απαιτείται σχετική έγκριση των Αρμόδιων
Αρχών (Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).
Η υποβολή έκθεσης μεθοδολογίας απόληψης των υλικών είναι απαραίτητη για τη χορήγηση της σχετικής
άδειας. Στην έκθεση αυτή εκτός των άλλων θα αναλύονται τα εξής:
 Τα προβλεπόμενα μέτρα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών
αποκατάστασης της περιοχής μετά την ολοκλήρωση της δανειοληψίας.
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 Οι προς απόληψη ποσότητες υλικών και οι θέσεις απόληψης.
 Οι επιπτώσεις της δανειοληψίας στη ροή των υδάτων.
 Τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της παραποτάμιας βλάστησης.
 Το βάθος και η έκταση απόληψης υλικών.
 Οι δυνατότητες υδραυλικής διευθέτησης του χειμάρρου, με κατάλληλη κλιμάκωση / κατανομή
της δανειοληψίας κατά μήκος της κοίτης και των πρανών (π.χ. συστηματική εκβάθυνση της
κοίτης).
Επισημαίνεται ότι η απόληψη θα γίνεται μόνον για τις ποσότητες και υπό τους όρους της σχετικής άδειας. Η
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη συνέχιση λήψης υλικών από χείμαρρους εάν δεν τηρούνται οι
όροι αυτοί.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Εάν δεν προβλέπεται από τους συμβατικούς όρους η εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, οι απαιτούμενες δοκιμές των λαμβανομένων υλικών θα γίνονται με μέριμνα του Αναδόχου σε
εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ ή ιδιωτικά εργαστήρια της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

6.1

Προκαταρκτικοί έλεγχοι για την παραγωγή θραυστών υλικών

Η καταλληλότητα των πετρωμάτων για την παραγωγή των υλικών θα διαπιστώνεται με την εκτέλεση
δοκιμών Los Angeles, υδροφιλίας, αντοχής σε αποσάθρωση με θειικό μαγνήσιο (υγεία πετρώματος). Θα
προσδιορίζεται επίσης το ειδικό βάρος του πετρώματος.
Οι έλεγχοι αυτοί θα επαναλαμβάνονται και κατά τη φάση της εκμετάλλευσης.

6.2

Προκαταρκτικοί έλεγχοι για την απόληψη υλικών

Στη χωροθετημένη περιοχή του δανειοθαλάμου θα διανοίγονται φρέατα δειγματοληψίας σε κανονικό
κάνναβο, με μία κανονική κατανομή, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστον ένα ανά 30.000 m3 συνήθων υλικών
ή ένα ανά 15.000 m3 επίλεκτων υλικών. Κατ’ ελάχιστον θα λαμβάνονται δείγματα από 3 φρεάτια ανά
δανειοθάλαμο.
Σε περίπτωση μεταβλητής στρωματογραφίας θα λαμβάνονται δείγματα (στις θέσεις των φρεάτων) ανά
διακριτή στρώση.
Στα δείγματα θα εκτελούνται δοκιμές κατάταξης και θα υπολογίζεται η φυσική υγρασία, η βέλτιστη
συμπύκνωση σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο Proctor, καθώς και η κοκκομετρική διαβάθμιση.
Το είδος και η συχνότητα των δειγματοληπτικών ελέγχων και δοκιμών καθορίζονται στις Προδιαγραφές
ΕΛΟΤ ΤΠ που αφορούν τις εργασίες ενσωμάτωσης των υλικών (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων, εξυγιαντικών
στρώσεων κλπ.).
Οι δειγματοληψίες θα γίνονται σε διαφορετικές θέσεις του δανειοθαλάμου ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν
από τους ελέγχους, προκύψει μη συμμόρφωση των χαρακτηριστικών των υλικών με τα προβλεπόμενα στις
αντίστοιχες εργασίες ενσωμάτωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες κατάλληλες πηγές λήψης υλικών, ή
αλλαγή του τρόπου εκμετάλλευσης των δανειοθαλάμων.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.
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Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Μέτρα ασφαλείας

©
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Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Επισημαίνονται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
α. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση των έργων μηχανικός εξοπλισμός, τόσο του Αναδόχου, όσο και των
υπεργολάβων, θα είναι επαρκώς συντηρημένος, σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής και θα απασχολούνται μόνον εκπαιδευμένοι χειριστές / οδηγοί, κάτοχοι των αδειών που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ανά τύπο μηχανήματος / οχήματος.
β. Ο μηχανικός εξοπλισμός θα επιθεωρείται από τεχνικούς του Αναδόχου, προκειμένου να διαπιστωθεί
ότι τα συστήματα πέδησης, τα ελαστικά, οι προβολείς κλπ. συστήματα που άπτονται άμεσα της
ασφαλείας λειτουργούν ικανοποιητικά.
γ. Όταν τα χωματουργικά μηχανήματα είναι εκτός λειτουργίας ή ακινητοποιημένα, θα ευρίσκονται σε
ασφαλή κατάσταση στάσης, με χαμηλωμένες και εδραζόμενες επί του εδάφους τις εκσκαπτικές,
φορτωτικές κτλ. εξαρτήσεις τους (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών, κουβάδες φορτωτών και
εκσκαφέων, καρότσες ανατρεπόμενων αυτοκινήτων).
δ. Όταν οι αεροσυμπιεστές τίθενται εκτός λειτουργίας θα εκκενώνεται το αεριοφυλάκιο πεπιεσμένου
αέρα.
ε. Τα διατρητικά φορεία (βάγκον ντριλ) θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένα με κονιοσυλλέκτη.
στ. Το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε τύπο μηχανήματος (λ.χ. οι χειριστές των διατρητικών μηχανημάτων
θα είναι εφοδιασμένοι με ωτοασπίδες).
ζ. Οι χειριστές των εκσκαφέων θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση τα σταθεροποιητικά
πέλματα του μηχανήματος.
η. Θα τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου διατάξεις, για την
ανώτατη στάθμη θορύβου στη θέση των αποδεκτών (π.χ. κατοικημένες περιοχές).
θ. Θα εφαρμόζονται σχολαστικά οι ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς και χρήσεως εκρηκτικών υλών,
περί αντιμετώπισης αποτυχημένων εκρήξεων, περί προκαλούμενων δονήσεων κ.λ.π. (βλέπε
Βιβλιογραφία στο τέλος της παρούσας).

7.2

Προστασία περιβάλλοντος

Η εκμετάλλευση λατομικών θέσεων και δανειοθαλάμων έχει ως αποτέλεσμα δημιουργία σκόνης, θορύβου
και σημαντική διακίνηση οχημάτων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της όχλησης προς
τους περιοίκους κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών πλησίον κατοικημένων περιοχών.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
 Λήψη μέτρων μείωσης της παραγόμενης σκόνης, με διαβροχή των οδών προσπέλασης στο
λατομείο, εγκατάσταση φίλτρων στους θραυστήρες και τα διατρητικά μηχανήματα (βάγκον
ντριλ).
 Απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων λατομείου σε κατάλληλες θέσεις και αξιοποίησή τους για
την αποκατάσταση διανοιχθέντων ορυγμάτων εκμετάλλευσης.
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 Αποφυγή διέλευσης φορτωμένων αυτοκινήτων από κατοικημένες περιοχές και αναζήτηση
εναλλακτικών διαδρομών.
 Υποχρέωση των οδηγών να καλύπτουν την καρότσα των αυτοκινήτων με μουσαμά.
Η τελική αποκατάσταση του τοπίου θα γίνεται από τον Ανάδοχο, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παρούσα,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων,
οι Περιβαλλοντικοί Όροι του και η σχετική μελέτη για την προστασία του περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η εξόρυξη βραχωδών υλικών για την παραγωγή διαβαθμισμένων θραυστών αδρανών δεν επιμετράται
ιδιαιτέρως, καθ’ όσον αποτελεί μέρος του αντικειμένου των αντιστοίχων εργασιών (σκυροδέματα,
οδοστρωσία κλπ).
Όταν τα υλικά προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων, εξυγιαντικών στρώσεων,
λιθορριπών, στρώσεων στράγγισης ή στρώσεων έδρασης οδοστρώματος, οι εργασίες εκμετάλλευσης των
δανειοθαλάμων θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου της περαιωμένης εργασίας, στην
οποία ενσωματώνονται (λ.χ. όγκος επιχώματος).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Τα δάνεια προϊόντα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την διαβάθμιση και τις λοιπές ιδιότητές τους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργων ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία

Διατάξεις περί μέτρων ασφαλείας – πρόληψης ατυχημάτων
Αναφέρονται οι πλέον βασικές από τις ισχύουσες διατάξεις:
 Κανονισμός Λατομικών και Μεταλλευτικών Εργασιών (ΦΕΚ Β’ 931/84).
 Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/76) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλών".
 Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) "Περί αγορά μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών".
 Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων".
 Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας".
 Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.3.1991) "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν
λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ".
 Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση απ΄ τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/656/ΕΟΚ".
 Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή / και υγείας στην
εργασία, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ".
 Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) "Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων" σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
 Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/29.8.96) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ",
σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 130159/7.5.97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την Εγκύκλιο 11
(Αρ. Πρωτ. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/ 19.5.97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τα εν λόγω Π.Δ.
 Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16Β/14-01-2003). Περί πρόληψης
και αντιμετώπισης εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δημοσίων έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials

Κλάση τιμολόγησης: 15
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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Πρόλογος
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στους όρους τους οποίους πρέπει
να πληρούν τα υλικά κατασκευής των επιχωμάτων και ο τρόπος μεταφοράς τους επί τόπου της κατασκευής,
ο τρόπος κατασκευής αυτών και κάθε σχετική εργασία που αφορά στην κατασκευή νέων επιχωμάτων ή
συμπλήρωση υφισταμένων.
Η Προδιαγραφή αναφέρεται στα επιχώματα οδικών και σιδηροδρομικών έργων που κατασκευάζονται από
συνήθη υλικά. Δεν περιλαμβάνονται τα επιχώματα που κατασκευάζονται από ειδικά ελαφρά υλικά (π.χ.
ιπτάμενη τέφρα, σκωρίες, αφρώδες ελαφροσκυρόδεμα, διογκωμένη πολυστερίνη, διογκωμένη άργιλο ή
σχιστόλιθο, κυψελωτές κατασκευές, ελαστικά αυτοκινήτων, απορρίμματα πλαστικού κλπ.).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

Management of excavation materials and exploitation of dumping sites -Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

Road pavement layers with unbound aggregates -- Στρώσεις οδοστρώματος
από ασύνδετα αδρανή υλικά

ΕΛΟΤ EN 1097-1

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1:
Determination of the resistance to wear (micro-Deval). -- Δοκιμές για τον
προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά.

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation. -- Δοκιμές για
τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό.

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό.
Συμπύκνωση Proctor.

ΕΛΟΤ EN 13286-3

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 3: Test methods for
laboratory reference density and water content – Vibrocompression with
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controlled
parameters.
-Μίγματα
μη
σταθεροποιημένα
και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες – Μέρος 3: Εργαστηριακές μέθοδοι
δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε
νερό - Δονητική θλίψη υπό ελεγχόμενες παραμέτρους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of
soil - Part 2: Principles for a classification -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές
- Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών - Μέρος 2: Αρχές ταξινόμησης

ΕΛΟΤ EN 932-1

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling -Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
1: Μέθοδος δειγματοληψίας

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Geotechnical investigation and testing -- Sampling methods and
groundwater measurements -- Part 1: Technical principles for execution -Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεις
υπόγειου νερού - Μέρος 1: Τεχνικές αρχές εκτέλεσης εργασιών

prEN-ISO 22476-13

Geotechnical investigation and testing — Part 13: plate loading test -Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές . Μέρος 13: Δοκιμή φορτιζόμενης πλάκας.

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Γενικά

3.1.1 Επίχωμα
Είναι η υπερυψωμένη κατασκευή που δημιουργείται με διάστρωση και συμπύκνωση κατάλληλων εδαφικών
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.
3.1.2 Γαιώδη επιχώματα
Είναι τα επιχώματα που κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση γαιωδών υλικών, που
προέρχονται από γαιώδεις και ημιβραχώδεις εκσκαφές ορυγμάτων ή εκσκαφές δανειοθαλάμων.
3.1.3 Βραχώδη επιχώματα
Είναι τα επιχώματα που κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση βραχωδών υλικών, που
προέρχονται κατά κύριο λόγο από εκσκαφές σε βράχο.
3.1.4 Εξυγίανση εδαφικών υλικών έδρασης επιχωμάτων με σταθεροποίηση υδραυλικών
Είναι η βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων εδαφικού υλικού, με την ανάμιξή του, (σε σχετικά μικρές
ποσότητες) με υδραυλικές κονίες (τσιμέντου ή / και ιπτάμενης τέφρας) ή με άσβεστο (υπό διάφορες μορφές
όπως, κόνεως υδρασβέστου ή κόνεως μη σβησμένης άσβεστου ή υδαρούς πολτού άσβεστου), συμπύκνωσή
του υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας και συντήρηση του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
3.1.5 Χαλαρά εδάφη
Είναι οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη, τα οργανικά εδάφη καθώς και τα εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
3.1.6 Συνεκτικά εδάφη
Είναι τα εδάφη με διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο (ISO 565) ανοίγματος οπής 0.063 mm μεγαλύτερο
από 34% κ.β και δείκτη πλαστικότητας (πλαστικότητας), PI>7.
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3.1.7 Μη συνεκτικά εδάφη –κοκκώδη εδάφη
Είναι τα εδάφη με διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο (ISO 565) ανοίγματος οπής 0.063 mm ίσο ή
μικρότερο του 34% κ.β. και δείκτη πλαστικότητας (πλαστικότητας), PI<7.
3.1.8 Χαλαρό πάχος στρώση επιχώματος
Είναι το προς συμπύκνωση πάχος της εκάστοτε διαστρωνομένης στρώσης.

3.2

Οδικά έργα

3.2.1 Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.)
Είναι το αμέσως κάτω του οδοστρώματος διαμορφωμένο και συμπυκνωμένο σύμφωνα με την Προδιαγραφή
αυτή έδαφος ή υλικό επίχωσης, το οποίο εκτείνεται σε βάθος που επηρεάζεται από το μέγεθος των
κυκλοφορούντων φορτίων.
3.2.2 Στρώση Στράγγισης Οδοστρώματος (Σ.Σ.Ο.) ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας (Α.Π.)
Είναι η αμέσως κάτω του οδοστρώματος κατάλληλα συμπυκνωμένη στρώση από ασύνδετο υλικό, η οποία
έχει σκοπό να διευκολύνει την αποστράγγιση των υδάτων που τυχόν συγκεντρώνονται κάτω από το
οδόστρωμα.
H Σ.Σ.Ο. αποτελεί μέρος της στρώσης έδρασης του οδοστρώματος και κατασκευάζεται όταν κρίνεται
απαραίτητη από τη μελέτη λόγω υδρογεωλογικών και κλιματολογικών συνθηκών.
Η Σ.Σ.Ο. χρησιμεύει και για την προστασία του οδοστρώματος από επίδραση παγετού.
Σημειώνεται ότι στρώση αντιπαγετικής προστασίας σπανίως είναι απαραίτητη για τις ελληνικές συνθήκες και
θα κατασκευάζεται μόνο μετά από μελέτη του κλίματος της περιοχής που θα περιλαμβάνει κλιματολογικά
στοιχεία τουλάχιστον πενταετίας.

3.3

Σιδηροδρομικά έργα

3.3.1 Επιδομή
Είναι η κύρια φέρουσα στρώση που δέχεται και κατανέμει στις υποκείμενες στρώσεις τα φορτία των συρμών
και υπόκειται σε ανακαινίσεις κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Η επιδομή περιλαμβάνει, εκτός από τους
στρωτήρες και τις σιδηροτροχιές, το έρμα και το υπόστρωμα (με τις πρόσθετες τυχόν αναγκαίες στρώσεις
θεμελίωσης και διαχωρισμού).
3.3.2 Υποδομή
Είναι το αμέσως κάτω από την επιδομή, έδαφος ή στρώση μορφωμένη με υλικό επίχωσης, που μορφώθηκε
και συμπυκνώθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και τους λοιπούς συμβατικούς όρους.
3.3.3 Στρώση διαμόρφωσης
Είναι η ανώτερη στρώση της υποδομής που συμπυκνώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό συμπύκνωσης και ενίοτε
κατασκευάζεται με υλικό ανώτερης κατηγορίας από το υπόλοιπο υλικό της υποδομής. Ο σκοπός της
στρώσης διαμόρφωσης είναι η αύξηση της φέρουσας ικανότητας της υποδομής στην ανώτερή της στρώση.

3.4

Κατάταξη οδικών έργων ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής τα οδικά έργα, εκτός αν άλλως προσδιορίζεται η κατάταξή
τους με ειδική αναφορά σε όρους δημοπράτησης ή άλλη έγγραφη κατάταξη από την Υπηρεσία,
κατατάσσονται βάσει ΟΜΟΕ/3 ως εξής:
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Πίνακας 1 – Λειτουργικά χαρακτηριστικά οδών
Ομάδα οδών

Κατηγορία οδού
Χαρακτηρισμός οδού

1

Α

Β
Γ
Δ
Ε

οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου
(υπεραστικές) με βασική λειτουργία τη σύνδεση
και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση
παρόδιων ιδιοκτησιών.

2

ΑΙ

Αυτοκινητόδρομος
Οδός ταχείας κυκλοφορίας

Α ΙΙ

Οδός μεταξύ νομών / επαρχιών

Α ΙΙΙ

Οδός μεταξύ επαρχιών / οικισμών

Η κατηγορία ΑΙ αφορά οδούς σύνδεσης
ευρύτερων περιοχών και οι οποίες δεν
παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση στις παρόδιες
ιδιοκτησίες

Α ΙV

Οδός μεταξύ μικρών οικισμών
Συλλεκτήρια οδός

AV

Δευτερεύουσα οδός Αγροτική οδός

A VI

Τριτεύουσα οδός Δασική οδός

οδοί που διατρέχουν περιοχές εντός σχεδίου
(ημιαστικές και αστικές) με βασική λειτουργία τη
σύνδεση και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση
παρόδιων ιδιοκτησιών.

BI

Αστικός αυτοκινητόδρομος

B II

Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας

Σημείωση:

B IIΙ

Αστική αρτηρία

Οι οδοί κατηγορίας ΒΙ και ΒΙΙ δεν παρέχουν
άμεση εξυπηρέτηση στις παρόδιες ιδιοκτησίες.

B IV

Κύρια συλλεκτήρια οδός

οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός* ή εντός
σχεδίου (περιαστικές και αστικές) με βασική
λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα στην
εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών.

Γ III

Αστική αρτηρία

Γ IV

Κύρια συλλεκτήρια οδός

οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με
βασική λειτουργία στην πρόσβαση.

Δ IV

Συλλεκτήρια οδός

ΔV

Τοπική οδός

οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με
βασική λειτουργία στην παραμονή.

ΕV

Τοπική οδός

Ε VI

Τοπική οδός κατοικιών

Σημείωση:

*νοούνται περιπτώσεις που επιτρέπεται η δόμηση από την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η δόμηση

3.5

Τμήματα επιχωμάτων

Τα επιχώματα οδικών και σιδηροδρομικών έργων αποτελούνται από τα τμήματα που δίδονται στον
παρακάτω Πίνακα 2.
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Πίνακας 2 – Τμήματα επιχωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών έργων
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΓΑΙΩΔΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

Θεμέλιο

Το τμήμα που βρίσκεται κάτω από την
αρχική επιφάνεια του εδάφους, μετά την
εκρίζωση, τον καθαρισμό των
ακατάλληλων υλικών και την κατάλληλη
διαμόρφωση της επιφανείας ώστε να
αγκυρώνεται το επίχωμα στο υποκείμενο
έδαφος και επιπλέον στρώση πάχους
0,30 m, πάνω από την αρχική επιφάνεια
του φυσικού εδάφους.

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) και
διαμόρφωση αναβαθμών για αγκύρωση.

Πυρήνας

Το τμήμα του επιχώματος μεταξύ
θεμελίου και στέψης.

Το τμήμα του επιχώματος μεταξύ
θεμελίου και μεταβατικού τμήματος.
Το τμήμα μεταξύ πυρήνα και στέψης,
όπου η διαβάθμιση του υλικού των
στρώσεων που το αποτελούν, πληροί
ορισμένες απαιτήσεις (φίλτρο) και
τοποθετείται για την αποφυγή διείσδυσης
του υλικού της στέψης στο υποκείμενο
βραχώδες τμήμα. Το πάχος του είναι
1,0 m, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Μεταβατικό τμήμα

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 του
Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.).

Σιδηροδρομικό
έργο

Το μέρος του επιχώματος κάτω από τη
“Στρώση Διαμόρφωσης” που εκτείνεται
σε βάθος, (από την άνω επιφάνεια της
“Στρώσης διαμόρφωσης”), ίσο προς 1,00
m.

Το μέρος του επιχώματος πάνω από το
μεταβατικό τμήμα, που κατασκευάζεται
από γαιώδη υλικά, όπως στα γαιώδη
επιχώματα και ταυτίζεται με τη “στρώση
διαμόρφωσης”.

Στέψη

Οδικό έργο

Το μέρος του επιχώματος κάτω από τη
Στρώση Έδρασης του Οδοστρώματος
(Σ.Ε.Ο), που εκτείνεται σε βάθος, από
την πάνω επιφάνεια της Σ.Ε.Ο., ίσο προς
0,80 - 1,00 m σύμφωνα με την εκάστοτε
μελέτη.

4

Απαιτήσεις

4.1

Προμήθεια και μεταφορά κατάλληλων υλικών για κατασκευή επιχωμάτων

Τα υλικά κατασκευής θα λαμβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων, ή / και σηράγγων
και μόνον όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισμός των εργασιών
ορυγμάτων - σηράγγων - επιχωμάτων, με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων (στην περίπτωση αυτήν
απαιτείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά στους όρους Δημοπράτησης ότι τα
προϊόντα μετά ορυγμάτων μιας περιοχής δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
επιχωμάτων), θα γίνεται δανειοληψία για την προμήθειά τους, έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

4.2

Γαιώδη υλικά για την κατασκευή επιχωμάτων οδικών έργων

Για την κατασκευή επιχωμάτων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν γαιώδη υλικά από τα προϊόντα εκσκαφής
ορυγμάτων, ή σηράγγων ή ακόμη και από επιχώματα που καθαιρούνται.
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Προτιμητέα για χρήση ως υλικά επιχωμάτων είναι αυτά που κατατάσσονται στις κατηγορίες A-1, A-2-4, A2-5 και A-3, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2 (βλέπε Πίνακα 3).
Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες ποσότητες των ανωτέρω υλικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
υλικά κατηγορίας A-2-6, A-2-7 και Α-4.
Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες ποσότητες
χρησιμοποιηθούν υλικά κατηγορίας Α-6 ή Α-7.

και

των

ανωτέρω

υλικών

μπορούν

να

Τέλος, σε περίπτωση έλλειψης επαρκών ποσοτήτων υλικών όλων των ανωτέρω κατηγοριών, υλικά της
κατηγορίας Α-5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον μετά από την σύνταξη ειδικής μελέτης.
 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως υλικά επιχωμάτων τα ακόλουθα:
 Τυρφώδη ή οργανικά εδάφη, με ποσοστό σε οργανικά υλικά >5% κ.β. ή όταν το όριο
υδαρότητας του εδάφους μετά από ξήρανσή του στον φούρνο, είναι κατά 75% μικρότερο από το
όριο υδαρότητάς του πριν από την ξήρανση.
 Λεπτόκοκκα εδάφη που παρουσιάζουν τάση διόγκωσης >100 kPa, σε συνδυασμό με
παραμόρφωση ελεύθερης διόγκωσης >3% κατά την δοκιμή CBR (βλ. παράγραφο 6.2).
 Θιξοτροπικά εδάφη (π.χ. υπερευαίσθητη άργιλος), καθώς και εδάφη με περιεχόμενο ποσοστό
διατομικής γης ή φυλλαρίων μαρμαρυγίας μεγαλύτερο του 20%.
 Εδάφη που περιέχουν υδατοδιαλυτά ορυκτά, όπως ορυκτό αλάτι ή γύψο, σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 2%.
 Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιομηχανικά υποπροϊόντα που περιέχουν ρύπους).
Η κατασκευή του επιχώματος και ειδικότερα ο τρόπος συμπύκνωσης καθορίζονται από την μελέτη,
ανάλογα με το είδος του υλικού που χρησιμοποιείται για το σώμα του επιχώματος.
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6 μεγ.
0
Λιθώδη τεμάχια
αμμοχάλικων και
άμμου

50 μεγ.
25 μεγ.

50 μεγ.
30 μεγ.
15 μεγ.

41 ελαχ.

40 μεγ.

A-2-6

40 μεγ.

35 μεγ.

Α-2

41 ελαχ.

35 μεγ.

A-2-7

10 μεγ.
10 μεγ.
11 ελαχ.
11 ελαχ.
0
4 μεγ.
Ιλυοαργιλικά αμμοχάλικα και άμμος

35 μεγ.

A-2-5

35 μεγ.

A-2-4

Εξαιρετικά έως καλά

ΝΡ
0
Λεπτά
υλικά

51 ελαχ.
10 μεγ.

Α-3

10 μεγ.
8 μεγ.

40 ελαχ.

36 ελαχ.

40 μεγ.

36 ελαχ.

Αποδεκτά έως πτωχά

10 μεγ.
11 ελαχ.
12 μεγ.
16 μεγ.
Ιδιώδη εδάφη

41 ελαχ.

36 ελαχ.

11 ελαχ. †
20 μεγ.
Αργιλικά εδάφη

41 ελαχ.

36 ελαχ.

Ιλυοαργιλικά Υλικά (με ποσοστό διερχομένων σε
ποσοστό μεγαλύτερο από 35% από κόσκινο Ν200)
Α-7
Α-4
Α-5
Α-6
Α-7-5
Α-7-6

11

*: Διαδικασία κατάταξης: Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών προχωρούμε από αριστερά προς τα δεξιά στον ανωτέρω πίνακα, και βρίσκουμε την κατάλληλη
ομάδα με τη διαδικασία της απόρριψης. Η πρώτη ομάδα από τ’ αριστερά στην οποία η δοκιμή ταιριάζει, είναι και η σωστή στην κατάταξη.
†: Ο δείκτης πλαστικότητας της υποομάδας Α-7-5 είναι μικρότερος ή ίσος από 11 πλην 30. Ο δείκτης πλαστικότητας της υποομάδας Α-7-6 είναι μεγαλύτερος από 11 πλην
30.
‡: Βλέπε τον τύπο κατάταξης ομάδων για την μέθοδο κατάταξης

Δείκτης πλαστικότητας
Δείκτης Ομάδας ‡
Συνήθεις
τύποι
σημαντικών
επιμέρους
υλικών που αποτελούν το
σύνολο του εδαφικού
υλικού
Γενική
κατάταξη
σε
υποκατηγορίες

A-1-b

Α-1-a

Α-1

Κοκκώδη υλικά (35% λιγότερο διερχόμενα από κόσκινο Ν200)

Κατάταξη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Πίνακας 3 – Κατηγοριοποίηση εδαφών, εδαφικών υλικών και αδρανών για την κατασκευή έργων οδοποιίας

Γενική κατάταξη

ΕΛΟΤ

Κατάταξη κατά ομάδες *
Ανάλυση κοσκίνων:
ποσοστό
% διερχομένων:
Νο10 (2,00mm)
Νο40 (0,425mm)
Νο200 (0,075mm)
Χαρακτηριστικά
κλάσματος διερχομένου
από το κόσκινο Ν40
(0,425 mm)
Όριο υδαρότητας

©
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Γαιώδη υλικά για την κατασκευή της στρώσης έδρασης του οδοστρώματος

1. Τα γαιώδη υλικά για την στρώση έδρασης του οδοστρώματος σε επιχώματα οδικών έργων, από πλευράς
καταλληλότητας αυτών, κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες (Ε0, Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4) που δίδονται στον
Πίνακα 4.
2. Εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς από τη μελέτη, είναι δυνατή η κατασκευή της στρώσης έδρασης με υλικά
κατηγορίας Ε3 και Ε4.
3. Τα Υλικά κατηγορίας Ε0, απαγορεύεται γενικά να χρησιμοποιούνται για την στρώση έδρασης, χωρίς
προηγουμένως να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία (βελτίωση).
4. Το πάχος του οδοστρώματος καθορίζεται από την μελέτη ανάλογα και με το είδος του υλικού που θα
χρησιμοποιηθεί για την στρώση έδρασης.
Πίνακας 4 – Κατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών

Α/
Α

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Χαρακτηριστικά
υλικού

Όρια
Αtterberg

Μέγιστη
πυκνότητα
κατά την
τροποποιημένη
δοκιμή
συμπύκνωσης
Mg/m3

1

2

3

4

5

Μέγιστος κόκκος
<80 mm
1

Ε4

Διερχόμενο % από
το κόσκινο ISO

565 ανοίγματος
0,063 mm <25%
Μέγιστος κόκκος
<80 mm
2

Ε3

Διερχόμενο % από
κόσκινο ISO 565

ανοίγματος 0,063
mm <25%

3

Ε2

4

5

12

Ε1

Ε0

Περιεκτικότητα σε
κόκκους
150>D>100 mm
μέχρι 25%

6

7

8

>20

και
ΡΙ<10

και
μηδενική
διόγκωση(2)

LL<30

>10

και

και
μηδενική
διόγκωση(2)

ΡΙ<10

0%

Επίλεκτο II

0%

Επίλεκτο Ι

<1%

Κατάλληλο

<3%

Αποδεκτό

>5
LL<40

>19.4

και
διόγκωση(2)
<2%

>16.0

και
διόγκωση(2)
<3%

565 ανοίγματος
0,063 mm <35%
Γαιώδες υλικό με
μέγιστη διάσταση
κόκκου D<150 mm

Περιεκτικότητα
σε οργανικά(3)

LL<30

Μέγιστος κόκκος
<100 mm
Διερχόμενο % από
το κόσκινο ISO

CBR(1)

Παρατηρήσεις
ως προς τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησης
τους για
επιχώματα

LL<40
ή
LL<65
και

>3

ΡΙ<(0,6x
LL-9)

Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες.

Ακατάλληλο, εφ’
όσον δεν
υπάρξει μελέτη
βελτίωσής του
για χρήση.
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Όπου :
(1)

CBR = Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας.

(2)

Κατά τη δοκιμή CBR.

(3)

Θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (ΑASHTΟ Τ-194).

LL = Όριο Υδαρότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 5)
PI = Δείκτης Πλαστιμότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 6)
Κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (το πλησιέστερο προς το κόσκινο Νο 200 κατά AASHTO ανοίγματος βροχίδας 0,074 mm)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τιμή CBR προσδιορίζεται σύμφωνα με τη Μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών
Εδαφομηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιμίων, τα οποία συμπυκνώνονται στο 90% της μέγιστης πυκνότητας της Τροποποιημένης
Δοκιμής Συμπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 11), με τη βέλτιστη υγρασία και μετά από υδρεμποτισμό 4 ημερών. Κατ' εξαίρεση επί
φυσικώς συγκολλημένων εδαφών και για έργα σε όρυγμα, για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας της "υποκείμενης
στρώσης" οδοστρωμάτων θα γίνεται συμπληρωματικά και προσδιορισμός του CBR με δοκιμή "επί τόπου".

4.4

Υλικά γαιωδών επιχωμάτων σιδηροδρομικών έργων

Τα εδάφη κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με την δυνατότητα χρησιμοποίησής τους ως
υλικών επιχωμάτων ή στρώσης διαμόρφωσης σιδηροδρομικών έργων:
1. Υλικά που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σιδηροδρομικών επιχωμάτων ή
“στρώσης διαμόρφωσης” σιδηροδρομικών έργων, σύμφωνα με τον πίνακα 5.
 Υλικά “ακατάλληλα” (κατηγορίας ΣΕ 0) των υποκατηγοριών 0.1 έως και 0.6.
 Υλικά “κακά” (κατηγορίας ΣΕ 1) των υποκατηγοριών 1.1.α και 1.2.
2. Υλικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις για την κατασκευή “στρώσης
διαμόρφωσης” (μόνο σε περίπτωση ορυγμάτων) ή επιχωμάτων:
Ι.Αυτά είναι τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:
 Υλικά “κακά” (κατηγορίας ΣΕ 1), υποκατηγορίας 1.1.β.
 Υλικά των υποκατηγοριών 1.3, 1.4 και 1.5.
 Υλικά των υποκατηγοριών 2.1 και 2.2.
ΙΙ.

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα υλικά είναι οι ακόλουθες:


Η περιεχόμενη, κατά τη συμπύκνωση, υγρασία των υλικών των υποκατηγοριών 1.1.β και 1.3
του Πίνακα 5 πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους περιορισμούς:
(ι) Στο 80% των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να ισχύει:
Wοp - 2% < W < Wοp
(ιι) Στο 100% των δοκιμών θα πρέπει να ισχύει:
Wοp - 3% < W < Wοp + 1%
Όπου Wοp = Ποσοστό βέλτιστης υγρασίας στην τροποποιημένη δοκιμή Proctor
W = Ποσοστό υγρασίας του δείγματος



Θα γίνεται χρήση σε επιχώματα μικρού και μέσου ύψους (Ηd10m.).



Θα γίνεται κατασκευή της “στέψης” των επιχωμάτων από υλικά ανώτερης κατηγορίας.
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3. Υλικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή επιχωμάτων, ή
“στρώσης διαμόρφωσης”, σύμφωνα με τον Πίνακα 5.
 Υλικά της υποκατηγορίας 2.3.
 Υλικά “καλά” (κατηγορίας ΣΕ 3) των υποκατηγοριών 3.1 και 3.2.
Προκειμένου περί κοκκώδους υλικού, η μέγιστη διάσταση (Dmax) κόκκου που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της στρώσης διαμόρφωσης σιδηροδρομικών έργων είναι ίση
προς 200 mm.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα γαιώδη επιχώματα σιδηροδρομικών έργων εδράζονται επί κορεσμένου
εδάφους, η κατώτερη στρώση του γαιώδους επιχώματος (θεμέλιο), θα κατασκευάζεται με υλικό
κατηγορίας ΣΕ 3. Έπ’ αυτής πλέον θα γίνεται η κατασκευή των τμημάτων του πυρήνα και της στέψης με
κατάλληλα, για τα σχετικά τμήματα υλικά και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη του έργου.
Για την κατασκευή της υποδομής των σιδηροδρομικών έργων τα εδαφικά υλικά κατατάσσονται στις
κατηγορίες ΣΕ 0 έως ΣΕ 3, σύμφωνα με τον Πίνακα 5, ανάλογα με τα γεωτεχνικά τους χαρακτηριστικά και
τις τοπικές υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες (όπως παρουσιάζονται πιο κάτω).
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Πίνακας 5 – Κατηγορίες και υποκατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών για τα σιδηροδρομικά έργα

α/α
Υποκατηγορίας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0.1

Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά
υλικά t30% κ.β.).

0.2

Λεπτόκοκκα εδαφικά υλικά, (με διερχόμενο
ποσοστό(1) από το κόσκινο ISO 565 ανοίγματος
0,063 mm (2) μεγαλύτερο του 16% κ.β.) που είναι
ταυτοχρόνως διογκωμένα και υγρά (και
επομένως μη συμπυκνώσιμα).

0.3

Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. υπερευαίσθητη
άργιλος).

0.4

Εδάφη με περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά
στοιχεία (π.χ. ορυκτό αλάτι ή γύψο).

0.5

Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιομηχανικά
υποπροϊόντα).

0.6

Μίγματα εδαφικών υλικών με οργανικά υλικά
(περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >5% και
<30% κ.β.).

Υδρογεωλογ
ικές και
υδρολογικές
συνθήκες(9)

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Παρατηρήσεις
ως προς τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησή
ς τους για
επιχώματα

-

ΣΕ 0

Ακατάλληλο

ΣΕ 1

Κακό

-

ΣΕ 1

Κακό

Κακές

ΣΕ 1

Kακό

Eδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό(1), από το
κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (2)
μεγαλύτερο από 40% κ.β.
1.1.α

(1)

Με L.L. > 35

(2)

Mε L.L. ≤ 35

που δεν τηρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις της
υποκατηγορίας 1.1.β
Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό(1) από το
κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (2)
μεγαλύτερο από 40% κ.β., με L.L. d35 και
επιπλέον με:
1.1.β

- Μέγιστη ξηρά πυκνότητα(6) γd > 1,7 t/m3
- CBR (7) > 5
- Διόγκωση (κατά τη δοκιμή CBR) ≤ 2%
- Περιεκτικότητα σε οργανικά (8) ≤ 2%

1.2

Εύκολα αποσαθρώσιμος βράχος [π.χ. Μάργες, ή
εξαλλοιωμένος σχιστόλιθος, (με ξηρά πυκνότητα
γd < 1,7 t/m3 και υψηλό βαθμό ευθρυπτότητας)].

1.3

Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό(1) από το
κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (2) μεταξύ
16% και 40% κ.β.

1.4

Αποσαθρώσιμος βράχος (π.χ. μη εξαλλοιωμένος
σχιστόλιθος μικρού βαθμού ευθρυπτότητας και
ξηράς πυκνότητας γd < 1,7 t/m3).
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Υδρογεωλογ
ικές και
υδρολογικές
συνθήκες(9)

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Παρατηρήσεις
ως προς τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησή
ς τους για
επιχώματα

Καλές

ΣΕ 2

Μέτριο

1.5

Μαλακός βράχος (π.χ. Δείκτης Microdeval(4)
παρουσία νερού MDE>40 και απώλεια κατά Los
Angeles(3) LA>40).

2.1

Eδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό(1) από τo
κόσκινo ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (2) μεταξύ
5% και 16% κ.β.

2.2

Εδαφικά υλικά κακής διαβάθμισης (Cu(5d6) με
διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο ISO 565
ανοίγματος 0,063 mm (2) μικρότερο του 5% κ.β.

Κακές

ΣΕ 2

Μέτριο

2.3

Μέτρια σκληρός βράχος (δείκτης Microdeval(4)
παρουσία νερού 25 < ΜDE d 40 και απώλεια
κατά Los Angeles(3) 30 < LA d40).

Καλές

ΣΕ 3

Καλό

3.1

Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό(1) από το
κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (2)
μικρότερο από 5% κ.β.

3.2

Σκληρός βράχος (δείκτης Microdeval(4) παρουσία
νερού ΜDE d25 και απώλεια κατά Los Angeles(3)
LA d 30).

ΣΕ 3

Καλό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1) Τα αναφερόμενα ποσοστά αφορούν το κλάσμα του εδαφικού υλικού που είναι μικρότερο από 60 mm
(2) Κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm
(3) ΕΛΟΤ EN 1097-2.
(4) Μicrodeval (MDE) παρουσία νερού: ΕΛΟΤ EN 1097-1.
(5) Cu: Συντελεστής ανομοιομορφίας διαβάθμισης. Cu = d60/d10, όπου d60 και d10 οι διαστάσεις ανοιγμάτων
κόσκινου σε mm που αντιστοιχούν σε διερχόμενα ποσοστά κ.β. 60% και 10% αντίστοιχα.
(6) Κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης ΕΛΟΤ EN 13286-2.
(7) Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (C.B.R.) ,που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο
12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιμίων συμπυκνωθέντων
στο 95% της μέγιστης πυκνότητας της Τροποποιημένης Δοκιμής Συμπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε 105-86) με
την βέλτιστη υγρασία και μετά από υδρεμποτισμό 4 ημερών.
(8) Θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο της “υγρής οξείδωσης” (Μέθοδος AASHTO T 194).
(9) Οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται “καλές”, αν πληρούνται οι ακόλουθες
συνθήκες:
Αν η ανωτέρα στρώση του υπόψη εδάφους δεν υπόκειται σε επιβλαβή επίδραση του υψηλότερου υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα. (Αυτή η στάθμη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα θα υπολογίζεται για δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Συνθήκες βροχόπτωσης 10ετίας και εισρόφηση 2 mm ανά ώρα).
Για την κατασκευή της υποδομής νέου σιδηροδρομικού δικτύου, η συνθήκη αυτή θεωρείται ότι πληρούται:
α. Εάν η Ανώτατη Στάθμη των Υπόγειων Υδάτων (Α.Σ.Υ.Υ.) απέχει από την στάθμη έδρασης του στρωτήρα
τουλάχιστον 1,60 m.
β. Εάν δεν υφίσταται επιβλαβής εισροή νερού στην “υποδομή” (εγκάρσια, κατά μήκος, ή κατακόρυφη).
γ. Εάν τα όμβρια αποχετεύονται σωστά από την “υποδομή” και εάν το εγκάρσιο και κατά μήκος σύστημα
απαγωγής των ομβρίων λειτουργεί κανονικά.
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Αν έστω και μία από τις τρεις αυτές συνθήκες δεν πληρούται, τότε οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες
πρέπει να χαρακτηρίζονται “κακές”.

4.5

Υλικά βραχωδών επιχωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών έργων

4.5.1 Προέλευση – διαχείριση υλικών
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βραχωδών επιχωμάτων, προέρχονται από εκσκαφές ή
κατ’ εξαίρεση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, ή εφ΄ όσον προβλέπεται από τη μελέτη είναι δυνατόν να
χρησιμοποιούνται και υλικά προερχόμενα από δανειοθαλάμους.
Σε κάθε περίπτωση, πριν αρχίσει η εκσκαφή των βραχωδών υλικών θα απομακρύνονται τα επιφανειακά
εδαφικά υλικά ή η αποσαθρωμένη επιφανειακή στρώση βράχου που κρίνεται ως ακατάλληλη. Επίσης, θα
απομακρύνονται τα τυχόν ακατάλληλα εδαφικά υλικά που εμφανίζονται μέσα στο βραχώδη σχηματισμό καθ'
όλη τη διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών.
Η εκσκαφή θα γίνεται έτσι ώστε η κοκκομετρία και η μορφή των παραγομένων βραχωδών υλικών να είναι
εντός των ορίων των απαιτήσεων για τα βραχώδη επιχώματα.
4.5.2 Ποιότητα πετρώματος
Τα πετρώματα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε
εκείνα που απαιτούν ειδική μελέτη.
Στα κατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, απλίτες, γάβροι,
διαβάσες, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, ασβεστόλιθοι, δολομίτες, μάρμαρα, ρυόλιθοι, δακίτες κ.α.
(Προσδιορισμός τιμών Los Angeles και Microdeval, για υποκατηγορίες 1.5, 2.3 και 3.2 του Πίνακα 5).
Στα ακατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι σερπεντινίτες, οι φυλλίτες, οι ανυδρίτες, ο γύψος, οι διαλυτοί
βράχοι και τα πετρώματα γενικά που αποσυντίθενται με την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που
θραύονται σε σημαντικό βαθμό, ή κονιοποιούνται με την συμπύκνωση (Υποκατηγορίες 0.4 και 1.2 του
Πίνακα 5).
Στα πετρώματα που απαιτούν ειδική μελέτη / διαχείριση, περιλαμβάνονται όλοι οι βράχοι που δεν
κατατάσσονται σε καμία από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Σ’ αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται
ενδεικτικά οι παρακάτω βράχοι:
Περιδοτίτες, τραχείτες, φωνόλιθοι, ηφαιστειακά λατυποπαγή και κροκαλοπαγή, γνεύσιοι αμφιβολίτες,
γραουβάκες, ασβεστόμαργες, σαθρές μάργες, σχιστόλιθοι, υλικά του φλύσχη, κτλ.
Για τη χρησιμοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώματα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία
εργαστηριακά στοιχεία, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει
βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια της παρούσας Προδιαγραφής.
4.5.3 Κοκκομετρική διαβάθμιση
1.

Το υλικό θα ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η μέγιστη διάσταση κόκκων (D) του υλικού προκειμένου περί οδικών έργων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 2/3 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης.
 Η μέγιστη διάσταση κόκκων (D) του υλικού, προκειμένου περί σιδηροδρομικών έργων δεν θα
υπερβαίνει το 1/2 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης.
 Η περιεκτικότητα κατά βάρος των διερχομένων από το κόσκινο των 22,4 mm θα είναι μικρότερη
από 25%, και των διερχομένων από το κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm θα είναι
μικρότερη από 7%.
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 Η μέγιστη διάσταση (Dmax) κόκκου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή
επιχωμάτων είναι ίση με:
-

Προκειμένου περί οδικών έργων με υλικά επιχωμάτων μη ευαίσθητα στο νερό (αμιγώς
κοκκώδη): 800 mm

-

Προκειμένου περί σιδηροδρομικών έργων με υλικά επιχωμάτων μη ευαίσθητα στο νερό
(αμιγώς κοκκώδη): 600 mm

-

Προκειμένου περί οδικών και σιδηροδρομικών έργων με υλικά επιχωμάτων ευαίσθητα στο
νερό (εδάφη με περιεκτικότητα σε αργιλικό υλικό): 500 mm

Οι παραπάνω διαστάσεις Dmax νοούνται ως οι μέγιστες δυνατές και αφορούν τα πλέον κατάλληλα υλικά
και μόνο εφ΄ όσον διατίθενται μηχανήματα συμπύκνωσης ικανότητας άνω των 40 kN ανά μέτρο
γραμμικού φορτίου.
2. Οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν το μη συμπυκνωμένο υλικό, το οποίο θα ελέγχεται πριν από τη
διάστρωσή του προς εξακρίβωση της τήρησης αυτών, διότι κατά τη διάστρωση και την συμπύκνωση το
υλικό μπορεί να υποστεί αλλαγές που θα μεταβάλλουν την αρχική κοκκομετρική διαβάθμιση.
3. Η κοκκομετρική καμπύλη του υλικού θα πρέπει επιπλέον να πληροί τις απαιτήσεις του ακόλουθου Πίνακα
6:
Πίνακας 6 – Κοκκομετρική καμπύλη υλικών βραχωδών επιχωμάτων
#

Διάσταση κόκκου (κόσκινο)

1

2

Ποσοστό διερχόμενο κατά βάρος [%]
3

1

D

90 - 100

2

D/4

45 - 60

3

D/16

25 - 45

4

D/64

15 - 35

Όπου D = Η μέγιστη διάσταση κόκκου.
4. H Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει μεταβολή των παραπάνω ορίων, με βάση τα συμπεράσματα και τις
παρατηρήσεις από την κατασκευή του Δοκιμαστικού Επιχώματος, για το οποίο γίνεται αναφορά στην
παρακάτω παράγραφο 5.4.
4.5.4 Μορφή κόκκων
Ακατάλληλη θεωρείται η μορφή που έχουν οι κόκκοι, όταν ισχύει η σχέση:
Error! t 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.

Ε=

η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που εφάπτονται στον
κόκκο.

Οι τιμές L, G και Ε μπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά (δεν είναι υποχρεωτικό να μετρούνται σε
τρεις κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις).
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Το ποσοστό ακατάλληλης μορφής κόκκων δεν θα υπερβαίνει το 30%.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαμβάνει μέτρα, ώστε το
σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή επιχωμάτων
ή άλλων ωφέλιμων κατασκευών.
Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους, απ’ όπου αργότερα, θα
μεταφέρονται στις καθορισμένες θέσεις (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00).
Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των κατάλληλων
προϊόντων εκσκαφών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει με δικές του δαπάνες αντίστοιχες
ποσότητες δανείων.

5.1

Κατασκευή γαιωδών και βραχωδών επιχωμάτων

Η κατασκευή των επιχωμάτων περιλαμβάνει κατά σειρά τα ακόλουθα στάδια / διεργασίες:
1.

Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης του επιχώματος.

2.

Κατασκευή Δοκιμαστικού Τμήματος.

3.

Διάστρωση υλικών επιχωμάτων.

4.

Συμπύκνωση κατά στρώσεις.

5.1.1 Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης γαιωδών επιχωμάτων
Πριν από τη διάστρωση και συμπύκνωση των υλικών των επιχωμάτων θα γίνεται ο καθαρισμός, η εκρίζωση
και η απομάκρυνση των επιφανειακών ακατάλληλων υλικών ή φυτικής γης (θάμνοι, ρίζες, ριζόχωμα, φυτική
γη με υψηλό ποσοστό οργανικών κλπ.) σ' όλο το βάθος που απαιτείται και θα κατασκευάζεται μέρος του
θεμελίου του επιχώματος, από κατάλληλα υλικά σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Ως ακατάλληλα επιφανειακά υλικά, τα οποία πρέπει να απομακρύνονται πριν από τη διάστρωση των υλικών
του επιχώματος, θεωρούνται τα ακόλουθα:
 Εδαφικά υλικά που περιέχουν οργανικά υλικά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 5 κ.β.
 Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος)
 Διαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο)
 Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιομηχανικά απόβλητα)
Εάν είναι αναγκαία η κατασκευή επιχώματος απ’ ευθείας σε ασταθή, διαταραγμένα εδάφη, η επάνω σε
μαλακές αργίλους, θα λαμβάνονται μέτρα για την σταθεροποίηση ή απομάκρυνση του υλικού αυτού,
σύμφωνα με ειδική γεωτεχνική μελέτη. Αν μέχρι βάθους 1,0 m από τη στάθμη έδρασης του επιχώματος
υπάρχει βράχος, τότε μπορεί να απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση του
επιχώματος να γίνεται κατ’ ευθείαν πάνω στο βράχο, πάντοτε μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Σε πυθμένες κοιλάδων και υγρές πλαγιές πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την αποστράγγιση και γενικά για
τον περιορισμό και απαγωγή των επιφανειακών υδάτων (ρυάκια κλπ), καθώς και των πηγαίων και υπόγειων
υδάτων. Σε εδάφη κορεσμένα ή / και ευπαθή στο νερό, το τμήμα του θεμελίου των επιχωμάτων πρέπει να
κατασκευάζεται από ευχερώς αποστραγγιζόμενα υλικά (κατηγοριών Ε2, Ε3, Ε4 ή Α1.Α2 κατά AASHTO ή
βραχώδη προϊόντα ορυγμάτων), σε συνδυασμό με αποστραγγιστικές στρώσεις για την αποφυγή ανόδου του
νερού των τριχοειδών. Παράλληλα θα εξασφαλίζεται η λειτουργία «φίλτρου» μεταξύ του θεμελίου και του
υπερκείμενου πυρήνα του επιχώματος.
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Γενικά απαγορεύεται η διάστρωση υλικών σε έδαφος το οποίο έχει μαλακώσει από τη βροχή ή την
κυκλοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, το υλικό είτε θα αντικαθίσταται είτε θα
επανασυμπυκνώνεται μετά τον περιορισμό του ποσοστού υγρασίας για την επίτευξη βέλτιστης
συμπύκνωσης.
Όταν τα επιχώματα εδράζονται σε έδαφος υψηλής εγκάρσιας κλίσης (π.χ. i ≥ 20%) ή σε ήδη
κατασκευασμένα επιχώματα, απαιτείται, κλιμακωτή εκσκαφή της επιφάνειας έδρασης (αναβαθμοί), σύμφωνα
με τη μελέτη εφαρμογής ή τις εντολές της Υπηρεσίας.
Βαθμίδες αγκύρωσης θα κατασκευάζονται επίσης και στις περιπτώσεις διαπλάτυνσης επιχωμάτων καθώς
και στις περιπτώσεις κατασκευής του επιχώματος σε δυο φάσεις.
Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώματος απ’ ευθείας σε εδάφη ασταθή, διαταραγμένα ή
πάνω σε μαλακές αργίλους θα λαμβάνονται μέτρα για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης, με
στερεοποίηση ή απομάκρυνση του υπάρχοντος υλικού. Όταν υπάρχει βράχος κοντά στη στάθμη έδρασης
του επιχώματος αυτού, μπορεί να απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση του
επιχώματος να γίνεται κατ’ ευθείαν πάνω στον βράχο, μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Η επιφάνεια έδρασης του επιχώματος θα συμπυκνώνεται επιμελώς σε πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστο προς το
90% της μέγιστης πυκνότητας, που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης (Proctor
modified): ΥΠΕΧΩΔΕ E105-86 Μέθοδος 11 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2. Αναλυτικότερα έχουν εφαρμογή τα
εξής:
ΜΕΘΟΔΟΣ Α :

Για εδαφικό υλικό με ποσοστό κόκκων μικρότερο ή ίσο προς 7% 6% σε κόκκους
μεγαλύτερους από 4mm συγκρατούμενο (προσαρμογή κατ’ εκτίμηση από άνοιγμα 4.76 σε
4 mm).

ΜΕΘΟΔΟΣ Δ :

Για εδαφικό υλικό με ποσοστό 8% σε κόκκους μεγαλύτερους από 4 mm διερχόμενο από το
κόσκινο ανοίγματος 19 mm 100%.

Η συμπύκνωση αυτή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική γεωτεχνική μελέτη, θα εκτείνεται σε βάθος
τουλάχιστον 40 cm και σε πλάτος 2 m πέραν από το πόδι του επιχώματος, ή μέχρι το όριο απαλλοτρίωσης,
όταν υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί πλάτους.
Σε κατασκευές επιχωμάτων υπερύψωσης παλαιών υφιστάμενων οδών, όταν η διαφορά στάθμης μεταξύ των
επιφανειών κύλισης παλαιάς και νέας οδού είναι μικρότερη από το συνολικό πάχος του προτεινομένου
οδοστρώματος, (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώματος Σ.Σ.Ο.), τότε η
τυχόν υπάρχουσα παλαιά ασφαλτική στρώση θα ανακυκλώνεται (φρεζάρισμα, απομάκρυνση, ενσωμάτωση
ή επαναχρησιμοποίηση του υλικού), σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.

5.2

Διάστρωση επιχωμάτων

5.2.1 Διάστρωση γαιωδών επιχωμάτων
Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης ακολουθεί η διάστρωση των στρώσεων του επιχώματος
με τα κατάλληλα υλικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας.
Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την άνω επιφάνεια του επιχώματος και ομοιόμορφου
πάχους, τέτοιου ώστε, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός
συμπύκνωσης σε όλο το πάχος.
Τα διάφορα υλικά που προορίζονται για την κατασκευή επιχωμάτων θα αξιολογούνται, ώστε τα καλύτερης
ποιότητας υλικά να διαστρώνονται στις ανώτερες στρώσεις των επιχωμάτων και ιδιαίτερα στη στρώση
έδρασης.
Δεν θα διαστρώνεται καμία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείμενη στρώση συμμορφώνεται προς
τις απαιτήσεις συμπύκνωσης και σταθερότητας. Αν η υποκείμενη στρώση έχει μαλακώσει από υπέρβαση
υγρασίας, (π.χ. λόγω διήθησης υδάτων), δεν επιτρέπεται η διάστρωση της επόμενης.
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Τα επιχώματα επί εδαφών μικρής φέρουσας ικανότητας αποτελούν αντικείμενο ειδικής μελέτης. Μεγάλη
προσοχή 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.
Το χαλαρό πάχος των στρώσεων εξαρτάται από το είδος των διατιθέμενων υλικών και μέσων
συμπύκνωσης, θα είναι δε για τα γαιώδη υλικά μικρότερο των 30 cm. Είναι δυνατό, μετά από έγκριση της
Υπηρεσίας, να επιτραπεί και μεγαλύτερο πάχος στρώσεων, εφ΄ όσον διατίθενται τα κατάλληλα μηχανήματα
για την επίτευξη ομοιόμορφης πυκνότητας σε όλο το πάχος της στρώσης και με την προϋπόθεση ότι έχει
κατασκευασθεί επιτυχώς δοκιμαστικό τμήμα.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων θα είναι επίπεδη και θα έχει την απαραίτητη
εγκάρσια κλίση (4% κατ’ ελάχιστο) για την εξασφάλιση της απορροής των νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή
υπερβολικής διαβροχής του σώματος του επιχώματος (εν γένει παράλληλη ανύψωση ως προς την επίκλιση
της στέψης του επιχώματος).
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των υπό κατασκευή επιχωμάτων και
ορυγμάτων από την επίδραση των ομβρίων και λοιπών αναβλύσεων νερών. Προς τούτο είναι απαραίτητη, η
διαμόρφωση επαρκών τάφρων και χανδάκων αποστράγγισης.
Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση κατασκευής των επιχωμάτων.
5.2.2 Πρόσθετες απαιτήσεις στην περίπτωση αργιλικών υλικών κατηγορίας Α-6, Α-7 ή Ε0
 Τα υλικά κάθε στρώσης θα είναι ομοιόμορφα με παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλιώς θα
αναμιγνύονται με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό. Οργανικά υλικά που θα προκύπτουν από την
εκσκαφή θα πρέπει να συλλέγονται επιτόπου με κατάλληλη διαλογή και να απομακρύνονται.
Ευμεγέθη συμπαγή αργιλικά τεμάχη (συσσωματώματα) που θα προκύπτουν από την εκσκαφή
θα πρέπει να θρυμματίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να αποφεύγεται η ανομοιομορφία
και ο κίνδυνος απώλειας της δομής των τεμαχών αυτών σε περίπτωση διαβροχής, μετά την
κατασκευή.
 Κατά την κατασκευή του επιχώματος θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την
προστασία από διαβροχή. Η διάστρωση του υλικού θα πραγματοποιείται όταν οι καιρικές
συνθήκες το επιτρέπουν και εντός μικρού χρονικού διαστήματος, ώστε να αποφεύγεται η
παρατεταμένη έκθεση της προς συμπύκνωση στρώσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Η επιφάνεια
μεταξύ των στρώσεων θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την εξασφάλιση
της απορροής. Εάν η υποκείμενη στρώση έχει μαλακώσει από διαβροχή δεν θα γίνεται
διάστρωση της επόμενης πριν την αποκατάσταση των απαιτούμενων ιδιοτήτων. Η
αποκατάσταση αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε με αναμόχλευση και επανασυμπύκνωση με
διέλευση κατσικοπόδαρου, είτε σε περίπτωση έντονης διαβροχής με απόξεση και
επανασυμπύκνωση του χαλαρωμένου τμήματος.
 Η διάστρωση και συμπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις, που θα είναι συνεχείς, παράλληλες
προς την υποδομή και ομοιόμορφου αρχικού πάχους (προ της συμπύκνωσης), όχι μεγαλύτερου
του 0,25 m, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σε όλο το πάχος. Η
απαίτηση αυτή θα πρέπει να επαληθευθεί στο δοκιμαστικό επίχωμα.
 Αν η υγρασία του υλικού είναι διαφορετική της επιδιωκόμενης τιμής, τότε θα διορθώνεται με
κατάλληλη ύγρανση ή και ξήρανση.
Για τη βελτιστοποίηση της μεθόδου κατασκευής αργιλικών επιχωμάτων, ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη
κατασκευής επιχωμάτων από αργιλικά υλικά, θα κατασκευάσει Δοκιμαστικό Επίχωμα με στόχο:
1. Την επιλογή του κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού συμπύκνωσης ώστε να επιτυγχάνεται αφ’ ενός
θρυμματισμός και ομογενοποίηση του διαστρωμένου υλικού, ομοιόμορφη κατανομή υγρασίας και ο
μέγιστος απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης.
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2. Τον προσδιορισμό του απαιτούμενου αριθμού διελεύσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται ο μέγιστος
βαθμός συμπύκνωσης.
3. Τον προσδιορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου πάχους στρώσεων, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη
συμπύκνωση καθ’ ύψος του επιχώματος και η αποφυγή επιφανειών μειωμένης διατμητικής αντοχής
(λείες επιφάνειες, συγκέντρωση υγρασίας κτλ.).
Το Δοκιμαστικό Επίχωμα θα έχει διαστάσεις 20 m x 40 m και θα κατασκευασθεί αποκλειστικά από αργιλικά
εδαφικά υλικά εκσκαφής κατηγορίας Α-6, Α-7 ή Ε0. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση
Μεθοδολογία κατασκευής και ελέγχων παρακολούθησης των προτεινόμενων μεθόδων που θα πρέπει να
περιέχει κατ’ ελάχιστον:
 Τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των εδαφικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και η
προέλευσή τους (Όρια Atterberg, φυσικά υγρασία, χαρακτηριστικά υγρασίας – ξηρής
πυκνότητας της τροποποιημένης δοκιμής Proctor, διατμητική αντοχή από δοκιμές CUPP
συμπυκνωμένων δειγμάτων στο 95% της μέγιστης ξηρής πυκνότητας της τροποποιημένης
δοκιμής Proctor).
 Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού από τα
οποία να διαπιστώνεται η καταλληλότητά του.
 Περιγραφή των διεργασιών κατασκευής, όπως Μεταφορά – Διάστρωση – Διαβροχή ή Ξήρανση
– Συμπύκνωση.
 Τα πάχη στρώσεων που θα δοκιμασθούν και τα οποία θα ενδείκνυται για τον τύπου των υλικών
και του εξοπλισμού. Το πάχος των στρώσεων θα σχετίζεται με τον τύπο του εξοπλισμού, π.χ.
οδοντωτό τύμπανο – μήκος οδόντων.
 Τον τρόπο παρακολούθησης και καταγραφής των στοιχείων κατασκευής του δοκιμαστικού
επιχώματος, όπως πάχος στρώσεων, αριθμός διελεύσεων, έλεγχος της υγρασίας
συμπύκνωσης κτλ.
 Περιγραφή των ελέγχων του βαθμού συμπύκνωσης (μετρήσεις της επί τόπου πυκνότητας και
υγρασίας, χωροστάθμιση επιφανειών σε σχέση με τον αριθμό διελεύσεων κτλ.).
Ο Ανάδοχος έχει την επιλογή να δοκιμάσει στην ίδια θέση Δοκιμαστικού Επιχώματος διαφορετικά εδαφικά
υλικά, διαφορετικό μηχανικό εξοπλισμό όπως και διαφορετικά πάχη στρώσεων. Ο ελάχιστος αριθμός
στρώσεων για κάθε μία από τις παραμέτρους αυτές θα είναι πέντε (5). Έλεγχοι της επιτόπου πυκνότητας και
υγρασίας θα γίνονται σε κάθε συμπυκνωμένη στρώση όπως και μέτρηση του πάχους πριν και μετά τη
συμπύκνωση. Σημειώνεται ότι έλεγχος της πυκνότητας επί τόπου θα γίνεται σε οπή που θα έχει βάθος
μεγαλύτερο από το βάθος της συμπυκνωμένης στρώσης κατά τουλάχιστον 5 cm έτσι ώστε να ελέγχεται η
πυκνότητα σε όλο το πάχος της στρώσης συμπεριλαμβανομένης και της διεπιφάνειας μεταξύ των
στρώσεων.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και ελέγχων του Δοκιμαστικού Επιχώματος ο Ανάδοχος θα υποβάλλει
Έκθεση με όλα τα στοιχεία, αποτελέσματα και συμπεράσματα με βάση τα οποία θα οριστικοποιηθεί η
μέθοδος κατασκευής των επιχωμάτων, σε οτιδήποτε αφορά τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τον αριθμό
διελεύσεων και το πάχος των στρώσεων.
5.2.3 Διάστρωση βραχωδών επιχωμάτων
Η διάστρωση των βραχωδών επιχωμάτων θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις ομοιόμορφου πάχους,
παράλληλες στην επιφάνεια έδρασης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να μορφώνεται με κατάλληλη
κλίση που να επιτρέπει άμεση αποστράγγιση / αποχέτευση.
Το τελικώς διαστρωμένο υλικό θα έχει ελάχιστη περιεκτικότητα λεπτόκοκκων υλικών 30-40%, ώστε να
δύναται αυτά να περιβάλλουν τις χονδρόκκοκες βραχώδεις μάζες με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται ο
σχηματισμός κενών μεταξύ των λίθων. Γενικώς, το ύψος των λίθων (διαφορά ύψους κορυφής από τη βάση)
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε στρώσης.
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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 ο διαχωρισμός του. Το
πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συμπύκνωσης των μηχανημάτων που διατίθενται, ώστε να
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση.
Το χαλαρό πάχος των στρώσεων εξαρτάται από το είδος των διατιθέμενων υλικών και μέσων
συμπύκνωσης, θα πρέπει δε να είναι για τα βραχώδη υλικά μικρότερο των 40 cm. Είναι δυνατό, μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, να επιτραπεί και μεγαλύτερο χαλαρό πάχος στρώσεων, εφ΄ όσον διατίθενται τα
κατάλληλα μηχανήματα για την επίτευξη ομοιόμορφης πυκνότητας σε όλο το πάχος της στρώσης και στο
δοκιμαστικό τμήμα έχει αποδειχθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής.
Μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

D15%
D50
< 5 και
< 25
S85
S50
όπου:
Dx = Το άνοιγμα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης.
Sx = Tο άνοιγμα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης.

5.3

Συμπύκνωση επιχωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών έργων

5.3.1 Γενικές αρχές συμπύκνωσης
Για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά τη διαδικασία συμπύκνωσης επιχωμάτων πρέπει να
εξασφαλίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Συμπύκνωση του υλικού σε ισοπαχείς στρώσεις, για ομοιόμορφη τελική συμπεριφορά του επιχώματος.
2. Κατάλληλη κοκκομετρία του υλικού (συστηματική αφαίρεση
προσκομιζόμενο υλικό, πριν από την συμπύκνωση της στρώσης).

υπερμεγεθών

κόκκων

από

το

3. Επιλογή του καταλλήλου εξοπλισμού συμπύκνωσης, ως προς το βάρος, πλάτος, τις δυνατότητες
εφαρμογής δόνησης και καθορισμός βάσει των στοιχείων αυτών, του αριθμού διελεύσεων που
απαιτούνται για την προβλεπόμενη συμπύκνωση.
Για τον προσδιορισμό του βαθμού συμπύκνωσης θα εφαρμόζεται η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης
Proctor (Ε 105-86 Μέθοδος 11), και ιδιαίτερα:
 Μέθοδος Α: Για εδαφικό υλικό με συγκρατούμενο ποσοστό στο κόσκινο ανοίγματος 4 mm
μικρότερο ή ίσο προς 7%.
 Μέθοδος Δ: Για εδαφικό υλικό με συγκρατούμενο διερχόμενο ποσοστό στο κόσκινο
ανοίγματος 19 mm 8% 100%.
Η συμπύκνωση της επιφάνειας έδρασης του επιχώματος θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 cm και σε
πλάτος 2 m πέρα από το πόδι του επιχώματος ή κατ' ελάχιστο μέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, (όταν
υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί πλάτους).
Σε περίπτωση που απαντώνται ασταθή εδάφη, ο τρόπος θεμελίωσης του επιχώματος στις θέσεις αυτές θα
καθορίζεται βάσει εδαφοτεχνικής μελέτης.
Ο τύπος των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού
συμπύκνωσης εξαρτάται από την κατηγορία του προς συμπύκνωση εδάφους. Ο αριθμός διελεύσεων
εξαρτάται από τον τύπο του μηχανήματος, την ικανότητα αυτού και το πάχος της προς συμπύκνωση
στρώσης.
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Η συμπύκνωση γίνεται με διάφορες μεθόδους ανάλογα με το υλικό. Για άμμους και χαλίκια η συμπύκνωση
μπορεί να γίνει με δόνηση, διαβροχή ή κυλίνδρωση. Για μετρίως συνεκτικά εδάφη μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συμπυκνωτές με αεροθαλάμους ή με δόντια (κατσικοπόδαρα). Η συμπύκνωση της
αργίλου είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εάν η φυσική υγρασίας της είναι μεγαλύτερη από τη βέλτιστη (η οποία
βρίσκεται κοντά στο όριο πλαστικότητας). Τα καλύτερα αποτελέσματα δίνουν οι συμπυκνωτές με δόντια,
κυρίως όταν η φυσική υγρασία είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από το όριο πλαστικότητας. Για φυσικά αμμώδη
μη συνεκτικά εδάφη, η συμπύκνωση μπορεί να γίνει με δονητικό συμπυκνωτή ή με δυναμική συμπύκνωση.
Η συμπύκνωση θα αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού και στα μεν ευθύγραμμα τμήματα από έξω
προς τα μέσα, ενώ στις καμπύλες (με επίκλιση) από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη στάθμη. Σε κάθε
διαδρομή του οδοστρωτήρα οι οπίσθιοι τροχοί θα πρέπει να επικαλύπτουν πλήρως το ίχνος της
προηγούμενης διέλευσής τους.
Κατά το τελευταίο στάδιο της συμπύκνωσης της ανώτερης στρώσης απαιτούνται συμπυκνωτές με λείους
κυλίνδρους.
Η συμπύκνωση των υλικών (συνεκτικών ή μη) θα γίνεται υπό ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας ελαφρώς
χαμηλότερο της βέλτιστης. Για το λόγο αυτό θα λαμβάνονται μέτρα προσαρμοζόμενα προς τις εκάστοτε
κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες.
Όταν η περιεχόμενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού δεν είναι η βέλτιστη προς συμπύκνωση, θα γίνεται
διαβροχή κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη ύγρανση του υλικού (εάν απαιτείται αύξηση της
υγρασίας) ή εάν απαιτείται μείωση της υγρασίας θα γίνεται ξήρανση αυτού με αερισμό ή ανάμιξη με στεγνά
εδαφικά υλικά ή με χημικά πρόσθετα όπως με μη σβησμένο ασβέστη, υδράσβεστο κλπ. μετά από σχετική
έγκριση της Υπηρεσίας.
Ειδικότερα στην περίπτωση μη συνεκτικών εδαφών, εάν η διάστρωση και η συμπύκνωση των υλικών
εκτελείται σε εποχή ξηρασίας ή υψηλών θερμοκρασιών, το υλικό κάθε στρώσης θα αναμοχλεύεται και θα
διαβρέχεται ομοιόμορφα πριν από τη συμπύκνωση, μέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη περιεχόμενη υγρασία, η
οποία πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμπύκνωσης.
Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών, εάν η περιεχόμενη υγρασία είναι υπερβολική και ανώτερη της
βέλτιστης, τότε, θα επιδιώκεται η μείωση της περιεχόμενης υγρασίας μέχρι τη βέλτιστη με αναμόχλευση και
αερισμό, με τη βοήθεια ειδικών μηχανικών μέσων.
Σε ειδικές περιπτώσεις και εφ΄ όσον αυτό εγκρίνεται από την Υπηρεσία, η ελάττωση της περιεχόμενης
υγρασίας είναι δυνατό να επιτευχθεί με προσθήκη κατάλληλων υλικών (π.χ. ασβέστη ή υδρασβέστου).
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συμπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόμενης υγρασίας
ανώτερης της βέλτιστης. Λόγω των ανωτέρω, κατά την διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης απαγορεύεται η
εκτέλεση εργασιών συμπύκνωσης.
Κάθε στρώση θα συμπυκνώνεται τουλάχιστον στον καθοριζόμενο ελάχιστο βαθμό συμπύκνωσης και θα
ελέγχεται συνεχώς κατά το στάδιο της κατασκευής, με μέριμνα του Αναδόχου και παρουσία της Υπηρεσίας.
Όταν δεν επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσματα, λόγω βροχής, αυξημένης υγρασίας των υλικών,
παγετού ή βλάβης μηχανημάτων κλπ, θα διακόπτεται η εκτέλεση των εργασιών.
Στις περιπτώσεις μεγάλων επιχώσεων, εάν προβλέπεται από την μελέτη, τα επιχώματα θα διαπλατύνονται
αναλόγως του ύψους τους, μέχρι ενός μέτρου σε κάθε πλευρά, για να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός
συμπύκνωσης σε ολόκληρο το πλάτος τους.
Όταν τα επιχώματα κατασκευάζονται χωρίς διαπλάτυνση, θα πρέπει να μειώνεται το πάχος διάστρωσης των
υλικών προς συμπύκνωσή τους, σε πλάτος περίπου 2,0 m από την επιφάνεια του πρανούς και να
χρησιμοποιούνται ελαφρότερα μηχανήματα (ενεργούνται από έξω προς τα μέσα) προκειμένου να
εξασφαλίζεται η επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης.
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5.3.2 Μέθοδοι έλεγχου συμπύκνωσης
Η συμπύκνωση της σκάφης των χωματουργικών, και όλων των στρώσεων του επιχώματος, θα συνεχίζεται
μέχρι να επιτευχθεί πυκνότητα τουλάχιστον ίση με τα ποσοστά των εργαστηριακών τιμών (ΥΠΕΧΩΔΕ 10586 Μέθοδος 11, ΕΛΟΤ EN 13286-2) ανάλογα με το ύψος του επιχώματος. Για τον λόγο αυτό κατά τη
διάρκεια των εργασιών θα εκτελούνται έλεγχοι συμπύκνωσης και από τα αποτελέσματά τους θα ορίζεται ο
απαιτούμενος αριθμός διελεύσεων κατά περίπτωση υλικού. Εναλλακτικά συνιστάται η ευρεία χρήση
οργάνων μέτρησης της πυκνότητας επιτόπου με τη μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων σύμφωνα με τα Πρότυπα
ASTM D2922-04 και ASTM D3017-04. Στις περιπτώσεις αυτές θα απαιτείται βαθμονόμηση για το εκάστοτε
υλικό, πράγμα που μπορεί να γίνει κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
1. Η κατασκευή θα διακόπτεται όσες φορές διαπιστώνονται μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, λόγω βροχής,
ύγρανσης των υλικών, παγετού ή προβλημάτων στη λειτουργία του εξοπλισμού.
2. Στις περιπτώσεις σημαντικών έργων (π.χ. κατηγοριών Ι και II της παρ 3.4), και εφ΄ όσον διατίθενται τα
απαιτούμενα όργανα, πέραν της κατασκευής των δοκιμαστικών τμημάτων, η συμπύκνωση θα ελέγχεται
με τη μέθοδο δοκιμαστικής φόρτισης πλάκας. Κατά τη μέθοδο αυτήν η αντοχή του εδάφους
προσδιορίζεται από το μέτρο παραμόρφωσης (Ε), σύμφωνα με τη σχέση:
Ε=1,5P R/S [ΜΝ/m2]
Όπου

(1)

P= η εφαρμοζόμενη φόρτιση σε Ν
R= η ακτίνα της φορτιζόμενης κυκλικής πλάκας σε m
S= η καθίζηση της πλάκας σε m

Οι τιμές του μέτρου παραμόρφωσης που προκύπτουν κατά τη δεύτερη φόρτιση χαρακτηρίζονται ως Ε2. Σε
εδάφη υψηλής αναμενόμενης φέρουσας ικανότητας (π.χ. όταν περιέχονται λίθοι μεγαλύτεροι των 150 mm),
θα ενδείκνυται η χρησιμοποίηση πλάκας διαμέτρου 60 cm. Οι πλάκες φόρτισης Φ 60 cm είναι κατάλληλες και
για μαλακά συνεκτικά εδάφη, για τη μείωση πλάγιας διαρροής εδαφικών υλικών κατά τη δοκιμή που
αλλοιώνει το αποτέλεσμα.
Ο λόγος της τιμής δεύτερης φόρτισης προς την τιμή της πρώτης φόρτισης Ε2:Ε1 δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από 2,20. Η απαίτηση αυτή δεν αφορά τα βραχώδη εδάφη.
Ο βαθμός συμπύκνωσης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να προκύπτουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
αποτελέσματα με τη μέθοδο της φορτιζόμενης πλάκας (μέσος όρος τουλάχιστον δύο δοκιμών).
Πίνακας 7 – Ελάχιστη αντοχή συμπυκνωμένου εδάφους
Είδος εδάφους

Ε2 τιμή σε (MN/m2)

Για συνεκτικά εδάφη

30

Για στρώσεις έδρασης από συνεκτικά εδάφη

45

Για μη συνεκτικά εδάφη

60

Για στρώσεις έδρασης από μη συνεκτικά
εδάφη

120

3. Το μέτρο παραμόρφωσης E2,κατά τα ανωτέρω, συσχετίζεται με τον δείκτη CBR (σύμφωνα με το
Πρότυπο prEN-ISO 22476-13) ως εξής:
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Πίνακας 8 – Συσχετισμός CBR και μέτρου παραμόρφωσης εδαφών
Ελάχιστη τιμή EV2, (MN/m2) για

Είδος εδάφους

CBRt20

CBRt10

CBRt5

CBRt3

45

35

25

18

60

47

33

24

Για Συνεκτικά εδάφη
(1)

[διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο ISO 565
ανοίγματος 0,063 mm μεγαλύτερο από 34%
κ.β.]
Για Κοκκώδη εδάφη

(2)

[διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο
ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm μέχρι 34% κ.β.]

5.3.3 Απαιτήσεις για τη συμπύκνωση γαιωδών επιχωμάτων
1. Γενικώς τα επιχώματα οδικών έργων (στέψη, πυρήνας, θεμέλιο), εφ’ όσον δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη
μελέτη, θα εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 90% της μέγιστης
πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor.
2. Για τα υλικά της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος, εφ΄ όσον δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη, θα
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης πυκνότητας
που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor.
3. Για επιχώματα ύψους (Η>10 m) μεγαλύτερου από 10 m, σε οδικά έργα μεγάλης σπουδαιότητας (βλ. παρ.
3.4 κατηγορίες π.χ. Ι και ΙΙ), θα εφαρμόζεται συμπύκνωση με ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα
τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή
συμπύκνωσης Proctor.
4. Για επιχώματα σιδηροδρομικών Έργων από γαιώδη υλικά, οι στρώσεις θα συμπυκνώνονται σε ξηρά
φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 95% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την
τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor.
5.3.4 Συμπύκνωση επιχωμάτων από «ελευθέρως στραγγιζόμενα» υλικά
Σε περιπτώσεις κατασκευής επιχωμάτων από "ελευθέρως στραγγιζόμενα" υλικά με ποσοστό κόκκων
μικρότερων από 0,6 mm μέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτοκόκκου κλάσματος (διερχόμενου από το κόσκινο
ανοίγματος 0.063 mm) μέχρι 6% κ.β.], για τα οποία η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor δεν
παρέχει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό της μέγιστης πυκνότητας, ο προσδιορισμός της απαιτούμενης
πυκνότητας θα γίνεται με βάση τη σχετική πυκνότητα (Dr),η οποία ορίζεται ως εξής:
Όπου η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως:

Dr

e max  e
e max  e min

x 100

όπου:
e

=

ο πραγματικός δείκτης πόρων του υλικού

emax=

ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιμή προσδιορισμού ελάχιστης
πυκνότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM D4254-00)

emin =

ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην μέγιστη πυκνότητα (δοκιμή προσδιορισμού μέγιστης
πυκνότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM D4253-00)
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 Γενικώς θα εφαρμόζεται σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 65%, όταν προβλέπεται συμπύκνωση
90%.
 Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70%, όταν προβλέπεται συμπύκνωση 95% Proctor.
5.3.5 Απαιτήσεις για την συμπύκνωση βραχωδών επιχωμάτων
Η μέθοδος συμπύκνωσης που θα επιλεγεί πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού
συμπύκνωσης. Προς τούτο, θα επιλέγεται ανάλογα με την κοκκομετρία του υλικού και το πάχος της
στρώσης, ο τύπος του εξοπλισμού συμπύκνωσης και ο αριθμός διελεύσεών του. Όταν προβλέπεται
σημαντικό επίχωμα (βλ. παράγραφο 3.4) από τη μελέτη του έργου, η εφαρμοστέα μεθοδολογία θα
προσδιορίζεται με βάση τα συμπεράσματα που θα συνάγονται κατά την κατασκευή του.
Κατάλληλος εξοπλισμός, θεωρείται ο ακόλουθος:
1. Βαρείς δονητικοί οδοστρωτήρες ρυμουλκούμενοι ή αυτοκινούμενοι στατικού γραμμικού φορτίου
τουλάχιστον 40 kg/cm. Ως στατικό γραμμικό φορτίο ορίζεται το φορτίο που αντιστοιχεί στο τύμπανο δια
του πλάτους του.
2. Στατικοί οδοστρωτήρες με κυλίνδρους αποτελούμενους από δικτύωμα σιδηρών ράβδων (Grid Rollers)
βάρους 5,0-12,0 ton γραμμικού στατικού φορτίου 80 kg/cm.
3. Απαιτούμενοι οδοστρωτήρες με κυλίνδρους με προεξοχές (κατσικοπόδαρα αυτοκινούμενα-Self-propelled
tamping rollers).
Γενικώς η συμπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του
εξοπλισμού συμπύκνωσης, η υποχώρηση δεν θα υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:
Πίνακας 9 – Κριτήριο αποδοχής συμπυκνωμένου εδάφους
Μέγιστη υποχώρηση μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του
οδοστρωτήρα (mm)
Τμήμα επιχώματος

Οδικά έργα
(με συμπύκν. 90% της
τροποπ. δοκιμής Proctor)

Οδικά και Σιδηροδρ. έργα (με
συμπύκν. 95% της τροποπ.
δοκιμής Proctor)

Θεμέλιο, πυρήνας

10,0

7,0

Μεταβατικό τμήμα

5,0

3,0

Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων, διαστάσεων 40x40 cm
από λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 15 mm, με κατάλληλη διαμόρφωση έδρασης, της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας. Οι μάρτυρες θα τοποθετούνται στις θέσεις υψομετρικών ελέγχων της παραγράφου 5.6 (ανοχές
των περατωμένων επιφανειών βραχωδών επιχωμάτων) και μετά την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της
ελεγχόμενης στρώσης θα αφαιρούνται, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη συμπύκνωση σε ποσοστό 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor,
απαιτούνται έως 12 διελεύσεις φορτίου των 40 kg/cm, ενώ για βαθμό συμπύκνωσης 90% Proctor συνήθως
αρκούν 6 διελεύσεις.
5.3.6 Απαιτήσεις για τη συμπύκνωση της «Στρώσης Διαμόρφωσης» σιδηροδρομικών έργων
Η “στρώση διαμόρφωσης” των Σιδηροδρομικών Έργων θα συμπυκνώνεται σε ξηρά πυκνότητα τουλάχιστον
ίση προς το 98% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή
συμπύκνωσης (Ε 105-86, Δοκιμή 11).
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Σε περιπτώσεις κατασκευής "στρώσης διαμόρφωσης" από "ελευθέρως στραγγιζόμενα"* υλικά, για τα οποία
η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης (Ε 105-86 Δοκιμή 11) δεν δίνει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό
της μέγιστης πυκνότητας, θα εφαρμόζεται συμπύκνωση με "σχετική πυκνότητα" (Dr) τουλάχιστον 76%.
Το “μέτρο παραμόρφωσης” Ε2 κατά τη δεύτερη φόρτιση της δοκιμής φορτιζόμενης πλακός (σύμφωνα με το
Πρότυπο prEN-ISO 22476-13) στις περιπτώσεις αυτές θα είναι 80 MN/m3.

5.4

Δοκιμαστικά επιχώματα

Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη μέθοδο που προτίθεται να εφαρμόσει για κάθε τύπο
υλικού.
Όταν προβλέπεται από τη μελέτη, η κατασκευή δοκιμαστικών επιχωμάτων έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις επαρκούς εμπειρίας επί της προτεινόμενης μεθόδου, για την έγκρισή της από
την Υπηρεσία θα γίνεται επί τόπου δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες. Προς τούτο θα κατασκευάζεται
δοκιμαστικό επίχωμα με όγκο όχι μικρότερο των 1.000 m3, και θα εξετάζεται η καταλληλότητα της
προτεινόμενης μεθόδου ή οι απαιτούμενες αναπροσαρμογές της με βάση δειγματοληψίες, εργαστηριακές
δοκιμές και έλεγχο των επιφανειακών παραμορφώσεων με τοπογραφικές μεθόδους. Για την κατασκευή του
δοκιμαστικού επιχώματος θα χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά.

5.5

Ειδικές απαιτήσεις για την κατασκευή επιχωμάτων

5.5.1 Κλιματικοί περιορισμοί κατασκευής
Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες αν κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες
είναι αντίξοες και επηρεάζουν δυσμενώς την κατασκευή.
Τα γαιώδη επιχώματα δεν θα κατασκευάζονται υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 2οC ή υπό
βροχή (μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αναμόχλευση της επιφανειακής στρώσης από την κίνηση των
βαρέων μηχανημάτων μεταφοράς και διάστρωσης).
5.5.2 Κυκλοφορία οχημάτων στο κατασκευαζόμενο γαιώδες επίχωμα
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώματος δεν πρέπει να κυκλοφορούν οχήματα μέχρι να ολοκληρωθεί
η συμπύκνωσή τους. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, οι κινήσεις θα προγραμματίζονται κατά τρόπο ώστε να μην
δημιουργούνται και αυλακώσεις τροχών.
Σκόπιμο επίσης είναι να μην κυκλοφορούνται συστηματικά ακόμη και τα ολοκληρωμένα τμήματα των
επιχωμάτων.
5.5.3 Καθορισμός ανώτατης τιμής επιτρεπόμενων καθιζήσεων
Το μέγεθος της μακροχρόνιας καθίζησης και η εξέλιξή της συναρτήσει του χρόνου, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υψηλών επιχωμάτων σημαντικών έργων, και βάσει αυτών
θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα επιτάχυνσης της καθίζησης (π.χ. επιφόρτιση, αποστράγγιση της
θεμελίωσης).
Τα θέματα αυτά αναφέρονται επιγραμματικά και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής.
5.5.4 Πρανή
Η εφαρμοστέα κλίση των πρανών των επιχωμάτων εξαρτάται από το ύψος αυτών και από τη φύση του
υπεδάφους και του εδαφικού υλικού κατασκευής.
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη, έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στον πίνακα 10.
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Πίνακας 10 – Κλίσεις πρανών επιχωμάτων (υ:β)
Ύψος πρανούς
επιχώματος

Περίπτωση

Κλίση πρανούς
[ύψος προς βάση]

(σε m)
Κατά γενικό κανόνα
(εφ΄ όσον το επιτρέπει το έδαφος)

Έως 1,5

1:3

από 1,5 έως 3,0

1:2

άνω των 3,00

2:3

Βραχώδη προϊόντα

1:1

Σε περίπτωση κινδύνου διαβρώσεως

1:3

Σε περιπτώσεις επιχωμάτων ύψους μεγαλύτερου από 10 μέτρα, όπως και σε ειδικές περιπτώσεις
μικρότερου ύψους (ασταθή εδάφη, υψηλός υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, μαλακά εδάφη με κινδύνους
υποχωρήσεων κλπ.), συνιστάται να συντάσσεται μελέτη ευστάθειας επιχωμάτων με υπολογισμό
γενικευμένης και εσωτερικής ευστάθειας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
5.5.5 Ζώνες φίλτρων βραχωδών επιχωμάτων
Εάν προβλέπεται από τη Μελέτη, επί της επιφανείας των επιχωμάτων που κατασκευάζονται με βραχώδη
προϊόντα, θα διαμορφώνεται ισοπεδωτική στρώση (στρώση φίλτρου) με αμμοχαλικώδη διαβαθμισμένα
υλικά, συμπυκνωμένου πάχους έως 10 cm. Η στρώση φίλτρου θα κατασκευάζεται μετά την πλήρη
συμπύκνωση του επιχώματος σε στάθμες και επικλίσεις, σύμφωνα με τη μελέτη.
Αντίστοιχα, και εάν προβλέπεται από τη Μελέτη, ζώνη φίλτρου θα κατασκευάζεται και στην στάθμη έδρασης
του επιχώματος, για την αποφυγή διείσδυσης της αργίλου του υπεδάφους εντός του σώματος επιχώματος.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού κατασκευής του φίλτρου θα ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α.

β.

γ

D 15% (αμμοχάλικου)
D 85% (υπεδάφους)
D 15% (αμμοχάλικου)
D 15% (υπεδάφους)
D 50% (αμμοχάλικου)
D 50% (υπεδάφους)

≤…. 5

≥

≤

5

25

όπου : Da%= το άνοιγμα των βροχίδων (οπών) του κόσκινου από το οποίο διέρχεται ποσοστό a% κατά
βάρος του υλικού.

5.6

Απαιτήσεις υψομετρικής ακρίβειας στρώσεων επιχωμάτων

5.6.1 Γενικά - ανοχές στάθμης χωματουργικών
Η τελική επιφάνεια του επιχώματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη
μηκοτομικές κλίσεις και επικλίσεις με υψομετρικές ανοχές r 3 cm.
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Οι εγκάρσιες κλίσεις εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη, θα είναι στα συνεκτικά μεν εδάφη
τουλάχιστον 4%, ενώ στα μη συνεκτικά τουλάχιστον 2%.
Τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας πέραν των ανωτέρω ορίων θα αποκαθίστανται, με αναμόχλευση,
προσθήκη ή αφαίρεση υλικού και εκ νέου μόρφωση και συμπύκνωση.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη αρκετό χρονικό
διάστημα, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, θα επανασυμπυκνώνεται πριν από την έναρξη κατασκευής
των υπερκειμένων στρώσεων.
5.6.2 Υποχωρήσεις επιχωμάτων και επιχωματώσεων διαμόρφωσης χωρών
Οι διαστάσεις, κλίσεις, και τα υψόμετρα των επιχωμάτων οδών, σιδηροδρομικών έργων και επιχωματώσεων
διαμόρφωσης χώρων κλπ., που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης, αναφέρονται σε περαιωμένη
κατασκευή των έργων, αφού δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναμενόμενες συνιζήσεις του υλικού
επιχωμάτων – επιχωματώσεων διαμόρφωσης χώρων, καθώς και οι καθιζήσεις του εδάφους θεμελιώσεως
αυτών, από το φορτίο της ανωδομής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε με διαδοχικές συμπληρώσεις, τόση επαύξηση
στο ύψος στέψης, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθμιση των κάθε είδους υποχωρήσεων.
Ο απολεσθείς από τις υποχωρήσεις αυτές όγκος δεν επιμετράται ιδιαιτέρως.
5.6.3 Ανοχές των περατωμένων επιφανειών βραχωδών επιχωμάτων
Ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5.6.1 και 5.6.2, και επιπλέον τα ακόλουθα:
Οι περατωμένες επιφάνειες του πυρήνα (στα γαιώδη επιχώματα) και του μεταβατικού τμήματος (στα
βραχώδη επιχώματα) θα ελέγχονται με τοπογραφικά όργανα, με ακρίβεια εκατοστού, στον άξονα και τα άκρα
εγκαρσίων διατομών που δεν θα απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 20 cm.
Θα υπολογίζονται οι διαφορές μεταξύ των πραγματικών υψομέτρων και των αντίστοιχων θεωρητικών, και θα
προσδιορίζονται οι ακραίες τιμές αυτών των διαφορών, ανά τμήμα μήκους τουλάχιστον 100 m. Οι διαφορές
που αντιστοιχούν σε σημεία που βρίσκονται πάνω από τη θεωρητική επιφάνεια θα λαμβάνονται με θετικό
πρόσημο.
Ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις:
1. Αν το ημιάθροισμα των ακραίων τιμών προκύπτει θετικό, θα πρέπει να είναι μικρότερο του 1/5 του
πάχους της τελευταίας στρώσης.
2. Αν το ημιάθροισμα των ακραίων τιμών προκύπτει αρνητικό, η απόλυτη τιμή του θα πρέπει να είναι
μικρότερη του 1/2 του πάχους της τελευταίας στρώσης.
3. Η ημιδιαφορά των ακραίων τιμών πρέπει να είναι μικρότερη των 5 cm για την επιφάνεια του πυρήνα και
των 3 cm για την επιφάνεια του μεταβατικού τμήματος.
Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα
ανακατασκευάζεται στο σωστό πάχος.
Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται συμπληρωματική στρώση.
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 τμήματος, αποτελούμενη από κοκκώδες υλικό καλά
διαβαθμισμένο, με μηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ’ αυτά του υλικού του βραχώδους επιχώματος.
5.6.4 Στάθμη Άνω Επιφάνειας Χωματουργικού (Α.Ε.Χ.)
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.6.1 και επί πλέον τα ακόλουθα:
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ΟΙ Α.Ε.Χ. των οδικών και σιδηροδρομικών έργων πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με τα υψόμετρα, τις
κατά μήκος κλίσεις και τις εγκάρσιες κλίσεις που προβλέπονται από τη μελέτη.
Οι ανοχές των υψομέτρων, ως προς τα θεωρητικά, δεν πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες
από τις αναφερόμενες στον ακόλουθο πίνακα 11 :
Πίνακας 11 – Μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση υψομέτρων Α.Ε.Χ.

Κατηγορία έργου

Μέγιστη επιτρεπόμενη
απόκλιση υψομέτρου
(mm)

Οδικά έργα [με προβλεπόμενη κατασκευή, επί της Α.Ε.Χ., φέρουσας
στρώσης με συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιμέντο)]

r 20

Οδικά έργα (στις υπόλοιπες περιπτώσεις)

r 30

Σιδηροδρομικά έργα

r 25

5.6.4.1 Οδικά έργα
Όσον αφορά τα οδικά έργα:
1. Αν δεν προβλέπεται Στρώση Στράγγισης Οδοστρώματος (Σ.Σ.Ο.), Στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας
(Σ.Α.Π.) από ασύνδετο υλικό, ή Ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγμάτων, η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται με την
άνω επιφάνεια της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.)
2. Αν προβλέπεται κατασκευή Σ.Σ.Ο. ή Σ.Α.Π., η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται με την επιφάνεια έδρασης της Σ.Σ.Ο. ή
της Σ.Α.Π.
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών Ορυγμάτων (Ι.Σ.Β.Ο.),
τότε οι απαιτήσεις ακριβείας υψομέτρων και ομαλότητας της Α.Ε.Χ. αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της
Ι.Σ.Β.Ο., ενώ η κατασκευή της Ι.Σ.Β.Ο. κατά τα λοιπά θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή
Υποβάσεων Οδοστρωμάτων (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00).
4. Η ΑΕΧ δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση με τα θεωρητικά υψόμετρα της επιφάνειας
μεγαλύτερες από:
 ±20 mm όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή έπ’ αυτής, φέρουσας στρώσης με συνδετικό υλικό
(άσφαλτο, τσιμέντο κτλ).
 ±30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
5. Η απαιτούμενη πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων ελέγχου καθορίζεται ως εξής:
 Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεία της διατομής (κορυφογραμμές, άκρα διατομής,
τυχόν χαμηλά σημεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σημεία, ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ
αυτών ανά διατομή να μην υπερβαίνει τα 10,0 m.
 Η απόσταση μεταξύ των διατομών ελέγχου δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 m.
5.6.4.2 Σιδηροδρομικά έργα
Για τα σιδηροδρομικά έργα η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται με την άνω επιφάνεια της Στρώσης Διαμόρφωσης (βλέπε και
παράγραφο 5.6.4).
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Ο έλεγχος των υψομέτρων θα γίνεται σε κάνναβο 10,0 m. κατά μήκος και 3,0 m εγκάρσια. Η επιφάνεια
θεωρείται αποδεκτή, όταν το πολύ μία ανά δέκα κατά μήκος μετρήσεις και το πολύ μία ανά εγκάρσια γραμμή
του καννάβου βρίσκεται εκτός των ορίων του Πίνακα 11.
Επιπρόσθετα οι ως άνω εκτός ορίων μετρήσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα όρια ανοχών
περισσότερο από 5 mm.
5.6.5 Ομαλότητα Στρώσης Διαμόρφωσης Σιδηροδρομικών Έργων
Η Α.Ε.Χ. σιδηροδρομικών έργων θα ελέγχεται με τρίμετρο κανόνα κάθετα προς τον άξονα της
σιδηροδρομικής γραμμής.
Οι μετρήσεις θα γίνονται με συχνότητα 100 μετρήσεων ανά 1.000 m μήκους, από τις οποίες μέχρι 25 θα
λαμβάνονται σε αποστάσεις 3 m μεταξύ τους.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση (emax) στην ανοχή ομαλότητας της Άνω Επιφάνειας Χωματουργικών (που
αντιστοιχεί στην άνω επιφάνεια της στρώσης διαμόρφωσης) θα είναι 20 mm.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι ποιότητος θα γίνονται είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο (εάν προβλέπεται η
εγκατάσταση και λειτουργία του, στα συμβατικά τεύχη του έργου), ή σε αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο
της εγκρίσεως της Υπηρεσίας ή εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ στην περιοχή εκτελέσεως των εργασιών. Οι
δαπάνες εκτέλεσης των προβλεπομένων στην παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ εργαστηριακών δοκιμών
περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδας των επιμετρούμενων εργασιών.

6.1

Έλεγχοι και παραλαβή

6.1.1 Έλεγχοι
Σκοπός και είδος ελέγχων
Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
 της καταλληλότητας των υλικών κατασκευής επιχωμάτων
 της περιεχόμενης υγρασίας κατά τη συμπύκνωση
Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα συγκρίνονται ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας.
Έκταση ελέγχων
Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται ένας τουλάχιστον έλεγχος ανά 150 m επιχώματος ή κάθε 50m3
συμπυκνωμένου υλικού.
Ειδικότερα για την στρώση έδρασης του οδοστρώματος θα γίνεται κατ’ ελάχιστον ένας έλεγχος ανά λωρίδα
κυκλοφορίας μήκους 50,0 m.
Η πυκνότητα του συμπυκνωμένου υλικού της στρώσης θα προσδιορίζεται βάσει του ξηρού φαινομένου
βάρους σε αδιατάρακτα δείγματα εδάφους ή με τη βοήθεια των μεθόδων άμμου (ΥΠΕΧΩΔΕ 106-86/2),
γύψου, είτε ισοδύναμου υγρού (ρευστού) ή και ανάλογων, συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων
προσδιορισμού της πυκνότητας με ραδιοϊσότοπα σύμφωνα με τα Πρότυπα ASTM D2922-04, ASTM D301704) και θα εκφράζεται ως ποσοστό μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας (τιμή Proctor) που λαμβάνεται με τη
μέθοδο ΥΠΕΧΩΔΕ Ε-105-Μέθοδος 11.
Στην περίπτωση προσδιορισμού της πυκνότητας επιτόπου με τη μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων, οι συσκευές
πρέπει να είναι βαθμονομημένες για τα συγκεκριμένα υλικά επιτόπου, ενώ μια τουλάχιστον μέτρηση ανά 10
διαδοχικές θα εκτελείται με τις κλασικές μεθόδους (μέθοδος άμμου) για τον έλεγχο της βαθμονόμησης.
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Τα αποτελέσματα της δοκιμών συμπύκνωσης θα συγκρίνονται με τα δεδομένα της πρότυπης εργαστηριακής
συμπύκνωσης υλικού, το οποίο προήλθε από το προϊόν που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο υλικό δεδομένου
ότι η εργαστηριακή πυκνότητα μπορεί να μεταβάλλεται από θέση σε θέση, λόγω αλλαγής της κοκκομετρικής
σύνθεσης του χρησιμοποιούμενου υλικού.
Οι θέσεις δειγματοληψίας θα διανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια ελέγχου, κατά την κρίση της
Υπηρεσίας, ο δε έλεγχος συμπύκνωσης θα περιλαμβάνει ολόκληρο το πάχος της εξεταζόμενης στρώσης.
Οι παράμετροι αντοχής εδάφους μπορούν να προσδιοριστούν και με δοκιμή φόρτισης πλάκας. Στην
περίπτωση αυτή θα εκτελούνται δοκιμές φόρτισης πλάκας σε δύο γειτονικές θέσεις.
6.1.2 Ιδιαίτεροι έλεγχοι χωματουργικών
1.

Έλεγχος επιχωμάτων

Κατά την έναρξη των χωματουργικών εργασιών θα εξακριβώνεται η συμπύκνωση την οποία επιτυγχάνει ο
Ανάδοχος με τον επιλεχθέντα απ’ αυτόν τρόπο εργασίας (μηχανήματα συμπύκνωσης, αριθμός διελεύσεων
οδοστρωτήρων, πάχη στρώσεων) στα χρησιμοποιούμενα είδη εδαφικών υλικών.
Εάν διαπιστωθεί βαθμός συμπύκνωσης μικρότερος του απαιτούμενου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αλλάξει τον
τρόπο εργασίας, ώστε να πετύχει τις προβλεπόμενες στην παρούσα Προδιαγραφή τιμές συμπύκνωσης.
Σε περιπτώσεις χονδρόκοκκων εδαφών και προϊόντων βραχωδών ορυγμάτων δεν είναι δυνατός ο
προσδιορισμός της συμπύκνωσης με τη δοκιμή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86 (Μέθοδος 11 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
13286-03), και θα εφαρμόζεται η μέθοδος Φόρτισης Πλάκας, όταν πρόκειται για σοβαρά έργα (π.χ.
κατηγοριών Ι και II).
Ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της συμπύκνωσης απαιτείται σε περιπτώσεις μεταβολής του είδους του
εδάφους, υγρών καιρικών συνθηκών ή λόγω αποκλίσεων από τον καθορισμένο τρόπο εργασίας.
Σε περιπτώσεις λεπτόκοκκων εδαφών συνιστάται ο έλεγχος της συμπύκνωσης με διεισδυόμετρο. Για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διεισδυομετρήσεων απαιτούνται συγκριτικές εργαστηριακές δοκιμές και
συνήθεις δοκιμές συμπύκνωσης.
2.

Έλεγχος στρώσης έδρασης

Η απόσταση μεταξύ των διαφόρων θέσεων ελέγχου εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Στην περίπτωση
ομοιόμορφων συνθηκών θα γίνονται έλεγχοι ανά λωρίδα κυκλοφορίας και ανά αποστάσεις που δεν θα
υπερβαίνουν τα 50 m, προκειμένου για έλεγχο με τη μέθοδο της άμμου (Ε106-86/2) και τα 25 m αν ο έλεγχος
γίνεται με πυρηνικές μεθόδους.
Σε περίπτωση που οι κανόνες αποδοχής του εδαφίου 3 της παραγράφου αυτής δεν ικανοποιούνται οι
έλεγχοι πυκνώνουν (ανά 25 m ή 12 m αντίστοιχα) για να εντοπισθεί με ακρίβεια η περιοχή με ελαττωμένη
πυκνότητα και να ληφθούν τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα.
3.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχων

Οι τιμές ξηρής πυκνότητας του επιτόπου συμπυκνωμένου υλικού που προσδιορίζονται είτε με τη μέθοδο της
άμμου (ΥΠΕΧΩΔΕ Ε106-86/2), είτε με πυρηνικές μεθόδους (ASTM D2922-04, ASTM D3017-04)
εκφρασμένες ως βαθμός συμπύκνωσης, ήτοι ως ποσοστό (%) της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας κατά
την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86 μέθοδος 11), θα πρέπει να ικανοποιούν τα
ακόλουθα κριτήρια αποδοχής:
 Μεμονωμένες τιμές
Καμία μεμονωμένη τιμή (Xi) δεν θα είναι μικρότερη από το ποσοστό (Xπ), ελαττωμένη κατά τρεις
εκατοστιαίες μονάδες για συνεκτικά εδάφη και κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες για μη συνεκτικά εδάφη.
Xi > Χπ - 3 (συνεκτικά εδάφη)

i = 1,2,3,…5
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i = 1,2,3,…5

 Μέσες τιμές
Ο μέσος όρος πέντε διαδοχικών γειτονικών τιμών (Χ5) δεν θα είναι μικρότερος από το ποσοστό (Χπ).

Χ5 > Χπ
Εάν ένα ή και τα δύο από τα παραπάνω κριτήρια αποδοχής δεν ικανοποιούνται ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει
χωρίς καθυστέρηση τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης, με
πρόσθετη συμπύκνωση, απομάκρυνση πολύ υγρών εδαφών, διύγρανση πολύ ξηρών εδαφών,
ανακατασκευή του επιχώματος, διόρθωση της κοκκομετρικής διαβάθμισης των εδαφών κλπ σε όλο το τμήμα
που αντιπροσωπεύεται από τις παραπάνω δοκιμές.
Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 5 ≤ Ν < 10, τότε επιτρέπεται,
κάθε φορά, ένα (1) επί μέρους αποτέλεσμα να είναι μικρότερο από την απαιτούμενη σχετική πυκνότητα (Dr),
όχι όμως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόμενου κάτω ορίου αυτής.
Οι τιμές δοκιμών φόρτισης πλάκας μπορούν να βρίσκονται μέχρι 10% κάτω των τιμών φέρουσας ικανότητας
των προδιαγραφών, ανάλογα με τα παραπάνω.
6.1.3 Καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχων
Οι θέσεις ελέγχου θα σημειώνονται επί σχεδίων οριζοντιογραφιών της οδού.
Η διεξαγωγή των ελέγχων πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο του Εργοταξίου.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα τηρούνται στο Αρχείο Ποιότητας του Έργου.
6.1.4 Παραλαβή
Ιδιαίτερα παραλαμβάνονται:
 Οι χωματουργικές εργασίες, ως προς την τήρηση των γεωμετρικών στοιχείων των διατομών της
οδού και την επίτευξη της προβλεπόμενης συμπύκνωσης.
 Η στάθμη των χωματουργικών πριν από την κατασκευή των υπερκείμενων στρώσεων.
 Εκάστη των ειδικών, υπερκειμένων στρώσεων, όπως στρώση προστασίας κατά του παγετού,
στρώσεις φίλτρου κλπ).
Προς τούτο, θα γίνεται αναπασσάλωση του άξονα της οδού, οριζοντιογραφικώς (σαν αφετηρία
επανασήμανσης) και θα λαμβάνονται στοιχεία ανά διατομή, με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση ή
ταχυμετρικά με εξάρτηση από μόνιμες χωροσταθμικές αφετηρίες. Υποχρεωτικά θα λαμβάνονται διατομές σε
χαρακτηριστικά σημεία των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών καμπυλών. Τα παραπάνω στοιχεία θα
λαμβάνονται από τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας,
θα ελέγχονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
Βάσει δε αυτών θα συντάσσονται οι επιμετρητικοί πίνακες και θα συντάσσεται το προβλεπόμενο
πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο.
Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου στις
διάφορες ζώνες του επιχώματος.
Οι ως άνω παραλαβές αφορούν την επιμέτρηση των εργασιών και είναι ανεξάρτητες των διαδικασιών
προσωρινής ή οριστικής παραλαβής του έργου κατά τις διατάξεις της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων της κατασκευής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
παρούσα Προδιαγραφή και εφ΄ όσον η κατασκευή δεν απορριφθεί από την Υπηρεσία στο ως άνω
πρωτόκολλο θα καθορίζεται λεπτομερώς η έκταση και η προθεσμία αποκατάστασης των ατελειών. Μετά την
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εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα γίνεται επανέλεγχος και θα συμπεριλαμβάνεται το όλο ιστορικό στο εν
λόγω πρωτόκολλο.

6.2

Δοκιμές

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα (και τυχόν νεότερα σχετικά Ευρωπαϊκά
Πρότυπα που θα τεθούν σε εφαρμογή μελλοντικά).
Πίνακας 12 – Πρότυπα εκτέλεσης δοκιμών ποιοτικού ελέγχου
ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Δειγματοληψία αργών υλικών

ΕΛΟΤ EN 932-1

Αναγνώριση και δειγματοληψία
εδαφών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Προπαρασκευή διατεταγμένων
δειγμάτων εδαφών

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Κοκκομετρική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-02

AASHTO T - 27

Όριο υδαρότητας

Ε 105-86/5/ΥΠΕΧΩΔΕ

AASHTO T - 89

Όριο πλαστικότητας

Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

AASHTO T - 90

Δείκτης πλαστικότητας

Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

AASHTO T - 91

Κατάταξη εδαφών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Σχέση υγρασίας – πυκνότητας

ΕΛΟΤ EN 13286-2

ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86/2

Έλεγχος συμπύκνωσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-03

AASHTO T - 147

Δοκιμαστική φόρτιση (Μέθοδος
Φορτιζόμενης Πλάκας)

prEN-ISO 22476-13

Έλεγχος Πυκνότητας με πυρηνικές
μεθόδους

ASTM D2922-04, ASTM
D3017-04

Δοκιμή CBR

AASHTO T193 και ASTM
D1883

Κατά την διάρκεια των κατασκευών, θα εκτελούνται ποιοτικοί έλεγχοι επί μέρους υλικών και κατασκευών
σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ).
Στα πλαίσια των ελέγχων συμπύκνωσης με τη μέθοδο της σχετικής πυκνότητας Dr επιτρέπονται οι
παρακάτω αποκλίσεις:
1. 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.
2. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 5 ≤ Ν < 10, τότε
επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί μέρους αποτέλεσμα να είναι μικρότερο από την απαιτούμενη σχετική
πυκνότητα (Dr), όχι όμως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόμενου κάτω ορίου αυτής.
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Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν t10, τότε κάθε φορά
ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιμών που πραγματοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις πρέπει να
βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Εργασιακοί κίνδυνοι – ληπτέα μέτρα για τον περιορισμό τους

Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.
Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικινδύνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει
προς τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
 Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.
 Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν
λειτουργεί: εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο
έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την
καρότσα κ.ο.κ.
 Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή / και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
 Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.
 Συντήρηση των εργοταξιακών οδών, ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλικοστρώσεις).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις διατάξεις του ΠΔ 305/96.
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Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.

7.2

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
 Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά
ηχοπετάσματα, προγραμματισμός κατάλληλων μεθόδων κατασκευής).
 Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων
κτλ.).
 Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.
 Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Η κατασκευή επιχώματος επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m3) έτοιμης κατασκευής συμπυκνωμένου
επιχώματος με λήψη στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών .
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
κατασκευής επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά
όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:


Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος και της στρώσης έδρασης οδοστρώματος (εάν
προβλέπεται).



Η συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωμάτων, μετά την τυχόν αφαίρεση των
ακατάλληλων γαιών και την συμπλήρωση κοιλωμάτων. (Η αφαίρεση των ακατάλληλων εδαφικών
στρώσεων επιμετράται ιδιαίτερα).



Η συμπύκνωση της επιφάνειας της ‘’στρώσης έδρασης με ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα ή
οδοστρωτήρα με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί λεία επιφάνεια επαρκώς
αποστραγγιζόμενη.



Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
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Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών που προέρχονται από εργασίες στο ίδιο το έργο,
συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα των γενικών εκσκαφών και ως εκ τούτου δεν επιμετράται ιδιαιτέρως. Για την
επιμέτρηση οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Διευκρινίζεται ότι στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής δεν περιλαμβάνονται τα μεταβατικά
επιχώματα των τεχνικών έργων (γεφυρών, ημιγεφυρών, τοίχων, οχετών, αγωγών, κτλ).
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην επανεπίχωση του
απομένοντος όγκου σκάμματος μετά την κατασκευή των θεμελίων των τεχνικών έργων του απομένοντος
όγκου.
Επισημαίνεται ότι:
 για την επανεπίχωση των ορυγμάτων ακροβάθρων γεφυρών, κιβωτιοειδών οχετών (τοίχων
κ.λ.π.) έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00.
 για την επανεπίχωση απομένοντος όγκου ορυγμάτων τοποθέτησης υπογείων δικτύων έχουν
εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00

General excavations for Buildings -- Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00

Excavations for foundation works -- Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00

Transition embankments -- Μεταβατικά Επιχώματα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

Underground utilities trench backfilling -υπογείων δικτύων

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties – Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor

Επανεπίχωση

ορυγμάτων
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compaction. -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό.
Συμπύκνωση Proctor.
ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear –- Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of
soil - Part 1: Identification and description -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές
- Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών - Μέρος 1: Ταυτοποίηση και
περιγραφή

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα υλικά επανεπίχωσης θα λαμβάνονται κατ΄ αρχήν από τα πλέον κατάλληλα από τα προϊόντα εκσκαφής
των ορυγμάτων και θεμελίων και μόνον όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι διαθέσιμα
όταν απαιτούνται (σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών), θα χρησιμοποιούνται προϊόντα
δανειοθαλάμων.
Ο Ανάδοχος γενικώς οφείλει να προγραμματίζει την εκτέλεση των πάσης φύσης εκσκαφών κατά τρόπο ώστε
να μπορούν να αξιοποιηθούν τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών για την επανεπίχωση των ορυγμάτων και
την κατασκευή επιχωμάτων.
Σε περίπτωση που, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν καταστεί δυνατή η αξιοποίηση στις κατασκευές
των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί αντίστοιχες ποσότητες από
δάνεια υλικά χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

4.2

Καταλληλότητα εδαφικών υλικών

Η καταλληλότητα των εδαφικών υλικών για την επανεπίχωση της θεμελίωσης των τεχνικών έργων εξαρτάται
από τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά και την ικανότητα τους προς συμπύκνωση.
Η ταξινόμηση των εδαφών, ως προς τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συμπύκνωσής κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1 έχει ως εξής (βλέπε παρακάτω Πίνακα 1):
Πίνακας 1 – Κατηγορίες Εδαφικών Υλικών κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1
Ικανότητα
συμπυκνώσεως

Κατάταξη εδαφών

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά,
χονδρόκοκκα και μικτόκοκκα εδάφη

V1

GW, GI, GE, SW, SI, SE,
GU, GT, SU, ST

Συνεκτικά, μικτόκοκκα εδάφη

V2

GU, GT, SU, ST

Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

V3

UL, UM, TL, TM, TA

Συνοπτική περιγραφή υλικού
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Τα οργανικά κλπ εδάφη των κατηγοριών (HN, HZ, F, OU, OT, OH, OK) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO
14688-1 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
Γενικώς τα υλικά επιχωμάτωσης θα είναι απαλλαγμένα από οργανικές ύλες, φύλλα, χλόη και ρίζες φυτών.
Η ικανότητα συμπύκνωσης των εδαφικών υλικών εξαρτάται από την κοκκομετρία, τη μορφή των κόκκων και
την περιεκτικότητα σε νερό.
Ειδικότερα:
 Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σημασία στην ικανότητα συμπύκνωσης έχει η σύνθεση των
κόκκων και η μορφή τους και μικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό.
 Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σημασία στη συμπύκνωση έχει η περιεκτικότητα σε
νερό.
 Η συμπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της μικρής τους ευπάθειας στο νερό και
στην αποσάθρωση είναι ευχερέστερη από ότι η συμπύκνωση των εδαφών των κατηγοριών V2
και V3.
Επισημαίνονται ακόμη τα εξής:
 Σε πολύ υγρά ή συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο υψηλός βαθμός
συμπύκνωσης.
 Σε πολύ ξηρά εδάφη, η απαιτούμενη συμπύκνωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σημαντικά
μεγαλύτερο έργο συμπύκνωσης (αριθμός διελεύσεων οδοστρωτήρων, μέγεθος οδοστρωτήρων
κοκ).
Κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν εδαφικά υλικά μη συνεκτικά, της κατηγορίας V1
και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιούνται
και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για το υλικό επανεπίχωσης όταν προβλέπεται να αποτελέσει βάση έδρασης
οδοστρωμάτων ή πρόσθετων επιχωμάτων.
Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00, τόσο
για τα χρησιμοποιούμενα υλικά όσο και για τον βαθμό συμπύκνωσής τους.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Ο καθορισμός του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον εξοπλισμό συμπύκνωσης που θα
χρησιμοποιηθεί και από την κατηγορία των χρησιμοποιούμενων εδαφικών υλικών.
Στον παρακάτω Πίνακα 2 παρέχονται γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών
συμπύκνωσης.
Τα στοιχεία του Πίνακα 2 είναι ενδεικτικού χαρακτήρα και αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές. Όταν δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν τα πλέον κατάλληλα κατά περίπτωση μηχανήματα, τα αναφερόμενα πάχη ενδεχομένως
θα πρέπει να μειωθούν ενώ υπό ευνοϊκές συνθήκες είναι δυνατή και η υπέρβαση των τιμών αυτών.
Ο εξοπλισμός συμπύκνωσης, το πάχος των στρώσεων, και ο τρόπος συμπύκνωσης, θα αποτελούν
αντικείμενο προτάσεων του Αναδόχου και εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Για την επιλογή του εξοπλισμού θα λαμβάνονται υπόψιν οι διαστάσεις της προς συμπύκνωσης επιφάνειας
και η γενική απαίτηση διάστρωσης των προϊόντων κατά ομοιόμορφες στρώσεις.
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Η επανεπίχωση πρέπει να γίνεται εν ξηρώ. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το
σκάμμα από επιφανειακά και υπόγεια νερά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-04-00-00.
Η υγρασία του υλικού πλήρωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη
συμπύκνωση. Υλικά με αυξημένη υγρασία δεν θα χρησιμοποιούνται πριν στεγνώσουν επαρκώς.
Η απομάκρυνση των τυχόν μέσων αντιστήριξης πρανών θα γίνεται σταδιακά και με τρόπο ώστε αφενός μεν
να αποφεύγεται χαλάρωση και κατάπτωση των πρανών και αφετέρου να διευκολύνεται η διάστρωση και
συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης του σκάμματος.
Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης θα είναι τουλάχιστον ίσος προς 92% της μέγιστης πυκνότητας της
λαμβανομένης σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13286-2 εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από την Μελέτη.
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Είδος Μηχανήματος

ΕΛΟΤ

750

Βαριές
600-8000

300-750

Μέσες

500

Βαρύς

0 = Ως επί το πλείστον κατάλληλο

+ = Συνιστάται

Σημειώσεις:

Δονητικοί κύλινδροι

Δονητικές πλάκες

100-500

Μέσος

Βαρύς

Δονητής εκτονώσεων

25-60
60-200

Μέσος

Δονητικός
συμπυκνωτής

έως 600

Ελαφρός

100-300

Μέσες

Δονητικός κύλινδρος

έως 100

Ελαφρές

Δονητικές πλάκες

25-60
έως 100

Μέσος

Ελαφρός

έως 25

Ελαφρός

Ονομαστικό
βάρος σε kg

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00:2009

V1

20-30

20-30

έως 20

20-30

20-40

έως 15

Πάχος
Στρώσης

4-6

3-5

3-5

3-4

2-4

2-4

Αριθμός
Διελεύσεων

0

0

0

+

+

+

Καταλληλότητα

+

+

+

0

0

+

+

20-50

40-70

30-50

30-50

20-40

40-50

20-40

4-6

3-5

3-5

3-4

3-4

2-4

2-4

+

0

0

+

+

+

+

V2

20-40

30-50

20-40

30-50

25-35

20-40

15-30

15-20

15-20

έως 15

15-20

15-30

έως 15

Πάχος
Στρώσης

Μέσα και βαριά μηχανήματα συμπύκνωσης

+

+

+

0

+

+

Καταλληλότητα

5-6

3-5

3-5

3-4

3-4

2-4

2-4

5-6

4-6

4-6

3-5

3-4

2-4

Αριθμός
Διελεύσεων

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

Καταλληλότητα

-

-

-

30-40

20-30

20-30

10-30

-

-

-

20-30

10-30

έως 10

Πάχος
Στρώσης

V3

9

-

-

-

3-5

3-5

2-4

2-4

-

-

-

3-5

2-4

2-4

Αριθμός
Διελεύσεως

Κατάταξη εδάφους ως προς την Ικανότητα Συμπύκνωσης Εδάφους (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1)

Πίνακας 2 – Ταξινόμηση εδαφών και μηχανημάτων συμπύκνωσης

Δονητής εκτονώσεων

Δονητικός
συμπυκνωτής

Ελαφρά μηχανήματα συμπύκνωσης

©
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου θα εκτελούνται οι ακόλουθοι εργαστηριακοί έλεγχοι (επί τόπου του
έργου ή σε αναγνωρισμένα εργαστήρια):
 Καταλληλότητας των εδαφικών υλικών κατασκευής της επανεπίχωσης (κοκκομετρία, όρια
Atterberg).
 Δοκιμών συμπύκνωσης κατά τροποποιημένη μέθοδο Proctor.
 Βαθμού συμπύκνωσης.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα τηρούνται στον φάκελο ποιοτικών στοιχείων του έργου και θα είναι
στη διάθεση της Υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν.
Έλεγχοι καταλληλότητας των υλικών επανεπίχωσης θα διενεργούνται σε κάθε εμφανή αλλαγή των
χαρακτηριστικών των χρησιμοποιουμένων υλικών.
Θα διενεργείται μια κατ΄ ελάχιστο δοκιμή συμπύκνωσης για κάθε σκάμμα και επί πλέον:
α.

Σε κάθε εμφανή αλλαγή των εδαφών επανεπίχωσης.

β. Ανά 50 m2 επανεπίχωσης και ανά στρώση πάχους 1,00 m, στις περιπτώσεις που στη θέση της
επανεπίχωσης προβλέπονται υπερκείμενες κατασκευές.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.
Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικίνδυνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
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Ειδικότερα:
Πίνακας 3 – Κίνδυνοι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών
Κατά τη μεταφορά, απόθεση και
διακίνηση των υλικών

Εκφόρτωση με ανατροπή

Κατά την επίχωση

Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού
Πλημμελής χρήση εργαλείων χειρός

7.2

Καταπτώσεις πρανών στη ζώνη
εκτέλεσης των εργασιών

Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού

Τραυματισμός περαστικών

Πλημμελή μέτρα περίφραξης.

Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά τη φάση της επίχωσης

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Στα ληπτέα μέτρα, πέραν των σχετικά αναφερομένων στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00, περιλαμβάνονται
ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1. Στην περίμετρο των εκσκαφών θεμελίων θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη και κατάλληλη σήμανση.
2. Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών προειδοποιητικής
πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει πριν από τον χώρο ελιγμών
εξοπλισμού σε λειτουργία.
3. Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν λειτουργεί:
εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο έδαφος,
απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την καρότσα κ.ο.κ.
4. Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών πρανών ή /
και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
5. Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57.ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες
απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης
και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99
και Π.Δ. 305/96 περί ελάχιστων μέτρων ασφάλειας στα εργοτάξια).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 4:
Πίνακας 4 – Απαιτήσεις μέσων ατομικής προστασίας
Προστατευτική ενδυμασία

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών και βραχιόνων

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345
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Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
 Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά
ηχοπετάσματα, προγραμματισμός κατάλληλων μεθόδων κατασκευής).
 Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων
κλπ.).
 Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.
 Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι επανεπιχώσεις των ορυγμάτων διακρίνονται:
α.

Σε εκτελούμενες με μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση.

β.

Σε εκτελούμενες εξ ολοκλήρου χειρωνακτικά και με εξοπλισμό συμπύκνωσης περιπατητικού τύπου
(πεζού χειριστή).

Οι επανεπιχώσεις επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), με βάση τον απομένοντα όγκο σκάμματος μετά την
κατασκευή των θεμελίων των τεχνικών έργων.
Η επανεπίχωση (υλικά, διάστρωση και συμπύκνωση) σκάμματος που αντιστοιχεί σε μη αιτιολογημένες
υπερεσκαφές, (βλέπε σχετικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00)
που οφείλονται στον τον ίδιο Ανάδοχο δεν επιμετρώνται.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
επανεπίχωσης σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

12



Η προώθηση των εδαφικών υλικών εντός του ορύγματος με μηχανικά μέσα με ή χωρίς
χειρονακτική υποβοήθηση.



Η διάστρωση κατά στρώσεις.



Η προμήθεια και μεταφορά νερού και το κατάβρεγμα των εδαφικών υλικών για την απόκτηση
της βέλτιστης υγρασίας.



Η αναμόχλευση των υλικών για το στέγνωμά τους σε περίπτωση περιεκτικότητας υγρασίας.



Η συμπύκνωση των στρώσεων των εδαφικών υλικών στον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης.



Η λήψη μέτρων για τον έλεγχο επιφανειακών και υπογείων υδάτων κατά την εκτέλεση των
εργασιών επανεπίχωσης.



Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
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 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία
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ΠΔ 17/96, ΠΔ 159/99 & ΠΔ 305/96 - Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α



Οδηγία 92/57.ΕΕ - Minimum requirements for health and safety of permanents and
mobile
sites -- Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων»

work
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-07-03-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-0703-00 «Μεταβατικά επιχώματα» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-07-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Μεταβατικά επιχώματα

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στον καθορισμό των απαιτήσεων
για την κατασκευή επιχωμάτων πίσω από τεχνικά έργα (ακρόβαθρα γεφυρών, οχετούς, τοίχους
αντιστήριξης) με επίλεκτα, μη πλαστικά, αμμοχαλικώδη υλικά.
Τα ως άνω επιχώματα ονομάζονται μεταβατικά επιχώματα και η κατασκευή τους αποσκοπεί στην
ελαχιστοποίηση των υποχωρήσεων της επίχωσης στην περίμετρο των τεχνικών έργων (λόγω συνιζήσεως)
και των εκ του λόγου αυτού επιπτώσεων στο κατάστρωμα της οδού.
Τα μεταβατικά επιχώματα συνδυάζονται συχνά και με μεταβατικά έργα (π.χ. πλάκες πρόσβασης), που δεν
εντάσσονται στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials –
--Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00

Road pavement subgrade layer with unbound soil -- Στρώση έδρασης
οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες – Mέθοδος
δοκιμής : Aντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of
particle size distribution - Sieving method -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων
των αδρανών – Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας –
Μέθοδος με κόσκινα.

ΕΛΟΤ EN 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates – Part 2: Determination of
particle size distribution. Test sieves, nominal size of apertures -- Δοκιμές για
τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών –

5
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Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων -- Κόσκινα δοκιμών,
ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων.
EΛΟΤ EN 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό.
Συμπύκνωση Proctor.

ΕΛΟΤ EN 13286-3

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 3: Test methods for
laboratory reference density and water content – Vibrocompression with
controlled
parameters.
-Μίγματα
μη
σταθεροποιημένα
και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες – Μέρος 3: Εργαστηριακές μέθοδοι
δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε
νερό - Δονητική θλίψη υπό ελεγχόμενες παραμέτρους.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of
soil - Part 2: Principles for a classification -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές
- Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών - Μέρος 2: Αρχές ταξινόμησης

ΕΛΟΤ EN 932-1

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling -Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
1: Μέθοδος δειγματοληψίας

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Geotechnical investigation and testing -- Sampling methods and
groundwater measurements -- Part 1: Technical principles for execution -Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεις
υπόγειου νερού - Μέρος 1: Τεχνικές αρχές εκτέλεσης εργασιών

prEN-ISO 22476-13

Geotechnical investigation and testing — Part 13: plate loading test -Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές . Μέρος 13: Δοκιμή φορτιζομένης πλάκας.

ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of
soil - Part 1: Identification and description -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές
- Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών - Μέρος 1: Ταυτοποίηση και
περιγραφή

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά κατασκευής των μεταβατικών επιχωμάτων θα είναι κοκκώδη, από φυσικά ή θραυστά αμμοχάλικα,
με δείκτη πλαστικότητας Ρ1 d 4. Κατάλληλα είναι τα υλικά της κατηγορίας Ε4 (κατηγοριοποίηση κατά
ΥΠΕΧΩΔΕ), τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
 Μέγιστος κόκκος < 80 mm.
 Ποσοστό διερχομένων από το κόσκινο βροχίδας 0,063 mm κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1.

6
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009

 Όριο υδαρότητας LL < 30 (σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε105-86/5).
 Δείκτης πλαστικότητας Ρ1 < 4 (σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε105-86/6).
 Πλήρης απουσία οργανικών (0% περιεκτικότητα).
 Διόγκωση 0 [μηδέν] (προσδιορισμός κατά τη μέθοδο της ξηράς οξείδωσης κατά το Πρότυπο
AASHTO Τ-194).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικές απαιτήσεις

Τα υπόψη, ειδικών απαιτήσεων, επιχώματα αποτελούν μεταβατική ζώνη μεταξύ των τεχνικών έργων που
αποτελούν άκαμπτες (από γεωτεχνικής άποψης) κατασκευές και του φυσικού εδάφους (ορύγματος) ή των
συμβατικών επιχωμάτων. Τυχόν υποχωρήσεις της ζώνης αυτής έχουν άμεσες επιπτώσεις επί της τελικής
επιφάνειας. Ως εκ τούτου απαιτείται επιμελημένη κατασκευή και αυστηρή τήρηση των όρων της παρούσας
Προδιαγραφής.

Σχήμα 1 – Τυπική διαμόρφωση μεταβατικού επιχώματος
Όταν η κατασκευή του μεταβατικού επιχώματος προβλέπεται να προηγηθεί της κατασκευής των όμορων
επιχωμάτων του έργου, δεν έχει εφαρμογή η απεικονιζόμενη στο Σχήμα 1 διαμόρφωση. Στην περίπτωση
αυτή η κλίση των πρανών του μεταβατικού επιχώματος θα διαμορφώνεται 2:3 (υ:β) ή όπως προβλέπεται
από τη μελέτη.
Η συμπύκνωση πλησίον των παρειών των τεχνικών θα εκτελείται με προσοχή και με χρήση ελαφρών
συμπυκνωτών (π.χ. δονητικών πλακών), για την προστασία των τεχνικών έργων και ιδιαιτέρως των
εξωτερικών μονωτικών στρώσεων. Νοείται ότι τα εν λόγω συμπυκνωτικά μέσα πρέπει να είναι ικανής
αποδόσεως, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος με βάση τη μελέτη ελάχιστος βαθμός συμπύκνωσης.
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Προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης

Για την προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης μεταβατικού επιχώματος έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις
που καθορίζονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00.

5.3

Διάστρωση υλικών

Τα μεταβατικά επιχώματα θα κατασκευάζονται αφού το σκυρόδεμα του τεχνικού έργου αποκτήσει την
ενδεδειγμένη αντοχή του.
Η πλήρωση των ορυγμάτων με κατασκευή μεταβατικού επιχώματος θα γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο
πλευρές του τεχνικού.
Η διάστρωση θα γίνεται κατά στρώσεις χαλαρού πάχους 15 έως 30 cm.

5.4

Συμπύκνωση μεταβατικού επιχώματος

5.4.1 Γενικές αρχές συμπύκνωσης
 Ως προς τον βαθμό συμπύκνωσης του μεταβατικού επιχώματος, ισχύουν γενικά οι αντίστοιχες
απαιτήσεις για τα επιχώματα οδικών ή σιδηροδρομικών έργων, που κατασκευάζονται εν επαφή
με το μεταβατικό επίχωμα (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00).
 Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά τη συμπύκνωση θα εξασφαλίζονται οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Μεθοδική συμπύκνωση ισοπαχών στρώσεων για ομοιόμορφη τελική συμπεριφορά του
επιχώματος.
2. Χρήση υλικού συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης.
3. Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού συμπύκνωσης.
Στα μεταβατικά επιχώματα, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη μελέτη, θα εξασφαλίζεται
ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα, τουλάχιστον ίση με το 92% της μέγιστης πυκνότητας, που
επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (EN 13286-2) στις
ανώτερες στρώσεις του επιχώματος και μέχρι βάθους 1,00 m.
Η συμπύκνωση των υλικών θα εκτελείται υπό συνθήκες πλησίον της βέλτιστης περιεχόμενης υγρασίας. Όταν
η περιεχόμενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού αποκλίνει σημαντικά από τη βέλτιστη, θα γίνεται διαβροχή
κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη ύγρανση του υλικού, ή (κατά περίπτωση) θα γίνεται ξήρανση
αυτού με αναμόχλευση για τον καλύτερο αερισμό ή ανάμιξη με στεγνές παρτίδες υλικού.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συμπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόμενης υγρασίας
ανώτερης της βέλτιστης. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης δεν θα εκτελούνται
εργασίες συμπύκνωσης μεταβατικού επιχώματος.
5.4.2 Έλεγχος βαθμού συμπύκνωσης
1. Ο έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης του υλικού πλήρωσης θα γίνεται σε κάθε διακεκριμένη στρώση,
όπως αναφέρεται παρακάτω με την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor (E105-86 Δοκιμή 11).
Προκειμένου για χονδρόκοκκα υλικά θα γίνεται διόρθωση όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο (βλ.
και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00).
2. Η μέθοδος ΑASHTΟ T-180, Μέθοδος D, θα εφαρμόζεται και για τα κοκκώδη υλικά, στα οποία το
συγκρατούμενο στο κόσκινο Νο 4 υλικό δε θα υπερβαίνει το 60%. Στην περίπτωση αυτή, η
υπολογιζόμενη κατά την παραπάνω μέθοδο μέγιστη εργαστηριακή πυκνότητα, θα διορθώνεται με το επί
τις εκατό ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού P, που συγκρατείται στο κόσκινο.
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γ=100 / [ P/ε+ (100-P)/γs ]
όπου :
γ=

η διορθωμένη ξηρά πυκνότητα του μίγματος (λεπτόκοκκου και χονδρόκοκκου υλικού).

γs

=

η μέγιστη ξηρά εργαστηριακή πυκνότητα του υλικού, που διέρχεται από το κόσκινο.

P

=

το ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται στο κόσκινο.

ε=

το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού, που συγκρατείται στο κόσκινο.

3. Όταν η περιεκτικότητα του υλικού κατασκευής των μεταβατικών επιχωμάτων σε χονδρόκοκκο υλικό
(συγκρατούμενο από το κόσκινο Νο 4) είναι μεγαλύτερη από 60%, ή όταν χρησιμοποιούνται βραχώδη
προϊόντα εκσκαφών, ο έλεγχος της συμπύκνωσης θα εκτελείται με τη μέθοδο της πρότυπης κυλίνδρωσης
του υλικού μέχρι άρνησης, ή με τη μέθοδο της φόρτισης πλάκας.
Ο έλεγχος με πρότυπη κυλίνδρωση συνίσταται στην παρακολούθηση της τήρησης της καθορισμένης
διαδικασίας εργασίας, χωρίς να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από κάθε ευθύνη για την επίτευξη της
απαιτούμενης συμπύκνωσης.
Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την προκύπτουσα κατά τη δοκιμαστική
συμπύκνωση μεθοδολογία εκτέλεσης, έστω και αν απαιτούνται περισσότερες διελεύσεις μηχανημάτων
συμπύκνωσης ή μικρότερα πάχη στρώσεων, χωρίς εκ του λόγου αυτού να μπορεί να απαιτήσει την
καταβολή υψηλότερης αμοιβής.
4. Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών συμπυκνώσεως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από μία δοκιμή για κάθε
διακεκριμένη στρώση υλικού πλήρωσης.
5. Αν οι τιμές βαθμού συμπυκνώσεως που εξακριβώθηκαν με τους παραπάνω ελέγχους είναι μικρότερες
από τις προδιαγραφόμενες τιμές στην παρούσα, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να μεταβάλει τον τρόπο
εργασίας, ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόμενες τιμές συμπυκνώσεως.
6. Σε περίπτωση ομοειδούς υλικού πληρώσεως και αν οι έλεγχοι συμπύκνωσης που εκτελούνται
αποδείξουν ικανοποιητική ομοιομορφία, τότε η Υπηρεσία μπορεί να δεχθεί περιορισμό του ελάχιστου
αριθμού 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 (βλ. Πίνακα 1 της παρούσας).
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Πίνακας 1 – Λειτουργικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού συμπύκνωσης

Είδος Μηχανήματος

Κατηγορία Ικανότητας Συμπύκνωσης Εδάφους

Βάρος
λειτουργίας
σε kg

V1
Καταλληλότητα

Πάχος
Στρώσης

Αριθμός
Διελεύσεων

Παρατηρήσεις

Ελαφρά μηχανήματα συμπύκνωσης
Δονητικός
συμπιεστής

Ελαφρός

έως 25

+

έως 15

2-4

Μέσος

25-60

+

20-40

2-4

Δονητής
εκρήξεων

Ελαφρός

έως 100

0

20-30

3-4

Δονητικές
πλάκες

Ελαφρές

έως 100

+

έως 20

3-5

Μέσες

100-300

+

20-30

3-5

Δονητικός
κύλινδρος

Ελαφρός

έως 600

+

20-30

4-6

1.

Όπου V1 μη
συνεκτικά
χονδρόκκοκα και
μικτόκκοκα
εδάφη.
Κατάταξη κατά
ΕΛΟΤ EN ISO
14688-1 = GW,
GI, GE, SW, SI,
SE, GU, GT, SU,
ST.

2.

Όπου + =
Συνιστάται

3.

Όπου 0 = Ως
επί το πλείστον
κατάλληλο

4.

Σε δυσμενείς
συνθήκες (π.χ.
υψηλή
περιεκτικότητα σε
νερό) είναι
δυνατόν να
μειωθούν τα
ανωτέρω πάχη
στρώσεων.
Ακριβείς τιμές
μπορούν να
προκύψουν μόνο
με δοκιμαστική
συμπύκνωση.

Μέσα και βαριά μηχανήματα συμπύκνωσης
Δονητικός
συμπιεστής
Δονητής
εκρήξεων
Δονητικές
πλάκες
Δονητικοί
κύλινδροι

Μέσος

25-60

+

20-40

2-4

Βαρύς

60-200

+

40-50

2-4

Μέσος

100-500

0

20-40

3-4

Βαρύς

500

0

30-50

3-4

Μέσες

300-750

+

30-50

3-5

Βαριές

750

+

40-70

3-5

600-8000

+

20-50

4-6

7. Στις περιπτώσεις σοβαρών έργων και εφ΄ όσον διατίθενται τα απαιτούμενα όργανα, εκτός της πρότυπης
κυλίνδρωσης, ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης θα ορίζεται και με δοκιμαστικές φορτίσεις,
σύμφωνα με τη μέθοδο φόρτισης πλάκας, κατά την οποία η αντοχή του εδάφους προσδιορίζεται από το
μέτρο παραμόρφωσης (Ε), με βάση τον τύπο:
Ε=1,5P R/S σε kg/m2
Όπου:

(1)

P= η ασκηθείσα πίεση σε kg

R= η ακτίνα της φορτιζόμενης κυκλικής πλάκας σε cm
S= η καθίζηση της πλάκας σε cm
Το μέτρο παραμόρφωσης Ε προσδιορίζεται κατά τη φόρτιση πλάκας διαμέτρου 30 cm.
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Ο λόγος της τιμής Ε2 της δεύτερης φόρτισης προς την τιμή Ε1 της πρώτης φόρτισης (Ε2/Ε1) δεν
επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος από 2,20. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει όταν η τιμή Ε της πρώτης
φόρτισης φτάνει ήδη το 60% της θεωρητικής τιμής για τη δεύτερη φόρτιση ή όταν πρόκειται για βραχώδη
εδάφη.
Με τη συμπύκνωση θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι παρακάτω ελάχιστες αντοχές ως μέσος όρος δύο
τουλάχιστον δοκιμών μέσω της φόρτισης πλάκας (βλέπε Πίνακα 2).
Πίνακας 2 – Ελάχιστες τιμές Ε2 με εφαρμογή του τύπου (1)

Είδος εδάφους

Ε2 τιμή σε (MN/m2)

Για συνεκτικά υλικά επίχωσης

30

Για το συνεκτικό υπέδαφος

45

8. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του έργου, και μετά από οικονομοτεχνική διερεύνηση, το μεταβατικό
επίχωμα μπορεί να υποκατασταθεί από λιθορριπή.
Οι λιθορριπές θα κατασκευάζονται από λίθους λατομείου μέγιστης διάστασης 0,40 m (ή μικρότερης εφ’
όσον οι διαστάσεις του σκάμματος και οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη χρήση τόσο μεγάλων
λίθων), σε στρώσεις μέγιστου πάχους 0,80 m και το συνολικό τους ύψος δεν θα υπερβαίνει τα 8,00 m.
Σε όση έκταση δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση συνήθων δονητικών οδοστρωτήρων, οι λιθορριπές θα
συμπυκνώνονται με δονητικούς συμπιεστές, δονητικές πλάκες, δονητικούς κυλίνδρους κτλ., σύμφωνα με
τον Πίνακα 1 της παρούσας.
Το μηχάνημα συμπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και υπόκεινται
στην έγκριση της Επίβλεψης.
Η ανώτερη στρώση του επιχώματος στην περίπτωση αυτή, ελαχίστου συμπυκνωμένου πάχους 30 cm,
θα κατασκευάζονται από υλικό που πληροί τους όρους της Προδιαγραφής κατασκευής υπόβασης
οδοστρωμάτων από ασύνδετα υλικά (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00).
Οι λίθοι της ανώτερης στρώσης της λιθορριπής πρέπει να είναι διατεταγμένοι και συμπυκνωμένοι έτσι
ώστε να μπορούν να συγκρατήσουν το τοποθετούμενο εν συνεχεία υλικό της υπόβασης.
Ανεξάρτητα απ΄ αυτό, το πάχος της στρώσης από υλικό υπόβασης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
είναι μικρότερο των 30 cm.

5.5

Περιορισμοί κατά την κατασκευή μεταβατικών επιχωμάτων

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι οι καιρικές
συνθήκες είναι αντίξοες.
Εάν η διάστρωση και η συμπύκνωση των υλικών εκτελείται σε εποχή ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών,
απαιτείται το υλικό κάθε στρώσης να αναμοχλεύεται και να διαβρέχεται ομοιόμορφα πριν από τη
συμπύκνωση μέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη περιεχόμενη υγρασία, η οποία πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη
διάρκεια της συμπύκνωσης.
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Απαιτήσεις ακρίβειας υψόμετρων στρώσεων μεταβατικών επιχωμάτων

Η τελική επιφάνεια του μεταβατικού επιχώματος θα είναι ομαλή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη
μελέτη της οδού κατά μήκος και εγκάρσιες κλίσεις και στην προβλεπόμενη στάθμη, με ανοχή ± 3 cm. Κάθε
ανωμαλία πέρα των ανωτέρω ορίων θα διορθώνεται, με αναμόχλευση, προσθήκη ή αφαίρεση υλικού και εκ
νέου μόρφωση και συμπύκνωση.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη αρκετό χρονικό
διάστημα, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, θα επανασυμπυκνώνεται πλήρως πριν να εκτελεστούν οι
επόμενες εργασίες

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένων εργασιών

6.1

Έλεγχοι και παραλαβή

6.1.1 Έλεγχοι
6.1.1.1 Σκοπός και είδος ελέγχων
Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
 της καταλληλότητας των υλικών κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων.
 του ποσοστού υγρασίας κατά τη συμπύκνωση.
 του βαθμού συμπύκνωσης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-3.
 της φέρουσας ικανότητας των μεταβατικών επιχωμάτων, της ανώτατης στάθμης κτλ.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα συγκρίνονται ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας.
6.1.1.2 Έκταση ελέγχων
Οι έλεγχοι θα εκτελούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ο αριθμός των ελέγχων θα εξαρτηθεί
από το είδος και την ποιότητα των εδαφών και από τις μεθόδους εργασίας.
Η πυκνότητα της στρώσης, θα προσδιορίζεται με υπολογισμό του ξηρού φαινομένου βάρους σε αδιατάρακτα
δείγματα εδάφους ή με τη βοήθεια των μεθόδων άμμου, γύψου, είτε ισοδύναμου υγρού (ρευστού) ή
συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων προσδιορισμού της πυκνότητας και των ραδιοϊσοτόπων. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση μια τουλάχιστον μέτρηση ανά 10 διαδοχικές θα εκτελείται με τις συμβατικές
μεθόδους.
Οι εργαστηριακές δοκιμές μπορούν να περιοριστούν κατά την κρίση της Υπηρεσίας ανάλογα με τις εκάστοτε
συνθήκες.
Οι θέσεις των δοκιμών θα πρέπει να διανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια των στρώσεων, κατά την κρίση
της Υπηρεσίας.
Οι παράμετροι αντοχής εδάφους μπορούν να προσδιοριστούν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με
δοκιμή φόρτισης πλάκας σε δύο γειτονικές θέσεις.
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6.1.2 Παραλαβή
Διαδικασίες παραλαβής:
 Οι χωματουργικές εργασίες θα ελέγχονται μετά την εκτέλεσή τους ως προς το θεωρητικό
γεωμετρικό σχήμα της οδού (της διατομής) και την προβλεπόμενη από τη μελέτη συμπύκνωση.
 Η στάθμη των στρώσεων των χωματουργικών θα ελέγχεται πριν από την κατασκευή των
υπερκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας.
 Τα παραπάνω στοιχεία θα λαμβάνονται με μέριμνα του Αναδόχου ή παρουσία εκπροσώπου της
Υπηρεσίας και θα ελέγχονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.
 Στην περίπτωση διαπίστωσης ατέλειας κατασκευής και εφ΄ όσον η κατασκευή δεν απορριφθεί,
θα καθορίζεται λεπτομερώς η έκταση και η προθεσμία αποκατάστασης των ατελειών και θα
ακολουθεί επανέλεγχος.

6.2

Δοκιμές

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους (βλέπε παρακάτω Πίνακα 3):
Πίνακας 3 – Είδος και μέθοδος εκτέλεσης δοκιμών ποιοτικού έλεγχου
Δειγματοληψία αργών υλικών
Αναγνώριση και δειγματοληψία εδαφών

ΕΛΟΤ EN 932-1
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Προπαρασκευή διατεταγμένων δειγμάτων
εδαφών

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Κοκκομετρική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Όριο υδαρότητας

ΑASHTΟ T –89, Ε 105-86/5/ΥΠΕΧΩΔΕ

Όριο πλαστικότητας

ΑASHTΟ T –90, Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

Δείκτης πλαστικότητας

ΑASHTΟ T –91, Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

Κατάταξη εδαφών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Σχέση υγρασίας – πυκνότητας

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Έλεγχος συμπύκνωσης

ΕΛΟΤ EN 13286-3

Δοκιμαστική φόρτιση (Μέθοδος Φορτιζόμενης
Πλάκας)

prEN-ISO 22476-13

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.
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7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

ΕΛΟΤ

 Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά τη φάση της επίχωσης.
 Εισροή υδάτων.
 Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.
 Τραυματισμός προσωπικού εργαζομένου εντός του ορύγματος λόγω κακής ορατότητας του
χειριστή του εξοπλισμού.
 Τραυματισμός προσώπων κινούμενων στη ζώνη ελιγμών των μηχανημάτων.
 Χρήση μηχανικού εξοπλισμού συμπύκνωσης εντός του ορύγματος.
 Εκφόρτωση με ανατροπή.
 Καταπτώσεις / ολισθήσεις πρανών ορύγματος κατά την συμπύκνωση των στρώσεων του υλικού
επίχωσης, εντός του ορύγματος λόγω των δημιουργούμενων δονήσεων.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας
 Συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/EE.
 Συμμόρφωση με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96
και Π.Δ 159/99 κλπ).
 Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωτική. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 4 – Ελάχιστες απαιτήσεις μέσων ατομικής προστασίας
Προστατευτική ενδυμασία

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών και βραχιόνων

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Οι εργασίες συμπύκνωσης των υλικών επανεπίχωσης είναι υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
αντιστηριζόμενων ορυγμάτων, δεδομένου ότι οι αντιστηρίξεις πρέπει να αφαιρούνται σταδιακά προκειμένου
να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
 Μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.
 Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια.
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 Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης όπως κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών επίχωσης,
συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων κτλ.
 Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες περί μηχανικού εξοπλισμού.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση της εργασίας κατασκευής μεταβατικού επιχώματος θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3) έτοιμης
κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται
χωριστά τα παρακάτω:
x

Διαμόρφωση και συμπύκνωση αναβαθμών έδρασης επί των γειτονικών συνήθων επιχωμάτων.

x

Ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» με κατάλληλο αριθμό
διελεύσεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα με λείους κυλίνδρους, ώστε να
διαμορφωθεί μια λεία «στραγγιστική» επιφάνεια.

x

Η προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτήτως απόστασης επί τόπου της κατασκευής, κατάλληλων
προϊόντων εκσκαφής προερχόμενων από το έργο για την κατασκευή των επιχωμάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Σε περίπτωση που απαιτηθούν δάνεια υλικών για την κατασκευή των επιχωμάτων, προερχόμενα εκτός του
έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Στην επιμέτρηση περιλαμβάνονται επίσης και οι όγκοι πλήρωσης των βαθμίδων αγκύρωσης των
μεταβατικών επιχώσεων στο παρακείμενο επίχωμα.
Ιδιαιτέρως επιμετρώνται:
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 η δημιουργία (με εκσκαφή) των βαθμίδων αγκύρωσης (εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων),
 η τυχόν χρήση δανείων υλικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας) (ως προμήθεια και
μεταφορά).
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Παράρτημα Α (υπόδειγμα ΠΠΕ)
Υπόδειγμα προγράμματος ποιότητας έργου (ΠΠΕ) για την κατασκευή μεταβατικού
επιχώματος
Α/Α

Αντικείμενο

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

1.1

Καθαρισμός Απομάκρυνση
Ακατάλληλων
υλικών

Πληρότητα
εργασίας Καταλληλότητα
υλικών
εκσκαφής

Μηχανικός ή
Εργοδηγός
Χωματουργικών

Καθαρότητα /
Καταλληλότητα
επιφανείας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Οπτικός

Τέλος Εργασίας

1.2

Αντικατάσταση
κομών
πυθμένα με
κατάλληλα
υλικά

Έλεγχος
στάθμης
πυθμένα,
ποιότητα υλικών

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας,
Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Οπτικός

Τέλος Εργασίας

1.3

Συμπύκνωση
πυθμένα
Max Ξηρά
Πυκνότητα/
Βέλτιστη
Υγρασία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/ κλάδο οδού ή
κατεύθυνση
κίνησης

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-106, prENISO 22476-13,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων -

Μέτρηση

1/ κλάδο οδού ή
κατεύθυνση
κίνησης

Αναφορές –
Πρότυπα

Διαδικασία
ελέγχου/
δοκιμής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

1.4

Μόρφωση
πρανών

Έλεγχος κλίσης
παρειών,
στάθμης
πυθμένα

Μηχ/κός
Χωμ/κών,
Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

1.5

Θέση

Γεωμετρία.

Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

1.6

Διαστάσεις

Γεωμετρία

Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

1.7

Υψόμετρο

Χωροστάθμιση

Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

2.1

Διαστρωμένα
υλικά

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας
(Μ.Ε.Π.)
Κοκκομετρία

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Όρια Atterberg

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Max Πυκνότητα

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

C.B.R.

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Φυσική υγρασία

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή

Μέτρηση

1/5000 m3
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Αντικείμενο
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Χαρακτηριστικό
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Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

Αναφορές –
Πρότυπα

Διαδικασία
ελέγχου/
δοκιμής

ΕΛΟΤ

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

επιχωμάτων

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
μεταβατικών
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

2.2

Συμπύκνωση

Πυκνότητα επί
τόπου

2.3

Θέση

Γεωμετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

2.4

Διαστάσεις

Γεωμετρία

2.5

Υψόμετρο

Χωροστάθμιση

3.1

Πυρήνας
Βραχώδη
Επιχώματα

Μηχανικός
Χωματουργικών

Καταλληλότητα
υλικών

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας
(Μ.Ε.Π.)

3.3

3.4

3.5

4.1

Ε-106

Ποιότητα
πετρώματος

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Οπτικός

3/Δανειοθάλαμο

Κοκκομετρία

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο

Μορφή κόκκων

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Σ.Α.Ε. (Σημείο
Αναμονής
Ελέγχου)

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Γεωμετρία

Τοπικό
συνεργείο

Γεωμετρία

Χωροστάθμιση

Συμπύκνωση

Τέλος εργασίας
prEN-ISO
22476-13,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Τοπικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Τοπικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Θέση

Διαστάσεις

Υψόμετρο

Μεταβατικό
τμήμα

Μηχανικός
Χωματουργικών

Καταλληλότητα
υλικών

Μηχ/κός
ποιότητας

Σ.Α.Ε. (Σημείο
Αναμονής
Ελέγχου)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Κοκκομετρία
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Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση
μεταβατικού
επιχώματος

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας
(Μ.Ε.Π.)

3.2

Σ.Α.Ε. (Σημείο
Αναμονής
Ελέγχου),
Προδιαγραφή
επιχωμάτων
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ΕΛΟΤ

Α/Α

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009

Αντικείμενο

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

Αναφορές –
Πρότυπα

Διαδικασία
ελέγχου/
δοκιμής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Ισοδύναμο
άμμου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

ΣΚ 346,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Δοκιμή υγείας

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

ΣΚ 321,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Δοκιμή αντοχής
σε τριβή και
κρούση

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

ΣΚ 354,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Κοκκομετρία

Μηχ/κός
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Φυσική υγρασία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Max Πυκνότητα

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Γεωμετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Γεωμετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Χωροστάθμιση

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Συμπύκνωση

Θέση

Διαστάσεις

Υψόμετρο

Στέψη

Μηχανικός
Χωματουργικών

Καταλληλότητα
υλικών

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Σ.Α.Ε. (Σημείο
Αναμονής
Ελέγχου)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Κοκκομετρία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Max Πυκνότητα

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής
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Αντικείμενο

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

©

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

Αναφορές –
Πρότυπα

Διαδικασία
ελέγχου/
δοκιμής

ΕΛΟΤ

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

C.B.R.

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Περιεκτικότητα
σε οργανικά

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

AASHTO T
194,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Ανά ημέρα
εργασίας

Διαστρωμένα
υλικά

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Κοκκομετρία

Μηχ/κός
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Max Πυκνότητα

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

C.B.R.

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Φυσική υγρασία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Σ.Α.Ε.

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση
μεταβατικού
επιχώματος.

Συμπύκνωση

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Γεωμετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Γεωμετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Χωροστάθμιση

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Ε-106

Θέση

Διαστάσεις

Υψόμετρο
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

30752
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ΕΛΟΤ
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Βιβλιογραφία
 ΥΠΕΧΩΔΕ Προδιαγραφή - Ε 106 – 86 (αρ. 5)
 ΥΠΕΧΩΔΕ Προδιαγραφή - Ε 105 - 86 (αρ.6)
 ΥΠΕΧΩΔΕ Προδιαγραφή - Ε 105 - 86 (αρ.11)
 Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας - (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 , ΣΑΥ ,κλπ).
 Οδηγία 92/57/EE - Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.
 ΑASHTΟ T-89 - Determining the Liquid Limit of Soils -- Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας εδαφών.
 ΑASHTΟ T-90 - Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils -- Προσδιορισμός ορίου
πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας εδαφών.
 ΑASHTΟ T-180 - Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a 4.54-kg (10-lb)
Rammer and a 457-mm (18-in.) Drop -- Πρότυπη μέθοδος ελέγχου υγρασίας-πυκνότητας εδαφών με
χρήση σφύρας 4.54-kg (10-lb) από ύψος πτώσης 457-mm (18-in.).
 ΑASHTΟ Τ-194 - Determination of Organic Matter in Soils by Wet Combustion -- Προσδιορισμός
οργανικών προσμίξεων εδαφών με ανάφλεξη.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-0704-00 «ȅʌȜȚıμȑȞĮ İʌȚȤȫμĮĲĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-07-04-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ E ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-04-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȅʌȜȚıμȑȞĮ İʌȚȤȫμĮĲĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ (İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ - İĳĮȡμȠȖȒ).
ȅȚ ȠʌȜȚıμȑȞİȢ İʌȚȤȫıİȚȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ Ș μȠȡĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, Ș įȚȐĲĮȟȘ ĮȣĲȫȞ, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ Ș ıȪȞįİıȘ / ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-02-00

Refill of excavations for foundation works -- ǼʌĮȞİʌȚȤȫıİȚȢ ıțĮμμȐĲȦȞ
șİμİȜȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-05-00

Lining of road embarkment slopes and filling of road islands with horticultural
soil -- ǼʌȑȞįȣıȘ ʌȡĮȞȫȞ – ʌȜȒȡȦıȘȢ ȞȘıȓįȦȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ – MȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ : AȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of
particle size distribution - Sieving method -- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ –
ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.

Ǽȁȅȉ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 8: AȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) – ǻȠțȚμȒ
ȚıȠįȣȞȐμȠȣ ȐμμȠȣ
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Personal protective equipment – Safety footwear – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ
ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ Ȟİȡȩ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor.

Ǽȁȅȉ EN 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 4: ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ ĳĮȚȞȩμİȞȘ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ – ǻȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-41

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for the
determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures -ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 41: ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ μȚȖμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-51

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51: Method for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
vibrating hammer compaction -- ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 51: ȂȑșȠįȠȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ
įȠțȚμȓȦȞ Įʌȩ μȓȖμĮĲĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ μİ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of
soil - Part 2: Principles for a classification -- īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ
- ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ İįĮĳȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȡȤȑȢ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 932-1

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling -ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ
1: ȂȑșȠįȠȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 22475-1

Geotechnical investigation and testing -- Sampling methods and
groundwater measurements -- Part 1: Technical principles for execution -īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑșȠįȠȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ țĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ
ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ - ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

prEN-ISO 22476-13

Geotechnical investigation and testing — Part 13: plate loading test -īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ . ȂȑȡȠȢ 13: ǻȠțȚμȒ ĳȠȡĲȚȗȠμȑȞȘȢ ʌȜȐțĮȢ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ȅʌȜȚıμȑȞȘ İʌȓȤȦıȘ

ǼįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ μİ įȚȐĲĮȟȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȠȪȞ μȑıȦ įȣȞȐμİȦȞ
ĲȡȚȕȒȢ μİ ĲȠ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ (ȕȜ. ȈȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2).

3.2

ǼʌȓȤȦμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ

ȅȚ İįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ (ȕȜ. ȈȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2).
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3.3

30759

ǼʌȚțȐȜȣȥȘ ȩȥȘȢ

Ǿ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ Ȓ įȚĮțȠıμȘĲȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ (țİțȜȚμȑȞȘ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ) ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ
įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌİĲȐıμĮĲĮ), Ȓ ȖĮȚȠıȣȞșİĲȚțȐ (ȖİȦțȣȥȑȜİȢ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ), İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ.

3.4

ȅʌȜȚıμȩȢ

ȉȠ μȑıȠȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ įȣȞȐμİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȒ ĲȠȣ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ (İȜȐıμĮĲĮ Ȓ ȡȐȕįȠȚ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ, ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ
țȜʌ.).

ȈȤȒμĮ 1 – ȆİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌȜĮțȫȞ

.
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ȈȤȒμĮ 2 – ȆİȡȓʌĲȦıȘ μİ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ İʌȓȤȦıȘȢ

īȚĮ ĲȚȢ ȠʌȜȚıμȑȞİȢ İʌȚȤȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȐ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
ȜĮĲȠμİȓȠȣ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ʌȠȣ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ĳșȠȡȑȢ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ ıİ μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ
ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȤȘμȚțȐ / ȘȜİțĲȡȠȤȘμȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ
ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȡȘĲȐ, ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȓĲİ ȖĮȚȦįȫȞ, İȓĲİ ȕȡĮȤȦįȫȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲ' ĮȡȤȒȞ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ țĮȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ Ȓ įİȞ
İʌĮȡțȠȪȞ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ - İʌȚȤȦμȐĲȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ʌȡȩȖȡĮμμĮ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įĮȞİȚȠȜȘȥȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚȐ ĲȠȣȢ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ȑȖȖȡĮĳȘ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İțıțĮĳȫȞ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȩȜĮ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȑĲȡĮ, ȫıĲİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Įʌȩ ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ įİȞ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ
ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȦȞ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ, ĲȩĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȠȣ
ȤĮμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ ĲȠȞ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ, μİ įȚțȐ ĲȠȣ ȑȟȠįĮ, μİ įȐȞİȚĮ ȣȜȚțȐ.
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ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȚįȚțȑȢ ʌĮȡĮįȠȤȑȢ Ȓ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȡȘĲȐ ıĲȘȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ țĮȚ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ, μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ʌȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮμμȠȤĮȜȚțȫįİȢ, ĲȦȞ ȠμȐįȦȞ ǹ1Į Ȓ ǹ1b Ȓ ǹ2-4 țĮĲȐ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ AASHTO țĮȚ șĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȘȞ ĮțȩȜȠȣșȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ, ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 105-86 (Įȡ.7țĮȚ 8) (ȕȜȑʌİ
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ) țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ «ıȣȞĲİȜİıĲȒ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ» μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ μİ 2.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǻȚĮȕȐșμȚıȘ ȣȜȚțȠȪ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ
ǱȞȠȚȖμĮ ȕȡȠȤȓįĮȢ

% ǻȚİȡȤȩμİȞȠ
(ȀĮĲȐ ȕȐȡȠȢ)

250 mm

100

75 mm

75

10 mm

10

75 μm

0-15

ǹȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 15% įȚİȡȤȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĲȦȞ 75
μm, ĲȠ ȣȜȚțȩ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮțȩμȘ ĮʌȠįİțĲȩ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ įȠțȚμȫȞ
țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ μİ ĮȡĮȚȩĲİȡȠ țĮȚ ȐμİıȘȢ įȚȐĲμȘıȘȢ (ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ
ǼįĮĳȠμȘȤĮȞȚțȒȢ Ǽ 105-86, ȣʌ’ ĮȡȚșμȩ 9 țĮȚ 16 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ) (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ).
īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ șĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ȜİʌĲȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 75 μm țĮȚ:
 ĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 20%, ĲȠ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ.
 ĮȞ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ Įʌȩ 10%, ĲȠ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ.
Ǿ ȠʌȜȚıμȑȞȘ İʌȓȤȦıȘ įİȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȐȞȠȣȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȡȚȕȒȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȘȞ
ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ, ȣȜȚțȐ İȣĮȓıșȘĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ Ȓ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ:
 ȣȜȚțȐ Įʌȩ ȕȐȜĲȠȣȢ.
 ĲȪȡĳȘ ĳȣĲȚțȑȢ ȖĮȓİȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĳșİȓȡȠȞĲĮȚ.
 ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĮȣĲȠĮȞĮĳȜȑȖȠȞĲĮȚ.
 ȣȜȚțȐ ıİ ʌĮȖȦμȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
 ȣȜȚțȐ μİ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȕȑȜĲȚıĲȘ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲĮ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ
ȣȜȚțȐ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȩ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ıȣμʌȣțȞȦșȠȪȞ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲĮ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ. Ǿ İʌȓȤȦıȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ (țȩțțȠȣȢ) įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 250 mm.
4.1.1 ȊʌȠȤȦȡȒıİȚȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, țȜȓıİȚȢ, ȖȡĮμμȑȢ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡĮ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ ʌȠȣ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ıȤȑįȚĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĲİȜȚțȐ, įȘȜ. İțİȓȞĮ ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ ȑȡȖĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ - İʌȚȤȫıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ țĮșȓȗȘıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ.
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ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıįȫıİȚ, İȓĲİ İĳ’ ȐʌĮȟ, İȓĲİ μİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ıȣμʌȜȘȡȫıİȚȢ, ĲȩıȘ İʌĮȪȟȘıȘ
ıĲȠ ȪȥȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĮȣĲȫȞ, ȩıȘ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȐșμȚıȘ ĲȦȞ țȐșİ İȓįȠȣȢ ȣʌȠȤȦȡȒıİȦȞ.

4.2

ȊȜȚțȐ ȩʌȜȚıȘȢ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȜȚıȘȢ Ȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ țĮȚ μĮțȡȠȤȡȩȞȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ. ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ
İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮʌȡȩıȕȜȘĲĮ Įʌȩ ȕȚȠȜȠȖȚțȒ Ȓ ȤȘμȚțȒ įȡȐıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ
ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ.

4.3

ȊȜȚțȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȡĮȞȠȪȢ

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ:
Į. īİȦțȣȥȑȜİȢ, İȜȐȤȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țȣȥİȜȫȞ ʌȜİȣȡȐȢ 20 cm țĮȚ ȪȥȠȣȢ 10 cm, μİ ĳȪȜȜĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 2,5 x 6,0 m. ȅȚ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ șĮ μȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 1,0 1,4 mm, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, țĮȚ șĮ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ
μİ ıȚįȘȡȠʌĮııȐȜȠȣȢ μȠȡĳȒȢ J ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĳȣĲȚțȑȢ ȖĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ.
ȕ. ǼȚįȚțȐ ĳȣĲȚțȐ ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȠȣ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ĳȣĲȚțȐ ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ İȚįȚțȩ μȓȖμĮ Įʌȩ ȜȚʌȐıμĮĲĮ,
ȕȚȠİȟȠȣįİĲİȡȠȪμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, ĲȪȡĳȘ țĮȚ ĳȣĲȚțȑȢ ȓȞİȢ Ȓ ȩĲȚ ȐȜȜȠ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ. ȉĮ İȞ ȜȩȖȦ
ȣȜȚțȐ İȞİȡȖȠȪȞ ıĮȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μĮȗȓ μİ ĲȚȢ ĳȣĲȚțȑȢ ȖĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ
ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ.
4.3.1 ȊȜȚțȐ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ
ǹȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȚįȚțȒ ʌȡȩȕȜİȥȘ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ Ȓ ĲȘȞ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ, ĲĮ
ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
4.3.2 ȆȜȐțİȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲİȜȚțȒ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ μİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ, ĮȣĲȑȢ șĮ
İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȠ İʌȚȜİȖȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȩʌȜȚıȘȢ. Ȉİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒ
İμĳȐȞȚıȘ ĲȦȞ ȣʌȩȥȘ ʌȜĮțȫȞ, șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

īİȞȚțȐ

ȆȡȚȞ Įʌȩ țȐșİ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș μİȜȑĲȘ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ.
ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ
İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ, ĲȠ įİ İʌȓȤȦμĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ.
īȚĮ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ Ș țȜȓıȘ ĲȘȢ ʌĮȡİȚȐȢ İȓĲİ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȟȣȜȩĲȣʌȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țȐșİ
ıĲȡȫıȘȢ, İȓĲİ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ȐțȡȠ ȜȦȡȓįĮ ȣĳĮȞĲȠȪ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ, ȕȐȡȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȚįȚțȒ
μİȜȑĲȘ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌİȡȚĲȣȜȓȖİȚ ĲȠ ĮμμȠȤȐȜȚțȠ. ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȐ, Ș ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ĲȠȣ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ țĮȚ șĮ İʌĮțȠȜȠȣșİȓ ıʌȠȡȐ.
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ȉĮ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ʌ.Ȥ. ĮȞȐ 0,50 m, Ȓ ȩʌȠȚĮ ȐȜȜȘ
ĮʌȩıĲĮıȘ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ ʌȠȣ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ.
Ǿ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ μʌȠȡİȓ, İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ μİĲȐ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠμȠĲİȤȞȚțȒ șİȫȡȘıȘ, ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ
ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ ʌ.Ȥ. Įʌȩ 0.50 m ıİ 0.80 m μİ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȦȞ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮʌȡȩıȕȜȘĲȠ
Įʌȩ ȕȚȠȜȠȖȚțȒ - ȤȘμȚțȒ įȡȐıȘ țĮșȫȢ țĮȚ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ.

5.2

ĬİμİȜȚȫıİȚȢ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ İțȐıĲȠĲİ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ
ȑȡİȣȞĮȢ țĮȚ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ țĮȚ țĮșȚȗȒıİȦȞ ĲȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ ĮȣĲȫȞ.
īİȞȚțȐ μȑĲȡĮ ( ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȚȤȫμĮĲĮ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ȪȥȠȣȢ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ Ȓ țȜȓıȘȢ ʌȡĮȞȠȪȢ):
 ǹĳĮȓȡİıȘ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ ıİ ȩıȠ ȕȐșȠȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ (ıȣȞȒșȦȢ 0,30 – 0,50 m).
 Ǽĳǯ ȩıȠȞ ĲȠ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĲȦȞ ȩμȕȡȚȦȞ, İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȘĲȑȠ ȞĮ
įȚİȟȐȖİĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İțıțĮĳȒ μȚțȡȠȪ ȕȐșȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 0,80 – 1,00 m Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ), ȫıĲİ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȐ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ İįȐĳȘ. Ȉİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ș İțıțĮĳȒ ĮȣĲȒ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȕĮșȪĲİȡȘ Įʌȩ 1,00 m Ȓ ȞĮ İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ
țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ. ǵʌȦȢ ʌȡȠĮȞĮĳȑȡșȘțİ, İĳǯ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ μİ ȩμȕȡȚĮ ȪįĮĲĮ, İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȘĲȑȠ ȞĮ μȘ įȚİȞİȡȖȘșİȓ Ș İțıțĮĳȒ ĮȣĲȒ, ȣʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȕİȕĮȓȦȢ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ș ĳȣĲȚțȒ ȖȘ țĮȚ ĲȠ ȠȡȖĮȞȚțȩ ȑįĮĳȠȢ țȐĲȦ
Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.
 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȠȪ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȑįȡĮıȘȢ (Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ
įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐμμȠȣ ıİ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 30-40 cm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ). ǵĲĮȞ ĲĮ
ıțȐμμĮĲĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȪįĮĲĮ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌĮȡȠȤİĲİȣĲȠȪȞ Ȓ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ
ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ Įʌȩ İȚıȡȠȒ ȣʌȩȖİȚȦȞ ĮȞĮȕȜȣȗȩȞĲȦȞ ȣįȐĲȦȞ, țĮȚ İȓȞĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ
ʌȡĮțĲȚțȐ ĮȞȑĳȚțĲȘ Ș ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ Ȓ țĮȚ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ
ȖİȦȣĳȐıμĮĲȠȢ, ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ İțıțĮĳȒȢ μİ ȤȡȒıȘ țȡȠțȐȜĮȢ Ȓ
ıțȪȡȦȞ, μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ 5-8 cm țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 15 cm, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲμȘμĮĲȚțȐ țĮȚ μİ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡȦȞ Ȓ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
șĮ įȚİȚıįȪİȚ ʌȜȒȡȦȢ ıĲȠ μĮȜĮțȩ ȣʌȑįĮĳȠȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ıȘμİȚȦșİȓ ȩĲȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ
ȜȩȖȦ ĲȘȢ ĮȣȟȘμȑȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣʌİįȐĳȠȣȢ, İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮįȪȞĮĲȘ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ
ıțȐĳȘȢ ıĲȘ ĳȐıȘ ĮȣĲȒ.
 Ǽʌȓ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıμĮĲȠȢ (Ȓ ĲȘȢ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐμμȠȣ), șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Ș ȕȐıȘ ĲȠȣ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ.

5.3

ȀĮĲĮıțİȣȒ

5.3.1 īİȞȚțȐ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ĲȚȢ
ʌȠȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ (ȕȜ. ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2),
ȩʌȦȢ ȖİȞȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00 țĮȚ 1501-02-07-02-00.
īȚĮ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 150102-07-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ 1501-02-07-02-00 μİ ĲȚȢ İʌȚıȘμȐȞıİȚȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
īȚĮ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-02-07-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-02-00.
ȉȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮμμȠȤĮȜȚțȫįİȢ, ȠȡȣțĲȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ,
ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.1. Ǿ ȕȐıȘ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ μȑȤȡȚ ȪȥȠȢ 0.80m ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ȑįĮĳȠȢ
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țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȠȪ, ʌȐȤȠȣȢ 0.50 m, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİ ȣȜȚțȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Ǽ3 țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ țĮĲȐ ȊȆǼȋȍǻǼ.
Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ıȣμμİĲȡȚțȒ, μİ ĮμĳȓʌȜİȣȡİȢ ĮʌȩĲȠμİȢ țȜȓıİȚȢ Ȓ țĮȚ
ĮıȪμμİĲȡȘ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ ĲȘȢ ĮʌȩĲȠμȘȢ țȜȓıȘȢ ıĲȘȞ μȚĮ μȩȞȠ ʌĮȡİȚȐ, Ș įİ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, İĳǯ ȩıȠȞ įȚĮĲȓșİĲĮȚ ȤȫȡȠȢ, șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00 țĮȚ 1501-02-07-02-00, ȑĲıȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-02-07-02-00, įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȩʌȜȚıȘ μİ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ. ȉĮ μȑĲȡĮ ȦıĲȩıȠ ıĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȠȣ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țȠȚȞȐ țĮȚ İȞȚĮȓĮ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ Ș ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ
ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ȑȞĮȞĲȚ țĮșȚȗȒıİȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮȚ ıȣμμİĲȡȚțȒ.
5.3.2 ǻȚȐıĲȡȦıȘ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ, ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜȠ įȩțȚμȠ ĲȡȩʌȠ ĲȘȢ
ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ μİ İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ Ȓ ȐȜȜĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑıĮ, ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ Įʌȩ 25 ȑȦȢ 65 cm ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ
įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ ʌȠȣ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ. īȚĮ ĲȘȞ ĮțȡĮȓĮ ȗȫȞȘ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ
(ʌİȡȚȠȤȒ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲȠȢ Ȓ / țĮȚ ȤȡȒıȘȢ ȖİȦȨĳĮıμȐĲȦȞ) ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ 20-25 cm.
5.3.3 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ, ȫıĲİ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ,
țĮĲȐ ʌȡȠĲȓμȘıȘ, įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȣȥȘȜȩĲİȡȠȢ
ĲȠȣ 95% ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȠ Proctor) țĮĲȐ Ǽ 106 – 86/2.
H ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȘȢ, ĮțȡĮȓĮȢ ȗȫȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ
İȜĮĳȡȫȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ μȑıȦȞ (İȜĮĳȡȑȢ Ȓ ȕĮȡȚȑȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ), ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ ȕĮșμȩȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μİ ĲȘ ȜȠȚʌȒ țĮĲĮıțİȣȒ (> 95%).
5.3.4 ȂȩȡĳȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
Ǿ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȠȡĳȫȞİĲĮȚ Ȓ μȑıȦ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ Ȓ μİ İȚįȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ
ȤȐȜȣȕĮ (ĲȑȞȠȞĲİȢ, ȐȟȠȞİȢ, įȠțȠȓ ȕȐıȘȢ țĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ, ĮȖțȣȡȫıİȚȢ, μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ țȜʌ), ĮȞȐȜȠȖĮ μİ
ĲȘ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȡȚșİȓ μİĲȐ Įʌȩ μİȜȑĲȘ ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ ĮȡμȠįȓȦȢ.
5.3.4.1 ǼȟȦĲİȡȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ μİ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ
ȅȚ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ, șĮ ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ țĮȚ șĮ İʌĮțȠȜȠȣșİȓ ıʌȠȡȐ
μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ μȓȖμĮ ıʌȩȡȦȞ. ȅȚ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ, ʌȐȤȠȣȢ 1.0 –
1.4 mm, İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȑȢ Ȓ İȟĮȖȦȞȚțȑȢ
țȣȥȑȜİȢ ȩĲĮȞ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ. ȀȐșİ ĳȪȜȜȠ șĮ ȑȤİȚ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 2.5 m țĮȚ μȒțȠȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 6.0 m
ıİ ʌȜȒȡȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȦȞ ȖİȦțȣȥİȜȫȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȡȡȐʌĲȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ. īȚĮ
ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ μİ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȓįȘȡȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ
μȠȡĳȒȢ J Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ ĭ12 Ȓ ĭ14 μȒțȠȣȢ 0.80 m ȑȦȢ țĮȚ 1.20 m ĮȞȐ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 1.0 m țĮĲȐ
μȒțȠȢ țĮȚ 0.75 ȑȦȢ 1.00 m țĮĲȐ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ.
ȈĲȠ ĳȡȪįȚ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ İȓȞĮȚ ıțȩʌȚμȘ Ș ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȑĲıȚ ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ıțĮȡȚĳȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȈȤȘμȐĲȦȞ 2 țĮȚ 3.
ȈĲȠ ĳȡȪįȚ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ Ș ȖİȦțȣȥȑȜȘ șĮ ĮȖțȣȡȫȞİĲĮȚ, İȞȫ ıĲȠ ʌȩįȚ, ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌİȞįİįȣμȑȞȘ
ĲȐĳȡȠȢ, ʌȡȠĲȚμȘĲȑȠ İȓȞĮȚ ȞĮ ʌȜȘȡȦșİȓ Ș țȣȥȑȜȘ μİ ȐȠʌȜȠ ȚıȤȞȩ ıțȣȡȩįİμĮ, μȑȤȡȚ ȪȥȠȣȢ | 1,0 m
įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȢ ȑĲıȚ țĮȚ ĲȠ İʌİȞįİįȣμȑȞȠ ĲȠȓȤȦμĮ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ.
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5.3.4.2 īİȦȪĳĮıμĮ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ
ȉȠ ȖİȦȪĳĮıμĮ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ĲȘ ȕȐıȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ĲȠȣ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ, μİ İʌȐȜİȚȥȘ Ȓ ȥİțĮıμȩ, ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȡȠĳȠįȠĲȒıȠȣȞ
ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ.
ȉȠ ȖİȦȪĳĮıμĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ șĮ țȣȜȚȞįȡȫȞİĲĮȚ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ μȑıĮ, ȖȚĮ ȞĮ ıȣȞįİșİȓ μİ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ıȫμĮ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ ȖȘȢ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȠ
ȞĮ įİȤĲİȓ ĲȘ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-05-00.
5.3.4.3 ĭȣĲȠțȐȜȣȥȘ
ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ μİ ȣįȡȠıʌȠȡȐ. ȅȚ ıʌȩȡȠȚ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

6.1

ǲȜİȖȤȠȚ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1.1 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ
6.1.1.1 ȈĲȐșμȘ
Ǿ ǹȞȫĲĮĲȘ ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȅʌȜȚıμȑȞȘȢ ǼʌȓȤȦıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮʌȠțȜȓıİȚȢ, ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ȣȥȩμİĲȡĮ (ȣȥȩμİĲȡĮ μİȜȑĲȘȢ), μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ r 30 m.
6.1.1.2 ȋȦȡȠıĲȐșμȚıȘ
Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȫȞ ıȘμİȓȦȞ șĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 ǹȞȐ įȚĮĲȠμȒ: ĬĮ ȤȦȡȠıĲĮșμȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ (țȠȡȣĳȠȖȡĮμμȑȢ,
ȐțȡĮ įȚĮĲȠμȒȢ, ıȪȞįİıȘ μİ ȣʌȐȡȤȠȞ İʌȓȤȦμĮ) țĮȚ ĲĮ İȞįȚȐμİıĮ ıȘμİȓĮ, ȫıĲİ Ș ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ĮʌȩıĲĮıȘ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ʌȠĲȑ ʌȐȞȦ Įʌȩ 5,0 m.
 ȂȑȖȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ įȚĮĲȠμȫȞ: ȅȚ μȑȖȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ įȚĮĲȠμȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȐ
5,0 m țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ, İȞȫ ȖȚĮ įȚĮțȡȚĲȒ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ȪȥȠȣȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ
İʌȓȤȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȐȡșȡĮ ĲȚμȠȜȠȖȓȠȣ, șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȠμȑȢ ĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ
μȓĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ıİ ȐȜȜȘ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ 0-2 ıİ 2-4 m, Įʌȩ 2-4 ıİ 4-6
țĲȜ.).

6.2

ǻȠțȚμȑȢ

ȅȚ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ĮțȩȜȠȣșȠ ȆȓȞĮțĮ 2:
ȆȓȞĮțĮȢ 2

ȆǿȃǹȀǹȈ ǼǿǻȅȊȈ Ȁǹǿ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǾȈ ȂǼĬȅǻȅȊ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ ǻȅȀǿȂȍȃ ȆȅǿȅȉǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ
ǻȅȀǿȂǾ

ȆȇȅȉȊȆȅ

ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ĮȡȖȫȞ ȣȜȚțȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 932-1

ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ țĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ İįĮĳȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

ȆȡȠʌĮȡĮıțİȣȒ įȚĮĲİĲĮȖμȑȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ İįĮĳȫȞ

ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN ISO 22475-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN
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ȆǿȃǹȀǹȈ ǼǿǻȅȊȈ Ȁǹǿ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǾȈ ȂǼĬȅǻȅȊ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ ǻȅȀǿȂȍȃ ȆȅǿȅȉǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ
13286.51
ȀȠțțȠμİĲȡȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ

ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01- 933.08

ǵȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 105 – 86/5

ǵȡȚȠ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 105 – 86/6

ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 105 – 86/6

ȀĮĲȐĲĮȟȘ İįĮĳȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

ȈȤȑıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ – ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.04

ǲȜİȖȤȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 106 – 86/2

ǻȠțȚμȒ CBR

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 105 – 86/12- țĮȚ ȆȡȩĲȣʌĮ
AASHTO T193-ASTM 1883

ǻȠțȚμĮıĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ (ȂȑșȠįȠȢ ĭȠȡĲȚȗȩμİȞȘȢ
ȆȜȐțĮȢ)

ȆȡȩĲȣʌȠ prEN-ISO 22476-13

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȫȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ıȣȞȘμμȑȞȠ ʌȓȞĮțĮ (ȣʌȩįİȚȖμĮ) ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ.
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ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
 ȅȜȚıșȒıİȚȢ ĮıĲĮșȫȞ ʌȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ.
 ǼȚıȡȠȒ ȣįȐĲȦȞ.
 ȉȡĮȣμĮĲȚıμȩȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ țȚȞȠȪμİȞȦȞ ıĲȘ ȗȫȞȘ İȜȚȖμȫȞ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
 ȋȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
 ǼțĳȩȡĲȦıȘ μİ ĮȞĮĲȡȠʌȒ.
 ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ / ȠȜȚıșȒıİȚȢ ʌȡĮȞȫȞ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
İʌȓȤȦıȘȢ, ȜȩȖȦ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ įȠȞȒıİȦȞ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
 ȈȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/EE.
 ȈȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (ȕȜȑʌİ
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).
 ȈȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȂȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ țĮȚ ȠȤȜȒıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ:
 ȂȑĲȡĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
 ȂȑĲȡĮ μİȓȦıȘȢ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ ıĲĮ ĮʌȠįİțĲȐ Įʌȩ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩȡȚĮ.
 ȂȑĲȡĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıțȩȞȘȢ, ȩʌȦȢ țĮĲȐȕȡİȖμĮ μİĲĮĳİȡȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ,
ıȣıĲȘμĮĲȚțȩȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȠįȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țĲȜ.
 ȋȡȒıȘ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚȡȡȣʌĮȞĲȚțȒȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȦȞ ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ
İțʌȠμʌȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ȀȠȚȞȠĲȚțȑȢ ȅįȘȖȓİȢ ʌİȡȓ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ (m2) țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȑĲȠȚμȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ʌȠȣ
ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ μİ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ, μİ ȜȒȥȘ įȚĮĲȠμȫȞ
țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĮȞȐ 5 m țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ țĮȚ ı’ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȚĮĲȠμȑȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȐȡșȡȠȣ ĲȚμȠȜȠȖȓȠȣ
(ʌ.Ȥ. ȪȥȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Įʌȩ 0-2 ıİ 2-4 m, Įʌȩ 2-4 m ıİ 4-6 m țĲȜ. ĮȜȜȐ țĮȚ Įʌȩ 8-6 m ıİ 6-4 m țĲȜ.).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

ȉȠ țĮșȐȡȚıμĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ ȖȘȢ.

x

Ǿ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μȑȤȡȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ
μİȜȑĲȘ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ, ȖİȦȨĳĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȣȜȚțȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȨȜȚțȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ țĮȚ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ
ʌȡĮȞȠȪȢ (μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ĮȖțȣȡȫıİȚȢ, įȠțȠȓ ȕȐıȘȢ țĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ, ĲȑȞȠȞĲİȢ, μİĲĮȜȜȚțȐ
ʌȜȑȖμĮĲĮ, ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ țĲȜ).
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x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

x

Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȑıĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ Įʌȩ ĲȠ «ĳȡȪįȚ» ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.

x

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖİȦțȣȥİȜȫȞ Ȓ ĳȣĲȚțȠȪ ȖİȦȣĳȐıμĮĲȠȢ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ,
ĮȖțȪȡȦıȘ Ȓ țȣȜȓȞįȡȦıȘ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.

x

Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĳȣĲȚțȫȞ ȖĮȚȫȞ.

x

Ǿ ȣįȡȠıʌȠȡȐ Ȓ ȐȜȜȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ȖȚĮ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ǼʌȓıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
İțıțĮĳȒȢ Ȓ įĮȞİȓȦȞ Ȓ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȜĮĲȠμİȓȠȣ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮĳȠȡȐȢ, İȞȫ Ș İȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ
ȣįȡȠıʌȠȡȐȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ İȓįȠȣȢ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ șĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
ȊʌȩįİȚȖμĮ ȆȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ȆȆǼ)
Ǻ/Ǻ

1.

2.

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǼȜİȖȤȩμİȞȠ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ

ȊʌİȪșȣȞȠȢ
ǼȜȑȖȤȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ

ȀȡȚĲȒȡȚȠ
ǹʌȠįȠȤȒȢ

ǹȞĮĳȠȡȑȢ –
ȆȡȩĲȣʌĮ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ
İȜȑȖȤȠȣ/
įȠțȚμȒȢ

ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ İȜȑȖȤȠȣ /
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚȫȞ

ǲȞĲȣʌȠ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ
Ȣ

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ
İȜȑȖȤȠȣ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘ
ĲĮ ȣȜȚțȫȞ
İʌȓȤȦıȘȢ
ȀȠțțȠμİĲȡȓĮ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ǽ-105,

ȂȑĲȡȘıȘ

3/ǻĮȞİȚȠșȐȜĮμȠ

ĭǼǼ

ǻȡĮıĲȚțȩĲȘĲĮ
ȚȩȞĲȦȞ
ȣįȡȠȖȩȞȠȣ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

BS1377

ȂȑĲȡȘıȘ

3/ǻĮȞİȚȠșȐȜĮμȠ

ĭǼǼ

ǾȜİțĲȡȚțȒ
ĮȞĲȓıĲĮıȘ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

īĮȜȜȚțȩȢ
țĮȞȠȞȚıμȩȢ 1979

ȂȑĲȡȘıȘ

3/ǻĮȞİȚȠșȐȜĮμȠ

ĭǼǼ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ǽ-105

ȂȑĲȡȘıȘ

1/100 m3 Ȓ țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠ 1/ıĲȡȫıȘ

ĭǼǼ

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǹ
ȊȁǿȀȍȃ ǹȆȅ
ȆȇȅȂǾĬǼȊȉǾ/
ǼȇīȅȈȉǹȈǿȅ

ȅʌĲȚțȩȢ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ

ĭǼǼ

ȊȜȚțȐ
İʌȓȤȦıȘȢ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)
ȀȠțțȠμİĲȡȓĮ

3.

ȊȜȚțȐ
ȩʌȜȚıȘȢ

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȂİȜȑĲȘȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

4.

ȋİȚȡȚıμȩȢ
ȣȜȚțȫȞ
ȩʌȜȚıȘȢ

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȂİȜȑĲȘȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȅʌĲȚțȩȢ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ

ĭǼǼ

5.

ǹȡμȠȓ

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȂİȜȑĲȘȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȅʌĲȚțȩȢ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ

ĭǼǼ

6.

ȈȣμʌȪțȞȦı
Ș ȣȜȚțȠȪ
İʌȓȤȦıȘȢ

ȂȑĲȡȘıȘ

1/100 m3 Ȓ țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠ 1/ıĲȡȫıȘ
ȦʌȜȚıμȑȞȘȢ
İʌȓȤȦıȘȢ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȪȥȠȣȢ

ĭǼǼ

ĭǼǼ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

Max ȆȣțȞȩĲȘĲĮ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ǽ-105

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ǽ-106

ȂȑĲȡȘıȘ

1/5000 m3 Ȓ țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠ 1/ıĲȡȫıȘ
ȦʌȜȚıμȑȞȘȢ
İʌȓȤȦıȘȢ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȪȥȠȣȢ

7.

ĬȑıȘ

īİȦμİĲȡȓĮ

ȉȠʌ/țȩ
ıȣȞİȡȖİȓȠ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼʌȚμİĲȡȘĲȚ
țȐ ĭȪȜȜĮ,
ĭǼǼ

8.

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ

īİȦμİĲȡȓĮ

ȉȠʌ/țȩ
ıȣȞİȡȖİȓȠ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼʌȚμİĲȡȘĲȚ
țȐ ĭȪȜȜĮ,
ĭǼǼ

9.

ȊȥȩμİĲȡȠ

ȋȦȡȠıĲȐșμȘıȘ

ȉȠʌ/țȩ
ıȣȞİȡȖİȓȠ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼʌȚμİĲȡȘĲȚ
țȐ ĭȪȜȜĮ,
ĭǼǼ
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

18



ȊȆǼȋȍǻǼ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ - Ǽ 106 – 86 (Įȡ. 2)



ȊȆǼȋȍǻǼ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ - Ǽ 105-86 (Įȡ.7țĮȚ 8)



ȊȆǼȋȍǻǼ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ - Ǽ 105-86 ( Įȡ.9 țĮȚ 16)



ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ - (Ȇ.ǻ 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ 159/99 ț.Ȝ.ʌ.)



ȅįȘȖȓĮ 92/57/EE Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites
-- ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ.



ASTM D1883 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory – Compacted
Soils -- ȆȡȩĲȣʌȘ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ įȠțȚμȒ CBR – ȈȣμʌȚțȞȦμȑȞĮ İįȐĳȘ.



AASHTO T – 193 Standard Method of Test for the California Bearing Ratio -- ȆȡȩĲȣʌȘ μȑșȠįȠȢ
İȜȑȖȤȠȣ ȀĮȜȚĳȠȡȞȚĮțȠȪ ȜȩȖȠȣ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ (CBR).
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼʌȑȞįȣıȘ ʌȡĮȞȫȞ - ʌȜȒȡȦıȘ ȞȘıȓįȦȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ʌȡĮȞȫȞ
ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ȞȘıȓįȦȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ.
ȅȚ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ (țȣȡȓȦȢ ĲȦȞ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ) țĮȚ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȞȘıȓįȦȞ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ μİ
ĳȣĲȚțȒ ȖȘ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȣʌȠįȠμȒȢ ȖȚĮ ĳȣĲİȪıİȚȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ıȣȞșȘțȫȞ ĳȣıȚțȒȢ
İʌĮȞĮȕȜȐıĲȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȑȞĲĮȟȘȢ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ (ȠįȠʌȠȚȓĮȢ, ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȫȞ țȜʌ) ıĲȠ
ĳȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ (ʌȡȠıșȒțȘ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ țȜʌ
İʌİμȕȐıİȚȢ) İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĭȣĲȠĲİȤȞȚțȑȢ ǼȡȖĮıȓİȢ (ǲȡȖĮ ʌȡĮıȓȞȠȣ), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ĲȘȢ İȞȩĲȘĲĮȢ 14 (țȦįȚțȠȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-xx-xx-xx).
Ǿ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ țĮȚ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȞȘıȓįȦȞ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ (ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ
ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȐ ȑȡȖĮ) ȦȢ İȚįȚțȑȢ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-05-00-00

Management of excavation materials and exploitation of dumping sites -ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ İțıțĮĳȑȢ țĮȚ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ĮʌȠșİıȚȠșĮȜȐμȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-06-00-00

Quarry sites and borrow areas development and exploitation -- ǹȞȐʌĲȣȟȘ ǼțμİĲȐȜȜİȣıȘ ȁĮĲȠμİȓȦȞ țĮȚ ǻĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȫμĮĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ĭȣĲȚțȒ ȖȘ
ǼȓȞĮȚ Ș İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲȡȫıȘ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, İȜĮĳȡȠȪ, ĮȡȖȚȜȠĮμμȫįȠȣȢ ıȣıĲȐıİȦȢ, ʌȠȣ İȣȞȠİȓ ĲȘȞ
ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.

5

30776

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-05-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

3.2 ȀȘʌİȣĲȚțȩ ȤȫμĮ
ǼȓȞĮȚ Ș ȣȥȘȜȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐμμȠ ȑȦȢ 35%, ȐȡȖȚȜȠ 5 - 10%, ȠȡȖĮȞȚțȐ ıȣıĲĮĲȚțȐ
țĮȚ ȠȣįȑĲİȡȠ ȇǾ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȫȞ ĳȣĲȫȞ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǿ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ șĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲȘ ȗȫȞȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȀĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȘ ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. īȚĮ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-06-00-00.
ǹʌȩ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İțıțĮĳȫȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ
ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȦȞ - İțȡȚȗȦșȑȞĲȦȞ ĳȣĲȫȞ (ĮįȡȠμİȡȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ), İȣμİȖȑșİȚȢ ȜȓșȠȣȢ (ȐȞȦ ĲȦȞ 5 cm), μʌȐȗĮ,
ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ țĮȚ ȜȠȚʌȠȪȢ ȕȜĮʌĲȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȕȜȐıĲȘıȘȢ, șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ
ıȦȡȠȪȢ țĮȚ șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ıȦȡȠȓ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ıĲȡȫıȘ ȖĮȚȦįȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ Ȓ ĳȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ.
īİȞȚțȫȢ șĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ ĮȡȖȚȜȠĮμμȫįȠȣȢ ıȪıĲĮıȘȢ.
ȀȡȚĲȒȡȚȠ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ İįĮĳȚțȠȪ ıĲȡȫμĮĲȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ȦȢ
ĳȣĲȚțȒ ȖȘ İȓȞĮȚ țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĳȣıȚțȒȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ.
ǱȖȠȞĮ İįȐĳȘ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲİțμȒȡȚȠ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ȦȢ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, İȐȞ įİȞ İμʌȠĲȚıĲȠȪȞ Ȓ ȕİȜĲȚȦșȠȪȞ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ.
ǼȐȞ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĮμĳȚȕȠȜȓĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ įȚĮșȑıȚμȠȣ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣȜȚțȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İįĮĳȠȜȠȖȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ, Ȓ ȖȞȦμȐĲİȣıȘ īİȦʌȩȞȠȣ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ ıĲȡȫμĮĲȠȢ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȦȢ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ.
ǼȐȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ țȡȚșȠȪȞ ȦȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩȞ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ, įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ, șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ıĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮʌȠșİıȚȠșĮȜȐμȠȣȢ (ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-05-00-00).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ ıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌ’
İȣșİȓĮȢ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ȖİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ.
ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȘĲȒȢ ĳȪĲİȣıȘȢ (ıȣȞȒșȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȚȢ ȞȘıȓįİȢ ĲȦȞ ȠįȫȞ
μİ įȚĮȚȡȠȪμİȞȠ țĮĲȐıĲȡȦμĮ), Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ μİȜȑĲȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ:
 ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. țȠıțȓȞȚıμĮ) ĲȘȢ įȚĮșȑıȚμȘȢ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ (Ȓ ĲȘȢ
ȜĮμȕĮȞȩμİȞȘȢ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ) ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ.
 ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İμʌȜȠȣĲȚıμȠȪ ĲȠȣ įȚĮșȑıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ȠȡȖĮȞȠȤȘμȚțȑȢ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ țĮȚ ȕİȜĲȓȦıȘȢ
ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ Įʌȩ ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒȢ ȐʌȠȥȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ / İʌȚȜİȤșȑȞĲȠȢ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪȢ İįĮĳȠȜȠȖȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ȉĮ ʌȡĮȞȒ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ Ș ĳȣıȚțȒ ȖȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȡĮȤİȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ İʌĮȡțȠȪȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ.
ǵĲĮȞ ȠȚ țȜȓıİȚȢ İȓȞĮȚ ȑȞĲȠȞİȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȤȞȚțȑȢ İȞȓıȤȣıȘȢ / ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ȤȡȒıȘ
ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȁȠȚʌȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ, țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 ǼĳĮȡμȠȖȒ İʌȓ ĮȞĮȕĮșμȫȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ: ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ ĳȣĲȚțȫȞ, șĮ
įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ țĮȚ μȚțȡȠȪȢ ȜȐțțȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ĮʌȩʌȜȣıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ.
 ǼĳĮȡμȠȖȒ İʌȓ İȡİȚıμȐĲȦȞ ȠįȫȞ, μȘ ȣʌİȡȣȥȦμȑȞȦȞ ȞȘıȓįȦȞ țĮȚ ȖİȞȚțȐ İʌȓ įȚĮʌİȡĮĲȫȞ
ĮμμȠȤĮȜțȦįȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ: ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĳȓȜĲȡȠȣ Įʌȩ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ĮȡȖȚȜȚțȩ
ȣȜȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ ĮʌȩʌȜȣıȘȢ ĲȦȞ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ țĮȚ ĲȘȢ
İȚıȤȫȡȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ ıĲȚȢ ȣʌȠțİȓμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, İȟĮȚȡȠȣμȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ Ȓ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ Ȓ ȠȤȘμȐĲȦȞ) șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪȠȞĲĮȚ.

5.2

ǻȚȐıĲȡȦıȘ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ

Ǽʌȓ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ μİ țȜȓıİȚȢ ȑȦȢ 1:1 șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ ıİ ʌȐȤȠȢ 0,30 m (țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ), İțĲȩȢ ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. Ǿ ıĲȡȫıȘ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ İȜĮĳȡȐ μİ
ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠ μİĲĮȜȜȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ Ȓ ȐȜȜȠ ʌȡȩıĳȠȡȠ μȑıȠ.
īİȞȚțȫȢ įİȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ ıİ ʌȡĮȞȒ μİ țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 1:1, ȤȦȡȓȢ İĳĮȡμȠȖȒ
ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ Ȓ / țĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞĮȕĮșμȫȞ (ĲȑĲȠȚİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İȚįȚțȒȢ
ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒȢ μİȜȑĲȘȢ).
ǵĲĮȞ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 6,00 m (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡĮȞȫȞ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ
ȑȡȖȦȞ), Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĳȣĲȚțȫȞ ȖĮȚȫȞ (İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ) șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ țĮĲȐ ȗȫȞİȢ ȪȥȠȣȢ ȑȦȢ 6,00
m, ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ ȐȞȠįȠ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, Ȓ ĮȞȐ ĲμȒμĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȞĮȕĮșμȫȞ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ (ĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ).
ȉĮ ʌȡĮȞȒ ĲȦȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ țȜȓıİȚȢ ȑȦȢ 1:1 (ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȡȫıȘȢ
ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ) İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȖĮȚȫįȘ ȑȦȢ ȘμȚȕȡĮȤȫįȘ țĮȚ İȣȞȠȠȪȞ ĲȘ ĳȣıȚțȒ İʌĮȞĮȕȜȐıĲȘıȘ İʌȓ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ
ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ, țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ, įİȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İȞĲȩȢ ȞȘıȓįȦȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 0,40 m, țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ʌȡȠıșȒțȘ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ, Ș ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ șĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ (ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ).
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ İĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȡȪʌĮȞıȘȢ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ
țĮȣıȓμȦȞ Ȓ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ.
ǻİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ Ȓ ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ ȣʌȑȡμİĲȡĮ ȣȖȡȩ.

5.3

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ

ȉĮ ʌȡĮȞȒ țĮȚ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ įȚĮıĲȡȦșİȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ
İȞĮʌȠșȑıİȚȢ ĮȤȡȒıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ įȡȐıȘ ĲȦȞ ȠμȕȡȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ. ȂȑȤȡȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ
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ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ / ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ (ĲȡȚȖȦȞȚțȑȢ ĲȐĳȡȠȚ, ȕĮșμȚįȦĲȐ ȡİȓșȡĮ țȜʌ) șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ĲȘȢ ĮʌȩʌȜȣıȘȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ Įʌȩ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞĮ ȩμȕȡȚĮ ȪįĮĲĮ (ʌ.Ȥ. μİ ĲȘȞ
įȚȐȞȠȚȟȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĲȐĳȡȦȞ ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ Ȓ ĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ıİȚȡĮįȓȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȪįȚ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ.
ǼʌȓıȘȢ Ș ĳȣıȚțȒ İʌĮȞĮȕȜȐıĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ ĲĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ
ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȚȢ).
ȂȑȤȡȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ) Ȓ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ ȤȡȩȞȠȣ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȣȤȩȞ ȗȘμȚȑȢ țĮȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ȣȜȚțȠȪ ĲȦȞ İʌİȞįİįȣμȑȞȦȞ μİ
ĳȣĲȚțȒ ȖȘ ʌȡĮȞȫȞ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȞİȡȠĳĮȖȦμȐĲȦȞ, țĮșĮȡȚıμȩȢ Įʌȩ ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ Ȓ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ țĲȜ.).

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ȅʌĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ

ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ țĮȜȪĳșȘțĮȞ ʌȜȒȡȦȢ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡĮȞȫȞ țĮȚ ȞȘıȓįȦȞ, μİ
ȣȜȚțȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ μĮțȡȠıțȠʌȚțȐ İμĳĮȞȓȗİȚ ĲȘȞ ȣĳȒ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ (ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İμĳĮȞȒȢ Ș ĲȠʌȚțȒ ĳȣıȚțȒ
İʌĮȞĮȕȜȐıĲȘıȘ).
ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İʌȓıȘȢ Ș țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ.
ȆȜȘμμİȜȒȢ įȚȐıĲȡȦıȘ, ȞİȡȠĳĮȖȫμĮĲĮ, ĮʌȠʌȜȪıİȚȢ ȣȜȚțȠȪ, ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ Ȓ ĮȤȡȒıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
İʌȓ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ. ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ, ȤȦȡȓȢ ȠȣįİμȓĮ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ.

6.2

ǻİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıİȦȞ

ĬĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ıİ șȑıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ
ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĲȠμȫȞ.
ǹʌȠțȜȓıİȚȢ ıĲȠ ıȣμȕĮĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ 0,30 İʌȓ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ) ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ -20% ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ
įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ, Ƞ įİ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 95%
ĲȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȠȪ.

6.3

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ

ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĲȠμȫȞ (ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.2) șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮȚ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ
İįĮĳȠȜȠȖȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮȣĲȠȓ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ / İμʌȜȠȣĲȚıμȠȪ įȚĮșȑıȚμȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Ȓ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, μİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ İȞȩȢ įİȓȖμĮĲȠȢ ĮȞȐ 500 m3 ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ʌȡĮȞȫȞ İȞȑȤİȚ ĮȣȟȘμȑȞȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌĲȫıİȦȢ.
ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕȠȒșȘıȘ / țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȘȢ
ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ Ȓ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ μȩȡĳȦıȘȢ, țĮșĮȡȚıμȫȞ țȜʌ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ
ıȣȞȒșȘ μȑĲȡĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ): țȡȐȞȠȢ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣʌȠįȒμĮĲĮ, ĳȩȡμĮ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ
μİ ĮȞșİțĲȚțȠȪȢ ȚμȐȞĲİȢ ĮȞȐȡĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ıĲĮșİȡȐ ıȘμİȓĮ ıĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ.
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īİȞȚțȫȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ Įʌȩ ĲȠ ıȤȑįȚȠ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȣȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
(ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).
ǲȤȠȣȞ İʌȓıȘȢ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-0100.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

8.1

ǼʌȑȞįȣıȘ ʌȡĮȞȫȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ (m2) İʌȑȞįȣıȘȢ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮȞĮʌĲȪȖμĮĲĮ ĲȦȞ İʌİȞįȣμȑȞȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȘȢ ȠįȠȪ (ĮȞĮȜȣĲȚțȩȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıμȩȢ). ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ, ʌĮȡȠȣıȓĮ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠȢ İʌȑȞįȣıȘ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ.

x

Ǿ įȚĮȜȠȖȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ, Ș
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȠȣȢ ıİ ıȦȡȠȪȢ, Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ țĮȚ ȠȚ ʌȜȐȖȚİȢ μİĲĮĳȠȡȑȢ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

x

Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ μȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȘȢ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ.

x

Ǿ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ.

x

Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ ȤȡȩȞȠȣ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

x

Ǿ ʌȡȠıțȩμȚıȘ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ, ĮȞ ʌĮȡĮıĲİȓ ĮȞȐȖțȘ İȞĲȩȢ
ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ Ș ȜȒȥȘ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ μȘ
ıȣμμȠȡĳȫıİȦȞ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚșİȫȡȘıȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ǻİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ:

9
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Į.

Ǿ ĮʌȩȜȘȥȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĮȣĲȠȪ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ.

ȕ.

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İμʌȜȠȣĲȚıμȠȪ /ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ įȚĮșȑıȚμȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ 2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ (ȣȜȚțȐ, İȡȖĮıȓĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ).

8.2

ȆȜȒȡȦıȘ ȞȘıȓįȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ĲȠʌȠșİĲȘșİȓıĮȢ ĳȣĲȚțȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȚȞ țĮȚ
μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ μİĲĮĳȠȡȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȁȚșȠȡȡȚʌȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡĮȞȫȞ ȠįȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ
ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȑȡȖȦȞ μİ ȜȚșȠȡȡȚʌȑȢ.
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
ȜȚșȠȡȡȚʌȫȞ, ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȅȚ ȜȚșȠȡȡȚʌȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ĲĮ ʌȡĮȞȒ ĲȦȞ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȑȡȖȦȞ
ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘ įȡȐıȘ țȣμĮĲȚıμȫȞ (ʌĮȡĮșĮȜȐııȚİȢ, ʌĮȡĮȜȓμȞȚİȢ, ʌĮȡĮʌȠĲȐμȚİȢ ȤĮȡȐȟİȚȢ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-03-00

3

Road pavement layers with unbound aggregates -- ȈĲȡȫıİȚȢ ȠįȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
Įʌȩ ĮıȪȞįİĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ.

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ĭȓȜĲȡȠ ʌȡĮȞȫȞ
ȍȢ "ĳȓȜĲȡĮ ʌȡĮȞȫȞ" ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ Įʌȩ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ĮıȪȞįİĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌĮȡİμȕȐȜȜȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

ȆȠȚȩĲȘĲĮ ȜȓșȦȞ

ȅȚ ĮȡȖȠȓ ȜȓșȠȚ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȠȓ, ȣȖȚİȓȢ, ıțȜȘȡȠȓ, ȤȦȡȓȢ ĳȜȑȕİȢ, ȡȦȖμȑȢ Ȓ ıȤȚıμȑȢ
țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȚ Įʌȩ țȐșİ İĲİȡȠȖİȞȒ ȠȣıȓĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȜȜȠȚȦșİȓ ıĲȘȞ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ Ȓ ıĲȠ Ȟİȡȩ țĮȚ șĮ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȣȖȚȑıĲİȡĮ ıĲȡȫμĮĲĮ ĲȦȞ ĮıȕİıĲȩȜȚșȦȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ (ȤȦȡȓȢ İȞıĲȡȫıİȚȢ
ĮȡȖȓȜȠȣ, μĮȡμĮȡȣȖȓĮ țȜʌ.). Ǿ ȤȡȒıȘ μĮȡμȐȡȦȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ.
ȅȚ ȜȓșȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ȖȦȞȚȫįİȚȢ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȚ Įʌȩ ȜİȓİȢ Ȓ ĮȜȜȠȚȦμȑȞİȢ (ȜȩȖȦ ĲȘȢ İʌȚįȡȐıİȦȢ ĲȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ) İʌȚĳȐȞİȚİȢ, ȤȦȡȓȢ ȠʌȑȢ, ȡȦȖμȑȢ Įʌȩ ĲȘ įȡȐıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĲȜ.
ȉȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ İȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,60 ton/m3.
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ȀĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ LOS ANGELES (įȚĮȕȐșμȚıȘ ǹ) Ș ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 35% μİĲȐ Įʌȩ 500
ʌİȡȚıĲȡȠĳȑȢ.
Ǿ ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (ĲȪʌȠȢ șİȚȚțȠȪ ȞĮĲȡȓȠȣ) įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 10% μİĲȐ Įʌȩ ʌȑȞĲİ
țȪțȜȠȣȢ.
Ǿ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ (μİĲȐ įȚĮȕȡȠȤȒ 24 ȦȡȫȞ) șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 1%.

4.2

ǻȚĮȕĮșμȓıİȚȢ

4.2.1 ĭȓȜĲȡȠ ʌȡĮȞȫȞ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ȤȦȡȓȢ ĮʌȩʌȜȣıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ȠμĮȜȒ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ Ș ȜȚșȠȡȡȚʌȒ ȜȩȖȦ
įȡȐıİȦȞ ĲȠȣ țȣμĮĲȚıμȠȪ ıĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.
ȉĮ ĳȓȜĲȡĮ ʌȡĮȞȫȞ Įʌȩ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȦșȠȪȞ μİ
įȚȐıĲȡȦıȘ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ
țĲȜ.), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
īİȞȚțȫȢ ĲĮ ĳȓȜĲȡĮ ʌȡĮȞȫȞ șĮ İȓȞĮȚ İȜĮȤȓıĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 10 cm (Ȓ ȩıȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ) țĮȚ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȩțȠțțĮ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ĮμμȠȤĮȜȚțȫįȘ ȣȜȚțȐ ĳȣıȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ Ȓ
șȡĮȣıĲȐ.
ǼȐȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȚĮȕȐșμȚıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ
ȣʌȩȕĮıȘȢ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ (ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-03-00).
4.2.2 ȁȚșȠȡȡȚʌȒ
Ǿ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ (ȉȪʌȦȞ ǹ, Ǻ țĮȚ ī), İȐȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ,
șĮ İȓȞĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ (ǺȜ. ȆȓȞĮțĮ 1):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǻȚĮȕȐșμȚıȘ ȣȜȚțȫȞ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ
ȆȐȤȘ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ
ȉȊȆȅȈ A

6

ȉȊȆȅȈ Ǻ

ȉȊȆȅȈ ī

0,75 m

0,90 m

1,05 m

1.100 kg

2.000 kg

3.000 kg

ǼȜȐȤȚıĲȠ ȕȐȡȠȢ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ
25% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ

450 kg

800 kg

1.300 kg

(Ȗ)

ȆȠıȠıĲȩ 45% ȑȦȢ 75% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ μİĲĮȟȪ

20-450 kg

40-800 kg

60-1.300 kg

(į)

ǼȜȐȤȚıĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ 75% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ

20 kg

40 kg

60 kg

(İ)

ǼȜȐȤȚıĲȠ ȕȐȡȠȢ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ
50% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ

250 kg

450 kg

700 kg

(ıĲ
)

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ 50% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ

0,45 m.

0,55 m.

0,65 m

(ȗ)

ȆȠıȠıĲȩ ĲȠȣ ȜȚșȠıȣȞĲȡȓμμĮĲȠȢ țĮȚ
ȜİʌĲȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ȐμμȠȣ) ıİ ʌȠıȠıĲȩ
(țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ) ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

d 5%

d 5%

d 5%

(Į)

ȂȑȖȚıĲȠ ȕȐȡȠȢ ȜȓșȦȞ

(ȕ)
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5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-06-00:2009

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȜȚșȠȡȡȚʌȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, Ș ȗȫȞȘ
ĳȓȜĲȡȠȣ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȑȤİȚ
μȠȡĳȦșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȣȢ, ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠȣȢ μȑıȦ
ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ Įʌȩ ȕĮȡȚȐ ȠȤȒμĮĲĮ Ȓ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țȚȞȠȪμİȞĮ ıĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ (İʌȓ ĲȘȢ ȠįȠȪ).
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ / ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ șĮ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ. īİȞȚțȫȢ, ȩĲĮȞ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ (țĮĲȐ ȗȫȞİȢ țĮș’ ȪȥȠȢ), įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ
(ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ).

5.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ

ȅȚ ȜȚșȠȡȡȚʌȑȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ
ĲȣʌȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ İȟȩȡȣȟȘȢ țĮȚ șĮ İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȘȢ
İȞıȦμȐĲȦıȘȢ.
īİȞȚțȐ įİȞ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ıȣμʌȓİıȘ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĮȜȜȐ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ
ȫıĲİ ȠȚ ȜȓșȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮȞİμȘμȑȞȠȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ țĮȚ ȠȚ
ȜȓșȠȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ȞĮ ȖİμȓȗȠȣȞ ĲĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİȖȐȜȦȞ ȜȓșȦȞ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıȣμʌĮȖȒȢ
țĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ıĲȡȫıȘ ıĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ʌȐȤȠȢ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȫμĮȜȘ țĮȚ ȠȚ ȜȓșȠȚ țĮȜȐ ʌȜİȖμȑȞȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȚįȡȠȪȞ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ ıĲȘȞ İȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ țȣμȐĲȦȞ.
ĬĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ μİĲĮĲȩʌȚıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ĳȓȜĲȡȠȣ)
țĮĲȐ ĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĳȓȜĲȡȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ). Ȃİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȠȣȢ ȜȓșȠȣȢ
ʌȜȘȡȫıİȦȢ, ȠȚ ȣʌȩȜȠȚʌȠȚ ȜȓșȠȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș μİȖĮȜȪĲİȡȘ ȑįȡĮ ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ
ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȡĮȞȑȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, ıİ ȗȫȞİȢ
μȑȖȚıĲȠȣ ȪȥȠȣȢ 5,00 m (İțĲȩȢ İȐȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ).
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș șȡĮȪıȘ Ȓ
μȚțȡȠȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȩĲĮĲĮ ĲȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ıĲȘ įȡȐıȘ ĲȠȣ țȣμĮĲȚıμȠȪ.
īİȞȚțȐ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȡȓȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȦȞ ȜȚșȠȡȡȚʌȫȞ İț ĲȦȞ ȐȞȦ țĮȚ Ș ʌȡȠȫșȘıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ
ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ. ȉȠ ȣȜȚțȩ șĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (Ȝ.Ȥ. İțıțĮĳİȓȢ
İĳȠįȚĮıμȑȞȠȣȢ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ĮȡʌȐȖİȢ).

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ǲȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȟȩȡȣȟȘȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, İȓĲİ ȠʌĲȚțȐ, İȓĲİ μİ įȚĮȜȠȖȒ
ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȣʌȚțȫȞ ĳȠȡĲȘȖȫȞ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ (ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ 5 - 15 ĲȩȞȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ
įȚĮȕȐșμȚıȘ) ıİ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ (țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȓıȠȣ μİȖȑșȠȣȢ) țĮȚ İțĲȑȜİıȘ ıȤİĲȚțȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
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īȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıĲȘ șȑıȘ
ĲȘȢ İȟȩȡȣȟȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ įİȓȖμĮ ȕȐȡȠȣȢ 5 - 15 ĲȩȞȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ įȓįİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȩȜȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȟȩȡȣȟȘȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ μİĲĮșȡĮȪıİȦȞ.
ǻİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İȟȠȡȪȟİȦȞ, İĳ’ ȩıȠȞ
ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ.
Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ, (ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ), İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞİȢ ȠʌĲȚțȐ ĮȜȜĮȖȑȢ ĲȘȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ țĮȚ İȞĮʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
ʌȜȒșȠȣȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ.

6.2

ǲȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıİȦȢ

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ. ȅȚ ıȤİĲȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ, ıİ țȐșİ ȩμȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 150% ĲȘȢ
İȜȐȤȚıĲȘȢ įȚȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ 50% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȂȑĲȡĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǵȜĮ ĲĮ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İȓȞĮȚ İȖȖİȞȫȢ İʌȚțȓȞįȣȞĮ ȖȚĮ ʌȡȩțȜȘıȘ ĮĲȣȤȘμȐĲȦȞ, įȚȩĲȚ ȠȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ
ĲȠȣȢ - Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ȠįȒȖȘıȒȢ ĲȠȣȢ - ȓıȦȢ ȞĮ μȘȞ μʌȠȡȠȪȞ ʌȐȞĲĮ ȞĮ İʌȚıȘμȐȞȠȣȞ İȖțĮȓȡȦȢ ȐĲȠμĮ Ȓ
İμʌȩįȚĮ țȠȞĲȐ ıĲȠ μȘȤȐȞȘμĮ ʌȠȣ ȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ. ȅ șȩȡȣȕȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ țȐșİ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ įİȞ ĲȠȣȢ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮțȠȪıȠȣȞ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ĳȦȞȑȢ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ ȒȤȠȣȢ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘȢ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ
țĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȠȪȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȑȜİȣıȘ ĲȦȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ĳȠȡĲȦμȑȞȦȞ ĳȠȡĲȘȖȫȞ.
ȈĲĮ ĲİȤȞȚțȐ μİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ (țȜȐıȘ) ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ ȖȚĮ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ ȠȤȒμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İțĳȩȡĲȦıȘȢ / ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ıİ İʌȚțȜȚȞİȓȢ ȗȫȞİȢ (ʌ.Ȥ. İțĳȩȡĲȦıȘ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ țȠȞĲȐ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ ĲȠȣȢ) ȤȦȡȓȢ țĮșȠįȒȖȘıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
İμʌȩįȚĮ (ʌ.Ȥ. țȠȡμȠȓ įȑȞįȡȦȞ, ȠȖțȩȜȚșȠȚ țĲȜ.) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țȚȞȠȪμİȞȦȞ μİ ĲȘȞ ȩʌȚıșİȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ
ȑȞĮȞĲȚ ĮȞĮĲȡȠʌȒȢ / ʌĲȫıȘȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ, ʌĮȡȠįȚțȐ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ
μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȓıȦ ĲȡȠȤȠȪȢ. ǼĳȚıĲȐĲĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ țĮȚ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ İțĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȦȞ ȕĮȡȑȦȞ ĳȠȡĲȘȖȫȞ ĮȞĮĲȡİʌȩμİȞȦȞ.
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ǵȜİȢ ȠȚ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ ȠįȠȓ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜİȓȢ țĮȚ ȕĮĲȑȢ.
ȅȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ İȚıȑȜșȠȣȞ ıĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.
ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ μİ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

x

Ǿ İȟȩȡȣȟȘ țĮȚ įȚĮȜȠȖȒ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȜȓșȦȞ

x

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȜȚșȠȡȡȚʌȫȞ

x

Ǿ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ

x

ȅȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ țĮȚ ȠȚ İȞįȚȐμİıİȢ ĮʌȠșȑıİȚȢ

x

Ǿ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

x

ȀȐșİ ȐȜȜȘ İȡȖĮıȓĮ, ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȡȘĲȐ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ĮȜȜȐ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĳȓȜĲȡȠȣ, ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ȣȜȚțȠȪ, Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.
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H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-0800-00 «ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ įȚțĲȪȦȞ ȅȀȍ țĮĲȐ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-08-00-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ E ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-08-00-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ įȚțĲȪȦȞ ȅȀȍ țĮĲȐ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲĮ șȑμĮĲĮ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ
įȣıȤȑȡİȚİȢ İțıțĮĳȫȞ, ȜȩȖȦ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ ĮȖȦȖȫȞ ȅȀȍ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ, ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ
ıĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ȜȩȖȦ ĲȦȞ įȣıȤİȡİȚȫȞ ĮȣĲȫȞ.
ǲȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȑȡȖȦȞ, ĲȩıȠ İȞĲȩȢ ĮıĲȚțȫȞ, ȩıȠ țĮȚ İȞĲȩȢ ʌİȡȚĮıĲȚțȫȞ Ȓ
ȣʌİȡĮıĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-02-01-00,
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-03-00-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-04-00-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02, Ș įİ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ Ȓ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00, țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-02-00.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-02-01-00

General excavations for Road and Ǿydraulic works -- īİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ
ȠįȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-03-00-00

General excavations for buildings -- īİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȑȡȖȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-04-00-00

Excavations for foundation works -- ǼțıțĮĳȑȢ ĬİμİȜȓȦȞ ȉİȤȞȚțȫȞ ǲȡȖȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-05-00-00

Management of excavation materials and exploitation of dumping sites -ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ İțıțĮĳȑȢ țĮȚ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ĮʌȠșİıȚȠșĮȜȐμȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-02-00

Refill of excavations for foundation works -- ǼʌĮȞİʌȚȤȫıİȚȢ ıțĮμμȐĲȦȞ
șİμİȜȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02

Underground utilities trench backfilling -ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ

ȠȡȣȖμȐĲȦȞ
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Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

3
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Ǽȁȅȉ

Personal protective equipment – Safety footwear –- ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 īȞȦıĲȠȓ ĮȖȦȖȠȓ
ǼȓȞĮȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȞĲȠʌȚıĲİȓ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ Ȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ.

3.2 ǱȖȞȦıĲȠȚ ĮȖȦȖȠȓ
ǼȓȞĮȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȫȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ȪʌĮȡȟȘ įİȞ ȒĲĮȞ ȖȞȦıĲȒ İț
ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ.

3.3 ȂİĲĮĲȠʌȚȗȩμİȞȠȚ ĮȖȦȖȠȓ
ǼȓȞĮȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ȐȜȜȘ șȑıȘ, İțĲȩȢ İțıțĮĳȒȢ, μȩȞȚμĮ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ.

3.4 ȂȘ μİĲĮĲȠʌȚȗȩμİȞȠȚ ĮȖȦȖȠȓ
ǼȓȞĮȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ, ʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ țĮȚ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
 ǹȖȦȖȠȪȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ʌȠȣ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ.
 ǹȖȦȖȠȪȢ ȣʌȩ ĮȞĮıĲȠȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ʌȠȣ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ μİȞ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ, ĮȜȜȐ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įİ șĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ıȣȞĮȞĲȫμİȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ
ĮȖȦȖȠȪȢ ȅȡȖĮȞȚıμȫȞ ȀȠȚȞȒȢ ȍĳİȜİȓĮȢ (ȅȀȍ), ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮȚ İȓįȠȣȢ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ, ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȕȐșȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ μİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲİȪșȣȞıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
ıȣȞĮȞĲȫμİȞȠȣȢ ĮȡįİȣĲȚțȠȪȢ ĮȪȜĮțİȢ, ȣʌȩȖİȚȠȣȢ Ȓ ȣʌȑȡȖİȚȠȣȢ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȑȞįȣıȘ).
ȉĮ İțıțĮʌĲȩμİȞĮ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ șĮ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-02-05-00-00.
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
İȡȖĮıȓİȢ:
 ĬĮ ȑȡȤİĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȣȢ ȅȀȍ, ĲȚȢ ǻȘμȠĲȚțȑȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ĮȡμȩįȚİȢ ǹȡȤȑȢ ȖȚĮ ȞĮ İȞȘμİȡȦșİȓ ȖȚĮ
ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȖȚĮ ĲĮ įȓțĲȣĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
 ĬĮ İȟĮțȡȚȕȫȞİȚ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȦȞ ıȣȞĮȞĲȫμİȞȦȞ ĮȖȦȖȫȞ țĮȚ șĮ ĲȠȣȢ ĮʌȠĲȣʌȫȞİȚ ıĲȚȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĲȠȣȢ ıĲȐșμȘ.
 ĬĮ İȟĮțȡȚȕȫȞİȚ İȐȞ ĲȠ įȓțĲȣȠ İȣȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
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Ǽȁȅȉ

 ĬĮ ĮȞȚȤȞİȪİȚ ĲȘ ȗȫȞȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ μİ ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ
ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ (ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ μİĲȐȜȜȦȞ, ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ ʌİįȓȦȞ, ȡĮȞĲȐȡ ȣʌİįȐĳȠȣȢ țȜʌ. ıȪȖȤȡȠȞȠ
İȟȠʌȜȚıμȩ).
 ĬĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ μİ ȠȚțȠȞȠμȠĲİȤȞȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ, ȖȚĮ țȐșİ «ȐȖȞȦıĲȠ ĮȖȦȖȩ» ĲȘȞ
įȚĮĲȒȡȘıȘ Ȓ ĲȘ μİĲĮĲȩʌȚıȒ ĲȠȣ.
 ĬĮ ĮȟȚȠȜȠȖİȓ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȜȪıȘ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ «ȖȞȦıĲȫȞ ĮȖȦȖȫȞ»
ıİ ıȣıȤİĲȚıμȩ μİ ĲȘ įȚĮʌȚıĲȦșİȓıĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘ, ʌ.Ȥ. ĮȞİȪȡİıȘ ĲȣȤȩȞ ȞȑȦȞ İμʌȠįȓȦȞ
ʌȠȣ įİȞ ȜȒĳșȘțĮȞ ȣʌȩȥȘ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ țĮȚ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ șȑıȘ țĲȜ.)
țĮȚ șĮ İȞȘμİȡȫȞİȚ ıȤİĲȚțȫȢ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȊʌȐȡȤȠȞĲĮ ʌĮȜȚȐ įȓțĲȣĮ, țȣȡȓȦȢ ȪįȡİȣıȘȢ țĮȚ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ, İȞįİȤȠμȑȞȦȢ įİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ, ȠʌȩĲİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȑȡİȣȞĮ ȖȚĮ ĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȠȣȢ.
Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ «ĮȖȞȫıĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ» Ȓ «ȖȞȦıĲȫȞ ĮȖȦȖȫȞ» (ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ĲȘȢ ȜȪıȘȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ıİ ıȣıȤİĲȚıμȩ μİ ĲȘȞ ĮȞİȣȡİșİȓıĮ țĮĲȐıĲĮıȘ), șĮ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ, ʌȐȞĲȠĲİ ıİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ μİ ĲȠȞ ĮȡμȩįȚȠ ȅȡȖĮȞȚıμȩ țĮȚ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉȠ İȐȞ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȫȞĲĮȚ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮȡμȩįȚȠ ȅȡȖĮȞȚıμȩ.
ȂʌȠȡİȓ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȚıĲİȓ Ș ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ıĲȘ șȑıȘ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ, ȩıȠ įȚĮȡțȠȪȞ ȠȚ İțıțĮĳȑȢ Ȓ țĮȚ ȩȜȠ ĲȠ ȑȡȖȠ, μİ ȠȚțȠȞȠμȠĲİȤȞȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ μİ ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȣȡȪĲİȡȠȣ įȚțĲȪȠȣ.
ȂʌȠȡİȓ ĮțȩμĮ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȚıșİȓ Ș μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ıİ ȐȜȜȘ șȑıȘ, İțĲȩȢ İțıțĮĳȫȞ μȩȞȚμĮ Ȓ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ țȠȚȞȠʌȠȚİȓ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĮȡμȩįȚȠ
ȅȡȖĮȞȚıμȩ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȚțĲȪȦȞ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ (ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ
șĮ ȕİȕĮȚȫȞİȚ Ƞ ĮȡμȩįȚȠȢ ĳȠȡȑĮȢ), Ș İțıțĮĳȒ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȜȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ.

5.2

ǼȡȖĮıȓİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ μİĲĮĲȠʌȚȗȩμİȞȦȞ ĮȖȦȖȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İțıțĮĳȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȣʌȩ μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĮȖȦȖȠȪ įİȞ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ȞȑȠȣ μİĲĮĲȠʌȚıμȑȞȠȣ - ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ĮȖȦȖȠȪ, İțĲȩȢ İȐȞ μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȑȡȖĮ
țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȤȡȘıĲİȣȠμȑȞȦȞ įȚțĲȪȦȞ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮȜȫįȚĮ (ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ, ĲȘȜİĳȦȞȚțȐ), țĮȚ
ıȦȜȒȞİȢ (ȣįȡȠįȩĲȘıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȖȡȫȞ țĮȣıȓμȦȞ țĮȚ ĮİȡȓȠȣ), İȐȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȡμȩįȚȠ ȅȀȍ, șĮ
ʌİȡȚıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌȠșȒțİȢ ĲȠȣ ȠȚțİȓȠȣ ȅȀȍ.

5.3

ǼȡȖĮıȓİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ μȘ μİĲĮĲȠʌȚȗȩμİȞȦȞ ĮȖȦȖȫȞ, «İȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ» Ȓ ĮȖȦȖȫȞ ıİ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞĮıĲȠȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
 ȅȚ İțıțĮĳȑȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ įȚȑȜİȣıȘȢ ĮȖȦȖȫȞ ȅȀȍ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ,
ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
 ȅȚ ĮʌȠțĮȜȣʌĲȩμİȞȠȚ Ȓ ȣʌĮțĮʌĲȩμİȞȠȚ ȠȤİĲȠȓ, șĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ
μİĲĮȜȜȚțȐ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮțİȡĮȚȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ, ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
İțıțĮĳȒȢ ȩıȠ țĮȚ μİȜȜȠȞĲȚțȐ, μİĲȐ ĲȘȞ İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ ȣʌȠıĲȒȜȦıȘ Ȓ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ
Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ. ȅȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ, șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ʌȡȠȢ ʌȜȘȡȦμȒ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-08-00-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

 Ǿ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02.
 ǼȐȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ʌȜİȣȡȚțȒ μİĲȐșİıȘ İȪțĮμʌĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑıĮ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȗȘμȚȐ İʌȓ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ĮȣĲȫȞ.
 ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĮįİȚȫȞ, İȐȞ ȜȩȖȠȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ,
ȣʌĮȖȠȡİȪȠȣȞ ĲȘ įȚĮțȠʌȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠȡȚıμȑȞȦȞ ĮȖȦȖȫȞ (ʌ.Ȥ. ĮȖȦȖȫȞ ǻǼǾ, țĲȜ), țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌİȡȓ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ :Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0207-02-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-03-00-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-04-00-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.
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ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ǼʌȚıȒμĮȞıȘ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ ȗȫȞİȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ ʌȡȠıĮȣȟȐȞİȚ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ
țȚȞįȪȞȠȣȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȠ İȡȖĮȗȩμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.
Ǿ ĮȞİȪȡİıȘ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ ıİ
ȤĮȜĮȡȐ İįȐĳȘ (ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İțıțĮĳȒ / İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ țĮĲȐ ĲȠ ʌĮȡİȜșȩȞ).
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ țȠȞĲȐ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ țĮȜȫįȚĮ ȣʌȩ ĲȐıȘ Ȓ ĮȖȦȖȠȪȢ ĮİȡȓȠȣ ʌȩȜİȦȢ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ
ıȠȕĮȡȩĲĮĲİȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮĲȣȤȒμĮĲȠȢ (ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ, ĮȞĮșȣμȚȐıİȚȢ, ȑțȡȘȟȘ).
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ įȚțĲȪȦȞ ȣʌȩ ʌȓİıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĲĮȤȪĲĮĲȘ ȐȞȠįȠ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ
ĲȠȣ ȞİȡȠȪ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ.
Ǿ ʌȡȩțȜȘıȘ ȗȘμȚȫȞ ıİ įȓțĲȣȠ ĮțĮșȐȡĲȦȞ ȑȤİȚ įȣıμİȞİȓȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ.
Ǿ ʌȡȩțȜȘıȘ ȗȘμȚȫȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲȘȜİĳȦȞȚțȐ țĮȜȫįȚĮ, įİȞ ȑȤİȚ μİȞ ȐμİıİȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ĮȜȜȐ
ĮʌĮȚĲİȓ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ (İʌĮȞȐʌȜİȟȘ țĮȜȦįȓȦȞ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μȠȪĳĮȢ
Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ), ȣȥȘȜȠȪ țȩıĲȠȣȢ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
 ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ μİȜİĲȫȞĲĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȫȢ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȦȞ ȅȀȍ, șĮ
įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ ĲȠμȑȢ țĮȚ șĮ ıĮȡȫȞİĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ μİ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪȢ ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ ȣʌİįȐĳȠȣȢ.
 ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ μİ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ İȟİȜȓȟİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȘμİȚȦșİȓ, İȓȞĮȚ
ıȒμİȡĮ ȣȥȘȜȒȢ ĮȟȚȠʌȚıĲȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıȚĲȩȢ. ȅ ȀȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ μʌȠȡİȓ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘ ıȐȡȦıȘ ĲȠȣ ȣʌİįȐĳȠȣȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
 Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ
ȤİȚȡȚıĲȒ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȩ İȡȖĮȗȩμİȞȠ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ
İȡȖĮıȚȫȞ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-08-00-00:2009

Ǽȁȅȉ

 ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ įȚĮȡțȒ İʌȓȕȜİȥȘ ȑμʌİȚȡȠȣ İȡȖȠįȘȖȠȪ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ıȣȞİȤȫȢ ĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ, ĲȠ ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞ įȓțĲȣȠ țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ (ȂǹȆ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ țĲȜ.).
 ȈĲȠ ȩȡȣȖμĮ șĮ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ĮıĳĮȜİȓȢ țȜȓμĮțİȢ ĮȞȩįȠȣ țĮșȩįȠȣ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ.
 Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ İʌĮȡțȑȢ ĮʌȩșİμĮ ȣȜȚțȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ (țĮįȡȩȞȚĮ, ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȡȠĳȓȜ, ȚμȐȞĲİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ, μİĲĮȜȜȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ țȜʌ.) ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ μȑĲȡȦȞ
ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ / ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ.
 ȈĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ țĮșĮȡȒ ȜȦȡȓįĮ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,50 m
İțĮĲȑȡȦșİȞ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įİȞ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ.
 ȉȠ ĮȞȠȚțĲȩ ȩȡȣȖμĮ șĮ ʌİȡȚĳȡȐııİĲĮȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ įȣȠ ȜȦȡȓįİȢ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 1:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 20345-2

ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ / ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ
ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ-ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȈǹȊ).
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ǵĲĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ıȣȞĮȞĲȫȞĲĮȚ ȣʌȩȖİȚĮ įȓțĲȣĮ ȅȀȍ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ
ʌȡȩıșİĲȘȢ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘȢ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ, ȣʌȩ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ:
Ǿ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ įİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȞĮȑȡȚȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ȅȀȍ (ʌ.Ȥ. ȖȡĮμμȫȞ ǻǼǾ),
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ įȣıȤȑȡİȚİȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȟİȞȠȪȞ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȅȚ İțıțĮĳȑȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ įȣıȤȑȡİȚİȢ ȜȩȖȦ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ įȚțĲȪȦȞ ȅȀȍ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ıȤȑıȘ:
V = L x (HĮ-Ǿț) x W
ǵʌȠȣ:
L

=

ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ȣʌȐȡȤȠȞ įȓțĲȣȠ ȅȀȍ.

HĮ =

Ș ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ȗȫȞȘȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ, İțĲİȚȞȩμİȞȘ μȑȤȡȚ 1,00 m ȣȥȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȠ ĮȞȦȡȐȤȚȠ ĲȠȣ
ıȣȞĮȞĲȦμȑȞȠȣ ĮȖȦȖȠȪ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ĮȖȦȖȫȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ Ș
ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ șĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ȕĮșμȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ, ȩĲĮȞ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ȗȫȞİȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ įȪȠ
ĮȖȦȖȫȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ, ȦȢ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ȣȥȘȜȩĲİȡȘ.

W=

ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ ȓıȠ μİ ĲȘȞ țȐĲȠȥȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıȣȞĮȞĲȦμȑȞȠȣ įȚțĲȪȠȣ
ʌȜȑȠȞ 0,25m İțĮĲȑȡȦșİȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ȦȢ ʌȜȐĲȠȢ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș
țȐĲȠȥȘ ĲȘȢ įȑıμȘȢ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ʌȜȑȠȞ 0,25 m İțĮĲȑȡȦșİȞ.
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Ǿț =

©
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Ș țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ, İțĲİȚȞȩμİȞȘ μȑȤȡȚ 2,00 m țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ țĮĲȦȡȐȤȚȠ Ȓ ĲȠȞ
ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȦȞ ĮȖȦȖȫȞ, μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ țȐĲȦ ıĲȐșμȘ, Ș μȠȡĳȒ
ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıșȑȞĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ.

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ȣʌȩ țȜȓμĮțĮ 1:500,
ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȞĲȘșȑȞĲĮ įȓțĲȣĮ țĮȚ Įʌȩ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȫȞĲĮȚ (įȚȐμİĲȡȠȢ, ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĮȡμȩįȚȠȢ
ȠȡȖĮȞȚıμȩȢ) țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞĮȜȠȖȠȪıĮ ȗȫȞȘ įȣıȤİȡİȚȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ (μİ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ İμȕĮįȠȪ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ).
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ȤȠȡȘȖȠȪμİȞİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȅȀȍ ʌȚȞĮțȓįİȢ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțȡȚȕİȓȢ Ȓ
İȜȜȚʌİȓȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ İʌȚμİȜȒ ȑȡİȣȞĮ İȞĲȠʌȚıμȠȪ ĲȣȤȩȞ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ μİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
İȟȠʌȜȚıμȩ Ȓ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĲȠμȑȢ țĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓ İțıțĮĳȑȢ μİ μȑȖȚıĲȘ ʌȡȠıȠȤȒ.
ȉȣȤȩȞ ȗȘμȚȑȢ ıİ ȣʌȐȡȤȠȞĲİȢ țĮȚ μȘ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞȠȣȢ ıİ ıȤȑįȚĮ ĮȖȦȖȠȪȢ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ ĲȚȢ İʌĮȞȠȡșȫıİȚ μİ įȚțȒ ĲȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ įĮʌȐȞİȢ.
Ǿ ʌȡȩıșİĲȘ ĮȣĲȒ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ țĮȜȪʌĲİȚ:
x ȉȚȢ įȣıȤȑȡİȚİȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ İȜĮĳȡȫȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ
(μȚțȡȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ) țĮȚ ĲȘȢ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ȗȘμȚȫȞ İʌȓ ĲȦȞ
ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ȅȀȍ.
x ȉȚȢ įȣıȤȑȡİȚİȢ ĮȞĮʌȑĲĮıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ıĲȘ ȗȫȞȘ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ, ȜȩȖȦ
ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ ȤȡȒıȘȢ Ȓ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ. Ǿ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮʌȑĲĮıȘ ĮʌȠțȠμȚįȒ
ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ıĲȚȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ ȠȡȚıĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ
İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ȐȡșȡȠȣ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ.
x ȉȚȢ ıʌȠȡĮįȚțȑȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ Ȓ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ. ȅȚ
ıȣıĲȘμĮĲȚțȑȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ, ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İțʌȠȞİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
x ȉȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȣȤȩȞ ȗȘμȚȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ıĲȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ.
x ȉȚȢ ĲȣȤȩȞ įȣıȤȑȡİȚİȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
x ȉȚȢ ĲȣȤȩȞ țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȜȩȖȦ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ĮȡμȩįȚȠȣȢ ȅȀȍ (ȩĲĮȞ ȠȚ İȞįȚĮĳİȡȩμİȞȠȚ ȅȀȍ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ įȚțȩ ĲȠȣȢ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ). ȅȚ țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ȞȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ șĮ İȓȞĮȚ ıİ ȜȠȖȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ țĮȚ įİȞ șĮ
ĮȞĮĲȡȑʌȠȣȞ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮμμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İʌȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ
ĲȠȣ șȑμĮĲȠȢ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ĲȠ ȑȡȖȠ ȊʌȘȡİıȓĮ.
x ȉȘȞ ȜȒȥȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ μȑĲȡȦȞ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ.
x ȉȘȞ ĮȞȐıȣȡıȘ țĮȚ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ĲȦȞ ȣĳȚıĲĮμȑȞȦȞ įȚțĲȪȦȞ (ıȦȜȒȞȦȞ Ȓ țĮȜȦįȓȦȞ) ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ʌȡȠȟİȞȘșȠȪȞ ȗȘμȚȑȢ, İĳ’ ȩıȠȞ ĲȠȪĲȠ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȡμȩįȚȠ ȅȀȍ
x ȉȘȞ ĮʌȠȗȘμȚȫıȘ ĲȦȞ ȅȀȍ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ĮʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȫȞ.
x ȉȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ĮȞĮıȣȡȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ
ĮʌȠșȒțİȢ, ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȅȀȍ.
x ȉȘȞ ȜȒȥȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ĮȣȟȘμȑȞȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳȐȜİȚĮȢ.
x ȉȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x ȉȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x ȉȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
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x ȉȘȞ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x ȉȘȞ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x ȉȘȞ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x ȉȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǼȟȣȖȚȐȞıİȚȢ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȒıİȚȢ İįĮĳȫȞ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ, ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼȟȣȖȚȐȞıİȚȢ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȒıİȚȢ İįĮĳȫȞ μİ İĳĮȡμȠȖȒ
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ, ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ, ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ
ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ İȟȣȖȓĮȞıȘ / ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ
ĲȦȞ İįĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣȢ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĮȣĲȫȞ μİ ıȤİĲȚțȐ μȚțȡȑȢ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ / țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ (ĲıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ țĮȚ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ), ĲȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣȢ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȒ ĲȠȣȢ İʌȓ ȠȡȚıμȑȞȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ.
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠ ȕȐșȠȢ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ țĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İȚįȚțȒȢ μİȜȑĲȘȢ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȠȠȚțȠȞȠμȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ.
Ǿ İȟȣȖȓĮȞıȘ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠıțȠʌİȓ:
1. ȈĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ İįȐĳȠȣȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șİμİȜȚȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚȤȫμĮĲĮ.
2. ȈĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ Atterberg țĮȚ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İįĮĳȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ (ıĲȑȥȘȢ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ, Ȓ ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ ȠįȠıĲȡȦμȐĲȦȞ), ȩĲĮȞ ĮȣĲȒ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (ʌ.Ȥ. μİȖȐȜȘ
ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ Ȓ / țĮȚ μȚțȡȑȢ ĲȚμȑȢ CBR).
3. ȈĲȘȞ İȟȠȣįİĲȑȡȦıȘ ĲȘȢ įȚȠȖțȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ȠȡȚıμȑȞȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ʌȠȣ
ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĮȣĲȒ ȖȚĮ ĲĮ ʌȠȚȠĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȚțȫȞ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠμȠĲİȤȞȚțȒ ıȪȖțȡȚıȘ μİ ȐȜȜİȢ
ĲİȤȞȚțȫȢ įȩțȚμİȢ μİșȩįȠȣȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ țȩıĲȠȢ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȠįȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮșȓıĲĮĲĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ.
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ, ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ Ȓ / țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ
ʌȜİȠȞİțĲȚțȒ, ȩĲĮȞ μİ ȤȡȒıȘ İʌȚĲȩʌȠȣ ȣȜȚțȫȞ ĲȠ ʌȡȠțȪʌĲȠȞ ȠįȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ μİȖȐȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ įİȞ
įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ țȠȞĲȐ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ, ʌȠȣ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ,
İȞȫ Ș ʌȡȠμȒșİȚȐ ĲȠȣȢ Įʌȩ ȐȜȜİȢ μĮțȡȚȞȑȢ ʌȘȖȑȢ İȓȞĮȚ įĮʌĮȞȘȡȩĲİȡȘ. ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ ıȤİĲȚțȐ μİ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ / ĮʌȠșİıȚȠșĮȜȐμȠȣȢ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-01-01-00

Works zone grubbing and clearing -- ȀĮșĮȡȚıμȩȢ – İțȤȑȡıȦıȘ –
țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ ıĲȘ ȗȫȞȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-06-00-00

Quarry sites and borrow areas development and exploitation -- ǹȞȐʌĲȣȟȘ –
İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮȚ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 197-1

Cement-Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- ȉıȚμȑȞĲȠ – ȂȑȡȠȢ 1:ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ 345

Water for concrete mixture and maintenance -- ȃİȡȩ ĮȞĮμȓȟİȦȢ țĮȚ
ıȣȞĲȘȡȒıİȦȢ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-1

Building Lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria -ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ – ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-2

Building Lime - Part 2: Test methods -- ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ – ȂȑȡȠȢ 2:
ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-3

Building Lime - Part 3: Conformity evaluation -- ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 3:
ǼțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of
particle size distribution - Sieving method -- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ –
ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.

Ǽȁȅȉ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 8: AȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) – ǻȠțȚμȒ
ȚıȠįȣȞȐμȠȣ ȐμμȠȣ

Ǽȁȅȉ EN 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ
ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ Ȟİȡȩ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor.

Ǽȁȅȉ EN 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 4: ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ ĳĮȚȞȩμİȞȘ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ – ǻȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-41

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for the
determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures -ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 41: ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ μȚȖμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-51

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51: Method for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
vibrating hammer compaction -- ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 51: ȂȑșȠįȠȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ
įȠțȚμȓȦȞ Įʌȩ μȓȖμĮĲĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ μİ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-09-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of
soil - Part 2: Principles for a classification -- īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ
- ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ İįĮĳȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȡȤȑȢ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 932-1

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling -ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ
1: ȂȑșȠįȠȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 22475-1

Geotechnical investigation and testing -- Sampling methods and
groundwater measurements -- Part 1: Technical principles for execution -īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑșȠįȠȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ țĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ
ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ - ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

prEN-ISO 22476-13

Geotechnical investigation and testing -- Part 13: plate loading test –
īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ . ȂȑȡȠȢ 13: ǻȠțȚμȒ ĳȠȡĲȚȗȩμİȞȘȢ ʌȜȐțĮȢ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ǼȟȣȖȓĮȞıȘ / ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ İįȐĳȠȣȢ
ǼȓȞĮȚ Ș ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ, ĲȠȣ ȣĳȚıĲĮμȑȞȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ȕȐșȠȢ, μİ
ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ / țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, ȫıĲİ μİ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣ
ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ μİ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ȑȞĮ ȠȡȚıμȑȞȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ
ȠμȠȚȠȖİȞȒȢ, ĮȞșİțĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİ ȕİȜĲȚȦμȑȞĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ.

3.2 ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ
ǼȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ – Ȓ / țĮȚ ĲȘȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ, ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
țȩıțȚȞȠ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒȢ ȠʌȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ 5 mm, ʌȡȠȢ ĲȠ ȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ, ĮĳĮȚȡȠȣμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ
ĲȦȞ ȤĮȜȚțȚȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ / ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:

4.1

ȉıȚμȑȞĲȠ

ĬĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 197-1 țĮȚ ıȤİĲ. ĮʌȩĳĮıȘ Ȋ.ȆǼ.ȋȍ.ǻǼ, (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).

4.2

ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ

ĬĮ İȓȞĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌĮȡĮįȚįȩμİȞȘ ıİ ȤȐȡĲȚȞȠȣȢ ıȐțȠȣȢ Ȓ ıİ ıȚȜȩ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459 –1, 459-2, 459-3).

4.3

ǹıȕİıĲȠȪȤȠȢ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ (ǿȉ)

ĬĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ șİȡμȠȘȜİțĲȡȚțȠȪȢ ıĲĮșμȠȪȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ȂİȖĮȜȩʌȠȜȘȢ Ȓ ȆĲȠȜİμĮǸįĮȢ.
ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ıĲĮșμȫȞ ĮȣĲȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȒ țĮȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ μȑȤȡȚ ıĲȚȖμȒȢ ǼȜȜȘȞȚțȩ
ȆȡȩĲȣʌȠ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮĲȐ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ
ȚțĮȞȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȑĳȡĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ıĲĮșμȩ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ μİ ıĲĮșİȡȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ. Ǿ ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ įİȞ
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲİȡȖĮıμȑȞȘ, ĮȞĲȚșȑĲȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ İȜİȪșİȡȠȣ CaO, ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ țĮȚ ĲȠ ʌȜȑȠȞ įȡĮıĲȚțȩ ıȣıĲĮĲȚțȩ ĲȘȢ ǿȉ ȖȚĮ ĲȘ
ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĮȡȖȚȜȦįȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ.
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ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ 345.

4.5

ǲįĮĳȠȢ

ȉĮ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ĮȡȖȚȜȫįȘ İįȐĳȘ,
μİ ıȤİĲȚțȐ μİȖȐȜȘ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ Ȓ įȚȠȖțȦıȚμȩĲȘĲĮ țĮȚ μİ μȚțȡȒ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ.
Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ȜȓșȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ĲȦȞ 7,5 cm įȘμȚȠȣȡȖİȓ įȣıțȠȜȓİȢ ıĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠțĮȜİȓ ĳșȠȡȑȢ ıĲĮ ĮȞĮμȚțĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ. ȁȓșȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 7,5 cm
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȩĲĮȞ ĲȠ įȚİȡȤȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ASTM ȃȠ 40 ȣȜȚțȩ ȑȤİȚ ȩȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ
Įʌȩ 40 % țĮȚ Ƞ įİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȟİʌİȡȞȐ ĲȠ 15, (ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȩĲȣʌİȢ
μİșȩįȠȣȢ Ǽ 105 – 86/6 țĮȚ Ǽ 105 – 86/5 – ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ), Ș ĮȞȐμȚȟȘ μİ ĲĮ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ Ș șȡĮȪıȘ ĲȦȞ ȕȫȜȦȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ įȣıțȠȜȓİȢ.
ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ıȠȕĮȡȐ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ
ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, ȖȚĮĲȓ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ȤȡİȚĮıĲİȓ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȚıȤȣȡȩĲİȡȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
ĮȞȐμȚȟȘȢ, țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ıİ įȪȠ ıĲȐįȚĮ (ĮȡȤȚțȒ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 ȘμİȡȫȞ, ĲİȜȚțȒ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ). ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ȖȓȞİȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ μȩȞȠȞ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ
ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

īİȞȚțȐ – μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ

ȆȡȚȞ Įʌȩ țȐșİ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ. ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ Ȓ ĲȦȞ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ (ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ / țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ-ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ Ȓ / țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ) țĮȚ Ș
ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȠȞ ȕĮșμȩ ĲȘȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ʌȠȣ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ.
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ șĮ İȓȞĮȚ 2% ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ ĲȘȢ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ 3%
țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ȟȘȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ. ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
 Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ (ȦȢ μȠȞĮįȚțȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ) İȓȞĮȚ ȠȚțȠȞȠμȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ʌȡȩıĳȠȡȘ
ıȣȞȒșȦȢ ȖȚĮ ȚȜȣȠ-ĮμμȫįȘ Ȓ ȚȜȣȠĮμμȠȤĮȜȚțȫįȘ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ μİ μȚțȡȐ ıȤİĲȚțȫȢ ʌȠıȠıĲȐ
ĮȡȖȓȜȠȣ țĮȚ μȑĲȡȚĮ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ.
 Ȃİ ĲȘ ȤȡȒıȘ (μȩȞȠ) ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ
ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ȕİȜĲȚȫıİȚȢ ıĲĮ ȩȡȚĮ Atterberg ıİ μİȖȐȜȠ İȪȡȠȢ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȑĲȡȚİȢ
ȕİȜĲȚȫıİȚȢ ıĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȠ CBR ĮȣĲȫȞ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ μİȖȐȜȦȞ ıȤİĲȚțȐ ʌȠıȠıĲȫȞ
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ įİȞ ĮȣȟȐȞȠȣȞ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ ĲȠ CBR țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ. ǼʌȠμȑȞȦȢ, ĮȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ μİ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȚμȑȢ CBR (Ȓ ĮȞĲȠȤȫȞ) Įʌȩ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ Ș İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ,
ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȠįȩıĲȡȦμĮ ıȣμĳȑȡİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ȠȚțȠȞȠμȚțȐ, ĲȩĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲĮıșİȓ ĮȞ Ș
İʌȚȗȘĲȠȪμİȞȘ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĮȪȟȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ μİ ȤȡȒıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȦȢ įİȪĲİȡȠȣ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ (ıȣȞįȣĮıμȩȢ įȪȠ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ).
ǼțĲȩȢ ĮȞ ĲȓșİȞĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ Ȓ ʌȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲȘȞ ȉİȤȞȚțȒ ȈȣȖȖȡĮĳȒ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
ȜȩȖȦ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ĲȠ μȓȖμĮ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ıĲȠ 100% ĲȘȢ ȆȡȩĲȣʌȘȢ ǻȠțȚμȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor (Ǽ 105-86,
ȂȑșȠįȠȢ 10) șĮ ȑȤİȚ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1.
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĲȚμȑȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȖȚĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ǼȓįȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ
Ȃİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ
Ȃİ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ
ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ
Ȃİ ĲıȚμȑȞĲȠ, Ȓ μİ
ıȣȞįȣĮıμȩ ĲıȚμȑȞĲȠȣ
țĮȚ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ
ĮıȕİıĲ. ǿʌĲ. ȉȑĳȡĮȢ

ǻȠțȚμȒ
CBR > 5%
įȚȩȖțȦıȘ <2%
CBR > 5%
įȚȩȖțȦıȘ <2%
ǹȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ> 3 ȂPa

ǾȜȚțȓĮ

ǻȠțȓμȚĮ

28

CBR

28

CBR

7

ȀȣȜȚȞįȡȚțȐ H/d=2

ȍȢ İȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĲȚμȒ μİ 10% ʌȠıȠıĲȘμȩȡȚȠ, įȘȜ. Ș ĲȚμȒ İțİȓȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ȕȡİșİȓ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȚμȒ μȩȞȠ 10%.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮĲ’ ȩȖțȠ
ȟȘȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ĲĮ ʌȠıȠıĲȐ țĮĲ’ ȩȖțȠ ĲȠȣ ıȣȞįȣĮıμȠȪ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ, ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μȩȞȠ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ μȩȞȠ μİ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ
ĲȑĳȡĮ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ĲȚμȑȢ CBR μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 5% μİ ʌȠıȠıĲȐ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȩıĳȠȡĮ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠμȚțȒ țĮȚ ĲİȤȞȚțȒ ȐʌȠȥȘ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĲȚμȒ CBR, Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠțĮȜİȓĲĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ĲȚμȒ,
ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

5.2

ȀĮĲĮıțİȣȒ ıĲȡȫıİȦȞ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ:
1.

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ.

2.

ǹȞȐμȚȟȘȢ.

3.

ǻȚȐıĲȡȦıȘȢ.

4.

ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

5.

ȈȣȞĲȒȡȘıȘȢ.

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
5.2.1 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ
ȈĲȠ ʌȡȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ İțȡȓȗȦıȘȢ, μȑȤȡȚ țĮȚ
ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-02-01-01-00.
ǹȞ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİȜȑıȠȣȞ Įʌȩ μȩȞĮ ĲȠȣȢ ʌȜȒȡȘ
ĮȞĮμȩȤȜİȣıȘ ĲȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ ȣȜȚțȫȞ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĮȞĮμȠȤȜİȣĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ıȦıĲȒ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ țĮșȠȡȚȗȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȕȐșȠȢ. Ǿ ʌȡȠįȚĮȕȡȠȤȒ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ ıȣȞȒșȦȢ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ.
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ȈĲĮ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ șȡȣμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İįĮĳȚțȠȓ ıȕȫȜȠȚ μİ ĮʌȜȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ įȚİȜİȪıİȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ȚıȠʌİįȦĲȑȢ μİ ȣȞȚȐ, ʌȡȠȦșȘĲȑȢ μİ ȣȞȚȐ) Ȓ țĮȚ μİ ĮʌȜȐ ȖİȦȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ĲȡĮțĲȑȡ,
ĳȡȑȗĮ):
 İĳ’ ȩıȠȞ μİ ĮȣĲȐ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ,
 μȑȤȡȚ ĲȠ μȑȖİșȩȢ ĲȠȣȢ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ μİȚȦșİȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ.
ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ, Ș ȤȡȒıȘ ıȣȞįȣĮıμȠȪ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ
ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İȞıȦμĮĲȫȞİĲĮȚ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ Ș ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ İȣșȡȣʌĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȕȫȜȦȞ
țĮȚ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ, ȫıĲİ Ș ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıİ șȡȣμμĮĲȚıμȑȞȠ
İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ȕĮșμȩȢ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ ĮȞ įİȞ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠȢ ʌȡȠȢ 60%. Ǿ
ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 3% ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ȟİȡȩ, μİ țĮĲĮȚȠȞȚıμȩ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ıĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.4, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠ μȓȖμĮ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ȞĮ
ĮȞĮʌȜȘȡȦșȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌȫȜİȚİȢ ȜȩȖȦ İȟȐĲμȚıȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠ μȓȖμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȠȖİȞȑȢ μİ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ μİ
ȕĮșμȩ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ȓıȠ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 80%.
ȈĮȞ «ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ» ȠȡȓȗİĲĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ – Ȓ / țĮȚ ĲȘȢ
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ, ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒȢ ȠʌȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ 5 mm, ʌȡȠȢ ĲȠ ȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ
įİȓȖμĮĲȠȢ, ĮĳĮȚȡȠȣμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ ȤĮȜȚțȚȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ.
ǼȐȞ, μİĲȐ Įʌȩ 4 įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ įİȞ ȑȤİȚ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 60%, ĲȩĲİ Ș İȡȖĮıȓĮ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ țĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ șĮ țȣȜȚȞįȡȠȪĲĮȚ μİ μȓĮ įȚȑȜİȣıȘ ıĲĮĲȚțȠȪ
ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ μİ ȜİȓȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ μİ ȕȐȡȠȢ ĮȞȐ μİĲȡȚțȩ ĲȩȞȠ Ȓ μİ μȓĮ įȚȑȜİȣıȘ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ μİ İȜĮıĲȚțȠȪȢ
ĲȡȠȤȠȪȢ țĮȚ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȣȖȡȒ - ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ - μİ 1 Ȓ 2 țĮĲĮȕȡȑȖμĮĲĮ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ İʌȓ 72 ȫȡİȢ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĲȦȞ 72 ȦȡȫȞ, ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪİĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮĲĮȕȡȑȤİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ μİ
Ȟİȡȩ - ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ - ȫıĲİ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȞĮ ĳșȐıİȚ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ.
ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȞȑȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ (3 ȑȜİȖȤȠȚ ȖȚĮ țȐșİ 200 m3 İȟȣȖȚĮȚȞȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ) țĮȚ, İĳ’ ȩıȠȞ Ƞ
ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ʌȡȠțȪȥİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 60% țĮȚ ȑȤİȚ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȠμȠȚȠȖİȞȑȢ μȓȖμĮ, șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ – (İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȟȣȖȓĮȞıȘ μȩȞȠ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ
ĲȑĳȡĮ) – Ȓ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮȞȠμȒ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ – (İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȟȣȖȓĮȞıȘ μİ
ıȣȞįȣĮıμȩ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȣįȡȐıȕİıĲȠȣ Ȓ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ).
ǼȐȞ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ įİȞ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȘȢ ȣȥȘȜȩĲİȡȘȢ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮȢ.
ǼȐȞ ıĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ (ȕȜ. ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6) ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ μİ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ, ȤȦȡȓȢ ĲȘ μİıȠȜȐȕȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ 72 ȦȡȫȞ
țĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ĲȩĲİ μʌȠȡİȓ Ș įȚĮȞȠμȒ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȘȢ ȣįȡȐıȕİıĲȠȣ Ȓ ĲȘȢ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĲȐıȘ ȞĮ μİĲĮșȑĲȠȣȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ, İȓĲİ
İȖțȐȡıȚĮ, İȓĲİ țĮĲȐ μȒțȠȢ, ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ μİ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮʌȩμȚȟȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, ĲȩĲİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ĮȞĲȓșİĲȘȢ ĳȠȡȐȢ įȚİȜİȪıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌĮȞȑȡȤİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ, țĮȞȠȞȚțȒ
ĲȠȣ șȑıȘ.
ȈĲĮ ĮμμȫįȘ țĮȚ ȤĮȜȚțȫįȘ İįȐĳȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȡȤȚțȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ ȤȦȡȓȢ ĲıȚμȑȞĲȠ,
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ
țĮȚ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İμʌȜȠȣĲȚıμȩȢ μİ įȐȞİȚĮ ȣȜȚțȐ.
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ǼȐȞ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȩȡȚĮ (ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ), șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ Ȓ șĮ İȜĮĲĲȫȞİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ, μȑıȦ ĮİȡȚıμȠȪ, ĮȞĮμȩȤȜİȣıȘȢ,
ĮȞȐμȚȟȘȢ ȣȜȚțȫȞ țȜʌ. Ȉİ ȟȘȡȐ ıȣȞİțĲȚțȐ Ȓ ĮμμȫįȘ İįȐĳȘ μİ ĳĮțȠȪȢ ʌȘȜȠȪ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮʌȠĲȚıμȩȢ
ĲȠȣȢ, ĲȘȞ ȘμȑȡĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲİȡȖĮıȓĮ, ȖȚĮ ȞĮ ȣʌȠıĲȠȪȞ ȠȚ ȣʌȐȡȤȠȞĲİȢ ıȣȞİțĲȚțȠȓ ȕȫȜȠȚ İʌĮȡțȒ
įȚȪȖȡĮȞıȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ, İĳ’ ȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȠ ıȫμĮ
ĲȘȢ ȠįȠȪ, Ș ĮȞȫĲĮĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȒȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚȠ ȣȥȩμİĲȡȠ, ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȡȣșȡȐ ĲȘȢ ȠįȠȪ.
ǵĲĮȞ Ș ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠıțȩμȚıȘ įĮȞİȓȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ
μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ıĲȐșμȘ ıțȐĳȘȢ țĮĲȐ ĲȠȞ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ
ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ țĮĲȐ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩȞ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıİ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȐȤȠȢ Įʌȩ ĲȠ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ.
ȉȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00 țĮȚ șĮ μȠȡĳȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ (ıĲȐșμİȢ, țȜȓıİȚȢ). īȚĮ ĲȠȞ
ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ĲȠ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ – ıİ μİȡȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȫμĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ – șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ μİ ȚıȠʌİįȦĲȒ (grader) ʌȡȠȢ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ, μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ ȠįȫȞ.
5.2.2 ȆȡȠıșȒțȘ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ĲıȚμȑȞĲȠȣ
ȈĲȠ ĮȞĮμȠȤȜİȣμȑȞȠ țĮȚ șȡȣμμĮĲȚıμȑȞȠ ȑįĮĳȠȢ (ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȞ Ȓ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ) șĮ įȚĮȞȑμİĲĮȚ
(įȚĮıțȠȡʌȓȗİĲĮȚ) Ș ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ, Ȓ Ș ĮıȕİıĲȠȪȤȠȢ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ Ȓ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ, ıĲȚȢ
ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ. Ǿ įȚĮȞȠμȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ įȚĮȞȠμȑĮ
(Spreader) ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȚțȠȪ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ± 0.3 %
țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ. Ǿ ȡȓȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȪȥȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 200 mm țĮȚ ĲȠ μȘȤȐȞȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȑĲĮıμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ İțȤȣȞȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ıĲĮμĮĲȐİȚ ĮȞ Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 10 m/sec Ȓ ĮțȩμȘ ĲĮ 5 m/sec, ȩĲĮȞ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ țȠȞĲȐ ıİ țĮĲȠȚțȘμȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ Ȓ
ʌİȡȚȠȤȑȢ İȣĮȓıșȘĲİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĲȘȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ
ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ ĲȠ μȘȤȐȞȘμĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ Įʌȩ İȚįȚțȩ ȕȣĲȚȠĳȩȡȠ μİ ĮȚȫȡȘμĮ ȞİȡȠȪ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ. ȅȚ įȠıȠμİĲȡȘĲȑȢ, ȠȚ
ȥİțĮıĲȒȡİȢ țĮȚ ȠȚ ĮȞĲȜȓİȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıİ ĲĮțĲȚțȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮȚ ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ İȞįİȓȟİȦȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ țĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȘμİȡȒıȚĮȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ, ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠȞ ȩȖțȠ Ȓ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȒșȘțİ. Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ± 0.3 % ț.ȕ. ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ (Ȓ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
Ǿ įȚĮȞȠμȒ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȐțȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ıİ İȚįȚțȑȢ μȩȞȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȑȡȖȦȞ μȚțȡȒȢ ȑțĲĮıȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȠȚ ıȐțȠȚ șĮ ȚıȠțĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȗȫȞȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ,
ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ
5.2.3 ǹȞȐμȚȟȘ
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
įȚİȜİȪıİȚȢ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ȠμȠȚȠȖİȞȒȢ ĮȞȐμȚȟȘ. ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ Ȓ ȖİȦȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ, șĮ İțĲİȜȠȪȞ μȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚȑȜİȣıȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ. Ȃİ ĲȚȢ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞİȢ ȟȘȡȑȢ ĮȞĮμȓȟİȚȢ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȠ İȞįİȤȩμİȞȠ ȞĮ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ĲȠ
ĲıȚμȑȞĲȠ ıĲȠ țȐĲȦ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲĮ ĮμμȫįȘ İįȐĳȘ. ǹȣĲȩ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠıșȒțȘ İȞȩȢ μȑȡȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚĮȞȠμȒ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.
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5.2.4 ȆȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ
ȂİĲȐ ĲȘ įȚĮȞȠμȒ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ. ȉȠ μȓȖμĮ
İįȐĳȠȣȢ – ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İμʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȕȑȜĲȚıĲȠ
ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ
ĳȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ șĮ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıĲİșİȓ
ıĲȠ μȓȖμĮ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ.
Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȘȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ, İȓĲİ μȑıȦ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȡȠĳȠįȠĲȒıİȦȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ĮʌȜȒȢ įȚİȜİȪıİȦȢ, İȓĲİ μİ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ, μİ
ȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣȢ țĮĲĮȚȦȞȚıĲȒȡİȢ (țĮĲĮȕȡİțĲȒȡİȢ) țĮȚ μİĲȡȘĲȒ ȞİȡȠȪ.
ȅȚ țĮĲĮȚȦȞȚıĲȒȡİȢ (țĮĲĮȕȡİțĲȒȡİȢ), ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ıĲĮșİȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țĮȚ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
ıĲĮμĮĲȒıȠȣȞ Ȓ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒıȠȣȞ İȜȚȖμȠȪȢ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ. ǼʌȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȜȩȖȦ İȟȐĲμȚıȘȢ Ȓ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȑįĮĳȠȢ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȚĮįȠȤȚțȑȢ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ıȣȞĲȠμȩĲİȡĮ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮȚ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 30 mm. ǹʌȩ
ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ İȞȩȢ ȣʌȩ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȐĲȦıȒ ĲȘȢ (İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ
ȣȖȡĮıȓĮȢ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȜșİȚ įȚȐıĲȘμĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 3 ȫȡİȢ.
5.2.5 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ Ȓ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, İȓĲİ μİ
ȚıȠʌİįȦĲȒ, İȓĲİ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ĲȠ μȘȤȐȞȘμĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ (İȐȞ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ).
5.2.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȠįȠȞĲȦĲȠȪȢ Ȓ İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡȠȣȢ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ
μİ ȜİȓĮ ĲȪμʌĮȞĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 5-6 ton.
ȅȚ ȠįȠȞĲȦĲȠȓ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ «ȗȣμȫȞȠȣȞ» ĲȠ ȑįĮĳȠȢ, İȞİȡȖȠȪȞ ıİ ȕȐșȠȢ țĮȚ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İȚıȤȦȡȒıİȚȢ ȣʌȩ
μȠȡĳȒ ȠįȩȞĲȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıĲȠ ȣʌȠțİȓμİȞȠ ȑįĮĳȠȢ. ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, ȠȚ
ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮȣĲȠȪ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȣȞ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ țĮȚ ĲȠ ȣʌȠțİȓμİȞȠ ȑįĮĳȠȢ, ȕİȜĲȚȫȞȠȞĲĮȢ
ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ĲȠȣ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ.
ȅȚ İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡȠȚ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȠ ĮȞȫĲİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ʌȐȤȠȣȢ 5-8 cm.
ȉȠ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠ ȑȡȖȠ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȓİıȘ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȠ ȑȡμĮ (ıĲĮĲȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ).
Ȃİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȡȣșμȓıİȚȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıȠȣȞ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ ıİ
ıĲȡȫıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ʌȐȤȠȣȢ.
Ȉİ țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ İįȐĳȘ Įȡțİȓ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡȦȞ μİ ȜİȓȠȣȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ. Ȉİ μȘ
ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ įȠȞȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ ȓıȘ μİ ĲȠ 100% ĲȘȢ
μȑȖȚıĲȘȢ ȜĮμȕĮȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ ĲȘ μȑșȠįȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-2 (ʌȣțȞȩĲȘĲĮ Proctor, İȞȑȡȖİȚĮ
ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ 0.6 MJ/m3), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ
ȉȠ μȓȖμĮ İįȐĳȠȣȢ – ĲıȚμȑȞĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȑĲȠȚȠ ʌȐȤȠȢ, ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ʌȐȤȠȢ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țȐșİ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ μȑıĮ ıİ įȪȠ ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ
ĲȘȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȡȫıİȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ȠįȫȞ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȕĮȡȚȐ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ (ĮȣĲȠțȚȞȘĲȩįȡȠμȠȚ)
μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ μȑıĮ ıĲĮ ȤȡȠȞȚțȐ ʌİȡȚșȫȡȚĮ ʌİȡȐĲȦıȘȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.2.8), șĮ įȚĮıțȠȡʌȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ 14/20 mm ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 5-7 kg/m2 țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȚ țȩțțȠȚ ȞĮ
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İȚıȤȦȡȒıȠȣȞ μȑȤȡȚ ĲȠ ȒμȚıȣ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣȢ ıĲȠ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȜȪȥȠȣȞ ĲȠ 60-90%
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ. Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ ĲȘȞ ȣʌİȡțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ.
5.2.7 ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İțĲİȜİıșİȓıĮȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Ș İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ
Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ, ʌȡȑʌİȚ ĮμȑıȦȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ. Ǿ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ
ĮʌȩȟİıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ȚıȠʌİįȦĲȒ (grader) țĮȚ ʌȠĲȑ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ȞȑȠȣ ȣȜȚțȠȪ įȚȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲĮ įȪȠ ȣȜȚțȐ. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ĲȠ ĮȡȤȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȣȟȘμȑȞȠ, ȑĲıȚ ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȟİıȘ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȠμĮȜȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȞĮ μȘȞ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ.
5.2.8 ȋȡȠȞȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȖȡȒȖȠȡȠ ȡȣșμȩ țĮȚ ıİ İțĲİĲĮμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, μİ
ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĮȜȜȠȚȫȞİĲĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ Įʌȩ İȟȐĲμȚıȘ. ǵĲĮȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȢ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, įİȞ ĲȓșİȞĲĮȚ İȚįȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ
İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȜȘȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ȞĮ μȘ ȕȡȓıțİĲĮȚ ĲȠ μȓȖμĮ
ĮıȣμʌȪțȞȦĲȠ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 6 ȫȡİȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ CO2 ıĲȠ Ca(OH)2 ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
ǹȞĲȓșİĲĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȦȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ, ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ įȚĮįȠȤȒ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:
 ȂİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ İȞȩȢ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȐĲȦıȘȢ ĮȣĲȒȢ,
(įȘȜĮįȒ ĲȘȢ İʌȓĲİȣȟȘȢ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ), įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȜșȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ 3
ȫȡİȢ.
 ȉȠ ȣȖȡȩ μȓȖμĮ İįȐĳȠȣȢ – ĲıȚμȑȞĲȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮȞĮμȚȤșİȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 30 ȜİʌĲȐ.
 Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țȐșİ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ μȑıĮ ıİ 2 ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ
ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ įȚĮȕȡȠȤȒȢ.
 ȅȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȡĮĳȑȢ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ, İĳǯ ȩıȠȞ ȠȚ
ıĲȡȫıİȚȢ İȓȞĮȚ ȞȦʌȑȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ.
 Ǿ ȠȜȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ μȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 6 ȫȡİȢ.
 Ǿ ʌȡȠȕȜİĳșİȓıĮ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮĲȐ
ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞįȣĮıμȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ (ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ-ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȢ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮĲıȚμȑȞĲȠ) ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș ĮȞȐμȚȟȘ ĲȘȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ĲȘȢ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș
ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ μİ ĲȠȞ ʌȡȫĲȠ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ (Ca(OH)2 Ȓ
ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ) ȞĮ ȕȠȘșȒıİȚ ıĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȕĮșμȠȪ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ 80% țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ μİ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ.
5.2.9 ǼʌȚıȘμȐȞıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȡȫıİȦȞ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ
īİȞȚțȐ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, μİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠıșȒțİȢ țĮȚ
İʌȚıȘμȐȞıİȚȢ:
5.2.9.1 ȆȡȠıșȒțȘ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȘ ȞİȡȠȪ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ / țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ, șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ Ȟİȡȩ μİ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ
țĮĲȐȕȡİȖμĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ μȓȖμĮ ȞĮ ȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ȣȖȡĮıȓĮ μİ ĲȚμȒ ȓıȘ μİ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȖȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ Ȓ
ȜȓȖȠ țĮĲȫĲİȡȘ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȣȞșİȓ Ƞ șȡȣμμĮĲȚıμȩȢ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣ μİ
ĲȠȣȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ.
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5.2.9.2 ǲțșİıȘ ȣįȡȐıȕİıĲȠȣ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ
Ǿ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ Ȓ Ș ĮıȕİıĲȠȪȤȠȢ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȑȞİȚ İțĲİșİȚμȑȞȘ ıĲȠȞ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȩ ĮȑȡĮ
ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 6 ȦȡȫȞ.
īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩȞ, ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ μİĲĮȟȪ ȑȞĮȡȟȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ȑȞĮȡȟȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ,
ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.1, Ȓ ȠȡȚıĲȚțȒȢ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 6 ȫȡİȢ.
5.2.9.3 ǹȡμȠȓ ʌȡȠȡȘȖμȐĲȦıȘȢ
ǹȡμȠȓ ʌȡȠȡȘȖμȐĲȦıȘȢ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
5.2.9.4 ǼȖțȐȡıȚȠȚ ĮȡμȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȐșİ μȑȡĮ, μİ ĮȣĲȒ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐıĲȘțİ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚıȤȣȡȒ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȒ.
īȚĮ ĮȣĲȩ ĲȠȞ ȜȩȖȠ Ș įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ĲȑȜȠȣȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ μȑȡĮ ĲμȒμĮĲȠȢ șĮ
μȠȡĳȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ įȡȩμȠȣ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ țȐșİ ȤĮȜĮȡȩ Ȓ ĮıșİȞȑȢ
ĲμȒμĮ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȒ șĮ μȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȐșİ ȘμȑȡĮ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ʌȜİȣȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ȚțĮȞȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ʌȠȣ șĮ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲİȡİȐ ıĲȘȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘ șȑıȘ
μİ ıȚįİȡȑȞȚȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ Ȓ ȐȜȜȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚȐĲĮȟȘ, ǼȞȞȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĳȣȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ȣȖȡĮıȓĮȢ μȑıȦ ĮįȚȐȕȡȠȤȦȞ
ʌȜĮıĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ Ȓ ȐȜȜȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
ȂİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȠ ȞȑȠ ĲμȒμĮ, ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȠȣ Ȓ ĲȦȞ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ, ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ, Ƞ İȞ ȜȩȖȦ ʌȜİȣȡȚțȩȢ ĲȪʌȠȢ μĮȗȓ μİ ĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ʌȠȣ
ĲȠȞ ıȣȖțȡĮĲİȓ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ, ĲȠ ȞȦʌȩ μȓȖμĮ șĮ ȦșİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ μȑȡĮ ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ĳșȠȡȑȢ Įʌȩ
ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ ʌȐȞȦ ıĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ ĲμȒμĮ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ Ș įȑȠȣıĮ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȤȦȡȓȢ
ȣʌİȡȣȥȫıİȚȢ țĮȚ ȣʌȠȤȫȡȘıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ. īȚĮ ĮȣĲȩ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ĲȠ ȤĮȜĮȡȩ μȓȖμĮ İįȐĳȠȣȢ –
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜȓȖȠ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ, ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıĲİȓ. ȉȠ İʌȚʌȜȑȠȞ ʌȐȤȠȢ μʌȠȡİȓ
ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İȪțȠȜĮ ȞĮ ĮʌȠȟİıĲİȓ μİ įȚĮμȠȡĳȦĲȒ țĮȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ Ș ĲİȜȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ
ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ μİ ȜİȓȠȣȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ (ıȚįȑȡȦμĮ).
Ǿ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İȖțȐȡıȚȠȣ ĮȡμȠȪ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ İʌȓıȘȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ, μİ İȚįȚțȩ
ĮȞĮμȚțĲȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ĳȡȑȗĮ), ȚțĮȞȠȪ μȒțȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ μȑȡĮ
ĲμȒμĮĲȠȢ, ȫıĲİ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ĲμȒμĮ ȣȖȚȑȢ, ʌȜȒȡȦȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ țĮȚ μİ ĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ. ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ȜȪıȘ İȓȞĮȚ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĮȞĮμȚțĲȚțȠȪ
μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ (ĳȡȑȗĮȢ), ȞĮ ĮʌȠțȩʌĲİȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȠ ĲμȒμĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȡȘȖμĮĲȫȞİȚ Ȓ ȞĮ ĮʌȠıĮșȡȫȞİȚ ĲȠ
İȞĮʌȠμȑȞȠȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȠ ĲμȒμĮ.
5.2.9.5 ȀĮĲȐ μȒțȠȢ ĮȡμȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮĲȐ ȜȦȡȓįİȢ Ș İȡȖĮıȓĮ șĮ ȠȡȖĮȞȫȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș
ıȣμʌȪțȞȦıȘ țȐșİ ȜȦȡȓįĮȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ, İȞȩıȦ ȠȚ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒȞ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ İȓȞĮȚ ĮțȩμĮ
ȞȦʌȑȢ, ʌȡȠțİȓμİȞȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ.
ǵĲĮȞ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ĮȡμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ʌȜİȣȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȖțȐȡıȚȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ıĲĮșİȡȒ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ țȐșİ ȤĮȜĮȡȩ Ȓ ĮıșİȞȑȢ ĲμȒμĮ. ȆȐȞȦ ıİ ĮȣĲȒȞ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
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5.2.9.6 ȆȐȤȠȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ İȟȣȖȚĮȓȞİĲĮȚ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ, ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ Ȓ
ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ ĮȣĲȫȞ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 30 cm, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ Ș ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ
ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ.
ǹȞ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȖȚĮ İȟȣȖȓĮȞıȘ ʌȐȤȠȢ İįĮĳȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 30 cm, ĲȩĲİ Ș İȟȣȖȓĮȞıȘ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ 15 ȑȦȢ 30 cm.
5.2.9.7 ȂİȖȐȜĮ ʌȐȤȘ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ
ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İȟȣȖȓĮȞıȘ İįĮĳȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ μİȖȐȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȩĲİ, μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȐȤȠȣȢ
ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ. 5.2.9.5 șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İțıțĮĳȒ ıİ ĲȑĲȠȚȠ ʌȐȤȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠμİȓȞİȚ ıĲȠȞ
ʌȣșμȑȞĮ ʌȡȠȢ İȟȣȖȓĮȞıȘ, ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Įʌȩ 30 cm. ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ İțıțȐʌĲİĲĮȚ șĮ
İȞĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȠ ȑȞĮ Ȓ ıĲĮ įȪȠ ȐțȡĮ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ ʌȠȣ İȟȣȖȚĮȓȞİĲĮȚ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮμȩȤȜİȣıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮȞȠμȒ ĲȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ
5.2.1 ȑȦȢ 5.2.9.
ǹȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ, ĲȩĲİ ıĲȘȞ ĳȐıȘ ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ Ș įȚĮȞȠμȒ ĲȠȣ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.2.2), İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤİȚ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ 80%. ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.1 țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ș μȩȡĳȦıȘ țĮȚ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȣȖȡȒ μİ ıȣȤȞȐ țĮĲĮȕȡȑȖμĮĲĮ Ȓ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ
ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ĲȘȞ ȣʌİȡțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ ıİ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ 10 cm. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȕȡĮȤİȓ İʌĮȡțȫȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ șĮ ʌȡȠĳȣȜȐııİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩȞ Įʌȩ ĮʌȫȜİȚĮ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ Įʌȩ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ įȚĮıĲȒμĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ Ș İȟȣȖȓĮȞıȘ ĲȘȢ ȣʌİȡțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ ĲȘȞ
İʌĮȞĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĮʌȠμĮțȡȣșȑȞĲȠȢ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣ μİ ĲȠȞ / ĲȠȣȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ/İȢ.
ǹȞ Ș ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓıĮ ıĲȡȫıȘ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲıȚμȑȞĲȠ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ȣʌİȡțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ μİĲȐ ʌĮȡȑȜİȣıȘ 7ȘμȑȡȠȣ, țĮĲȐ ĲȠ ȠʌȠȓȠ Ș ıĲȡȫıȘ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲĮ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ țĮȚ įİȞ șĮ țȣțȜȠĳȠȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĳȠȡĲȘȖȐ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȣʌİȡțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ ȐμİıĮ (ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ ȖȚĮ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ), μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĲȘȡȘșȠȪȞ ȠȚ ȤȡȠȞȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.8 ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ μĮȗȓ. īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ĲĮ μȒțȘ țȐșİ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȐ, ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲȘȢ ȣʌİȡțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μȑıĮ
ıĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣȢ ȤȡȠȞȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ İĳȩıȠȞ ȠȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ İȓȞĮȚ
ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ Ȓ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ ȤȦȡȓȢ ĲıȚμȑȞĲȠ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȤȡȠȞȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ.

5.3

ȋȡȒıȘ μȠȞȓμȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĮȞȐμȚȟȘȢ

ǵĲĮȞ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮȚ ȞİȡȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȩȞȚμİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ,
șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȐĲȦ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ, μİ ĲȚȢ ĮȞĮȖȡĮĳȩμİȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
Į. ȅμȠȚȩμȠȡĳȘ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ țȐșİ İȓįȠȣȢ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ – ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮȚ ȞİȡȠȪ, ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȕ. ȉĮȤİȓĮ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ İțĳȩȡĲȦıȘ ıĲȚȢ ȠȡȚȗȩμİȞİȢ șȑıİȚȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒȞ ĮʌȫȜİȚĮȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
Ȗ. ȅμȠȚȩμȠȡĳȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ, ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ, ʌȠȣ
ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.1.
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Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ:
1. ȉȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ʌȠȣ μİıȠȜĮȕİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ıĲȠ μȓȖμĮ ȞİȡȠȪ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 60 ȜİʌĲȐ.
2. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ Ƞ ȤȡȠȞȚțȩȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ (įȪȠ (2)
ȫȡİȢ).

5.4

ȀȜȚμĮĲȠȜȠȖȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ıȣȞȒșİȚȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ İĳ’
ȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȞįİȤȩμİȞȠ ʌĮȖİĲȠȪ Ȓ ȕȡȠȤȒȢ. Ǿ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ȦȢ țĮȚ 24 ȫȡİȢ μİĲȐ Įʌȩ ĮȣĲȒ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ țĮĲȫĲİȡȘ ĲȦȞ 50 C țĮȚ ĮȞȫĲİȡȘ ĲȦȞ
350 C. Ǿ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘ ıĲȡȫıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ İʌȓ ʌȑȞĲİ (5) μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȘ
įȚȐıĲȡȦıȒ ĲȘȢ, μİ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ țĮȜȣμμȐĲȦȞ. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ
ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıİ ʌĮȖȦμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ įİȞ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ, ȩĲĮȞ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ įȣȞĮĲȠȓ ȐȞİμȠȚ (ʌĮȡĮıȪȡȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ).
ȈĲȘȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ İįĮĳȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȖȚĮ 7 ȘμȑȡİȢ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ İȜĮĳȡȐ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ, İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ĳșȠȡȐ.

5.5

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ

Ǿ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ʌİȡĮĲȫșȘțİ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȦȢ İȟȒȢ:
 Ȃİ ıȣȤȞȐ țĮĲĮȕȡȑȖμĮĲĮ Ȓ,
 Ȃİ İʌȚμİȜȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ, μİ İʌȚțȐȜȣȥȒ ĲȘȢ μİ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ
ȣʌİȡțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıİ ʌȐȤȠȢ 10 cm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȚ İȜĮĳȡȐ ıȣμʌȪțȞȦıȘ,
 Ȃİ țȐȜȣȥȘ μİ ĮįȚȐȕȡȠȤĮ ʌȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ
30 cm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȚ șĮ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ İʌȚμȑȜİȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮıȘțȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȐȞİμȠ,
 Ȃİ İʌȐȜİȚȥȘ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦμĮ ĲĮȤİȓĮȢ įȚȐıʌĮıȘȢ μİ ȣʌȩȜİȚμμĮ ıİ ȐıĳĮȜĲȠ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50%, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȥİțȐȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ ĲȑĲȠȚĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ, ȫıĲİ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ
ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ 400 g/m2 İʌȚĳĮȞİȓĮȢ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ įȚĮıțȠȡʌȚıμȩȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ 0/4 mm ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 10 kg/m2 . ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ įȚİȡȤȩμİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ
Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0.063 mm ȑȦȢ 15%.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ įȚȩĲȚ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȟȒȡĮȞıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ țȐșİ įȚĮįȚțĮıȓĮ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȟȒȡĮȞıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ıȠȕĮȡȒ İʌȚįİȓȞȦıȘ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ȞĮ μȘȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ıȣȞİȡȖĮıȓĮ μİ ĲȘȞ İʌȚțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ,
μİ įȣıμİȞİȓȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ıĲȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȩĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μȑșȠįȠȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ μİ ıȣȤȞȐ țĮĲĮȕȡȑȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ İȪțȠȜȠ ȞĮ
ȟȘȡĮȞșİȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ Ș ıĲȡȫıȘ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıİ ȘμȑȡİȢ ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ Ȓ / țĮȚ ȐȞİμȠȢ.

5.6

ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ

ǻȑțĮ ȘμȑȡİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıİȚ ĲμȒμĮ
450 m2 Ȓ 70 m3 (ȩʌȠȚȠ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ), μİ ĲȠ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ, ĲȠȣȢ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ ıĲȚȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ, ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ, ĲȠȞ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ıĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ țȣȡȓȦȢ ȑȡȖȠȣ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ.
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ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ, ȖȚĮ ȞĮ İȟĮțȡȚȕȦșİȓ ĮȞ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ μİ ĲȠȞ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ, μʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıİȚ ĲȘ ıĲȡȫıȘ μİ ĲȠ ȕĮșμȩ
șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ, ĲȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ CBR Ȓ țĮȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ıİ șȜȓȥȘ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮȢ μȓȖμĮĲȠȢ, ȠμĮȜȩĲȘĲĮȢ, ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ İʌȚĲȩʌȠȣ (ASTM D2922
țĮȚ ASTM D 3017), Ș ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ.
Ǿ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ țȣȡȓȦȢ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ μİĲȐ Įʌȩ ȖȡĮʌĲȒ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
İțįȓįİĲĮȚ μȩȞȠ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ.
ǹȞ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȓ, ĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȞĲĮȤșİȓ ıĲȠ țȪȡȚȠ ȑȡȖȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.

5.7

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ

Ǿ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘ ıĲȡȫıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
Į. ȉȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įİ șĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ıȣμȕĮĲȚțȩ
ʌȐȤȠȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 mm. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ șĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ μİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ǹȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ ĲȩĲİ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıİȦȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ
įȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȫȞ.
ǹȡȤȚțȐ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ĮȞȐ 100 m ȜȦȡȓįİȢ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ ıİ ĲȣȤĮȓİȢ șȑıİȚȢ. Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȒ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țȐșİ 300 m. ǹȞ ĮȞĲȚșȑĲȦȢ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ
ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĲİșȑȞĲĮ ȩȡȚĮ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ ʌȣțȞȫȞȠȣȞ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȞĲȠʌȚıșİȓ ĮțȡȚȕȑıĲİȡĮ Ș
ʌİȡȚȠȤȒ μİ μİȚȦμȑȞȠ ʌȐȤȠȢ.
ǹȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ țĮȚ μȑȤȡȚ – 25 mm Ș ıĲȡȫıȘ șĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĮȜȜȐ İȐȞ Ș
ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ, ĲȩĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ μİ įȚțȐ ĲȠȣ ȑȟȠįĮ ȞĮ
ĮʌȠȟȘȜȫıİȚ ĲȘ ıĲȡȫıȘ țĮȚ ȞĮ ĲȘȞ İʌĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐıİȚ μİ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ĲȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ
ıĲȠ Ƞȡșȩ ʌȐȤȠȢ.
Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ (ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ, ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ) țĮȚ Ș
İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ ĮȣĲȫȞ μİ ȣȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞĮ, șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ įĮʌȐȞİȢ țĮȚ μȑȡȚμȞĮ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȕ. H ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 100% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ʌȡȩĲȣʌȘ įȠțȚμȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ Proctor, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 13286-2 (İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ 0.6 MJ/m3).
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ ʌİȡȐıȠȣȞ 12 ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ106-86/2 ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ) ıİ 5 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įİȓȖμĮĲĮ
ĮȞȐ İȜİȖȤȩμİȞȠ ĲμȒμĮ. ȅ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ 5 ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȫȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ
Įʌȩ ĲȠ 100% țĮȚ țĮμȓĮ μİμȠȞȦμȑȞȘ ĲȚμȒ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 96% ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ μȑȖȚıĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ĲȚμȒȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ İʌȚĲȩʌȠȣ (ASTM
D2922 țĮȚ ASTM D 3017) ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ĲȠ ȓįȚȠ, ĮȜȜȐ Ƞ ȡȣșμȩȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ
țĮȚ İȜȑȖȤȦȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚʌȜĮıȚȐȗİĲĮȚ.
Ȗ. īȚĮ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ μİ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, ʌȡȑʌİȚ Ƞ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ
ȋ6 ȑȟȚ įȠțȚμȫȞ CBR ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȤȑıȘ (1) țĮȚ ȠȚ μİμȠȞȦμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ıĲȘȞ İȟȐįĮ ĲȘ ıȤȑıȘ
(2). Ǿ įȠțȚμȒ CBR șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ105-86 ȂȑșȠįȠȢ 10 ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ
(ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ), ıİ įȠțȓμȚĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İʌȚĲȩʌȠȣ μȓȖμĮ
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮȚ ȞİȡȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȩĲȣʌȘ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Proctor (İȞȑȡȖİȚĮ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ 0.6 MJ/m3).
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X 6 ! CBRSURG  1.10 S

(1)

&L ! CBRSURG  1 %

(2)

Ǽȁȅȉ

į. īȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ
ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ Ƞ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ıİ șȜȓȥȘ 6 țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ įȠțȚμȓȦȞ șĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘ ıȤȑıȘ (3) țĮȚ ȠȚ μİμȠȞȦμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ıĲȘȞ İȟȐįĮ ĲȘ ıȤȑıȘ (4). ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ
ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İʌȚĲȩʌȠȣ μȓȖμĮ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮȚ ȞİȡȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȩĲȣʌȘ įȠțȚμȒ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Proctor (İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ 0.6 MJ/m3).

X 6 ! 3  1.10S

(3)

Xi ! 2.5 ȂȇĮ

(4)

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ǲȜİȖȤȠȚ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ǼȐȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ
ȑȜİȖȤȠȚ:
1. ǲȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ĮȞĮμȩȤȜİȣıȘȢ.
2. ǲȜİȖȤȠȢ ĳȣıȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ.
3. ǲȜİȖȤȠȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țȐșİ ĲμȒμĮĲȠȢ. ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3
ȑȜİȖȤȠȚ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ıİ ĲȣȤĮȓĮ įİȓȖμĮĲĮ μȓȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ țȐșİ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ıȣμʌȣțȞȦșİȓ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȞȐ 100 m3 İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȟȣȖȚĮȞșİȓ.
4. Ȉİ țȐșİ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȐ 100 m3
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȟȣȖȚĮȞșİȓ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȡİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ.
5. ǹȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȩȢ įȚĮȞȠμȑĮȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
İȟȣȖȚĮȞșİȓ ʌȜĮıĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ Ȓ μȠȣıĮμȐȢ Ȓ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȣʌȠįȠȤȑĮȢ ȖȞȦıĲȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ șĮ ıȣȜȜȑȖİĲĮȚ
țĮȚ șĮ ȗȣȖȓȗİĲĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ ʌȠȣ įȚĮȞİμȒșȘțİ μİĲȐ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ įȚĮȞȠμȑĮ.
6. ǹȞ Ș įȚĮȞȠμȒ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȐȞȠȚȖμĮ ıȐțȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıȐțȦȞ
7. ǲȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țĮȞȩȞĮ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ, ȫıĲİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ, μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ.
8. ǲȜİȖȤȠȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.8.
9. ȉȡİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ μȓȖμĮĲȠȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, Įʌȩ ĲȡȓĮ ĲȣȤĮȓĮ
įİȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ țȐșİ 100
m3.
10.ǹʌȩ ĲȠ μȓȖμĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȠ ȖȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ Ȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ 100 m3, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ 6 ĲȣȤĮȓĮ
įİȓȖμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ 6 įȠțȓμȚĮ μİ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȓıȘ ʌȡȠȢ 100% ĲȘȢ ȆȡȩĲȣʌȘȢ
įȠțȚμȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ȉĮ įȠțȓμȚĮ ĮȣĲȐ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȠțȚμȒ CBR Ȓ ĲȘ įȠțȚμȒ ıİ
șȜȓȥȘ.
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11.ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ıȣμʌȣțȞȫșȘțİ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 2.5 cm. ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İțȐıĲȠĲİ
ıĲȡȫıȘȢ.
12.ǲȜİȖȤȠȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

6.2

ǻȠțȚμȑȢ

ȅȚ įȠțȚμȑȢ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ μİșȩįȠȣȢ (ȆȓȞĮțĮȢ 2):
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ǼȓįȠȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ μȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ įȠțȚμȫȞ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ
ǼǿǻȅȈ ǻȅȀǿȂǾȈ

ȂǼĬȅǻȅȈ ȆȇȅȉȊȆȅȊ

ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ĮȡȖȫȞ ȣȜȚțȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 932-1

ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ țĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ
İįĮĳȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

ȆȡȠʌĮȡĮıțİȣȒ įȚĮĲİĲĮȖμȑȞȦȞ
įİȚȖμȐĲȦȞ İįĮĳȫȞ

ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN ISO 22475-1 țĮȚ

ȀȠțțȠμİĲȡȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ

Ǽȁȅȉ EN 13286.51
ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01-933.08

ǵȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ 105 – 86/5

ǵȡȚȠ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ 105 – 86/6

ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ 105 – 86/6

ȀĮĲȐĲĮȟȘ İįĮĳȫȞ
ȈȤȑıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ – ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ǲȜİȖȤȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ǻȠțȚμȒ ıİ șȜȓȥȘ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2
ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02 țĮȚ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.04
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ 106 – 86/2
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-41

ǻȠțȚμȒ CBR

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ 105 – 86/12

ǻȠțȚμĮıĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ (ȂȑșȠįȠȢ
ĭȠȡĲȚȗȩμİȞȘȢ ȆȜȐțĮȢ)

ȆȡȩĲȣʌȠ prEN-ISO 22476-13

ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȂȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
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Į. ȅ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȩıȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ȩıȠ țĮȚ ĲȦȞ
ȣʌİȡȖȠȜȐȕȦȞ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ıȣȞĲȘȡȘμȑȞȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ
țĮȚ șĮ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ / ȠįȘȖȠȓ, țȐĲȠȤȠȚ ĲȦȞ ĮįİȚȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȚȢ țİȓμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȞȐ ĲȪʌȠ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ / ȠȤȒμĮĲȠȢ.
ȕ. ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İʌȚșİȦȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȠȪȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ
ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȑįȘıȘȢ, ĲĮ İȜĮıĲȚțȐ, ȠȚ ʌȡȠȕȠȜİȓȢ țȜʌ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȠȣ ȐʌĲȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ ĲȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ.
Ȗ. ǵĲĮȞ ĲĮ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İȓȞĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ, șĮ İȣȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞİȢ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞİȢ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲȚȢ İțıțĮʌĲȚțȑȢ, ĳȠȡĲȦĲȚțȑȢ țȜʌ
İȟĮȡĲȒıİȚȢ ĲȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ ĳȠȡĲȦĲȫȞ țĮȚ İțıțĮĳȑȦȞ, țĮȡȩĲıİȢ
ĮȞĮĲȡİʌȠμȑȞȦȞ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ).
į. ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ.
İ. ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȑȦȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ʌȑȜμĮĲĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ.
ıĲ. ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȫĲĮĲȘ
ıĲȐșμȘ șȠȡȪȕȠȣ ıĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ (ʌ.Ȥ. țĮĲȠȚțȘμȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ).
.

7.2

ȂȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǵĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ Ȉ.Ǽ.ȅ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ, ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȠȚ ȩȡȠȚ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-06-00-00.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȠȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȓ ȩȡȠȚ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ țȣȕȚțȩ μȑĲȡȠ (m3) ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȟĮțȡȚȕȫȞİĲĮȚ μİ ȤȦȡȠıĲȐșμȘıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İȟȣȖȚĮȞĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ıȪȞĲĮȟȘ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ, Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ĲıȚμȑȞĲȠ, ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ, Ȟİȡȩ, ʌȡȩıșİĲȠ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ).
x Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȐȤȠȣȢ ȑȦȢ 0,30 m ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
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x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȠıșȒțȘ
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ

ȆȠıȩĲȘĲĮ
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ / țĮȚ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ – ǼʌȓʌİįȠ
ȣȖȡĮıȓĮȢ – ǺĮșμȩȢ
șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ

ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ĭȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ

ȅμȠȚȠȖȑȞİȚĮ –

Ȃ.Ǽ.Ȇ

C.B.R.

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Max ȆȣțȞȩĲȘĲĮ

1.3

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȜȑȖȤȠȣ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ (Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ǵȡȚĮ Atterberg

ǼʌȚĲȩʌȠȣ
İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ

1.2

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ
ǼȡȖȠįȘȖȩȢ
ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ȆȜȘȡȩĲȘĲĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ
ȣȜȚțȫȞ İțıțĮĳȒȢ

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ
ǹțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ
ȣȜȚțȫȞ

1.1

ȊʌİȪșȣȞȠȢ
ǼȜȑȖȤȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ

ȀȠțțȠμİĲȡȓĮ

ǼȜİȖȤȩμİȞȠ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹ/ǹ

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ įȚĮȞȠμȒȢ – ǺȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ >80%, ʌȠıȠıĲȐ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ȣȜȚțȠȪ – ǺȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ >80%

ȆĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȆĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȆĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȆĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȆĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȀĮșĮȡȩĲȘĲĮ / ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ

ȀȡȚĲȒȡȚȠ ǹʌȠįȠȤȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ

ȂİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ

Ǽ-105,

ȂȑĲȡȘıȘ, μİ
μȠȣıĮμȐ Ȓ ȐȜȜȠ
ȣʌȠįȠȤȑĮ Ȓ șȑıȘ
ıȐțȦȞ
(ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ)

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

Ǽȃ 13286.02
țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
13286.04
Ǽ 105 – 86/12

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȅʌĲȚțȩȢ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ
İȜȑȖȤȠȣ/
įȠțȚμȒȢ

Ǽ-105, 86/5,6

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
933.01-933.08

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ

ǹȞĮĳȠȡȑȢ –
ȆȡȩĲȣʌĮ

3 ȑȜİȖȤȠȚ / 100
m3 μȓȖμĮĲȠȢ

3 ȑȜİȖȤȠȚ
șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ /
ĲμȒμĮ țĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ
100 m3

1/1000 m3

1/1000 m3

1/1000 m3

1/1000 m3

1/5000 m3

ȉȑȜȠȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ

ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ
İȜȑȖȤȠȣ /
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚ
ȫȞ

ȊʌȩįİȚȖμĮ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȑȡȖȠȣ (ȆȆǼ) ȖȚĮ ĲȚȢ İȟȣȖȚȐȞıİȚȢ / ıĲĮșİȡȠʌȠȚȒıİȚȢ İįĮĳȫȞ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ȣįȡĮıȕİıĲȠȣ Ȓ /
țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ, ĲıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ / țĮȚ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲĮμȑȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-09-01-00:2009
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Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ
Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ǺȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ

ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ

ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȑȞȠ
ȖİȦμİĲȡȚțȩ ıȤȒμĮ

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
– ȋȡȩȞȠȢ ʌİȡĮȓȦıȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ –
ȆȐȤȠȢ

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ǼʌȓʌİįȠ / ʌȐȤȠȢ

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ –
ȀĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ
(ʌĮȖİĲȩȢ, ȕȡȠȤȒ,
ȐȞİμȠȚ)

ǹıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ
ıȣȞĲȘȡȒıİȦȢ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ıĲȡȫıȘȢ

ȆȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ

ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ
ĲμȒμĮ

ȂȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ĮȞȫĲİȡȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ǻȚȐĲĮȟȘ ĮȡμȫȞ

ȀĮȚȡȚțȠȓ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ

ȈȣμʌȪțȞȦıȘ

ĬȑıȘ

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ

ȊȥȩμİĲȡȠ

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

ȋȦȡȠıĲȐșμȘıȘ

īİȦμİĲȡȓĮ

īİȦμİĲȡȓĮ

ȆȣțȞ/ĲĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ǻȚĮĲȒȡȘıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ

ǹȞȐμȚȟȘ İįȐĳȠȣȢ,
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ /
țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ
ȞİȡȠȪ

ȉȠʌ/țȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ

ȉȠʌ/țȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ

ȉȠʌ/țȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ
ĮȞȐμȚȟȘȢ – ȋȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘμĮ ȑțșİıȘȢ
ıĲȠȞ ĮĲμ. ǹȑȡĮ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹ/ǹ

ȊʌİȪșȣȞȠȢ
ǼȜȑȖȤȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ

ǼȜİȖȤȩμİȞȠ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ

Ǽȁȅȉ

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĮȞȐμİȚȟȘȢ – ȋȡȩȞȠȢ μİĲĮȟȪ
ȑȞĮȡȟȘȢ ĮȞȐμİȚȟȘȢ țĮȚ ȑȞĮȡȟȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ <6ȫȡİȢ - ȋȡȩȞȠȢ μİĲĮȟȪ
ʌȡȠıșȒțȘȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ʌİȡȐĲȦıȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ĮȞȐμİȚȟȘȢ <2ȫȡİȢ

o

ȂİȜȑĲȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ȉ.ǹ.Ǽ. (ȈȘμİȓȠ ǹȞĮμȠȞȒȢ ǼȜȑȖȤȠȣ),
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ

<35 C

Ƞ

>5 C

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ȓıȘ μİ ĲȠ 100% ĲȘȢ
ȜĮμȕĮȞȩμİȞȘȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ AASHOT-134
– ȆİȡĮȓȦıȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ <2ȫȡİȢ –
ȆȐȤȠȢ<30cm

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ įȚĮȞȠμȒȢ – ǺȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ
– ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ >80%, ʌȠıȠıĲȐ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ

Ǽ-106

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȂİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ

Ǽ-105

Ǽ-105

ȂİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ

ȀȡȚĲȒȡȚȠ ǹʌȠįȠȤȒȢ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ

ǹȞĮĳȠȡȑȢ –
ȆȡȩĲȣʌĮ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

3 ǻȠțȓμȚĮ, ǻȠțȚμȑȢ
CBR

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ
İȜȑȖȤȠȣ/
įȠțȚμȒȢ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ

1/1000m3

ǹȞȐ ȘμȑȡĮ
İȡȖĮıȓĮȢ

ȆȐȤȠȢ:

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ:
3 ȑȜİȖȤȠȚ / 100
m3 μȓȖμĮĲȠȢ,

3 ȑȜİȖȤȠȚ / 100
m3 μȓȖμĮĲȠȢ

3 ȑȜİȖȤȠȚ / 100
m3 μȓȖμĮĲȠȢ

3 ȑȜİȖȤȠȚ / 100
m3 μȓȖμĮĲȠȢ

ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ
İȜȑȖȤȠȣ /
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚ
ȫȞ
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Ǽȁȅȉ

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
 Ǽȁȅȉ Ǽȃ 197-1/ǿȅȊȃǿȅȊ 2000 (ȈȤİĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ Ȋ.ȆǼ.ȋȍ.ǻǼ, ĭǼȀ 917 Ǻ/18.8.01)
 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ:

Ǽ 105 – 86/5: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȠȣ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ

 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ:

Ǽ 105 – 86/6: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȠȣ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ:

Ǽ 105 – 86/6: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ǻİȓțĲȘ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ:

Ǽ 106 – 86/2: ǲȜİȖȤȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ

 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ:

Ǽ 105 – 86/12: ǻȠțȚμȒ CBR

 ȈǹȊ – ĭǹȊ

ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮșȚȑȡȦıȘ ȈȤİįȓȠȣ țĮȚ ĭĮțȑȜȠȣ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ.

 ASTM D2922 Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth) -- ȆȡȩĲȣʌİȢ μȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ İįȐĳȠȣȢ-ĮįȡĮȞȫȞ μİ
ʌȣȡȘȞȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ (μȚțȡȠȪ ȕȐșȠȣȢ).
 ASTM D3017 Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear Methods
(Shallow Depth) -- ȆȡȩĲȣʌİȢ μȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȪįĮĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ȕȡȐȤȦȞ μİ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ
μİșȩįȠȣȢ (μȚțȡȠȪ ȕȐșȠȣȢ).
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