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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0102-01 «Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί» 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 1501-05-01-02-01, 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 1501-05-01-02-01 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.
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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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Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προκατασκευή, στη μεταφορά και στην τοποθέτηση ή στη
συναρμολόγηση προεντεταμένων δοκών από σκυρόδεμα σε προϋπάρχοντα βάθρα για τη διαμόρφωση
φορέων γεφυρών, ανοικτής διατομής (μορφής ταυ ή διπλού ταυ), ή κλειστής διατομής (μορφής κιβωτίου), με
εφαρμογή της προέντασης επί των τενόντων είτε πριν από τη σκυροδέτηση (προεντεταμένη κλίνη) είτε μετά
τη σκλήρυνση του σκυροδέματος, είτε με συνδυασμό των ανωτέρω (ως προς την εφαρμογή της
προέντασης).

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 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

Concrete casting -- Διάστρωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

Concrete curing -- Συντήρηση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

Work site concrete batching
παραγωγής σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00

Concrete compaction by vibration -- Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00

Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortars -Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- Ικριώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

Concrete formwork -- Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete -- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00

Concrete post- & pre-tensioning -- Προένταση σκυροδέματος

plants

--

Εργοταξιακά

συγκροτήματα
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Όροι και ορισμοί

3.1 Προένταση πριν από την έγχυση του σκυροδέματος (Προεντεταμένη κλίνη)
Το τμήμα των τενόντων ή το συνολικό μήκος τους (σύρματα ή συρματόσχοινα) μέσω των οποίων
επιβάλλεται η προένταση στον φορέα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το σκυρόδεμα και αγκυρώνονται μέσω
της συνάφειας.

3.2 Προένταση μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος
Οι τένοντες (ράβδοι ή συρματόσχοινα τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες στους φορείς πριν από την
σκυροδέτησή τους. Η προένταση ασκείται μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος και οι τένοντες
αγκυρώνονται κατάλληλα σε προεπιλεγμένες θέσεις των φορέων (συνήθως στα άκρα). Η συνάφεια με το
σκυρόδεμα αποκαθίσταται μέσω τσιμεντενεμάτων.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
α. Τα κύρια υλικά κατασκευής των δοκών είναι τα ακόλουθα:
 Σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C 30/37 ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.
 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S 500s.
 Χάλυβας προέντασης, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εξαρτημάτων (περιβλήματα,
διατάξεις αγκύρωσης, κλπ.).
 Τσιμεντένεμα για την πλήρωση των σωλήνων προέντασης (για την περίπτωση προέντασης
μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος)
 Υλικά πλήρωσης διακένων (διογκωμένη πολυστερίνη ή παρεμφερή υλικά).
 Οποιαδήποτε άλλα υλικά, π.χ. μεταλλικά ελάσματα, αν απαιτούνται σύμφωνα με την μελέτη.
β. Για τα ενσωματούμενα υλικά έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στους οικείους κανονισμούς και στα
Πρότυπα και ειδικότερα:
 Για τα σκυροδέματα: ο KTΣ (με τις αναθεωρήσεις) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας) και οι
Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0101-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-0000
 Για τα ικριώματα, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00
 Για τους τύπους (Καλούπια), η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
 Για τους χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
 Για τους χάλυβες προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 και
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 Για το τσιμεντένεμα πλήρωσης των σωλήνων προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0102-02-00
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση, όλα τα
απαιτούμενα κατασκευαστικά σχέδια εφαρμογής (περιλαμβανομένων και των λεπτομερειών), εφόσον αυτά
τροποποιούν ή συμπληρώνουν τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Οι εργασίες προκατασκευής των δοκών θα εκτελούνται είτε σε εργοστάσιο παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων (εργοστασιακή προκατασκευή), είτε σε προσωρινές εγκαταστάσεις
παραγωγής εγγύς του έργου (εργοταξιακή προκατασκευής).
 Στην περίπτωση εργοστασιακής προκατασκευής, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία
αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου προκατασκευής καθώς και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά ποιότητας (ΙSO). Σε περίπτωση παραγωγής με εφαρμογή της προέντασης (ή
μέρους αυτής) επί των τενόντων πριν από την χύτευση του σκυροδέματος, θα πρέπει να
υποβάλλονται στην Υπηρεσία και στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της κλίνης ή κλινών
προέντασης όπως π.χ. τα μήκη και ο αριθμός τους, οι λεπτομέρειες των «κεφαλών»
προέντασης , από τις οποίες θα προκύπτει η δυνατή διάταξη (κατά πλάτος και ύψος) των
τενόντων καθώς και η μέγιστη δύναμη προέντασης για την οποία έχει σχεδιασθεί η εκάστοτε
κλίνη.
Ο Ανάδοχος θα κοινοποιεί στην Υπηρεσία εγγράφως την έναρξη της χύτευσης των δοκών
τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα.
 Στην περίπτωση εργοταξιακής προκατασκευής των δοκών, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται
σε κατάλληλα διαμορφωμένους (προσωρινούς) χώρους ώστε, αφ’ ενός μεν να εξασφαλίζονται
επαρκείς προφυλάξεις έναντι των καιρικών συνθηκών, αφ’ ετέρου δε τα δάπεδα εργασίας να
διαθέτουν την κατάλληλη επιπεδότητα και αντοχή (αποφυγή καθιζήσεων) ώστε να εκτελούνται
απρόσκοπτα οι εργασίες προκατασκευής.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία διάγραμμα του χώρου παραγωγής στο οποίο θα
απεικονίζεται η διάταξη των τύπων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και οι χώροι αποθήκευσης
των υλικών (χαλύβδινοι τένοντες και κάθε είδους άλλα υλικά όπως μεταλλικές πλάκες
προέντασης , χαλύβδινα στοιχεία ενσωμάτωσης στο σκυρόδεμα κλπ.). Θα υποβάλλει επίσης
στοιχεία για τον διατιθέμενο εξοπλισμό (silo παραγωγής σκυροδέματος – γερανοί κλπ.).
Σε περίπτωση χρήσης και κλινών προέντασης, θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία και τα
χαρακτηριστικά τους (όπως και στην εργοστασιακή προκατασκευή).
Οι εργασίες προκατασκευής των δοκών θα εκτελούνται υπό την εποπτεία εμπείρου Μηχανικού
του Αναδόχου, και θα απασχολείται προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο. Ο Ανάδοχος θα
υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εμπειρίας από τα οποία θα προκύπτει η
καταλληλότητα του προσωπικού και του εποπτεύοντος Μηχανικού για την εκτέλεση των
εργασιών.
Ο Ανάδοχος θα κοινοποιεί στην Υπηρεσία εγγράφως την έναρξη των εργασιών προκατασκευής
των δοκών δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων
(τύποι, κλίνες κλπ.) και θα προσδιορίζει την ημερομηνία της πρώτης χύτευσης σκυροδέματος.
 Σε όλες τις περιπτώσεις προκατασκευής δοκών που θα χρησιμοποιηθεί τεχνική ωρίμανση του
σκυροδέματος, θα υποβάλλεται και έκθεση μεθοδολογίας συνοδευόμενη από το διάγραμμα
θερμικής επιβολής.

4.2

Κατασκευαστικές ανοχές

Οι αποδεκτές ανοχές των προκατασκευασμένων δοκών καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 1.
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Πίνακας 1 – Επιτρεπόμενες κατασκευαστικές ανοχές
α/α

Στοιχεία δοκού

Ανοχές [mm]

Α. Δοκοί ανοικτής διατομής
1

Ύψος πελμάτων, κορμών

±7

2

Ύψος ολικό

- 7 έως + 13

3

Πλάτος πελμάτων

- 7 έως + 10

4

Πάχος κορμού

- 5 έως + 5

5

Μήκος δοκού μετρούμενο στον άξονα της

- 25 έως + 12

6

Απόσταση μεταξύ κέντρων εφεδράνων

- 25 έως + 12

7

Άξονας εφεδράνων από το άκρο της δοκού

± 20

Εκτεθειμένα άκρα δοκού (απόκλιση από ορθή γωνία ή καθορισμένη
λοξότητα):
8

x οριζοντίως

±6

x κατακορύφως ανά 30 cm του ύψους της δοκού,

±3

ενώ συνολικά ανάλογα με το ύψος της δοκού:

-

για δοκούς ύψους d 1600 mm
για δοκούς ύψους > 1600 mm

13
20

9

Πλευρικά παρεμβύσματα (αποστάσεις μεταξύ των κέντρων
παρεμβυσμάτων και από τα κέντρα παρεμβυσμάτων μέχρι τα άκρα των
δοκών)

± 13

10

Επιφάνεια σκυροδέματος εφεδράνου (απόκλιση από το επίπεδο του
πυθμένα της δοκού)

± 1,5

Προεξοχή ράβδων συνδετήρων πάνω από τη στέψη της δοκού

-20 έως + 10

11

Θέση ράβδων συνδετήρων:
x μέση απόσταση όλων των ράβδων
12

x απόκλιση διαστημάτων μεταξύ των ράβδων ανάλογα με την απόσταση
τους d:

-

για d t 30 cm
για d < 30 cm

± 13
- 50 έως +25
± 13

13

Θέση τενόντων ως προς την θεωρητική χάραξη (περίπτωση
προεντεταμένης κλίνης)

±6

14

Γεωμετρία τενόντων στο άκρο της δοκού (περίπτωση προεντεταμένης
κλίνης)

± 13

15

Χάραξη περιβλήματος τενόντων ως προς την θεωρητική ( περίπτωση
προέντασης μετά την σκλήρυνση σκυροδέματος)

±6

16

Κατά μήκος θέση των σημείων όπου συγκρατείται ο καμπτόμενος τένοντας
(περίπτωση προεντεταμένης κλίνης)

± 150

17

Κατά μήκος τοποθέτηση των διατάξεων ανάρτησης

± 50

Β. Δοκοί κλειστής διατομής
1

Ύψος πελμάτων, κορμών

±7

2

Ύψος ολικό

- 7 έως + 13

Πάχος τοιχώματος
3

8

x άνω πλάκας (σε σχέση με το θεωρητικό, σε οποιαδήποτε θέση)

± 13

x πλάκας πυθμένα (σε σχέση με το θεωρητικό, σε οποιαδήποτε θέση)

- 3 έως + 13
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α/α
4
5

Στοιχεία δοκού

Ανοχές [mm]

Πάχος πλευρικών τοιχωμάτων (σε οποιαδήποτε θέση)

- 3 έως + 10

Μήκος δοκού μετρούμενο στον άξονα της

- 25 έως + 13

Αποκλίσεις παρειών δοκού από την ευθυγραμμία
x για L < 12 m

6

x για 12 d L d 18 m

10

x για L > 18 m

13

7

Χάραξη τενόντων (περίπτωση προεντεταμένης κλίνης)

±6

8

Προεξοχή ράβδων συνδετήρων πάνω από τη στέψη της δοκού

± 20

6

Κατά μήκος θέση ράβδων συνδετήρων:
x μέση απόσταση όλων των ράβδων
9

x απόκλιση διαστημάτων μεταξύ των ράβδων ανάλογα με την απόσταση
τους d:

-

για d t 30 cm
για d < 30 cm

± 13
- 50 έως +25
± 13

10

Κατά μήκος τοποθέτηση των διατάξεων ανάρτησης

± 150

11

Επιφάνεια σκυροδέματος στη θέση εφεδράνων (απόκλιση από το επίπεδο
της επιφάνειας, όταν δοκιμάζεται με ευθύγραμμο πήχη)

±3

12

Ορθογωνιότητα άκρων (απόκλιση από ορθή γωνία)

± 13

13

Λοξότητα άκρων (απόκλιση από την προκαθορισμένη λοξότητα)

± 13

14

Κατακόρυφα και λοξοκομμένα άκρα (απόκλιση από τις διαστάσεις των
σχεδίων) ανάλογα με το ύψος H της δοκού:
x για H d 1200 mm
x για H > 1200 mm

15

Θέση περιβλημάτων (σωλήνων) προέντασης (περίπτωση προέντασης μετά
την σκλήρυνση σκυροδέματος)

± 10
± 16
±6

Γ. Τύποι (καλούπια) διακένων, εξωτερικές διαστάσεις
x μήκος

± 13

x ύψος και πλάτος

- 23 έως + 3

Δ. Κλειστό κέλυφος σπογγώδους Neoprene
Παραμόρφωση παρειάς του τελειωμένου ελαστομεταλλικού εφεδράνου

±3

E. Μέγιστο πλάτος καταστρώματος (απόσταση εξωτερικών δοκών)
Για κάθε αρμό μεταξύ των δοκών επιτρέπεται επιπλέον πλάτος από το
προδιαγραμμένο

4.3

d 15

Σήμανση, φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση

Οι δοκοί θα φέρουν επισήμανση αναγνώρισης στην επιφάνεια του άνω πέλματός τους, η οποία θα
περιλαμβάνει την σειρά, την ημερομηνία χύτευσης, το βάρος της δοκού και θα τίθεται σφραγίδα ποιοτικού
ελέγχου. Απαγορεύονται προσωρινές σημάνσεις οποιουδήποτε είδους σε επιφάνεια των δοκών που θα είναι
ορατή μετά το πέρας της κατασκευής.
Τόσο κατά τη φόρτωση για μεταφορά όσο και κατά την αποθήκευση θα χρησιμοποιούνται στοιχεία
ανάρτησης ή έδρασης που θα εμποδίζουν την κύρτωση και παραμόρφωση των δοκών.

9
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Οι δοκοί θα στοιβάζονται πάντα σε όρθια θέση κατά την αποθήκευσή τους, επαρκώς στηριζόμενες και με
δεσίματα που θα αποσβένουν τους κραδασμούς κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Καμία δοκός δεν
επιτρέπεται να εξέχει του οχήματος μεταφοράς περισσότερο από το ένα τέταρτο του μήκους της.
Δεν επιτρέπεται η φόρτωση των δοκών για μεταφορά πριν η Υπηρεσία δώσει την έγγραφη έγκρισή της. Οι
δοκοί μπορεί να φορτώνονται για μεταφορά αφού έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη τάνυση. Εφόσον η
τάνυση προβλέπεται να γίνει κατά στάδια οι δοκοί δεν πρέπει να μετακινούνται πριν αυτές προενταθούν
επαρκώς, ώστε να αντέχουν στις αναπτυσσόμενες δυνάμεις και καμπτικές ροπές λόγω της μετακίνησης
αυτών.
Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5οC, οι δοκοί δεν θα μετακινούνται από τις κλίνες
πριν να ξηραθεί πλήρως η επιφάνειά τους. Επίσης, οι δοκοί δεν θα βγαίνουν από την κλίνη, όταν η διαφορά
θερμοκρασίας μεταξύ δοκού και περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 28οC.
Η ανάρτηση των δοκών για την μεταφορά θα γίνεται από τα σημεία που προβλέπονται από την μελέτη με τις
διατάξεις που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια. Οι προεντεταμένες δοκοί θα αποθηκεύονται σε
κατάλληλες θέσεις προσβάσιμες για επιθεώρηση μέχρις ότου αποκτήσουν την αντοχή των 28 ημερών,
διατηρούμενες κατακόρυφες και οριζοντιωμένες.
Οι δοκοί θα προστατεύονται από φθορές της επιφάνειάς τους, η οποία πρέπει να διατηρείται καθαρή από
λάσπες, λάδια, ή άλλα επιβλαβή υλικά.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Σκυροδέτηση Δοκών

5.1.1 Κλίνες προέντασης και σκυροδέτησης
Οι κλίνες σκυροδέτησης θα εδράζονται σε μη ενδοτικές θεμελιώσεις και θα καθαρίζονται μετά από κάθε
χύτευση.
Πριν από την τάνυση των χαλύβδινων τενόντων θα επιθεωρείται η καθαριότητα του πυθμένα των τύπων,
καθώς και η ακρίβεια της εφαρμοσθείσας χάραξης. Οι επιφάνειες επαφής των τύπων θα πρέπει να φέρουν
επίχριση από κατάλληλο υλικό που θα εμποδίζει την επικόλλησή τους στο σκυρόδεμα. Η επίχριση θα πρέπει
να έχει ξηραθεί πριν να έρθουν σε επαφή οι χαλύβδινοι τένοντες με αυτήν, για την αποφυγή ρύπανσης των
τενόντων.
Οι χαλύβδινοι τένοντες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο και θα διατηρούνται καθαροί από ρυπογόνα
υλικά, όπως λιπαντικά, κερί, σκόνη, χρώματα, ψήγματα σκωρίας και άλλα παρόμοια.
5.1.2 Διαμόρφωση – Τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισμών σκυροδέματος
Η διαμόρφωση και τοποθέτηση των χαλύβδινων οπλισμών θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και
με τις προκαθορισμένες ανοχές (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00).
Η εξασφάλιση των απαιτουμένων επικαλύψεων θα γίνεται με τη χρήση αποστατών από ινοπλισμένο
σκυρόδεμα ή άλλο κατάλληλο μη οξειδούμενο υλικό, αποκλειόμενων απολύτως υλικών μη στεγανών και μη
σταθερού όγκου.
Η στερέωση των χαλύβδινων οπλισμών, στις προκαθορισμένες από τη μελέτη θέσεις, θα εξασφαλίζεται είτε
με αποστάτες ως ανωτέρω, είτε με αναβολείς (χαλύβδινες ράβδοι) κατάλληλης διατομής και μορφής. Η
προστασία των αναβολέων, των ράβδων στερέωσης ή των αποστατών από τη διάβρωση, θα επιτυγχάνεται
με την τήρηση των επικαλύψεων που απαιτούνται και για τον οπλισμό του σκυροδέματος ή/και με εφαρμογή
προσθέτων μέτρων έναντι της διάβρωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
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Οι ράβδοι οπλισμού επιτρέπεται να τοποθετούνται σε κλωβούς, αφού στερεωθούν επαρκώς με δέσιμο ή/και
προσωρινές συγκολλήσεις (σύμφωνα με Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00). Οι κλωβοί κατά την
τοποθέτηση τους δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους τένοντες των δοκών.
5.1.3 Υλικά πλήρωσης διακένων
Για την διαμόρφωση των διακένων κλειστής διατομής (μορφής κιβωτίου) θα χρησιμοποιούνται τα υλικά
πλήρωσης των διακένων που προδιαγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη, ή αυτά που θα εγκρίνονται από
την Υπηρεσία μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου.
Κατά την τοποθέτηση των υλικών πλήρωσης, θα επιβεβαιώνεται η ορθή θέση τους, πριν από τη
σκυροδέτηση, με έλεγχο ανά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα 3 m.
Κατά την χύτευση και δόνηση του σκυροδέματος των δοκών, τα υλικά πλήρωσης των διακένων θα πρέπει
να παραμένουν ακλόνητα στην θέση τους εντός των ανεκτών ανοχών (βλέπε παράγραφο 4.2). Αυτά τα υλικά
δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή ή να συνδέονται με τους τένοντες προέντασης ή τα περιβλήματά τους.
Η στεγανότητα των διακένων θα εξασφαλίζεται με σφράγιση των κρίσιμων σημείων (άκρα, ενώσεις, κλπ.),
ενώ παράλληλα θα προβλέπονται κατάλληλες οπές για την διαφυγή της υγρασίας.
5.1.4 Εφαρμογή προέντασης
Κατά την προκατασκευή των προεντεταμένων δοκών θα τηρείται αρχείο αποτελεσμάτων θραύσεως δοκιμιών
κατά φάση, από το οποίο θα προκύπτει η αναπτυχθείσα αντοχή κατά την επιβολή της προέντασης (κατά
στάδια ή εφ’ άπαξ) καθώς και τα στοιχεία αποέντασης των τενόντων. Τα ως άνω στοιχεία θα
συμπεριλαμβάνονται σε πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο.
Σε περιπτώσεις δοκών σημαντικού ανοίγματος (άνω των 40,0 m) ή σημαντικών χρονικών διαστημάτων
μεταξύ της παραγωγής των δοκών του φορέα (τάξης μηνών πέραν των προβλεπομένων στην μελέτη), η
Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει τον έλεγχο του αντιβέλους του συνόλου των δοκών ως προς
επιλεγόμενη δοκό αναφοράς προκειμένου να αντισταθμισθούν οι γεωμετρικές αποκλίσεις λόγω διαφοράς
χρόνου εξέλιξης των ερπυστικών φαινομένων.

5.2

Διαδικασία ανέγερσης

5.2.1 Σχέδιο ανέγερσης
Σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, πριν την έναρξη της ανέγερσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση,
έκθεση μεθοδολογίας ανέγερσης των δοκών, στην οποία θα αναφέρεται το είδος του εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιηθεί, η ανυψωτική ικανότητα των γερανών, η θέση αυτών κατά την ανύψωση, τα τυχόν
απαιτούμενα ικριώματα, καθώς και η αλληλουχία της ανέγερσης των δοκών.
Οι τροχοί και οι διατάξεις στήριξης/σταθεροποίησης των γερανών και των οχημάτων μεταφοράς δεν θα
προσεγγίζουν τα βάθρα σε απόσταση μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη για την μη επιβολή δράσεων
οι οποίες δεν έχουν συνυπολογισθεί κατά τη στατική μελέτη. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για οποιοδήποτε
άλλο βαρύ κατασκευαστικό μηχάνημα του εργοταξίου.
Ο Ανάδοχος θα ανεγείρει τις δοκούς κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η επιβολή δράσεων, πλέον αυτών
που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την μελέτη. Το θέμα θα αναλύεται επαρκώς στην ως άνω έκθεση μεθόδου
που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος κατά τον σχεδιασμό των διαδικασιών ανέγερσης, θα λαμβάνονται υπόψη οι
περιορισμοί που επιβάλλονται για την αποφυγή ρύπανσης ή και διατάραξης και βλάβης δικτύων, και
βλάστησης εκτός του εύρους κατάληψης της οδού.
5.2.2 Ικριώματα
Τα τυχόν απαιτούμενα ικριώματα θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Τυχόν τροποποιήσεις της εν λόγω μελέτης, εφόσον επιθυμεί ο Ανάδοχος, θα γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό
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και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία 30 ημέρες πριν από την έναρξη της κατασκευής του
ικριώματος.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην επιλογή του τύπου των ικριωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν .
πέραν δε των αναγραφομένων στα φυλλάδια των προμηθευτών ικριωμάτων, οι προμηθευτές θα πρέπει με
ιδιαίτερη επιστολή τους να επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά αντοχής των ικριωμάτων σε όρους «φορτίου
λειτουργίας», φορτίου ισχύος σε σχέση με το ύψος των εκάστοτε ενεργών ικριωμάτων.
Πριν από την έναρξη τοποθέτησης οποιουδήποτε φορτίου επί των ικριωμάτων, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει
εγγράφως την Υπηρεσία ότι το σύστημα ικριωμάτων έχει συναρμολογηθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
σχέδια και τις απαιτήσεις του προμηθευτή των ικριωμάτων.
Η Υπηρεσία μπορεί να δώσει οδηγίες στον Ανάδοχο να εφαρμόσει περαιτέρω προστασία των ικριωμάτων
(πέραν των μέτρων-διατάξεων που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη) έναντι:
 πρόσκρουσης έπ’ αυτών κυκλοφορούντων στην οδό οχημάτων ή του εξοπλισμού του
εργοταξίου
 κραδασμών από την κυκλοφορία
 πλημμύρας
 ισχυρών ανέμων
 πρόσθετα ειδικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την δημόσια ασφάλεια και την προστασία της
υγείας των εργαζομένων.
5.2.3 Αποκατάσταση βλαβών ή ελαττωμάτων δοκών
Η επιδιόρθωση δοκών με βλάβες ή ελαττώματα θα γίνεται με διαδικασίες που θα προταθούν από τον
Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Όλα τα στοιχεία θα επιθεωρούνται από την Υπηρεσία μετά
την επιδιόρθωση.
5.2.4 Ράβδοι ανάρτησης
Οι εγκάρσιες ράβδοι ανάρτησης των δοκών θα τοποθετούνται στις δοκούς σε ειδικές οπές οι οποίες θα
προβλέπονται από την μελέτη και θα έχουν υλοποιηθεί κατά την χύτευση των δοκών με κατάλληλη
πρόβλεψη ώστε να συγκρατείται ο πέριξ των οπών σιδηρούς οπλισμός κατά την σκυροδέτηση στις
πρέπουσες θέσεις, προς αποφυγήν δυσμενών επιπτώσεων από τις τοπικές εντάσεις κατά την ανάρτηση.
Δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων (μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος) διάνοιξη οπών ανάρτησης,
εκτός από ειδικές περιπτώσεις που αιτιολογημένα θα πρέπει να εκτεθούν και να υποβληθούν στην
Υπηρεσία.
Σε κάθε περίπτωση οι δημιουργούμενες κατά την χύτευση ή διανοιγόμενες οπές (με παρεμβολή σωλήνα), θα
έχουν διάμετρο μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον 25 mm από την διάμετρο του πείρου ανάρτησης.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει ο κατασκευαστής των δοκών
για την διαπίστωση ότι τα υλικά, οι μέθοδοι, οι τεχνίτες, το προσωπικό, οι διαδικασίες και οι
επεξεργασίες που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της παραγωγής, της αποθήκευσης, της
φόρτωσης και της μεταφοράς των προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
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 Έλεγχος εκτέλεσης των προβλεπομένων μετρήσεων εφόσον απαιτηθούν του αντιβέλους των
έτοιμων δοκών στις προκαθορισμένες χρονικές στιγμές (βλέπε παράγραφο 5.1.4), σύμφωνα με
το πρόγραμμα των μετρήσεων που προβλέπεται από την μελέτη ή/και τις εντολές της
Υπηρεσίας.
 Έλεγχος ότι οι προκατασκευασμένες δοκοί πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο
συμμορφώνονται με τις καθοριζόμενες ανοχές (βλέπε παράγραφο 4.2).
 Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι κατά τη διαδικασία σκυροδέτησης και συντήρησης του
σκυροδέματος έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες που αφορούν την προκατασκευή δοκών
σκυροδέματος και την εφαρμογή προέντασης (γίνεται κατά τη διάρκεια της προκατασκευής).
 Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι οι εργασίες ανέγερσης στη θέση του έργου γίνονται σύμφωνα με
τα συγκεκριμένα σχέδια (βλέπε παράγραφο 5.2.1).
 Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι τα ικριώματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
ικριωμάτων που έχει εγκριθεί (βλέπε παράγραφο 5.2.2).
 Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι όλες οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και ελαττωμάτων των
δοκών γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
 Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι οι διατάξεις ανάρτησης έχουν διαμορφωθεί ή τοποθετηθεί
σύμφωνα με την παρούσα (βλέπε παράγραφο 5.2.4).
 Αμέσως μετά την άφιξη στον τόπο ανέγερσης κάθε δοκός θα ελέγχεται για να επιβεβαιωθεί, ότι
φέρει σφραγίδα έγκρισης από τον προηγηθέντα ποιοτικό έλεγχο και ότι δεν παρουσιάζει φθορές
ή ρηγματώσεις λόγω κακής ανάρτησης κατά τη μεταφορά, ή πτώσης μετά από την επιθεώρηση
στην εγκατάσταση προκατασκευής.
 Αμέσως μετά την άφιξη στον τόπο ανέγερσης κάθε δοκός θα ελέγχεται για να επιβεβαιωθεί, ότι
φέρει σφραγίδα έγκρισης από τον προηγηθέντα ποιοτικό έλεγχο και ότι δεν παρουσιάζει φθορές
ή ρηγματώσεις λόγω κακής ανάρτησης κατά τη μεταφορά, ή πτώσης μετά από την επιθεώρηση
στην εγκατάσταση προκατασκευής.
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

Η ανέγερση προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών αποτελεί δραστηριότητα υψηλού κινδύνου, λόγω
μεγάλου βάρους και διαστάσεων των στοιχείων και διακίνησης για την τοποθέτησή τους σε μεγάλα ύψη.
Στην έκθεση μεθόδου ανέγερσης που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος προς έγκριση στην Υπηρεσία, σε
συνδυασμό με το Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας (ΣΑΥ) του έργου θα καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα ασφαλείας
σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία περί ανυψωτικών διατάξεων (βλέπε
Βιβλιογραφία).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες κατασκευής προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών επιμετρώνται ως εξής:

13
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 Το σκυρόδεμα έτοιμης κατασκευής, επιμετράται ανά κυβικό μέτρο (m3) κατηγορίας
σκυροδέματος βάσει θεωρητικών διατομών μελέτης.
 Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος που τοποθετήθηκε, επιμετράται ανά χιλιόγραμμο (kg)
κατηγορίας χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-0201-00).
 Ο χάλυβας προέντασης που τοποθετήθηκε, επιμετράται ανά χιλιόγραμμο (kg) κατηγορίας
χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00).
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 εργασίας κατασκευής
σκυροδεμάτων προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,
δεν επιμετρώνται χωριστά

14

x

τα απαιτούμενα συστήματα σιδηροτύπων για την κατασκευή των δοκών,

x

η διαμόρφωση του χώρου σκυροδέτησης

x

οι διαδικασίες ανάρτησης, προώθησης και τοποθέτησης επί των προβλεπομένων θέσεων και,

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.

32492
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-01:2009

Βιβλιογραφία

 ΚΤΣ Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος


Ισχύουσα Νομοθεσία για θέματα υγείας και ασφάλειας (Υπ. Αποφάσεις για ΣΑΥ – ΦΑΥ κλπ)

15

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

32493
ICS: 93.040

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου
Bridge construction with the balanced cantilever method

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

32494

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-02-02:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0102-02
«Προβολοδόμηση
γεφυρών
με
σπονδύλους
σκυροδέματος επί τόπου» 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 1501-05-01-02-02, 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 1501-05-01-02-02 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

32495

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02:2009

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

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

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 6

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 7

4.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 7

4.2

Ενσωματούμενα υλικά ............................................................................................................... 8

4.3

Αποδεκτά υλικά .......................................................................................................................... 8

4.4

Απαιτήσεις ειδικού εξοπλισμού προβολοδόμησης (φορείο) ................................................ 9

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών ........................................................................................... 9

5.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 9

5.2

Τύποι ............................................................................................................................................ 9

5.3

Έλεγχος γεωμετρίας σκυροδέτησης ...................................................................................... 10

5.4

Τοποθέτηση εξαρτημάτων προεντάσεων και μη - προεντεταμένου οπλισμού................. 13

5.5

Διαμόρφωση οπών - θυρίδων επισκέψεως .......................................................................... 14

5.6

Σκυροδέτηση, συμπύκνωση και τελείωμα ............................................................................. 14

5.7

Συντήρηση σκυροδέματος ....................................................................................................... 17

5.8

Απομάκρυνση των τύπων ....................................................................................................... 17

5.9

Λήψη ειδικών δοκιμίων ............................................................................................................ 17

5.10

Επιβολή προέντασης ............................................................................................................... 17

5.11

Εκτέλεση τσιμεντενέσεων ........................................................................................................ 18

5.12

Ανοχές ........................................................................................................................................ 19

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ......................................................................... 20

6.1

Εγχειρίδιο ανέγερσης ............................................................................................................... 20

6.2

Έλεγχος γεωμετρίας ................................................................................................................ 21

6.3

Ανοχές ανέγερσης .................................................................................................................... 21

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος .................................................. 22

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 22

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 24

3

32496

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02:2009

©

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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Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί
τόπου

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή φορέων γεφυρών κατά διακεκριμένα τμήματα πλήρους
πλάτους και συγκεκριμένου μήκους (σπόνδυλοι) τα οποία σκυροδετούνται επί τόπου. Η κατασκευαστική
διαδικασία ξεκινά από μία σταθερή βάση, η οποία συνήθως είναι η κεφαλή ήδη κατασκευασμένου
μεσόβαθρου, και προωθείται συμμετρικά με την ταυτόχρονη κατασκευή των αντίστοιχων σπονδύλων οι
οποίοι προβάλλουν από τα προηγουμένως κατασκευασθέντα τμήματα, προς τα οποία συνδέονται με τη
βοήθεια προέντασης.
Το βάρος του νωπού σκυροδέματος των νέων σπονδύλων φέρεται από ειδικό εξοπλισμό, το φορείο
προβολοδόμησης, ο οποίος εξάλλου φέρει τους τύπους (καλούπια) για τη διαμόρφωση της διατομής του
φορέα και εξασφαλίζει τις απαραίτητες εξέδρες εργασίας και επιθεώρησης.
Η κατασκευή από κάθε βάση επεκτείνεται μέχρι τα μέσα των εκατέρωθεν ανοιγμάτων όπου και γίνεται η
σύνδεση με τα αντίστοιχα τμήματα της γειτονικής βάσης με τη σκυροδέτηση των ειδικών σπονδύλων
συνεχείας.
Η πρόοδος της κατασκευής επιδιώκεται να είναι πλήρως συμμετρική. Παρά ταύτα υστέρηση κατά έναν
σπόνδυλο είναι συνήθως, αποδεκτή εφόσον βέβαια η υστέρηση αυτή έχει ελεγχθεί κατά την μελέτη. Σε
ειδικές περιπτώσεις όπου η συμμετρική προβολοδόμηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, χρησιμοποιούνται
σώματα παγίωσης (αντίβαρα) τα οποία διατάσσονται αντίπερα της διεύθυνσης προβολοδόμησης.
Η μέθοδος της προβολοδόμησης χρησιμοποιείται και για την κατασκευή καλωδιωτών γεφυρών οι οποίες
όμως δεν καλύπτονται από την παρούσα Προδιαγραφή.

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 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

Concrete casting -- Διάστρωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

Concrete curing -- Συντήρηση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

Work site concrete batching
παραγωγής σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00

Concrete compaction by vibration -- Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

plants

--

Εργοταξιακά

συγκροτήματα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00

Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortars -Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- Ικριώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

Concrete formwork -- Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete -- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00

Concrete post- & pre-tensioning -- Προένταση σκυροδέματος

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Σπόνδυλος (Segment)

Το κάθε διακεκριμένο τμήμα κατασκευής της ανωδομής της γέφυρας το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα
διατομής και σχετικό μήκος, σύμφωνα με τα λεπτομερή σχέδια της μελέτης.

3.2

Σπόνδυλος συνεχείας (Closure Segment)

Ο σπόνδυλος με τον οποίο αποκαθίσταται η συνέχεια μεταξύ γειτονικών βραχιόνων προβόλων ή μεταξύ
βραχίονος και τμήματος φορέα το οποίο κατασκευάζεται με άλλες μεθόδους.

3.3

Συμμετρική προβολοδόμηση (Balanced Cantilever Erection)

Οι σπόνδυλοι ανεγείρονται διαδοχικά συμμετρικά (αμφίπλευρα) του βάθρου σε πρόβολο, μέχρι του σημείου
πέραν του οποίου η συνέχεια του ανοίγματος μεταξύ των ακραίων σπονδύλων των προβόλων (οι οποίοι
έχουν κατασκευασθεί από δυο διαδοχικά βάθρα) αποκαθίσταται με τη χύτευση του σπονδύλου συνεχείας.

3.4

Μονόπλευρη προβολοδόμηση (Progressive Cantilever Erection)

Οι σπόνδυλοι ανεγείρονται προοδευτικά σε πρόβολο από τη μια πλευρά του βάθρου προς το επόμενο
βάθρο. Τα εκ της μεθόδου αυτής προκαλούμενα προβλήματα ευσταθείας κατά τη διάρκεια της κατασκευής,
αντιμετωπίζονται με τη σύνδεση των προβόλων με σώματα παγίωσης (αντίβαρα). Ως σώματα παγίωσης
συνήθως χρησιμοποιούνται τα ακρόβαθρα της γέφυρας ή τμήματα ανοιγμάτων ειδικώς διαμορφωμένα ώστε
να εξασφαλίζουν το απαιτούμενο για την ευστάθεια φορτίο.

3.5

Φορείο προβολοδόμησης (Form traveler)

Σύνθετος κινητός δικτυωτός σχηματισμός κατάλληλης μορφής, επί του οποίου φέρονται οι τύποι
διαμόρφωσης της διατομής των σπονδύλων και τα απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Επιπλέον δε, διαθέτει
επαρκή αντοχή ώστε να παραλαμβάνει τα φορτία του νωπού σκυροδέματος των σπονδύλων και τα
υπόλοιπα φορτία λόγω των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

3.6

Ερυθρά κατασκευής (Casting Curve)

Η γεωμετρία της «ερυθράς σκυροδέτησης» η οποία πρέπει να ακολουθείται κατά την κατασκευή για την
επίτευξη της θεωρητικής μηκοτομής και της οριζόντιας χάραξης της γέφυρας, αφού θα έχουν επέλθει όλες οι
άμεσες ελαστικές και χρόνιες παραμορφώσεις (ερπυσμός και συστολή ξήρανσης). Η ερυθρά σκυροδέτησης
είναι ένας συνδυασμός της θεωρητικής χάραξης της γέφυρας στο χώρο και του αντιβέλους.
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Αντιβέλος (Camber)

Είναι η απόκλιση της μηκοτομής του φορέα κατά τον χρόνο σκυροδέτησης από την θεωρητική (οριστική)
μηκοτομή, προκειμένου ο φορέας να αποκτήσει την επιθυμητή μηκοτομή μετά την εκδήλωση όλων των
παραμορφώσεων τόσο των άμεσων (λόγω βάρους και προέντασης) όσο και των χρονίων (ερπυσμός και
συστολή ξήρανσης), κατά την διάρκεια όλων των ενδιάμεσων σταδίων ανέγερσης.

3.8

Υπερύψωση φορείου (Form traveler off set)

Η διόρθωση της στάθμης στην οποία τοποθετείται το ελεύθερο άκρο του φορείου. Η διόρθωση αυτή
αντισταθμίζει το βέλος του φορείου.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι και διαδικασίες επαρκούς ασφαλείας για το κοινό κατά την διάρκεια των
δραστηριοτήτων κατασκευής/ανέγερσης ή και της τοποθέτησης των φορείων για την προβολοδόμηση πάνω
από κυκλοφορούμενες οδούς ή γενικά πάνω απ’ την επιφάνεια εδάφους επί της οποίας αναπτύσσονται
οποιεσδήποτε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Πριν από την έναρξη της κατασκευής θα υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία λεπτομερή
κατασκευαστικά σχέδια, υπολογισμοί και εγχειρίδια τα οποία περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
τα ακόλουθα:
1. Πρόγραμμα σκυροδέτησης και ανέγερσης των σπονδύλων, περιλαμβανομένης της σκυροδέτησης των
διακένων για την αποκατάσταση της συνεχείας των ανοιγμάτων.
2. Χαρακτηριστικά και μέθοδος χρήσης του ειδικού εξοπλισμού ανέγερσης, τύπων, προσωρινών
στηρίξεων κλπ., περιλαμβανομένων όλων των φορτίων ή αντιδράσεων, που επιβάλλονται στον
δομούμενο φορέα κατά την διάρκεια της ανέγερσης και των χρόνιων επιδράσεων των φορτίων αυτών,
σύμφωνα με το πρόγραμμα ανέγερσης.
3. Λεπτομέρειες των τύπων κατασκευής των σπονδύλων.
4. Λεπτομέρειες τοποθέτησης ενσωματούμενων στοιχείων (π.χ. σωλήνες, αγκύρια) ή διαμόρφωσης
οπών για την στήριξη του φορείου, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απαραίτητης τοπικής ενίσχυσης,
από τη συγκέντρωση φορτίων στα σημεία στήριξης, καθώς και τα υλικά και οι μέθοδοι για την
πλήρωση και σφράγιση τέτοιων οπών και γενικά αποκατάστασης της επιφάνειας των σπονδύλων.
5. Λεπτομέρειες και συμπληρωματική περιγραφή των εξαρτημάτων εφαρμογής προέντασης, καθώς και
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα των σπονδύλων.
6. Όπου απαιτείται να γίνουν τροποποιήσεις στη γεωμετρία και στις διαστάσεις των σπονδύλων θα
υποβάλλονται κατάλληλες λεπτομέρειες, περιλαμβανομένων και των αλλαγών στον οπλισμό. Όλες
αυτές οι λεπτομέρειες θα συσχετίζονται επακριβώς με τα αντίστοιχα συμβατικά σχέδια.
7. Ο τύπος, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος προέντασης που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί. Ο τύπος των περιβλημάτων των τενόντων, και οι αποστάσεις των στηρίξεων. Η θέση
όλων των σχετικών λεπτομερειών και των στομίων εισόδων/εξόδων τσιμεντενέματος. Η μέθοδος
διατήρησης της χάραξης και της θέσης των συνδέσμων αποκατάστασης της συνέχειας των σωλήνων
προέντασης στους αρμούς των σπονδύλων. Θα διασφαλίζεται ότι όλες οι χαράξεις των τενόντων
προέντασης είναι σύμφωνες με τα σχέδια, εκτός αν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις από τον Ανάδοχο
απαιτούν αλλαγές, οπότε θα υποβάλλονται πλήρεις λεπτομέρειες οριζοντίων και κατακόρυφων τομών.
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8. Λεπτομέρειες και υπολογισμοί για οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές του οπλισμού στις αγκυρώσεις,
στα σώματα εκτροπής, στις διαδοκίδες και στα συναφή στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση
των στοιχείων του επιλεγέντος συστήματος προέντασης (π.χ. κεφαλές, πλάκες αγκύρωσης).
9. Ερυθρά σκυροδέτησης και στάθμες ανέγερσης, υπολογισμένες σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο,
τη σειρά και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Οι σχετικοί υπολογισμοί θα χρησιμοποιούν κατά το
δυνατόν ακριβείς τιμές για την εξέλιξη του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος, την ανάπτυξη της
αντοχής, καθώς και την εξέλιξη των συντελεστών ερπυσμού και συστολής ξήρανσης. Τα στοιχεία αυτά
θα λαμβάνονται από αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές και μετρήσεις στον τόπο του έργου.
10.Εγχειρίδιο σκυροδέτησης και ελέγχου της γεωμετρίας των σπονδύλων, σύμφωνα με την πληροφορία
που παρέχεται από τα συμβατικά τεύχη, ή όπως απαιτείται από τις Προδιαγραφές.
11.Εγχειρίδιο για τη λεπτομερή βήμα προς βήμα ανέγερση των σπονδύλων, περιλαμβανομένων των
ενδιάμεσων διαδικασιών που έχουν σχέση με κάθε είδους εξοπλισμό, ικριώματα, μετακινήσεις
εξοπλισμού, στήριξη υδραυλικής πρέσας (jacking), προσωρινή στήριξη φορείου με προεντεινόμενες
ράβδους, συντήρηση (κατεργασία) σκυροδέματος, αλληλουχία κύριας προέντασης τενόντων, δυνάμεις
τάνυσης και μηκύνσεις, στάθμες ανέγερσης, τοπογραφική μέθοδο για τον έλεγχο της χάραξης με
σκοπό την κατασκευή του αρχικού και στη συνέχεια των υπολοίπων σπονδύλων, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λειτουργία. Αυτό θα αναφέρεται ως «Εγχειρίδιο Ανέγερσης».
12.Μέθοδο ανάμιξης και εφαρμογής τσιμεντενεμάτων, περιγραφή εξοπλισμού, μελέτη σύνθεσης
μιγμάτων.
13.Τον όγκο του σκυροδέματος, το βάρος του οπλισμού και των τενόντων σε κάθε σπόνδυλο, και κάθε
άλλη σχετική πληροφορία που θα αναγράφεται σε πίνακες στα κατασκευαστικά σχέδια.
Γενικώς, για οποιαδήποτε αναθεώρηση των υλικών, των επιμέρους στοιχείων, των μεθόδων ή της
αλληλουχίας ανέγερσης, που δείχνονται στα σχέδια ή/και στα προηγουμένως εγκριθέντα κατασκευαστικά
σχέδια, απαιτούνται αντίστοιχες υποβολές (με την υπογραφή Μηχανικού κατάλληλων προσόντων) στην
Υπηρεσία προς έγκριση.

4.2

Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Σκυρόδεμα της κατηγορίας τουλάχιστον C 30/37
 Χάλυβας οπλισμού S 500s
 Χάλυβας προέντασης
 Τσιμεντένεμα για την πλήρωση των σωλήνων προέντασης
 Λοιπά υλικά (μη συρρικνούμενο κονίαμα) για την πλήρωση των αρμών.

4.3

Αποδεκτά υλικά

Για τα ενσωματούμενα υλικά έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στους οικείους κανονισμούς και στα Πρότυπα
και ειδικότερα:
 Για τα σκυροδέματα: ο ΚΤΣ (με τις αναθεωρήσεις) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας) και οι
Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-
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01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-0000
 Για τα ικριώματα, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00
 Για τους τύπους (Καλούπια), η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
 Για τους χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
 Για τους χάλυβες προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 και
 Για το τσιμεντένεμα πλήρωσης των σωλήνων προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0102-02-00
 Κονιάματα μη συρρικνούμενα για την πλήρωση των αρμών σύμφωνα με τη μελέτη, τα οποία θα
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.

4.4

Απαιτήσεις ειδικού εξοπλισμού προβολοδόμησης (φορείο)

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει πλήρη στοιχεία του εξοπλισμού (φορείου) που προτίθεται να
χρησιμοποιήσει προς έγκριση από την Επίβλεψη.
Τα απαιτούμενα στοιχεία οφείλουν να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:
 Βεβαίωση επαρκούς φέρουσας ικανότητας για τις απαιτήσεις σκυροδέτησης της συγκεκριμένης
εφαρμογής. Η βεβαίωση θα συνοδεύεται και από τους απαραίτητους υπολογισμούς ελεγμένους
από ειδική ανεξάρτητη Αρχή.
 Συνολικό βάρος εξοπλισμού προς έλεγχο συμβατότητας με τις παραδοχές μελέτης.
 Πλήρες εγχειρίδιο με λεπτομερή σχέδια των φερόντων και λοιπών μελών των διατάξεων
στήριξης, υψομετρικών και οριζοντιογραφικών ρυθμίσεων και ανάρτησης των ξυλοτύπων για
την κατασκευή των σπονδύλων, και γενικώς κάθε πληροφορίας που απαιτείται για την
διαπίστωση της καταλληλότητας του προτεινόμενου εξοπλισμού.
 Υπολογισμός των αναμενόμενων παραμορφώσεων υπό τα φορτία κάθε φάσης κατασκευής.
Επάρκεια διαστάσεων σε κάτοψη του σπονδύλου κεφαλής των μεσόβαθρων για τη συναρμολόγηση και
ανάπτυξη του φορείου.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Τα υλικά και οι διαδικασίες παραγωγής θα συμμορφώνονται με την παρούσα Προδιαγραφή και με όσα
αναφέρονται στα σχέδια, ακολουθώντας τις ειδικότερες οδηγίες της Υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η έναρξη της
κατασκευής πριν η Υπηρεσία εγκρίνει τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια, τους υπολογισμούς, το εγχειρίδιο
σκυροδέτησης, το σύστημα προέντασης και οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή σε σχέση με τα συμβατικά
τεύχη.
Για την επιτόπου χύτευση προς αποκατάσταση τοπικών ασυνεχειών σκυροδέτησες ή για τα μέτρα επισκευής
τυχόν βλαβών, θα λαμβάνεται εγγράφως η έγκριση της Υπηρεσίας.

5.2

Τύποι

Οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται σύμφωνα με σχετική μελέτη που θα υποβάλλεται προς έγκριση
στην Υπηρεσία. Για όλες τις ορατές επιφάνειες των σπονδύλων θα χρησιμοποιούνται τύποι από το ίδιο
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υλικό, ώστε να προκύπτει ομοιομορφία στην υφή, και την εμφάνιση του σκυροδέματος. Πριν από την έναρξη
της σκυροδέτησης, πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετη έγκριση της Υπηρεσίας για τους τύπους που έχουν
ετοιμαστεί για χρήση.
Οι τυχόν βλαβέντες ή για άλλο λόγο μη αποδεκτοί τύποι, θα επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται πριν από
την σκυροδέτηση των σπονδύλων.
Στις θέσεις ένωσης των τύπων, το διάκενο μεταξύ των επιπέδων επιφανειών δεν θα υπερβαίνει τα 1,5 mm,
ενώ στις γωνίες και καμπύλες, το διάκενο δεν θα υπερβαίνει τα 3 mm.
Θα διασφαλίζεται ότι όλοι οι αρμοί στα σημεία επαφής των κατακόρυφων μετώπων με τους ήδη
κατασκευασμένους σπονδύλους σφραγίζονται επαρκώς ώστε να εμποδίζεται η απώλεια λεπτόρρευστου
υλικού.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην διαμόρφωση των θέσεων στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν τα
μηχανικά μέρη της αγκύρωσης των τενόντων.
Ειδικότερα για την περίπτωση μη επισκέψιμων - επιθεωρήσιμων αγκυρώσεων (περίπτωση αγκυρώσεων
εντός του σώματος του φορέα και όχι σε πρόσθετα σώματα αγκύρωσης) πρέπει να προβλέπονται
λεπτομέρειες διαμορφώσεως ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρωση με ένεμα του χώρου μεταξύ φωλιάς
αγκυρώσεως και μετώπου του επόμενου σπονδύλου (βλέπε Σχήμα 1).

Σχήμα 1 – Διαμόρφωση φωλιάς αγκύρωσης στο μέτωπο σπονδύλου
Οι τύποι θα επιθεωρούνται σε τακτική εβδομαδιαία βάση για να διασφαλίζεται η κατάλληλη στοίχιση και η
γεωμετρική ακρίβεια. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τύποι οι οποίοι αστοχούν στην τήρηση των
προδιαγραμμένων ανοχών σκυροδέτησης μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε οι τελικά
παραγόμενοι σπόνδυλοι να συμμορφώνονται με τις επιτρεπόμενες ανοχές.

5.3

Έλεγχος γεωμετρίας σκυροδέτησης

5.3.1 Γενικά
Η επίτευξη της κατά την Μελέτη τελικής γεωμετρίας του φορέα είναι δυσχερής σε όλες τις περιπτώσεις
γεφυρών κατασκευαζόμενων κατά τμήματα, στην ειδική δε περίπτωση της προβολοδόμησης οι δυσχέρειες
αυξάνονται πολύ περισσότερο επειδή οι παραμορφώσεις του φορέα μεταβάλλονται διαρκώς. Για τον
υπολογισμό των απαραιτήτων διορθωτικών επεμβάσεων, απαιτείται πάντως να οριστεί ο χρόνος, μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής, στον οποίο στοχεύεται να επιτευχθεί η πλήρης σύμπτωση με την ‘’ερυθρά’’ της
Μελέτης. Η λογική των διορθωτικών επεμβάσεων απεικονίζεται στο Σχήμα 2.
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Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να διεξάγεται ο έλεγχος των διαστάσεων των τμημάτων της διατομής, ο
οποίος οφείλει να γίνεται στα πλαίσια των συνήθων προγραμμάτων ελέγχου. Στο Σχήμα 3 εμφανίζονται
ενδεικτικά οι συνήθεις έλεγχοι διαστάσεων.

Σχήμα 2 – Στάθμες ανέγερσης τυπικής προβολοδόμησης

Σχήμα 3 – Συνήθεις έλεγχοι διαστάσεων
5.3.2 Διαδικασία ελέγχου
Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία, η έκθεση
μεθοδολογίας ελέγχου της γεωμετρίας σε κάθε στάδιο της κατασκευής. Στην έκθεση αυτή («Εγχειρίδιο
Σκυροδέτησης») θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:
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Περιγραφή του εξοπλισμού μετρήσεων, των διαδικασιών και της θέσης των σημείων ελέγχου. Σε κάθε
σπόνδυλο θα ελέγχονται τουλάχιστον τέσσερα σημεία, δύο στις οριογραμμές της πλάκας καταστρώματος και
άλλα δύο στις εξωτερικές ακμές κορμού και πλάκας πυθμένα (βλέπε Σχήμα 4).
Οι θέσεις και οι στάθμες όλων των μονίμων σημείων αναφοράς (repairs) στο πεδίο της κατασκευής.
Η διαδικασία γεωμετρικού ελέγχου της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης των επιμέρους σπονδύλων,
περιλαμβανομένων των τοπογραφικών ελέγχων και διαδικασιών, και των εφαρμοστέων τεχνικών
επανορθώσεων σε περίπτωση σφάλματος.
Η ερυθρά σκυροδέτησης, και τα στοιχεία της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης σε συνδυασμό με το
αντιβέλος και τις διορθωτικές υπερυψώσεις (offsets) του άκρου του φορέα.
Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα γίνονται όλες οι απαιτούμενες διορθώσεις στη γεωμετρία των
σπονδύλων, με βάση τα σημεία αναφοράς σε κάθε σπόνδυλο.
Η μέγιστη ανεκτή κατακόρυφη απόκλιση μεταξύ πραγματοποιούμενης και θεωρητικής ερυθράς ορίζεται από
την παραβολική σχέση:
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L* f
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©©
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¸ ¸¸
¹¹

Δh (cm) η μέγιστη ανεκτή κατακόρυφη απόκλιση
L (cm) το θεωρητικό άνοιγμα μεταξύ στηρίξεων

f
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x (cm) θέση υπολογισμού της απόκλισης.

Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα ενημερώνεται σε ημερήσια βάση ένα διάγραμμα κατακόρυφης και
οριζόντιας χάραξης «όπως σκυροδετήθηκε». Το διάγραμμα θα είναι σε στρεβλή κλίμακα ώστε να
απεικονίζονται ευκρινώς οι μεταβολές του ύψους, σε σχέση με τη θεωρητική γεωμετρία της ερυθράς
σκυροδέτησης, για ολόκληρό το τμήμα της γέφυρας μεταξύ των αρμών διαστολής. Αυτό το διάγραμμα θα
διατηρείται σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στοιχείο αναφοράς κατά την
διάρκεια της ανέγερσης.
Τα εξαρτήματα επισήμανσης των θέσεων γεωμετρικών ελέγχων των σπονδύλων (π.χ. κοχλίες
χωροστάθμησης και στόχοι χάραξης) θα διατηρούνται στην θέση τους κατά την διάρκεια της ανέγερσης, ως
σημεία αναφοράς για τους ελέγχους. Τα εξαρτήματα αυτά θα απομακρύνονται μετά την ολοκλήρωση της
ανέγερσης του τμήματος της γέφυρας μεταξύ των αρμών συστολοδιαστολής.
Το προσωπικό που θα εκτελεί τις μετρήσεις και θα επιβλέπει την σκυροδέτηση θα είναι εξειδικευμένο. Γι’
αυτό, πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση κατάλογος του
σχετικού προσωπικού, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις που θα αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία,
ειδικότερα σε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας.
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Σχήμα 4 – Σημεία ελέγχου σπονδύλου

5.4

Τοποθέτηση εξαρτημάτων προεντάσεων και μη - προεντεταμένου οπλισμού

5.4.1 Γενικά
Μόνον διεθνώς εγκεκριμένα συστήματα προέντασης θα γίνονται αποδεκτά. Οι διατάξεις που ακολουθούν
αναφέρονται κυρίως σε εσωτερικούς τένοντες με μεταγενέστερη συνάφεια. Η αντιδιαβρωτική προστασία και
η γενικότερη ανθεκτικότητα των τενόντων θα εξασφαλίζεται με τα εξής:
α. Χρήση στεγανών και ανθεκτικών περιβλημάτων (σωλήνων) διέλευσης τενόντων.
β. Συνεχής πλήρωση του διακένου μεταξύ τένοντος και περιβλήματος με ένεμα κατάλληλης σύνθεσης.
γ. Εξασφάλιση επαρκούς κάλυψης των οπλισμών.
5.4.2 Ενσωματούμενα περιβλήματα των τενόντων προέντασης
Θα διασφαλίζεται ότι τα ενσωματούμενα περιβλήματα (σωλήνες) για τη διέλευση των τενόντων και οι ράβδοι
οπλισμού βρίσκονται τοποθετημένοι με την απαιτούμενη ακρίβεια στις προβλεπόμενες θέσεις. Οι σωλήνες
θα είναι βιομηχανικής παραγωγής και αναγνωρίσιμοι για να διασφαλίζεται, (αλλά και να μπορεί να
επαληθεύεται μετά την προκατασκευή), η σωστή τοποθέτηση τους.
Οι σωλήνες θα στηρίζονται επαρκώς στον κλωβό οπλισμού κατά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα
75 cm στην περίπτωση χαλύβδινων σωλήνων. Οι μικρής διαμέτρου και οι εύκαμπτοι σωλήνες απαιτούν
πυκνότερες στηρίξεις.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην εξασφάλιση της στεγανότητας στις θέσεις σύνδεσης των περιβλημάτων
καθώς και στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τις διατάξεις αγκύρωσης.
Οι προβλεπόμενες από την μελέτη επικαλύψεις θα εφαρμόζονται και στους βοηθητικούς συνδετήρες και
ράβδους στήριξης.
Μετά από την τοποθέτηση των σωλήνων προέντασης στους τύπους, θα διασφαλίζεται ότι τα άκρα τους
παραμένουν σφραγισμένα για να εμποδίζεται η είσοδος ύδατος, καθώς και φερτών και λεπτοκόκκων υλικών.
Μετά από κάθε σκυροδέτηση, θα επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι σωλήνες είναι κενοί και ελεύθεροι από νερά.
Προς τούτο, διοχετεύεται καθαρός απαλλαγμένος από προσμίξεις ελαίων αέρας υπό πίεση σε συνδυασμό με
προώθηση ειδικής ερευνητικής τορπίλης. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση επαναλαμβάνονται αμέσως πριν την
τοποθέτηση του χάλυβα προεντάσεως.
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5.4.3 Πλάκες ακγύρωσης και κώνοι διέλευσης τενόντων
Πριν από τη σκυροδέτηση, οι πλάκες αγκύρωσης των τενόντων και οι κώνοι διέλευσης αυτών (καμπάνες),
θα στερεώνονται στους τύπους στην προβλεπόμενη θέση, και θα συνδέονται με τους σωλήνες τους, οι
οποίοι θα σφραγίζονται για να εμποδίζεται η εισροή σκυροδέματος ή άλλων υλικών.
Όλες οι αγκυρώσεις θα προστατεύονται με πλαστικά καλύμματα τα οποία με την ολοκλήρωση της
προέντασης θα γεμίζουν με ένεμα.
5.4.4 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
Ο χάλυβας οπλισμού θα διαμορφώνεται και θα τοποθετείται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ή σύμφωνα
με τα υπερισχύοντα κατασκευαστικά σχέδια που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Απαγορεύεται η κοπή ή αφαίρεση του οπλισμού από τις θέσεις του προκειμένου να επιτευχθεί η τοποθέτηση
των σωλήνων προέντασης στην προβλεπόμενη θέση. Τυχόν ράβδοι οπλισμού που παρεμποδίζουν την
διέλευση των σωλήνων, θα αντικαθίστανται με πρόσθετες ράβδους με επαρκές μήκος παράθεσης, κατόπιν
σύμφωνης γνώμης της Επίβλεψης.
Η επικάλυψη του οπλισμού στη στέψη και στον πυθμένα της δοκού δεν θα αποκλίνει περισσότερο από
± 6 mm της προβλεπομένης στα σχέδια, εκτός εάν διαφορετικά καθορίζεται στην μελέτη.

5.5

Διαμόρφωση οπών - θυρίδων επισκέψεως

5.5.1 Προσωρινές οπές στην πλάκα καταστρώματος
Απαιτούνται κυρίως για τη δίοδο ράβδων αγκύρωσης ή ανάρτησης του φορείου. Η θέση τους θα καθορίζεται
επακριβώς στις σχετικές υποβολές με τα πληροφοριακά στοιχεία του φορείου και δεν θα πρέπει να
βρίσκονται πλησιέστερα από 30 cm από θέσεις αγκυρώσεως τενόντων, ενώ για την ασφαλή διάνοιξή τους
επιτρέπονται μικρές τοπικές τροποποιήσεις της οριζόντιας χαράξεως των τενόντων. Η διαμόρφωση των
οπών θα είναι κωνική με διάμετρο της άνω βάσεως κατά 2 cm μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κάτω. Μετά τη
χρήση, οι οπές θα γεμίζουν με μη συρρικνούμενο ταχείας πήξεως ή εποξειδικό ένεμα.
5.5.2 Ανθρωποθυρίδες επίσκεψης και αποστραγγιστικές οπές πλάκας πυθμένα
Οι ανθρωποθυρίδες θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, τα προβλεπόμενα
από την μελέτη και τις ανάγκες της κατασκευής όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τις τυχόν υποβληθείσες
και εγκριθείσες τροποποιήσεις της μελέτης.

5.6

Σκυροδέτηση, συμπύκνωση και τελείωμα

5.6.1 Γενικά
Η έναρξη της σκυροδέτησης θα γίνεται αφού το σύνολο των διατάξεων των τύπων, του οπλισμού, των
σωλήνων, των αγκυρώσεων και των άλλων ενσωματούμενων εξαρτημάτων, έχει επιθεωρηθεί και ελεγχθεί
από την Υπηρεσία.
Θα εξασφαλίζεται η ομαλή τροφοδοσία των απαιτουμένων ποσοτήτων σκυροδέματος πριν απ’ την έναρξη
των σχετικών εργασιών.
5.6.2 Εξοπλισμός σκυροδέτησης
Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται (σε αριθμό, μέγεθος και είδος) θα επιτρέπει την ολοκλήρωση της
σκυροδέτησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πριν από τη χρήση, ο εξοπλισμός θα ελέγχεται και θα
καθαρίζεται από τυχόν σκληρυμένα υπολείμματα σκυροδέματος ή άλλα υλικά.
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Η τροφοδότηση του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-01-01-01.
5.6.3 Αλληλουχία σκυροδέτησης
1.

Προκειμένου περί της συνήθους περίπτωσης κιβωτιοειδών φορέων, θα ακολουθείται η εξής σειρά:

Πριν από την έναρξη των σκυροδετήσεων, γίνεται κατάλληλη κατεργασία του μετώπου επαφής του
προηγουμένου σπονδύλου.
Πρώτα σκυροδετείται το κεντρικό μέρος της πλάκας του πυθμένα μεταξύ των εσωτερικών τύπων, αφήνοντας
ένα κενό 150 έως 300 mm για την επιθεώρηση της συμπύκνωσης στις γωνίες του πυθμένα, όταν το επόμενο
φορτίο πρόκειται να τοποθετηθεί στους κορμούς. Κατόπιν σκυροδετούνται διαδοχικά οι γωνίες του πυθμένα
κάθε κορμού, τα εναπομένοντα τμήματα των κορμών, (σε στρώσεις που δεν υπερβαίνουν τα 50 cm), μέχρι
την κάτω παρειά της πλάκας στέψης του στοιχείου. Σκυροδετείται τελικά η άνω πλάκα κατ’ αρχήν στις
εξωτερικές πλευρές και στις ενδιάμεσες περιοχές μεταξύ των κορμών, και τελικά και πάνω από τη στέψη των
κορμών (βλέπε Σχήμα 5). Θεωρείται σκόπιμο να δοθούν στο Σχήμα 6 τεχνικές σκυροδέτησης οι οποίες θα
πρέπει να αποφεύγονται.
2.

Αλλαγή αλληλουχίας εργασιών

Η οποιαδήποτε εναλλακτική αλληλουχία των ως άνω φάσεων εργασίας θα πρέπει να εγκρίνεται από την
Υπηρεσία.

Σχήμα 5 – Συνιστώμενη διαδοχή σκυροδετήσεων

Σχήμα 6 – Τεχνικές σκυροδετήσεων προς αποφυγή
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5.6.4 Σκυροδέτηση και συμπύκνωση
Κατά την χύτευση δεν επιτρέπεται να μετακινείται το σκυρόδεμα από θέση σε θέση μέσα στους τύπους με
χρήση μηχανικών δονητών.
Η χύτευση του σκυροδέματος θα γίνεται με τρόπο ώστε οι σωλήνες των τενόντων, τα αγκύρια και τα
οποιαδήποτε άλλα ενσωματούμενα εξαρτήματα να παραμένουν στις προβλεπόμενες θέσεις τους και να μην
υφίστανται παραμορφώσεις (ιδιαιτέρως οι σωλήνες διέλευσης των τενόντων).
Το σκυρόδεμα θα συμπυκνώνεται με εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς δονητές.
Οι εσωτερικοί δονητές θα έχουν ελάχιστη συχνότητα 8.000 (στροφές ανά λεπτό) και επαρκή ικανότητα για
την αποτελεσματική συμπύκνωση του σκυροδέματος. Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο δονητές εν λειτουργία,
και δύο σε επιφυλακή.
Οι εξωτερικοί δονητές θα χρησιμοποιούνται για την συμπύκνωση του σκυροδέματος στις θέσεις που είναι
απρόσιτες από τους εσωτερικούς δονητές. Η χρησιμοποίησή τους προϋποθέτει ότι οι τύποι θα έχουν επαρκή
προς τούτο ακαμψία.
Προς τούτο το σκυρόδεμα θα δονείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετατόπιση του οπλισμού, των
περιβλημάτων των τενόντων, των αγκυρίων και των άλλων ενσωματούμενων εξαρτημάτων.
Γενικώς δεν επιτρέπονται αρμοί διακοπής εντός του σπονδύλου, εκτός αν προβλέπεται τέτοιος αρμός από
την μελέτη.
Τέλος, επειδή οι ράβδοι ανάρτησης των δαπέδων εργασίας αποτελούν το πιο εύκαμπτο τμήμα του φορείου,
επιδιώκεται η κατά το δυνατόν ενωρίτερον φόρτισή τους διότι σε αντίθετη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να
σχηματισθεί αρμός μεταξύ παλαιού και νέου σπονδύλου.
Συνιστάται λοιπόν η σκυροδέτηση να προωθείται από το πρόσθιο άκρο προς τα πίσω (βλέπε Σχήμα 7).

Σχήμα 7 – Συνιστώμενος τρόπος φόρτισης φορείου
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Συντήρηση σκυροδέματος

Η συντήρηση προς ωρίμανση του σκυροδέματος θα γίνεται με μεθόδους αποδεκτές από την Υπηρεσία.
 Η συντήρηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση απωλειών υγρασίας από τις εκτεθειμένες
επιφάνειες (αυτές που δεν εφάπτονται στους τύπους ή στα κατακόρυφα μέτωπα). Για τον
σκοπό αυτό θα εφαρμόζεται, το συντομότερο δυνατό μετά από την σκυροδέτηση,
προστατευτικό κάλυμμα λινάτσας η οποία θα διατηρείται υγρή. Κατά την τοποθέτησή πρέπει να
αποφεύγονται οι φθορές στο τελείωμα της επιφάνειας του καταστρώματος.
 Το προστατευτικό κάλυμμα θα παραμένει στη θέση του και κατά την διάρκεια τοπογραφικών
ελέγχων της γεωμετρίας, κατά την αφαίρεση των εσωτερικών τύπων και των τύπων των
πτερυγίων (προβόλων) και την εκτέλεση των εργασιών στη θέση επαφής των μετώπων. Καθ’
όλη τη διάρκεια αυτών των εργασιών θα διατηρείται η υγρασία στην επιφάνεια του
σκυροδέματος.
 Μετά από την αφαίρεση των εξωτερικών και εσωτερικών τύπων θα συνεχίζεται η συντήρηση
του χυτευμένου σκυροδέματος με κατάβρεγμα όλων των εκτεθειμένων επιφανειών.
Εναλλακτικώς μετά από έγκριση της Επίβλεψης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
ψεκαζόμενες μεμβράνες (curing compounds), (βλέπε σχετικά Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0101-03-00).

5.8

Απομάκρυνση των τύπων

Οι τύποι θα διατηρούνται στη θέση τους μέχρις ότου το σκυρόδεμα αποκτήσει την αντοχή που
προδιαγράφεται στα σχέδια και στην παρούσα Προδιαγραφή.
Για να δοθεί άδεια απομάκρυνσης των τύπων πρέπει να διαπιστώνεται ότι έχει αποκτηθεί η προβλεπόμενη
από την μελέτη αντοχή, με θραύση ειδικών δοκιμίων λαμβανομένων κατά την σκυροδέτηση, τα οποία θα
συντηρούνται κατάλληλα παρά το έργον (βλέπε και παράγραφο 5.9). Συνιστάται επίσης να συντάσσεται
διάγραμμα αντοχής, του σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου.
Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία ρωγμών ή βλαβών των σπονδύλων κατά την αφαίρεση των τύπων,
ειδικά στις επιφάνειες επαφής με τους γειτονικούς σπονδύλους και με τους διατμητικούς συνδέσμους. Κάθε
βλάβη που προκύπτει, αποκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

5.9

Λήψη ειδικών δοκιμίων

Θα γίνεται λήψη ειδικών δοκιμίων για τον έλεγχο της εξέλιξης της θλιπτικής αντοχής. Τα δοκίμια θα
συντηρούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δομικά στοιχεία (δεν πρόκειται για τα συμβατικά δοκίμια που
φυλάσσονται στο εργαστήριο). Με την θραύση τους θα διαπιστώνεται η θλιπτική αντοχή που έχει αναπτυχθεί
κατά τις ακόλουθες χρονικές στιγμές.
α. Πριν από την αφαίρεση των τύπων.
β. Πριν από την επιβολή της προέντασης.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε θλίψη θα κοινοποιούνται άμεσα στην Επίβλεψη ώστε να δίδονται οι
εγκρίσεις εκτέλεσης των διαφόρων κατασκευαστικών διαδικασιών.

5.10 Επιβολή προέντασης
Υπενθυμίζονται οι προηγηθέντες έλεγχοι της γεωμετρίας της χάραξης των τενόντων, της ακρίβειας της
τοποθέτησης των τενόντων, καθώς και της επαρκείας των σωληνώσεων (τροφοδοσίας, εξαερισμού κλπ.) για
την εκτέλεση των τσιμεντενέσεων.
Πριν απ’ την επιβολή της προέντασης θα ελέγχονται τα εξής:
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 Ανεμπόδιστη διέλευση τενόντων διαμέσου των περιβλημάτων (π.χ. με χρήση κατάλληλης
ερευνητικής τορπίλης).
 Αριθμός και μέγεθος συρματόσχοινων ανά τένοντα.
 Κατάσταση συρματόσκοινων (δεν θα εμφανίζουν εικόνα έναρξης διαβρώσεως).
 Εγκατάσταση τενόντων στις σωστές τροχιές.
 Εγκατάσταση κεφαλών και σφηνών στα μη τανυόμενα άκρα.
 Αντοχή σκυροδέματος στα στοιχεία αγκύρωσης.
 Αντοχή του σπονδύλου συνέχειας.
 Τήρηση της ορθής σειράς τάνυσης και έλεγχος συμβατότητας μετρουμένων-αναμενόμενων
επιμηκύνσεων τενόντων. Η εφαρμοσθείσα δύναμη τάνυσης, η επιμήκυνση/ολίσθηση σφηνών
καθώς και τυχόν απρόοπτα θα καταγράφονται στο ειδικό αρχείο προέντασης.
Μετά την ολοκλήρωση της επιβολής της προέντασης και μέχρι την εκτέλεση της τσιμεντένεσης, θα
προστατεύονται τα ακροφύσια εφαρμογής του ενέματος έναντι εμφράξεως, αποκοπής κλπ. ζημιών.

5.11 Εκτέλεση τσιμεντενέσεων
Η καλή ποιότητα του ενέματος και η επιτυχής εκτέλεση της τσιμεντένεσης αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες για την ανθεκτικότητα των τενόντων.
Για την συνεχή και χωρίς κενά πλήρωση με ένεμα των τενόντων προέντασης πρέπει να λαμβάνονται τα εξής
μέτρα:
 Παραγωγή ενέματος και εκτέλεση της τσιμεντένεσης από έμπειρα συνεργεία αποκλειστικά.
 Έλεγχος της ρευστότητας του ενέματος (συνεχής).
 Εξασφάλιση προσβασιμότητας προς όλες τις θέσεις αγκυρώσεων.
 Για γενικώς οριζοντίους ή και με μικρές κλίσεις τένοντες θα προβλέπονται σημεία εξόδου στα
ψηλά σημεία της χάραξης και θέσεις στράγγισης στα χαμηλά.
 Η παροχή του τσιμεντενέματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ορίων 30 και 45 λίτρων ανά
λεπτό (30÷45 lt/min).
 Η εισπίεση του ενέματος θα διατηρείται μέχρις ότου το ένεμα στις θέσεις εξόδου να είναι της
ίδιας ποιότητας με το εισπιεζόμενο.
 Μετά την σκλήρυνση του ενέματος αλλά πριν απ’ την εφαρμογή μέτρων προστασίας στις
κεφαλές των αγκυρώσεων, θα ελέγχονται όλα τα ψηλά σημεία των χαράξεων. Αν διαπιστωθούν
κενά θα γεμίζονται με εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων (vacuum assisted grouting). Σχηματική
διάταξη τσιμεντενέσεων τενόντων δίνεται στο Σχήμα 8.
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Σχήμα 8 – Διατάξεις τσιμεντενέσεων τενόντων

5.12 Ανοχές
5.12.1 Γενικά
Οι επιτρεπόμενες ανοχές των στοιχείων θα είναι αυτές που φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 1 (εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη).
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Πίνακας 1 – Επιτρεπόμενες ανοχές σπονδύλων
1

Κιβωτιοειδείς σπόνδυλοι ανωδομής

1.1

Πλάτος κορμού

r 6 mm

1.2

Πάχος κάτω και άνω πλάκας

r 5 mm

1.3

Συνολικό ύψος σπονδύλου

r 5 mm

1.4

Συνολικό πλάτος σπονδύλου

r 6 mm

1.5

Μήκος σπονδύλου

r 10 mm

1.6

Διαστάσεις διαδοκίδων

r 10 mm

2

Όλοι οι παραγόμενοι σπόνδυλοι
Πλάτος και πάχος άκρων (απόκλιση από ένα επίπεδο):

2.1

x ανά μήκος 6 m

r 6 mm

x συνολικά

< 13 mm

Επιπεδότητα επιφάνειας (απόκλιση από ένα επίπεδο)
2.2

x σε κάθε θέση

r 2 mm

x συνολικά

< 6 mm

5.12.2 Επισκευές
Μικρής κλίμακας θραύσεις, θρυμματισμοί ή κυψελώσεις της επιφάνειας (βάθους < 25 mm) θα
επισκευάζονται με μέθοδο εγκρινόμενη από την Επίβλεψη, ενώ εάν η κλίμακά τους είναι μεγαλύτερη (άνω
των 25 mm) εναπόκειται στην κρίση της Επίβλεψης η αποδοχή του επισκευασθέντος στοιχείου.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Εγχειρίδιο ανέγερσης

Πριν από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση στην
οποία θα αναλύονται οι διαδικασίες ανέγερσης των σπονδύλων υπό μορφή «Εγχειριδίου Ανέγερσης», η
οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Την λεπτομερή, βήμα προς βήμα ανάλυση της αλληλουχίας των εργασιών ανέγερσης για κάθε τύπο
σπονδύλου, με αναφορά στον εξοπλισμό ανέγερσης, τις προσωρινές και μόνιμες προεντάσεις και την
αποκατάσταση της συνέχειας των ανοιγμάτων, των προβόλων, κλπ.
2. Διατάξεις ικριωμάτων τεχνικής ανύψωσης, διαδικασία αποδέσμευσης των ικριωμάτων, προσωρινοί
πυλώνες, διατάξεις για την αποκατάσταση της συνέχειας και συναφή.
3. Τύπο και χρήση του εξοπλισμού ανέγερσης (είναι οι γερανοί, συσκευές δοκών και βαρούλκων
ανάρτησης, γερανογέφυρες, δικτυώματα και συναφή) καθώς και διαδικασίες μετακίνησης, εισαγωγής και
απομάκρυνσης των στηρίξεων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.
4. Λεπτομερές πρόγραμμα για τις προσωρινές και μόνιμες εργασίες προέντασης, τις διαδικασίες ανέγερσης
των προβόλων και τις εργασίες αποκατάστασης της συνέχειας.
5. Πίνακες τάνυσης και μηκύνσεων ανά τένοντα προέντασης.
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6. Διαδικασίες εφαρμογής τσιμεντενεμάτων.
7. Μέθοδο εκτέλεσης των επιτόπου τοπογραφικών ελέγχων επιβεβαίωσης της γεωμετρίας της ανέγερσης
(στάθμες και χαράξεις), με ιδιαίτερη αναφορά στους ελέγχους των κρισίμων σπονδύλων, (π.χ. των
σπονδύλων κεφαλής βάθρων στην περίπτωση της συμμετρικής προβολοδόμησης).

6.2

Έλεγχος γεωμετρίας

Τα κύρια στάδια των ελέγχων ανέγερσης θα καθορίζονται στο «Εγχειρίδιο Ανέγερσης», (π.χ. κατασκευή
σπονδύλου κεφαλής βάθρου, ενδιάμεσες φάσεις κατά την ανέγερση των σπονδύλων, φάσεις
αποκατάστασης της συνέχειας κλπ.).
Το εγχειρίδιο ανέγερσης θα περιλαμβάνει πίνακα υψομέτρων ανά κύριο στάδιο της ανέγερσης (σύμφωνα με
τα σχέδια), στοιχεία της γεωμετρίας σκυροδέτησης, καθώς και αναλυτικούς προσδιορισμούς του αντιβέλους.
Σε κάθε στάδιο της ανέγερσης θα ελέγχονται τα υψόμετρα και οι χαράξεις, και θα διορθώνονται ώστε να
αποφεύγεται η συσσώρευση σφαλμάτων κατά την εξέλιξη της εργασίας.
Θα ελέγχονται η χάραξη και τα υψόμετρα των προβόλων με εκτέλεση δύο ανεξάρτητων τοπογραφικών
μετρήσεων, εντός χρονικού διαστήματος μιας ώρας από την ανατολή του ηλίου. Τα αποτελέσματα των δύο
αυτών μετρήσεων δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 6 mm σε κάθε σημείο ελέγχου. Σε διαφορετική
περίπτωση θα διακόπτεται η ανέγερση των σπονδύλων μέχρι να εντοπισθεί ο λόγος των αποκλίσεων αυτών.
Εφόσον προβλέπεται απ’ τη Σύμβαση, οι μετρήσεις αυτές κοινοποιούνται αυθημερόν προς τον Μελετητή,
προκειμένου να δώσει οδηγίες για την τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση των προβλεπομένων αντιβελών.
Άλλως, οι σχετικές διορθώσεις αποφασίζονται σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας.
Η ακριβής θέση των σπονδύλων επί των βάθρων (αρχικοί σπόνδυλοι) είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει
την γραμμή και την κλίση των επομένων προβόλων. Η οριζόντια και κατακόρυφη διευθέτηση των
σπονδύλων επί των βάθρων δεν θα πρέπει να εμφανίζει αποκλίσεις μεγαλύτερες από 2,0 mm,
σκοπευόμενες από τα σημεία ελέγχου της χάραξης, που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια της
ανέγερσης.
Σε κάθε κύριο στάδιο της ανέγερσης θα ελέγχονται τα άκρα των προβόλων ως προς τις απαιτήσεις των
υψομέτρων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες ανέγερσης (πίνακες αντιβέλους).
Οποιαδήποτε απόκλιση από την προβλεπόμενη χάραξη θα συνορθώνεται με μέθοδο που θα εγκρίνεται από
την Υπηρεσία.

6.3

Ανοχές ανέγερσης

Οι ανοχές ανέγερσης καθορίζονται όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2:
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Πίνακας 2 – Ανοχές ανέγερσης
1)

Μέγιστη διαφορά μεταξύ εξωτερικών όψεων γειτονικών σπονδύλων στη
θέση ανέγερσης

d 5 mm

2)

Εγκάρσια ή γωνιακή απόκλιση από τη θεωρητική διαφορά κλίσεων μεταξύ
των αρμών δυο διαδοχικών σπονδύλων

d 0,001 rad

3)

Κατά μήκος ή γωνιακή απόκλιση από τη θεωρητική διαφορά κλίσεων μεταξύ
των αρμών δυο διαδοχικών σπονδύλων

d 0,003 rad

4)

Οι αποστάσεις μεταξύ των σπονδύλων θα αντισταθμίζουν τις τυχόν
αποκλίσεις διαστάσεων του σπονδύλου ούτως ώστε οι συνολικές διαστάσεις
της ολοκληρωμένης κατασκευής να συμμορφώνονται με τα σχέδια. Η
αντιστάθμιση των ανοχών των σπονδύλων θα γίνεται κατά τρόπον ώστε το
συσσωρευμένο σφάλμα (μηκοτομικό ή οριζοντιογραφικό), να είναι σε σχέση
με το μήκος

d 1/1000

Οι έλεγχοι των υψομέτρων και των χαράξεων θα γίνονται σε κάθε στάδιο της ανέγερσης και θα διορθώνονται
όπως απαιτείται, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση των τυχόν σφαλμάτων.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Ισχύουν τα καθοριζόμενα στις ακόλουθες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501:
 Για τα ικριώματα η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00.
 Για τους ξυλοτύπους η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00.
 Για την παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
 Για τη διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-0200.
 Για την προένταση η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες κατασκευής φορέων γεφυρών με τη μέθοδο της προβολοδόμησης με χυτούς επί τόπου
σπονδύλους επιμετρώνται ως εξής:
 Το σκυρόδεμα έτοιμης κατασκευής, επιμετράται ανά κυβικό μέτρο (m3) κατηγορίας
σκυροδέματος βάσει θεωρητικών διατομών μελέτης.
 Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος που τοποθετήθηκε, επιμετράται ανά χιλιόγραμμο (kg)
κατηγορίας χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-0201-00).
 Ο χάλυβας προέντασης που τοποθετήθηκε, επιμετράται ανά χιλιόγραμμο (kg) κατηγορίας
χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00).
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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 εργασίας κατασκευής
φορέων γεφυρών με τη μέθοδο της προβολοδόμησης με χυτούς επί τόπου σπονδύλους. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά
x

τα απαιτούμενα συστήματα σιδηροτύπων προβολοδόμησης,

x

οι πυργογερανοί και τα αναβατόρια,

x

τα πάσης φύσεως συστήματα ασφαλείας και,

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.

23

32516

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02:2009

©

Βιβλιογραφία

 ΚΤΣ Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

24

ΕΛΟΤ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

32517
ICS: 93.040

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους
Bridge construction with precast segments

Κλάση τιμολόγησης: 9
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

32518

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-02-03:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0102-03
«Κατασκευή
φορέων
γεφυρών
με
προκατασκευασμένους
σπονδύλους»
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 1501-05-01-02-03, 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 1501-05-01-02-03 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

32519

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03:2009

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

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

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 5

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 7

4.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 7

4.2

Ενσωματούμενα υλικά ............................................................................................................... 9

4.3

Αποδεκτά υλικά .......................................................................................................................... 9

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών ........................................................................................... 9

5.1

Απαιτήσεις σκυροδέτησης ........................................................................................................ 9

5.2

Τύποι .......................................................................................................................................... 10

5.3

Έλεγχος γεωμετρίας σκυροδέτησης ...................................................................................... 10

5.4

Προεργασίες σκυροδέτησης εν επαφή μετώπων ................................................................. 11

5.5

Ενσωματούμενα εξαρτήματα ................................................................................................... 11

5.6

Σκυροδέτηση, συμπύκνωση και τελείωμα ............................................................................. 12

5.7

Συντήρηση σκυροδέματος ....................................................................................................... 13

5.8

Απομάκρυνση των τύπων ....................................................................................................... 14

5.9

Λήψη ειδικών δοκιμίων ............................................................................................................ 14

5.10

Ηλικία κατά την ανέγερση ........................................................................................................ 15

5.11

Ανοχές ........................................................................................................................................ 15

5.12

Φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και μεταφορά σπονδύλων ............................................... 16

5.13

Ανέγερση ................................................................................................................................... 16

5.14

Στηθαία ασφαλείας και διατάξεις κεντρικής νησίδας ............................................................ 19

5.15

Υδατοστεγάνωση καταστρώματος ......................................................................................... 20

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ......................................................................... 20

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος .................................................. 20

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 20

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 21

3

32520

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03:2009

©

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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Κατασκευή φορέων
σπονδύλους
1

γεφυρών

με

προκατασκευασμένους

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προκατασκευή, αποθήκευση, μεταφορά και ανέγερση
προκατασκευασμένων σπονδύλων από σκυρόδεμα για την ανωδομή σύμφωνα με τις γραμμές και τις κλίσεις
που προβλέπονται από τη μελέτη, τις διαστάσεις και λεπτομέρειες που δείχνονται στα σχέδια, και σύμφωνα
με την παρούσα Προδιαγραφή.
Η παρούσα Προδιαγραφή δεν αφορά προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς επί των οποίων
σκυροδετείται η πλάκα του φορέα.

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 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

Concrete casting -- Διάστρωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

Concrete curing -- Συντήρηση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

Work site concrete batching
παραγωγής σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00

Concrete compaction by vibration -- Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00

Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortars -Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- Ικριώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

Concrete formwork -- Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete -- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00

Concrete post- & pre-tensioning -- Προένταση σκυροδέματος

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Προκατασκευασμένος σπόνδυλος (Segment)

plants

--

Εργοταξιακά

συγκροτήματα

Το μοναδιαίο τμήμα κατασκευής της ανωδομής γέφυρας που έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα διατομής και
μήκος, σύμφωνα με τα λεπτομερή σχέδια της μελέτης.
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3.2
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Σκυροδέτηση εν επαφή (Match Cast)

Η διαδικασία χύτευσης σκυροδέματος κατά την οποία ο νέος σπόνδυλος σκυροδετείται εν επαφή με τον
προηγούμενο σπόνδυλο, ώστε να ταιριάζουν απολύτως τα εν επαφή μέτωπα. Αυτή επιτρέπει την επίτευξη
της απαιτούμενης γεωμετρίας στην οριστική θέση. Η σκυροδέτηση εν επαφή εφαρμόζεται με τη μέθοδο,
βραχείας, είτε με την μέθοδο μακράς γραμμής παραγωγής.

3.3

Βραχεία γραμμή παραγωγής (Short Line Casting)

Σκυροδέτηση ενός σπονδύλου κάθε φορά σε μία μονάδα σκυροδέτησης, έχοντας σε επαφή ένα κατακόρυφο
μέτωπο στο ένα άκρο και τον προηγούμενο προκατασκευασμένο σπόνδυλο στο άλλο άκρο. Ο κάθε νέος
σπόνδυλος σκυροδετείται μεταξύ ενός σταθερού κατακόρυφου μετώπου (επί του οποίου προσαρτώνται οι
εσωτερικοί και εξωτερικοί τύποι χύτευσης) και του προηγούμενου κατασκευασθέντος σπονδύλου.
Μετά την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης, απομακρύνεται ο προηγούμενος (παλαιός) σπόνδυλος, ενώ ο
νέος προωθείται ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο διάκενο για τη σκυροδέτηση του επόμενου στη σειρά
σπονδύλου.

3.4

Μακρά γραμμή παραγωγής (Long Line Casting)

Σκυροδέτηση σπονδύλων σε κλίνη σκυροδέτησης επαρκούς μήκους για την συνεχή σκυροδέτηση όλων των
σπονδύλων ενός πλήρους ανοίγματος της γέφυρας, ή μήκους προβόλου μέχρι το τμήμα που σκυροδετείται
επιτόπου για την αποκατάσταση της συνέχειας των εκατέρωθεν προβόλων. Με αυτή τη μέθοδο, ο πρώτος
σπόνδυλος σκυροδετείται μεταξύ δυο κατακόρυφων μετώπων, και οι επόμενοι διαδοχικώς σε επαφή με τον
προηγούμενο, κατά το ένα άκρο, και ενός κινητού κατακόρυφου μετώπου στο άλλο άκρο.
Κατ΄ αντίθεση προς τη μέθοδο βραχείας γραμμής παραγωγής, εδώ όλοι οι σπόνδυλοι παραμένουν στη θέση
παραγωγής, μέχρις ότου να μεταφερθούν στην οριστική τους θέση για την υλοποίηση ενός πλήρους
ανοίγματος της γέφυρας.

3.5

Μονάδα παραγωγής (Casting Cell)

Μια ειδική διάταξη καλουπιών, συνήθως αποτελούμενη από σταθερά κατακόρυφα μέτωπα του σχήματος της
διατομής στο ένα άκρο και με ρυθμιζόμενη οροφή, και σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών καλουπιών που
έχουν σχεδιασθεί και συναρμολογηθεί για την υλοποίηση ενός μεμονωμένου σπονδύλου ανωδομής.

3.6

Σύστημα σύνδεσης με έγχυτο σκυρόδεμα (Wet Joint System)

Η περίπτωση κατασκευής σπονδύλων σε μονάδα παραγωγής μεταξύ κατακόρυφων μετώπων, και όχι με
«σκυροδέτηση συναρμοζόμενων μετώπων». Οι σπόνδυλοι τοποθετούνται στην οριστική τους θέση,
αφήνοντας διάκενο μεταξύ τους που σκυροδετείται επιτόπου. Κατά τη διάρκεια της ανέγερσης, όλοι οι
σπόνδυλοι ενός ανοίγματος ή πολλαπλών ανοιγμάτων στηρίζονται επί ικριωμάτων, δικτυωμάτων ανάρτησης
ή με άλλες τεχνικές, μέχρις ότου το σκυρόδεμα στα διάκενα αποκτήσει την απαιτούμενη αντοχή και
εφαρμοστεί η τελική προένταση.

3.7

Ανέγερση άνοιγμα προς άνοιγμα (Span By Span Erection)

Η τοποθέτηση ενός συγκεκριμένου αριθμού σπονδύλων σε ένα προσωρινό σύστημα στήριξης, ή στοίχιση
των σπονδύλων και η προένταση αυτών των σπονδύλων που σχηματίζουν ένα πλήρες άνοιγμα της
ανωδομής.

3.8

Συμμετρική προβολοδόμηση (Balanced Cantilever Erection)

Οι σπόνδυλοι ανεγείρονται διαδοχικά συμμετρικά (αμφίπλευρα) του βάθρου σε πρόβολο, μέχρι του σημείου
πέραν του οποίου η συνέχεια του ανοίγματος μεταξύ των ακραίων σπονδύλων των προβόλων μεταξύ δυο
διαδοχικών βάθρων αποκαθίσταται με επιτόπου σκυροδέτηση.
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Μονόπλευρη προβολοδόμηση (Progressive Cantilever Erection)

Οι σπόνδυλοι ανεγείρονται προοδευτικά σε πρόβολο από τη μια πλευρά του βάθρου προς το επόμενο
βάθρο, χρησιμοποιώντας προσωρινά ενδιάμεσα βάθρα ή άλλα συστήματα που απαιτούνται για τη στήριξη
του προβόλου μεταξύ των βάθρων.

3.10 Ερυθρά κατασκευής (Casting Curve)
Η γεωμετρία της «ερυθράς σκυροδέτησης» η οποία πρέπει να ακολουθείται στη μονάδα παραγωγής ή στην
κλίνη για την επίτευξη της θεωρητικής μηκοτομής και της οριζόντιας χάραξης της γέφυρας, αφού θα έχουν
επέλθει όλες οι άμεσες ελαστικές και χρόνιες παραμορφώσεις (ερπυσμός και συστολή ξήρανσης). Η ερυθρά
σκυροδέτησης είναι ένας συνδυασμός της θεωρητικής χάραξης στο χώρο της γέφυρας και του αντιβέλους.

3.11 Αντιβέλος (Camber)
Είναι η απόκλιση της μηκοτομής του φορέα κατά τον χρόνο σκυροδέτησης από την θεωρητική (οριστική)
μηκοτομή, προκειμένου ο φορέας να αποκτήσει την επιθυμητή μηκοτομή μετά την εκδήλωση όλων των
παραμορφώσεων τόσο των αμέσων (λόγω βάρους και προέντασης) όσο και των χρονίων (ερπυσμός και
συστολή ξήρανσης), κατά την διάρκεια όλων των ενδιάμεσων σταδίων ανέγερσης.

3.12 Στάθμη ανέγερσης (Erection Elevation)
Η στάθμη στην οποία τοποθετείται αρχικά ένας σπόνδυλος. Η στάθμη αυτή διαφέρει από την τελικώς
επιθυμητή στάθμη κατά το μέγεθος των βελών τα οποία υπολογίζεται ότι θα αναπτυχθούν από τη στιγμή της
τοποθέτησης και εφεξής.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι και διαδικασίες επαρκούς ασφαλείας για το κοινό κατά την διάρκεια των
δραστηριοτήτων κατασκευής/ανέγερσης και/ή την τοποθέτηση των τύπων για την προβολοδόμηση πάνω
από κυκλοφορούμενες οδούς ή γενικά πάνω απ’ την επιφάνεια εδάφους επί της οποίας αναπτύσσονται
οποιεσδήποτε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Θα υποβάλλονται λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, υπολογισμοί και εγχειρίδια τα οποία περιλαμβάνουν,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:
1. Πρόγραμμα σκυροδέτησης και ανέγερσης των προκατασκευασμένων σπονδύλων, περιλαμβανομένης
της επιτόπου σκυροδέτησης των διακένων για την αποκατάσταση της συνέχειας των ανοιγμάτων.
2. Χαρακτηριστικά και μέθοδο χρήσης του ειδικού εξοπλισμού ανέγερσης, τύπων, προσωρινών στηρίξεων
κλπ., περιλαμβανομένων όλων των φορτίων ή αντιδράσεων, που επιφέρονται στην κατασκευή κατά την
διάρκεια της ανέγερσης και των χρόνιων επιδράσεων αυτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανέγερσης.
3. Λεπτομέρειες των τύπων και των μονάδων κατασκευής των σπονδύλων.
4. Οριζοντιογραφία της κλίνης σκυροδέτησης στην οποία θα παρουσιάζονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά,
οι μονάδες παραγωγής, η τοποθέτηση των οπλισμών και οι επιφάνειες αποθήκευσης υλικών, τα κινητά
στέγαστρα προστασίας από βροχή και ήλιο, τα σημεία αναφοράς (τοποσταθερά) για τον έλεγχο της
γεωμετρίας της κατασκευής, οι εγκαταστάσεις φόρτωσης και αποθήκευσης των σπονδύλων κλπ.
5. Υπολογισμούς και λεπτομέρειες για την ανύψωση, αποθήκευση ή στοιβασία των σπονδύλων.
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε πρόσθετη ενίσχυση των προκατασκευασμένων σπονδύλων λόγω
απαιτήσεων για την στοιβασία που επιλέγει ο Ανάδοχος, δε θα επιβαρύνει οικονομικά την Υπηρεσία.
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6. Λεπτομέρειες τοποθέτησης ενσωματούμενων στοιχείων (π.χ. σωλήνες, αγκύρια) ή διαμόρφωσης οπών
για την ανάρτηση των σπονδύλων προς μεταφορά, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απαραίτητης
τοπικής ενίσχυσης, από τη συγκέντρωση φορτίων στα σημεία στήριξης, καθώς και τα υλικά και οι μέθοδοι
για την πλήρωση και σφράγιση τέτοιων οπών και γενικά αποκατάστασης της επιφάνειας των σπονδύλων.
7. Λεπτομέρειες και υπολογισμούς τυχόν τοπικής ενίσχυσης για την παραλαβή φορτίων ή αντιδράσεων από
οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό ανάρτησης, που τοποθετείται σε θέσεις που δεν προβλέπονται από τα
σχέδια.
8. Λεπτομέρειες και συμπληρωματική περιγραφή των εξαρτημάτων εφαρμογής προέντασης καθώς και
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα των σπονδύλων.
9. Αναλυτικά σχέδια, στην περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης σε σχέση με τις όψεις και τις διαστάσεις
που δείχνονται στα σχέδια, που θα δείχνουν την αναθεωρημένη γεωμετρία των σπονδύλων,
περιλαμβανομένων προεξοχών, εσοχών, εγκοπών, ανοιγμάτων και άλλων διαμορφώσεων, με σαφή
αναφορά στα σχετικά συμβατικά σχέδια επί των οποίων επιφέρονται αυτές οι τροποποιήσεις
10.Κατάλληλες λεπτομέρειες, περιλαμβανομένων και των αλλαγών στον οπλισμό, όπου γίνονται
τροποποιήσεις στη γεωμετρία και στις διαστάσεις των σπονδύλων. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες θα
συσχετίζονται επακριβώς με τα αντίστοιχα συμβατικά σχέδια.
11.Τον τύπο, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος προέντασης που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί. Τον τύπο των περιβλημάτων των τενόντων, και οι αποστάσεις των στηρίξεων. Την θέση
όλων των σχετικών λεπτομερειών και των στομίων εισόδων/εξόδων τσιμεντενέματος. Την μέθοδο
διατήρησης της χάραξης και θέσης των συνδέσμων αποκατάστασης της συνέχειας των σωλήνων
προέντασης στους αρμούς των σπονδύλων. Θα διασφαλίζεται ότι όλες οι χαράξεις των τενόντων
προέντασης είναι σύμφωνες με τα σχέδια, εκτός αν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις από τον Ανάδοχο
απαιτούν αλλαγές, οπότε θα υποβάλλονται πλήρεις λεπτομέρειες οριζοντίων και κατακόρυφων τομών.
12.Λεπτομέρειες και υπολογισμούς για οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές του οπλισμού στις αγκυρώσεις, στα
σώματα εκτροπής, στις διαδοκίδες και στα συναφή στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση των
στοιχείων του επιλεγέντος συστήματος προέντασης (π.χ. κεφαλές, πλάκες αγκύρωσης).
13.Ερυθρά σκυροδέτησης και στάθμες ανέγερσης, ετοιμασμένες σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο, τη
σειρά και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής.
14.Εγχειρίδιο σκυροδέτησης και ελέγχου της γεωμετρίας των σπονδύλων, σύμφωνα με την πληροφορία που
παρέχεται από τα συμβατικά τεύχη, ή όπως απαιτείται από τις Προδιαγραφές.
15.Εγχειρίδιο για τη λεπτομερή βήμα προς βήμα ανέγερση των σπονδύλων, περιλαμβανομένων των
ενδιάμεσων διαδικασιών που έχουν σχέση με κάθε είδους εξοπλισμό, ικριώματα, μετακινήσεις
εξοπλισμού, στήριξη υδραυλικής πρέσας (jacking), προσωρινές προεντεινόμενες ράβδους, συντήρηση
(κατεργασία) σκυροδέματος, αλληλουχία κύριας προέντασης τενόντων, φορτία τάνυσης και μηκύνσεις,
στάθμες ανέγερσης, τοπογραφική μέθοδο για τον έλεγχο της χάραξης με σκοπό την τοποθέτηση του
αρχικού και στη συνέχεια των υπολοίπων σπονδύλων και κάθε άλλη σχετική λειτουργία. Αυτό θα
αναφέρεται ως «Εγχειρίδιο Ανέγερσης».
16.Μέθοδο ανάμιξης και εφαρμογής τσιμεντενεμάτων, περιγραφή εξοπλισμού, μελέτη σύνθεσης μιγμάτων.
17.Τον όγκο του σκυροδέματος, το βάρος του οπλισμού και των τενόντων σε κάθε σπόνδυλο. Όλη η σχετική
πληροφορία θα αναγράφεται σε πίνακες στα κατασκευαστικά σχέδια.
Γενικώς, για οποιαδήποτε αναθεώρηση των υλικών, των επιμέρους στοιχείων, των μεθόδων ή της
αλληλουχίας ανέγερσης, που δείχνονται στα σχέδια ή/και στα προηγουμένως εγκριθέντα κατασκευαστικά
σχέδια, απαιτούνται αντίστοιχες υποβολές (με την υπογραφή μηχανικού που έχει τα κατάλληλα προσόντα)
στην Υπηρεσία προς έγκριση.
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Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Σκυρόδεμα της κατηγορίας τουλάχιστον C 30/37
 Χάλυβας οπλισμού S 500s
 Χάλυβας προέντασης
 Τσιμεντένεμα για την πλήρωση των σωλήνων προέντασης
 Λοιπά υλικά (μη συρρικνούμενο κονίαμα) για την πλήρωση των αρμών.

4.3

Αποδεκτά υλικά

Για τα ενσωματούμενα υλικά έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στους οικείους κανονισμούς και στα Πρότυπα
και ειδικότερα:
 Για τα σκυροδέματα: ο KTΣ (με τις αναθεωρήσεις) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας) και οι
Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0101-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-0000
 Για τα ικριώματα, η Προδιαγραφή

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

 Για τους τύπους (Καλούπια), η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
 Για τους χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
 Για τους χάλυβες προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 και
 Για το τσιμεντένεμα πλήρωσης των σωλήνων προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0102-02-00
 Κονιάματα μη συρρικνούμενα για την πλήρωση των αρμών σύμφωνα με τη μελέτη, τα οποία θα
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Απαιτήσεις σκυροδέτησης

Τα υλικά και οι διαδικασίες θα συμμορφώνονται με την παρούσα Προδιαγραφή και με όσα αναφέρονται στα
σχέδια, ακολουθώντας τις ειδικότερες οδηγίες της Υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η έναρξη της προκατασκευής
των σπονδύλων πριν η Υπηρεσία εγκρίνει τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια, τους υπολογισμούς, το
εγχειρίδιο σκυροδέτησης, το σύστημα προέντασης και οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή σε σχέση με τα
συμβατικά τεύχη.
Για την επιτόπου χύτευση σε θέσεις αρμών προς αποκατάσταση της συνέχειας των προβόλων ή για τα
μέτρα επισκευής τυχόν βλαβών, θα λαμβάνεται εγγράφως η έγκριση της Υπηρεσίας.
Κάθε προκατασκευασμένος σπόνδυλος θα σημαίνεται με ένδειξη η οποία καθορίζει την θέση, τον
προσανατολισμό και την σειρά ανέγερσής του. Θα σημαίνονται επίσης τα συναρμοζόμενα μέτωπα των
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γειτονικών σπονδύλων, ώστε να ελέγχεται το σωστό ταίριασμα. Η σήμανση που αφορά την ανέγερση θα
φαίνεται στα σχέδια και θα αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο Ανέγερσης».

5.2

Τύποι

Οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται σύμφωνα με σχετική μελέτη που θα υποβάλλεται προς έγκριση
στην Υπηρεσία. Για όλες τις ορατές επιφάνειες των σπονδύλων θα χρησιμοποιούνται τύποι από το ίδιο
υλικό, ώστε να προκύπτει ομοιομορφία στην υφή, στο χρώμα και στην εμφάνιση του σκυροδέματος. Πριν
από την έναρξη της σκυροδέτησης, πρέπει να λαμβάνεται η έγκριση της Υπηρεσίας για τους τύπους που
έχουν ετοιμαστεί για χρήση.
Οι τυχόν βλαβέντες ή για άλλο λόγο μη αποδεκτοί τύποι, θα επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται πριν από
την σκυροδέτηση των σπονδύλων.
Στις θέσεις ένωσης των τύπων, το διάκενο μεταξύ των επίπεδων επιφανειών δεν θα υπερβαίνει τα 1,5 mm,
ενώ στις γωνίες και καμπύλες, το διάκενο δεν θα υπερβαίνει τα 3 mm.
Θα διασφαλίζεται ότι όλοι οι αρμοί στα σημεία επαφής των κατακόρυφων μετώπων με τους ήδη
προκατασκευασμένους σπονδύλους σφραγίζονται επαρκώς ώστε να εμποδίζεται η απώλεια λεπτόρρευστου
υλικού.
Οι τύποι θα επιθεωρούνται σε τακτική εβδομαδιαία βάση για να διασφαλίζεται η κατάλληλη στοίχιση και η
γεωμετρική ακρίβεια. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τύποι οι οποίοι αστοχούν στην τήρηση των
προδιαγραμμένων ανοχών σκυροδέτησης μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε οι τελικά
παραγόμενοι σπόνδυλοι να συμμορφώνονται με τις επιτρεπόμενες ανοχές.

5.3

Έλεγχος γεωμετρίας σκυροδέτησης

Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία, η έκθεση
μεθοδολογίας ελέγχου της γεωμετρίας των κατασκευαζόμενων σπονδύλων. Στην έκθεση αυτή («Εγχειρίδιο
Σκυροδέτησης») θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:
1. Περιγραφή του εξοπλισμού μετρήσεων, των διαδικασιών και της θέσης των σημείων ελέγχου σε κάθε
σπόνδυλο.
2. Οι θέσεις και οι στάθμες όλων των μόνιμων σημείων αναφοράς (repairs) στο πεδίο της προκατασκευής.
3. Η διαδικασία γεωμετρικού ελέγχου της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης των προκατασκευαζόμενων
σπονδύλων, περιλαμβανομένων των τοπογραφικών ελέγχων και διαδικασιών, και των εφαρμοστέων
τεχνικών επιδιορθώσεων.
4. Η ερυθρά σκυροδέτησης, και τα στοιχεία της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης σε συνδυασμό με το
αντιβέλος.
Η μέγιστη ανεκτή κατακόρυφη απόκλιση μεταξύ πραγματοποιούμενης και θεωρητικής ερυθράς ορίζεται από
την παραβολική σχέση:
§§
L* f
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x (cm) θέση υπολογισμού της απόκλισης.

Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα γίνονται όλες οι απαιτούμενες διορθώσεις στη γεωμετρία των
σπονδύλων, με βάση τα σημεία αναφοράς σε κάθε σπόνδυλο. Στην περίπτωση σκυροδέτησης εν επαφή
μετώπων, μετά από τη σκυροδέτηση και πριν από την θραύση της συγκόλλησης για τον διαχωρισμό των
σπονδύλων, πρέπει να ελέγχεται η θέση της νέας συναρμογής και πάλι. Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις, θα
γίνονται διορθώσεις στον επόμενο σπόνδυλο.
Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα ενημερώνεται σε ημερήσια βάση, διάγραμμα κατακόρυφης και
οριζόντιας χάραξης «όπως σκυροδετήθηκε». Το διάγραμμα θα είναι σε στρεβλή κλίμακα ώστε να
απεικονίζονται ευκρινώς οι μεταβολές του ύψους, σε σχέση με τη θεωρητική γεωμετρία της ερυθράς
σκυροδέτησης, για ολόκληρό το τμήμα της γέφυρας μεταξύ των αρμών διαστολής. Αυτό το διάγραμμα θα
διατηρείται σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να μπορεί αν χρησιμοποιηθεί και ως στοιχείο αναφοράς κατά την
διάρκεια της ανέγερσης.
Τα εξαρτήματα επισήμανσης των θέσεων γεωμετρικών ελέγχων των σπονδύλων (π.χ. κοχλίες
χωροστάθμησης και στόχοι χάραξης) θα διατηρούνται στην θέση τους κατά την διάρκεια της ανέγερσης, ως
σημεία αναφοράς για τους ελέγχους. Τα εξαρτήματα αυτά θα απομακρύνονται μετά την ολοκλήρωση της
ανέγερσης του τμήματος της γέφυρας μεταξύ των αρμών διαστολής.
Το προσωπικό που θα εκτελεί τις μετρήσεις και θα επιβλέπει την σκυροδέτηση θα είναι εξειδικευμένο. Γι’
αυτό, πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση κατάλογος του
σχετικού προσωπικού, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις που θα αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία,
ειδικότερα σε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας.

5.4

Προεργασίες σκυροδέτησης εν επαφή μετώπων

Όταν εφαρμόζεται «σκυροδέτηση εν επαφή μετώπων» είναι βασικής σημασίας η ορθή συναρμογή του
προηγουμένως σκυροδετηθέντος σπονδύλου με τον προς σκυροδέτηση, ιδιαίτερα ότι συναρμοζόμενο
μέτωπο δεν έχει στραφεί.
Θα διασφαλίζεται ότι όλα τα ενσωματούμενα στοιχεία στον σπόνδυλο που θα σκυροδετηθεί, βρίσκονται στην
προβλεπόμενη θέση και είναι επαρκώς στηριγμένα ώστε να παραμένουν αμετακίνητα κατά την διάστρωση
και συμπύκνωσή του σκυροδέματος. Θα προβλέπονται επίσης όλες οι προεξοχές, εσοχές, εγκοπές, τα
ανοίγματα, οι αναμονές για οπές (blockouts) κλπ., σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τα εγκεκριμένα
κατασκευαστικά σχέδια.
Οι γειτονικές επιφάνειες των κατακόρυφων μετώπων του σπονδύλου θα καλύπτονται με λεπτή μεμβράνη για
την αποτροπή ανάπτυξης συνάφειας. Η μεμβράνη αυτή θα διαμορφώνεται από ειδικό σαπούνι και ταλκ, ή
άλλο υλικό που θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Η καταλληλότητα του υλικού θα ελέγχεται σε δείγμα
αποτελούμενο από προκατασκευασμένο στοιχείο, επί του οποίου θα σκυροδετηθεί σε επαφή στοιχείο
επιφάνειας τουλάχιστον 0,4 m2.

5.5

Ενσωματούμενα εξαρτήματα

5.5.1 Ενσωματούμενα περιβλήματα των τενόντων προέντασης
Θα διασφαλίζεται ότι τα ενσωματούμενα περιβλήματα (σωλήνες) για τη διέλευση των τενόντων και οι ράβδοι
οπλισμού βρίσκονται τοποθετημένοι με την απαιτούμενη ακρίβεια στις προβλεπόμενες θέσεις. Οι σωλήνες
θα είναι βιομηχανικής παραγωγής και αναγνωρίσιμοι για να διασφαλίζεται, (αλλά και να μπορεί να
επαληθεύεται μετά την προκατασκευή), η σωστή τοποθέτηση τους.
Οι σωλήνες θα στηρίζονται επαρκώς στον κλωβό οπλισμού κατά διαστήματα που δε θα υπερβαίνουν τα
75 cm στην περίπτωση χαλύβδινων σωλήνων. Οι μικρής διαμέτρου και οι εύκαμπτοι σωλήνες απαιτούν
πυκνότερες στηρίξεις.
Οι προβλεπόμενες από την μελέτη επικαλύψεις θα εφαρμόζονται και στους βοηθητικούς συνδετήρες και
ράβδους στήριξης.
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Μετά από την τοποθέτηση των σωλήνων προέντασης στους τύπους, θα διασφαλίζεται ότι τα άκρα τους
παραμένουν σφραγισμένα για να εμποδίζεται η είσοδος νερών, φερτών και λεπτόκοκκων υλικών. Μετά από
κάθε σκυροδέτηση, θα επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι σωλήνες είναι κενοί και ελεύθεροι από νερά.
Αμέσως πριν από την τοποθέτηση του χάλυβα προέντασης, θα επιβεβαιώνεται και πάλι ότι οι αγωγοί είναι
καθαροί από νερά και φερτά.
5.5.2 Πλάκες αγκύρωσης και κώνοι διέλευσης τενόντων προέντασης
Πριν από τη σκυροδέτηση, οι πλάκες αγκύρωσης των τενόντων και οι κώνοι διέλευσης τενόντων, θα
στερεώνονται στους τύπους στην προβλεπόμενη θέση τους, και θα συνδέονται με τους σωλήνες τους, οι
οποίοι θα σφραγίζονται για να εμποδίζεται η εισροή σκυροδέματος.
5.5.3 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
Ο χάλυβας οπλισμού θα διαμορφώνεται και θα τοποθετείται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ή σύμφωνα
με τα υπερισχύοντα κατασκευαστικά σχέδια που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Δεν επιτρέπεται η κοπή ή απομάκρυνση του οπλισμού από τις θέσεις του προκειμένου να επιτευχθεί η
τοποθέτηση των σωλήνων προέντασης στην προβλεπόμενη θέση. Τυχόν ράβδοι οπλισμού που
παρεμποδίζουν την διέλευση των σωλήνων, θα αντικαθίστανται με πρόσθετες ράβδους με επαρκές μήκος
επικάλυψης.
Η επικάλυψη του οπλισμού στη στέψη και στον πυθμένα της δοκού δεν θα αποκλίνει περισσότερο από
± 6 mm της προβλεπομένης στα σχέδια, εκτός εάν διαφορετικά καθορίζεται στην μελέτη.

5.6

Σκυροδέτηση, συμπύκνωση και τελείωμα

5.6.1 Γενικά
Η έναρξη της σκυροδέτησης θα γίνεται αφού το σύνολο των διατάξεων των τύπων, του οπλισμού, των
σωλήνων, των αγκυρώσεων και των άλλων ενσωματούμενων εξαρτημάτων, έχει επιθεωρηθεί και ελεγχθεί
από την Υπηρεσία.
Εάν το σκυρόδεμα μεταφέρεται με ταινιόδρομο, θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας έναντι ξήρανσης, ανόδου
της θερμοκρασίας, καθώς και από τυχόν αντίξοες καιρικές συνθήκες.
5.6.2 Εξοπλισμός σκυροδέτησης
Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα είναι του μεγέθους και σχεδιασμού που θα επιτρέπει την
ολοκλήρωση της σκυροδέτησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πριν από τη χρήση, ο εξοπλισμός θα
ελέγχεται και θα καθαρίζεται από τυχόν σκληρυμένα υπολείμματα σκυροδέματος ή άλλα υλικά.
Η τροφοδότηση του σκυροδέματος θα γίνεται με ταινιόδρομο ή αντλίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
5.6.3 Αλληλουχία σκυροδέτησης
1.

Κιβωτιοειδείς σπόνδυλοι
Πρώτα σκυροδετείται το κεντρικό μέρος της πλάκας του πυθμένα μεταξύ των εσωτερικών τύπων,
αφήνοντας ένα κενό 150 έως 300 mm για την επιθεώρηση της συμπύκνωσης στις γωνίες του πυθμένα,
όταν το επόμενο φορτίο πρόκειται να τοποθετηθεί στους κορμούς. Κατόπιν σκυροδετούνται διαδοχικά οι
γωνίες του πυθμένα κάθε κορμού, τα εναπομένοντα τμήματα των κορμών, (σε στρώσεις που δεν
υπερβαίνουν τα 60 cm), μέχρι την κάτω παρειά της πλάκας στέψης του στοιχείου. Σκυροδετείται τελικά
η άνω πλάκα κατ’ αρχήν στις εξωτερικές πλευρές και στις ενδιάμεσες περιοχές μεταξύ των κορμών και
τελικά και πάνω από τη στέψη των κορμών.
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Αλλαγή αλληλουχίας εργασιών
Η οποιαδήποτε εναλλακτική αλληλουχία των ως άνω φάσεων εργασίας θα πρέπει να εγκρίνεται από την
Υπηρεσία.

5.6.4 Σκυροδέτηση και συμπύκνωση
Κατά την χύτευση δεν επιτρέπεται να μετακινείται το σκυρόδεμα από θέση σε θέση μέσα στους τύπους με
χρήση μηχανικών δονητών.
Η χύτευση του σκυροδέματος θα γίνεται με τρόπο ώστε οι σωλήνες των τενόντων, τα αγκύρια και τα
οποιαδήποτε άλλα ενσωματούμενα εξαρτήματα να παραμένουν στις προβλεπόμενες θέσεις τους και να μη
υπόκεινται σε βλάβη.
Το σκυρόδεμα θα συμπυκνώνεται με εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς δονητές.
Οι εσωτερικοί δονητές θα έχουν ελάχιστη συχνότητα 8.000 και επαρκή ικανότητα για την αποτελεσματική
συμπύκνωση του σκυροδέματος. Θα υπάρχουν επίσης τουλάχιστον δύο δονητές εν λειτουργία και δύο
εφεδρικοί.
Οι εξωτερικοί δονητές θα χρησιμοποιούνται για την συμπύκνωση του σκυροδέματος στις θέσεις που είναι
απρόσιτες από τους εσωτερικούς δονητές. Η χρησιμοποίησή τους προϋποθέτει ότι οι τύποι θα έχουν επαρκή
ακαμψία.
Το σκυρόδεμα θα δονείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετατόπιση οπλισμού, των περιβλημάτων των
τενόντων, των αγκυρίων και των άλλων ενσωματούμενων εξαρτημάτων.
Γενικώς δεν επιτρέπονται αρμοί διακοπής εντός του προκατασκευαζόμενου σπονδύλου, εκτός αν
προβλέπεται τέτοιος αρμός από την μελέτη.

5.7

Συντήρηση σκυροδέματος

5.7.1 Γενικά
Η συντήρηση προς ωρίμανση του σκυροδέματος θα γίνεται με μεθόδους αποδεκτές από την Υπηρεσία.
 Η συντήρηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση απωλειών υγρασίας από τις εκτεθειμένες
επιφάνειες (αυτές που δεν εφάπτονται στους τύπους ή στα κατακόρυφα μέτωπα). Για τον
σκοπό αυτό θα εφαρμόζεται, το συντομότερο δυνατό μετά από την σκυροδέτηση,
προστατευτικό κάλυμμα σε απόσταση 30 cm από την επιφάνεια. Κατά την τοποθέτησή τους
πρέπει να αποφεύγονται οι φθορές στο τελείωμα της επιφάνειας του καταστρώματος.
 Το προστατευτικό κάλυμμα θα παραμένει στη θέση του και κατά την διάρκεια τοπογραφικών
ελέγχων της γεωμετρίας, κατά την αφαίρεση των εσωτερικών τύπων και των τύπων των
πτερυγίων (προβόλων) και την εκτέλεση των εργασιών στη θέση επαφής των μετώπων. Καθ’
όλη τη διάρκεια αυτών των εργασιών θα διατηρείται η υγρασία στην επιφάνεια του
σκυροδέματος.
 Μετά από την αφαίρεση των εξωτερικών και εσωτερικών τύπων θα συνεχίζεται η συντήρηση
του χυτευμένου σκυροδέματος με εφαρμογή χυτών μεμβρανών (curing compounds) σε όλες τις
εκτεθειμένες επιφάνειες.
 Το κάλυμμα συγκράτησης της υγρασίας διατηρείται επί 72 ώρες, ενώ εναλλακτικά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί συντήρηση (κατεργασία) με ατμό, υπό την προϋπόθεση ότι η Υπηρεσία έχει
εγκρίνει σχετική μελέτη.
 Εφόσον ο νέος προκατασκευαζόμενος σπόνδυλος βρίσκεται σε επαφή με τον γειτονικό
προκατασκευασμένο σπόνδυλο, θα καλύπτονται και οι δύο με καλύμματα συντήρησης, ή με
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άλλα εγκεκριμένα ισοδύναμα συστήματα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σπονδύλων.
5.7.2 Συντήρηση (κατεργασία) με ατμό
Στην περίπτωση κατεργασίας με ατμό έχουν εφαρμογή και τα ακόλουθα:
1. Θα διατίθενται μια ή περισσότερες συσκευές καταγραφής της θερμοκρασίας σε τρεις θέσεις που απέχουν
αρκετά μεταξύ τους σε κάθε μονάδα παραγωγής. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας θα τοποθετούνται κοντά
στη στέψη, στο μέσο και στον πυθμένα του έγκλειστου στοιχείου. Θα συντάσσονται θερμοκρασιακά
διαγράμματα με αναγραφή της ώρας και της ημερομηνίας των μετρήσεων, καθώς και κωδικού αριθμού
του σπονδύλου και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατεργασίας με
τον ατμό.
2. Θα εφαρμόζεται σύστημα αναστολής ανάπτυξης συνάφειας στις επιφάνειες των μετώπων επαφής μεταξύ
των σπονδύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τη αποφυγή της συγκόλλησης όσο και την προστασία της
επιφάνειας κατά το διάστημα της συντήρησης.

5.8

Απομάκρυνση των τύπων

Οι τύποι θα διατηρούνται στη θέση τους μέχρις ότου το σκυρόδεμα αποκτήσει την αντοχή που
προδιαγράφεται στα σχέδια και στην παρούσα Προδιαγραφή.
Για να δοθεί άδεια απομάκρυνσης των τύπων πρέπει να διαπιστώνεται ότι έχει αποκτηθεί η προβλεπόμενη
από την μελέτη αντοχή, με θραύση ειδικών δοκιμίων λαμβανομένων κατά την σκυροδέτηση τα οποία θα
συντηρούνται καταλλήλως παρά το έργον (βλέπε παράγραφο 5.9 της παρούσας). Συνιστάται επίσης να
συντάσσεται διάγραμμα αντοχής, του σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου.
Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία ρωγμών ή βλαβών των σπονδύλων κατά την αφαίρεση των τύπων,
ειδικά στις επιφάνειες επαφής με τους γειτονικούς σπονδύλους και τους διατμητικούς συνδέσμους. Κάθε
βλάβη που προκύπτει αποκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

5.9

Λήψη ειδικών δοκιμίων

Θα γίνεται λήψη δοκιμίων για τον έλεγχο της θλιπτικής αντοχής τόσο από το σκυρόδεμα του
προκατασκευασμένου σπονδύλου όσο και από το υστερόχυτο σκυρόδεμα πλήρωσης των διακένων και
αποκατάστασης της συνέχειας.
Ειδικά κυλινδρικά δοκίμια (δεν πρόκειται για τα συμβατικά δοκίμια που φυλάσσονται στο εργαστήριο),
συντηρούμενα κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα δομικά στοιχεία, θα λαμβάνονται για τον έλεγχο της εξέλιξης της
θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος. Συγκεκριμένα θα λαμβάνονται :
α. Πριν από την αποδέσμευση των αγκυρώσεων και μεταφορά της προέντασης στα στοιχεία στην
προεντεταμένη κλίνη.
β. Πριν από την αφαίρεση των τύπων και την μετακίνηση των στοιχείων για αποθήκευση.
γ. Πριν από την προένταση των εγκαρσίων τενόντων, εφόσον το στοιχείο είναι ηλικίας μικρότερης των 28
ημερών.
δ. Πριν από την τοποθέτηση του στοιχείου στη θέση επί του τεχνικού έργου και την τάνυση των διαμηκών
τενόντων, εφόσον η ηλικία του στοιχείου είναι μικρότερη από 28 ημέρες.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε θλίψη θα κοινοποιούνται άμεσα στην Υπηρεσία ώστε να δίδονται οι
εγκρίσεις εκτέλεσης των διαφόρων κατασκευαστικών διαδικασιών.
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5.10 Ηλικία κατά την ανέγερση
Εκτός αν άλλως εγκρίνεται από την Υπηρεσία, τα προκατασκευασμένα στοιχεία πρέπει να είναι ηλικίας
τουλάχιστον 14 ημερών κατά την εγκατάστασή τους στο τεχνικό έργο.

5.11 Ανοχές
5.11.1 Γενικά
Οι επιτρεπόμενες ανοχές των προκατασκευασμένων στοιχείων θα είναι οι ακόλουθες (εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη).
Πίνακας 1 – Επιτρεπόμενες ανοχές προκατασκευασμένων σπονδύλων
1

Κιβωτιοειδείς σπόνδυλοι

1.1

Πλάτος κορμού

r 6 mm

1.2

Πάχος κάτω και άνω πλάκας

r 5 mm

1.3

Συνολικό ύψος σπονδύλου

r 5 mm

1.4

Συνολικό πλάτος σπονδύλου

r 6 mm

1.5

Μήκος σπονδύλου

r 10 mm

1.6

Διαστάσεις διαδοκίδων

r 10 mm

2

Όλοι οι παραγόμενοι σπόνδυλοι
Πλάτος και πάχος άκρων (απόκλιση από ένα επίπεδο):

2.1

x ανά μήκος 6 m

r 6 mm

x συνολικά

< 13 mm

Επιπεδότητα επιφάνειας (απόκλιση από ένα επίπεδο)
2.2

x σε κάθε θέση

r 2 mm

x συνολικά

< 6 mm

5.11.2 Συνόρθωση αποκλίσεων διαστάσεων
Με κατάλληλη διάταξη των σπονδύλων επί τόπου κατά την διάστρωση του υστερόχυτου σκυροδέματος
αποκαταστάσεως συνέχειας θα αποκαθίστανται οι οποιεσδήποτε αποκλίσεις διαστάσεων των μεμονωμένων
στοιχείων, έτσι ώστε οι συνολικές διαστάσεις της πλήρους κατασκευής να συμμορφώνονται με τα σχέδια.
5.11.3 Επισκευές
Μικρής κλίμακας θραύσεις, θρυμματισμοί ή κυψελώσεις της επιφάνειας (βάθους < 25 mm) θα
επισκευάζονται με μέθοδο εγκρινόμενη από την Υπηρεσία, ενώ εάν η κλίμακά τους είναι μεγαλύτερη (άνω
των 25 mm) εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας η αποδοχή του επισκευασθέντος στοιχείου.
Οι επιδιορθώσεις στους διατμητικούς συνδέσμους που έχουν βλάβη θα ολοκληρώνονται στο εργοτάξιο
σκυροδέτησης, πριν από την φόρτωση των στοιχείων για την μεταφορά στον τόπο ανέγερσης.
Μετά από την ανέγερση των στοιχείων που γειτνιάζουν με τους διατμητικούς συνδέσμους, οι οποίοι έχουν
υποστεί βλάβη (και πριν από την ανέγερση των πρόσθετων σπονδύλων), τα κενά που έχουν μείνει από τα
φρεζαρίσματα πληρούνται με εποξειδικό κονίαμα.
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Ένας σπόνδυλος θα θεωρείται ως αποδεκτός για ενσωμάτωση στο έργο εφόσον δεν παρουσιάζει, σε
περισσότερο από το 40% της συνολικής επιφάνειας επαφής όλων των διατμητικών συνδέσμων, σε
οποιοδήποτε στοιχείο κορμού, θραύση, θρυμματισμό ή κυψέλωση.
Επίσης, ως αποδεκτός για ενσωμάτωση στο έργο θα θεωρείται ένας σπόνδυλος εφόσον δεν υπάρχει
θραύση, θρυμματισμός ή κυψέλωση σε περισσότερο από το 50 % της συνολικής επιφάνειας επαφής με τους
συνδέσμους στοίχισης σε οποιοδήποτε στοιχείο της πλάκας (πτερύγια εν προβόλω, κεντρικοί σπόνδυλοι
μεταξύ κορμών κλπ.). Όλα τα στοιχεία που θεωρούνται μη ικανοποιητικά και μη επισκευάσιμα μετά από
επιθεώρηση της κατασκευής, θα απομακρύνονται, θα απορρίπτονται και θα αντικαθίστανται νέα στοιχεία
χωρίς καμία επιβάρυνση του κυρίου του έργου.

5.12 Φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και μεταφορά σπονδύλων
Οι σπόνδυλοι θα φορτοεκφορτώνονται με χρήση του εξοπλισμού που δείχνεται στα κατασκευαστικά σχέδια.
Η αποθήκευση των σπονδύλων θα γίνεται σε οριζόντια θέση. Οι σπόνδυλοι θα στηρίζονται σταθερά για την
αποθήκευση και μεταφορά τους με εφαρμογή συστήματος τριών σημείων έδρασης το οποίο δεν θα προκαλεί
στρέψη από το ίδιο βάρος. Γενικώς δεν επιτρέπεται η στοιβασία σπονδύλων ανωδομής σε επάλληλες
σειρές.
Πριν από την μεταφορά στην θέση ανέγερσης, η Υπηρεσία θα επιθεωρεί λεπτομερώς κάθε σπόνδυλο για
τυχόν βλάβες. Πριν από την φόρτωση θα γίνεται επιμελής καθαρισμός (με ελαφρά αμμοβολή), σε όλες τις
επιφάνειες των αρμών για την απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων, θρυμμάτων συγκολλητικού υλικού και
οποιωνδήποτε άλλων ξένων υλικών. Η επισκευή σε μικρούς θρυμματισμούς ή απολεπισμούς της επιφάνειας
των αρμών, θα γίνεται μόνο μετά την ανέγερση των σπονδύλων.
Με την άφιξη των σπονδύλων στην θέση της γέφυρας, η Υπηρεσία θα επιθεωρεί και πάλι κάθε σπόνδυλο.
Αν κατά την γνώμη της Υπηρεσίας έχει συμβεί οποιαδήποτε ζημιά κατά την διάρκεια της μεταφοράς, η οποία
απομειώνει τη λειτουργία του σπονδύλου (δομικά, αισθητικά, κλπ.), ο σπόνδυλος θα απορρίπτεται.
Οποιοσδήποτε απορριπτόμενος σπόνδυλος θα αντικαθίσταται με έναν άλλο, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα αποτυπώνονται με αντίστοιχα τυποποιημένα πρωτόκολλα.

5.13 Ανέγερση
5.13.1 Εγχειρίδιο Ανέγερσης
Πριν από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση στην
οποία θα αναλύονται οι διαδικασίες ανέγερσης των προκατασκευασμένων σπονδύλων υπό μορφή
«Εγχειριδίου Ανέγερσης», η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Την λεπτομερή, βήμα προς βήμα ανάλυση της αλληλουχίας των εργασιών ανέγερσης για κάθε τύπο
προκατασκευασμένου σπονδύλου, με αναφορά στον εξοπλισμό ανέγερσης, τις προσωρινές και μόνιμες
προεντάσεις και την αποκατάσταση της συνέχειας των ανοιγμάτων, των προβόλων, κλπ.
2. Διατάξεις ικριωμάτων τεχνικής ανύψωσης, διαδικασία αποδέσμευσης των ικριωμάτων, προσωρινοί
πυλώνες, διατάξεις για την αποκατάσταση της συνέχειας και συναφή.
3. Τύπος και χρήση του εξοπλισμού ανέγερσης (είναι οι γερανοί, συσκευές δοκών και βαρούλκων
ανάρτησης, γερανογέφυρες, δικτυώματα και συναφή) καθώς και διαδικασίες μετακίνησης, εισαγωγής και
απομάκρυνσης των στηρίξεων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.
4. Λεπτομερές πρόγραμμα για τις προσωρινές και μόνιμες εργασίες προέντασης, τις διαδικασίες ανέγερσης
των προβόλων και τις εργασίες αποκατάστασης της συνέχειας.
5. Πίνακες τάνυσης και μηκύνσεων (παραμορφώσεις) ανά καλώδιο προέντασης.
6. Διαδικασίες εφαρμογής τσιμεντενεμάτων.
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7. Μέθοδο εκτέλεσης των επιτόπου τοπογραφικών ελέγχων επιβεβαίωσης της γεωμετρίας της ανέγερσης
(στάθμες και χαράξεις), με ιδιαίτερη αναφορά στους ελέγχους κατά την τοποθέτηση των κρίσιμων
σπονδύλων (π.χ. των σπονδύλων που τοποθετούνται επί των βάθρων στην περίπτωση της συμμετρικής
προβολοδόμησης).
8. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται και έχουν εφαρμογή στο είδος του τεχνικού
έργου και στην κατασκευαστική μέθοδο.
5.13.2 Έλεγχος γεωμετρίας κατά την ανέγερση
Τα κύρια στάδια των ελέγχων ανέγερσης θα καθορίζονται στο «Εγχειρίδιο Ανέγερσης», (π.χ. τοποθέτηση
των πρώτων σπονδύλων επί του βάθρου κατά την συμμετρική προβολοδόμηση, ενδιάμεσες φάσεις κατά την
ανέγερση των σπονδύλων, φάσεις αποκατάστασης της συνέχειας κλπ.).
Το εγχειρίδιο ανέγερσης θα περιλαμβάνει πίνακα υψομέτρων ανά κύριο στάδιο της ανέγερσης (σύμφωνα με
τα σχέδια), στοιχεία της γεωμετρίας σκυροδέτησης, καθώς και αναλυτικούς προσδιορισμούς του αντιβέλους.
Σε κάθε στάδιο της ανέγερσης θα ελέγχονται τα υψόμετρα και οι χαράξεις, και θα διορθώνονται ώστε να
αποφεύγεται η συσσώρευση σφαλμάτων κατά την εξέλιξη της εργασίας.
5.13.2.1 Ανέγερση κατά άνοιγμα με επιτόπου χύτευση αρμών (Span-by-Span and Wet Joint
Erection)
Οι προκατασκευασμένοι σπόνδυλοι θα τοποθετούνται με βάση κατά μήκος κλίση του αντιβέλους και την
εγκάρσια κλίση που προβλέπονται στα σχέδια. Η οριζόντια και κατακόρυφη απόκλιση του
προκατασκευασμένου σπονδύλου δεν θα υπερβαίνει τις ανοχές που καθορίζονται στην μελέτη.
5.13.2.2 Συμμετρική και μονόπλευρη προβολοδόμηση
Θα ελέγχονται η χάραξη και τα υψόμετρα των προβόλων με εκτέλεση δύο ανεξάρτητων τοπογραφικών
μετρήσεων, εντός χρονικού διαστήματος μιας ώρας από την ανατολή του ηλίου. Τα αποτελέσματα των δύο
αυτών μετρήσεων δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 6 mm σε κάθε σημείο ελέγχου. Σε διαφορετική
περίπτωση θα διακόπτεται η ανέγερση των σπονδύλων μέχρι να εντοπισθεί ο λόγος των αποκλίσεων αυτών.
Εφόσον προβλέπεται απ’ τη Σύμβαση, οι μετρήσεις αυτές κοινοποιούνται αυθημερόν προς τον Μελετητή,
προκειμένου να δώσει οδηγίες για την τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση των προβλεπομένων αντιβελών.
Άλλως, οι σχετικές διορθώσεις αποφασίζονται σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας.
Η ακριβής θέση των σπονδύλων επί των βάθρων (αρχικοί σπόνδυλοι) είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει
την γραμμή και την κλίση των επομένων προβόλων. Η οριζόντια και κατακόρυφη διευθέτηση των
σπονδύλων επί των βάθρων δεν θα πρέπει να εμφανίζει αποκλίσεις μεγαλύτερες από 2,0 mm,
σκοπευόμενες από τα σημεία ελέγχου της χάραξης, που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια της
ανέγερσης.
Σε κάθε κύριο στάδιο της ανέγερσης θα ελέγχονται τα άκρα των προβόλων ως προς τις απαιτήσεις των
υψομέτρων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες ανέγερσης (πίνακες αντιβέλους).
Οποιαδήποτε απόκλιση από την προβλεπόμενη χάραξη θα συνορθώνεται με μέθοδο που θα εγκρίνεται από
την Υπηρεσία.
5.13.3 Ανοχές ανέγερσης
Οι ανοχές ανέγερσης καθορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 2 ως εξής:
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Πίνακας 2 – Ανοχές ανέγερσης
1)

Μέγιστη διαφορά μεταξύ εξωτερικών όψεων γειτονικών σπονδύλων στη
θέση ανέγερσης

d 5 mm

2)

Εγκάρσια ή γωνιακή απόκλιση από τη θεωρητική διαφορά κλίσεων μεταξύ
των αρμών δυο διαδοχικών σπονδύλων

d 0,001 rad

3)

Κατά μήκος ή γωνιακή απόκλιση από τη θεωρητική διαφορά κλίσεων μεταξύ
των αρμών δυο διαδοχικών σπονδύλων

d 0,003 rad

4)

Οι αποστάσεις μεταξύ των σπονδύλων θα αντισταθμίζουν τις τυχόν
αποκλίσεις διαστάσεων του σπονδύλου ούτως ώστε οι συνολικές διαστάσεις
της ολοκληρωμένης κατασκευής να συμμορφώνονται με τα σχέδια. Η
αντιστάθμιση των ανοχών των σπονδύλων θα γίνεται κατά τρόπον ώστε το
συσσωρευμένο σφάλμα (μηκοτομικό ή οριζοντιογραφικό), να είναι σε σχέση
με το μήκος

d 1/1000

Οι έλεγχοι των υψομέτρων και των χαράξεων θα γίνονται σε κάθε στάδιο της ανέγερσης και θα διορθώνονται
όπως απαιτείται, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση των τυχόν σφαλμάτων.
5.13.4 Διάφορες απαιτήσεις ανέγερσης
5.13.4.1 Ανέγερση κατά άνοιγμα με επιτόπου σκυροδέτηση του διακένου των αρμών
(Span-by-Span and Wet Joint Erection)
 Αποκατάσταση συνέχειας. Θα χρησιμοποιείται η ίδια κατηγορία σκυροδέματος όπως και
στους σπόνδυλους και θα διασφαλίζεται ότι το σκυρόδεμα έχει αποκτήσει την ελάχιστη
προβλεπόμενη αντοχή, πριν από την τάνυση. Οι τύποι που θα χρησιμοποιηθούν για την
αποκατάσταση της συνέχειας θα συμμορφώνονται προς τις ανοχές που προδιαγράφονται στην
παράγραφο 5.11.1 της παρούσας.
 Επιτόπου σκυροδέτηση αρμών. Θα εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα για την πλήρωση των
αρμών. Το άνοιγμα των αρμών αυτών πρέπει γενικώς να περιορίζεται μεταξύ 75 mm
έως 225 mm.
 Τύποι. Στις θέσεις των αρμών που προβλέπεται χύτευση επιτόπου για την αποκατάσταση της
συνέχειας των σπονδύλων, θα εξασφαλίζεται επαρκής στήριξη των τύπων ώστε να παραμένουν
απαραμόρφωτοι κατά την σκυροδέτηση. Οι τύποι αυτοί θα απομακρύνονται αφού το χυτευμένο
σκυρόδεμα αποκτήσει την προβλεπόμενη αντοχή και έχει επιβληθεί η προένταση.
5.13.4.2 Συμμετρική και μονόπλευρη προβολοδόμηση
 Παραμορφώσεις. Οι αναμενόμενες παραμορφώσεις, λόγω μεταβολών της έντασης συναρτήσει
του χρόνου (λόγω ερπυσμού και συστολής ξήρανσης και μέτρου ελαστικότητας του
σκυροδέματος) θα καθορίζονται από την μελέτη. Σχετικός πίνακας θα περιλαμβάνεται στο
Εγχειρίδιο Ανέγερσης.
 Χαρακτηριστικά εποξειδικού κονιάματος. Τα συστατικά του εποξειδικού κονιάματος που θα
χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση του σπονδύλου θα πρέπει να έχουν την ικανότητα
εφαρμογής στην περιοχή θερμοκρασιών από 4ο έως 46οC. Θα πρέπει να προβλέπονται
τουλάχιστον δύο (και κατά προτίμηση τρεις) συνθέσεις κονιάματος, κατάλληλες για εφαρμογή
ανά υποπεδίο θερμοκρασιών (υποδιαίρεση του συνολικού πεδίου εφαρμογής σε δύο ή τρία
υποπεδία με επικαλύψεις θερμοκρασίας τουλάχιστον 3οC.
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 Επιτρεπόμενα φορτία προβόλου. Κατά την προβολοδόμηση επιτρέπεται ο ένας εκ των δύο
προβόλων να προηγείται μόνο κατά έναν σπόνδυλο. Η μελέτη θα καθορίζει τα επιτρεπόμενα
φορτία από τον εξοπλισμό ανέγερσης.
 Επιτόπου χύτευση σκυροδέματος αποκατάστασης της συνέχειας. Θα χρησιμοποιείται η
ίδια κατηγορία σκυροδέματος όπως στους σπόνδυλους και θα διασφαλίζεται ότι το σκυρόδεμα
έχει αποκτήσει την προβλεπόμενη αντοχή από την επιβολή της προέντασης. Θα διασφαλίζεται
επίσης ότι οι τύποι που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση της συνέχειας
συμμορφώνονται προς τα όρια ανοχών που προδιαγράφονται στην παράγραφο 5.11.1 της
παρούσας.
 Ικριώματα και τύποι. Τα ικριώματα και οι τύποι θα στηρίζονται στις θέσεις σκυροδέτησης στα
άκρα των εκατέρωθεν προβόλων ή των τερματικών σπονδύλων κάθε σειράς. Οι τύποι θα
ασφαλίζονται επί του σκυροδετηθέντος τμήματος του προβόλου κατά μήκος και εγκαρσίως. Οι
διατάξεις ασφάλισης δεν θα απομακρύνονται πριν το χυτευμένο σκυρόδεμα αποκτήσει την
προβλεπόμενη αντοχή και πριν την επιβολή της προέντασης. Υπολογισμοί και λεπτομέρειες
των διατάξεων ασφάλισης θα περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Ανέγερσης.
5.13.5 Αποκατάσταση της συνέχειας με εποξειδικό υλικό
Η ένωση των προκατασκευασμένων σπονδύλων θα γίνεται με εποξειδικό υλικό δύο συστατικών, το οποίο σε
κατάσταση εργασιμότητας θα λειτουργεί ως λιπαντικό μεταξύ των εν επαφή σπονδύλων, ενώ σε κατάσταση
σκλήρυνσης θα λειτουργεί ως υδατοστεγής σφράγιση. Το κονίαμα θα γεμίζει πλήρως το διάκενο μεταξύ των
εν επαφή σπονδύλων για την εξασφάλιση της μεταφοράς τάσεων.
5.13.6 Μη συρρικνούμενο κονίαμα αρμών και εφεδράνων
Μη συρρικνούμενο κονίαμα θα εφαρμόζεται όπου προβλέπεται από τα σχέδια, μετά από την τοποθέτηση
των σπονδύλων ή των εφεδράνων στην οριστική τους στάθμη.
Τα ξηρά συστατικά του μη συρρικνούμενου κονιάματος θα αναμιγνύονται επαρκώς για να σχηματίσουν ένα
ομοιογενές μίγμα και στην συνέχεια θα προστίθεται νερό για να παραχθεί ένα παχύρευστο μίγμα.
Διαδικασία εφαρμογής:
 Συναρμολογούνται οι τύποι γύρω από τον αρμό, αφήνοντας μια πλευρά ανοιχτή.
 Διασφαλίζεται ότι οι τύποι αντέχουν στις προβλεπόμενες δυνάμεις.
 Ακολουθείται η διαδικασία που προδιαγράφει ο προμηθευτής του κονιάματος, μέχρις ότου ο
αρμός πληρωθεί στα όρια που δείχνουν τα σχέδια.

5.14 Στηθαία ασφαλείας και διατάξεις κεντρικής νησίδας
Διαδικασία εργασιών:
 Πριν από τη διαμόρφωση των στηθαίων ορίζονται οι στάθμες της γραμμής του ρείθρου ανά
διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 3 m.
 Κατόπιν καλουπώνεται η βάση του στηθαίου και της νησίδας, ώστε να δημιουργηθεί μια
εσωτερική κατακόρυφη παρειά η οποία εκτείνεται από την επιφάνεια του σκυροδέματος του
φορέα μέχρι σε μια στάθμη 75 mm πάνω από τη θεωρητική στάθμη της γραμμής του ρείθρου.
 Διατηρείται το κατακόρυφο επίπεδο στο ύψος των στηθαίων λαμβανομένων υπόψη των
αποκλίσεων μεταξύ της θεωρητικής μηκοτομής και της διαμορφωθείσας μηκοτομής του
στηθαίου και του ρείθρου.
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5.15 Υδατοστεγάνωση καταστρώματος
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών φρεζαρίσματος και εξομάλυνσης της επιφάνειας κυκλοφορίας θα
ελέγχονται όλοι οι αρμοί των σπονδύλων, η σφράγισή τους και η αποκατάσταση των οπών καταστρώματος
ώστε να διασφαλισθεί η υδατοστεγανότητα. Θα γίνονται επιδιορθώσεις στις θέσεις με ενδείξεις διαρροής.
Προς τούτο, θα διανοίγεται αύλακας 9 x 16 mm (πλάτος x βάθος). Θα καθαρίζεται και θα πληρούται με
εποξειδικό υλικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του. Οι υπερχειλίσεις του
εποξειδικού υλικού, θα αφαιρούνται με τρόπο ώστε να μην φθείρεται ή κηλιδώνεται η επιφάνεια του
σκυροδέματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση σμυριδίου για τον καθαρισμό του εποξειδικού από τις επιφάνειες
που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 25 mm από τις πλευρές του αύλακα.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Θα διεξάγονται οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 5.13.3 και 5.13.4 της παρούσας (διαπίστωση
συμμόρφωσης προς τις καθοριζόμενες ανοχές).

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Οι τεχνικές κατασκευής γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους προϋποθέτουν την χρήση
ανυψωτικών μέσων, ειδικών σιδηροτύπων, την εφαρμογή προέντασης, την εργασία σε μεγάλα ύψη, την
χρήση εποξειδικών υλικών κλπ.
Η έκταση των κινδύνων και τα ληπτέα μέτρα ασφαλείας, αν και γενικής φύσεως ως άνω, εξαρτώνται από την
εκάστοτε μεθοδολογία κατασκευής/ανέγερσης. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο
Ασφάλειας - Υγείας του έργου (ΣΑΥ).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες κατασκευής φορέων γεφυρών προκατασκευασμένων σπονδύλων ως εξής:
 Το σκυρόδεμα στοιχείων προκατασκευασμένων ή χυτών επί τόπου, το οποίο επιμετράται ανά
κυβικό μέτρο (m3) κατηγορίας σκυροδέματος βάσει θεωρητικών διατομών μελέτης.
 Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος που τοποθετήθηκε, ο οποίος επιμετράται ανά χιλιόγραμμο
(kg) κατηγορίας χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0102-01-00).
 Χάλυβας προέντασης που τοποθετήθηκε, ο οποίος επιμετράται ανά χιλιόγραμμο (kg)
κατηγορίας χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-0202-00).
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 εργασίας κατασκευής
φορέων γεφυρών προκατασκευασμένων σπονδύλων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά
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x

τα απαιτούμενα συστήματα σιδηροτύπων για την κατασκευή των φορέων,

x

η διαμόρφωση του χώρου σκυροδέτησης
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x

οι διαδικασίες ανάρτησης, προώθησης και τοποθέτησης επί των προβλεπομένων θέσεων και,

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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ελαστομεταλλικά εφέδρανα
Elastomeric bearings

Κλάση τιμολόγησης: 11
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0105-01 «Ελαστομεταλλικά εφέδρανα» 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
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Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
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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
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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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Ελαστομεταλλικά εφέδρανα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων για τα χαρακτηριστικά και τις
διαδικασίες εγκατάστασης των ελαστομεταλλικών εφεδράνων.
Τα εφέδρανα της κατηγορίας αυτής αποτελούνται από σκληρά ελαστομερή υλικά (φυσικό ελαστικό,
πολυϊσοπρένιο, πολυχλωροπρένιο, neoprene κλπ.) οπλισμένα με χαλύβδινα ελάσματα ισχυρώς
προσκολλημένα στο ελαστομερές υλικό με βουλκανισμό.
Τα χαλύβδινα ελάσματα είναι πλήρως εγκιβωτισμένα στο σώμα του εφεδράνου για την εξασφάλιση
προστασίας τους έναντι διάβρωσης.
Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα έχουν την δυνατότητα παραλαβής κατακόρυφων και οριζοντίων δυνάμεων,
μετακινήσεων στο επίπεδό τους και στροφών περί τρεις άξονες.

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 Hydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών 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

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04

Protective coatings of hydraulic concrete structures using in-situ or readymixed cement mortars -- Θωράκιση Επιφανειών Υδραυλικών Έργων με
Τσιμεντοκονία ή Έτοιμα Κονιάματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- Ικριώματα

ΕΛΟΤ EN 1337-1

Structural bearings – Part 1 : General design rules -- Εφέδρανα κατασκευών
– Mέρος 1 : Γενικοί κανόνες σχεδιασμού
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ΕΛΟΤ EN 10025-1

Hot rolled products of structural steels – Part 1: General technical delivery
conditions. – Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1:
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ISO 37

Physical testing of rubber. Method for determination of tensile stress-strain
properties -- Φυσικές δοκιμασίες ελαστικού. Προσδιορισμός εφελκυστικών
τάσεων-παραμορφώσεων

ISO 34-1

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tear strength – Part
1: Trouser, angle and crescent test pieces -- Ελαστικό, βουλκανισμένο ή
θερμοπλαστικό. Προσδιορισμός της αντοχής σε απόσχιση. Μέρος 1: Δοκίμια
μορφής πανταλονιού, γωνίας ή ημισελήνου

ISO 815

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of compression set at
ambient, elevated or low temperatures -- Ελαστικό, βουλκανισμένο ή
θερμοπλαστικό. Προσδιορισμός της συμπιεσιμότητος σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος, υψηλή ή χαμηλή

ISO 188

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Accelerated ageing and heatresistance tests -- Ελαστικό, βουλκανισμένο ή θερμοπλαστικό. Δοκιμές
επιταχυνόμενης γήρανσης και θερμικής αντοχής βουλκανισμένων ελαστικών

ISO 1431-1

Rubber vulcanized or thermoplastic, resistance to ozone cracking – Part 1
static srain test -- Βουλκανισμένα ελαστικά και θερμοπλαστικά. Αντοχή σε
ρηγμάτωση παρουσία όζοντος. Μέρος 1: Δοκιμή στατικού φορτίου

ISO 7619-1

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of indentation hardness
– Part 1: Durometer method (Shore hardness) -- Ελαστικό, βουλκανισμένο ή
θερμοπλαστικό. Προσδιορισμός της αντοχής σε οδόντωση. Μέρος 1:
Μέθοδος σκληρομέτρου (σκληρότητα Shore)

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαρακτηρίζονται από την φέρουσα ικανότητά τους, το εύρος των
επιτρεπoμένων παραμορφώσεων και το τρόπο σύνδεσής τους με την ανωδομή και υποδομή.
Ο συνδυασμός των εφεδράνων αυτών με διατάξεις ολίσθησης ή/και διατάξεις παγίωσης οδηγεί σε πληθώρα
τύπων καλύπτουσα ευρύ φάσμα απαιτήσεων στατικής λειτουργίας λόγω των παρεχομένων δυνατοτήτων
σχετικής μετακίνησης και στροφής της ανωδομής ως προς την υποδομή, τόσο σε στάδιο λειτουργίας όσο και
κατά την φάση ή φάσεις της κατασκευής.

4.2

Τύποι ελαστομερών εφεδράνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1337-3, τα ελαστομερή εφέδρανα διακρίνονται σε έξι τύπους (A, B, C, D,
E, F), όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1 – Τυποποίηση εφεδράνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3
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Τύπος Α: Ελαστομεταλλικό εφέδρανο με ένα
χαλύβδινο έλασμα πλήρως περιβεβλημένο
με ελαστομερές υλικό.

Τύπος Β: Ελαστομεταλλικό εφέδρανο με δύο
τουλάχιστον χαλύβδινα ελάσματα πλήρως
περιβεβλημένα με ελαστομερές υλικό.

Τύπος C: Ελαστομεταλλικά εφέδρανα με
εξωτερικά ελάσματα.
Σημείωση: Εκτός από τον εμφανιζόμενο στο
σχήμα τρόπο αγκύρωσης, δύνανται να
χρησιμοποιηθούν και άλλοι τρόποι σε συμφωνία
με τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ)

Τύπος D: Όπως ο τύπος Β με φύλλα PTFE
συγκολλημένα στο ελαστομερές.

Τύπος Ε: Όπως ο τύπος C με μία εξωτερική
πλάκα βουλκανισμένη με το ελαστομερές
υλικό επί της οποίας είναι συγκολλημένο
φύλλο PTFE.
Τύπου F: Ελαστομερή εφέδρανα άοπλα
(χωρίς χαλύβδινα ελάσματα) – ελαστομερείς
ταινίες.
Σημείωση 1: Όλοι οι παραπάνω τύποι δύνανται να συνδυασθούν μεταξύ τους.
Σημείωση 2: Δεν επιτρέπεται γενικά η χρήση αόπλων ελαστομερών εφεδράνων στην γεφυροποιία.

Στην αγορά έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζονται τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα με τους κωδικούς αριθμούς
1, 2, 3, 4 και 5, σύμφωνα με τον Πίνακα 2:
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Πίνακας 2 – Τυποποίηση των εφεδράνων στην αγορά
Τύπου 1

ελαστομεταλλικά μη αγκυρούμενα εφέδρανα.

Τύπου 2

αγκυρούμενα ελαστομεταλλικά εφέδρανα με εξωτερικά μεταλλικά
ελάσματα και βλήτρα αγκύρωσης.

Τύπου 3

αγκυρούμενα ελαστομεταλλικά εφέδρανα με εξωτερικά μεταλλικά
ελάσματα και κοχλιωτά βλήτρα αγκύρωσης η άλλου είδους
διατάξεις.

Τύπου 4

αγκυρούμενα ελαστομεταλλικά εφέδρανα με διπλά εξωτερικά
μεταλλικά ελάσματα και βλήτρα αγκύρωσης.

Τύπου 5

ελαστομεταλλικά εφέδρανα με εξωτερικά μεταλλικά ελάσματα μετά
νευρώσεων (μπακλαβαδωτά), συνδεόμενα με την ανωδομή και
υποδομή μέσω κονιάματος.

Τονίζεται ότι τα εφέδρανα τύπου 5, με βάση τις εφαρμοζόμενες στην Ελλάδα Προδιαγραφές μελέτης
γεφυρών, δεν θεωρούνται ως αγκυρούμενα.
Όλα τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα τα οποία χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι αντικαταστάσιμα.
Στον ακόλουθο Πίνακα 3 δίνονται οι τυποποιημένες διαστάσεις των εφεδράνων τύπου Β.

Σχήμα 1 – Τυπική διατομή τυποποιημένου εφεδράνου τύπου Β
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Πίνακας 3 – Τυποποιημένες διαστάσεις εφεδράνων τύπου Β
Διαστάσεις
σε κάτοψη
a x b (mm)
ήD
100 x 150
100 x 200
150 x 200
ф 200
150 x 250
150 x 300
ф250
200 x 250
200 x 300
200 x 350
ф300
200 x 400
250 x 300
ф350
250 x 400
300 x 400
ф400
300 x 500
ф450
300 x 600
350 x 450
ф500
400 x 500
ф550
400 x 600
450 x 600
ф600
500 x 600
ф650
600 x 600
ф700
600 x 700
ф750
700 x 700
ф800
700 x 800
ф850
800 x 800
ф900
900 x 900

Στρώσεις
ελαστομερούς n

ΠΑΧΟΣ σε mm
Μη
φορτισμένο
εφέδρανο
Ελαχ.
Μεγ.
30
41
30
41
52
30
52
30
52
30
52
30
52
30
74
41
74
41
74
41
74
41
74
41
85
41
85
41
85
41
105
57
105
57
105
57
105
57
105
57
57
121
57
121
73
137
73
137
73
137
73
153
73
153
73
169
73
169
199
94
199
94
199
94
199
94
94
220
94
220
94
220
94
220
110
260
110
260
110
260

Ελαστομερές
(σύνολο)*
Ελαχ.
16
16
16
16
16
16
16
24
24
24
24
24
24
24
24
36
36
36
36
36
36
36
48
48
48
48
48
48
48
64
64
64
64
64
64
64
64
80
80
80

Μεγ.
24
24
32
32
32
32
32
48
48
48
48
48
56
56
56
72
72
72
72
72
84
84
96
96
96
108
108
120
120
144
144
144
144
160
160
160
160
200
200
200

Στρώσεις
ελαστομερούς

Χαλύβδινα
ελάσματα

ελαχ.

μεγ.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11

* Περιλαμβανομένου του πάχους της άνω και κάτω επικάλυψης του εφεδράνου από ελαστομερές υλικό.

4.3

Κριτήρια αποδοχής εφεδράνων

Τα εφέδρανα, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1337-1 θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την
Κοινοτική Οδηγία 93/68/EC (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
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Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες ελαστομερούς

Το ελαστομερές των ελαστομεταλλικών εφεδράνων θα αποτελείται είτε από φυσικό καουτσούκ (NR) είτε από
χλωροπρενιούχο καουτσούκ (CR) ως ακατέργαστο πολυμερές. Η ανάμιξη με άλλο πολυμερές σε ποσοστό
μεγαλύτερο από 5% δεν είναι αποδεκτή. Δεν επιτρέπεται η χρήση αναγομωμένου η βουλκανισμένου
ελαστομερούς.
Σημείωση:
1. Εφέδρανα από φυσικό καουτσούκ δύνανται να περιβάλλονται με στρώση από CR, της οποίας ο
βουλκανισμός γίνεται με την ίδια διαδικασία παραγωγής.
2. Η ύπαρξη φυσαλίδων αέρα στην μάζα του ελαστομερούς υλικού αποτελεί λόγο απόρριψης του
εφεδράνου.
To ελάχιστο ποσοστό κατά βάρος NR η CR στο μίγμα θα είναι:
60% για εφέδρανα με μέτρο διάτμησης = 0.7
55% για εφέδρανα με μέτρο διάτμησης = 0.9
50% για εφέδρανα με μέτρο διάτμησης = 1.15
Τα χαρακτηριστικά του ελαστομερούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1337-3, περιλαμβάνονται στον
παρακάτω Πίνακα 4.

10
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Πίνακας 4 – Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του ελαστομερούς
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέτρο διάτμησης (ΜΡα)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ

0,7

0,9

1,15

Δοκίμιο χυτευμένο ξεχωριστά

t 16

t 16

t 16

Δοκίμιο από το εφέδρανο

t 14

t 14

t 14

Εφελκυστική αντοχή (ΜΡα)

Ελάχιστη επιμήκυνση στη θραύση (%)
Δοκίμιο χυτευμένο ξεχωριστά

450

425

300

Δοκίμιο από το εφέδρανο

400

375

250

ISO 37

ISO 34-1

Ελάχιστη τάση απόσχισης (kN/m)
CR

t7

t10

t12

Trouser

NR

t5

t8

t10

(Method A)
ISO 815

Κάθιση μετά από συμπίεση (%)

CR d15

24h ; 70°C

NR d30

Φ29 Χ 12.5 mm
Spacer 9.38 25%

Επιταχυνόμενη γήρανση
Μέγιστη διαφορά από την τιμή πριν από
την γήρανση
Σκληρότητα (IRHD)
NR 7d, 70°C

-5+10

CR 3d, 100°C

r5

Εφελκυστική αντοχή (%)

ISO 188

NR 7d, 70°C

r15

CR 3d, 100°C

r15

Επιμήκυνση της θραύση (%)
NR 7d, 70°C

r25

CR 3d, 100°C

r25

Αντίσταση στο όζον
Επιμήκυνση: 30% - 96h
40°C r 2°C
NR 25 pphm

Χωρίς ρωγμές

ISO 1431-1

CR 100 pphm (ή 200 pphm αν ορίζεται
σχετικά)
pphm = Μέρη ανά 100 εκατομ. κατ’ όγκο, PTFE =Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (τεφλόν)

4.3.2

Χαλύβδινα ελάσματα

Τα εσωτερικά χαλύβδινα ελάσματα θα είναι κατηγορίας S235 J κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1 (Fe 360
κατά ISO) με ελάχιστη επιμήκυνση θραύσεως 18%. Το ελάχιστο πάχος των ελασμάτων θα είναι 2 mm
(βλέπε Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1337-3).
Στα εφέδρανα τύπου C, το ελάχιστο πάχος του εξωτερικού χαλύβδινου ελάσματος θα είναι 18 mm, εκτός αν
οι εσωτερικές στρώσεις ελαστομερούς έχουν πάχος ≤ 8 mm, οπότε το ελάχιστο πάχος των εξωτερικών
χαλύβδινων ελασμάτων θα είναι 15 mm.
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Επιφάνειες ολίσθησης

Στα ελαστομεταλλικά εφέδρανα ολίσθησης τύπου D και E (βλέπε Πίνακα 1) δύναται το ανοξείδωτο έλασμα
να βουλκανισθεί μέσω στρώσεως ελαστομερούς μαζί με την πλάκα ολίσθησης.
Θα πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 Πάχος πλάκας ολίσθησης, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337 - Μέρος 2.
 Πάχος στρώσεως ελαστομερούς (αν υπάρχει) 2,0 r 0,5 mm
 Ελάχιστο πάχος ανοξείδωτου ελάσματος 2,0 mm
Για την άνω επιφάνεια ολίσθησης των εφεδράνων τύπου D ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 Ελάχιστο πάχος φύλλου PTFE tp > 1,5 mm
 Μέγιστο πάχος φύλλου PTFE tp < 2,5 mm
 Ελάχιστο πάχος ελαστομερούς κάτω από το φύλλο PTFE 0,5 mm
 Μέγιστο πάχος ελαστομερούς κάτω από το φύλλο PTFE 3,0 mm
 Ελάχιστο βάθος λιπαντικού θύλακα 1,0 mm
 Μέγιστο βάθος λιπαντικού θύλακα 2,5 mm

Σχήμα 2 - Τομή στην πάνω επιφάνεια ολίσθησης εφεδράνου τύπου D
4.3.4

Σήμανση

Κάθε εφέδρανο θα φέρει ανοξείδωτο πινακίδιο, επί του οποίου με ανεξίτηλη γραφή θα αναγράφονται η
επωνυμία του κατασκευαστή, ο αριθμός παραγγελίας, ο αριθμός της παρτίδας του ελαστομερούς, το έτος
κατασκευής, ο τύπος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία σε κατακόρυφη και διατμητική φόρτιση, και οι
μέγιστες επιτρεπτές παραμορφώσεις.
4.3.5

Χαρακτηριστικές τιμές των ιδιοτήτων των ελαστομεταλλικών εφεδράνων

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3, τα εφέδρανα θα υφίστανται έλεγχο των μηχανικών και άλλων
ιδιοτήτων τους υπό μορφή δοκιμών τύπου (type tests) και δειγματοληπτικών δοκιμών παραγωγής (routine
tests).
Αντίγραφα εκθέσεων των άνω ελέγχων θα συνοδεύουν τα προϊόντα και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία
προκειμένου να ελεγχθεί η συμβατότητά τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού αυτού Προτύπου.
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Οι δοκιμές αυτές, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3 είναι οι παρακάτω:
 Δοκιμή προσδιορισμού μέτρου διάτμησης του εφεδράνου
 Δοκιμή προσδιορισμού συνάφειας μεταλλικού ελάσματος και ελαστομερούς
 Δοκιμή προσδιορισμού μέτρου ελαστικότητας σε θλίψη
 Δοκιμή αντοχής σε επαναλαμβανόμενη θλιπτική φόρτιση
 Δοκιμή σε 2.000.000 κύκλους με συχνότητα 3 Hz μεταξύ των τιμών 7.5 και 25 Mpa
 Δοκιμή ικανότητας σε στατική στροφή
 Δοκιμή ανθεκτικότητας στο όζον
 Δοκιμή προσδιορισμού συνάφειας φύλλου PTFE/ελαστομερούς
Οι παραπάνω δοκιμές θα γίνονται με τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3 και
τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται με την ονοματολογία που χρησιμοποιείται στο Πρότυπο.

Σχήμα 3 - Εργαστηριακή διάταξη προσδιορισμού μέτρου συμπίεσης

Σχήμα 4 - Εργαστηριακή διάταξη προσδιορισμού μέτρου διάτμησης
4.3.6

Ανοχές και διαστάσεις των ελαστομεταλλικών εφεδράνων

Οι ανοχές των εξωτερικών διαστάσεων θα είναι:
 Ως προς το μήκος και το πλάτος του εφεδράνου:
- 2 mm / + 4mm.
 Ως προς το συνολικό πάχος του εφεδράνου:
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r 2 mm για Τ bo ≤ 100 mm.
r 3 mm για 100 mm < Τ bo ≤ 150 mm.
r 4 mm για 150 mm < Τ bo
όπου Τ bo ο μέσος όρος των συνολικών υψών,μετρουμένων στις γωνίες και στο κέντρο της
κάτοψης του εφεδράνου.
Σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις των παραλαμβανομένων εφεδράνων θα ελέγχονται ως προς
τις αντίστοιχες των κατασκευαστικών σχεδίων.
 Σχετικά με τα εσωτερικά πάχη των ελαστομερών στρώσεων και των χαλύβδινων ελασμάτων
έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3.
 Ως προς την επιπεδότητα:
Ο έλεγχος της επιπεδότητας γίνεται με την βοήθεια κανόνα εφαρμοζομένου κατά την διαγώνιο ή την
διάμετρο της επιφάνειας του εφεδράνου.
Το διάκενο μεταξύ του κανόνα και της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,3% της διαγωνίου ή της
διαμέτρου του εφεδράνου ή τις παρακάτω αναγραφόμενες τιμές:
Τbo ≤ 50 mm r 1 mm.
50 mm < Τ bo ≤ 150 mm r 1,5 mm.
100 mm < Τ bo ≤ 150 mm r 2,0mm.
150 mm < Τ bo r 2,5mm.
Καθοριστική είναι η προκύπτουσα μεγαλύτερη τιμή ανοχής.
Στην περίπτωση κυρτών επιφανειών ο κανόνας θα σταθεροποιείται στο σημείο επαφής κατά τρόπο
ώστε τα διάκενα που δημιουργούνται μεταξύ των άκρων του και της επιφάνειας του εφεδράνου να είναι
ίσα.
Σημείωση: Εάν το ελαστομεταλλικό εφέδρανο συνδέεται με στοιχεία ολίσθησης συνιστάται η τήρηση αυστηρότερων
ανοχών, ήτοι των προαναφερθεισών διαιρεμένων δια 2.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Για την μεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση των εφεδράνων έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
 Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-11: Μεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση.
 Τα καθοριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή.
 Οι οδηγίες του Κατασκευαστή.

5.2

Μεταφορά και αποθήκευση

Η συσκευασία των εφεδράνων θα είναι τέτοια ώστε να μην προκύπτει καμία ζημία κατά τη μεταφορά τους.
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Ο χειρισμός και η εγκατάσταση των εφεδράνων θα πραγματοποιείται από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα
και γνώσεις που θα αποδεικνύονται με βεβαιώσεις εμπειρίας/προϋπηρεσίας.
Ο χειρισμός των εφεδράνων θα γίνεται με προσοχή ούτως ώστε να προστατεύονται από ζημιές και ρύπους.
Στο εργοτάξιο θα διατίθενται κατάλληλα μέσα και εξαρτήματα για την ανύψωση και την μετατόπισή τους.
Αν τα εφέδρανα δεν εγκατασταθούν στο έργο αμέσως μετά από την παράδοσή τους, θα φυλάσσονται σε
κατάλληλο υπόστρωμα (π.χ. σανίδες), με προστατευτικό κάλυμμα και θα αερίζονται από κάτω.
Η προσωρινή φύλαξη θα είναι τέτοια ώστε τα εφέδρανα να μην ρυπανθούν ή υποστούν ζημία λόγω έκθεσής
τους στις καιρικές συνθήκες (ζέστη, βροχή, χιόνι ή χαλάζι) ή σε άλλες φθοροποιές δράσεις όπως οι
διεξαγόμενες εργασίες ή η κίνηση στο εργοτάξιο.

5.3
5.3.1

Εγκατάσταση των εφεδράνων
Γενικά

Επιτρέπεται να γίνονται αλλαγές στην κατάσταση των εφεδράνων όπως αυτά παραδίδονται μόνο όταν
δίνονται σαφείς περί αυτού οδηγίες στο σχέδιο εγκατάστασης. Οι αλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται μόνο
από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 της παρούσας.
Αν απαιτείται, το πρώτο εφέδρανο ενός συγκεκριμένου τύπου (όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των
εμπλεκόμενων μερών) πρέπει να εγκαθίσταται παρουσία τεχνικού του κατασκευαστή.
Τα εφέδρανα θα εγκαθίστανται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και σύμφωνα με τη σήμανση στην άνω
επιφάνειά τους.
Η μέση θερμοκρασία που επικρατεί στην κατασκευή και, σε ειδικές περιπτώσεις, οι μεταβολές της
θερμοκρασίας σε διαφορετικά σημεία της κατασκευής, θα προσδιορίζονται και θα χρησιμοποιούνται όταν
απαιτείται να καθοριστεί η προρύθμιση (βλέπε Παράρτημα Α της παρούσας). Το ίδιο ισχύει και για
προσωρινές αλλαγές στην τοποθέτηση και στερέωση των εφεδράνων.
Ανεξαρτήτως της μεθόδου έδρασης/στήριξης που θα εφαρμοσθεί, τα εφέδρανα πρέπει να εφάπτονται καθ’
όλη την επιφάνεια των πλακών τους με το σκυρόδεμα του φορέα ή της υποδομής του. Η εγκατάσταση των
εφεδράνων θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση αυτών με τη χρήση ένθετων
ανυψωτικών γρύλων (flat jacks).
5.3.2

Σχέδιο εγκατάστασης εφεδράνων

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-11, πρέπει να συνταχθεί σχέδιο εγκατάστασης των εφεδράνων στο
οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όπως διαστάσεις, επίπεδα, εκτροπές ή κλίσεις ως
προς την οριζόντιο, πλευρική και διαμήκης θέση, ανοχές, ποιότητες του υλικού κατασκευής στον αρμό του
εφεδράνου, προρύθμιση του εφεδράνου ως συνάρτηση της θερμοκρασίας της κατασκευής).
5.3.3

Έδραση των εφεδράνων επί της υποδομής

Στην γενική περίπτωση, τα εφέδρανα θα εδράζονται με εφαρμογή εξομαλυντικής στρώσης από μη
συρρικνούμενο κονιάματος για την εξασφάλιση πλήρους έδρασης.
Μόνον εφέδρανα χωρίς εξωτερικά χαλύβδινα ελάσματα μπορούν να τοποθετούνται άνευ εξομαλυντικής
στρώσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιφάνειες έδρασης θα είναι καθαρές, χωρίς υγρασία, λείες,
απαλλαγμένες από σαθρά υλικά και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3, ήτοι:
x Η επιφάνεια έδρασης θα είναι οριζόντια επιτρεπομένης μεγίστης γωνιακής απόκλισης:
x 0,3% για εφέδρανα επί των οποίων εδράζονται προκατασκευασμένα η χαλύβδινα στοιχεία
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x 1,0% για εφέδρανα επί των οποίων εδράζονται έγχυτα επί τόπου στοιχεία
x Η έκταση μεμονωμένων ανωμαλιών δεν θα είναι μεγαλύτερη από 100 mm2 και δεν θα
παρουσιάζουν υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2.5 mm. Η συνολική έκταση των
ανωμαλιών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 2% της επιφάνειας έδρασης.
x Ο έλεγχος της επιπεδότητας με την χρήση κανόνα τοποθετουμένου κατά την διαγώνιο δεν θα
αποκαλύπτει διάκενα μεγαλύτερα από 2 mm ή 0.3% του μήκους της διαγωνίου (καθοριστική η
μεγαλύτερη τιμή).
Όπου ορίζεται, θα χρησιμοποιούνται κοχλίες οριζοντίωσης για τη ρύθμιση της θέσης του εφεδράνου.
Εναλλακτικά, για τη σωστή έδραση του εφεδράνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σφήνες ή άλλοι
κατάλληλοι μηχανισμοί.
Απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία δυσκάμπτων περιοχών κάτω από το εφέδρανο. Αυτό μπορεί να
αποφευχθεί με την αφαίρεση των προσωρινών στηριγμάτων του εφεδράνου μόλις το κονίαμα έχει αναπτύξει
την απαιτούμενη αντοχή.
Το εφέδρανο μπορεί εναλλακτικά να εδρασθεί:
 Σε κυρτωμένο υπόστρωμα πλαστικού κονιάματος με τέτοιο τρόπο ώστε το κονίαμα που
περισσεύει να συμπιεστεί προς τα έξω από όλες τις πλευρές.
 Σε υπόστρωμα ρεοπλαστικού κονιάματος το οποίο δημιουργείται με έγχυση η ένεση. Πρέπει να
υπάρχει μέριμνα για τον κατάλληλο αερισμό. Τα εφέδρανα που φέρουν βλήτρα κεφαλής πρέπει
να εγκαθίστανται γενικά με τεχνικές διάστρωσης κονιάματος με έγχυση ή ένεση.
 Κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κονίαμα να μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το εφέδρανο με
μηχανικό τρόπο. Η μέθοδος αυτή συνιστάται μόνο όταν η μικρότερη διάσταση (πλευρά) του
εφεδράνου δεν υπερβαίνει τα 500 mm.
5.3.4

Εξομαλυντική στρώση κονιάματος

Το πάχος της άοπλης εξομαλυντικής στρώσης κονιαμάτων μεταξύ του εφεδράνου και της επιφανείας
έδρασής του δεν πρέπει να υπερβαίνει την μικρότερη από τις παρακάτω τιμές:
 50 mm, ή


0.1 u

εμβαδόν διεπιφάνειας
 15 mm, σε mm
περίμετρος διεπιφάνειας

Επίσης, το πάχος του κονιάματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το τριπλάσιο του μεγίστου κόκκου των
αδρανών.
Η καταλληλότητα του κονιάματος που χρησιμοποιείται και η μέθοδος εφαρμογής του θα επαληθεύονται
μέσω δοκιμών σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και προδιαγραφές.
Πριν από την εφαρμογή κονιάματος ή ενέματος με βασικό συστατικό το τσιμέντο, η επιφάνεια του βάθρου θα
εμποτίζεται με νερό για να αποφευχθεί η ταχεία αφυδάτωση του κονιάματος, αμέσως δε πριν από την
διάστρωσή του τυχόν νερά που έχουν παραμείνει στην επιφάνεια θα καθαρίζονται με πεπιεσμένο αέρα.
Για τα τσιμεντοκονιάματα βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04.
Όταν χρησιμοποιείται ρητινούχο κονίαμα, οι χημικές ιδιότητες της ρητίνης και ο λόγος βάρους
ρητίνης/αδρανούς υλικού θα επιτρέπουν την επίτευξη ικανοποιητικής συνεκτικότητας και χρόνου ανάπτυξης
αντοχών προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση υπό συνθήκες εργοταξίου. Επίσης, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα στο χρόνο αναφορικά με την αντοχή και την παραμόρφωση του
κονιάματος.
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Εάν το ρητινούχο κονίαμα που εφαρμόζεται θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το εφέδρανο θα πρέπει να
επιβεβαιωθούν με δοκιμή η χημική συμβατότητά τους (κονιάματος – υλικού εφεδράνου) και ο συντελεστής
τριβής, εκτός αν υπάρχει τεκμηρίωση προηγούμενης ικανοποιητικής συμπεριφοράς σε παρόμοιες συνθήκες.
Τα βοηθητικά εξαρτήματα εγκατάστασης του εφεδράνου θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να διευκολύνουν την
εγκατάσταση και να εξασφαλίζουν τη σωστή τοποθέτηση των εφεδράνων ή των δομικών στοιχείων
σύμφωνα με τη μελέτη.
Οι ξυλότυποι διαμόρφωσης της εξομαλυντικής στρώσης κονιάματος θα παραμένουν μέχρι την σκλήρυνσή
της αλλά θα έχουν οπωσδήποτε απομακρυνθεί πριν την ανάληψη φορτίου από το εφέδρανο. Απαγορεύεται
η καταστροφή του ξυλοτύπου με καύση.
5.3.5

Σύνδεση των εφεδράνων με την ανωδομή

Σε περίπτωση φορέων σκυροδοτούμενων επί τόπου ο ξυλότυπος γύρω από την άνω πλάκα του εφεδράνου
θα διαμορφώνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια, ώστε να αποκλεισθούν διαρροές τσιμεντοκονίας. Η επιφάνεια του
εφεδράνου και του δομικού στοιχείου πρέπει να είναι σε άμεση επαφή χωρίς την ύπαρξη ενδιάμεσης
διαχωριστικής στρώσης από άλλο υλικό. Το καλούπι της ανωδομής στις θέσεις των πλακών του εφεδράνου
θα στεγανοποιείται με ελαστικό παρέμβλημα ή σιλικόνη.
Σε περίπτωση έδρασης επί του εφεδράνου προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα ή μεταλλικών
κατασκευών, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη και πλήρης
επαφή τους με το εφέδρανο.
Η σύνδεση μέσω συγκόλλησης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η συγκόλληση αυτή πρέπει να
εκτελείται από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφευχθεί ζημία λόγω της αναπτυσσόμενης θερμότητας στα
ευαίσθητα στοιχεία του εφεδράνου όπως τα πλαστικά και ελαστικά τμήματά του.
Το σύστημα προστασίας έναντι διάβρωσης πρέπει μετά την συγκόλληση να ελέγχεται εκ νέου και να
αποκαθίσταται τυχόν ζημία.
5.3.6

Έναρξη λειτουργίας (αποδέσμευση) εφεδράνων

Η επικάθιση της κατασκευής στα εφέδρανα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής.
Τυχόν κοχλίες ρύθμισης θα παραμένουν ενεργοί έως ότου το κονίαμα της εξομαλυντικής στρώσης έχει
σκληρυνθεί επαρκώς. Ακολούθως, όλα τα δύσκαμπτα υποθέματα, συσκευές και διατάξεις που
χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτηση του εφεδράνου θα αφαιρούνται πριν το εφέδρανο τεθεί σε πλήρη
λειτουργία, εκτός αν οι κοχλίες οριζοντίωσης έχουν σχεδιαστεί να καθίστανται ανενεργοί με την επιβολή του
τελικού φορτίου.
Όταν τα βοηθητικά μέσα εγκατάστασης αφαιρεθούν, πρέπει να αποφεύγεται κάθε απότομη μεταφορά
φορτίου πάνω στο εγκατεστημένο εφέδρανο. Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα (εφέδρανα παραμόρφωσης) δεν
πρέπει να παρεμποδίζονται ως προς την ελεύθερη παραμόρφωση των πλευρικών επιφανειών τους μετά την
αφαίρεση των βοηθητικών εξαρτημάτων εγκατάστασης.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένων εργασιών

6.1

Γενικά

Τα εφέδρανα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργοστασίου για την συγκεκριμένη παρτίδα παραγωγής,
από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1337 και ότι τα
εφέδρανα διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη.
Στο εργοτάξιο, πριν από την εγκατάσταση, θα ελέγχεται και θα καταγράφεται η κατάσταση των εφεδράνων
και ιδιαιτέρως τα ακόλουθα σημεία:

17

32556

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01:2009

©

ΕΛΟΤ

 Οι τυχόν εμφανείς ατέλειες ή/και ζημίες ιδιαίτερα στην προστασία έναντι διάβρωσης (βλέπε
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-9). Η φύση και η έκταση της ζημίας, αν υπάρχει, πρέπει να
καταγράφεται στο σχέδιο εγκατάστασης των εφεδράνων μαζί με τις λεπτομέρειες τυχόν
επιτρεπτής επανορθωτικής ενέργειας.
 Η καθαρότητά τους.
 Η καταλληλότητα των βοηθητικών διατάξεων συγκράτησης.
 Η συμμόρφωση με το σχέδιο εγκατάστασης και τα λεπτομερειακά σχέδια, αν αυτή δεν έχει ήδη
διαπιστωθεί μέσω ποιοτικού ελέγχου ή ελέγχου αποδοχής.
 Η σήμανση στην άνω επιφάνεια του εφεδράνου και στην πινακίδα αναγνώρισης καθώς και
σήμανση του άξονα x (διαμήκης) και y (εγκάρσιος) και, αν προβλέπεται, της προρύθμισης των
άνω και κάτω μετωπικών επιφανειών του εφεδράνου. Επίσης, η εξακρίβωση της σήμανσης για
τη μέτρηση της στροφής και της ολίσθησης.
 Η επάρκεια των μέσων ασφαλούς και ακριβούς τοποθέτησης και εγκατάστασης των
εφεδράνων.
 Η διάταξη ένδειξης μετακίνησης που απαιτείται για τα κινητά εφέδρανα κατά την κύρια
διεύθυνση κίνησης, όπου απαιτείται.
 Το μέγεθος και διεύθυνση προρύθμισης, όπου προβλέπεται.
 Η δυνατότητα επαναρύθμισης, όπου προβλέπεται.
 Οι όροι προσωρινής φύλαξης στο εργοτάξιο.

6.2

Έλεγχοι κατά την εγκατάσταση των εφεδράνων

Εφόσον δεν προβλέπεται άλλως στην μελέτη θα ελέγχονται και θα καταγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο
τα παρακάτω:
 Ημερομηνία και ώρα εγκατάστασης.
 Θερμοκρασία της κατασκευής όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας.
 Ρύθμιση του εφεδράνου.
 Θέση του εφεδράνου σε σχέση με την ανωδομή/υποδομή και με τους κύριους άξονες.
 Κατάσταση του εφεδράνου ιδιαίτερα της προστασίας έναντι διάβρωσης.
 Κάθε μεταβολή της ρύθμισης που έγινε.
 Θέση των βοηθητικών διατάξεων.
 Κατάσταση της δοκού και της πλίνθου έδρασης του εφεδράνου.
 Η συμβατότητα του κονιάματος σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην παράγραφο 5.3.4 της
παρούσας.

6.3

Έλεγχοι κατά την ενεργοποίηση των εφεδράνων

Θα ελέγχονται και θα καταγράφονται:
 Η ημερομηνία και ώρα καταβιβασμού του φορέα.
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 Η χαλάρωση και απομάκρυνση των προσωρινών διατάξεων ακινητοποίησης του εφεδράνου.
 Η ταύτιση της θέσης του εφεδράνου (μετά τη σκλήρυνση του κονιάματος και την λύση ή
αφαίρεση των προσωρινών διατάξεων σταθεροποίησης) με την προβλεπόμενη στην μελέτη.
 Η ορθότητα των τιμών στροφής και ολίσθησης του εφεδράνου.
 Η καθαρότητα του χώρου γύρω από το εφέδρανο ώστε να διευκολύνονται μελλοντικές
επιθεωρήσεις ή/και επεμβάσεις.
Για τους ελέγχους και τις καταγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 6.1, 6.2 και 6.3 της παρούσας, θα
συντάσσεται πρωτόκολλο υπογραφόμενο από τον Ανάδοχο και την Επίβλεψη.
Το πρωτόκολλο μπορεί να παραλείπεται, εκτός αν απαιτείται ρητά από τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ), στην
περίπτωση αμφιερείστων φορέων ανοίγματος ≤ 25 m, ή υπερστατικών φορεων στις οποίες η απόσταση
μεταξύ εδράσεων επί εφεδράνων και γειτονικών κόμβων δεν υπερβαίνει τα 25 m.
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

Η φορτοεκφόρτωση, ανύψωση και εγκατάσταση των εφεδράνων, λαμβανομένου υπόψη του βάρους των,
του ύψους των μεσόβαθρων και ακροβάθρων και της περιορισμένης επιφανείας σε κάτοψη των δοκών επί
των οποίων εδράζονται συνιστούν δραστηριότητες εγκυμονούσες κινδύνους.
Στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου θα καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με
την ισχύουσα Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία περί ανυψωτικών διατάξεων κτλ.
Τα υλικά συσκευασίας των εφεδράνων θα απορρίπτονται σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τύπο εφεδράνου, σε κυβικά δεκατόμετρα (dm3, λίτρα) πλήρως τοποθετημένου
εφέδρανου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
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 εγκατάσταση των
ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
 Η προμήθεια, η μεταφορά και η προσωρινή αποθήκευση των εφεδράνων, πριν από την
ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ακριβή τοποθέτηση των εφεδράνων στην
προβλεπόμενη θέση, στερέωση τους, προσωρινή στερέωση του φορέα, τελική ρύθμισή τους και
εν γένει κάθε απαιτούμενη εργασία για την τοποθέτησή τους.
 Η προμήθεια των υλικών της μη συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας και των εποξειδικών ρητινών
(εφόσον απαιτούνται) και η εργασία, και ο μηχανικός εξοπλισμός για την εφαρμογή τους.
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 Οι πάσης φύσεως μετρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι των παραμορφώσεων και μετακινήσεων
των εφεδράνων.

20



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.



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.
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Παράρτημα Α
Προσδιορισμός της θερμοκρασίας του φορέα κατά την εγκατάσταση των
εφεδράνων για τη ρύθμιση αυτών
Η μέση θερμοκρασία της κατασκευής μπορεί να προσδιορισθεί με μετρήσεις σε καταλλήλως επιλεγμένα
σημεία. Η επιλογή των σημείων αυτών μέτρησης εξαρτάται από την διατομή του φορέα και τις τοπογραφικές
συνθήκες.
Η θερμοκρασία επιφανείας του φορέα μπορεί να μετρηθεί, για παράδειγμα, με ψηφιακό θερμόμετρο με
αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας επιφανείας ή με την στερέωση κατάλληλων ελασμάτων θερμοστοιχείων.
Αν η γέφυρα εκτείνεται σε περιοχές με διαφορετικές τοπογραφικές συνθήκες (π.χ. πάνω από έδαφος και
νερό), συνιστάται ο επιμερισμός της, κατά τη διαμήκη έννοια, σε τμήματα και η μέτρηση της μέσης
θερμοκρασίας της κατασκευής σε κάθε τμήμα ξεχωριστά. Με βάση τις μέσες αυτές θερμοκρασίες θα
υπολογισθεί στην συνέχεια η μετακίνηση κάθε τμήματος και θα προσδιορισθεί εάν απαιτείται ρύθμιση των
εφεδράνων και το μέγεθος αυτής.
Για την επιλογή των σημείων μέτρησης της θερμοκρασίας, ανά τύπο φορέα παρέχονται οι ακόλουθες
συστάσεις:
Πλάκες:
Η θερμοκρασία θα μετράται στο γεωμετρικό κέντρο της άνω και κάτω επιφάνειας. Ο μέσος όρος των δύο
αυτών τιμών είναι η μέση θερμοκρασία της πλάκας.
Πλακοδοκοί:
Η θερμοκρασία της πλάκας θα λαμβάνεται ως ο μέσος όρος των θερμοκρασιών της άνω και κάτω
επιφάνειας στο γεωμετρικό κέντρο της.
Η θερμοκρασία των δοκών θα λαμβάνεται ως ο μέσος όρος των θερμοκρασιών της επιφάνειας στο μέσον
των εξωτερικών παρειών των δύο κυρίων εξωτερικών δοκών.
Η μέση θερμοκρασία της ανωδομής θα υπολογίζεται ως ο κεντροβαρικός μέσος όρος των ανωτέρω δύο
μέσων θερμοκρασιών με βάρη την αναλογία των εμβαδών των διατομών της πλάκας και των δοκών προς το
εμβαδόν της συνολικής διατομής του φορέα.
Κιβωτοειδείς διατομές:
Η θερμοκρασία του αέρα μέσα στο κιβώτιο μπορεί να ληφθεί ως η μέση θερμοκρασία της κατασκευής
(συνήθως ισχύει με απόκλιση ±1°C).
Επειδή τα εφέδρανα συνήθως ρυθμίζονται πριν τοποθετηθεί στον φορέα η μόνωση και η ασφαλτική στρώση,
δεν υπάρχει πρόβλημα στη μέτρηση της θερμοκρασίας στην άνω επιφάνεια της πλάκας. Όπου αυτά έχουν
ήδη τοποθετηθεί πρέπει να συμφωνηθεί μια κατάλληλη μέθοδος για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.
Μια εναλλακτική μέθοδος δίδεται στο Παράρτημα Β.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1337-10.

21

32560

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Παράρτημα Β
Υπόδειγμα πρωτοκόλλου
Θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Στις σειρές 1 – 7: τα στοιχεία των εφεδράνων με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του
κατασκευαστή των εφεδράνων.

x

Στις σειρές 8 -15: η κατάσταση των εφεδράνων κατά την εκφόρτωσή τους στο εργοτάξιο

x

Στην σειρά 18: η κατάσταση των επιφανειών εφαρμογής του κονιάματος

x

Στις σειρές 19 – 23: πληροφορίες για την προ-ρύθμιση των εφεδράνων, την διαδικασία
τοποθέτησης, καθώς και το κονίαμα έδρασης. Στην περίπτωση κατασκευής με έγχυτο επί
τόπου σκυρόδεμα θα αναγράφεται η θερμοκρασία αέρα, η οποία θα μετράται με κατάλληλο
όργανο υπό σκιάν, καθώς και η θερμοκρασία του σκυροδέματος της δοκού έδρασης των
μεσόβαθρων ή στα ακρόβαθρα.

Προκειμένου περί εφεδράνων εφεδράνων γεφυρών που κατασκευάζονται με προώθηση ή στην
περίπτωση αντικατάστασης εφεδράνων, θα χρησιμοποιείται παρόμοιο έντυπο.

Έργο (ονομασία, θέση):_______________________________________________
Μέθοδος κατασκευής:_____________________________________________________
Κ.τ.Ε.:_______________________________________________________________
Aνάδοχος:_______________________________________________________
Τύπος εφεδράνου:________________________________________________________
Κατασκευαστής / αριθ.εντολής:_______________________________________________
Ανεξάρτητος ελεγκτής (αν προβλέπεται):_________________________
Διάταξη συστήματος εφεδράνων ή/και αριθ. σχεδίου εγκατάστασης εφεδράνων:________
Τύπος κονιάματος που χρησιμοποιήθηκε και δοκιμή καταλληλότητας:
Τρόπος κατασκευής στρώσεως: κάτω στρώση κονιάματος: άνω στρώση κονιάματος:
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1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01:2009

Θέση εγκατάστασης (αριθ. Στήριξης / θέση ) σύμφωνα με το σχέδιο

2

Τύπος εφεδράνου (σύντμηση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1337-1)
Αριθ. Εφεδράνου

3

Κατακόρυφο Φορτίο FZ σε kΝ

4

Οριζόντιες δυνάμεις Fx/Fy σε kΝ

5

Υπολογιστική Μετακίνηση σε mm, «+»
υποδεικνύει απομάκρυνση από το σταθερό
σημείο

6

Ρύθμιση σε mm

7

Αριθ. σχεδίου / αριθ. Φύλλου

8

Ημερομηνία παράδοσης

9

Πριν από την
εγκατάσταση

Vx ±
Vy ±
evx
evy

Σωστά εκφορτωμένο, τοποθετημένο πάνω σε τετράγωνη ξύλινη παλέτα
και καλυμμένο

10

Θέση σήμανσης στην άνω επιφάνεια του εφεδράνου

11

Ύπαρξη δείκτη

12

Ύπαρξη πινακίδας αναγραφής τύπου του εφεδράνου

13

Επίπεδο αναφοράς με χρήση 3 ακίδων στην κάτω επιφάνεια του
εφεδράνου

14

Καθαρότητα και προστασία έναντι διάβρωσης

15

Σωστή και σταθερή σύνδεση των προσωρινών διατάξεων περιορισμού
κινητότητας

16

Θέση εγκατάστασης σύμφωνα με τη σειρά 1

17

Υπερύψωση ανωδομής
Ημερομηνία και ώρα

18

Καθαρότητα επιφανειών έδρασης από κονίαμα

19

Διεύθυνση και μέγεθος προρύθμισης σε mm, «+» υποδεικνύει
απομάκρυνση από το σταθερό σημείο

20

Απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο, σε mm ανά m, όπως καθορίζεται
στα σημεία μέτρησης (διαμήκης / εγκάρσια)

21
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Εγκατάσταση

Τοποθέτηση κονιάματος

Ημερομηνία
Ώρα (από..…... έως….....)

22

Θερμοκρασία αέρα / θερμοκρασία κατασκευής, σε βαθμούς Κελσίου

23

Πάχος κονιάματος έδρασης σε χιλιοστά
(u) = άοπλο, (b) = οπλισμένο

Άνω
Κάτω

23
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Χαμήλωμα ανωδομής
24
Ημερομηνία / ώρα

25

Έναρξη
λειτουργίας

Έλεγχος αποδέσμευσης /αφαίρεσης των προσωρινών διατάξεων
παρεμπόδισης μετακίνησης του εφεδράνου

26

Έλεγχος προστασίας των επιφανειών ολίσθησης

27

Καθαρότητα και προστασία έναντι διάβρωσης

28

Ημερομηνία / ώρα

29

Θερμοκρασία αέρα / κατασκευής, σε °C

30
31

Αρχικές
μετρήσεις

Απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο, σε mm ανά m, όπως καθορίζεται
στα σημεία μέτρησης (διαμήκης, εγκάρσια)
Μετακίνηση σε mm, «+» υποδεικνύει απομάκρυνση από το σταθερό
σημείο ux/uy

32

Διατιθέμενο διάκενο ολίσθησης σε mm μεγ / ελαχ.

33

Διατιθέμενο διάκενο κλίσης σε mm μεγ / ελαχ.

34

Σχόλια ή άλλες πληροφορίες, π.χ. όσον αφορά στις διαδικασίες ανέγερσης, στις προσωρινές μετατροπές
των σταθερών σημείων, κ.λ.π.

Υπόδειξη : Τα εφέδρανα πρέπει να ρυθμίζονται μόνο με κοχλίες οριζοντίωσης

24

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Για τον Ανάδοχο

Για την Επίβλεψη
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Βιβλιογραφία



93/68/EC - Ευρωπαϊκή Οδηγία για θέματα υγείας και ασφάλειας



Ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία για θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας περιβάλλοντος.



ΕΛΟΤ EN 10051 + Α1 Specifications for continuously hot-rolled and coated paltes, sheet and trip of
non-alloy and alloy steel – Tolerances dimension and shape – Μη επικαλυμμένες πλάκες, φύλλα και
ταινίες συνεχούς θερμής έλασης από μη κεκραμένους και κεκραμένους χάλυβες - Ανοχές, διαστάσεις
και σχήματα
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ICS: 93.040

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών
Bridge deck joints

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-06-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0106-00 «Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών» 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 1501-05-01-06-00, 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 1501-05-01-06-00 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.

4
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Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση αρμών συστολο-διαστολής γεφυρών
στεγανού τύπου εργοστασιακής κατασκευής του προβλεπόμενου από τη μελέτη εύρους μετακίνησης.

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.
DIN 1072

3

Road bridges; design loads. Explanations -- Φορτία σχεδιασμού οδικών
γεφυρών. Επεξηγήσεις.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 οι πλήρως προδιαμορφωμένοι αρμοί εργοστασιακής κατασκευής,
 τα στοιχεία αγκύρωσής τους
 τα σφραγιστικά στοιχεία
 τα υλικά στεγάνωσης
 φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης
 μη συρρικνούμενα κονιάματα.

5
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4.2

©
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Αποδεκτά υλικά

Οι προσκομιζόμενοι προς εγκατάσταση αρμοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του κατασκευαστή και
τυπικά σχέδια λεπτομερειών, από τα οποία θα προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
εγκεκριμένης μελέτης. Θα συνοδεύονται επίσης από οδηγίες εγκατάστασης-ρύθμισης και συντήρησης. Οι
αρμοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν την διατήρηση της ομαλότητας του καταστρώματος κυκλοφορίας της
γέφυρας.
Ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να προτείνει την τοποθέτηση αρμών άλλου κατασκευαστή σε σχέση με τον
προβλεπόμενο από την μελέτη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) και του μελετητή.

4.3
4.3.1

Είδος αρμών
Αρμοί ολικού εύρους μετακίνησης > 20 mm

Σε κάθε περίπτωση οι προς τοποθέτηση αρμοί θα καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α. Η άνω στάθμη των σφραγιστικών στοιχείων θα βρίσκεται σε εσοχή, χαμηλότερα από την τελική επιφάνεια
του καταστρώματος, τα δε στοιχεία αυτά θα στερεώνονται ή θα αγκυρώνονται στα μεταλλικά προφίλ
εκατέρωθεν του ανοίγματος του αρμού.
β. Στην περίπτωση χρήσης δύο ή περισσοτέρων σφραγιστικών στοιχείων θα εξασφαλίζεται ισοκατανομή
του ανοίγματος του αρμού σε όλα τα σφραγιστικά στοιχεία (συμμετρική διάταξη).
γ. Η διάταξη των σφραγιστικών στοιχείων θα επιτρέπει τον αυτοκαθαρισμό τους, και δεν θα οδηγεί στην
ανάπτυξη υψηλών θλιπτικών τάσεων κατά την συστολή.
δ. Στα άκρα των σφραγιστικών στοιχείων θα προβλέπονται στεγανά πώματα.
ε. Οι αρμοί θα διαθέτουν έδρανα ή γλύστρες συγκράτησης των κινητών μερών από πολυουρεθάνη, ή άλλο
συνθετικό υλικό, για την σταθερή έδραση αυτών και την αθόρυβη λειτουργία.
4.3.2

Αρμοί ολικού εύρους μετακίνησης d 20 mm

Στην περίπτωση αρμών ολικού εύρους μετακίνησης μικρότερης ή ίσης προς 20 mm είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν «βυθισμένοι τύποι αρμών» καλυπτόμενοι από ασφαλτικές στρώσεις.
Για αρμούς ολικού εύρους μετακίνησης μικρότερης των 10 mm μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι αρμοί από
ελαστικό χωρίς ενίσχυση από χαλύβδινο έλασμα.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Η εγκατάσταση των αρμών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης-ρύθμισης, συντήρησης κλπ.
του εργοστασίου παραγωγής, τις οποίες υποχρεωτικά θα προσκομίζει ο Ανάδοχος συνοδευόμενες από
τεχνική μετάφραση στην Ελληνική υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Μηχανικό.
Για την εγκατάσταση των αρμών συστολο-διαστολής των γεφυρών, θα χρησιμοποιούνται τεχνικοί του
εργοστασίου κατασκευής, ή των αντιπροσώπων του εργοστασίου, με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία.
Το διάκενο του αρμού θα ρυθμίζεται με βάση την μέση θερμοκρασία της γέφυρας κατά την ώρα της
εγκατάστασης σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 1072.
Οι εργασίες στεγάνωσης του καταστρώματος της γέφυρας θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή στις θέσεις των
αρμών συστολο-διαστολής ώστε να επιτυγχάνεται στεγανή σφράγιση των παρειών του αρμού.
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Τα στοιχεία του αρμού, θα είναι αφαιρετά (λυόμενα) για περιοδικές επιθεωρήσεις αλλά και τυχόν
αντικατάσταση.
Κατά την εγκατάσταση των αρμών διακρίνονται γενικά οι ακόλουθες φάσεις:
α. Χάραξη του αρμού και κοπή του ασφαλτοτάπητα.
 Η Χάραξη θα γίνεται με την βοήθεια π.χ. οδηγού και κιμωλίας και αφορά τόσο τον άξονα του
αρμού όσο και τις θέσεις τομής του ασφαλτοτάπητα εκατέρωθεν του άξονά του στην
απαιτούμενη από το μέγεθος του αρμού απόσταση.
 Η κοπή του ασφαλτοτάπητα θα γίνεται κάθετα προς την επιφάνειά του με την χρήση
ασφαλτοκόπτη.
 Στη συνέχεια θα απομακρύνεται ο ασφαλτοτάπητας στο καθορισθέν, όπως παραπάνω
αναφέρεται, εύρος και θα γίνεται επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος επί
της οποίας πρόκειται να εδρασθεί ο αρμός με απομάκρυνση όλων των χαλαρών υλικών. Με την
χρήση μικρού κρουστικού πιστολέτου η επιφάνεια έδρασης του αρμού θα «αγριεύεται» ώστε να
αποκαλυφθεί καθαρό – υγιές σκυρόδεμα.
β. Διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης μη συρρικνούμενου κονιάματος:
 Για την διάστρωση της ισοπεδωτικής στρώσης μη συρρικνούμενου κονιάματος τοποθετούνται
φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης καταλλήλου πάχους στο διάκενο μεταξύ φορέα και
ακροβάθρου (ακραίος αρμός) η στο διάκενο μεταξύ γειτονικών φορέων (ενδιάμεσος αρμός) τα
οποία θα λειτουργήσουν σαν καλούπι.
 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο πάχος της ισοπεδωτικής στρώσης. Μεγάλου πάχους
ισοπεδωτική στρώση απαιτεί οπλισμό κατάλληλα συνδεδεμένο με τον οπλισμό του φορέα και
του ακροβάθρου.
 Η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.
 Υψομετρικός έλεγχος ώστε η έδραση του αρμού να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη και την διαμορφωθείσα εκατέρωθεν του αρμού επιφάνεια κύλισης.
γ. Τοποθέτηση των αγκυρίων:
 Η διάνοιξη των οπών για την τοποθέτηση των αγκυρίων θα γίνεται με χρήση
περιστροφικού/κρουστικού δραπάνου, αφού η ισοπεδωτική στρώση του κονιάματος σκληρυνθεί
επαρκώς.
 Οι οπές θα καθαρίζονται επιμελώς με πεπιεσμένο αέρα και θα ελέγχεται το βάθος τους με την
βοήθεια ενός αγκυρίου.
 Με την βοήθεια αναδευτήρα ανακατεύονται τα συστατικά της εποξειδικής ρητίνης και στην
συνέχεια γίνεται η έγχυσή της στις οπές και η τοποθέτηση των αγκυρίων.
 Κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης της εποξειδικής ρητίνης τα αγκύρια θα πρέπει να
συγκρατούνται στη σωστή τους θέση με την βοήθεια πλάκας οδηγού η με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο τρόπο.
δ. Τοποθέτηση των αρμών:
 Η τοποθέτηση των αρμών θα γίνεται από το χαμηλότερα υψομετρικό μέρος του αρμού.
 Οι οπές των αρμών θα καθαρίζονται επιμελώς με πεπιεσμένο αέρα.
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 H σύσφιγξη των κοχλιών (αγκυρόβιδων) θα γίνεται με δυναμομετρικό εργαλείο (δυναμόκλειδο),
επιβαλλομένης της υπό του προμηθευτή προβλεπομένης ροπής, αφού η εποξειδική ρητίνη έχει
αποκτήσει αρκετή αντοχή.
 Μετά τη σύσφιγξη και τον έλεγχο της ροπής γίνεται σφράγιση με κατάλληλο υλικό των οπών του
αρμού (συνήθως ελλειπτικών).
ε. Συναρμογή του αρμού με τις παρακείμενες επιφάνειες κύλισης:
 Η συναρμογή του αρμού συνίσταται στην πλήρωση των κενών μεταξύ των παραπλεύρων
επιφανειών του σώματος του αρμού και των προηγηθεισών τομών της επιφάνειας κύλισης με
κατάλληλο υλικό (εποξειδικό κονίαμα).
 Τα κενά καθαρίζονται επιμελώς με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα.
 Η όλη εργασία παρασκευής, διάστρωσης, συμπύκνωσης, τελειώματος θα γίνεται σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αρμών που απαιτούν μεταλλικό υπόβαθρο (μεταλλικά ελάσματα στις
παρυφές των υπό του αρμού γεφυρωμένων επιφανειών) θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην αρχική
τοποθέτησή τους όσο και στην παραμονή τους κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης στην σωστή θέση, σε
συσχετισμό με την επιμελημένη δόνηση του σκυροδέματος για την επίτευξη της αγκύρωσης των ελασμάτων
και αποφυγής δημιουργίας κενών.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
α. Έλεγχοι πριν από την έναρξη εγκατάστασης των αρμών:
 Έλεγχος των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τους αρμούς για την διαπίστωση της
καταλληλότητας αυτών για τις μετακινήσεις και τα φορτία σχεδιασμού της γέφυρας και την
διατήρηση της ομαλότητας της επιφάνειας κύλισης του καταστρώματος.
 Όταν προβλέπονται αρμοί με δυνατότητα μετακινήσεων κατά δυο διευθύνσεις (διαμήκη και
εγκάρσια) θα ελέγχονται τα πιστοποιητικά και ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά.
 Έλεγχος των πιστοποιητικών αντοχής και αντιδιαβρωτικής προστασίας του αρμού.
 Έλεγχος των πιστοποιητικών εμπειρίας των τεχνιτών που θα απασχοληθούν για την
εγκατάσταση των αρμών.
 Έλεγχος της προβλεπόμενης μεθοδολογίας εγκατάστασης των αρμών.
β. Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της άνω στάθμης των σφραγιστικών στοιχείων για την επιβεβαίωση ότι αυτά
βρίσκονται σε στάθμη χαμηλότερη της επιφάνειας κύλισης, στην περίπτωση αρμών ολικής
μετακίνησης > 20 mm.
 Έλεγχος της υδατοστεγανότητας του αρμού.
 Έλεγχος της προσαρμογής του αρμού με την επιφάνεια κύλισης της γέφυρας.

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.

8
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Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες επιμετρώνται ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως εγκατεστημένου αρμού διαστολής–συστολής
γεφυρών για κάθε τύπο, με βάση το ολικό εύρος μετακίνησης σε χιλιοστά (mm), είτε δι’ αναγωγής των
μέτρων μήκους των αρμών διαφόρων τύπων, είτε σε μέτρα μήκους συμβατικού αρμού ολικού εύρους
μετακίνησης 60 mm.
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

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.

9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες
Bridge deck waterproofing with synthetic membranes

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0107-01 «Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές
μεμβράνες» 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 1501-05-01-07-01, 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 1501-05-01-07-01 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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Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην στεγάνωση των καταστρωμάτων των γεφυρών με χρήση συνθετικών
μεμβρανών (υπό μορφή ρολών, ή χυτών επί τόπου).
Περιλαμβάνονται η προετοιμασία της επιφάνειας και η εφαρμογή της στρώσης στεγάνωσης και των
στρώσεων προστασίας αυτής.

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 hydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- Ικριώματα

ΕΛΟΤ EN 1504-10

Products and systems for the protection and repair of concrete structures –
Definitions – Requirements - Quality control and evaluation of conformity –
Part 10: Site application of products and systems and quality control of the
works -- Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή
δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και
αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 10: Επί τόπου εφαρμογή προϊόντων
και συστημάτων και έλεγχος ποιότητας εργασιών

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Plastics - Determination of tensile properties – Part 1: General principles –
Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού Μέρος 1: Γενικές αρχές

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 178

Plastics - Determination of flexural properties -- Πλαστικά. Προσδιορισμός
ιδιοτήτων κάμψης

5
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ΕΛΟΤ EN 13970

Flexible sheets for waterproofing – Bitumen water vapour control layers –
Definitions and characteristics. -- Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης.
Ασφαλτόπανα για τον έλεγχο της διαπεράτοτητας των ατμών - Ορισμοί και
χαρακτηριστικά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1548

Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing – Method for exposure to bitumen -- Εύκαμπτα φύλλα
στεγάνωσης – Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων Μέθοδος για την έκθεση σε ασφαλτικά

ΕΛΟΤ 34-1

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tear strength - Part
1: Trouser, angle and crescent test pieces -- Ελαστικό, βουλκανισμένο ή
θερμοπλαστικό. Προσδιορισμός της αντοχής σε απόσχιση. Μέρος 1: Δοκίμια
μορφής πανταλονιού, γωνίας και ημισελήνου

DIN 53505

Testing of rubber – Shore A and Shore B hardness test -- Μέθοδοι δοκιμής
σκληρότητας ελαστικού Shore A και Β

ΕΛΟΤ EN 863

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets -- Κράνη
προστασίας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345
ΕΛΟΤ ΕΝ 149

3

Personal protective equipment – Safety footwear – Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας
Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Τα συστήματα στεγάνωσης με συνθετικές μεμβράνες κατηγοριοποιούνται ως εξής:
1.

Ως προς την κυρίως στρώση στεγάνωσης:
 Στεγανοποίηση με εφαρμογή μονής ή διπλής ασφαλτικής μεμβράνης (απλό ή διπλό
ασφαλτόπανο) με πολυμερισμένη άσφαλτο.
 Στεγανοποίηση με εφαρμογή συνθετικής στεγανωτικής μεμβράνης από μαλακό PVC (PVC-P).
 Στεγανοποίηση με σχηματισμό εύκαμπτης μεμβράνης από ελαστομερή πολυουρεθάνη (PUR)
εφαρμοζόμενη σε υγρή μορφή ή με ψεκασμό.

2.

6
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Οι απαιτήσεις για την στρώση προστασίας της μεμβράνης εξαρτώνται από τον τρόπο κατασκευής του
υπερκείμενου οδοστρώματος και ιδιαίτερα αν πρόκειται να εφαρμοσθεί ασφαλτική στρώση κυλινδρούμενη εν
θερμώ.
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, η στρώση προστασίας θα διαμορφώνεται με σκυρόδεμα
οπλισμένο με γαλβανισμένο πλέγμα πυκνού βρόχου με ράβδους μικρής διαμέτρου.
3.

Ως προς τις απαιτήσεις επάλειψης και σφράγισης της επιφάνειας σκυροδέματος του φορέα:
 Σφράγιση με εποξειδική ρητίνη σε δύο τουλάχιστον στρώσεις με επίπαση σκληρής χαλαζιακής
άμμου ώστε να δημιουργείται τραχεία επιφάνεια για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης του
συστήματος στεγάνωσης.
 Εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιάματος (συνήθως στις περιπτώσεις τραχείας
επιφανείας του σκυροδέματος του φορέα).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Προετοιμασία της επιφάνειας του φορέα

Η προς στεγανοποίηση επιφάνεια του φορέα θα είναι λεία, ομοιόμορφη και απαλλαγμένη από σκόνες,
τέφρα, λάδια ή άλλες ξένες ουσίες και χαλαρά υλικά.
Συνιστάται ο καθαρισμός με νερό υπό υψηλή πίεση σε συνδυασμό με μηχανικό σάρωθρο οδοστρωμάτων.
Η επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 Επιπεδότητα: να μην υπάρχουν εξάρσεις ή κοιλότητες μεγαλύτερες από 1,0 cm επί μήκους
4,00 m.
 Τραχύτητα 0,3 έως 1,0 mm, εφ’ όσον θα εφαρμοστεί σφραγιστική επάλειψη με εποξειδική
ρητίνη.
Στις θέσεις όπου η τραχύτητα υπερβαίνει τα 5,0 mm πρέπει να εφαρμόζεται επισκευαστικό κονίαμα για την
εξομάλυνση των επιφανειών.
Για πάχη τσιμεντοκονιάματος από 1.0 έως 3.5 cm, θα χρησιμοποιούνται τσιμεντοκονιάματα με πλαστικές
ύλες, ενώ για πάχη επίστρωσης με πάχη > 3.5 cm μπορούν να χρησιμοποιούνται και κοινά
τσιμεντοκονιάματα.
Ο έλεγχος της τραχύτητας θα διεξάγεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1504-10.

5.2

Εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης

Οι εποξειδικές ρητίνες θα έχουν ειδικό βάρος 1,0 - 1,10 kg/l, δεν θα περιέχουν διαλύτες και θα είναι χαμηλού
ιξώδους. Θα εφαρμόζονται δύο στρώσεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη. Η δεύτερη
στρώση μπορεί, αν απαιτείται, να εφαρμοσθεί και σε υγρή επιφάνεια.
Η ανάλωση για την πρώτη στρώση θα είναι τουλάχιστον 400 g/m2, ενώ για τη δεύτερη στρώση τουλάχιστον
250 g/m2.
Επί της δεύτερης στρώσης θα γίνεται επίπαση με ξηρανθείσα πυριτική άμμο για την εξασφάλιση ισχυρής
πρόσφυσης της επικείμενης στεγανωτικής στρώσης.
Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των εποξειδικών στρώσεων έχουν ως εξής:
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Πίνακας 1 – Χαρακτηριστικά εποξειδικού υποστρώματος στεγανοποιητικών στρώσεων
Για την εφαρμογή
ασφαλτικών μεμβρανών
1η. στρώση ≥ 400 g/m²
I

II

Πρώτη στρώση

Πρώτη στρώση και
σφραγιστική επάλειψη

επίπαση με περίπου 1 kg/m²
άμμο κοκκομετρίας Α

IV

________________

1η στρώση ≥ 400 g/m²

1η στρώση ≥ 400 g/m²

επίπαση με περίπου 1 kg/m²
άμμο κοκκομετρίας Β

2η στρώση ≥ 300 g/m²

2η στρώση ≥ 300 g/m²
III

Για την εφαρμογή χυτής
πολυουρεθάνης

Επίπαση με άμμο
κοκκομετρίας B

Πρώτη στρώση και
σπατουλάρισμα

Πρώτη στρώση ≥ 400 g/m²
σπατουλάρισμα ≥ 600 g/m² (κοκκομετρία C)
επίπαση με άμμο | 1 kg/m² κοκκομετρίας A

Πρώτη στρώση,
σπατουλάρισμα και
σφραγιστική επάλειψη

Πρώτη στρώση ≥ 400 g/m2
σπατουλάρισμα ≥ 600 g/m² (κοκκομετρία C)
επίπαση με περίπου 1 kg/m² άμμο κοκκομετρίας B
σφραγιστική επάλειψη ≥ 300 g/m²
επίπαση (μόνο σεστεγανοποιήσεις με ρευστά πλαστικά υλικά)
με άμμο κοκκομετρίας B |1 kg/m²

Σχήμα 1 – Κοκκομετρικές καμπύλες Α και Β για την άμμο επίπασης
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Σχήμα 2 – Κοκκομετρική καμπύλη C για τα αδρανή υλικά σπατουλαρίσματος

5.3

Εφαρμογή μεμβράνης από μαλακό PVC (PVC- P)

Το σύστημα στεγάνωσης έχει την ακόλουθη δομή:
α.

Προεπάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε αναλογία 300 g/m2.

β.

Επάλειψη με ασφαλτική κόλλα τουλάχιστον σε αναλογία 2.5 kg/m2 αφού στεγνώσει καλά η
προεπάλειψη.

γ.

Εφαρμογή μεμβράνης από μαλακό PVC (PVC-P) ή από ασφαλτικό αιθυλικό συμπολυμερές (ECB
Ethylene Copolymer Bitumen).

Οι μεμβράνες από μαλακό PVC (PVC-P) θα είναι συμβατές με τα ασφαλτικά υλικά (μέθοδος δοκιμής του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1548) και θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εκτός αν προβλέπεται άλλως από την
μελέτη:
Πίνακας 2 – Χαρακτηριστικά μεμβρανών από μαλακό PVC (PVC-P)
Δοκιμή

Απαιτήσεις

Εφελκυστική αντοχή (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 527-1)

>15 Ν/mm2

Επιμήκυνση στην θραύση (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 527-1)

>200%

Αντίσταση στη διάδοση σχισίματος (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO 178)

> 80 Ν/mm2

Αναδίπλωση σε χαμηλή θερμοκρασία

Χωρίς ρωγμές στην αναδίπλωση
υπό θερμοκρασία - 20°C

(Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 178)
Αντίσταση σε σχίσιμο υπό πίεση (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO
178)

4 bar σε διάρκεια 72 ωρών

Συμπεριφορά μετά από αποθήκευση
θερμοκρασία (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 178)

6 h στους 80°C, χωρίς φουσκάλες

σε

υψηλή

Το πάχος της μεμβράνης θα είναι τουλάχιστον 2 mm.
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Επισημαίνεται ότι στην συνήθη του μορφή το PVC-P δεν είναι συμβατό με την θερμή άσφαλτο.
Εάν η μεμβράνη είναι κατάλληλη για επαφή με το ασφαλτικό σκυρόδεμα (δοκιμή σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1548) δεν απαιτείται προστατευτική στρώση.
Διαφορετικά, θα εφαρμόζεται στρώση αμμασφάλτου ελαχίστου πάχους 2,0 cm, εκτός εάν προβλέπεται η
διάστρωση σκυροδέματος ρύσεων (οπότε δεν απαιτείται προστατευτική στρώση).
Υπό το πεζοδρόμιο δεν απαιτείται προστατευτική στρώση για οποιονδήποτε τύπο μεμβράνης.

5.4

Εφαρμογή στρώσης πολυουρεθάνης

Τα συστήματα στεγανοποίησης με εφαρμογή στεγανωτικής μεμβράνης από πολυουρεθάνη σε υγρή μορφή
(PUR) έχουν την ακόλουθη δομή:
 Σφραγιστική στρώση από εποξειδική ρητίνη.
 Μέσο πρόσφυσης και primer (αν απαιτείται).
 Στεγανωτική στρώση από πολυουρεθάνη δύο συστατικών.
 Συνδετική στρώση (αν απαιτείται).
 Προστατευτική στρώση (ασφαλτική στρώση ή προστατευτική στρώση σκυροδέματος).
Πίνακας 3 – Προδιαγραφές στρώσης πολυουρεθάνης
Πάχος στρώσης

Το ελάχιστο πάχος θα είναι τουλάχιστον 3 mm, σε καμία θέση να
είναι ≥2 mm και d 6 mm.

Γενική εμφάνιση

Δεν θα εμφανίζει φυσαλίδες, πόρους και κοιλότητες.

Υδατοπερατότητα

Πλήρης στεγανότητα σε εναλλασσόμενη πίεση 0.0 έως
0.5 N/mm2 σε δοκίμια με την εφαρμογή 1000 κύκλων φόρτισης
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13970.

Συμπεριφορά σε υψηλή
θερμοκρασία

Θα παραμείνει σταθερή στους 250°C χωρίς σχηματισμό
κοιλοτήτων.

Απορρόφηση νερού

Να μην υπάρχει δυσμενής επίδραση στην υδατοστεγανότητα, την
γεφύρωση ρωγμών και την εφελκυστική αντοχή πρόσφυσης.

Χημικές ιδιότητες

Σταθερότητα έναντι ασφάλτου, καυσίμων, ελαίων και αλκαλίων.

Περιεκτικότητα σε στερεά

>99%

Επιμήκυνση σε θραύση
κατά ISO 34-1

>300%

Σκληρότητα Shore κατά
DIN 53505

>60

Εφελκυστική αντοχή

>5.0 N/mm2

Θα εφαρμόζεται πολυουρεθάνη (PUR) δύο συστατικών, μεγάλης ελαστικότητας, με χρήση μηχανικών
μέσων. Η διάστρωση θα γίνεται κατά δύο διευθύνσεις.
Η στρώση θα είναι ομοιογενής και δεν θα παρουσιάζει ρηγματώσεις και ασυνέχειες.
Η θερμοκρασία του καταστρώματος της γέφυρας κατά την διάστρωση θα είναι τουλάχιστον 8°C.
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Η στεγανωτική στρώση θα εφαρμόζεται μετά από επαρκή σκλήρυνση του ασταριού και όχι λιγότερο από
30 min.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Το πάχος της στεγανωτικής στρώσης θα ελέγχεται με παχύμετρο κατά την διάρκεια της κατασκευής έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται το προβλεπόμενο από την μελέτη πάχος και να λαμβάνονται άμεσα
τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα.
Θα λαμβάνονται δείγματα του στεγανωτικού υλικού επί δισκίων από γυαλί, ΡΕ ή τεφλόν. Μετά από
παρέλευση 7 ημερών θα αποκόπτονται τετραγωνικά δοκίμια πλευράς 50 r 1 mm για τον εργαστηριακό
έλεγχο.
Για επιφάνεια προς στεγανοποίηση έως 250 m2 θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία σειρά δοκιμών και για
κάθε επιπλέον 500 m2 επιφανείας, μία επιπλέον δοκιμή.
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
 Αναθυμιάσεις συνθετικών υλικών σε υγρή μορφή
 Χειρισμός εποξειδικών ρητινών
 Χειρισμός θερμών υλικών

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας
 Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/EE (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με
το ΠΔ 305/96) είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία
(ΠΔ 17/96 και ΠΔ 159/99 κλπ) στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (βλέπε Βιβλιογραφία της
παρούσας).
 Συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
 Υποχρεωτική χρησιμοποίηση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
-

Προστατευτική ενδυμασία (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 863)

-

Προστασία χεριών και βραχιόνων (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 388)

-

Προστασία κεφαλιού (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397)

-

Προστασία αναπνοής (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ149)

-

Προστασία ματιών και προσώπου (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165)

-

Προστασία ποδιών (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345)

11

32584

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Κατά την εφαρμογή ρητινών και πολυουρεθανικών υλικών επιβάλλεται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού
(γάντια και γυαλιά προστασίας, προστασία της αναπνοής) και η αποφυγή επαφής των υλικών με τα μάτια και
τον βλεννογόνο της μύτης.
Επισημαίνεται ότι πολλά από τα πολυουρεθανικά υλικά σε υγρή μορφή περιέχουν ισοκυάνιο, υλικό τοξικό για
τον άνθρωπο.
Κατά την εφαρμογή των συνθετικών υλικών σε υγρή μορφή θα διασφαλίζεται ότι επί του κατά-στρώματος της
γέφυρας δεν γίνεται χρήση γυμνής φλόγας και συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης.
Τα συνθετικά υλικά σε υγρή μορφή και θερμοκρασίες 40-50°C δημιουργούν αναθυμιάσεις, οι οποίες σε
μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να είναι τοξικές.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα αυτών, καθώς και οι συσκευασίες τους θα
συγκεντρώνονται και θα μεταφέρονται προς απόρριψη ως στερεά απόβλητα σε κατάλληλους χώρους.
Τα άχρηστα υλικά σε καμία περίπτωση δεν θα αποτίθενται υπό την γέφυρα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) στεγανωθείσας επιφάνειας, ανάλογα με την
εφαρμοζόμενη μέθοδο.
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 στεγάνωση των
καταστρωμάτων γεφυρών με χρήση συνθετικών μεμβρανών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,
δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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

12

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
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Βιβλιογραφία

 Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α (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.
-

ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against
mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος
για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών
Bridge drainage systems

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0108-00 «Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών» 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 1501-05-01-08-00, 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 1501-05-01-08-00 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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Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή συστήματος αποχέτευσης γεφυρών. Ειδικότερα στην
εργασία περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση στον φορέα γεφυρών των στοιχείων συλλογής και
απαγωγής των ομβρίων του καταστρώματος (στόμια συλλογής και αγωγοί).
Για τη διάταξη των στοιχείων της αποχέτευσης των καταστρωμάτων των γεφυρών (θέσεις και πύκνωση των
στομίων υδροσυλλογής) ισχύουν τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας),
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου.
Στις ΟΜΟΕ καθορίζεται επίσης η διάταξη των αγωγών απαγωγής των συλλεγόμενων νερών (στη θέση του
στομίου εκτός του φορέα, κατά μήκος του φορέα της γέφυρας, με ανάρτηση από τον φορέα ή στην
περίπτωση κιβωτιοειδών φορέων στο εσωτερικό της διατομής).

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 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00

Building piping systems under pressure with welded, galvanized steel tubes - Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες
γαλβανισμένους με ραφή

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02

Pressurized u-PVC pipe networks for sewage -- Δίκτυα αποχέτευσης από
σωλήνες u-PVC

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-04-00

Ductile iron pipe networks -- Δίκτυα από Σωλήνες Ελατού Χυτοσιδήρου

ΕΛΟΤ EN 10027-1

Designation systems for steels - Part 1: Steel names -- Συστήματα
χαρακτηρισμού για χάλυβες. Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα. Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 10088-1

Stainless steels - Part 1: List of stainless steels -- Ανοξείδωτοι χάλυβες.
Μέρος 1: Κατάλογος ανοξείδωτων χαλύβων
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Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά αυτά είναι:
 Στόμια υδροσυλλογής: εργοστασιακής προέλευσης (χαλύβδινα γαλβανισμένα) ή από
αλουμίνιο (χυτό), κατάλληλα για γέφυρες, με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του στομίου.
 Σωλήνες:

4.2

-

Από PVC

-

Γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες

-

Από ελατό χυτοσίδηρο

-

Από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 1.4404 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10088-1 για τον
εγκιβωτισμό στον φορέα της γέφυρας, τμήμα του αγωγού (όπου προβλέπεται από τη
μελέτη).

Στόμια υδροσυλλογής

Θα είναι εργοστασιακής προέλευσης και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών αναγνωρισμένων
εργαστηρίων.
Οι τυπικές τους διαστάσεις κυμαίνονται από 300 x 100 mm έως 500 x 500 mm, η δε σχάρα τους συνδέεται
με το πλαίσιο με στροφείς (μεντεσέδες) και φέρει στοιχείο ασφάλισης (κλείδωμα) με χωνευτή βίδα τύπου
Alen (κατ’ ελάχιστον).

4.3

Αγωγοί

Για τους αγωγούς ισχύουν οι απαιτήσεις που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1:

6
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Πίνακας 1 – Απαιτήσεις αγωγών

4.4

Σωλήνες από υλικό PVC

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0602-02

Γαλβανισμένοι
σιδηροσωλήνες

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-0105-00

Σωλήνες από ελατό
χυτοσίδηρο

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0604-00

Ειδικά τεμάχια σωλήνων

Πρόκειται για τις γωνίες (“L”) και τα “T” που χρησιμοποιούνται για την
συνδεσμολογία και ως αναμονές εισπίεσης νερού για την έκπλυση
και καθαρισμό των αγωγών. Τα ειδικά τεμάχια θα είναι από υλικό,
αντίστοιχο με εκείνο των σωληνώσεων.

Ελαστικοί σύνδεσμοι

Θα είναι από ελαστομερές υλικό με σπειροειδή οπλισμό.
Εφαρμόζονται στις θέσεις των αρμών διαστολής των γεφυρών για
την
εξασφάλιση
στεγανότητας
του
δικτύου
κατά
τις
συστολοδιαστολές του φορέα (περιπτώσεις αμφιερείστων φορέων
καταστρώματος, και θέσεις ακροβάθρων) μεταξύ των δυο
συνδεόμενων σωλήνων. Στην περίπτωση σύνδεσης κατακόρυφων
σωληνώσεων (π.χ. μετάβαση από σωλήνα στηριζόμενο στο φορέα
σε σωλήνα στηριζόμενο σε βάθρο που φέρει εφέδρανο), οι ελαστικοί
σύνδεσμοι μπορεί να υποκαθίστανται από ειδικές διατάξεις χοάνης
από χαλυβδόφυλλα κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10027-1,
γαλβανισμένα εν θερμώ (hot dip galvanized) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN ISO 1461

Στοιχεία στήριξης αγωγών

Θα είναι εργοστασιακής προέλευσης διατάξεις με τους απαιτούμενους κοχλίες, περικόχλια, κολάρα, πλάκες
αγκύρωσης σκυροδέματος της γέφυρας κλπ. Όλα τα υλικά των συνδέσμων θα είναι γαλβανισμένα ή
ανοξείδωτα.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Η πυκνότητα τοποθέτησης των στομίων υδροσυλλογής και η διάταξη των σωλήνων καθορίζεται από την
Μελέτη. Τυπικά τα στόμια υδροσυλλογής τοποθετούνται σε απόσταση 2-3 m ανάντη (κατά την έννοια της
κατά μήκος κλίσης) των αρμών του καταστρώματος.

5.2
5.2.1

Τοποθέτηση
Στόμια υδροσυλλογής

Τοποθετούνται επί του φορέα με τη μεγάλη διάσταση τους κατά μήκος του άξονα της γέφυρας και με την
άνω επιφάνεια της σχάρας στη στάθμη της επιφανείας κυλίσεως.
Στη θέση τοποθέτησης τους διακόπτεται το σύστημα μεμβρανών υδρομόνωσης του καταστρώματος της
γέφυρας και εφαρμόζονται ειδικά μέτρα σφράγισης γύρω από τα εξωτερικά τοιχώματα του στομίου σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στομίου.
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Εφιστάται η προσοχή στην διάταξη της σχάρας: η σχάρα πρέπει να στρέφεται αντίθετα προς την κατεύθυνση
της κυκλοφορίας.
5.2.2

Αγωγοί

Τοποθετούνται στις θέσεις που ορίζονται στα σχέδια της μελέτης και στηρίζονται με τις ειδικές διατάξεις που
προαναφέρθηκαν, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.
Η σύνδεση των αγωγών γίνεται με ελαστικούς συνδέσμους ή διατάξεις τύπου χοάνης σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 4.4 της παρούσας.
Η πύκνωση των στηρίξεων καθορίζεται και από τις οδηγίες του κατασκευαστή των συστημάτων στήριξης.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Στόμια υδροσυλλογής
 Έλεγχος των διαστάσεων των σχαρών των στομίων για την επιβεβαίωση ότι είναι αυτές που
προβλέπονται από την μελέτη αποχέτευσης ομβρίων και διαπίστωση εάν η απορροφητικότητα
τους, (σύμφωνα με βεβαίωση του κατασκευαστή τους), καλύπτει τις απαιτήσεις της μελέτης
αποχέτευσης.
 Έλεγχος της ακριβούς υψομετρικής διάταξης του στομίου. Στόμια με υψομετρικές διαφορές
μεγαλύτερες των +/- 2,0 cm από την τελική στάθμη του καταστρώματος θα αποξηλώνονται και
θα επανατοποθετούνται.
 Έλεγχος των θέσεων τοποθέτησης (πύκνωση) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και της
φοράς ανοίγματος της σχάρας εν σχέση με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας επί του
καταστρώματος.


Έλεγχος των συνδέσεων στομίου – αγωγού απαγωγής για την διαπίστευση τυχόν εμφανών
προβλημάτων στεγανότητας.

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.

6.2

Αγωγοί
 Έλεγχος συμμόρφωσης του τύπου και της διατομής των τοποθετηθέντων σωλήνων με τις
απαιτήσεις της μελέτης
 Έλεγχος συνδέσμων από ελαστομερές υλικό με σπειροειδή οπλισμό σε κάθε περίπτωση. Κατ΄
εξαίρεση επιτρέπεται η εφαρμογή διατάξεων τύπου χοάνης μόνο σε κατακόρυφες σωληνώσεις.
 Έλεγχος ότι όλες οι διατάξεις στήριξης των σωλήνων στα στοιχεία της γέφυρας είναι από
γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

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

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
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 κατασκευή συστήματος
αποχέτευσης γεφυρών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
x

Τα στόμια υδροσυλλογής, τα οποία επιμετρώνται ανά χιλιόγραμμο (kg) βάρους πλήρως
εγκατεστημένου και συνδεδεμένου στομίου.

x

Οι σωλήνες, οι οποίοι επιμετρώνται ανά μέτρο μήκους (μμ), ανά είδος, μέγεθος και τύπο σωλήνα.

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
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Βιβλιογραφία
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ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Αποχέτευση-Στράγγιση, Υδραυλικά Έργα Οδών
του ΥΠΕΧΩΔΕ και ειδικότερα «ΟΔΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ»
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων
Fixing of guard rails and lighting poles on bridge decks and walls

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-09-02:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0109-02 «Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού
επί γεφυρών ή τοίχων» 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 1501-05-01-09-02, 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 1501-05-01-09-02 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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Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί
γεφυρών ή τοίχων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείων έδρασης/στήριξης μεταλλικών
στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί τεχνικών έργων.

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 1501-05-05-01-00

Road guard rails -- Στηθαία ασφαλείας οδών

ΕΛΟΤ EN 1317-1

Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test
methods -- Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 1: Ορολογία και γενικά
κριτήρια για μεθόδους δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 4032

Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B -- Εξαγωνικά περικόχλια,
τυπος 1. Κατηγορίες προϊόντος Α και Β

ΕΛΟΤ EN ISO 7089

Plain washers - Normal series - Product grade A -- Επίπεδες ροδέλες Κανονική σειρά - Κατηγορία προϊόντος Α

ΕΛΟΤ EN 10027-1

Designation systems for steels - Part 1: Steel names -- Συστήματα
χαρακτηρισμού για χάλυβες. Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 14640

Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of copper
and copper alloys - Classification -- Αναλώσιμα συγκολλήσεων. Συμπαγή
σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση τήξεως χαλκού και κραμάτων αυτού.
Κατηγοριοποίηση

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων
δοκιμών και διακριβώσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4034

Hexagon nuts - Product grade C -- Εξάγωνα περικόχλια – Κατηγορία
προϊόντος C
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets -- Κράνη
προστασίας

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection – Vocabulary – Mέσα ατομικής προστασίας ματιών Λεξιλόγιο

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

4.1.1

Διατάξεις στήριξης μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας

Για την στήριξη των ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων σε Τεχνικά Έργα θα χρησιμοποιούνται
κατάλληλες διατάξεις εργοστασιακής κατασκευής (βλέπε Σχήμα 1), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Δυνατότητα ανάληψης του προβλεπόμενου φορτίου πρόσκρουσης, η οποία θα αποδεικνύεται
με πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου για το σύνολο στηθαίου-αγκύρωσης, για
επίπεδο συγκράτησης H2 ή H3 ή Η4 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-1, σύμφωνα με την
μελέτη ασφάλισης της οδού (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-01-00).
 Δυνατότητα οριζόντιας ρύθμισης κατά την κοχλίωση (οι διατάξεις θα φέρουν ελλειπτικές οπές
διέλευσης κοχλίων).
 Δυνατότητα υψομετρικής ρύθμισης (κατακορύφωσης των στηθαίων) με την παρεμβολή π.χ.
πλάκας ΝΕΟPRENE.
 Εφαρμογή εργοστασιακής αντιδιαβρωτικής προστασίας σε όλα τα μεταλλικά μέρη των
διατάξεων στερέωσης.
 Τυποποίηση και ακρίβεια των διαστάσεων, (διάταξη οπών κοχλίωσης) για την αποφυγή
προβλημάτων συναρμογής των στηθαίων.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Ƨ

Ƨ

(ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
(ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Τομή Β-Β

Όψη

ƪǍĮǄǔǌǈǉƾ ȺİǏǈǉǗǒǊǈĮ

ƨ

ƨ
7

32603

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

Τομή Α-Α

©

ΕΛΟΤ

Λεπτομέρεια “X” κοχλία χωνευτής κεφαλής
ƨ

ƨ

Τομή Β-Β (Στηθαίο με χειρολισθήρα)

Όψη (Στηθαίο με χειρολισθήρα)

Σχήμα 1 – Ενδεικτική διάταξη στήριξης ορθοστατών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
4.1.2

Διατάξεις στήριξης ιστών οδοφωτισμού

Όταν το πλάτος του πεζοδρομίου επί γεφυρών ή σε θέσεις τοίχων είναι περιορισμένο και δεν υπάρχει χώρος
για την τοποθέτηση του ιστού οδοφωτισμού πίσω από το στηθαίο ασφαλείας, θα εφαρμόζονται διατάξεις
έδρασης του επόμενου Σχήματος 2, εάν δεν προβλέπονται άλλες από την μελέτη του έργου.
Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένες μεταλλικές υποδοχές, εργοστασιακής κατασκευής οι οποίες
αγκυρώνονται επί στοιχείων του φορέα ή επί του τοίχου. Οι υποδοχές αυτές επιτρέπουν την ασφαλή
στερέωση του ιστού μέσω κοχλιώσεων και την αφαίρεση αυτού χωρίς βλάβη ούτε του ιδίου ούτε της
υποδοχής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

Τομή Α-Α

Όψη

Τομή Γ-Γ

Στήριξη σε στηθαίο ασφαλείας

Σχήμα 2 – Τυπική διάταξη στήριξης για ιστό ύψους Η d 8,00 m

4.2

Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Τα στοιχεία στήριξης/στερέωσης περιλαμβάνουν τα εξής επί μέρους υλικά:

9
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ΕΛΟΤ

Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας
 Κοχλίες χωνευτής κεφαλής με εξαγωνικά περικόχλια κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 4032 και
ISO 4034-Μ12-πολυαμίδης και ροδέλες 13 ΕΛΟΤ EN ISO 7089.
 Κοχλίες με εξαγωνικά περικόχλια κατά το Πρότυπο EN ISO 4032 και ροδέλες Ø50 x 18 x 4.
 Χαλύβδινα ελάσματα πάχους 10 και 20 mm.
 Κλωβούς αγκύρωσης η χαλύβδινα ελάσματα ακαμψίας για την περίπτωση τοποθέτησης των σε
χαλύβδινους φορείς.

4.2.2

Ιστοί οδοφωτισμού
 Μεταλλικό σωλήνα υποδοχής ιστού.
 Πλάκα αγκύρωσης πάχους 10 mm.
 Πλάκα (κατακόρυφη) στήριξης του σωλήνα πάχους 15 mm.
 Αγκύρια σχήματος U.
 Ρυθμιστικούς κοχλίες σύσφιγξης ιστού επί του σωλήνα.
 Χαλύβδινες λάμες συγκολλημένες στο σωλήνα και την κατακόρυφη πλάκα.
 Χαλύβδινη λάμα συγκολλημένη στην διάμετρο του κάτω άκρου σωλήνα διαστάσεων 40 x 8 mm
υποδοχής και έδρασης του ιστού.

4.3
4.3.1

Αποδεκτά υλικά
Γενικά

Τα επιμέρους στοιχεία των στηριγμάτων θα είναι από χάλυβα κατηγορίας S235J ή ανώτερης κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10027-1, γαλβανισμένα εν θερμώ μετά το πέρας της επεξεργασίας κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Οι συγκολλήσεις θα έχουν γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου DIN EN 14640.
4.3.2

Για τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας

Οι διατάξεις στερέωσης θα είναι βιομηχανικής κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια πιστοποιημένης διάταξης
στηθαίου, για το επίπεδο συγκράτησης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-1 το οποίο καθορίζεται από την
μελέτη. Στα σχέδια θα καθορίζονται οι διαστάσεις, τα πάχη και οι συγκολλήσεις όλων των μερών της
κατασκευής.
4.3.3

Για τους ιστούς οδοφωτισμού

Το μήκος, η διάμετρος, και το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα, οι διαστάσεις και το πάχος της πλάκας
αγκύρωσης, τα αγκύρια σχήματος U, οι κοχλίες σύσφιξης, οι διαστάσεις των ελασμάτων στήριξης, θα είναι
σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής (με βάση τα φορτία που μεταφέρει ο ιστός).
Για ιστούς ύψους Η 8,00 m οι τυπικές διαστάσεις και ποιότητες υλικών έχουν ως εξής:
 Σωλήνας άνευ ραφής, κατηγορίας χάλυβα S235J κατά ΕΛΟΤ EN 10027-1, μήκους t 350 mm,
εξωτερικής διαμέτρου 193,7 mm, πάχους τοιχώματος d=5,6 mm
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 Κοχλίες σύσφιγξης τύπου Μ12
 Πλάκα αγκύρωσης από χαλύβδινο έλασμα διαστάσεων τουλάχιστον 260 x 350 x 10 mm
 Πλάκα (κατακόρυφη) στήριξης του σωλήνα διαστάσεων 260 x 350 x 15 mm
 Έλασμα συγκολλημένο επί και κατά τη διάμετρο του σωλήνα διαστάσεων 40 x 8 mm
 Αγκύρια μορφής U
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι γαλβανισμένα κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461, με ελάχιστο πάχος
γαλβανίσματος 70 μm.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Στήριξη μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας

Η στήριξη των ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης του τεχνικού έργου, ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η εργασία θεωρείται ότι έχει περαιωθεί μόνο
αφού διαπιστωθεί από την Υπηρεσία η ορθή διάταξη των στηριγμάτων.
Οι οπές διέλευσης των κοχλιών στην πλάκα έδρασης θα πληρούνται μετά την τελική σύσφιγξη εργασίας με
ασφαλτικό υλικό για να αποτρέπεται η παρακράτηση νερού.
Η εργασία θα εκτελείται με πλήρη εφαρμογή των οδηγιών του προμηθευτή του πιστοποιημένου κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-1 στηθαίου ασφαλείας.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την συμπύκνωση του σκυροδέματος στις θέσεις του κλωβού αγκύρωσης.
Η σύσφιγξη των κοχλιών θα γίνεται υποχρεωτικά με δυναμομετρικό εργαλείο.

5.2

Ιστοί οδοφωτισμού

Η διάταξη στήριξης διαμορφώνεται με μεταλλικό σωλήνα που αγκυρώνεται επί του φορέα του τεχνικού έργου
(βλέπε Σχήμα 2). Ο μεταλλικός σωλήνας συνδέεται με την πλάκα έδρασης με δύο λάμες συγκολλημένες
κατά γενέτειρα στο εξωτερικό του σωλήνα και στην λάμα. Οι δύο λάμες καλύπτονται με οριζόντιο έλασμα
συγκολλημένο στην άνω απόληξή τους (καπάκι), το οποίο θα φέρει οπή αερισμού.
Η πλάκα αγκύρωσης πακτώνεται στην παρειά του φορέα (πεζοδρόμιο ή στηθαίο NJ) μαζί με τα δύο αγκύρια
σχήματος U (συνολικά 4 σημεία αγκύρωσης).
Ο ιστός τοποθετείται μέσα στο σωλήνα και ρυθμίζεται η κατακορυφότητά του, με δύο τριάδες κοχλιών
διατεταγμένες κατά οριζόντιο επίπεδο (30 και 70 mm από το άνω και κάτω άκρο του σωλήνα αντίστοιχα).
Κατά την κατακόρυφη έννοια οι κοχλίες διατάσσονται ανά δύο σε κατακόρυφα επίπεδα που τέμνονται μεταξύ
τους στον άξονα του σωλήνα υπό γωνίες 120°.
Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σωλήνα και κατά τη διάμετρο συγκολλείται λάμα διαστάσεων 40 x 8 mm για
την έδραση του ιστού.
Η σύσφιγξη των κοχλιών θα γίνεται υποχρεωτικά με δυναμομετρικό εργαλείο.
Τα ενσωματούμενα εντός του σκυροδέματος αγκύρια σχήματος U θα διατάσσονται κατά τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται ελάχιστη επικάλυψή τους 7 cm.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την συμπύκνωση του σκυροδέματος στις θέσεις των αγκυρίων.
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ΕΛΟΤ

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος διαστάσεων και διάταξης των στηριγμάτων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
 Έλεγχος των πιστοποιητικών για τις συγκολλήσεις και το γαλβάνισμα των μεταλλικών
εξαρτημάτων. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένο εργαστήριο
(διαπιστευμένο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025).
 Δειγματοληπτικός έλεγχος σύσφιγξης των κοχλιών με δυναμομετρικό εργαλείο.
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

Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/EE (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96) είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία ( ΠΔ 17/96 και ΠΔ
159/99 κλπ) στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις
σωληνουργικές/ ηλεκτρολογικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
 Προστασία χεριών και βραχιόνων: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388.
 Προστασία κεφαλιού: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397.
 Προστασία ποδιών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345.
 Προστασία οφθαλμών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
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 προμήθεια και
τοποθέτηση στοιχείων έδρασης/ στήριξης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί
τεχνικών έργων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

Η αγκύρωση των στηθαίων τεχνικών έργων εκτός από την περίπτωση του στηθαίου ΣΤΕ.1 (το οποίο
επιμετράται ιδιαιτέρως).

x

Η αγκύρωση των ιστών φωτισμού γεφυρών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

32608
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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
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Βιβλιογραφία

 Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159.99 κλπ.
 Οδηγία 92/57/ΕΕ Minimum requirements for health and safety of permanents
and mobile work sites
-- Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against
mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος
για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με
σκυρόδεμα
Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 150105-02-01-00 «Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα»
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 1501-05-02-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 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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Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή ή
επανακατασκευή (επαναφορά) κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδορείθρων και τάφρων αποχέτευσης ομβρίων
από άοπλο σκυρόδεμα.

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 ΕN 1342

Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods -Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 1340

Concrete kerb units - Requirements and test methods. Κράσπεδα από
σκυρόδεμα. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 13369

Common rules for precast concrete products -- Κοινοί κανόνες για τα
προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ EN 1343

Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods - Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Concrete – Part1 : Specification, performance, production and conformity –
Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00

Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas --Πλακοστρώσεις –
Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων & πλατειών

3

and

transport

--

Παραγωγή

και

μεταφορά

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
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3.1 Aνοικτά ρείθρα: είναι οι αβαθείς τάφροι, βατές (κλίση max υ:β=1:6) από οχήματα στην επιφάνεια
που αποτελεί συνέχεια του οδοστρώματος. Είναι ανοικτοί αγωγοί περιορισμένης παροχετευτικής ικανότητας
που διατάσσονται κατά μήκος των άκρων του οδοστρώματος. Ανάλογα με τη διατομή τους διακρίνονται σε
τριγωνικά, τραπεζοειδή ή κοίλα ρείθρα. Στα ρείθρα καταλήγουν οι απορροές των επιφανειών του
οδοστρώματος και των τεχνητών πρανών, και οδηγούνται, κατά κανόνα, σε φρεάτια υδροσυλλογής ή έργα
εξόδου.
3.2 Κρασπεδόρειθρα: είναι οι κατασκευές που αποτελούνται από μία ορθογωνική διατομή που
λειτουργεί σαν στερεό εγκιβωτισμού του οδοστρώματος και σαν ρείθρο στην πάνω επιφάνειά του και από
ένα υπερβατό ή μη κράσπεδο με κατακόρυφη ή επικλινή παρειά . Στα κρασπεδόρειθρα καταλήγει η
απορροή των ομβρίων από την επιφάνεια των πεζοδρομίων και των οδοστρωμάτων (ανάλογα με την
επίκλιση της οδού).
3.3 Τάφροι : είναι οι ανοικτοί (επενδεδυμένοι ή ανεπένδυτοι) αγωγοί, μη βατοί από όχημα, που
διαμορφώνονται συνήθως κατά μήκος υπεραστικών οδών. Ανάλογα με την διατομή τους διακρίνονται σε
τριγωνικές, τραπεζοειδείς, ορθογωνικές ή κοίλες και διαθέτουν μεγαλύτερη παροχετευτικότητα συγκριτικά με
εκείνη των ρείθρων. Στις τάφρους καταλήγουν οι απορροές των εσωτερικών λεκανών της οδού (επιφάνειες
οδοστρώματος και τεχνιτών πρανών) καθώς και εκείνες των φυσικών κλιτύων.

4

Ενσωματούμενα υλικά
α. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο
απόθεσης σε στοιβασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά :
x Τα Ρείθρα θα κατασκευάζονται: από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας
C16/20 ή λίθοι επί στρώσης σκυροδέματος κατηγορίας C12/15.
x Τα Κρασπεδόρειθρα θα κατασκευάζονται ως εξής: το ρείθρο τους από έγχυτο επί τόπου
σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας C16/20, ενώ το κράσπεδό τους, από προκατασκευασμένα
στοιχεία σκυροδέματος ελάχιστης κατηγορίας C16/20 ή φυσικοί λίθοι. Για την έδραση τόσο του
ρείθρου όσο και του κρασπέδου, θα χρησιμοποιείται σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, ως
στρώση έδρασης.
x Οι Τάφροι θα κατασκευάζονται: από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας
C20/25.
β. Τα σκυροδέματα όλων των κατηγοριών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
Επιπλέον θα πρέπει να είναι χαμηλής υδατοπερατότητας και υψηλής αντοχής σε παγετό κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.
γ. Στην περίπτωση όπου η μελέτη προβλέπει λιθόστρωτα ρείθρα (π.χ. όταν υφίστανται ιδιαίτερες
αισθητικές απαιτήσεις), οι χρησιμοποιούμενοι λίθοι πρέπει να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγμένοι
ρωγμών, να έχουν ύψος τουλάχιστον 12 cm, να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές και κυκλοφοριακές
συνθήκες και να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1342.
δ. Το κράσπεδο μπορεί να είναι είτε από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος κατηγορίας
τουλάχιστον C16/20 κατά το Πρότυππο ΕΛΟΤ EN 1340.
ε. Τα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 13369.
στ. Τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN
1343

6

32616
©

5

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009

Μέθοδοι κατασκευής

5.1 Γενικά
Τα επί τόπου σκυροδετούμενα έργα θα κατασκευάζονται είτε με χρήση λυόμενων τύπων είτε με
αυτοκινούμενο μηχάνημα με ολισθαίνοντα σιδηρότυπο (slip form pαver). Σύνδεση των τύπων δια μέσου του
σώματος του σκυροδέματος δεν επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται με λάδι που δεν αποχρωματίζει και
δεν κηλιδώνει το σκυρόδεμα.
Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιμης ξήρανσης του σκυροδέματος κατά την κατασκευή, η
επιφάνεια του σκυροδέματος θα ψεκάζεται με υγρό που δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη (curing
compound) ή θα λαμβάνονται άλλα κατάλληλα προς επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρα.
Τα προκατασκευασμένα τεμάχια και οι φυσικοί λίθοι θα πρέπει να μεταφέρονται από τη μονάδα παραγωγής
στη θέση του έργου, συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεμαχίων αυτών θα γίνεται με
περονοφόρα οχήματα ή γερανούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές.

5.2 Επί τόπου σκυροδέτηση
Στην περίπτωση κατασκευής με χρήση λυόμενων τύπων, αυτοί θα είναι υποχρεωτικώς μεταλλικοί ώστε να
παράγεται λείο επιφανειακό τελείωμα.. Σε οριζοντιογραφικές καμπύλες ακτίνας μικρότερης των 30 m, θα
χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένοι τύποι.
Για την απόδειξη της ικανότητας κατασκευής ρείθρων, κρασπεδορείθρων και τάφρων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσας θα κατασκευάζεται δοκιμαστικό τμήμα μήκους τουλάχιστον 5,0 m.
Η κατασκευή δεν θα συνεχίζεται πριν από την έγκριση του 5μετρου δοκιμαστικού τμήματος.
Ανά 3,0 m θα κατασκευάζονται αρμοί ελεγχόμενης ρηγμάτωσης σε βάθος ίσο με το 1/3 του πάχους του
σκυροδέματος και πλάτους 3 mm. Όταν το ρείθρο, το κρασπεδόρειθρο ή η τάφρος κατασκευάζονται κατά
μήκος οδοστρώματος από σκυρόδεμα, οι κατασκευαστικοί αρμοί των δυο κατασκευών θα πρέπει να
συμπίπτουν.
Αρμοί διαστολής θα μορφώνονται κάθε 20 m και θα έχουν πλάτος 2 cm. Αυτοί θα σφραγίζονται με ασφαλτική
μαστίχη ή άλλο ελαστομερές υλικό ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Όταν το ρείθρο, το κρασπεδόρειθρο ή
η τάφρος κατασκευάζονται κατά μήκος οδοστρώματος από σκυρόδεμα, οι αρμοί διαστολής των δυο
κατασκευών θα πρέπει να συμπίπτουν.

5.3 Σκυροδέτηση με ολισθαίνοντα σιδηρότυπο
Το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης
οριζοντιογραφικής και μηκοτομικής προσαρμογής του μεταλλότυπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
χάραξης.
Τα τμήματα των κατασκευών που παρουσιάζουν βυθίσεις (πλαστικές παραμορφώσεις) μεγαλύτερες από
5 mm, ή τυχόν ελαττωματικά ή κατεστραμμένα τμήματα, θα καθαιρούνται και θα επανακατασκευάζονται. Δεν
επιτρέπεται η χειρωνακτική αποκατάσταση των βυθίσεων των παραμορφώσεων ή άλλων ελαττωμάτων.
Οι αρμοί ελεγχόμενης ρηγμάτωσης (ψευδαρμοί) και οι αρμοί διαστολής θα διαμορφώνονται αφού το
σκυρόδεμα έχει σκληρυνθεί αρκετά.

5.4 Ρείθρα
Τα ρείθρα ανοικτού τύπου θα κατασκευάζονται από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον
C16/20, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη.
Γενικώς η κλίση του πυθμένα των ανοικτών ρείθρων είναι ίση με την κατά μήκος κλίση του προσκείμενου
άκρου της προς αποχέτευση επιφάνειας (οδοστρώματος, πεζόδρομου κτλ.). Για την εξασφάλιση
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αποτελεσματικής ροής εντός του ρείθρου με πυθμένα από σκυρόδεμα, η κατά μήκος κλίση θα είναι
μεγαλύτερη από 0,5%, ενώ στην περίπτωση ρείθρου με λιθόστρωτο πυθμένα η κατά μήκος κλίση θα είναι
τουλάχιστον 1%.
Η άνω επιφάνεια του ρείθρου όπου εφάπτεται με την επιφάνεια κύλισης, κατασκευάζεται πάντοτε στην ίδια
στάθμη με αυτήν.
Η διατομή των ρείθρων ανοικτού τύπου διαμορφώνεται από στρώση σκυροδέματος ελάχιστου πάχους
20 cm, η οποία εδράζεται επί στρώσης οδοστρωσίας ελαχίστου πάχους 10 cm, σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00. Τα ρείθρα που δέχονται φορτία από κυκλοφορία οχημάτων,
κατασκευάζονται υποχρεωτικά από οπλισμένο με δομικό πλέγμα σκυρόδεμα.
Για την τοποθέτηση των φυσικών λίθων στα λιθόστρωτα ρείθρα, ακολουθούνται οι αρχές τις μεθόδου
«κολυμβητής» τοποθέτησης που περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-02-02-00. Τότε όμως η πλήρωση των αρμών γίνεται υποχρεωτικά από τσιμεντοκονίαμα
περιεκτικότητας 650 kg τσιμέντου ανά 1,0 m³ ξηράς άμμου.
Σε ειδικές περιπτώσεις
όπου κατασκευάζονται λιθόστρωτα ρείθρα από φυσικούς λίθους, αυτοί
τοποθετούνται επί τσιμεντοκονιάματος περιεκτικότητας 650 kg τσιμέντου ανά 1,0 m³ ξηράς άμμου, το οποίο
διαστρώνεται επί τόπου του έργου.

5.5 Κρασπεδόρειθρα
Το κράσπεδο και το ρείθρο που αποτελούν το κρασπεδόρειθρο, θα θεμελιώνονται επί στρώσης έδρασης
από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος 15 cm. Η στρώση αυτή θα κατασκευάζεται
επί στρώσης οδοστρωσίας ελαχίστου πάχους 10 cm, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-0303-00.
Τα ρείθρα θα κατασκευάζονται με εφ’ άπαξ διάστρωση σκυροδέματος διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη,
από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20.
Η εξωτερική ακμή του ρείθρου ακολουθεί την στάθμη της επιφάνειας κύλισης, η δε εγκάρσια κλίση του
ρείθρου (προς το κράσπεδο) είναι κατά κανόνα 8% ώστε να διαμορφώνεται ρείθρο τριγωνικής διατομής
ανεξάρτητα της επίκλισης του οδοστρώματος.
Η προς το πεζοδρόμιο παρειά του κρασπέδου θα στηρίζεται κατά τα 2/3 του ύψους του με στερεό
σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 τραπεζοειδούς διατομής, το οποίο θα διαμορφώνεται με βάση 15 cm και
στέψη 8 cm κατ’ ελάχιστον. Οι διαστάσεις του κρασπέδου καθορίζονται από την μελέτη.
Τόσο τα πρόχυτα κράσπεδα όσο και τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους θα καθαρίζονται και θα
διαβρέχονται πριν από την τοποθέτηση τους και θα συγκολλούνται με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα
περιεκτικότητας 650 kg τσιμέντου ανά 1,0 m3 ξηράς άμμου ελαχίστου πάχους 2 cm επί του σκυροδέματος
εξομάλυνσης. Η αρμολόγηση θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα του ιδίου τύπου.
Εγκατεστημένα πρόχυτα κράσπεδα ή κράσπεδα από φυσικούς λίθους που πρόκειται να
επανατοποθετηθούν, θα αφαιρούνται χωρίς να υφίστανται φθορές, θα καθαρίζονται και θα φυλάσσονται. Εφ΄
όσον κατά την τοποθέτηση τους κριθεί αναγκαίο, μπορεί να τεμαχίζονται ή να προσαρμόζονται ανάλογα. Τα
κατεστραμμένα ή φθαρμένα κράσπεδα θα αντικαθίστανται.
Ειδικά στα σημεία πρόσβασης σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και στις διαβάσεις Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες (ΑΜΕΑ), θα χρησιμοποιούνται υπερβατά τεμάχια είτε πρόχυτων κρασπέδων είτε κρασπέδων από
φυσικούς λίθους.
Η διαμόρφωση του κρασπεδορείθρου και του πεζοδρομίου στα σημεία που προβλέπεται διάβαση ΑΜΕΑ,
πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των ισχυουσών Οδηγιών του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία).
Διαμόρφωση καμπυλών με τοποθέτηση ευθύγραμμων τεμαχίων κρασπέδων, θα επιτρέπεται μόνον όταν το
μήκος των τεμαχίων που θα χρησιμοποιούνται θα είναι τέτοιο ώστε, η προκύπτουσα τεθλασμένη σε κανένα
σημείο της να μην αποκλίνει της θεωρητικής καμπύλης περισσότερο από 3 cm.
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5.6 Τάφροι
Όταν για την κατασκευή του κρασπεδορείθρου χρησιμοποιείται η μέθοδος ολισθαίνοντα σιδηροτύπου
επιτρέπεται η ταυτόχρονη ενιαία κατασκευή κρασπεδορείθρου και στρώσης έδρασης, υπό την προϋπόθεση
ότι το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C16/20 (για την επιμέτρηση όμως της στρώσης έδρασης θα
λαμβάνεται ως σκυρόδεμα C12/15).
Η διατομή και διαστάσεις της τάφρου θα καθορίζονται από την μελέτη. Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας
τουλάχιστον C20/25 και ελάχιστου πάχους 12 cm.

6

Έλεγχοι - δοκιμές
x Έλεγχος των σκυροδεμάτων όλων των κατηγοριών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.
x Έλεγχος της υδατοπερατότητας και της αντοχής σε παγετό των σκυροδεμάτων, σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.
x Έλεγχος των προκατασκευασμένων κρασπέδων σκυροδέματος, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 13369.
x Έλεγχος των κρασπέδων από φυσικούς λίθους, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1343.
x Οπτικός έλεγχος των προκατασκευασμένων στοιχείων και των φυσικών λίθων για τυχόν φθορές
(ρηγματώσεις, σπασίματα κλπ.) που έχουν προκληθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση, την μεταφορά,
ή την τοποθέτησή τους. Στην περίπτωση που τα προκατασκευασμένα στοιχεία και οι φυσικοί
λίθοι παρουσιάζουν φθορές, θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία, η οποία θα απορρίπτει ή θα
αποδέχεται εγγράφως την ενσωμάτωσή τους στο έργο.
x Έλεγχος των διαστάσεων και της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων λίθων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1342.
x Έλεγχος για την επιβεβαίωση ότι οι θέσεις εφαρμογής και οι διατομές των ρείθρων, των
κρασπεδορείθρων και των τάφρων είναι σύμφωνες με τη μελέτη.
x Έλεγχος της ομαλότητας της άνω επιφάνειας και της όψης των κρασπέδων και των ρείθρων με
τη χρήση 3μετρου ευθύγραμμου πήχη. Κατά την τοποθέτηση του πήχη επί των επιφανειών δεν
πρέπει να προκύπτουν αποκλίσεις μεγαλύτερες από 5 mm, εξαιρουμένων των περιοχών που
βρίσκονται σε καμπύλη επί κατακόρυφης χάραξης.
x Έλεγχος της γεωμετρικής ακρίβειας της κατασκευής των ρείθρων, των κρασπεδορείθρων και
των τάφρων σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1:
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Πίνακας 1 - Γεωμετρική ακρίβεια της κατασκευής ρείθρων, καρασπεδορείθρων και τάφρων
Οριζόντια χάραξη. Απόκλιση από το θεωρητικό άξονα ανά τμήμα μήκους 6 m

15 mm

Κατακόρυφη χάραξη. Απόκλιση από μια γραμμή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθμη
οδοστρώματος ανά τμήμα μήκους 6 m

15 mm

Απόκλιση από την οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη μεταξύ των διαδοχικών κατασκευών

5 mm

7 Τρόπος επιμέτρησης
Τα τοποθετούμενα προκατασκευασμένα κράσπεδα επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m). Στην εργασία
περιλαμβάνεται το σκυρόδεμα στήριξης επί του στερεού έδρασης του κτασπεδορείθρου.
Οι εργασίες κατασκευής ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων και στερεών έδρασης κρασπεδορείθρων θα
επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα [m3] σκυροδέματος, ανά κατηγορία ποιότητος. Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη
επιμέτρηση των απαιτουμένων ξυλοτύπων ή μεταλλοτύπων (περιλαμβάνονται ανηγμένοι στις αντίστοιχες
επιμετρούμενες μονάδες του σκυροδέματος.
Οι τυποποιημένες επενδεδυμένες τάφροι εδράζονται επί στρώσεως υπόβασης οδοστρωσίας. Κατά συνέπεια
δεν επιμετράται η διαμόρφωση ορύγματος τάφρου.
Για τα λιθόστρωτα ρείθρα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00.
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 κατασκευή
προκατασκευασμένων κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων και στερεών έδρασης κρασπεδορείθρων.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Η προμήθεια και μεταφορά στην θέση ενσωμάτωσης όλων των υλικών και στοιχείων,
προκατασκευασμένων, φυσικών ή λατομικής προέλευσης.

x

Η δαπάνη αντικατάστασης όσων στοιχείων εμφανίζουν φθορές και δεν γίνονται αποδεκτά από την
Επίβλεψη προς ενσωμάτωση στο έργο.

x

Η κάθε είδους εργασία για την κατασκευή ρείθρων, κρασπεδορείθρων, τάφρων και στρώσεων
έδρασης κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα, την εφαρμογή τσιμεντοκονιάματος συγκόλλησης και
αρμολόγησης καθώς και την μόρφωση των αρμών.

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.
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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.

Η κατασκευή της στρώσης οδοστρωσίας επί της οποίας εδράζονται οι ως άνω κατασκευές (κράσπεδα,
ρείθρα, κρασπεδόρειθρα και τάφροι από άοπλο σκυρόδεμα), επιμετράται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με την οικεία
Προδιαγραφή.
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- ΥΠΕΧΩΔΕ- Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑΜΕΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-0200 «Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών» 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 1501-05-02-02-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-02-02-00 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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Πλακοστρώσεις – λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην επίστρωση δαπέδων
εξωτερικών χώρων, όπως πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, κτλ.

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 ΕΝ 1339

Concrete paving flags - Requirements and test methods – Πλάκες
πεζοδρομίου από σκυρόδεμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 13369

Common rules for precast concrete products
προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ EN 1338

Concrete paving blocks - Requirements and test methods -- Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα
- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1344

Clay pavers - Requirements and test methods -- Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 1341

Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods -- Πλάκες
από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1342

Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods -Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής

--

Κοινοί

κανόνες

για

τα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Concrete production and transport -- Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Concrete casting -- Διάστρωση σκυροδέματος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 General excavations. Road and hydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 Road pavement layers with unbound aggregates -- Στρώσεις οδοστρώματος
από ασύνδετα αδρανή υλικά

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
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3.1 Τσιμεντόπλακες
Οι τσιμεντόπλακες είναι τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα (50 x 50 cm) σε λευκό
χρώμα ή τσιμεντόπλακες νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και
χρώματα ή βοτσαλόπλακες. Εκτός των προαναφερομένων διαστάσεων, προκατασκευασμένες πλάκες
διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 x 30 cm και 40 x 40 cm, ενώ το πάχος τους ποικίλει από 2,5
έως 5 cm.

3.2 Τεχνικοί Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα
Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συμπαγή προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα και
διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), και μεγάλης ποικιλίας χρωμάτων.
Λόγω της υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο
υλικό επίστρωσης δαπέδων επί των οποίων κυκλοφορούν οχήματα, ακόμη και βαρέα (π.χ. σταθμοί
λεωφορείων, χώροι φορτοεκφορτώσεων, χώροι στάθμευσης).
Στο εμπόριο διατίθενται κυβόλιθοι διαφόρων τύπων (ως προς την αντοχή σε θλίψη, την τραχύτητα της
επιφάνειας κτλ).
Οι συνηθέστεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι:
x Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήματος:
Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές με εναλλασσόμενους αρμούς ή σε μορφή «ψαροκόκαλου».
x Κυβόλιθοι κάτοψης μη κανονικού (π.χ. καμπύλου) σχήματος:
Το σχήμα της κάτοψής τους είναι διαμορφωμένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να συναρμόζει το
στοιχείο με το άλλο.

ένα

3.3 Κεραμικά Πλακίδια , Πλίνθοι και Κυβόλιθοι
Είναι προκατασκευασμένα στοιχεία από κεραμικό υλικό (klinker) που χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν
ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χημικές δράσεις, παγετό κτλ..

3.4 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι
Οι φυσικές πλάκες και φυσικοί κυβόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος (από μάρμαρο, σχιστόλιθο,
γρανίτη κτλ.), χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης
δαπέδων εξωτερικών χώρων με παραδοσιακό χαρακτήρα.

4

Eνσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
α. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο
απόθεσης σε στοιβασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
β. Για τις ως άνω κατασκευές απαιτούνται τα εξής υλικά:
x Αδρανή υλικά για την κατασκευή της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης.
x Άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή της πλάκας δαπέδου και του περιμετρικού
στερεού εγκιβωτισμού της άμμου, σε περίπτωση τοποθέτησης «εν ξηρώ» των στοιχείων
επίστρωσης.

6
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x Υλικά για την επίστρωση των δαπέδων εξωτερικών χώρων που μπορεί να είναι: είτε
τσιμεντόπλακες είτε τεχνικοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα είτε κεραμικά πλακίδια, πλίνθοι και
κυβόλιθοι είτε φυσικές πλάκες και κυβόλιθοι.
x Άμμος για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης.

4.2

Απαιτήσεις

4.2.1 Σκυρόδεμα
Το χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, άοπλο ή οπλισμένο, θα συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των
Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00. Η κατηγορία του
σκυροδέματος θα καθορίζεται στη μελέτη.
4.2.2 Άμμος
Η άμμος για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης, θα πρέπει να είναι μέσης κοκκομετρικής
διαβάθμισης.
4.2.3 Τσιμεντόπλακες
Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και
γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια
που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην
υδατοαπορροφητικότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13369.
4.2.4 Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεμα
Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών ανεξάρτητα από τη
φύση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1338. Ιδιαιτέρως
ενδιαφέρει η συμμόρφωση των κυβόλιθων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων,
αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13369.
4.2.5 Κεραμικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι
Τα στοιχεία από κεραμικό υλικό που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών ανεξάρτητα από τη φύση
της κυκλοφορίας, θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1344. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η
συμμόρφωση των στοιχείων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη,
φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα, ολισθηρότητα, καθώς και στην αντοχή σε παγετό και χημικές
επιδράσεις.
4.2.6 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι
Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών, ανεξάρτητα από τη
φύση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1341 για φυσικές
πλάκες και του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1342, για φυσικούς κυβόλιθους.

5

Μέθοδοι κατασκευής

5.1 Γενικά
Η διαμόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή του δαπέδου,
θα γίνεται σύμφωνα την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00.
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Η κατασκευή της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, θα συμμορφώνεται με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.
Η κατασκευή της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα και του περιμετρικού στερεού
εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, θα συμμορφώνεται με τις Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-01-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00.
Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήμα, χρώμα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην
επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραμμη, καμπυλόγραμμη, σε μορφή
«ψαροκόκαλου» κτλ.) θα συμφωνούν με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, ή τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.
Σε θέσεις όπου απαιτείται προσαρμογή των διαστάσεων ή του σχήματος των πλακών επίστρωσης, η
διαμόρφωση των πλακών θα γίνεται αποκλειστικά με κατάλληλο τροχό κοπής (αναλόγως του υλικού).
Όλα τα υλικά επίστρωσης θα πρέπει να μεταφέρονται από τη μονάδα παραγωγής ή προμήθειας στην θέση
του έργου, συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεμαχίων αυτών θα γίνεται μόνο με
περονοφόρα οχήματα ή γερανούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές.
Οι μέθοδοι τοποθέτησης που εφαρμόζονται για την επίστρωση των υλικών εξωτερικών χώρων
περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

5.2 «Κολυμβητή» Τοποθέτηση
Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 3 της παρούσας (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεμα ή φυσικοί λίθοι κτλ.).
Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεμα τοποθετούνται τα στοιχεία με την παρεμβολή στρώσης ισχυρού
τσιμεντοκονιάματος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε περιπτώσεις με ειδικές απαιτήσεις
πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν αντί του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος να
χρησιμοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων.
Η πλάκα δαπέδου θα κατασκευάζεται από σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας C12/15 και θα εδράζεται
ομοιόμορφα επί συμπυκνωμένης στρώσης θραυστού υλικού σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, ελάχιστου
πάχους 10 cm. Όταν πρόκειται για επίστρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται εκτός από πεζούς και
κυκλοφορία οχημάτων, επιβάλλεται ο οπλισμός της πλάκας, κατά κανόνα με δομικό πλέγμα. Οι βασικές
κλίσεις της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας θα υλοποιούνται με την υψομετρική διαμόρφωση της πλάκας
δαπέδου.
Ανάλογα με τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων κτλ.) που προβλέπεται στην επιστρωμένη
επιφάνεια και το προβλεπόμενο μέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, θα διαστασιολογούνται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της πλάκας δαπέδου:
x πάχος, ποιότητα και βαθμός συμπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού υλικού
x πάχος και ποιότητα σκυροδέματος της πλάκας δαπέδου
x οπλισμός της πλάκας.
Σε ό,τι αφορά τα προηγούμενα στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, θα εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στη μελέτη, ή με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.
Το τσιμεντοκονίαμα, με το οποίο θα συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να είναι
αρκετά συνεκτικό με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (με κατά μάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιμέντο το
πολύ 0,40). Η περιεκτικότητα του τσιμεντοκονιάματος σε τσιμέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 kg ανά
1 m3 ξηράς άμμου.
Το συγκολλητικό τσιμεντοκονίαμα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 έως 2,5 cm κατά
μέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της
επίστρωσης θα επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού
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τσιμεντοκονιάματος. Η διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος θα προηγείται της τοποθέτησης των στοιχείων το
πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να μειώνεται η πρόσφυση των
στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιμεντοκονιάματος.
Κάθε στοιχείο θα εφαρμόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος με ελαφρά δόνηση του
στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται ώστε να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια ενός πήχη
εφοδιασμένου με αλφάδι.
Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους θα αφήνονται αρμοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαμόρφωσης
ευθύγραμμων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 έως 20 mm, ενώ σε περίπτωση διαμόρφωσης
καμπυλόγραμμων σειρών, οι αρμοί μπορεί να είναι μεταβλητού πλάτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ.
επίστρωση με κεραμικά πλακίδια και πλίνθους), το πλάτος των αρμών μπορεί να είναι μικρότερο (της τάξης
των 3 έως 8 mm). Όλοι οι αρμοί θα πρέπει να υλοποιούνται υποχρεωτικά με αποστάτες ειδικούς για
διαμόρφωση αρμών. Εφ΄ όσον η σχηματική απεικόνιση και η διαμόρφωση των παρειών των στοιχείων
επίστρωσης επιτρέπει τη μη διαμόρφωση αρμών, αυτοί θα παραλείπονται υπό την προϋπόθεση ότι
εξασφαλίζεται η σταθερή μεταξύ τους σύνδεση, σύμφωνα με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Μετά την σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος, είτε οι αρμοί θα πληρούνται με παχύρρευστο
τσιμεντοκονίαμα ή η επιφάνεια της επίστρωσης θα διαστρώνεται με λεπτόκοκκη τσιμεντοκονία, η οποία θα
εισχωρεί μέσα στους αρμούς και στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης
διαβρέχεται με νερό. Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους αρμούς, επαναλαμβάνεται η
διαδικασία.
Τέλος, μετά τη σκλήρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων, η επιστρωμένη επιφάνεια θα καθαρίζεται από τα
υπολείμματα των υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση.

5.3 Τοποθέτηση «εν ξηρώ»
Η μέθοδος αυτή μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 της παρούσας.
Αρχικά θα διαμορφώνεται μια στρώση έδρασης, η οποία μπορεί να είναι είτε από οπλισμένο ή άοπλο
(ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας) σκυρόδεμα κατασκευασμένο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην
περίπτωση της «κολυμβητής» τοποθέτησης, ή από συμπυκνωμένο θραυστό αμμοχάλικο. Οι βασικές κλίσεις
της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας θα υλοποιούνται με την υψομετρική διαμόρφωση της στρώσης
έδρασης.
Πριν από την διάστρωση της άμμου, στην περίμετρο της προς επίστρωση επιφάνειας, θα διαμορφώνεται ένα
στερεό εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ή από ειδικά τεμάχια τεχνητών ή φυσικών
κυβόλιθων.
Στην συνέχεια, επί της διαμορφωμένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται η χαλαζιακή άμμος, η οποία μετά τη
συμπύκνωσή της με μηχανικό τρόπο θα πρέπει να έχει ομοιόμορφο πάχος 5 cm περίπου.
Για να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο πάχος στη στρώση της άμμου, η διάστρωση και συμπύκνωσή της θα
διεξάγεται κατά λωρίδες. Γι’ αυτό τοποθετούνται κατά μήκος επί της στρώσης έδρασης παράλληλες μεταξύ
τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (5 cm) και μεταξύ των οδηγών δοκίδων διαστρώνεται η άμμος και
συμπυκνώνεται στο επιθυμητό πάχος. Μετά τη διάστρωση και συμπύκνωση ενός αριθμού διαδοχικών
λωρίδων, αφαιρούνται οι δοκίδες και το κενό που απομένει, συμπληρώνεται με άμμο.
Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της επίστρωσης θα
επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άμμου.
Ανάλογα με τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων κτλ.) που προβλέπεται για την επιστρωμένη
επιφάνεια και το προβλεπόμενο μέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, θα διαστασιολογούνται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της προαναφερόμενης στρώσης έδρασης:
x πάχος, ποιότητα και βαθμός συμπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού
αμμοχάλικου
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x πάχος και ποιότητα σκυροδέματος της πλάκας δαπέδου
x οπλισμός της πλάκας.
Σε ότι αφορά τα στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
μελέτη ή με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.
Κάθε στοιχείο θα εφαρμόζεται επί της στρώσης άμμου με ελαφρά δόνηση και κάθε σειρά επίστρωσης
στοιχείων θα πιέζεται να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια ενός πήχη εφοδιασμένου με αλφάδι.
Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρμογή τους επί της στρώσης άμμου (σε απλή παράθεση ή σε
διακοσμητικούς συνδυασμούς) θα αφήνονται αρμοί, οι οποίοι, στην περίπτωση που προβλέπονται κατά
ευθύγραμμες σειρές, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 5 έως 10 mm. Σε περιπτώσεις πλήρωσης των
αρμών με τσιμεντοκονίαμα, το πλάτος των αρμών μπορεί να είναι μεγαλύτερο (μέχρι 20 mm).
Σε περιπτώσεις πλήρωσης αρμών με λεπτόκοκκη άμμο, η εργασία εκτελείται ως εξής:
x Επάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης, διαστρώνεται ή άμμος, η οποία, με επιπλέον δόνηση
που ασκείται στα τοποθετημένα στοιχεία με τη βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των
αρμών.
x Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους αρμούς, επαναλαμβάνεται η διαδικασία
μέχρι πλήρους πλήρωσης των αρμών.
Μετά την πλήρωση των αρμών, η επιστρωμένη επιφάνεια θα καθαρίζεται από την περίσσεια της άμμου και
τυχόν υπολείμματα των υλικών κατασκευής.
‘Όλοι οι αρμοί θα πρέπει να υλοποιούνται υποχρεωτικά με αποστάτες ειδικούς για διαμόρφωση αρμών.
Όταν η μορφή της επιφάνειας και των παρειών των στοιχείων επίστρωσης το επιτρέπουν οι αρμοί μπορούν
να παραλείπονται, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η σταθερή σύνδεσή τους.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι
x Έλεγχος διαμόρφωσης της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η
κατασκευή του δαπέδου, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00.
x Έλεγχος κατασκευής της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, σύμφωνα
με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.
x Έλεγχος κατασκευής της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα και του
περιμετρικού στερεού εγκιβωτισμού της άμμου με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00,.
x Έλεγχος αποδοχής υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 της παρούσας.
x Οπτικός έλεγχος των υλικών επίστρωσης για τυχόν φθορές (ρηγματώσεις, θραύσεις κλπ.) που
έχουν προκληθεί κατά την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά, ή λόγω ατελειών κατά την
κατασκευή τους. Στην περίπτωση όπου τα προκατασκευασμένα υλικά επίστρωσης και οι
φυσικοί λίθοι παρουσιάζουν φθορές, θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία η οποία θα
αποδέχεται εγγράφως την ενσωμάτωσή τους στο έργο.
x Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής των πλακοστρώσεων - λιθοστρώσεων ώστε να είναι
σύμφωνες με τη μελέτη.
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x Έλεγχος της υψομετρικής ακρίβειας της κατασκευής των πλακοστρώσεων – λιθοστρώσεων,
ώστε η απόκλιση από μια γραμμή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθμη, σε οποιαδήποτε
διεύθυνση, ανά τμήμα μήκους 6,0 m να μην υπερβαίνει τα 15 mm.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων θα επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m²] πλήρως
περαιωμένων, ανάλογα με τον τύπο υλικού έδρασης (θραυστό υλικό ή στρώση από σκυρόδεμα). Το υλικό
επίστρωσης (πλάκες, κυβόλιθοι από σκυρόδεμα ή φυσικοί λίθοι κτλ.), και την μέθοδο τοποθέτησης αυτών
(«κολυμβητή» ή «εν ξηρώ»), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα κατά περίπτωση στα συμβατικά τεύχη.
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 επίστρωση δαπέδων
εξωτερικών χώρων, όπως πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, κτλ.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου και οι φορτοεκφορτώσεις των υλικών επίστρωσης
(πλακών και κυβόλιθων από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους κτλ.) που απαιτούνται.

x

Η αντικατάσταση προκατασκευασμένων τεμαχίων ή φυσικών λίθων που απορρίπτονται από την
Υπηρεσία λόγω ελαττωμάτων.

x

Η κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιμεντοκονιάματος και της άμμου, επί των οποίων
εδράζονται τα στοιχεία επίστρωσης.

x

Η πλήρωση των αρμών και η αρμολόγηση αυτών με τις μεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται
στην παρούσα.

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.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕN 1926

Natural stone test methods - Determination of compressive strength -Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε
μονοαξονική θλίψη

ΕΛΟΤ EN 12372

Natural stone test methods - Determination of flexural strength under
concentrated load -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός
της αντοχής σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο.

ΕΛΟΤ EN 13755

Natural stone test methods - Determination of water absorption at atmospheric
pressure – Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός
υδατοαπορροφητικότητας υπό ατμοσφαιρική πίεση.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1936

Natural stone test methods - Determination of real density and apparent
density, and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους
- Προσδιορισμός της πραγματικής και φαινομένης πυκνότητας και του ολικού
και ανοικτού πορώδους

DIN 52108

Testing of inorganic non-metallic materials - Wear test using the grinding
wheel according to Bohme - Grinding wheel method -- Δοκιμές ανόργανων, μη
μεταλλικών υλικών. Δοκιμή φθοράς κατά Bohme με τροχό απότριψης.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-0502-03-00 «Αντιρρυπαντική επάλειψη»
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 1501-0105-02-03-00 ,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B 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 1501-05-02-03-00 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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Αντιρρυπαντική επάλειψη

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η εφαρμογή επαλείψεων επί εμφανών επιφανειών
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, πλινθοδομών, λιθοδομών, καθώς και μεταλλικών ή και από άλλα υλικά
επιφανειών για την διευκόλυνση της αφαίρεσης ανεπιθύμητων επ’ αυτών αναγραφών κειμένων ή σχεδίων
(graffiti), επικολλουμένων αφισσών κλπ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τις αντιρρυπαντικές επαλείψεις.

3

Όροι και ορισμοί

Διακρίνονται δύο κατηγορίες επάλειψης:

3.1 Αντιρρυπαντική επάλειψη Τύπου Ι : Είναι η επάλειψη που καταστρέφεται κατά την αφαίρεση του
ρύπου (θυσιαζόμενη επέλειψη μιας χρήσης).

3.2 Αντιρρυπαντική επάλειψη Τύπου ΙΙ: Είναι επάλειψη μόνιμης αντιρρυπαντικής προστασίας, η
οποία είναι ανθεκτική σε ικανό αριθμό καθαρισμών από ρύπους, με χρήση νερού υπό πίεση και ειδικών
διαλυτών.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικές απαιτήσεις
Αποδεκτά υλικά είναι εκείνα που δεν προκαλούν αλλοίωση του χρωματισμού της επιφανείας επί της οποίας
εφαρμόζονται με την πάροδο του χρόνου, έχουν μακρά αντοχή υπό έκθεση στις συνθήκες περιβάλλοντος,
δεν είναι τοξικά και γενικώς δεν αντιδρούν χημικώς με τα υλικά της επιφανείς επί της οποίας εφαρμόζονται.
Το εφαρμοζόμενο προϊόν θα έχει την ιδιότητα να παράγει αμετάβλητη, συνεχή και ομοιόμορφη μεμβράνη,
απαλλαγμένη από φυσαλίδες, ρηγματώσεις ή άλλες ατέλειες και θα παρουσιάζει ικανοποιητική πρόσφυση. Η
υφή της τελικής επιφανείας, μετά την ξήρανση, δεν πρέπει να είναι στιλπνή, ούτε να εμφανίζει
ανακλαστικότητα (επιφάνεια ‘’ματ’’).
Η πυκνότητα του υλικού θα επιτρέπει την ευχερή εφαρμογή του με ψεκασμό, ρολλό ή βούρτσα και δεν θα
αλλοιώνεται, όταν η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ή της επιφάνειας εφαρμογής υπερβαίνει τους 10°C.
Όταν ο παραγωγός του υλικού συνιστά την προεπάλειψη της επιφάνειας με αστάρι, αυτό θα είναι απολύτως
συμβατό με το υλικό της επάλειψης και κατά προτίμηση η προμήθειά του πρέπει να γίνεται από τον ίδιο
Οίκο.
Το υλικό της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα επιτρέπει την πλήρη και χωρίς παραμένοντα ίχνη αφαίρεση
όλων των ειδών βαφής και των λοιπών ρύπων από επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοσθεί, χωρίς να
προξενείται φθορά σ΄ αυτές ή το υπόστρωμά τους.
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Θα πρέπει να πιστοποιείται ότι τα προϊόντα αντιρρυπαντικής επάλειψης πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
x Θα είναι μη τοξικά, μη εύφλεκτα, βιοδιασπώμενα, με pH 7 έως 8,5.
x Θα είναι μη υγροαπορροφητικά.
x Η περιεκτικότητα του υλικού σε πτητικές οργανικές ενώσεις δε θα υπερβαίνει τα 350 g/L.
x Η περιεκτικότητα σε μόλυβδο δε θα υπερβαίνει το 0,06% της μάζας του υλικού σε ξηρή
κατάσταση.
Θα παρέχονται επίσης στοιχεία εργαστηριακών δοκιμών για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
x Συνεκτικότητα του υλικού σε θερμοκρασία 25°C.
x Ποσοστό των περιεχομένων στερεών.
x Χρόνοι ξήρανσης σε θερμοκρασία 20°C.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τεχνικά φυλλάδια για το υλικό επάλειψης που
προτίθεται να χρησιμοποιήσει, με τα ακόλουθα στοιχεία:
x Σύνθεση του υλικού.
x Πυκνότητα και ποσοστό στερεών συστατικών του υλικού.
x Χημικές και μηχανικές ιδιότητες του υλικού
x Στοιχεία χημικής επικινδυνότητας υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheeet)
x Οδηγίες για την διαχείριση, αποθήκευση και εφαρμογή του υλικού.
x Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα απαιτούμενα υλικά αφαίρεσης των ρύπων.
x Πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής.
x Στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του υλικού σε διάφορα έργα.
x Την εγγύηση που παρέχει ο παραγωγός του υλικού.
Οσον αφορά την καταλληλότητα προς χρήση των ως άνω αποδεκτών προϊόντων που προσκομίζονται στο
εργοτάξιο, καθορίζονται οι εξής απαιτήσεις:
x Κατά το άνοιγμα των δοχείων συσκευασίας δεν θα διακρίνεται υπερβολικό ίζημα.
x Το υλικό θα αναδεύεται εύκολα και θα είναι ομογενοποιημένο, χωρίς θρομβώσεις και φλοιούς.
x Το υλικό δεν θα παρουσιάζει διαχωρισμό των συστατικών του όταν ρέει επί καθαρής υάλινης
επιφανείας.
x Δεν θα αλλοιώνεται όταν φυλάσσεται στην εργοστασιακή συσκευασία του, μετά την πάροδο
6μηνης αποθήκευσης σε ξηρό χώρο θερμοκρασίας μέχρι και 50°C.
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4.2 Απαιτήσεις συσκευασίας - αποθήκευσης
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιρρυπαντική επάλειψη, θα είναι συσκευασμένο σε ανθεκτικά
δοχεία τα οποία δε θα έχουν ανοιχθεί και θα φέρουν πινακίδα του κατασκευαστή με τις ακόλουθες
πληροφορίες:
x Εμπορική επωνυμία του προϊόντος.
x Περιγραφή του προϊόντος (περιληπτική κατάταξη).
x Σύνθεση, αριθμός παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής.
x Καθαρό βάρος του περιεχομένου.
x Όγκος, % περιεκτικότητα των στερεών και των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC).
x Κωδικός χρώματος.
x Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή.
Τα υλικά της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα φυλάσσονται σε ερμητικώς κλειστά δοχεία που θα
αποθηκεύονται σε καλά αεριζόμενο χώρο, ελάχιστης θερμοκρασίας 7°C. Τα δοχεία θα διατηρούνται καθαρά,
απαλλαγμένα από ξένα υλικά. Ο χώρος αποθήκευσης θα είναι εύτακτος.
Θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασίας του χώρου αποθήκευσης από φωτιά.

4.3 Υλικά επαλείψεων τύπου Ι (μιας χρήσεως)
Τα υλικά επαλείψεων τύπου Ι είναι διαυγή ή διαφανή μιας χρήσης, δηλαδή καταστρέφονται κατά την πλύση
για την αφαίρεση του ρύπου.
Η αφαίρεση των ρύπων θα επιτυγχάνεται με νερό υπό πίεση μικρότερη από 100 atm και θερμοκρασίας
μικρότερης από 80°C. Τα υλικά δε θα προξενούν φθορά στο υπόστρωμα της καθαριζόμενης επιφάνειας
κατά τη διάρκεια της πλύσης με υπό πίεση νερό.
Η σχηματιζόμενη μεμβράνη θα μπορεί να αγγιχτεί σε διάστημα μιας ώρας από την εφαρμογή της χωρίς να
προξενηθεί φθορά, ενώ σε διάστημα 4 ωρών θα πρέπει να έχει ξηρανθεί πλήρως.

4.4 Υλικά επαλείψεων τύπου ΙΙ (πολλαπλών χρήσεων)
Τα υλικά επαλείψεων τύπου ΙΙ είναι χημικώς ανθεκτικά υλικά που επιτρέπουν την αφαίρεση ρύπων με χρήση
διαλυτών ή άλλων χημικών ουσιών. Κατά την χρήση των διαλυτών ή λοιπών χημικών ουσιών ή/και
συνδυασμού αυτών, δεν θα προξενείται φθορά ή αποχρωματισμός της σχηματισμένης επί της επιφάνειας
εφαρμογής μεμβράνης.
Οι επαλείψεις τύπου ΙΙ δεν απαιτούν επανεπάλειψη για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται ως εγγύηση του
παραγωγού, ανεξαρτήτως του αριθμού των καθαρισμών κατά το διάστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα είναι
ανθεκτικές σε τουλάχιστον 120 κύκλους καθαρισμού συγκεκριμένης περιοχής χωρίς να παρουσιάζουν
εμφανή φθορά.
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Υπηρεσία εγγύηση του παραγωγού του προϊόντος.
Το χρώμα τους θα συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της μελέτης ή της Υπηρεσίας.
Η σχηματιζόμενη μεμβράνη θα μπορεί να αγγιχτεί σε διάστημα μιας ώρας από την εφαρμογή της χωρίς να
προξενηθεί φθορά, ενώ σε διάστημα 4 ωρών θα πρέπει να έχει ξηρανθεί πλήρως.
Τα υλικά αφαίρεσης των ρύπων (καθαριστικά) θα είναι μη καυστικά, βιοδιασπώμενα και δεν θα απαιτούν την
χρήση μηχανήματος υδροβολής υψηλής πίεσης ή θερμού νερού.
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Η απαιτούμενη αντοχή της ξηράς μεμβράνης των επιστρώσεων σε διάφορα χημικά καθαριστικά καθορίζεται
ως εξής:
x Μεθυλ-αιθυλ-κετόνη (ΜΕΚ): καμία επίδραση μετά από την πάροδο 5 ημερών από την
εφαρμογή.
x Καρβοξυλικό οξύ:καμία επίδραση μετά από την πάροδο 5 ημερών από την εφαρμογή.
x Διάλυμα 75% φωσφορικού οξέως: καμία επίδραση μετά από την πάροδο 5 ημερών από την
εφαρμογή.
x Διάλυμα 37% υδροχλωρικού οξέως: εμφάνιση φλυκταινών μετά από την πάροδο 3 ωρών από
την εφαρμογή.
x Διάλυμα 50% θειικού οξέως: καμία επίδραση μετά από την πάροδο 5 ημερών από την
εφαρμογή.
x Διάλυμα 20% ΝΙΤ: εμφάνιση φλυκταινών μετά από την πάροδο 68 ωρών από την εφαρμογή.
Ο Ανάδοχος, εάν τούτο προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη του έργου, θα παραδίδει στις αποθήκες του
αρμοδίου Φορέα Συντήρησης, τουλάχιστον 12 δοχεία των 0,5 L (ή όσο προβλέπεται) υλικού αφαίρεσης
ρύπων συσκευασμένου σε δοχεία που θα φέρουν πινακίδα η οποία θα αναγράφει τα απαραίτητα στοιχεία.

5

Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών - έλεγχοι

5.1. Γενικές απαιτήσεις
Πριν από την έναρξη των εργασιών της αντιρρυπαντικής επάλειψης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην
Υπηρεσία προς έγκριση δείγμα του αντιρρυπαντικού υλικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει και
περιγραφή της μεθόδου εργασίας, στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα μέτρα προστασίας που θα
ληφθούν για το προσωπικό και το περιβάλλον.
Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει εκτέλεση δοκιμών επί των επιφανειών που εφαρμόσθηκε η αντιρρυπαντική
επάλειψη.

5.2 Προετοιμασία επιφανείας
5.2.1

Γενικά

Τυχόν αντικείμενα επί των επιφανειών εφαρμογής του αντιρρυπαντικού υλικού, τα οποία δεν πρέπει να
επαλειφθούν, θα απομακρύνονται, ή εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό λόγω βάρους ή μεγέθους, θα
καλύπτονται με κατάλληλα μέσα. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τα αντικείμενα αυτά θα
επανατοποθετούνται ή θα αποκαλύπτονται, αντίστοιχα.
Ο καθαρισμός των επιφανειών θα προγραμματίζεται έτσι ώστε η σκόνη και τα άλλα παράγωγα της εργασίας
καθαρισμού να μην επηρεάζουν πρόσφατα επαλειφθείσες επιφάνειες.
Σε πορώδεις ή ανώμαλες επιφάνειες, πριν από την εφαρμογή του αντιρρυπαντικού υλικού, θα προηγείται
εφαρμογή υποστρώματος βάσης νερού, με υψηλό ποσοστό περιεχόμενων στερεών συστατικών, συμβατό με
το υλικό αντιρρυπαντικής επάλειψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.
Το υλικό της επάλειψης θα εφαρμόζεται μόνον εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω προεργασίες και οι
επιφάνειες είναι απολύτως ξηρές.
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Επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, λιθοδομές, πλινθοδομές κ.λ.π.

Κατά την προετοιμασία των επιφανειών, αυτών θα απομακρύνεται η βλάστηση, η σκόνη και οι κάθε είδους
ρύποι που τυχόν υπάρχουν στην επιφάνεια. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα τραχύνεται φια την εξασφάλιση
πρόσφυσης της αντιρρυπαντικής επίστρωσης. Στην περίπτωση που επί της επιφανείας έχουν ήδη
εφαρμοσθεί άλλες επιστρώσεις συντήρησης ή προστασίας θα χρησιμοποιούνται μηχανικές μέθοδοι
τράχυνσης (λ.χ. αμμοβολή).
Οταν η υγρασία των επιφανειών υπερβαίνει τα προδιαγραφόμενα όρια του εργοστασίου παραγωγής του
αντιρρυπαντικού υλικού, θα προηγείται στέγνωμα με πεπιεσμένο αέρα..
5.2.3

Μεταλλικές επιφάνειες

Οι μεταλλικές επιφάνειες κάθε είδους θα καθαρίζονται από τυχόν πρόχειρες επαλείψεις, οξειδώσεις, γράσο,
λάδι, κάθε είδους ρύπους και όλα τα ξένα υλικά που βρίσκονται επί αυτών.

5.3 Εφαρμογή επάλειψης
5.3.1

Γενικά

Η εφαρμογή του αντιρρυπαντικού υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.
Γενικώς πρέπει να ικανοποιούνται και οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η θερμοκρασία της επιφάνειας να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 35°C.
 Η θερμοκρασία της επιφάνειας να είναι τουλάχιστον 3°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία
υγροποίησης των υδρατμών.
 Η υγρασία της ατμόσφαιρας να είναι λιγότερη από 85%, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά
από το εργοστάσιο παραγωγής του αντιρρυπαντικού υλικού.
Εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών, είναι αποδεκτό να ληφθούν
κατάλληλα μέτρα (τοποθέτηση προσωρινού στεγάστρου, αφύγρανση κ.λπ.) ώστε να ικανοποιηθούν οι
προαναφερόμενες απαιτήσεις.
Μεταξύ διαδοχικών επαλείψεων θα μεσολαβεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ξήρανσης. Δεν επιτρέπεται
επανεπάλειψη μιας επιφάνειας εφόσον η αρχική επάλειψη δεν έχει ξηρανθεί πλήρως. Πριν από την
εφαρμογή δεύτερης επάλειψης, θα αποκαθίστανται οι τυχόν ατέλειες της μεμβράνης της πρώτης επάλειψης.
Η ανάδευση του υλικού θα γίνεται με μηχανικά μέσα, για ικανό χρονικό διάστημα και θα επαναλαμβάνεται
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Απαγορεύεται η αραίωση του υλικού, εκτός αν τούτο αναφέρεται ρητά στις
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή θα τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες του
εργοστασίου.
Η εφαρμογή θα γίνεται μεθοδικά από εξειδικευμένους τεχνίτες, ώστε να μη δημιουργούνται ροές, κενά,
περιοχές με λεπτότερη επάλειψη ή ρηγματώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου σκλήρυνσης. Η εφαρμογή
του υλικού μπορεί να γίνεται με βούρτσα, ψεκασμό, ρολό και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες
του εργοστασίου παραγωγής.
Η βούρτσα που θα χρησιμοποιηθεί για την επάλειψη, θα έχει κατάλληλο τρίχωμα ώστε να απλώνει
ομοιόμορφα το υλικό. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται βούρτσες σχήματος κυκλικού, ωοειδούς ή
ορθογωνικού, όχι φαρδύτερες από 12 cm.
Το μηχάνημα ψεκασμού που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει κατάλληλο δοχείο και φίλτρα που θα απομακρύνουν
το νερό και το λάδι από τον πεπιεσμένο αέρα, για την αποφυγή μαύρων στιγμάτων ή κηλίδων νερού στην
τελική επιφάνεια της επάλειψης. Το είδος και το μέγεθος των ακροφυσίων θα είναι αυτά που συστήνονται
από το εργοστάσιο παραγωγής του προϊόντος.
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Ρολό θα χρησιμοποιείται μόνο σε επίπεδες και ομαλές επιφάνειες. Δεν επιτρέπεται χρήση ρολών που
δημιουργούν ανώμαλη υφή.
Εφ’ όσον δεν καλύπτονται οι προδιαγραφόμενες απαιτήσεις πάχους ξηράς μεμβράνης, το αντιρρυπαντικό
υλικό θα αφαιρείται ή θα ακολουθεί πρόσθετη επάλειψη.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας θα απομακρύνονται όλα τα κενά δοχεία και τα λοιπά απορριφθέντα υλικά
από το χώρο του έργου.
Μετά το πέρας των εργασιών θα καθαρίζονται οι γειτονικές επιφάνειες που τυχόν έχουν λερωθεί, χωρίς να
δημιουργούνται εκδορές ή άλλες φθορές επ’ αυτών.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι επιφάνειες που δεν προβλέπεται να επαλειφθούν, επικαλυμμένες ή μη,
θα προστατεύονται περιμετρικά με ταινίες ή με άλλο κατάλληλο μέσο. Εάν λερωθούν θα καθαρίζονται και θα
αποκαθίστανται στην προτέρα τους κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Οι επιφάνειες που επαλείφονται θα επισημαίνονται με ευανάγνωστες πινακίδες που θα αναγράφουν
"Προσοχή – Υγρό χρώμα". Μετά από την ξήρανση του αντιρρυπαντικού υλικού, θα απομακρύνονται οι
πινακίδες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα.
5.3.2

Εφαρμογή σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, λιθοδομές, πλινθοδομές κ.λ.π.

Πριν από την εφαρμογή του αντιρρυπαντικού υλικού θα προηγείται επάλεοψη με υλικό βάσης (αστάρι,
primer) ώστε να κλείσουν όλοι οι πόροι της επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής. Το πάχος της ξηράς μεμβράνης του υποστρώματος θα είναι 75 - 100 μm ή όσο συνιστά ο
παραγωγός του υλικού. Ακολουθεί η επάλειψη με αντιρρυπαντικό υλικό σε τουλάχιστον 2 στρώσεις, ή όσες
συνιστά ο παραγωγός του υλικού.
Το συνολικό πάχος της ξηράς μεμβράνης της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα είναι 75 έως 100 μm.
5.3.3

Εφαρμογή επί μεταλλικών επιφανειών

Θα εφαρμόζεται επάλειψη με αντιρρυπαντικό υλικό σε τουλάχιστον 2 στρώσεις, ώστε το συνολικό πάχος της
ξηράς μεμβράνης να είναι 75 έως 100 μm.

5.4 Κριτήρια αποδοχής εργασιών
Για την παραλαβή της εργασίας από την Υπηρεσία απαιτείται επίδειξη της εξασφακιζόμενης αντιρρυπαντικής
προστασίας σε πραγματικές συνθήκες, σύμφωνα με τα ακόλουθα.
Σε θέση επιλεγόμενη από την Υπηρεσία, θα βαφεί με σπρέυ αλκυδικής βάσης επιφάνεια τουλάχιστον 0,2 m2.
Μετά την πάροδο τουλάχιστον 5 ημερών από την βαφή θα εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη διαδικασία
αντιρρύπανσης, η οποία πρέπει να αποδειχθεί απολύτως επιτυχής.
Επιπροσθέτως θα διεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
x Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής της αντιρρυπαντικής επάλειψης σύμφωνα με τη μελέτη.
x Οπτικός έλεγχος των επιφανειών ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι λείες και ομοιογενείς,
απαλλαγμένες από τραχύτητα, ανωμαλίες ή άλλα ελαττώματα.

6

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών αντιρρυπαντικής επάλειψης, γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο [m2] πλήρους
κατασκευής (εργασία και υλικά), ανά τύπο επάλειψης (Ι ή ΙΙ).
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
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία
αντιρρυπαντικής επάλειψης. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
x

Η χρήση μηχανημάτων, συσκευών, βοηθητικών κατασκευών, ικριωμάτων κ.λπ.

x

Η προετοιμασία της επιφάνειας στην οποία θα εφαρμοσθεί η αντιρρυπαντική επάλειψη (καθαρισμός,
εφαρμογή υποστρώματος επάλειψης [ασταριού]) .

x

Η εφαρμογή της αντιρρυπαντικής επάλειψης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

x

Η κατασκευή δειγμάτων καθώς και η εκτέλεση των δοκιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρούσας.

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
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-04-00
«Ηχοπετάσματα οδών»
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 1501-05-02-04-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου
ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150105-02-04-00 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.
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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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Ηχοπετάσματα οδών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση
αντιθορυβικών διατάξεων (ηχοπετασμάτων), παραπλεύρως οδικών ή σιδηροδρομικών διαδρομών ή ακόμη
και στην κεντρική νησίδα αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες τοποθετούνται:
x με στήριξη σε στηθαία ασφαλείας χαλύβδινα ή σκυροδέματος,
x σε περίπτωση επιχώματος, στο έρεισμα της οδού ή του σιδ/κου διαδρόμου,
x σε περίπτωση ορύγματος, στη στέψη των πρανών,
x στις πλευρές φορέων γεφυρών και στη στέψη τοίχων αντιστήριξης.

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 ΕΝ 206-1

Concrete – Part1 : Specification, performance, production and conformity –
Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση

ΕΛΟΤ ΕN 1793-1

Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption -Διατάξεις μείωσης του θορύβου της τροχαίας κίνησης - Μέθοδος δοκιμής για
τον προσδιορισμό των ακουστικών επιδόσεων - Μέρος 1: Ενδογενή
χαρακτηριστικά ηχοαπορρόφησης.

ΕΛΟΤ EN 1793-2

Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound
insulation -- Διατάξεις μείωσης του θορύβου της τροχαίας κίνησης - Μέθοδος
δοκιμής για τον προσδιορισμό των ακουστικών επιδόσεων - Μέρος 2:
Ενδογενή χαρακτηριστικά ηχομόνωσης αερόφερτου ήχου

ΕΛΟΤ EN 1794-1

Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1:
Mechanical performance and stability requirements -- Συστήματα μείωσης
θoρύβoυ oδικής κυκλoφoρίας - Mη-ακoυστικές επιδόσεις - Mέρoς 1:
Mηxαvικές επιδόσεις και απαιτήσεις ευστάθειας

ΕΛΟΤ EN ISO 1182

Reaction to fire tests for building products - Non-combustibility tests -Δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά για δομικά προϊόντα - Δοκιμή ακαυστότητας.

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods -- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών
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ΕΛΟΤ EN 10346

Continuously hot-dip coated steel flat products - Technical delivery
conditions -- Επικαλυμμένα χαλύβδινα πλατέα προϊόντα, συνεχούς
εμβάπτισης εν θερμώ - Τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10169-2

Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Part 2:
Products for building exterior applications -- Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα με
οργανική συνεχή επικάλυψη κατά το στάδιο της παραγωγής του ρόλου Μέρος 2: Προϊόντα για εξωτερικές δοκιμές εφαρμογής

ΕΛΟΤ EN ISO 62 E2

Plastics - Determination of water absorption -- Πλαστικά - Προσδιορισμός
της απορρόφησης νερού

ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1

Preparation of steel substrates before application of paints and related
products -- Visual assessment of surface cleanliness -- Part 1: Rust grades
and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates
after overall removal of previous coatings -- Προετοιμασία χαλύβδινων
επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες
σκωρίασης και κατηγορίες προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων
επιφανειών μετά την ολική αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων.

ΕΛΟΤ EN ISO 306

Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening
temperature (VST) -- Πλαστικά - Θερμοπλαστικά υλικά - Προσδιορισμός της
θερμοκρασίας μαλακώματος Vicat (VST)

ΕΛΟΤ EN ISO 13468-1

Plastics - Determination of total luminous transmittance of transparent
materials - Part 1: Single-beam instrument -- Πλαστικά υλικά Προσδιορισμός της συνολικής μετάδοσης φωτός σε διαφανή υλικά - Μέρος
1: Όργανο απλής δέσμης

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00

Antigraffiti coatings -- Αντιρρυπαντική επάλειψη

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1

Hχοπετάσματα

Αντιθορυβικές διατάξεις παραπλεύρως οδικών ή σιδηροδρομικών διαδρομών ή ακόμη και στην κεντρική
νησίδα αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες τοποθετούνται:
x με στήριξη σε στηθαία ασφαλείας χαλύβδινα ή σκυροδέματος,
x σε περίπτωση επιχώματος, στο έρεισμα της οδού ή του σιδ/κου διαδρόμου,
x σε περίπτωση ορύγματος, στη στέψη των πρανών,
x στις πλευρές φορέων γεφυρών και στη στέψη τοίχων αντιστήριξης.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικά
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά αυτά θα είναι:
α. Πετάσματα
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x Μεταλλικά, κοίλης ορθογωνικής διατομής, ηχοαντανακλαστικά ή με διάτρητη τη μια ή και τις δυο
όψεις.
x Ξύλινα, με επικολλημένη σχάρα από ξύλινους πηχίσκους στη μια ή και στις δυο επιφάνειες
(παρέχουν την δυνατότητα ανάπτυξης αναρριχόμενων φυτών).
x Αλουμινίου, κοίλης ορθογωνικής διατομής, ηχοαντανακλαστικά, ή με διάτρητη τη μια ή και τις
δυο όψεις.
x Συνθετικά διαφανή ή αδιαφανή, κατασκευασμένα
πολυκαρβονικά υλικά, συμπαγή ή διάτρητα.

από

εξελασμένα

μετακρυλικά

ή

x Από σκυρόδεμα, υπό μορφή προκατασκευασμένων πλακών.
β. Πορώδη ηχοαπορροφητικά υλικά, τα οποία τοποθετούνται εντός κοίλων διατομών διάτρητων
μεταλλικών πετασμάτων, ή μεταξύ των συνθετικών πετασμάτων (εφ’ όσον το ένα εξ αυτών
προβλέπεται διάτρητο).
γ. Πλαίσια σύνδεσης των πετασμάτων (εφ΄ όσον απαιτούνται).
δ. Ορθοστάτες ή/ και οριζόντιες δοκοί στερέωσης των πετασμάτων από χάλυβα, ή αλουμίνιο ή από
σκυρόδεμα.
ε. Μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης των επιμέρους τεμαχίων.

4.2 Πετάσματα
Τα πετασματα θα είναι κατηγορίας A2 (DLα 4 - 7 dB) ή Α3 (DLα 8 - 11 dB) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 17931 ως προς την ηχοαπορροφητικότητα και κατηγορίας B3 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1793-2 ως προς την
ηχομόμωση έναντι του αερόφερτου θορύβου (DLR > 24 dB).
Η άμεση συνιστώσα του συντελεστή φωτεινής αντανάκλασης των πετασμάτων θα είναι μικρότερη του 10%
υπό γωνία πρόσπτωσης 60°, απαραίτητη προϋπόθεση για να μη δημιουργούνται εκτυφλωτικές
αντανακλάσεις από τους προβολείς των οχημάτων.
Η διαμόρφωση των πετασμάτων με κοίλη διατομή θα πρέπει να διασφαλίζει τη μη κατακράτηση ομβρίων
υδάτων στο εσωτερικό τους.
Τα πετάσματα θα είναι άκαυστα υπό της συνθήκες της δοκιμής που προδιαγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO 1182, και θα είναι ικανά να φέρουν το βάρος των υπερκείμενων τεμαχίων αλλά και την ανεμοπίεση
σχεδιασμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1794-1.
Όλοι οι τύποι των πετασμάτων θα έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής στην εκάστοτε κατά μήκος κλίση της
οδού και θα πρέπει να διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων ώστε να ικανοποιούν κατά περίπτωση τις
αισθητικές απαιτήσεις. Ο χρωματισμός θα είναι της επιλογής της Επίβλεψης.
Όταν το σύστημα των πετασμάτων δεν περιλαμβάνει πλαίσια σύνδεσης των τεμαχίων θα διαθέτει ελαστικά
παρεμβύσματα για τη σταθερή στερέωση επί των ορθοστατών ή των οριζόντιων δοκών που προβλέπονται
(στην περίπτωση αυτή) από την μελέτη.
Αναλόγως του τύπου του πετάσματος, ισχύουν επιπροσθέτως οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α Τα μεταλλικά πετάσματα θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστατευτική στρώση από θερμό γαλβάνισμα
βάρους τουλάχιστον 275 g/m2 (| 20 μm), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10346, ή από οργανική
επικάλυψη πάχους τουλάχιστον 25 μm, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10169-2.
β. Τα ξύλινα πετάσματα θα είναι εμποτισμένα και κατεργασμένα εντός κλιβάνου με ανόργανα άλατα
υδατοστεγάνωσης, για την προστασία τους από εξωτερικές επιδράσεις (συνήθως αποτελούνται από
συμπαγή ξύλινο πλαίσιο εντός του οποίου εφαρμόζεται ηχοαπορροφητικό υλικό, π.χ.
ορυκτοβάμβακας – mineral wool).
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Στην όψη προς την πηγή του θορύβου τοποθετείται ξύλινη διχτυωτή επιφάνεια που επιτρέπει την
ανάπτυξη αναρριχόμενων φυτών, ενώ στην πίσω όψη εφαρμόζεται συνεχές σανίδωμα ώστε να
σχηματισθεί ενιαία επιφάνεια.
γ. Τα πετάσματα αλουμινίου θα έχουν προστατευτική επίστρωση ελάχιστου πάχους 70 μm στις
εξωτερικές και στις εσωτερικές τους επιφάνειες, από πολυεστερικές πούδρες χαμηλής θερμοκρασίας,
ανθεκτικές στις εξωτερικές επιδράσεις, εφαρμοζόμενες με ηλεκτροστατικές μεθόδους και
πολυμερισμένες σε φούρνο.
δ. Τα συνθετικά ηχοπετάσματα (διαφανή ή αδιαφανή) θα έχουν τις εξής ιδιότητες:
– Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.
– Αντοχή σε κρούση 120 Nm κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1794-1 χωρίς παραγωγή θραυσμάτων, με
ελάχιστες απαιτήσεις:
– Θα είναι άκαυστα κατά την δοκιμή κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1182
– Θα έχουν θερμοκρασία μαλακώματος Vicat (VST) κατά
>110 kJ/m2,

το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 306

– Απομένουσα φωτοπερατότητα > 88%, μία δεκαετία μετά την εγκατάσταση, σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 13468-1.
Το πάχος των πετασμάτων θα καθορίζεται κατά περίπτωση από τη μελέτη (βάσει του βάρους των
υπερκείμενων φύλλων και της ανεμοπίεσης σχεδιασμού), όμως σε κάθε περίπτωση θα είναι
τουλάχιστον 15 mm.
Τα συνθετικά πετάσματα θα έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής κατά στρώσεις σε κοινό ορθοστάτη ή
πλαίσιο (από ένα έως τρία φύλλα, λ.χ. διάτρητο-συμπαγές-διάτρητο ώστε να ικανοποιούν τις εκάστοτε
απαιτήσεις ηχοαπορρόφησης της μελέτης.
ε. Τα πετάσματα από σκυρόδεμα θα αποτελούνται από προκατασκευασμένες οπλισμένες πλάκες
κατηγορίας C30/37, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.
Τα πετάσματα από σκυρόδεμα θα φέρουν διακοσμητικά σχήματα (ανάγλυφα κλπ.), και μοναδικό
αριθμό σειράς (serial number), ευανάγνωστο, σε σημείο μη ορατό στην τελειωμένη κατασκευή.
Πετάσματα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς, θα απορρίπτονται σε οποιοδήποτε στάδιο της
κατασκευής και θα αντικαθίστανται.
Ο αισθητικός έλεγχος θα γίνεται για όλα τα τεμάχια υπό συνθήκες φυσικού φωτισμού σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της μελέτης (υψηλής ποιότητας τελείωμα).
Τεμάχια που δε θα συμμορφώνονται στις αισθητικές απαιτήσεις της μελέτης θα απορρίπτονται.
Όλες οι προκατασκευασμένες πλάκες θα φέρουν και στις δυο όψεις τους αντιρρυπαντική επάλειψη
σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00.

4.3 Ηχοαπορροφητικά υλικά
Το πάχος των ηχοαπορροφητικών υλικών θα προσδιορίζεται στη μελέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1793-1. Τα υλικά δεν θα αλλοιώνονται με την υγρασία και θα είναι ανθεκτικά σε χημικά
και στις καιρικές μεταβολές. Ο βαθμός υγροσκοπικότητάς τους θα είναι μικρότερος από 0,2% κατ΄ όγκο,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 62 E2.

4.4 Πλαίσια σύνδεσης των ηχοπετασμάτων
Τα πλαίσια σύνδεσης των πετασμάτων, εφόσον προβλέπονται, θα είναι κατάλληλες διατομές αλουμινίου με
δυνατότητα τοποθέτησης 1 έως 3 (σε τομή) τεμαχίων πετασμάτων και 1 έως 2 τεμαχίων ηχοαπορροφητικού
υλικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και τα σχέδια λεπτομερειών του κατασκευαστικού οίκου.
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Τα πλαίσια αλουμινίου θα φέρουν προστατευτική επίστρωση ελάχιστου πάχους 70 μm από πολυεστερικές
πούδρες χαμηλής θερμοκρασίας, ανθεκτικές στις εξωτερικές επιδράσεις, εφαρμοζόμενες με ηλεκτροστατικές
μεθόδους και πολυμερισμένες σε φούρνο.
Τα πλαίσια θα συνοδεύονται από τυποποιημένα ελαστικά παρεμβύσματα για τη σταθερή στερέωση των
πλαισίων.

4.5 Ορθοστάτες και οριζόντιες δοκοί στερέωσης
Οι ορθοστάτες και οι οριζόντιες δοκοί (σε περίπτωση εφαρμογής οριζόντιων πετασμάτων - σε πρόβολο μορφής Γ) στερέωσης των πετασμάτων θα είναι από χάλυβα ή από αλουμίνιο διατομής Η, διαστάσεων
σύμφωνα με τη μελέτη.
Μόνο τα πετάσματα από σκυρόδεμα επιτρέπεται να στηρίζονται σε ορθοστάτες από σκυρόδεμα.
Όταν οι ορθοστάτες (οποιουδήποτε τύπου) προβλέπεται να στερεωθούν με αγκύρια πακτούμενα σε
σκυρόδεμα, θα φέρουν πλάκα έδρασης διαστάσεων σύμφωνα με στατική μελέτη που πρέπει να εκπονηθεί.
Οι ορθοστάτες, οι πλάκες έδρασης και οι δοκοί από χάλυβα θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ ελάχιστου
πάχους 80 μm σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461, μετά από κύκλο αμμοβολής κατηγορίας
SA 2 ½ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1. Όταν προβλέπεται βαφή των εν λόγω στοιχείων ο κύκλος
βαφής θα πρέπει να είναι ο ίδιος με εκείνον των μεταλλικών πετασμάτων.
Οι ορθοστάτες, οι πλάκες έδρασης και οι δοκοί από αλουμίνιο θα έχουν προστατευτική επίστρωση ελάχιστου
πάχους 80 μm (αντίστοιχη των πετασμάτων από αλουμίνιο).
Ηλεκτροσυγκολλήσεις ή διατρήσεις επί τόπου του έργου απαγορεύονται.
Οι ορθοστάτες από σκυρόδεμα θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή
δονητικό) κατηγορίας C30/37, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.Το σχήμα των πασσάλων θα είναι
κολουροκωνικό ή μορφής κόλουρου πυραμίδας, διατομής κυκλικής ή σχήματος κανονικού οκταγώνου/
εξαγώνου ή όπως ορίζεται στα κατασκευαστικά σχέδια. Ο εγκάρσιος και διαμήκης οπλισμός των πασσάλων
θα είναι σταθερός σε όλο το μήκος τους, κατηγορίας Β500C και σύμφωνος με τα κατασκευαστικά σχέδια.
Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο σε ποσοστό 0,5% του πλήθους των
πασσάλων που τοποθετούνται στο έργο, και κατ΄ ελάχιστο σε 2 τεμάχια. Οι προς δοκιμή πάσσαλοι θα
λαμβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που έχουν προσκομισθεί στο εργοτάξιο.

4.6 Μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης των επιμέρους τεμαχίων.
Τα διάφορα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια κλπ.) θα είναι γαλβανισμένα κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό για την ποιότητα του γαλβανίσματος των
χαλύβδινων τεμαχίων.

5

Εγκατάσταση των πετασμάτων

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Υπηρεσία προς έγκριση κατασκευαστικά σχέδια του συστήματος των
ηχοπετασμάτων που προτίθεται να εφαρμόσει. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όλων των
εξαρτημάτων, τον τρόπο σύνδεσης και στερέωσης και τις μέγιστες επιτρεπόμενες κατασκευαστικές ανοχές.
Προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης είναι η έγκριση από την Υπηρεσία των εν λόγω
κατασκευαστικών σχεδίων.
Τυχόν φθορές κατά την φορτοεκφόρτωση μεταφορά και εγκατάσταση, των γαλβανισμένων και
χρωματισμένων εξαρτημάτων και πετασμάτων από σκυρόδεμα (σπασίματα, ραγίσματα κλπ.) θα

9

32654

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00:2009

©

ΕΛΟΤ

αποκαθίστανται με κατάλληλη επιδιόρθωση ή/ και αντικατάσταση τεμαχίων εφόσον αυτό ορίσει η Υπηρεσία
με δαπάνη του Αναδόχου.
Κατά τη μεταφορά των τεμαχίων θα χρησιμοποιούνται αποστάτες από υλικό που δεν προξενεί φθορές στις
μεταλλικές επιφάνειες και στις επιφάνειες από σκυρόδεμα (π.χ. από ξύλο), ώστε τα τεμάχια να μην έρχονται
σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη του μέσου μεταφοράς.
Όλα τα πετάσματα μεταλλικά, από αλουμίνιο και συνθετικά θα είναι επενδεδυμένα με προστατευτικές
μεμβράνες, οι οποίες θα αφαιρούνται κατά το στάδιο της εγκατάστασης.
Τα αγκύρια (στην περίπτωση στήριξης των ορθοστατών με πλάκα έδρασης) θα τοποθετούνται στην στάθμη
και στις αποστάσεις που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια.
Πριν από την πάκτωσή τους στο σκυρόδεμα, θα χρησιμοποιούνται οδηγοί (πατρόν) για την ακριβή
οριζοντιογραφική τοποθέτησή τους. Το μήκος του σπειρώματος των αγκυρίων θα είναι επαρκές για την
ρύθμιση των περικοχλίων κατακορύφωσης, και θα προεξέχει τουλάχιστον 1 cm από το περικόχλιο
στερέωσης της πλάκας, μετά από την τελική εφαρμογή του πετάσματος.
Όλοι οι ορθοστάτες θα είναι τοποθετημένοι κατακόρυφα στην προδιαγραφόμενη θέση και αποστάσεις
μεταξύ.
Όταν οι ορθοστάτες στερεώνονται με πάκτωση, θα διανοίγονται οπές διαμέτρου ανάλογης της διατομής
τους, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. Οι ορθοστάτες πριν από την πάκτωσή τους, θα στηρίζονται με
προσωρινά συστήματα που θα εξασφαλίζουν την κατακορυφότητα και τη μεταξύ τους απόσταση.
Ο σχεδιασμός των προσωρινών συστημάτων στήριξης θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Η
προσωρινή στήριξη των ορθοστατών δε θα αφαιρείται πριν από τη συμπλήρωση τουλάχιστον 40 h από την
ολοκλήρωση της εργασίας πάκτωσης με σκυρόδεμα στη διανοιχθείσα οπή.
Όταν οι ορθοστάτες προβλέπεται να στηριχθούν επί υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, θα
εξασφαλίζεται ότι σε ενδεχόμενη πρόσκρουση οχήματος δεν θα αποκολληθούν.
Τα πετάσματα είτε μεμονωμένα είτε εντός πλαισίων, (σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια), θα
τοποθετούνται πάντοτε με εφαρμογή ελαστικών παρεμβλημάτων στα σημεία επαφής με τους ορθοστάτες,
για την εξασφάλιση της σταθερής στερέωσής τους.
Τα φύλλα ή τα πλαίσια των πετασμάτων θα τοποθετούνται κεντρικά μεταξύ των ορθοστατών. Όταν οι ανοχές
στις διαστάσεις του πετάσματος υπερβαίνουν τις μέγιστες των κατασκευαστικών σχεδίων (π.χ. λόγω
απόκλισης της απόστασης μεταξύ δυο διαδοχικών ορθοστατών), ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με
δικές του δαπάνες νέο πέτασμα του απαιτουμένου μήκους.
Ο Ανάδοχος πριν από την κατασκευή των πετασμάτων στις προβλεπόμενες στη μελέτη θέσεις, θα πρέπει να
προετοιμάσει δοκιμαστικό τμήμα αποτελούμενο από τρεις ορθοστάτες και δυο πετάσματα, προκειμένου η
Υπηρεσία να αποφανθεί για το αισθητικό αποτέλεσμα. Εφόσον αυτό το τμήμα εγκριθεί από την Υπηρεσία (με
όποιες τροποποιήσεις απαιτηθούν), τα υλικά θα ενσωματωθούν στο έργο.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
(α) Έλεγχος των αριθμών σειράς των πετασμάτων από πλάκες σκυροδέματος.
(β) Έλεγχος των κοίλων διατομών των πετασμάτων για τη βεβαίωση ότι δεν επιτρέπουν κατακράτηση
ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό τους.
(γ) Οπτικός έλεγχος των πετασμάτων για εκδορές, ρηγματώσεις και λοιπές φθορές ή ατέλειες στην
επιφάνεια τους. Εάν κάποιες προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος παρουσιάζουν φθορές, θα
αξιολογούνται από την Υπηρεσία η οποία θα καθορίζει εάν επιτρέπεται να ενσωματωθούν στο έργο ή
όχι. Στην περίπτωση αποδοχής, οι προκατασκευασμένες πλάκες θα επιδιορθώνονται με τρόπο που
θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
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(δ) Στην περίπτωση προκατασκευασμένων πλακών σκυροδέματος:
 Έλεγχος του ορθογωνικού σχήματος της πλάκας, και του μήκους των διαγωνίων της. Η
αποδεκτή διαφορά των μηκών των διαγωνίων είναι ≤ 1,5 cm.
 Έλεγχος της ομαλότητας της επιφάνειας των πετασμάτων. Αποκλίσεις μεγαλύτερες από 1 cm,
μετρούμενες με ευθύγραμμο πήχη μήκους 1,5 m δεν γίνονται αποδεκτές.
 Έλεγχος της ποιότητας της αντιρρυπαντικής επάλειψης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
αντίστοιχης Προδιαγραφής.
(ε) Έλεγχος εάν οι ορθοστάτες αποτελούν στοιχεία εργοστασιακής προέλευσης και δεν φέρουν
πρόσθετες διατρήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις. Επίσης οπτικός έλεγχος των μεταλλικών ορθοστατών
για τυχόν φθορές στη γαλβανισμένη επιφάνειά τους.
(στ) Έλεγχος εάν το μήκος του εμφανούς τμήματος του σπειρώματος των αγκυρίων στερέωσης των
ορθοστατών προεξέχει τουλάχιστον 1 cm από το άνω περικόχλιο.
(ζ) Έλεγχος των θέσεων και του μήκους εφαρμογής των πετασμάτων.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης αντιθορυβικών διατάξεων (ηχοπετάσματα) επιμετρώνται σε
τετραγωνικά μέτρα ηχοαπορροφητικής ή ηχοανακλαστικής επιφανείας πετάσματος. Οι εργασίες διακρίνονται
με βάση το υλικό κατασκευής του πετάσματος.
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 προμήθεια και
εγκατάσταση αντιθορυβικών διατάξεων (ηχοπετασμάτων). Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

x

Η εργασία και τα υλικά για την αποκατάσταση τυχόν φθορών κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση
των πετασμάτων.

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

11

32656

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία




ZTV-Lsw 06 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung von
Lärmschutzwänden an Straßen – Πρόσθετοι τεχνικοί όροι και οδηγίες για την εγκατάσταση
ηχοπετασμάτων οδών.
ΕΛΟΤ EN 1793-3 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic
performance - Part 3: Normalized traffic noise spectrum -- Διατάξεις μείωσης του θορύβου της τροχαίας
κίνησης - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό των ακουστικών επιδόσεων - Μέρος 3:
Κανονικοποιημένο ηχητικό φάσμα τροχαίας κίνησης



ΕΛΟΤ CEN/TS 1793-4 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic
performance - Part 4: Intrinsic characteristics - In situ values of sound diffraction -- Διατάξεις μείωσης
θορύβου από οδική κυκλοφορία - Μέθοδος δοκιμής προσδιορισμού ακουστικής επίδοσης - Μέρος 4:
Εγγενή χαρακτηριστικά - Επιτόπου τιμές σκέδασης ήχου



ΕΛΟΤ CEN/TS 1793-5 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic
performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound reflection and airborne sound
insulation -- Διατάξεις μείωσης του θορύβου της τροχαίας κίνησης - Μέθοδος δοκιμής για τον
προσδιορισμό των ακουστικών επιδόσεων - Μέρος 5: Ενδογενή χαρακτηριστικά - Τιμές πεδίου
ανάκλασης ήχου και ηχομόνωσης αερόφερτου ήχου



ΕΛΟΤ EN 1794-2 Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 2: General
safety and environmental requirements -- Συστήματα μείωσης θoρύβoυ oδικής κυκλoφoρίας - Mηακoυστικές επιδόσεις - Mέρoς 2: Γεvικές απαιτήσεις για τηv ασφάλεια και τo περιβάλλov

12

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

32657
ICS: 93.080.10

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών
Road anti glare systems

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

32658

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0205-00
«Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών»
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 1501-05-02-05-00, ανέλαβε η Ειδική
Ομάδα Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-02-05-00 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

32659

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00:2009

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

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

2

Τυποποιητικές παραπομπές ............................................................................................................. 5

3

Όροι και ορισμοί .................................................................................................................................. 5

4

Κατασκευή, τοποθέτηση, απαιτήσεις και έλεγχοι ............................................................................ 5

4.1

Γενικά .................................................................................................................................................... 5

4.2

Τρόποι κατασκευής .............................................................................................................................6

4.3

Απαιτήσεις............................................................................................................................................ 6

4.4

Ποιοτικοί έλεγχοι.................................................................................................................................. 7

5

Τρόπος επιμέτρησης........................................................................................................................... 7

3

32660

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00:2009

©

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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Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση
αντιθαμβωτικών διατάξεων που τοποθετούνται επί στηθαίων ασφαλείας σκυροδέματος ή χαλύβδινων.

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 EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and
test methods -- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από
σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 573-3

Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought
products - Part 3: Chemical composition and form of products -- Αλουμίνιο και
κράματα αλουμινίου - Χημική σύσταση και μορφή των κατεργασμένων προϊόντων Μέρος 3: Χημική σύσταση και μορφή των προϊόντων

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1

Aντιθαμβωτικές διατάξεις : είναι τα συστήματα που εμποδίζουν την ορατότητα από τη θέση
οδήγησης προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούνται με σκοπό να προστατεύουν τους
οδηγούς από τη θάμβωση που μπορεί να προκληθεί από τα εκτυφλωτικά φώτα των αντιθέτως κινούμενων
οχημάτων

4

Κατασκευή, τοποθέτηση, απαιτήσεις και έλεγχοι

4.1 Γενικά
α. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο
απόθεσης σε στοιβασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
β.

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
x Διαμήκεις οριζόντιοι ράβδοι στερέωσης του συστήματος επί των στηθαίων ασφαλείας.

5
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x Διατάξεις στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων επί των διαμήκων ράβδων.
x Κατακόρυφες λεπίδες.
x Μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης των επιμέρους τεμαχίων.
Αναλόγως του τύπου του αντιθαμβωτικού συστήματος, οι κατακόρυφες λεπίδες μπορεί να είναι στερεωμένες
εργοστασιακά στις διαμήκεις ράβδους αποτελώντας ενιαίο τεμάχιο συγκεκριμένου μήκους και επομένως οι
διατάξεις στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων παραλείπονται.

4.2 Τρόποι κατασκευής
Η τοποθέτηση των αντιθαμβωτικών διατάξεων θα γίνεται μετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι διαμήκεις οριζόντιες ράβδοι στερέωσης του συστήματος επί των στηθαίων ασφαλείας, δεν θα πρέπει να
προβάλουν στο χώρο κυκλοφορίας των οχημάτων. Στην περίπτωση προκατασκευασμένων στηθαίων
σκυροδέματος καμία ράβδος δεν επιτρέπεται να στηρίζεται επί δυο διαφορετικών τεμαχίων στηθαίου. Η
συνέχεια των ράβδων θα πρέπει να διακόπτεται στους αρμούς των στηθαίων. Οι ράβδοι θα στερεώνονται
επί των στηθαίων είτε με αγκύρια, εφόσον πρόκειται για στηθαίο σκυροδέματος, είτε με κατάλληλες
μεταλλικές διατάξεις εφόσον πρόκειται για μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας.
Στην περίπτωση στερέωσης με αγκύρια, θα διανοίγεται με δράπανο οπή κατάλληλης διαμέτρου επί της
στέψης του στηθαίου σκυροδέματος. Πριν από την εφαρμογή του κάθε αγκυρίου θα πρέπει η διανοιχθείσα
οπή να καθαρίζεται με αέρα υπό πίεση.
Οι λεπίδες θα πρέπει μετά τη στερέωση τους να βρίσκονται σε απολύτως κατακόρυφη θέση, ενώ η στέψη
τους δεν επιτρέπεται να ακολουθεί τις τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας επί της οποίας στερεώνεται η
οριζόντια ράβδος. Αυτές θα τοποθετούνται υπό γωνία όπως ορίζεται στα κατασκευαστικά σχέδια ώστε να
εμποδίζουν την ορατότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Απ’ ευθείας σύνδεση των λεπίδων στα στηθαία σκυροδέματος δεν επιτρέπεται.

4.3 Απαιτήσεις
Οι αντιθαμβωτικές διατάξεις θα πρέπει να συνίστανται από ανθεκτικά σε πρόσκρουση πολυμερή ή από
θερμοπλαστική πολυολεφίνη (ΤΡΟ) υλικά, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Σε κάθε
περίπτωση απαγορεύεται η χρήση αντιθαμβωτικών λεπίδων από μεταλλικά υλικά ή πλεγμάτων με
μεταλλικούς ορθοστάτες.
Οι διαμήκεις οριζόντιοι ράβδοι στερέωσης του συστήματος επί των στηθαίων ασφαλείας και οι διατάξεις
στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων εφόσον τέτοιες προβλέπονται μπορεί να είναι:
x είτε μεταλλικά στοιχεία γαλβανισμένα, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461,
x είτε στοιχεία αλουμινίου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 573-3.
Τα μικροϋλικά στερέωσης του συστήματος επί των στηθαίων και σύνδεσης των επιμέρους στοιχείων θα
πρέπει να είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Η ποιότητα του γαλβανίσματος ή η ποιότητα του αλουμινίου των μεταλλικών στοιχείων επί των οποίων θα
στηρίζονται οι κατακόρυφες λεπίδες θα βεβαιώνεται από έγκυρα πιστοποιητικά.
Οι διατάξεις στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων επί των διαμήκων ράβδων, θα πρέπει να συγκρατούν τις
κατακόρυφες λεπίδες με τουλάχιστον δυο πύρους ασφαλείας, οι οποίοι θα πρέπει να αφαιρούνται εύκολα και
γρήγορα για συντήρηση ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
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Οι αντιθαμβωτικές κατακόρυφες λεπίδες θα είναι υποχρεωτικά μη μεταλλικές με στρογγυλεμένες ακμές, από
υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Θα πρέπει επίσης να είναι εύκαμπτες ώστε σε
περίπτωση πρόσκρουσης να κάμπτονται, χωρίς να θραύονται.
Το ύψος τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 cm. Ο συνδυασμός του πλάτους, της γωνίας και της
απόστασης τοποθέτησης των λεπίδων θα πρέπει να εξασφαλίζει την παρεμπόδιση ορατότητας σε γωνία
τουλάχιστον 20ο ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας.
Το χρώμα των κατακόρυφων λεπίδων θα πρέπει να είναι πράσινο ή γκρι σκυροδέματος, και αυτές θα πρέπει
να προσφέρουν τη δυνατότητα τοποθέτησης επάνω τους αντανακλαστικών στοιχείων, εφόσον αυτό
απαιτηθεί από την Υπηρεσία ή προβλέπεται στη μελέτη.
Πριν από την προσκόμιση στον τόπο του έργου των απαιτούμενων αντιθαμβωτικών διατάξεων θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έγκριση τα κατασκευαστικά σχέδια αυτών.

4.4 Ποιοτικοί έλεγχοι
x Έλεγχος της τοποθέτησης των αντιθαμβωτικών διατάξεων στις προβλεπόμενες από τη μελέτη
θέσεις.
x Έλεγχος της ποιότητας του υλικού των αντιθαμβωτικών λεπίδων για την διαπίστωση ότι αυτό
πληρεί τις απαιτήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 της παρούσας.
x Έλεγχος των πιστοποιητικών ποιότητας γαλβανίσματος ή της ποιότητας του αλουμινίου όλων
των μεταλλικών στοιχείων του συστήματος.
x Έλεγχος της εργασίας τοποθέτησης για την διαπίστωση ότι αυτή εκτελείται σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος.
x Έλεγχος της θέσης και της γωνίας τοποθέτησης των λεπίδων για να διαπιστωθεί ότι έχουν
τηρηθεί τα κατασκευαστικά σχέδια και ότι η στέψη τους δεν σχηματίζει τεθλασμένη γραμμή.

5

Τρόπος επιμέτρησης

Οι αντιθαμβωτικές διατάξεις επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) και διακρίνονται με βάση το υλικό
κατασκευής αυτών
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 κατασκευή
αντιθαμβωτικών διατάξεων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
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.
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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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Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής - εκροής
αυτών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή βαθμιδωτών
ρείθρων επί των πρανών επιχωμάτων, καθώς και των φρεατίων αυτών στη στέψη και στη βάση του
επιχώματος, σύμφωνα με τη μελέτη αποχέτευσης του καταστρώματος της οδού.

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 1501-05-02-02-00

Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas -- Πλακοστρώσεις –
Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών»

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production
Σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Concrete – Part1 : Specification, performance, production and conformity –
Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και
συμμόρφωση

ΕΛΟΤ EN 1342

Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods
-- Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

3

and

transport

--

Παραγωγή

και

Μεταφορά

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Βαθμιδωτά ρείθρα : εννοούνται αβαθείς ανοικτοί αγωγοί, περιορισμένης παροχετευτικής ικανότητας,
επί των πρανών των υψηλών επιχωμάτων. Τα βαθμιδωτά ρείθρα εφαρμόζονται για την εκτόνωση των
διαμήκων αβαθών τάφρων στην οριογραμμή των οδών, στη στέψη υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα
σχέδια. Διακρίνονται σε προκατασκευασμένα ή επί τόπου κατασκευαζόμενα. Τα βαθμιδωτά ρείθρα οδηγούν
την απορροή των διαμήκων τάφρων της οριογραμμής των οδών κατά κανόνα σε συλλεκτήρια τάφρο που
κατασκευάζεται και γι΄ αυτό το σκοπό στο πόδι του πρανούς ή σε φυσικό αποδέκτη.
3.2 Φρεάτια εισροής βαθμιδωτών ρείθρων : εννοούνται κατασκευές στη στέψη των υψηλών
επιχωμάτων παράπλευρα των διαμήκων αβαθών τάφρων, με σκοπό να εκτρέπουν τη ροή των τάφρων προς
τα βαθμιδωτά ρείθρα. Αναλόγως της θέσης εφαρμογής τους διακρίνονται σε τερματικά (όταν εφαρμόζονται
στο κατάντη πέρας των αβαθών διαμήκων τάφρων) και σε ενδιάμεσα (όταν εφαρμόζονται στα βαθιά ή σε
ενδιάμεσα σημεία των αβαθών διαμήκων τάφρων της οδού).

5
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3.3 Φρεάτια εκροής βαθμιδωτών ρείθρων : εννοούνται κατασκευές στο πόδι των πρανών των
υψηλών επιχωμάτων όπου καταλήγουν τα βαθμιδωτά ρείθρα τα οποία λειτουργούν ως σημεία
συγκέντρωσης της παροχής των βαθμιδωτών ρείθρων και στη συνέχεια εκβολής αυτής σε φυσικό ή τεχνητό
αποδέκτη.

4

Κατασκευή, τοποθέτηση, απαιτήσεις και έλεγχοι

4.1 Γενικά
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά αυτά είναι:
x έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, για την κατασκευή φρεατίων εισροής και
εκροής,
x προκατασκευασμένα στοιχεία βαθμιδωτών ρείθρων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20,
x λιθόδεμα με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, για την κατασκευή φρεατίων εκροής,
x σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 για την έδραση των βαθμιδωτών ρείθρων και των φρεατίων
εισροής και εκροής.

4.2 Αποδεκτά υλικά
Τα σκυροδέματα όλων των κατηγοριών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, θα πρέπει να πληρούν
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-00-00-00. Επιπλέον θα πρέπει να
είναι χαμηλής υδατοπερατότητας και υψηλής αντοχής σε παγετό κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
Στην περίπτωση όπου η μελέτη προβλέπει κατασκευή των φρεατίων εκροής από λιθόδεμα, οι
χρησιμοποιούμενοι λίθοι θα πρέπει να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγμένοι ρωγμών, να έχουν ύψος
τουλάχιστον 12 cm, να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες και να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 1342.
Το σκυρόδεμα για όλα τα προκατασκευασμένα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατηγορίας τουλάχιστον C16/20
κατά τον Κ.Τ.Σ. (βλέπε Bιβλιογραφία).
Τα φρεάτια εισροής θα διακρίνονται στους ακόλουθους τρεις τύπους:
x Τερματικό φρεάτιο, τοποθετούμενο στο κατάντη πέρας της αβαθούς τάφρου.
x Ενδιάμεσο φρεάτιο διπλής εισόδου, τοποθετούμενο σε χαμηλό σημείο της αβαθούς τάφρου.
x Ενδιάμεσο φρεάτιο μονής εισόδου, τοποθετούμενο σε ενδιάμεσα σημεία της αβαθούς τάφρου.
Η μορφή των προκατασκευασμένων βαθμιδωτών ρείθρων, θα καθορίζει μονοσήμαντα τον τρόπο
τοποθέτησης των τεμαχίων ώστε οι δημιουργούμενοι αρμοί να μην επιτρέπουν τη διείσδυση ομβρίων
υδάτων στο σώμα του επιχώματος. Γι’ αυτό το λόγο τα άκρα τους θα έχουν κατάλληλη διαμόρφωση, η οποία
θα εξασφαλίζει την προαναφερόμενη απαίτηση, αλλά και την ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους. Επίσης όλα τα
τεμάχια θα φέρουν διαμόρφωση χαλινού στο ανάντη μέρος τους για την αγκύρωση στο σκυρόδεμα έδρασής
τους
Τα φρεάτια εκροής μειώνουν το ύψος ενέργειας και το βάθος της ροής και αυξάνουν το πλάτος της πριν από
την έξοδο των ομβρίων στον τελικό αποδέκτη (σύμφωνα με τη μελέτη).
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4.3 Τρόποι κατασκευής
4.3.1

Γενικές απαιτήσεις

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τα κατασκευαστικά σχέδια των
προκατασκευασμένων βαθμιδωτών ρείθρων και των τυπικών φρεατίων εισροής και εκροής, που προτίθεται
να εφαρμόσει.
Η κλίση του πυθμένα των βαθμιδωτών ρείθρων θα είναι ίση με την κλίση του πρανούς του επιχώματος.
Εφαρμογή ηπιότερης κλίσης με λοξή χάραξη επί του πρανούς απαγορεύεται, γιατί δημιουργεί συνθήκες
υπερπήδησης της ροής.
Λόγω της μεγάλης κατά μήκος κλίσης της κατασκευής, απαιτείται επαρκής αγκύρωση για την αποφυγή
ολίσθησης. Κατ’ ελάχιστον, θα κατασκευάζονται χαλινοί ανά 6,0 m (απόσταση μετρούμενη επί του
κεκλιμένου πρανούς) στο σκυρόδεμα έδρασης επί του πρανούς του επιχώματος. Το ελάχιστο βάθος των
χαλινών θα είναι 30 cm.
Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος έδρασης, θα πραγματοποιείται εκσκαφή της επιφάνειας του
επιχώματος στις διαστάσεις που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια.
Μετά το πέρας της κατασκευής η επιφάνεια του επιχώματος στη θέση του έργου θα αποκαθίσταται,
συναρμοζόμενη με την κατασκευή του βαθμιδωτού ρείθρου, έτσι ώστε οι παρειές των βαθμιδωτών ρείθρων
και η φυτική γη επένδυσης του επιχώματος να αποτελούν συνεχή επιφάνεια.
4.3.2

Κατασκευή επί τόπου του έργου

Τα επί τόπου σκυροδετούμενα φρεάτια θα κατασκευάζονται με χρήση μεταλλικών λυόμενων τύπων ώστε να
παράγεται λείο τελείωμα επιφάνειας. Σύνδεση των τύπων δια μέσου του σώματος του σκυροδέματος δεν
επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται με λάδι που δεν θα αποχρωματίζει ή θα κηλιδώνει το σκυρόδεμα.
Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιμης ξήρανσης του σκυροδέματος μετά τη σκυροδέτηση, η
επιφάνεια του σκυροδέματος θα ψεκάζεται με υγρό που δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη (curing) ή θα
λαμβάνονται άλλα προς επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρα.
Προς απόδειξη της δυνατότητας κατασκευής επί τόπου του έργου βαθμιδωτών ρείθρων και φρεατίων στα
ανάντη και κατάντη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, θα γίνεται κατασκευή δοκιμαστικών στοιχείων
σε θέση του έργου, επιλεγόμενη από την Υπηρεσία. Η κατασκευή δε θα συνεχίζεται πριν από την έγκριση
του εν λόγω δοκιμαστικού τμήματος.
Η τοποθέτηση των φυσικών λίθων στα φρεάτια εκροής θα είναι «κολυμβητή» (όπως περιγράφεται στην
αντίστοιχη παράγραφο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00, με πλήρωση των αρμών με
τσιμεντοκονίαμα περιεκτικότητας 650 kg τσιμέντου ανά 1,0 m3 ξηράς άμμου.
4.3.3

Προκατασκευή

Τα προκατασκευασμένα βαθμιδωτά ρείθρα, θα τοποθετούνται έτσι ώστε να αποτρέπεται η κατείσδυση
νερών στο σώμα του επιχώματος. Ενδεικτικά, το κατάντη τεμάχιο θα πρέπει να επικαλύπτεται από το άκρο
του ανάντη τεμαχίου κατά περίπου 10 cm.
Τα προκατασκευασμένα στοιχεία βαθμιδωτών ρείθρων ή/ και φρεατίων θα θεμελιώνονται σε στρώση
έδρασης από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος 15 cm, η οποία θα διαμορφώνεται
με χαλινούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.3.1 της παρούσας.
Όλα τα προκατασκευασμένα τεμάχια πριν από την τοποθέτησή τους θα καθαρίζονται και θα διαβρέχονται. Η
αρμολόγηση (όπου προβλέπεται από την μελέτη) θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα περιεκτικότητας 650 kg
τσιμέντου ανά 1,0 m³ ξηράς άμμου.
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4.4 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
x Έλεγχος των σκυροδεμάτων όλων των κατηγοριών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
x Έλεγχος των προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παραγράφου 4.2 της παρούσας.
x Οπτικός έλεγχος των προκατασκευασμένων στοιχείων για τυχόν φθορές (ρηγματώσεις,
σπασίματα κ.λπ.) που έχουν προκληθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά, ή ατέλειες
κατά την κατασκευή τους. Στην περίπτωση όπου τα προκατασκευασμένα στοιχεία
παρουσιάζουν φθορές, θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία η οποία θα κρίνει εάν απαιτείται
αντικατάστασή τους.
x Έλεγχος των διαστάσεων των χρησιμοποιούμενων λίθων, για την κατασκευή των φρεατίων
εκροής με λιθόδεμα.
x Έλεγχος για την επιβεβαίωση ότι οι θέσεις εφαρμογής και η διατομή των βαθμιδωτών ρείθρων,
πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης.
x Έλεγχος της ορθής τοποθέτησης και των τελειωμάτων της εργασίας σύμφωνα με τα
κατασκευαστικά σχέδια και τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.1 της παρούσας.

5

Τρόπος επιμέτρησης

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

Τα βαθμιδωτά ρείθρα επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m) πλήρους κατασκευής. Στην περίπτωση
προκατασκευασμένων ρείθρων δεν επιμετρώνται οι επικαλύψεις.

β.

Τα φρεάτια εισροής και εκροής των βαθμιδωτών επιμετρώνται ως τεμάχια (τεμ) πλήρως
ολοκληρωμένων κατασκευών, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

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 κατασκευή βαθμιδωτών
ρείθρων επί των πρανών επιχωμάτων, καθώς και των φρεατίων αυτών στη στέψη και στη βάση του
επιχώματος. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση ενσωμάτωσης του έργου των προκατασκευασμένων
τεμαχίων και των απαιτουμένων υλικών για την επιτόπου σκυροδέτηση.

x

Η κάθε είδους εργασία για την κατασκευή βαθμιδωτών ρείθρων και φρεατίων εισροής και εκροής,
όπως η εκσκαφή του επιχώματος, η κατασκευή στρώσης έδρασης από σκυρόδεμα, η αρμολόγηση,
η αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχώματος και λοιπές εργασίες για την πλήρη ολοκλήρωση
των αντικειμένων σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της εγκεκριμένης μελέτης.

x

Η αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχώματος καθώς και η απομάκρυνση και απόρριψη των
περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής και των λοιπών πλεοναζόντων υλικών.

x

Η κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος βαθμιδωτού ρείθρου και η εργασία αποξήλωσής του
στην περίπτωση μη αποδοχής από την Υπηρεσία της ενσωμάτωσής του στο έργο.

x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων
Rockfall protection barriers

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-0700 «Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων» 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 1501-05-02-07-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ B 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 1501-05-02-07-00 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.

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32679

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00

Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για τα υλικά και τις
διαδικασίες εγκατάστασης των φραχτών απορρόφησης ενέργειας, ειδικών συστημάτων προστασίας πρανών
που αποσκοπούν στην διαφύλαξη της οδικής ασφαλείας.

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 αυτήν, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής 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 ΙSO EN 20345

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

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Quality management systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας – Απαιτήσεις.

3. Όροι και ορισμοί
3.1 Γενική διάταξη συστήματος ανάσχεσης βραχοπτώσεων
Η γενική διάταξη του συστήματος ανάσχεσης βροχοπτώσεων φαίνεται στα παρακάτω Σχήματα 1 και 2
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Σχήμα 2- Εμπρόσθια όψη
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Κατάντη καλώδια (downstream cables) εφαρμόζονται όταν η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών
ορθοστατών είναι μεγαλύτερη από 0,50 m.

Σύμφωνα με την Οδηγία ΕΤΑG 027 (βλέπε Βιβλιογραφία), οι φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων αποτελούν
‘’σύστημα’’, αποτελούμενο από τα μέρη που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1:
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Πίνακας 1 - Βασικά μέρη του «Συστήματος’’ ανάσχεσης βραχοπτώσεων
Βασικά
στοιχεία

Εξαρτήματα

Λειτουργία

Σύστημα
ανάσχεσης

Βασικό δίχτυ κατασκευασμένο από
συρματόσχοινα, σύρματα ή/και ράβδους
διαφόρων τύπων και υλικών (π.χ. δίχτυ
από συρματόσχοινα συνδεδεμένο με
σφικτήρες, δακτυλοειδή δίχτυα
συνδεδεμένα μεταξύ τους).

Δέχεται την άμεση πρόσκρουση της
πίπτουσας βραχομάζας,
παραμορφώνεται ελαστικά ή/και
πλαστικά, μεταφέρει τις τάσεις στους
συνδέσμους, το σύστημα στήριξης και
την θεμελίωση

Σύστημα
στήριξης

Στύλοι διαφόρων διατομών και μηκών
κατασκευασμένοι από διάφορα υλικά
(σωλήνες, διάφορα προφίλ) οι οποίοι στην
βάση τους μπορούν να φέρουν άρθρωση

Διατηρεί το σύστημα ανάσχεσης στην
θέση του. Μπορεί να είναι
συνδεδεμένο με το σύστημα
ανάσχεσης άμεσα ή μέσω συνδέσμων

Σύνδεσμοι

Συνδέουν τα συρματόσχοινα, τα σύρματα
ή/και τις ράβδους διαφόρων μορφών και
υλικών, τους σφικτήρες, τους κόμβους και
τις διατάξεις απορρόφησης ενέργειας
(στοιχεία τα οποία έχουν δυνατότητα
καταστροφής ενέργειας ή υφίστανται
καθορισμένη μετακίνηση όταν δέχονται
την επιβολή φορτίων)

Μεταδίδουν τις τάσεις στην θεμελίωση
κατά την πρόσκρουση της πίπτουσας
βραχομάζας και διατηρούν το σύστημα
ανάσχεσης στην θέση του.

Θεμελίωση

Δεν αποτελεί αντικείμενο της ETAG 27 και
της παρούσας ΠΕΤΕΠ.

Μεταφέρει τις δυνάμεις που
αναπτύσσονται κατά την πρόσκρουση
στο έδαφος.

Τα συστήματα ανάσχεσης βραχοπτώσεων κατηγοριοποιούνται με βάση την Ενεργειακή Στάθμη Λειτουργίας
σε kJ (ΕΣΛ = SEL = Service Energy Level) και την Μέγιστη Ενεργειακή Στάθμη σε kJ (ΜΕΣ = MEL =
Maximum Energy Level) , όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2:
Πίνακας 2 - Κατηγοριοποίηση συστημάτων ανάσχεσης βραχοπτώσεων,
με βάση την Ενεργειακή Στάθμη Λειτουργίας
Τύπος
Συστήματος
Ανάσχεσης
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SEL (kJ)

MEL (kJ) (τουλάχιστον)

1

85

250

2

170

500

3

330

1000

4

500

1500

5

660

2000

6

1000

3000

7

1500

4500

8

> 1500

> 4500
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Ως ΕΣΛ (SEL) ορίζεται η κινητική ενέργεια ενός βραχοτεμαχίου κανονικών διαστάσεων που προσκρούει στον
φράκτη. Ο φράκτης πληροί τα κριτήρια κατάταξής του ως προς την ΕΣΛ όταν:
-

το σύστημα συγκρατεί το βραχοτεμάχιο (κατά την 1η και 2η πτώση)

-

δεν επέρχονται θραύσεις συνδέσμων

-

δεν επέρχεται άνοιγμα βροχίδων του πλέγματος πέραν του διπλάσιου του αρχικού ανοίγματος

-

το ύψος των στύλων (χωρίς να αφαιρεθεί το βραχοτεμάχιο) διατηρείται σε ποσοστό τουλάχιστον 70%
του αρχικού

-

το βραχοτεμάχιο δεν προσεγγίζει το έδαφος (στάθμη οδού) υπό συνθήκες μέγιστης παραμόρφωσης
του δικτυωτού πλέγματος (κατά την 1η και εν συνέχεια την 2η πτώση)

Ως ΜΕΣ (ΜEL) ορίζεται η κινητική ενέργεια που είναι τριπλάσια (x3) της SEL. Ο φράκτης πληροί τα κριτήρια
κατάταξής του ως προς την ΜEΣ όταν:
-

το σύστημα συγκρατεί το βραχοτεμάχιο (πραγματοποιείται μόνον μία πρόσκρουση)

-

το βραχοτεμάχιο δεν προσεγγίζει το έδαφος (στάθμη οδού) υπό συνθήκες μέγιστης παραμόρφωσης
του δικτυωτού πλέγματος

Επιπροσθέτως οι φράχτες κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες ως προς το απομένον ύψος, υπό συνθήκες
Μέγιστης Ενεργειακής Στάθμης (ΜΕΣ):
-

Κατηγορία A : απομένον ύψος ≥50 % ονομαστικού ύψους

-

Κατηγορία B: 30% ονομαστικού ύψους < απομένον ύψος < 50 % ονομαστικού ύψους

-

Κατηγορία C: απομένον ύψος ≤30 % ονομαστικού ύψους

3.2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής έχουν εφαρμογή οι όροι και ορισμοί που φαίνονται στον
παρακάτω Πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Όροι και ορισμοί
Σύστημα προστασίας από βραχοπτώσεις
falling rock protection kit
Δίχτυ
net
Στύλος
post
Ανάντη καλώδια
upstream cables
Κατάντη καλώδια
downstream cables

Προϊόν αποτελούμενο από δίχτυα, στύλους,
συρματόσχοινα και συνδέσμους
Φέρον στοιχείο που φορτίζεται κατ’ επιφάνεια
Στοιχείο του συστήματος στήριξης επί του οποίου
μεταφέρονται τα φορτία από τα δίχτυα και τα
συρματόσχοινα
Καλώδια συνδεδεμένα στην κορυφή του στύλου, οδεύοντα
προς τα ανάντη μέσω των οποίων τα φορτία μεταφέρονται
στης αγκυρώσεις.
Καλώδια συνδεδεμένα στην κορυφή του στύλου, οδεύοντα
προς τα κατάντη (προς τη βάση του πρανούς) τα οποία
συγκρατούν τους στύλους στην προβλεπόμενη γωνία ως
προς το πρανές. Εφαρμόζονται όταν η υψομετρική
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διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών είναι
μεγαλύτερη από 0,50 m.
Πλευρικά καλώδια (side cables)

Καλώδια σταθεροποίησης ακραίων στύλων

Διάταξη απορρόφησης ενέργειας (energy
dissipating device

Διατάξεις (ειδικές διαμορφώσεις) επί των καλωδίων για την
απορρόφηση ενεργείας

Δευτερεύον δίχτυ
Secondary mesh
Αγκυρώσεις
anchorages
Ενεργειακή στάθμη
Energy level
Κλίση αναφοράς
Reference slope

Ονομαστικό ύψος hN
Nominal Height

4

Πρόσθετο δίχτυ στην ανάντη πλευρά του κυρίου
Φέροντα στοιχεία που μεταφέρουν τα φορτία των στύλων
και των καλωδίων στο έδαφος
Ως ενεργειακή στάθμη ενός συστήματος ανάσχεσης
βραχοπτώσεων ορίζεται η κινητική ενέργεια του
συγκρατουμένου βραχοτεμαχίου
Η κλίση που αντιστοιχεί στην μέγιστη επιμήκυνση του
διχτυού του φράχτη προς τα κατάντη. Η κλίση αυτή
προσδιορίζεται με βάση την τροχιά του πίπτοντος
βραχοτεμαχίου κατά το τελευταίο μέτρο της διαδρομής του
πριν από την πρόσκρουση, με απόκλιση έως ±20°
Μετράται κάθετα προς την κλίση αναφοράς και ισούται με
την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του άνω καλωδίου και του
καλωδίου τάνυσης του διχτυού στην βάση των στύλων του
συστήματος.

Απαιτήσεις

4.1 Αποδεκτά υλικά
Οι φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων θα προέρχονται από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο
σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001.
Οι δοκιμές για την χορήγηση του πιστοποιητικού του συστήματος θα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
την Οδηγία ETAG-027 (βλέπε Βιβλιογραφία)
Ο Ανάδοχος πριν από την προσκόμιση του φράχτη απορρόφησης ενέργειας στο έργο προς εγκατάσταση,
θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία φάκελο των τεχνικών στοιχείων του συστήματος στον οποίο θα
περιέχονται.
¾ Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος φράχτη απορρόφησης ενέργειας και
πληροφοριακό υλικό από το οποίο θα προκύπτει η επιτυχής εφαρμογή σε παρεμφερή έργα.
¾ Αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνωρισμένου εργαστηρίου για τις προβλεπόμενες δοκιμές από την
Οδηγία ETAG-027 (βλέπε Βιβλιογραφία), από το οποίο θα προκύπτει η ενεργειακή στάθμη του
συστήματος ανάσχεσης και η συμμόρφωσή του με τις λοιπές απαιτήσεις αυτής.
¾ Οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος την συναρμολόγηση και τοποθέτηση του φράχτη.

4.2 Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Κατά τη φορτοεκφόρτωση για να αποφευχθούν παραμορφώσεις ή και πιθανοί τραυματισμοί της
αντιδιαβρωτικής επίστρωσης θα χρησιμοποιηθούν ιμάντες ανάρτησης με ελαστική ή πλαστική επικάλυψη.
Τα προσκομιζόμενα στο εργοτάξιο υλικά του φράχτη καθώς και τα στοιχεία σύνδεσης, θα πρέπει να
αποθηκεύονται σε προστατευμένους χώρους για την αποφυγή φθορών από τον διακινούμενο μηχανικό
εξοπλισμό.
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Μέθοδος εγκατάστασης – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Ανέγερση φρακτών
Η εγκατάσταση των φρακτών απορρόφησης ενεργείας θα γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, όσον
αφορά τις θέσεις εφαρμογής, την ενεργειακή στάθμη, την γωνία αναφοράς, το ονομαστικό ύψος και το
ανάπτυγμα του φράκτη.
Οι αγκυρώσεις παραλαβής των φορτίων των καλωδίων θα έχουν την φέρουσα ικανότητα που συνιστά ο
κατασκευαστής του συστήματος ανάσχεσης. Το αυτό ισχύει και για τις λοιπές προβλέπόμενες διατάξεις
θεμελίωσης. Οι εν λόγω εργασίες δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής.
Η συναρμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή, από έμπειρο προσωπικό,
υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου τεχνικού του εργοστασίου παραγωγής ή του προμηθευτού του συστήματος

5.2 Έλεγχοι για την παραλαβή του συστήματος
Το σύστημα ανάσχεσης που θα εγκατασταθεί θα διαθέτει το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών που
αναφέρονται στον εγκεκριμένο από την Υπερεσία φάκελλο τεχνικών στοιχείων που υπέβαλε ο Ανάδοχος.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:

6

-

οι αγκυρώσεις και η τάνυση των καλωδίων του συστήματος (όπως προβλέπεται από τον
κατασκευαστή του συστήματος)

-

ο αριθμός των διατάξεων απορρόφησης ενεργείας που έχουν εγκατασταθεί

-

το ονομαστικό ύψος και η γωνία αναφοράς του φράκτη

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας

Η συναρμολόγηση και τοποθέτηση του φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων θα γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό.
Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), είναι υποχρεωτική (όπως ενσωματώθηκε
στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την ισχύουσα Ελληνική
Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (βλέπε Βιβλιογραφία).
Το συνεργείο θα διαθέτει και θα χρησιμοποιεί τα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από
το σχέδιο υγείας-ασφάλειας του έργου (ΣΑΥ) και κατ’ ελάχιστον κράνος, γάντια προστασίας και εργοταξιακά
προστατευτικά υποδήματα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα ΜΑΠ 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

Οι εργαζόμενοι επί των βραχωδών πρανών θα προσδένονται με ιμάντες ασφαλείας από σταθερά σημεία
(αγκύρια πακτωμένα στον βράχο κλπ). Ο εξοπλισμός ανάρτησης θα είναι πιστοποιημένος.
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι φράχτες απορρόφησης ενέργειας επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m), πλήρως εγκατεστημένου
συστήματος, κατά τύπο Μέγιστης Ενεργειακής Στάθμης (ΜΕΣ) σε kJ και ονομαστικό ύψος σε m (π.χ. φράκτης
απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 4 m)

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 εγκατάσταση
συστήματος ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
Στις επιμετρούμενες εργασίες δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες, οι οποίες επιμετρώνται ιδιαίτερα:

12

x

Η κατασκευή των απαιτούμενων προσπελάσεων προς τους αναβαθμούς, οι οποίες θα
παραμείνουν για την συντήρηση του φράκτη

x

Οι αγκυρώσεις παραλαβής των φορτίων των καλωδίων

x

Οι απαιτούμενες εργασίες θεμελίωσης

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.
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Βιβλιογραφία


Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99, Π.Δ. 305/96 περί
ελάχιστων μέτρων ασφάλειας στα εργοτάξια, Υπ. Αποφάσεις για ΣΑΥ – ΦΑΥ κλπ).



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



ETAG-027 - Guideline for European Technical Approval of falling Rock Protection Kits. Complete
Certification -- Κατευθυντήρια οδηγία Ευρωπαϊκων Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΤΕ), για συστήματα
προστασίας από πτώσεις βράχων.



ΕΛΟΤ EN 10025-2
Hot rolled products of structural steels – part 2: Technical deliver conditions
for non-alloy structural steels -- Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2:
Τεχνικοί όροι παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών

-

ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles –
Specifications and test. -- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και
χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών ΕΛΟΤ EN 12385-4+A1
Steel wire ropes Safety
Part 4. Standard ropes for general lifting applications -- Χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια Μέρος 4: Συρματόσχοινα με κλώνους για γενικές εφαρμογές ανύψωσης

-

ΕΛΟΤ EN 10244-2
Steel wire and wire products – Non ferrous metallic coatings on steel wire –
Zinc or zinc-alloy coatings -- Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Επικαλύψεις χαλύβδινων
συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα - Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων
ψευδαργύρου

-

DIN 18196
Earthworks and foundations - Soil classification for civil engineering purposes -Εκσκαφές και επιχώσεις. Κατηγοριοποίηση εδαφών

-

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 του ποσοστού υγρασίας. Συμπύκνωση
Proctor.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-01-00
«Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά» 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 1501-05-03-01-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-01-00 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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Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή της στρώσης
έδρασης οδοστρωμάτων οδών, αεροδρομίων, δαπέδων στάθμευσης κλπ από ασύνδετα εδαφικά υλικά.

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 1501-02-09-01-00

Soil improvement and stabilization with lime, pozzolans, cement and
calcareous fly ash -- Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με
εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και
ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01

Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with
lime stabilized soil -- Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων
από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο

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 1501-05-03-03-00

Road pavement layers with unbound
οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά.

ΕΛΟT ΤΠ 1501-02-06-00-00

Quarry sites and borrow areas development and exploitation -- Ανάπτυξη
– εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-02

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 ΕΝ 13286-03

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: Εργαστηριακοί μέθοδοι
δοκιμής αναφορικά με την φαινόμενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε
νερό – Δονητική θλίψη υπό ελεγχόμενες παραμέτρους

aggregates

--

Στρώσεις
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prEN ISO 22476-13

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

ΕΛΟΤ EN 13139

Aggregates for mortar -- Αδρανή κονιαμάτων

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

EΛOT 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: Μέθοδοι δειγματοληψίας.

EΛOT 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 Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων - Κόσκινα δοκιμών,
ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Στρώση έδρασης οδοστρώματος : (Σ.Ε.Ο.) ορίζεται το αμέσως κάτω του οδοστρώματος
συμπυκνωμένο και διαμορφωμένο σύμφωνα με την Προδιαγραφή αυτή έδαφος ή υλικό επίχωσης.
Ειδικότερα :
x Στις περιοχές επιχωμάτων, στη Σ.Ε.Ο, περιλαμβάνεται και η τυχόν προβλεπόμενη από τη
μελέτη, Στρώση Στράγγισης του Οδοστρώματος (Σ.Σ.Ο) ή Στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας
(Σ.Α.Π).
x Στις περιοχές ορυγμάτων, στη Σ.Ε.Ο περιλαμβάνεται εκτός από την Σ.Σ.Ο ή Σ.Α.Π (εφ’ όσον
προβλέπονται) και η ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγμάτων.

4

Αποδεκτά ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γαιώδη υλικά
x Τα γαιώδη υλικά, από πλευράς καταλληλότητας αυτών, κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες
Ε0,Ε1,Ε2,Ε3 και Ε4, των οποίων τα χαρακτηριστικά δίδονται στον παρακάτω Πίνακα 1.
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Πίνακας 1 - Κατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών
(Δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα βραχωδών ορυγμάτων)

α/α

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Χαρακτηριστικά
υλικού

Όρια
Αtterberg

Μέγιστη
πυκνότητα
κατά την
τροποποιημέν
η δοκιμή
συμπύκνωσης

CBR(1)

Περιεκτικότητα
σε οργανικά(3)

Αξιολόγηση
υλικού

6

7

8

0%

Επίλεκτο II

0%

Επίλεκτο Ι

<1%

Κατάλληλο

<3%

Αποδεκτό

kgr/m³
1

2

3
Μέγιστος κόκκος
<80 mm

1

Ε4

Διερχόμενο % από
Πρότυπο ΕΛΟΤ

EN 933-02
ανοίγματος 0,063
mm <25%
Μέγιστος κόκκος
<80 mm
2

Ε3

Διερχόμενο % από
Πρότυπο ΕΛΟΤ

EN 933-02
ανοίγματος 0,063
mm <25%

4

5

>20

LL<30

και
μηδενική
διόγκωση

και
ΡΙ<10

(2)

>10

LL<30

και
μηδενική
διόγκωση

και
ΡΙ<10

(2)

Μέγιστος κόκκος
<100 mm
3

Ε2

Διερχόμενο % από
Πρότυπο ΕΛΟΤ

>5
LL<40

>1.940

EN 933-02
ανοίγματος0,063
mm <35%

4

Ε1

Γαιώδες υλικό με
μέγιστη διάσταση
κόκκου D<150mm

LL<40
ή
LL<65

Περιεκτικότητα σε
κόκκους

και

100<D<150mm

ΡΙ<(0,6x
LL-9)

μέχρι 25%

5

Ε0

και
διόγκωση
(2)
<2%

>3

>1.600

και
διόγκωση
(2)
<3%

Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες

Ακατάλληλο,
εφόσον δεν
υπάρξει
μελέτη
βελτίωσής
του για
χρήση

Όπου :
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(1) CBR = Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας.
(2) Κατά τη δοκιμή CBR.
(3) Θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (Πρότυπο ΑASHTΟ Τ-194).
LL =
Όριο Υδαρότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 5 - Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ – βλέπε Βιβλιογραφία).
PI =
Δείκτης Πλαστικότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 6 - Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ – βλέπε Βιβλιογραφία).
Κόσκινο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 565. Ονομαστικό άνοιγμα βρογχίδων) ανοίγματος 0,063 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 - Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ – βλέπε
Βιβλιογραφία), 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".

x Τα Υλικά κατηγορίας Ε0 δεν είναι αποδεκτά για την στρώση έδρασης, εάν προηγουμένως
δεν έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία (βελτίωση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01, ή/ και τα
προβλεπόμενα από τη γεωτεχνική μελέτη του έργου.
x Η φέρουσα ικανότητα της Στρώσης Έδρασης και το είδος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί
για την κατασκευή της είναι καθοριστικά για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου πάχους και
του είδους του οδοστρώματος.
x Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θεϊκά άλατα σε ποσότητα εκφρασμένη ως SO3
μεγαλύτερη από 1,9 gr ανά λίτρο, μετρούμενη σύμφωνα με την μέθοδο BS 1377 δοκιμή 10, με
λόγο νερού προς εδαφικά υλικά 2:1, δεν θα χρησιμοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο
από 50 cm από κατασκευές σκυροδέματος ή από κατεργασμένο θραυστό αμμοχάλικό με
τσιμέντο (ΚΘΑ) ή από Σταθεροποιημένο Εδαφικό Υλικό με Τσιμέντο (ΣΕΥ).
x Υλικά με ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασμένα ως SO3 μεγαλύτερη από 0,5% κατά
βάρος, μετρούμενη σύμφωνα με τη μέθοδο του Προτύπου BS 1377-3 δοκιμή 9, δεν θα
χρησιμοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 cm από μεταλλικές κατασκευές.

4.2 Θραυστά υλικά
Στις περιπτώσεις που δεν διατίθενται κατάλληλα γαιώδη υλικά για την κατασκευή της στρώσης έδρασης και
εφ’ όσον η εδαφοτεχνική έρευνα αποδείξει ότι δεν είναι τεχνικά και οικονομικά σκόπιμη η εξυγίανση των
υπαρχόντων γαιωδών εδαφών με σταθεροποίηση με άσβεστο ή υδραυλικές κονίες (βλέπε Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 ή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00) θα χρησιμοποιούνται προϊόντα δανειοθαλάμων
ή θραυστά υλικά λατομείου ή ορυχείου ή προϊόντα ανακύκλωσης σκυροδέματος μετά από έγγραφη εντολή
της Υπηρεσίας. Τα υλικά αυτά θα πληρούν τις απαιτήσεις του προηγούμενου Πίνακα 1.

4.3 Σταθεροποιημένα υλικά
Τα επιτόπου υλικά (όχι κατ’ ανάγκη κατηγορίας μόνον Ε0 αλλά και των άλλων κατηγοριών Ε1,Ε2) είναι
δυνατόν να σταθεροποιηθούν σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 και να
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της Στρώσης Έδρασης, εφ’ όσον με τεχνικοοικονομική μελέτη
αποδειχθεί ότι με την χρήση σταθεροποιημένων επιτόπου υλικών και την αύξηση της φέρουσας ικανότητας
της στρώσης έδρασης, το συνολικό κόστος κατασκευής του οδοστρώματος είναι μικρότερο.

5

Τρόποι κατασκευής

5.1 Γενικές απαιτήσεις
α. Ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 και πέραν αυτών τα
ακόλουθα:
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x Το τελικό πάχος των συμπυκνωμένων στρώσεων δεν θα είναι μεγαλύτερο από 25 cm εκτός
από ειδικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και εφόσον κατά την κατασκευή του
δοκιμαστικού τμήματος αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός και η ομοιομορφία
συμπύκνωσης κατά την έννοια του βάθους.
x Δεν θα διαστρώνεται επικείμενη στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείμενη
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής. Ιδιαιτέρως επισημαίνονται
οι απαιτήσεις που αφορούν τον βαθμό συμπύκνωσης και την επιπεδότητα της επιφάνεια της
στρώσης.
x Όταν η υποκείμενη στρώση εμφανίζει αυξημένη υγρασία (π.χ. λόγω βροχοπτώσεων) δεν θα
διαστρώνεται η επικείμενη πριν επέλθει επαρκής αποξήρανση αυτής.
β. Κλιματικοί περιορισμοί κατασκευής
Οι εργασίες θα διακόπτονται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 2οC καθώς και κατά
την διάρκεια έντονης ή παρατεταμένης βροχόπτωσης.
Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επιφανειακής απορροής
των ομβρίων και την αποφυγή εισροής τους στην μάζα της στρώσης έδρασης ή και του επιχώματος,
όπως περιμετρικές συλλεκτήριες τάφροι, σειράδια προϊόντων εκσκαφών κλπ.
γ. Κυκλοφορία
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων δεν θα κυκλοφορούν οχήματα. Αυτό επιτρέπεται μόνον αφού
ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη συμπύκνωση.
Για τον σκοπό αυτόν ο Ανάδοχος πρέπει να οργανώσει κατάλληλα την εκτέλεση των εργασιών, ώστε τα
οχήματα που θα μεταφέρουν το προς διάστρωση υλικό να κινούνται επί ήδη συμπυκνωθέντων
τμημάτων.

5.2

Μόρφωση πυθμένα εκσκαφής

Στη στάθμη χωματουργικών (πυθμένα) των βραχωδών ορυγμάτων, εάν προβλέπεται από την μελέτη, θα
κατασκευάζεται ισοπεδωτική στρώση συμπυκνωμένου υλικού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 μέσου πάχους 0,10 m και ελάχιστου πάνω από τις εξάρσεις
0,08 m.
Η εν λόγω στρώση θα συνυπολογίζεται στο πάχος της Σ.Ε.Ο.

5.3

Δοκιμαστικό τμήμα

Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής της στρώσης έδρασης, θα κατασκευάζονται δύο
τουλάχιστον δοκιμαστικά τμήματα, ένα σε περιοχή ορυγμάτων και άλλο ένα σε περιοχή επιχωμάτων. Οι
θέσεις των δοκιμαστικών τμημάτων θα προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
Σκοπός της κατασκευής των δοκιμαστικών τμημάτων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας μεθοδολογίας
συμπύκνωσης που προτίθεται να εφαρμόσει ο Ανάδοχος, ο προσδιορισμός του αριθμού διελεύσεων των
συμπυκνωτών για την επίτευξη της απαιτούμενης συμπύκνωσης και η βαθμονόμηση των πυρηνικών
συσκευών ελέγχου, που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν, για τον προσδιορισμό της περιεχόμενης
υγρασίας και της επιτυγχανόμενης πυκνότητας.
Τα δοκιμαστικά τμήματα, θα έχουν μήκος τουλάχιστον 100 m και θα κατασκευάζονται με τα υλικά και τον
μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της στρώσης έδρασης στο συνολικό μήκος
του ελεγχόμενου τμήματος.
Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στo
Κεφάλαιο 6 της παρούσας.
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Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα θα ενσωματώνεται
στο έργο, αλλιώς θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές εργασίες.
Στην περίπτωση όπου ακόμα και μετά από την εκτέλεση των διορθωτικών εργασιών τα αποτελέσματα των
ελέγχων συμπύκνωσης αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα αποξηλώνεται και τα υλικά θα
απομακρύνονται από το έργο. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή θα κατασκευάσει εκ νέου δοκιμαστικό
τμήμα.
Η κατασκευή της στρώσης έδρασης θα γίνεται με υλικά και μίγματα και τον μηχανικό εξοπλισμό, που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν, κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, τα προαναφερόμενα μηχανήματα και υλικά
διαφοροποιηθούν σημαντικά κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα κατασκευάζεται νέο δοκιμαστικό τμήμα από
τον Ανάδοχο και εφ΄ όσον αυτό ελεγχθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία, θα επιτρέπεται η συνέχιση της
κατασκευής της Σ.Ε.Ο στο έργο.

5.4

Συμπύκνωση

Για τα εδαφικά υλικά της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο), αν δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη
μελέτη, εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα 98% της πρότυπης εργαστηριακής πυκνότητας
και την τροποποίηση μεθόδου Proctor (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-03).
Ο έλεγχος της συμπύκνωσης μπορεί να γίνεται και επί τόπου και με συσκευές ραδιοϊσοτόπων, σύμφωνα με
τα Πρότυπα ASTM D 1922 και D3017-04, μετά από κατάλληλη βαθμονόμηση αυτών (συνιστάται να γίνεται
κατά την κατασκευή των δοκιμαστικών τμημάτων).

6

Ποιοτικοί έλεγχοι - δοκιμές

6.1 Έλεγχοι δοκιμές κατά την κατασκευή
6.1.1

Σκοπός και είδος ελέγχων

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
α. της καταλληλότητας των υλικών
β. της περιεχόμενης υγρασίας
γ. του βαθμού συμπύκνωσης
δ. της συμμόρφωσης των υψομέτρων της επιφάνειας ως προς τις απαιτήσεις
6.1.2

Διαδικασία ελέγχων

Για κάθε κατασκευασμένη επιμέρους στρώση της Σ.Ε.Ο θα ελέγχεται η επιτευχθείσα συμπύκνωση με την
εφαρμοζόμενη μεθοδολογία σε σχέση με τον τύπο συμπυκνωτών και τον αριθμό διελεύσεων τους.
Στις περιπτώσεις χονδρόκοκκων βραχωδών υλικών δεν είναι εφικτή η εξακρίβωση της συμπύκνωσης κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-03 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-02 και για τον λόγο αυτό θα εφαρμόζεται η μέθοδος φόρτισης
πλάκας κατά DIN 18134 (ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για έργα μεγάλης σπουδαιότητας).
Το «μέτρο παραμόρφωσης» EV 2, κατά τη δεύτερη φόρτιση της εν λόγω δοκιμής, πρέπει να έχει (ανάλογα
με την επιδιωκόμενη τιμή CBR) τιμή EV2, σύμφωνα με τις τιμές του παρακάτω Πίνακα 2:
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Πίνακας 2 - Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή EV2, (MN/m2), ανάλογα με το CBR:

Είδος εδάφους

Ελάχιστη τιμή EV2 , (MN/m2) για
CBRt20

CBRt10

CBRt5

CBRt3

Για συνεκτικά εδάφη
(1)

(διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο
του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 933-02
ανοίγματος 0,063mm μεγαλύτερο από
35% κ.β.)

45

35

25

18

60

47

33

24

Για κοκκώδη εδάφη
(2)

(διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο
του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 933-02
ανοίγματος 0,063mm μέχρι 35% κ.β.)

Οι έλεγχοι συμπύκνωσης θα γίνονται κατά αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 200 m. Όταν ο βαθμός
συμπύκνωσης τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω διαφοροποιήσεως του υλικού, υγρών καιρικών συνθηκών ή
χρησιμοποίησης διαφορετικού εξοπλισμού, η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να αποκτήσει την πύκνωση των
ελέγχων ή /και (όπως προαναφέρθηκε) την κατασκευή νέου δοκιμαστικού τμήματος.
Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφικών υλικών (ποιότητας κατώτερης από Ε4) συνιστάται η ακόλουθη
διαδικασία.
Φορτηγό βάρους τουλάχιστον 10 tn θα διατρέξει με μικρή και σταθερή ταχύτητα την Σ.Ε.Ο (ή το υπόστρωμά
της, κατά περίπτωση) σε ολόκληρο το μήκος του προς έλεγχο τμήματος. Κατά μήκος της διαδρομής θα
επισημανθούν οι θέσεις αυξημένων παραμορφώσεων και κατ’ επιλογή απ’ αυτές θα γίνει δειγματοληψία για
τον προσδιορισμό της συμπύκνωσης και των ορίων Atterberg.
6.1.3

Δοκιμές

Οι προς εκτέλεση δοκιμές και τα αντίστοιχα πρότυπα φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3:

11

32699

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Πίνακας 3 - Διενεργούμενοι έλεγχοι - δοκιμές
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΟΚΙΜΗ
Μέθοδοι δειγματοληψίας.

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΛΟΤ EN 932-1

Πρακτική έρευνας και δειγματοληψίας εδαφών με διάνοιξη
οπών με γεωδράπανο.

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Πρότυπο για την προπαρασκευή ξηρών εδαφικών δειγμάτων
για την κοκκομετρική ανάλυση και τον προσδιορισμό των
εδαφικών σταθερών.

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Προσδιορισμός κατανομής μεγέθους κόκκων. Εργαστηριακά
κόσκινα, ονομαστικό άνοιγμα βρογχίδων.

ΕΛΟΤ EN 933-2

Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας (LL)

Προδιαγραφή Ε 10586/5/ΥΠΕΧΩΔΕ

Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας (PL)

Προδιαγραφή Ε 10586/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

Δείκτης πλαστικότητας (PI)

Προδιαγραφή Ε 10586/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

Πρότυπη προδιαγραφή αδρανών κονιαμάτων τοιχοποιίας.

ΕΛΟΤ EN 13139

Συμπύκνωση με τη μέθοδο Proctor.

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Δονητική συμπύκνωση με ελεγχόμενες παραμέτρους.

ΕΛΟΤ EN 13286-3

Προσδιορισμός της παραμόρφωσης και των χαρακτηριστικών
αντοχής του εδάφους με την μέθοδο της φορτιζόμενης πλάκας

prEN-ISO 22476-13

6.1.4

Ανοχές στάθμης

Η περαιωθείσα επιφάνεια της Σ.Ε.Ο θα είναι ομαλή και στις προβλεπόμενες από την μελέτη στάθμες, με
ανοχή ± 3 cm.
Οι κλίσεις, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, θα είναι στα μεν συνεκτικά εδάφη τουλάχιστον 4%,
στα δε μη συνεκτικά τουλάχιστον 2%.
Η παραλαβή θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμιση ανά διατομή, σε όλα τα σημεία αλλαγής κλίσεων κατά
την μελέτη και κατ’ ελάχιστον στον άξονα και τις εκατέρωθεν απολήξεις της Σ.Ε.Ο
Η ομαλότητα της προς παραλαβή επιφάνειας θα επιβεβαιώνεται με χρήση πεντάμετρου (5 m) ευθύγραμμου
πήχη, που θα τοποθετείται κατά μήκος του άξονα της οδού, είτε εγκάρσια σ’ αυτόν και επί εκάστης διατομής
της μελέτης εφαρμογής, αν δεν αναφέρεται πυκνότερη αποτύπωση/ παραλαβή από τα λοιπά συμβατικά
τεύχη (π.χ. ανά 10 m μήκους αντί του συνήθους ανά 20 m μήκους της οδού).

6.2 Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
x Έλεγχος αποδοχής της ποιότητας των εδαφικών και των αδρανών υλικών που ενσωματώνονται
στη στρώση έδρασης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.2 της παρούσας.
x Έλεγχος στάθμης άνω επιφάνειας σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.4 της παρούσας.
x Έλεγχος συμπύκνωσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6.1.2 της παρούσας.
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Όροι υγείας, ασφάλειας & προστασίας του περιβάλλοντος

7.1 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
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 κ.λπ. 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 κ.λπ. εξαρτήσεις τους (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών, κουβάδες φορτωτών και
εκσκαφέων, καρότσες ανατρεπομένων αυτοκινήτων).
δ) Το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε τύπο μηχανήματος.
ε) Οι χειριστές των εκσκαφέων θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση τα σταθεροποιητικά
πέλματα του μηχανήματος.
στ)Θα τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου διατάξεις για την
ανώτατη στάθμη θορύβου στην θέση των αποδεκτών (π.χ. κατοικημένες περιοχές).

7.2 Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
Όταν τα υλικά κατασκευής της Σ.Ε.Ο προέρχονται από δανειοθαλάμους, έχουν εφαρμογή οι όροι
προστασίας περιβάλλοντος που αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00.
Σε κάθε δε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες κατασκευής της Σ.Ε.Ο θα επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), βάσει διατομών οριζομένων
μεταξύ της τελικής στάθμης των χωματουργικών που θα παραλαμβάνεται πριν από την έναρξη εκτέλεσης
των εργασιών της Σ.Ε.Ο. και της τελικής στάθμης της Σ.Ε.Ο.
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 κατασκευή της
στρώσης έδρασης οδοστρωμάτων οδών, αεροδρομίων, δαπέδων στάθμευσης κλπ από ασύνδετα εδαφικά
υλικά. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μηχανικού εξοπλισμού, μέσων και
αναλωσίμων

x

Η διάστρωση και συμπύκνωση της Σ.Ε.Ο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

x

Η δαπάνη δειγματοληψιών και ελέγχων στο εργαστήριο και στο πεδίο.

x

Η κατασκευή των δοκιμαστικών τμημάτων καθώς και η αποξήλωση και απομάκρυνση
των υλικών στη περίπτωση που η αποτυχία του δοκιμαστικού τμήματος οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
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x

Οι δαπάνες αποξήλωσης και επανακατασκευής στρώσεων σε περίπτωση
διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής

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.

Δεν περιλαμβάνεται και επιμετράται ιδιαιτέρως η προμήθεια υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου ή λατομείου
για την κατασκευή της Σ.Ε.Ο.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία



Ε105-86/5/ΥΠΕΧΩΔΕ - Προδιαγραφή
Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας (LL)

Εργαστηριακές

δοκιμές

εδαφομηχανικής

-



Ε105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ - Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές
Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας (PL) και Δείκτη πλαστικότητας (PI)

δοκιμές

εδαφομηχανικής

-



Ε105-86/11 ΥΠΕΧΩΔΕ
Συμπύκνωση

ΥΠΕΧΩΔΕ.

- Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής - Δοκιμή

 BS 1377 Methods of test for soils for civil engineering purposes. Chemical and electro-chemical tests. -Μέθοδοι δοκιμών εδάφους και την κατασκευή τεχνικών έργων. Χημικές και ηλεκτροχημικές δοκιμές.


ΑASHTΟ Τ-194 Standard Method of Test for Determination of Organic Matter in Soils by Wet Combustion

-- Μέθοδος ‘’υγρής οξείδωσης’’ για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε οργανικά.
 ΑSTM D 1922 & D3017-04 Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by
Nuclear Methods (Shallow Depth). -- Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε
νερό του εδαφικού υλικού και του βράχου με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-02-01
«Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα
εδαφικά υλικά με υδράσβεστο » 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 1501-05-03-02-01, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου
ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150105-03-02-001 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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Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο

1

από

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν αφ’ ενός μεν την κατασκευή
σταθεροποιημένης με άσβεστο στρώσης για τη χρήση της στην κατασκευή της στρώσης έδρασης
οδοστρώματος και αφ’ ετέρου την ανάμιξη υδρασβέστου με εδαφικό υλικό και τη συμπύκνωση του μίγματος
στις επιφάνειες, κλίσεις και διαστάσεις που ορίζονται από τη μελέτη, για την εξυγίανση-σταθεροποίηση της
σκάφης ή της στρώσης έδρασης επιχώματος της οδού.
Η προσθήκη υδρασβέστου στα εδαφικά υλικά γίνεται με σκοπό τη βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών
τους. Το κυριότερο πλεονέκτημα της χρήσης της υδρασβέστου είναι η μείωση του δείκτη πλαστικότητας στα
αργιλικά εδάφη. Η προσθήκη υδρασβέστου στα αργιλικά εδάφη αποσκοπεί στη μείωση και ελαχιστοποίηση
των μεταβολών του όγκου που παρουσιάζονται στα αργιλικά εδάφη και στην αύξηση της φέρουσας
ικανότητας και της ευστάθειας του εδαφικού υλικού για τις προβλεπόμενες κυκλοφοριακές φορτίσεις και
περιβαλλοντικές δράσεις.
Οι αργιλικοί κόκκοι τείνουν να συνενώνονται όταν προστίθεται υδράσβεστος και αυτή η βελτίωση οδηγεί στη
βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους. Με την προσθήκη υδρασβέστου σε συγκεκριμένους τύπους εδάφους,
βελτιώνεται η αντοχή τους.
Αυτά τα χρήσιμα αποτελέσματα οφείλονται γενικά σε σύνθετες φυσικο-χημικές και χημικές αντιδράσεις που
συμβαίνουν κατά την ανάμιξη του εδάφους με την υδράσβεστο και το νερό.
Η ποσότητα της απαιτούμενης υδρασβέστου και του νερού, προσδιορίζονται με δοκιμές σε δείγματα
εδάφους που πρόκειται να εξυγιανθεί. Οι αναλογίες θα προδιαγράφονται στη μελέτη ή θα καθορίζονται από
την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών. Το βάθος και το πλάτος της εξυγίανσης θα
προσδιορίζεται στη μελέτη ή θα καθορίζεται από την Υπηρεσία.

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 EN 459-1

Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria -- Δομική
άσβεστος - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης

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.
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EΛOT EN 13286-41

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for the
determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 41: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη
σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων.

ΕΛΟΤ EN 13286-47

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47: Test method for the
determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear
swelling -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές
κονίες - Μέρος 47: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού
δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR), του άμεσου δείκτη φέρουσας ικανότητας
και της γραμμικής διόγκωση.

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 - Μέρος 2:
Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων - Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό
μέγεθος διατομών κοσκίνων

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Αποδεκτά ενσωματούμενα υλικά

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
x Εδαφικό υλικό.
x Υδράσβεστος σε μορφή σκόνης ή πολτού.
x Νερό.
x Ασφαλτικό γαλάκτωμα για τη σφράγιση της στρώσης, εφ’ όσον προβλέπεται στη μελέτη.

4.1

Εδαφικό υλικό

Το εδαφικό υλικό θα είναι είτε το επί τόπου υλικό της σκάφης της οδού ή από δάνεια υλικά μεταφερόμενα
από άλλες θέσεις. Στο χρησιμοποιούμενο υλικό δεν επιτρέπεται να περιέχονται φυτικές γαίες, ρίζες φυτών ή
άλλα αλλοιώσιμα υλικά και βραχώδη ή στερεά υλικά, , αλλά μπορεί να περιέχει μη συμπαγείς σβώλους
εδάφους.
Το εδαφικό υλικό θα πρέπει να είναι λεπτόκοκκο αργιλώδες, με σχετικά μεγάλη πλαστικότητα και
διογκοσιμότητα και με μικρή περιεκτικότητα (ποσοστό;) σε λίθους μεγάλου μεγέθους (μέγιστη επιτρεπόμενη
διάσταση 50 mm).
Οι λίθοι, που τυχόν περιέχονται στο εδαφικό υλικό με διάμετρο μεγαλύτερη των 50 mm, δημιουργούν
δυσκολίες στην ανάμιξη και διαμόρφωση της επιφάνειας και προκαλούν φθορές στα μηχανήματα ανάμιξης,
γι’ αυτό πρέπει να απομακρύνονται.

4.2

Υδράσβεστος

Η υδράσβεστος που θα χρησιμοποιείται για την εξυγίανση-σταθεροποίηση των εδαφικών υλικών, σε μορφή
σκόνης ή σε μορφή πολτού.
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Η υδράσβεστος θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 459-1.
Συνήθως μεταφέρεται στη θέση εφαρμογής χύδην σε σιλό. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει
πιστοποιητικά συμμόρφωσης της υδρασβέστου στα απαιτούμενα πρότυπα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα στο
προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες με την υδράσβεστο, εξαιτίας της υψηλής καυστικότητας και της
διαβρωτικής φύσης της.

4.3

Νερό

Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από επιβλαβή συστατικά όπως
λάδι, οξύ, αλκάλια, οργανικές ύλες ή άλλα συστατικά. Επίσης δεν πρέπει να περιέχει περισσότερα από 650
μέρη στο εκατομμύριο χλωριδίων, ούτε περισσότερα από 1300 μέρη στο εκατομμύριο σουλφιδίων,.

4.4

Ασφαλτικό γαλάκτωμα

Το ασφαλτικό γαλάκτωμα που θα χρησιμοποιηθεί για τη σφράγιση της στρώσης (εφόσον απαιτείται ή
προβλέπεται), θα είναι –ανάλογα με το υλικό της σταθεροποιημένης στρώσης– ανιονικό ή κατιονικό
γρήγορου διαχωρισμού με περιεκτικότητα σε άσφαλτο τουλάχιστον 50% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
μελέτης.

5

Απαιτήσεις εργαστηριακής μελέτης σύνθεσης

Η εργαστηριακή μελέτη σύνθεσης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατ’ ελάχιστον:
x Κοκκομετρική διαβάθμιση εδαφικού υλικού με κόσκινα και με αραιόμετρο.
x Όρια Atterberg και μεταβολή αυτών σε σχέση με το ποσοστό της υδρασβέστου. Αν το εδαφικό
υλικό περιέχει σβώλους οι οποίοι δύσκολα θρυμματίζονται, θα πρέπει να εξετασθεί η μεταβολή
των ορίων Atterberg συναρτήσει του ποσοστού της υδρασβέστου και του χρόνου που
μεσολαβεί από την ανάμιξη μέχρι την εξέταση του δείγματος. Επίσης εξετάζεται μακροσκοπικά
η μεταβολή της ευθρυπτότητας του εδαφικού υλικού συγκρίνοντας την ευκολία θραύσεως
σβώλων από μίγματα εδαφικού υλικού με διάφορα ποσοστά υδρασβέστου.
x Δοκιμές συμπύκνωσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2, με ενέργεια
συμπυκνώσεως 0,6ΜJ/m3 με το εδαφικό υλικό χωρίς την προσθήκη υδρασβέστου και με
διάφορα ποσοστά υδρασβέστου.
x Δοκιμές CBR σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-47.
Έως την ισχύ του νέου Ευρωπαϊκού προτύπου θα ισχύει η Προδιαγραφή Ε105-86 μέρος 12 του
ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), για διάφορα ποσοστά υδρασβέστου. Ως ελάχιστη τιμή
θεωρείται η χαρακτηριστική τιμή με 10% ποσοστιμόριο δηλ. η τιμή εκείνη για την οποία υπάρχει
πιθανότητα να βρεθεί μικρότερη τιμή μόνο 10%.
Κατά την εργαστηριακή μελέτη σταθεροποίησης προσδιορίζεται το ποσοστό του σταθεροποιητή
κατά βάρος ξηρού υλικού, με το οποίο επιτυγχάνεται τιμή CBR ίση με 5%. Στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες επιτυγχάνονται τιμές CBR μεγαλύτερες του 5% με ποσοστά σταθεροποιητή τα
οποία είναι πρόσφορα από οικονομική και τεχνική άποψη, η προδιαγραφόμενη - απαιτούμενη
από τη μελέτη χαρακτηριστική τιμή CBR, η οποία αποκαλείται προδιαγραφόμενη τιμή, θα
χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο ποιότητας του έργου.
x Αντοχή σε θλίψη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-41. Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η
ανθεκτικότητα του σταθεροποιημένου υλικού, πρέπει ο μέσος όρος της θλιπτικής αντοχής 5
δοκιμίων ηλικίας 28 ημερών που παρασκευάστηκαν με το ποσοστό του σταθεροποιητή που
προσδιορίστηκε παραπάνω, να έχει τιμή μετά από 7ήμερο υδρεμποτισμό η οποία δεν πρέπει
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να είναι μικρότερη από το 80% της αντοχής των κανονικώς συντηρηθέντων δοκιμίων της αυτής
ηλικίας. Ο υδρεμποτισμός γίνεται το τελευταίο 7-ήμερο (από 21 έως 28) Τα δοκίμια μετά τον
υδρεμποτισμό δεν πρέπει να παρουσιάζουν εμφανή ρηγμάτωση ή διόγκωση.

6

Τρόποι κατασκευής

6.1

Γενικά

Το προς εξυγίανση εδαφικό υλικό μπορεί να είναι, είτε το επιτόπου εδαφικό υλικό της σκάφης, είτε να
προέρχεται από τις θέσεις λήψης δανείων υλικών που προβλέπονται στη μελέτη. Η εργασία της εξυγίανσηςσταθεροποίησης του υλικού αυτού μπορεί να γίνει, είτε επιτόπου, είτε στη θέση λήψης των δανείων, οπότε
στη συνέχεια το έτοιμο μίγμα θα μεταφερθεί, θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί στην επιθυμητή θέση.

6.2

Εξοπλισμός

Όλος ο μηχανικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της εργασίας (όπως ειδικά
μηχανήματα σταθεροποίησης/ θρυμματισμού-ανάμιξης (ανακυκλωτές), μηχανήματα θρυμματισμού εδάφους,
άροτρα, βυτιοφόρα, διαμορφωτές, ισοπεδωτές, καθώς και συμπυκνωτικά μηχανήματα όπως ελαστιχοφόροι
συμπυκνωτές και συμπυκνωτές με λείο μεταλλικό τύμπανο κ.λπ.) θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του
έργου πριν από την έναρξη των εργασιών εξυγίανσης του εδαφικού υλικού. Εκτός εάν στη μελέτη
προδιαγράφεται διαφορετικά, για την ανάμιξη θα χρησιμοποιείται συνδυασμός μηχανημάτων με άροτρα
τύπου βαρέως δίσκου και υψηλής ταχύτητας περιστροφικών αναμικτήρων. Οι δίσκοι θα πρέπει να έχουν
ελάχιστη διάμετρο 60 cm, ενώ οι περιστροφικοί αναμικτήρες θα πρέπει να έχουν ικανότητα ανάμιξης
στρώσης ελάχιστου πάχους 25 cm, όταν κινούνται με ταχύτητα τουλάχιστον 6 km/h και να καλύπτουν
ελάχιστο πλάτος 2 m.
Όλα τα οχήματα που θα μεταφέρουν υδράσβεστο σε μορφή σκόνης θα πρέπει να είναι καλυμμένα, ώστε να
αποφεύγονται προβλήματα στο περιβάλλον.

6.3

Εκτέλεση εργασίας εκτός της θέσης της σκάφης της οδού

Αφορά στην περίπτωση όπου η εργασία εξυγίανσης-σταθεροποίησης του εδαφικού υλικού εκτελείται εκτός
της θέσης της σκάφης της οδού και το μίγμα που παράγεται μεταφέρεται στην τελική θέση εφαρμογής του.
6.3.1 Προετοιμασία χώρου εκτέλεσης εργασίας
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ετοιμάσει, αναμίξει και ολοκληρώσει την εργασία σταθεροποίησης του εδαφικού
υλικού με υδράσβεστο, σε χώρους που προβλέπει η μελέτη ή εγκρίνει η Υπηρεσία.
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης με υδράσβεστο, θα πρέπει στην περιοχή εκτέλεσης της
εργασίας να αφαιρεθεί η φυτική γη και η επιφάνεια της να συμπυκνωθεί και να καταστεί ομαλή.
Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη κατάληψης του χώρου, θα πρέπει αυτός
να επαναδιαμορφωθεί, αφού αφαιρεθεί το υφιστάμενο εδαφικό υλικό σε πάχος 10 cm, και να καλυφθεί
ομοιόμορφα με τη φυτική γη που είχε αρχικά αφαιρεθεί.
6.3.2 Διάστρωση υδρασβέστου.
α. Γενικά
Η ποσότητα της υδρασβέστου που θα διαστρώνεται θα πρέπει να είναι αυτή που έχει προσδιορισθεί από
τις εργαστηριακές δοκιμές για κάθε συγκεκριμένο τύπο εδαφικού υλικού. Δεν επιτρέπεται απόκλιση
περισσότερο από το 10% της προδιαγραμμένης ποσότητας υδρασβέστου ανά τετραγωνικό μέτρο της
επεξεργασμένης επιφάνειας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.
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Η υδράσβεστος δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται όταν το εδαφικό υλικό έχει παγώσει ή η θερμοκρασία
του αέρα είναι 4οC υπό σκιά σε κάθοδο. Επίσης δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται όταν επικρατούν
άνεμοι που τη διασκορπίζουν στο περιβάλλον.
β. Διάστρωση υδρασβέστου σε μορφή σκόνης
Η υδράσβεστος σε μορφή σκόνης θα πρέπει να διαστρώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του
εδαφικού υλικού στην προβλεπόμενη ποσότητα, και να διαβρέχεται ελαφρώς με νερό ώστε να
ελαχιστοποιείται η δημιουργία σκόνης και ο διασκορπισμός της στον αέρα. Η διάστρωση μπορεί να
γίνεται είτε με μηχανικό διανομέα, είτε με άνοιγμα σάκων που έχουν τοποθετηθεί σε διάταξη κανάβου,
σε κατάλληλες αποστάσεις ανάλογα με την ποσότητα υδρασβέστου που περιέχουν.
γ. Διάστρωση υδρασβέστου σε μορφή πολτού
Η υδράσβεστος θα αναμιγνύεται με νερό ώστε να σχηματίζεται πολτός πριν από τη διάστρωσή της
στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού. Ο πολτός θα δημιουργείται με ανάμιξη 1t υδρασβέστου σε κατ’
ελάχιστο 1900 L νερού. Το νερό θα μετράται με διακριβωμένη μετρητική συσκευή και η υδράσβεστος
θα ζυγίζεται σε εγκεκριμένους ζυγούς.
Μετά την ανάμιξη με το νερό, θα εκτελείται ανατάραξη/ ανάδευση του πολτού είτε με πτερύγια είτε με
αντλία ανακύκλωσης είτε με συνδυασμό αυτών των δυο συσκευών. Ο πολτός θα πρέπει να
διατηρείται ως ομοιογενές μίγμα έως ότου διαστρωθεί στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού και να
διαστρώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού στην προβλεπόμενη ποσότητα. Ο
πολτός θα πρέπει να εφαρμόζεται υπό πίεση με ψεκασμό από διανομείς που θα αναταράσσουν
διαρκώς το μίγμα. Πριν από τον ψεκασμό του εδαφικού υλικού με πολτό υδρασβέστου, θα πρέπει η
επιφάνεια αυτού να αναμοχλεύεται ελαφρώς ώστε να διευκολύνεται η απορρόφηση του πολτού και να
εμποδίζεται η απορροή του.
6.3.3 Ανάμιξη
Το εδαφικό υλικό, η υδράσβεστος (σε σκόνη ή πολτό) και το νερό θα αναμιγνύονται με χρήση
περιστροφικών αναμικτήρων, έως ότου να δημιουργηθεί ομοιογενές μίγμα. Κατά τη διάρκεια της αρχικής
ανάμιξης με υδράσβεστοσε σκόνη, απαιτούνται τουλάχιστον δυο διαδοχικοί ψεκασμοί με νερό, όπου θα
ακολουθεί ανάμιξη με άροτρο και με περιστροφικό αναμικτήρα υψηλής ταχύτητας.
Το πάχος της στρώσης του εδαφικού υλικού που θα εξυγιαίνεται δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από το
βάθος που ο μηχανικός εξοπλισμός μπορεί να αναμίξει αποτελεσματικά. Η διαδικασία διαβροχής-ανάμιξης
θα επαναλαμβάνεται έως ότου το εδαφικό υλικό, η άσβεστος και το νερό αποτελούν ομοιόμορφο μίγμα χωρίς
θύλακες εδαφικού υλικού ή ασβέστου.
Όταν η εργασία ανάμιξης ολοκληρωθεί, θα πρέπει η περιεχόμενη υγρασία του μίγματος να μην είναι
μικρότερη από την τυπική βέλτιστη, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2.
Μετά την ανάμιξη, η επεξεργασμένη με υδράσβεστο στρώση θα πρέπει να σφραγίζεται ώστε να
ελαχιστοποιείται η εξάτμιση της υγρασίας, η ενανθράκωση της υδρασβέστου και η υπερβολική διαβροχή
λόγω βροχόπτωσης ή άλλων παραγόντων. Η σφράγιση θα πρέπει να εκτελείται με ελαφρά συμπύκνωση της
επιφάνειας της επεξεργασμένης στρώσης, με ελαστιχοφόρο ή μεταλλικού τύμπανου οδοστρωτήρα ή με άλλη
μέθοδο εγκρινόμενη από την Υπηρεσία.
Η ανάμιξη πρέπει να αρχίζει μέσα σε 6 ώρες από τη διάστρωση της υδρασβέστου. Όταν η υδράσβεστος
εκτίθεται στην ατμόσφαιρα μετά τη διάστρωση, για περισσότερο από 6 ώρες, πριν από την ανάμιξη, η
εργασία δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Η ανάμιξη της υδρασβέστου, του εδάφους και του νερού θα πρέπει να ολοκληρώνεται για κάθε τμήμα εντός
της ίδιας μέρας.
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6.3.4 Ωρίμανση
Το μίγμα του εδαφικού υλικού με τη υδράσβεστο θα πρέπει να ωριμάζει τουλάχιστον 72 ώρες, εκτός εάν
προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη. Κατά τη διάρκεια αυτή, θα πρέπει η περιεχόμενη υγρασία του
μίγματος να διατηρείται πάνω από την τυπική βέλτιστη με διαβροχή, επανανάμιξη και επανασφράγιση
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 6.3.3 της παρούσας.
Μετά το πέρας της περιόδου ωρίμανσης και πριν από την τελική εφαρμογή του μίγματος, το
σταθεροποιημένο υλικό θα πρέπει να θρυμματιστεί, έτσι ώστε όλοι οι μη κορεσμένοι κόκκοι υδρασβέστου
που συγκρατούνται από κόσκινο με τετραγωνικό άνοιγμα, να απομακρύνονται. Το εναπομένον υλικό θα
πρέπει να έχει την εξής διαβάθμιση:
Άνοιγμα κοσκίνου
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-02 [mm]

Ελάχιστο ποσοστό διερχόμενου υλικού

50

100%

4,5

60%

6.3.5 Διάστρωση μίγματος
Το μίγμα εδάφους - υδρασβέστου δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται επί της σκάφης της οδού πριν από την
ολοκλήρωση της προετοιμασίας της επιφανείας της, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις. Επίσης, δεν
επιτρέπεται να διαστρώνεται επί παγωμένης επιφάνειας ή κατά τη διάρκεια καθοδικής πορείας της
θερμοκρασίας από 4οC.
Ακριβώς πριν από τη διάστρωση του επεξεργασμένου μίγματος, αναμοχλεύεται ελαφρά η επιφάνεια της
σκάφης και διαβρέχεται ώστε να αναπτυχθεί συνοχή με το επεξεργασμένο με υδράσβεστο εδαφικό υλικό.
Κατά την διάρκεια των εργασιών διάστρωσης του μίγματος, δεν πρέπει να υπάρχει επί της επιφάνειας της
σκάφης συγκεντρωμένο νερό.
Το επεξεργασμένο εδαφικό μίγμα διαστρώνεται ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της σκάφης, σε πάχος ώστε
μετά τη συμπύκνωση να αποκτηθεί το προδιαγραμμένο πάχος της στρώσης.
Το επεξεργασμένο μίγμα μπορεί να εκφορτωθεί επίσης σε σωρούς, και στη συνέχεια να διαστρωθεί με
κατάλληλο μηχάνημα.
Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης και της συμπύκνωσης, η περιεχόμενη υγρασία του μίγματος θα πρέπει να
διατηρείται εντός του προδιαγραφόμενου εύρους, και να μην είναι μικρότερη από την τυπική βέλτιστη,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2.
6.3.6 Συμπύκνωση
Το μίγμα εδάφους - υδρασβέστου - νερού θα συμπυκνώνεται με οδοστρωτήρες με κατσικοπόδαρα, με
ελαστιχοφόρο ή μεταλλικού τυμπάνου οδοστρωτήρες, ή με συνδυασμό αυτών.
Η συμπύκνωση θα αρχίζει το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε σε διάστημα λιγότερο από 24 ώρες μετά
από την τελική ανάμιξη.
Κατά τη διάρκεια της συμπύκνωσης, θα πρέπει η περιεχόμενη υγρασία του μίγματος να διατηρείται πάνω
από την τυπική βέλτιστη.
Όταν το απαιτούμενο πάχος του σταθεροποιούμενου υλικού είναι d25 cm, τότε θα συμπυκνώνεται σε μια
στρώση. Όταν το απαιτούμενο πάχος είναι μεγαλύτερο από 25 cm θα συμπυκνώνεται σε 2 ή περισσότερες
στρώσεις. Σε καμία περίπτωση στρώση δεν θα έχει πάχος μεγαλύτερο από 25 cm.
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Ανάλογα με τον τύπο του οδοστρωτήρα, συνιστάται η εργασία της συμπύκνωσης να αρχίζει από τα κατάντη
της διατομής προς τα ανάντη.
Το σταθεροποιημένο με υδράσβεστο υλικό συμπυκνώνεται στη σχετική πυκνότητα t95%, εκτός αν αυτή
ελαττωθεί στο 92% με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα αυξήσει την περιεκτικότητα σε
υδράσβεστο κατά 0,5%. Η σχετική πυκνότητα θα υπολογίζεται με βάση την πρότυπη πυκνότητα της ξηρής
μάζας του υλικού, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2. Η επιτόπου ξηρή
πυκνότητα θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή του ΥΠΕΧΩΔΕ: Ε 106-86/2 (βλέπε
Βιβλιογραφία), ή άλλη μέθοδο που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
Πριν από την έναρξη της εργασίας συμπύκνωσης, λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα του μίγματος
για:
x την εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων συμπύκνωσης (εξακρίβωση/ επιβεβαίωση της μέγιστης
ξηρής πυκνότητας και της βέλτιστης υγρασίας).
x παρασκευή δοκιμίων για δοκιμές αντοχής ή και δοκιμές CBR.
x προσδιορισμό των ορίων Atterberg
6.3.7 Τελείωμα
Η επιφάνεια της στρώσης δεν πρέπει να παρουσιάζει τοπικές υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες από ±3 cm
σε σχέση με τα αντίστοιχα υψόμετρα που ορίζονται από την μελέτη. Επίσης πρέπει να είναι κλειστή
απαλλαγμένη από ρηγματώσεις και τοπικές επιφανειακές αποφλοιώσεις του νωπού μίγματος.
6.3.8 Συντήρηση - Μεμβράνη σφράγισης
Στην περίπτωση όπου η κατασκευή της υπερκείμενης της στρώσης με το σταθεροποιημένο εδαφικό υλικό
προβλέπεται να καθυστερήσει, ή εφ’ όσον προβλέπεται από την μελέτη, σφραγίζεται το συμπυκνωμένο
υλικό με ασφαλτικό γαλάκτωμα του είδους και της ποσότητας που προδιαγράφεται από την μελέτη. Η
δημιουργούμενη ασφαλτική μεμβράνη θα πρέπει να διατηρείται ανέπαφη μέχρις ότου να διαστρωθεί η
επόμενη στρώση που θα την καλύψει.
Εφαρμόζεται πρόσθετη σφράγιση σε εκείνες τις περιοχές όπου αυτή έχει καταστραφεί λόγω εργοταξιακής
κυκλοφορίας ή γειτονικών εργασιών χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
Το υλικό σφράγισης θα εφαρμόζεται σε ποσότητα 0,15 έως 0,90 L/m2 επιφάνειας. Η ακριβής ποσότητα θα
καθορίζεται από τον Επιβλέποντα.
Η σφράγιση θα εφαρμόζεται την ίδια ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η ανάμιξη του εδαφικού υλικού με την
υδράσβεστο. Κατά τη σφράγιση το μίγμα θα πρέπει να έχει τη βέλτιστη υγρασία.

6.4

Εκτέλεση εργασίας επιτόπου

Αφορά στην εργασία εξυγίανσης-σταθεροποίησης του εδαφικού υλικού που εκτελείται επιτόπου, χωρίς την
απομάκρυνση και με επαναδιάστρωση του εδαφικού υλικού.
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6.4.1 Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια της σκάφης πριν από τη διάστρωση της υδρασβέστου, θα πρέπει να έχει συμπυκνωθεί και
διαμορφωθεί στα υψόμετρα, τις κλίσεις και τις επικλίσεις της μελέτης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
προδιαγραφόμενη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας και το πάχος της σταθεροποίησης.
Περιοχές της επιφάνειας που τυχόν παρουσιάζουν υποχώρηση, πλαστιμότητα, αυλακώσεις και υψομετρικά
σφάλματα, θα πρέπει να διορθώνονται με αφαίρεση, αντικατάσταση ή επαναδιαμόρφωση.
Μετά από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της επιφάνειας της σκάφης, ακολουθεί αναμόχλευση του
υλικού της σκάφης σε όλο το πλάτος και βάθος που προδιαγράφεται από τη μελέτη.
Ακολουθεί θρυμματισμός με μηχανικά μέσα του αναμοχλευμένου εδαφικού υλικού μέχρις ότου όλοι οι
σβώλοι να θρυμματιστούν. Απομακρύνονται όλα τα μη αποδεκτά υλικά καθώς και οι λίθοι με διάσταση
μεγαλύτερη από 50 mm.
6.4.2 Διάστρωση υδρασβέστου
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.2 της παρούσας.
6.4.3 Ανάμιξη
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.3 της παρούσας.
6.4.4 Ωρίμανση
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.4 της παρούσας.
6.4.5 Συμπύκνωση
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.6 της παρούσας.
6.4.6 Τελείωμα
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.7 της παρούσας.
6.4.7 Συντήρηση - Μεμβράνη σφράγισης
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.8 της παρούσας.

6.5

Δοκιμαστικό τμήμα

Δέκα ημέρες το λιγότερο πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει δοκιμαστικό
τμήμα τουλάχιστον 400 m2 με το εδαφικό υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, τους σταθεροποιητές
(μορφές υδρασβέστου) στις αναλογίες που προβλέπει η μελέτη σύνθεσης, στο μέγιστο πάχος στρώσης που
πρόκειται σύμφωνα με τη μελέτη να εφαρμοσθεί, με το μηχανικό εξοπλισμό και το προσωπικό που θα
χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου εξυγίανσης-σταθεροποίησης. Θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι που
προβλέπονται στην παρούσα προδιαγραφή ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο Ανάδοχος με τα μέσα που διαθέτει
μπορεί να κατασκευάσει τη στρώση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και τους λοιπούς όρους των
συμβατικών τευχών.
Η έναρξη των κυρίως εργασιών θα γίνει μόνο μετά από την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας με την
ολοκλήρωση των ελέγχων του δοκιμαστικού τμήματος. Η έγκριση ή απόρριψη πρέπει να γίνεται σε διάστημα
που δε θα υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την περάτωση του δοκιμαστικού τμήματος. Εφ’ όσον τα
αποτελέσματα των ελέγχων είναι ικανοποιητικά, τότε το δοκιμαστικό τμήμα εντάσσεται στο κύριο έργο του
Αναδόχου.

12

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

7

ΕΛΟΤ

32715

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01:2009

Ποιοτικοί έλεγχοι – δοκιμές για την παραλαβή
α. Επιθεώρηση του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου και όλων των μηχανημάτων που
προδιαγράφονται ή προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας.
β. Έλεγχος των πιστοποιητικών ποιότητας της χρησιμοποιούμενης υδρασβέστου ως προς τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος. Εφ΄ όσον χρησιμοποιείται πολτός υδρασβέστου
παραγόμενος από τον Ανάδοχο, ελέγχεται η περιεκτικότητα του πολτού σε υδρασβέστου.
γ. Έλεγχος του βάθους αναμόχλευσης του εδαφικού υλικού.
δ. Οπτικός έλεγχος του εδαφικού υλικού ώστε να διαπιστωθεί εάν περιέχει φυτικές γαίες, ρίζες φυτών ή
άλλα αλλοιώσιμα υλικά και βραχώδη ή στερεά υλικά διάστασης μεγαλύτερης από 50 mm.
ε. Έλεγχος της ποσότητας της υδρασβέστου που προστίθεται στο εδαφικό υλικό. Σε κάθε τμήμα που
πρόκειται να διαστρωθεί υδράσβεστος και τουλάχιστον σε κάθε παρτίδα, θα γίνονται τρεις τουλάχιστον
έλεγχοι της ποσότητας της υδρασβέστου που προστίθεται. Ως παρτίδα νοείται η ποσότητα του
εδαφικού υλικού μιας απλής στρώσης όχι μεγαλύτερης από 800 m2. Αν χρησιμοποιείται μηχανικός
διανομέας θα τοποθετείται στην επιφάνεια της στρώσης που πρόκειται να εξυγιανθεί πλαστικό φύλλο
ή μουσαμάς ή κατάλληλο δοχείο γνωστής επιφάνειας και θα συλλέγεται και θα ζυγίζεται η ποσότητα
της υδρασβέστου που διανεμήθηκε σ' αυτό μετά τη διέλευση του διανομέα. Αν η διανομή γίνεται με
άνοιγμα σάκων θα ελέγχεται η ακρίβεια τοποθέτησης των σάκων.
Δεν επιτρέπεται η απόκλιση περισσότερο από το 10% της προδιαγραμμένης ποσότητας υδρασβέστου
ανά τετραγωνικό μέτρο της επεξεργασμένης επιφάνειας.
στ. Έλεγχος του πάχους ανάμιξης με κατάλληλο κανόνα. Ο έλεγχος αυτός θα είναι συνεχής ώστε το
πάχος της στρώσης μετά το πέρας της συμπύκνωσης να είναι το απαιτούμενο.
Η ανάμιξη σε επιπλέον βάθος μεγαλύτερο από το 10% του προδιαγραμμένου αποτελεί ένδειξη
ανεπάρκειας της ποσότητας υδρασβέστου και θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον ποσότητα
υδρασβέστου με επιβάρυνση του Αναδόχου.
ζ. Έλεγχος της υγρασίας του μίγματος μετά την ανάμιξη, τη διάστρωση και κατά τη συμπύκνωση με μια
τυχαία δοκιμή σε κάθε παρτίδα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2.
η. Έλεγχος της ανάμιξης με ψεκασμό της επιφάνειας με διάλυμα δείκτη από οινόπνευμα
φαινολοφθαλεΐνης. Όταν η επιφάνεια του σταθεροποιημένου υλικού (εκτός από τους σβώλους με
διάσταση μεγαλύτερη από 25 mm) δεν παρουσιάζει αλλαγή στο χρώμα της, αυτό αποτελεί ένδειξη
ανεπαρκούς ανάμιξης.
θ. Έλεγχος της διαβάθμισης του θρυμματισμένου σταθεροποιημένου μίγματος, για να επιβεβαιώνεται ότι
αυτή συμφωνεί με την αναφερόμενη στα προηγούμενα διαβάθμιση. Θα εκτελούνται τρεις τουλάχιστον
έλεγχοι διαβάθμισης σε κάθε παρτίδα.
ι. Έλεγχος της συμπύκνωσης της στρώσης του σταθεροποιημένου υλικού, σε πέντε δοκίμια ανά
παρτίδα (ένα δοκίμιο κάθε 160 m2).
Μια παρτίδα θα γίνεται αποδεκτή όταν τα αποτελέσματα των πέντε δοκιμών πυκνότητας δείχνουν ότι
τηρείται κατά μέσο όρο 96% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας, χωρίς οποιαδήποτε δοκιμή να
έχει αποτέλεσμα μικρότερο από 92%, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2.
ια. Έλεγχος της τελικής στάθμης της επιφάνειας και της ομαλότητας κάθε στρώσης, για την επιβεβαίωση
ότι δεν παρουσιάζονται τοπικές υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες από ±3 cm σε σχέση με τα
αντίστοιχα υψόμετρα που ορίζονται από τη μελέτη.
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ιβ. Έλεγχος της σύνθεσης του ασφαλτικού γαλακτώματος της σφραγιστικής μεμβράνης (εφόσον
προβλέπεται), σύμφωνα με τις απαιτήσεις την μελέτης.
ιγ. Στην περίπτωση εκτέλεσης της εργασίας εκτός της θέσης της σκάφης της οδού, έλεγχος μετά το
πέρας των εργασιών της αποκατάστασης του χώρου κατάληψης.
Η σταθεροποιημένη στρώση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α. Το συνολικό πάχος της συμπυκνωμένης σταθεροποιημένης στρώσης δε θα διαφέρει πάνω από
15 mm του συμβατικού πάχους. Έλεγχοι πάχους διενεργούνται ταυτόχρονα με τον έλεγχο
συμπύκνωσης. Αν οι έλεγχοι πυκνότητας γίνονται με πυρηνικές μεθόδους τότε οι έλεγχοι πάχους
στρώσεως γίνονται με διάνοιξη οπών σε όλο το βάθος της σταθεροποιημένης στρώσης.
Αρχικά γίνονται έλεγχοι πάχους κάθε 100 m σε τυχαίες θέσεις. Εφ’ όσον το πάχος ικανοποιεί την
απαίτηση αυτή οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν κάθε 300 m. Αν αντιθέτως παρουσιαστεί περίπτωση μη
συμμόρφωσης προς τα τεθέντα όρια οι έλεγχοι πυκνώνουν έτσι ώστε να εντοπισθεί πλήρως η
περιοχή με μειωμένο πάχος. Αν πάχος είναι μικρότερο του συμβατικού μέχρι 25 mm η στρώση
παραλαμβάνεται αλλά επιβάλλεται μείωση της τιμής κατά 45%. Αν το πάχος είναι μικρότερο του
συμβατικού περισσότερο από 25 mm τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να
αποξηλώσει τη στρώση και να την επανακατασκευάσει με το ίδιο υλικό και τους ίδιους σταθεροποιητές
στο ορθό πάχος. Η διάνοιξη των οπών (τόσο για τον έλεγχο του πάχους όσο και για το έλεγχο της
συμπύκνωσης) και η επαναπλήρωση αυτών με υλικά κατάλληλα συμπυκνωμένα θα εκτελείται με
δαπάνες και μέριμνα του Αναδόχου και υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας.
β. H πυκνότητα της σταθεροποιημένης στρώσης πρέπει να είναι 100% της μέγιστης πυκνότητας που
προσδιορίζεται από την πρότυπη δοκιμή συμπυκνώσεως Proctor, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-2 (ενέργεια συμπυκνώσεως 0,6 MJ/m3). Ο έλεγχος γίνεται πριν περάσουν 12 ώρες από το
πέρας των εργασιών συμπύκνωσης, σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ( βλέπε
Βιβλιογραφία) σε 5 τουλάχιστον δείγματα ανά ελεγχόμενο τμήμα. Ο μέσος όρος των 5 προσδιορισμών
πυκνότητας δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 100% και καμία μεμονωμένη τιμή δεν πρέπει να
είναι μικρότερη από το 96% της ως άνω μέγιστης εργαστηριακής τιμής. Σε περίπτωση που
χρησιμοποιούνται πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου της πυκνότητας επιτόπου σύμφωνα με το Πρότυπο
ASTM D2922-04, το κριτήριο συμμόρφωσης παραμένει το ίδιο, αλλά ο ρυθμός δειγματοληψίας και
ελέγχων τουλάχιστον διπλασιάζεται.
γ. O μέσος όρος Χ6 6-δοκιμών CBR να ικανοποιεί τη σχέση 1 και οι μεμονωμένες τιμές στην εξάδα τη
σχέση 2. Η δοκιμή CBR εκτελείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-47 ή σύμφωνα με την
Προδιαγραφή Ε105-86 Μέρος 12 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), σε δοκίμια που
παρασκευάζονται από το επιτόπου μίγμα εδαφικού υλικού σταθεροποιητή και νερού πριν από την
έναρξη της συμπύκνωσης και συμπυκνώνονται στο εργαστήριο σύμφωνα με την πρότυπη δοκιμή
συμπύκνωσης Proctor (ενέργεια συμπύκνωσης 0,6 MJ/m3).
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα [m3] με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, υπό την παρουσία
εκπροσώπου της Υπηρεσίας, και αναλυτική ογκομέτρηση βάσει αυτών.
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 κατασκευή στρώσης
έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση ενσωμάτωσης του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών.

x

Η προετοιμασία του χώρου εκτέλεσης των εργασιών εξυγίανσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην παρούσα.

x

Η διάστρωση υδρασβέστου (σε μορφή σκόνης είτε σε μορφή πολτού), η ανάμιξη, η διάστρωση
του μίγματος, η συμπύκνωση και η συντήρηση της στρώσης (μεμβράνη σφράγισης).

x

Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών μη αποδεκτού δοκιμαστικού τμήματος, όταν για την
απόρριψη ευθύνεται ο Ανάδοχος. Σε αντίθετη περίπτωση οι εργασίες αυτές επιμετρώνται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.

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


Προδιαγραφές Ε105-86 (ΥΠΕΧΩΔΕ) -Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής (ΦΕΚ 955/31.12.86).



ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86/2 - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Μέθοδος προσδιορισμού της
πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου.



ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/12 - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Μέθοδος προσδιορισμού χωρίς
βάρη επιφόρτισης



ASTM D2922-04
Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by
Nuclear Methods (Shallow Depth) -- Πρότυπη επιτόπου δοκιμή συμπύκνωσης εδαφικών υλικών και
μιγμάτων εδάφους - αδρανών με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).



ASTM D3017-04
Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth). -- Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε νερό
του εδαφικού υλικού και του βράχου με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).
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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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Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα
εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την κατασκευή στρώσης έδρασης
οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά.
Τα σταθεροποιημένα υλικά με τσιμέντο συντίθενται από το ομοιογενές μίγμα καθορισμένων αναλογιών
κοκκωδών ή εδαφικών υλικών, τσιμέντου, νερού και πιθανώς πρόσμικτων υλικών, το οποίο παράγεται σε
κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Αυτό το μίγμα, αφού συμπυκνωθεί κατάλληλα, χρησιμοποιείται ως στρώση έδρασης οδοστρωμάτων.
Έως την παραγωγή του τελικού προϊόντος, απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
x Εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό των αναλογιών του μίγματος και καθορισμός της
μεθόδου εργασίας.
x Παραγωγή του μίγματος σε κατάλληλη μονάδα.
x Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας.
x Μεταφορά και διάστρωση του μίγματος.
x Προρηγμάτωση (όπου απαιτείται).
x Συμπύκνωση και διαμόρφωση.
x Συντήρηση και προστασία τελειωμένης επιφάνειας.
Η παρούσα προδιαγραφή περιλαμβάνει:
x Σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο (τύπος μίγματος SC 40 και SC 20).
x Τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά (τύπος μίγματος GC 25 και GC 20).
Τα εν λόγω μίγματα εφαρμόζονται σε οδούς, ανάλογα με την κατηγορία της μέσης ημερήσιας κυκλοφορίας
βαρέων οχημάτων (βλέπε παρακάτω Πίνακα 1).

5
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Πίνακας 1 - Κατηγορία οδού
Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων
Μέση ημερήσια κυκλοφορία
βαρέων οχημάτων [βαρέα
οχήματα / ημέρα]

Τ00
t4000

Τ0

Τ1

Τ2

Τ3

<4000

<2000

<800

<200

t2000

t800

t200

t50

Τ4
<50

Ο φόρτος βαρέων οχημάτων που καθορίζει την κατηγορία της οδού (Τ00 έως Τ4), αφορά στο φόρτο της
ημέρας έναρξης λειτουργίας της οδού.

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 EN 196-1

Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength -- Μέθοδοι
δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 1: Προσδιορισμός αντοχών.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3

Methods of testing cement - Part 3 : Determination of setting times and
soundness -- Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 3: Προσδιορισμός
χρόνου πήξης και σταθερότητας όγκου

ΕΛΟΤ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα.

ΕΛΟΤ EN 197-2

Cement - Part 2: Conformity evaluation -- Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση
συμμόρφωσης

ΕΛΟΤ EN 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis -Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-3

Tests for chemical properties of aggregates - Part 3: Preparation of eluates
by leaching of aggregates -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Παρασκευή εκλουόμενου διαλύματος
με έκπλυση των αδρανών

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-3

Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 3 :
Determination of particle density - Pycnometer method -- Γεωτεχνικές
έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 3 :
Προσδιορισμός πυκνότητας κόκκων - Μέθοδος πυκνόμετρου

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12

Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12:
Determination of Atterberg limits -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές.
Εργαστηριακές δοκιμές εδαφικών υλικών. Μέρος 12: Προσδιορισμός ορίων
Atterberg

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.
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ΕΛΟΤ EN 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. Δοκιμές
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών
κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων

ΕΛΟΤ EN 933-3

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των
αδρανών Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης
πλακοειδούς.

ΕΛΟΤ EN 933-5

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of
percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles - Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός
του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων επιφανειών σε
χονδρόκοκκα αδρανή.

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines
- Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος
(παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική
αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου.

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: Μέθοδοι δειγματοληψίας.

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό
ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του
νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη
χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος

ΕΛΟΤ EN 13286-1

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 1: Test methods for
laboratory reference density and water content - Introduction, general
requirements and sampling -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 1: Εργαστηριακές μέθοδοι
δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε
νερό - Εισαγωγή, γενικές απαιτήσεις και δειγματοληψία.

ΕΛΟΤ ΕΝ 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

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι παρακάτω όροι και ορισμοί:

3.1 Ε.Τ.Π. Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές
3.2 Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά
7
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Ως χονδρόκοκκα αδρανή υλικά ορίζεται το μέρος του συνολικού μίγματος των αδρανών που συγκρατείται σε
βροχίδα ανοίγματος 4 mm, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2.

3.3 Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
Ως λεπτόκοκκα αδρανή υλικά, ορίζεται το μέρος του συνολικού μίγματος των αδρανών που διέρχεται από
βροχίδα ανοίγματος 4 mm, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2.

4

Αποδεκτά ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
α. Τσιμέντο.
β. Εδαφικά ή κοκκώδη υλικά.
γ. Νερό.
δ. Πρόσμικτα υλικά.

4.2

Τσιμέντο

Ο τύπος και η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου θα καθορίζεται, είτε από τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ
ΤΠ), είτε από την Υπηρεσία. Αυτός ο τύπος του τσιμέντου θα συμμορφώνεται με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1961 και ΕΛΟΤ EN 197-2, καθώς και με τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που προσδιορίζονται στις ΕΤΠ.
Εφ΄ όσον δεν καθορίζεται διαφορετικά, η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου θα είναι 32,5 N. Η Υπηρεσία, σε
περιόδους ψυχρού καιρού, μπορεί να απαιτήσει εγγράφως χρήση τσιμέντου κατηγορίας αντοχής 42,5 Ν.
Τσιμέντα ασβεστίου αλουμινίου (Calcium aluminate) καθώς και μίγματα τσιμέντου με πρόσμικτα υλικά τα
οποία δε θα έχουν παραχθεί στη μονάδα παραγωγής δε θα χρησιμοποιούνται.
Εφ’ όσον η περιεκτικότητα κατά βάρος σε ενδιαλυτό SO3 των κοκκωδών υλικών που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν, είναι μεγαλύτερη από 0,5% κατά βάρος προσδιοριζόμενη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
1744-1, (άρθρο 11), θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ανθεκτικό σε θειικά στοιχεία, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 197-1. Αυτές οι στρώσεις έδρασης θα πρέπει να απομονώνονται κατάλληλα όταν έρχονται σε
επαφή με συναντώμενα έργα από σκυρόδεμα.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα προσδιορίζουν τον χρόνο πήξης (στερεοποίησης) του τσιμέντου σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3, η οποία σε κάθε περίπτωση δε θα συμβαίνει εντός 2 h. Εντούτοις, εφ’ όσον η διάστρωση
εκτελείται υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος που υπερβαίνει τους 30ºC, η αρχή της πήξης (σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3 αλλά εκτελώντας τους ελέγχους σε θερμοκρασία 40 ± 2ºC), δε θα συμβαίνει εντός
1 h.
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Εδαφικά κοκκώδη υλικά

4.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Τα κοκκώδη υλικά που προσδιορίζονται για σταθεροποίηση με τσιμέντο, θα είναι διαβαθμισμένα αδρανή,
φυσικά ή προϊόντα θραύσης, ή κοκκώδη εδαφικά υλικά.
Λοιπά υποπροϊόντα ή περισσεύματα αδρανών επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιούνται εφόσον στις ΕΛΟΤ
ΤΠ καθορίζονται τα χαρακτηριστικά τους και οι συνθήκες χρήσης τους.
Τα κοκκώδη υλικά δε θα περιέχουν αργιλικούς σβώλους, οργανικές ύλες, μάργες ή άλλα ξένα υλικά που
μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή της στρώσης.
Στα τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά, θα χρησιμοποιούνται φυσικά θραυστά αδρανή λατομείου ή χάλικες. Λοιπά
υποπροϊόντα ή περισσεύματα αδρανών επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιούνται εφ’ όσον στις ΕΛΟΤ ΤΟ
καθορίζονται τα χαρακτηριστικά τους και οι συνθήκες χρήσης τους. Τα αδρανή θα αποτελούνται από
τουλάχιστον δυο διαφορετικές διαβαθμίσεις κλασμάτων.
Τα κοκκώδη υλικά των σταθεροποιημένων εδαφικών υλικών με τσιμέντο ή τα αδρανή στα τσιμεντόδετα
κοκκώδη υλικά θα πρέπει, υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες που θεωρείται ότι θα συμβούν στη θέση
εφαρμογής τους, να είναι ανθεκτικά σε κάθε τύπου αποσάθρωση ή σημαντική φυσική ή χημική αλλοίωση.
Θα πρέπει επίσης να μη ρευστοποιούνται με την παρουσία νερού, σε βαθμό που μπορεί να προκληθεί ζημιά
στην κατασκευή ή σε άλλες στρώσεις της οδού.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ ή, σε απουσία αυτών, η Υπηρεσία, θα καθορίζουν τους ελέγχους για τον προσδιορισμό του
αναλλοίωτου των υλικών. Εφόσον τα κοκκώδη υλικά εξετάζονται με σκοπό να προσδιορισθούν τα συστατικά
τους που μπορούν να διηθηθούν και να θέσουν σε ενδεχόμενο κίνδυνο το περιβάλλον ή τις κατασκευές που
βρίσκονται στην εγγύτερη περιοχή, θα πρέπει αυτά να ελέγχονται κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-3.
4.3.2 Χημική σύνθεση
Η περιεκτικότητα κατά βάρος ξηρών αδρανών του συνόλου των θειικών συστατικών σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1, δεν θα υπερβαίνει το 1% ή το 0,8% (εφ’ όσον μετράται με μεγαλύτερη ακρίβεια).
Τα κοκκώδη υλικά ή τα αδρανή δε θα πρέπει να αντιδρούν χημικά με τα αλκάλια του τσιμέντου.
Εφόσον χρησιμοποιούνται υλικά για τα οποία δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία σχετική με τη συμπεριφορά
τους κατά την ανάμιξη τους με τσιμέντο, θα ελέγχεται η συγκέντρωση του SiO2 και η εξ αυτού μείωση της
αλκαλικότητας R, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1.
Τα υλικά θα θεωρείται ότι μπορεί να αντιδράσουν, εφ’ όσον:
x SiO2>R όταν Rt70
x SiO2>35+0,5 R όταν R70
4.3.3 Πλαστικότητα
Το όριο υδαρότητας LL των κοκκωδών υλικών στα σταθεροποιημένα με τσιμέντο εδαφικά υλικά, σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12 θα είναι λιγότερο από 30, ενώ το όριο πλαστικότητας PI
σύμφωνα με το ως αυτό πρότυπο θα είναι μικρότερο από 15.
Τα λεπτόκοκκα αδρανή στρώσεων τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών σε οδούς με κυκλοφοριακούς φόρτους,
Τ00 έως Τ2 δε θα πρέπει να εμφανίζουν πλαστικότητα.
Στις άλλες περιπτώσεις θα ισχύουν τα ακόλουθα:
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x LL<25, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12
x PI<6, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12.
4.3.4 Ειδικά χαρακτηριστικά αδρανών για τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά
(α) Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά
Για τον ορισμό των χονδρόκκοκων αδρανών υλικών βλέπε παράγραφο 3.2 της παρούσας.
Η αναλογία των θραυστών κόκκων στο μίγμα των χονδρόκοκκων αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-5, θα συμμορφώνεται με τον ακόλουθο Πίνακα 2.
Πίνακας 2 - Ελάχιστη αναλογία θραυστών κόκκων χονδρόκοκκων αδρανών
(κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-5)
Ελάχιστη ποσότητα [%] κατά βάρος αδρανών
ανάλογα με κυκλοφορικό φόρτο οδού

Στρώση

Τ00 έως Τ1

Τ2

Τ3 και Τ4

Κύριες
λωρίδες

75%

50%

30%

Ερείσματα

50%

30%

Η μέγιστη τιμή του δείκτη πλακοειδούς για τα διάφορα κλάσματα των χονδρόκοκκων αδρανών
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3, θα καθορίζεται στις ΕΤΠ. Εφ’ όσον όμως αυτό δε
συμβαίνει, η τιμή αυτή δε θα υπερβαίνει αυτήν που αναφέρεται στον ακόλουθο Πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Μέγιστη τιμή δείκτη πλακοειδούς χονδρόκοκκων αδρανών
(κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3)
Στρώση
Κύριες
λωρίδες

Μέγιστη τιμή δείκτη ανάλογα με κυκλοφοριακό φόρτο οδού
Τ00 έως Τ1

Τ3 και Τ4

30

35

Ερείσματα

40

Η μέγιστη τιμή του συντελεστή Los Angeles για τα διάφορα κλάσματα των χονδρόκοκκων αδρανών
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2, θα καθορίζεται στις ΕΤΠ. Εφ’ όσον όμως αυτό δε
συμβαίνει, η τιμή αυτή δε θα υπερβαίνει αυτήν που αναφέρεται στον ακόλουθο Πίνακα 4.
Πίνακας 4 - Μέγιστη τιμή συντελεστή Los Angeles χονδρόκοκκων αδρανών
(κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2)
Στρώση
Κύριες
λωρίδες
Ερείσματα

Μέγιστη τιμή συντελεστή LA ανάλογα με κυκλοφοριακό φόρτο οδού
Τ00 έως Τ1

Τ3 και Τ4

30

35
40

Για οδούς κατηγορίας αντοχής Τ1 και Τ2 όταν χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα υλικά προερχόμενα από
ασφαλτικές στρώσεις, οδοστρώματα από σκυρόδεμα, σταθεροποιημένα με τσιμέντο υλικά ή σκυρόδεμα
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αντοχής μεγαλύτερης από 35 Mpa από καθαίρεση τεχνικών, η τιμή του συντελεστή Los Angeles θα πρέπει
να μην είναι μεγαλύτερη από 35.
Η αναλογία αργιλικών σβώλων δε θα υπερβαίνει το 0,25% κατά βάρος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 1097-2
(β) Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
Για τον ορισμό των λεπτόκοκκων αδρανών υλικών βλέπε παράγραφο 3.3 της παρούσας.
Το ισοδύναμο άμμου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8, θα είναι μεγαλύτερο από 40 για
τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά τύπου GC 20, και μεγαλύτερο από 35 για τύπο GC 25. Εφόσον αυτές οι
απαιτήσεις δεν ικανοποιηθούν, θα πρέπει ο δείκτης απορρόφησης διαλύματος μπλε του μεθυλενίου,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9 να είναι μικρότερη από 10 και ταυτόχρονα το ισοδύναμο άμμου να
είναι μεγαλύτερο από 30, και για τους δυο τύπους μίγματος (GC 20 και GC 25).
Η αναλογία σε αργιλικούς σβώλους δε θα υπερβαίνει το 1% κατά βάρος, σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM
C142-97 (2004).

4.4

Νερό

Το νερό ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008, για άοπλο σκυρόδεμα.

4.5

Πρόσμικτα υλικά

Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα καθορίσουν τα πρόσμικτα υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, είτε για να επιτευχθεί η
κατάλληλη εργασιμότητα, είτε για να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά του μίγματος. Τα πρόσμικτα υλικά θα
προδιαγράφονται στη μεθοδολογία εργασίας και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Η χρήση επιβραδυντικών
πήξης ώστε να αυξηθεί ο χρόνος εργασιμότητας του υλικού, σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, όπως και η
μέθοδος ενσωμάτωσης τους καθώς και οι προδιαγραφές που θα πρέπει αυτό να ικανοποιεί όπως και οι
ιδιότητες του μίγματος μετά από την ενσωμάτωσή του θα πρέπει να εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
Η χρήση επιβραδυντικών θα είναι υποχρεωτική όταν κατά τη διάρκεια διάστρωσης του μίγματος η
θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 30ºC, εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά.
Τα πρόσμικτα που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από εγγύηση του εργοστασίου
παραγωγής τους, σχετικά με τα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα για τη συμπεριφορά και τα αποτελέσματα τους
στο μίγμα, όταν χρησιμοποιούνται στην προβλεπόμενη αναλογία.
Πριν από την εφαρμογή των επιβραδυντικών θα διεξάγονται υποχρεωτικά έλεγχοι για την
αποτελεσματικότητα τους με τα υλικά και τις αναλογίες που προδιαγράφονται στη μεθοδολογία εργασίας.

4.6 Τύπος και σύνθεση μίγματος
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα καθορίζουν τον τύπο και τη σύνθεση των σταθεροποιημένων εδαφικών υλικών καθώς και
των τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών, των οποίων η διαβάθμιση, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο και η αντοχή,
θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση των κοκκωδών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
σταθεροποιημένων εδαφικών υλικών με τσιμέντο, θα συμμορφώνεται με μια από τις περιβάλλουσες που
καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 5. Ο τύπος μίγματος SC 20 μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε οδούς
με κυκλοφοριακούς φόρτους Τ3 και Τ4 καθώς και σε ερείσματα.
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Πίνακας 5 - Περιβάλλουσες κοκκοδιαβάθμισης κοκκωδών υλικών σε σταθεροποιημένα εδαφικά
υλικά με τσιμέντο
Ποσοστό [%] κατά βάρος διερχόμενου υλικού από κόσκινο βροχίδας μεγέθους [mm] κατά EN 933-2

Τύπος σταθεροποιημένων
εδαφικών υλικών

50

40

25

20

12,5

8

4

2

0,500

0,063

SC40

100

80-100

67-100

62-100

53-100

45-89

30-65

17-52

5-37

2-20

SC20

-

-

100

92-100

76-100

63-100

48-100

36-94

18-65

2-35

Η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τσιμεντόδετων
κοκκωδών υλικών, θα συμμορφώνεται με μια από τις περιβάλλουσες που καθορίζονται στον παρακάτω
Πίνακα 6. Ο τύπος μίγματος GC 25 μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε οδούς με κυκλοφοριακούς φόρτους
Τ3 και Τ4 καθώς και σε ερείσματα, αντί για μίγμα τύπου SC 40 σταθεροποιημένων εδαφικών υλικών.
Πίνακας 6 - Περιβάλλουσες κοκκοδιαβάθμισης κοκκωδών υλικών σε τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά
Ποσοστό [%] κατά βάρος διερχόμενου υλικού από κόσκινο βροχίδας μεγέθους [mm] κατά EN 933-2

Τύπος τσιμεντόδετων
κοκκωδών υλικών

40

25

20

8

4

2

0,500

GC25

100

76-100

67-91

38-63

25-48

16-37

6-21

1-7

GC20

-

100

80-100

44-68

28-51

19-39

7-22

1-7

0,063

Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο στα τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά θα είναι τέτοια ώστε να
επιτυγχάνεται η αντοχή που αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα 7. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η
περιεκτικότητα δε θα είναι μικρότερη από 3,5% κατά βάρος, με θεωρούμενα τα αδρανή πλήρως ξηρά.
Πίνακας 7 - Μέσος όρος αντοχής επτά ημερών. Μέθοδος ελέγχου ΣΚ 304 ΚΤΣ.
Υλικό
Τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά
Σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά

Θέση εφαρμογής

Αντοχή [Mpa]
Ελάχιστη

Μέγιστη

4,5

7,0

Ερείσματα

4,5

6,0

Όλο το οδόστρωμα

2,5

4,5

Κύριες λωρίδες

Σημείωση:
Ως μέσος όρος αντοχής ορίζεται ο αριθμητικός μέσος των αποτελεσμάτων των δοκιμών τουλάχιστον τριών
δοκιμίων από το ίδιο μίγμα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της παρούσας.
Εφόσον χρησιμοποιούνται τσιμέντα ειδικών χρήσεων (ESP VI-1) οι τιμές του πίνακα θα πρέπει να μειωθούν κατά
15%.

Ο χρόνος εργασιμότητας του μίγματος θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου ΣΚ 309 ΚΤΣ,
«Κάθιση» και δε θα είναι μικρότερος από αυτόν που αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα 8. Εφ’ όσον το
μίγμα διαστρώνεται σε λωρίδες, ο χρόνος εργασιμότητας του μίγματος πρέπει να επιτρέπει την ολοκλήρωση
της συμπύκνωσης κάθε λωρίδας πριν από την πάροδο του χρόνου εργασιμότητας της γειτονικής ως προς
την πρώτη, λωρίδας.
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Πίνακας 8 - Ελάχιστος χρόνος εργασιμότητας
Τρόπος εκτέλεσης διάστρωσης

Tpm [min]

Στο πλήρες πλάτος οδοστρώματος

180

Κατά λωρίδες

240

5

Τρόπος κατασκευής

5.1

Εξοπλισμός

Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά το περιβάλλον, την υγεία, την
ασφάλεια και τις μεταφορές, σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Εξοπλισμός που δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
στην κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
5.1.1 Μονάδα παραγωγής
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μονάδες ανάμιξης συνεχείς ή ασυνεχείς (παρτίδας). Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα
καθορίζουν την ελάχιστη ωριαία παραγωγή της μονάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να ετοιμάζει πριν από τη ανάμιξη χωριστά τις
αναλογίες των διαφόρων κλασμάτων των αδρανών ή των κοκκωδών υλικών, του τσιμέντου, του νερού και
όπου προβλέπεται των πρόσμικτων υλικών, με τις ανοχές που αναγράφονται στη μεθοδολογία εργασίας.
Οι χοάνες των κοκκωδών υλικών θα έχουν ισχυρά και αδιαπέρατα τοιχώματα, ανοίγματα ικανοποιητικού
πλάτους ώστε η πλήρωσή τους να γίνεται σωστά, θα είναι εφοδιασμένα με σχάρα ώστε να συγκρατεί τους
κόκκους με μέγεθος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο καθώς επίσης και κυλίστρα υπερπλήρωσης ώστε να
προλαμβάνεται δυσλειτουργία του συστήματος τροφοδοσίας. Αυτές θα είναι τοποθετημένες σε κατάλληλες
αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται η ανάμιξη των κοκκωδών υλικών. Τα στόμια εξόδου των
υλικών θα είναι εφοδιασμένα με συσκευές ρύθμισης που θα ελέγχουν τη ροή του υλικού.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών, η Υπηρεσία, θα προσδιορίζουν εάν το σύστημα μέτρησης των
συστατικών του μίγματος θα είναι ογκομετρικό ή βαρομετρικό. Σε κάθε περίπτωση, για οδοστρώματα με
κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 έως Τ2, το σύστημα μέτρησης των κλασμάτων των αδρανών και του
τσιμέντου, θα μετρά βάρος, χωρίς εξαιρέσεις.
Στις μονάδες παραγωγής με μετρητές βάρους, αυτοί οι μετρητές θα είναι ανεξάρτητοι και τουλάχιστον ένας
για μέτρηση των κοκκωδών υλικών, ή όπου προβλέπεται ένας για κάθε κλάσμα αδρανών για τσιμεντόδετα
κοκκώδη υλικά, καθώς και τουλάχιστον ένας για το τσιμέντο. Η ακρίβεια του μετρητή των κοκκωδών και των
κλασμάτων των αδρανών υλικών θα είναι καλλίτερη από ±2%, ενώ του τσιμέντου καλλίτερη από ±1%.
Η ποσότητα του προστιθέμενου νερού θα ελέγχεται με χρήση μετρητή παροχής, η ακρίβεια του οποίου θα
είναι καλλίτερη από ±2%, καθώς και με χρήση αθροιστικού μετρητή με δείκτη εντός του θαλάμου ελέγχου της
μονάδας παραγωγής.
Όπου προβλέπεται χρήση πρόσμικτων υλικών, η μονάδα παραγωγής θα διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους
και συστήματα μέτρησης διαφορετικά από εκείνα των υπολοίπων υλικών, προστατευμένα από την υγρασία.
Τα συστήματα μέτρησης των πρόσμικτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μεθοδολογίας εργασίας και την
ακρίβεια που αναφέρεται στην παρούσα προδιαγραφή.
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Ο εξοπλισμός ανάμιξης θα είναι ικανός να παράγει πλήρως ομοιογενοποιημένο μίγμα από τα προβλεπόμενα
συστατικά, εντός των προδιαγραφόμενων ανοχών.
5.1.2 Μέσα μεταφοράς
Το μίγμα θα μεταφέρεται στον τόπο του έργου με φορτηγά αυτοκίνητα των οποίων η καρότσα θα είναι λεία,
υδατοστεγής και καθαρή. Τα φορτηγά θα έχουν κατάλληλα καλύμματα για την προστασία μίγματος κατά τη
μεταφορά. Αυτά τα καλύμματα θα χρησιμοποιούνται επίσης για λόγους ασφαλείας χωρίς εξαιρέσεις, κατά τη
μεταφορά του μίγματος μέσω οδών σε λειτουργία.
Εφόσον για τη διάστρωση του μίγματος χρησιμοποιούνται διαστρωτήρες, το σχήμα και το ύψος της
καρότσας των φορτηγών θα είναι συμβατά με τη χοάνη τροφοδοσίας του διαστρωτήρα.
Τα μέσα μεταφοράς θα πρέπει να είναι διαθέσιμα κάθε στιγμή κατά την πρόοδο της εργασίας, ενώ το
πλήθος τους θα εξαρτάται από την ικανότητα της μονάδας παραγωγής, την ταχύτητα του εξοπλισμού
διάστρωσης και την απόσταση μεταξύ της μονάδας παραγωγής και του έργου.
5.1.3 Μηχανήματα διάστρωσης
Για οδοστρώματα οδών με κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 έως Τ2, θα χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητοι
διαστρωτήρες εξοπλισμένοι κατάλληλα ώστε να διαστρώνεται το υλικό στο επιθυμητό σχήμα και πάχος,
καθώς και με συσκευές αυτόματης χωροστάθμησης (Laser).
Εφ’ όσον χρησιμοποιούνται διαστρωτήρες οι οποίοι δεν έχουν χοάνη υποδοχής του υλικού κατά την
εκφόρτωσή του από τα φορτηγά, η εκφόρτωση θα γίνεται με χρήση εξοπλισμού προδιάστρωσης (βαγονέτα ή
ανάλογα), ο οποίος θα επιτυγχάνει κατάλληλη διανομή του υλικού πριν από το μηχάνημα διάστρωσης.
Θα πρέπει να ελέγχεται, όπου προβλέπεται, εάν οι ρυθμιστές της στάθμης και της θερμότητας ικανοποιούν
τις ανοχές που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος, καθώς επίσης και εάν αυτοί οι
ρυθμιστές έχουν υποστεί από φθορές.
Τα ελάχιστα και τα μέγιστα πάχη διάστρωσης θα προδιαγράφονται στις ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών, από
την Υπηρεσία. Εφόσον για την αύξηση του πάχους διάστρωσης προσαρτώνται στο διαστρωτήρα πρόσθετα
εξαρτήματα, αυτά θα προσαρμόζονται τέλεια με τα εξαρτήματα διαστρωτήρα.
5.1.4 Μηχανήματα συμπύκνωσης
Όλοι οι οδοστρωτήρες θα είναι αυτοκινούμενοι και θα επιτρέπουν την ομαλή μετάβαση σε οπισθοπορεία. Εφ’
όσον προδιαγράφεται, θα είναι εφοδιασμένος με διατάξεις ύγρανσης τυμπάνων.
Η καταλληλότητα του εξοπλισμού συμπύκνωσης θα προσδιορίζεται στο δοκιμαστικό τμήμα. Θα αποτελείται
από τουλάχιστον έναν δονητικό οδοστρωτήρα μεταλλικού τυμπάνου και από έναν πνευματικό
(ελαστιχοφόρο) οδοστρωτήρα.
Το μεταλλικό τύμπανο του δονητικού οδοστρωτήρα θα έχει στατικό φορτίο στη γενέτειρα τουλάχιστον
300 N/cm, ενώ θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει βάρος τουλάχιστον 15 t, με κατάλληλη συχνότητα και
εύρος δόνησης.
Ο ελαστιχοφόρος οδοστρωτήρας θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει βάρος τουλάχιστον 35 t και φορτίο ανά
τροχό τουλάχιστον 5 t, με πίεση ελαστικών τουλάχιστον 0,8 MPa.
Τα μεταλλικά τύμπανα δε θα έχουν ανωμαλίες ή αυλακώσεις. Οι δονητικοί οδοστρωτήρες θα είναι
εφοδιασμένοι με αυτόματο σύστημα διακοπής των δονήσεων όταν η κατεύθυνση κίνησης αντιστρέφεται. Οι
ελαστιχοφόροι οδοστρωτήρες θα έχουν λείους τροχούς, σε αριθμό, μέγεθος και διάταξη ώστε να υφίσταται
επικάλυψη μεταξύ των εμπρόσθιων και των οπίσθιων αποτυπωμάτων.
Η Υπηρεσία θα εγκρίνει τον εξοπλισμό συμπύκνωσης που θα χρησιμοποιηθεί, τη σύνθεση και τα
χαρακτηριστικά κάθε μονάδας αυτού, με κριτήριο την ικανότητά του να επιφέρει επαρκή και ομοιογενή
συμπύκνωση του μίγματος σε όλο το πάχος της στρώσης χωρίς θραύσεις ή κυματισμούς.
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Σε θέσεις έργου απρόσιτες από συνήθη εξοπλισμό συμπύκνωσης, μπορεί να χρησιμοποιούνται άλλα
μηχανήματα κατάλληλου μεγέθους και σχήματος. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται δονητικά τύμπανα ή
πλάκες, με κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να επιτυγχάνονται ανάλογα αποτελέσματα με αυτά του
συνήθους εξοπλισμού συμπύκνωσης.
5.1.5 Εξοπλισμός κατασκευής προδιαμορφωμένων εγκάρσιων αρμών
Για την κατασκευή προδιαμορφωμένων εγκάρσιων αρμών θα χρησιμοποιείται αυτοκινούμενος εξοπλισμός, ο
οποίος σε κάθε διέλευση θα δημιουργεί ευθύγραμμη αυλάκωση διεισδύοντας τουλάχιστον στα 2/3 του
πάχους της στρώσης, ενώ ταυτόχρονα θα εισάγει στην αυλάκωση κατάλληλο υλικό πλήρωσης που θα
αποτρέπει το κλείσιμο του αρμού. Αυτό το υλικό (μπορεί να είναι ταχείας πήξης ασφαλτικό γαλάκτωμα,
εύκαμπτη πλαστική ταινία, λωρίδα άκαμπτου πλαστικού κλπ.) εκτός της αποτροπής του κλεισίματος του
αρμού, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη μεταφορά των φορτίων μεταξύ των εκατέρωθεν πλευρών του
αρμού.
Η Υπηρεσία μπορεί να επιτρέπει εγγράφως σε μικρής έκτασης έργα (<70 000 m2) τη χρήση εξοπλισμού
κατασκευής προδιαμορφωμένων εγκάρσιων αρμών με εργαλείο κοπής που επιτυγχάνει διείσδυση
τουλάχιστον στο 1/3 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης.

5.2

Εκτέλεση εργασίας

5.2.1 Μελέτη σύνθεσης και προσδιορισμός μεθοδολογίας εργασίας
Η παραγωγή σταθεροποιημένων με τσιμέντο υλικών δεν επιτρέπεται να αρχίσει προτού η Υπηρεσία εγκρίνει
τη σχετική μεθοδολογία εργασίας, η οποία προσδιορίσθηκε στο εργαστήριο και ελέγχθηκε στην κατασκευή
του δοκιμαστικού τμήματος. Η έκθεση μεθοδολογίας της εργασίας θα προδιαγράφει τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
x Την ποιότητα και την αναλογία σε βάρος (εν ξηρώ) των κοκκωδών υλικών κάθε κλάσματος
αδρανών, κατά την προμήθεια.
x Την κοκκομετρική διαβάθμιση του κοκκώδους υλικού, ή όπου προβλέπεται, του μίγματος των
αδρανών και τις περιβάλλουσες κοκκοδιαβαθμίσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 της
παρούσας.
x Την αναλογία κατά βάρος ή κατά όγκο του τσιμέντου, του νερού και πιθανώς των πρόσμικτων
υλικών του μίγματος.
x Τη μέγιστη πυκνότητα και τη βέλτιστη υγρασία του μίγματος σύμφωνα με τη δοκιμή Proctor,
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-1
x Την ελάχιστη πυκνότητα που πρέπει να επιτευχθεί κατά τη συμπύκνωση.
x Το χρόνο εργασιμότητας του μίγματος.
Εφ’ όσον υπάρξει ανάγκη κατά τη διάρκεια της εργασίας, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει αναθεώρηση
μεθοδολογίας εργασίας (εκπόνηση νέας μελέτης και εκτέλεση νέων δοκιμών). Η διαδικασία αυτή θα
εφαρμόζεται όταν η πηγή έστω και ενός από τα συστατικά του μίγματος μεταβληθεί.
Οι επιτρεπόμενες ανοχές των βασικών χαρακτηριστικών των υλικών που προβλέπονται στην εκάστοτε
εγκεκριμένη μεθοδολογία σταθεροποίησης καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 9. Σε καμιά περίπτωση
αυτές οι τιμές δε θα υπερβαίνουν τα προδιαγραφόμενα όρια των περιβαλλουσών καμπυλών της
κοκκοδιαβάθμισης.
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Πίνακας 9 - Επιτρεπόμενες αποκλίσεις χαρακτηριστικών υλικών (*)
Χαρακτηριστικό

Μονάδα

Μέγιστο μέγεθος
Μεγέθη βροχίδας σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
933-2

0

>4 mm
d4 mm
0,063 mm (συμπεριλαμβανομένου
του τσιμέντου)
Τσιμέντο

Απόκλιση
±6

% επί του
συνολικού βάρους
του υλικού

±3
±1,5
±0,3

% σύμφωνα με τη
-1,0 /+0,5
βέλτιστη
(*) Στα σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τιμές που σχετίζονται με το
τσιμέντο και την υγρασία.
Υγρασία (συμπυκνωμένου υλικού)

5.2.2 Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας
Η τραχύτητα και η κατάσταση της επιφάνειας επί της οποίας θα διαστρωθεί το σταθεροποιημένο με τσιμέντο
εδαφικό υλικό ή το τσιμεντόδετο κοκκώδες υλικό, θα ελέγχεται. Οι ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών, η
Υπηρεσία, θα καθορίζουν τις απαιτούμενες μετρήσεις για τον έλεγχο της τραχύτητας και της κατάστασης της
επιφάνειας. Όπου απαιτείται, ο Ανάδοχος θα επιδιορθώνει τις προβληματικές περιοχές.
Σε περιπτώσεις ξηρασίας και ζέστης, και οποτεδήποτε αναμένεται απώλεια υγρασίας του διαστρωνόμενου
μίγματος, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει ψεκασμό της επιφάνειας με νερό υπό μορφή λεπτών
σταγονιδίων, αμέσως πριν από τη διάστρωση του μίγματος, έτσι ώστε αυτή να γίνει υγρή, αλλά χωρίς να
σχηματιστούν θύλακες νερού. Εάν παρατηρηθεί συσσώρευση νερού κατά τον ψεκασμό, αυτό πρέπει να
απομακρυνθεί πριν από τη διάστρωση του μίγματος.
5.2.3 Παραγωγή μίγματος
Πριν από την έναρξη της παραγωγής του μίγματος, τα κοκκώδη υλικά ή τα κλάσματα των αδρανών θα είναι
αποθηκευμένα σε σωρούς σε ικανοποιητική ποσότητα, ώστε η μονάδα παραγωγής να λειτουργεί αδιάλειπτα.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προδιαγράφουν τον ελάχιστο απαιτούμενο
συσσωρευμένο όγκο αυτών των υλικών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του έργου και το συνολικά
απαιτούμενο όγκο του μίγματος. Όταν το έργο περιλαμβάνει επιφάνεια στρώσης μικρότερη από 70 000 m2,
θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευμένο εξ΄ αρχής το σύνολο (100%) των απαιτούμενων υλικών. Σε έργα που
περιλαμβάνουν οδούς με κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 έως και Τ2 ή σε έργα με επιφάνεια στρώσης
μεγαλύτερη από 70 000 m2, ο ελάχιστος απαιτούμενος συσσωρευμένος όγκος, θα καθορίζεται σύμφωνα με
τα απαιτούμενα όρια ασφαλείας και σε καμία περίπτωση δε θα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 30% του
συνολικού απαιτούμενου όγκου.
Οι χοάνες θα τροφοδοτούνται έτσι ώστε το περιεχόμενο τους να αντιστοιχεί πάντοτε από 50% έως 100% της
χωρητικότητάς τους, χωρίς να υπερφορτώνονται.
Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών τροφοδοσίας θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται διαχωρισμός ή
ρύπανση των κοκκωδών υλικών.
Η ανάμιξη θα εκτελείται με εξοπλισμό ικανό να εξασφαλίσουν την καθολική ομοιογενοποίηση των
συστατικών. Κατά το στάδιο των αρχικών δοκιμών θα καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος ανάμιξης.
Τα κοκκώδη υλικά και το τσιμέντο θα αναμιγνύονται μαζί εξ αρχής και στη συνέχεια θα προστίθεται το νερό
και τα πρόσμικτα που θα ρευστοποιούν το μίγμα. Η ποσότητα του νερού που θα προστίθεται στο μίγμα θα
είναι η απαιτούμενη ώστε να επιτυγχάνεται η προδιαγραφόμενη στη μεθοδολογία εργασίας υγρασία,

16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32735

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02:2009

λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιεχόμενη υγρασία των κοκκωδών υλικών μπορεί να ποικίλει λόγω εξάτμισης
κατά την εκτέλεση της εργασίας.
Η ανάμιξη θα συνεχίζεται έως ότου τα συστατικά του μίγματος ομοιογενοποιηθούν πλήρως εντός των
προβλεπόμενων ανοχών.
Σε εγκαταστάσεις ανάμιξης μη συνεχείς (παρτίδας), ο αναμίκτης δε θα επανατροφοδοτείται πριν από την
πλήρη εκκένωση των προηγούμενων υλικών.
5.2.4 Μεταφορά μίγματος
Για τη μεταφορά των σταθεροποιημένων με τσιμέντο υλικών, θα λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση
του διαχωρισμού και τη διακύμανση της υγρασίας. Το μίγμα κατά τη μεταφορά, θα πρέπει πάντοτε να
καλύπτεται με κατάλληλο κάλυμμα.
5.2.5 Διάστρωση του μίγματος
Η διάστρωση θα εκτελείται λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός
των συστατικών του μίγματος και η ανάμιξή του με επιβλαβή στοιχεία. Το πάχος της στρώσης πριν από τη
συμπύκνωση θα είναι τέτοιο ώστε μετά τη συμπύκνωση να επιτυγχάνεται το προδιαγραφόμενο στην μελέτη
πάχος, με αποκλίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται συμπλήρωση του πάχους τυχούσας λεπτότερης στρώσης μετά από την έναρξη
της εργασίας συμπύκνωσης.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ, ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προδιαγράφουν το πάχος διάστρωσης. Οπουδήποτε
είναι εφικτό, το μίγμα θα διαστρώνεται στο συνολικό προβλεπόμενο πλάτος. Σε διαφορετική περίπτωση, η
διάστρωση θα αρχίζει από την κατάντη οριογραμμή και θα εκτελείται σε διαμήκεις λωρίδες. Το πλάτος αυτών
θα είναι τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται ο κατά το δυνατόν μικρότερος αριθμός αρμών καθώς και η βέλτιστη
ροή της εργασίας διάστρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού διάστρωσης και την
δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής. Θα επιτρέπεται η διάστρωση του μίγματος σε διαδοχικές λωρίδες,
μόνον εφόσον εξασφαλίζεται ότι η συμπύκνωση και το τελείωμα της επιφάνειας κάθε λωρίδας που
διαστρώθηκε θα έχει ολοκληρωθεί εντός του χρόνου εργασιμότητας της προηγούμενης, εκτός εάν η
Υπηρεσία αποφασίσει να εφαρμοσθούν διαμήκεις κατασκευαστικοί αρμοί.
5.2.6 Προρηγμάτωση
Προρηγμάτωση των σταθεροποιημένων με τσιμέντο στρώσεων θα εκτελείται οπουδήποτε προδιαγράφεται
στις ΕΛΟΤ ΤΠ ή από την Υπηρεσία.
Εφ’ όσον απαιτείται, πριν από την έναρξη της εργασίας συμπύκνωσης, θα εφαρμόζονται προδιαμορφωμένοι
εγκάρσιοι αρμοί επί της στρώσης. Οι ΕΛΟΤ ΤΠή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προσδιορίζουν τη
μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ των προδιαμορφωμένων εγκάρσιων αρμών, ανάλογα από την
κατηγορία της οδού, τις κλιματολογικές συνθήκες και το πάχος των υπερκείμενων στρώσεων. Εφ’ όσον δεν
προδιαγράφεται διαφορετικά, η απόσταση μεταξύ των αρμών θα είναι 3 έως 4 m.
Ο εξοπλισμός και η μέθοδος εκτέλεσης θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία μετά από την κατασκευή του
δοκιμαστικού τμήματος.
5.2.7 Συμπύκνωση και διαμόρφωση τελικής επιφάνειας
Η συμπύκνωση θα εκτελείται σύμφωνα με εγκεκριμένο από την Υπηρεσία σχέδιο, με βάση τα αποτελέσματα
των ελέγχων του δοκιμαστικού τμήματος. Το μίγμα θα συμπυκνώνεται εντός του χρόνου εργασιμότητας, έως
ότου επιτευχθεί η προδιαγραφόμενη, στην παράγραφο 6.1 της παρούσας, πυκνότητα.
Η συμπύκνωση θα εκτελείται συνεχώς και συστηματικά. Εάν το μίγμα διαστρώνεται σε λωρίδες, η περιοχή
συμπύκνωσης θα επεκτείνεται ώστε να επικαλύπτει τουλάχιστον κατά 15 cm τη γειτονική λωρίδα. Στις
οριογραμμές της λωρίδας θα προβλέπονται πλευρικές διατάξεις εγκιβωτισμού της στρώσης.
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Οι οδοστρωτήρες θα έχουν τον τροχό οδήγησης στην πλησιέστερη προς το μηχάνημα διάστρωσης πλευρά.
Αλλαγή κατεύθυνσης του οδοστρωτήρα θα εκτελείται μόνο στην περιοχή συμπυκνωμένης στρώσης και μόνο
με ήπιες κινήσεις. Τα στοιχεία συμπύκνωσης θα είναι πάντοτε καθαρά και εφόσον απαιτείται, υγρά.
Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα σε ζεστό και ξηρό καιρό ή σε περίπτωση δυνατών ανέμων, η επιφάνεια θα
διατηρείται υγρή με ψεκασμό λεπτών σταγονιδίων νερού.
Σε οποιαδήποτε διατομή, η συμπύκνωση μιας λωρίδας θα ολοκληρώνεται εντός του χρόνου εργασιμότητας
της προγενέστερα διαστρωθείσας γειτονικής λωρίδας.
Εφ’ όσον η συμπύκνωση της στρώσης έχει ολοκληρωθεί, δε θα επιτρέπεται η συμπλήρωσή της. Εντούτοις,
πάντοτε εντός του χρόνου εργασιμότητας του μίγματος, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την
αναδιαμόρφωση οποιασδήποτε περιοχής που υπερβαίνει τη θεωρητική επιφάνεια. Μετά από τη διόρθωση,
αυτή θα πρέπει να επανασυμπυκνωθεί η στρώση.
5.2.8 Διαμόρφωση κατασκευαστικών αρμών
Εγκάρσιοι κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται όταν η πρόοδος της εργασίας διακοπεί για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του χρόνου εργασιμότητας, αλλά και πάντοτε στο πέρας κάθε ημέρας.
Όταν γίνεται διάστρωση του μίγματος κατά λωρίδες, τότε θα διαμορφώνονται διαμήκεις κατασκευαστικοί
αρμοί, εφόσον δεν είναι δυνατή η συμπύκνωση του υλικού της λωρίδας εντός του μέγιστου χρόνου
εργασιμότητας του υλικού της γειτονικής λωρίδας που διαστρώθηκε προγενέστερα. Αυτό κατά κανόνα θα
αποφεύγεται.
Οι κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται έτσι ώστε οι παρειές τους να είναι απολύτως κάθετες στην
επιφάνεια της στρώσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη μέθοδο διαμόρφωσης.
5.2.9 Ωρίμανση και προστασία επιφάνειας
Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση μιας στρώσης, θα εφαρμόζεται στρώση ασφαλτικού γαλακτώματος τύπου
και ποσότητας σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ.
Η εργασία αυτή θα εκτελείται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της εργασίας συμπύκνωσης και σε κάθε
περίπτωση εντός διαστήματος τριών ωρών μετά από την ολοκλήρωση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η
επιφάνεια θα διατηρείται υγρή σε όλο το διάστημα.
Η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων επί προσφάτως κατασκευασμένων στρώσεων θα απαγορεύεται
για τουλάχιστον 3 ημέρες από την ολοκλήρωση της κατασκευής. Για κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, το
διάστημα αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 7 ημέρες.
Εφ’ όσον η σταθεροποιημένη με τσιμέντο στρώση πρόκειται να κυκλοφορηθεί πριν από την κατασκευή
υπερκείμενης στρώσης, η ασφαλτική στρώση θα προστατεύεται με διάστρωση αδρανών υλικών. Μετά από
τη διάστρωση των αδρανών υλικών θα ακολουθεί η συμπύκνωσή τους με ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα και
στη συνέχεια, πριν να δοθεί η οδός στην κυκλοφορία, η επιφάνεια της στρώσης των αδρανών θα σαρώνεται
ώστε να απομακρύνονται τα εξέχοντα αδρανή.
Η Μελέτη θα προδιαγράφει σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, το χρόνο που θα μεσολαβεί από το πέρας
της κατασκευής της στρώσης έως την έναρξη της διάστρωσης της υπερκείμενης στρώσης. Σε καμία
περίπτωση ο χρόνος αυτός δε θα είναι μικρότερος από 7 ημέρες.
5.2.10 Δοκιμαστικό τμήμα
Πριν από την έναρξη κατασκευής της στρώσης με τα σταθεροποιημένα με τσιμέντο υλικά, θα είναι
υποχρεωτική η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος στο προδιαγραφόμενο πάχος, με την προβλεπόμενη
μεθοδολογία εργασίας και χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την
εκτέλεση της εργασίας, ώστε να ελεγχθεί η μεθοδολογία εργασίας, ο απαραίτητος εξοπλισμός και ιδιαίτερα η
συμπύκνωση. Επιπρόσθετα, θα ελέγχονται με λήψη δειγμάτων η συμμόρφωση των υλικών με τις
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προδιαγραφές, το πάχος της στρώσης, η διαμόρφωσή της, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο καθώς και άλλες
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος, θα ελέγχεται η συμφωνία, μεταξύ των μεθόδων
ελέγχου της πυκνότητας και της υγρασίας επιτόπου του έργου, με τις προδιαγραφόμενες στις ΕΛΟΤ ΤΠ.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών, η Υπηρεσία, θα καθορίζουν το μήκος του δοκιμαστικού τμήματος το
οποίο δε θα είναι μικρότερο από 100 m. Η Υπηρεσία θα αποφασίσει εάν το δοκιμαστικό τμήμα θα
αποτελέσει και τμήμα του οριστικού έργου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, η Υπηρεσία θα καθορίσει:
x Εάν η μεθοδολογία εργασίας είναι αποδεκτή ή όχι. Εάν είναι, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή
του σταθεροποιημένο με τσιμέντο υλικού. Εάν δεν είναι, θα προτείνει κατάλληλες ενέργειες,
όπως εκπόνηση νέας μελέτης μεθοδολογίας, μερική αναθεώρηση της μεθοδολογίας,
διορθώσεις στη μονάδα παραγωγής και στον εξοπλισμό διάστρωσης κλπ.
x Εάν ο εξοπλισμός που διατίθεται από τον Ανάδοχο είναι αποδεκτός ή όχι. Εάν είναι, θα
εγκρίνεται η μέθοδος λειτουργίας. Εάν δεν είναι, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει νέο
εξοπλισμό ή να συμπληρώσει τον υπάρχοντα.
5.2.11 Περιορισμοί καιρικών συνθηκών
Εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά, η εφαρμογή σταθεροποιημένων με τσιμέντο υλικών, δεν
επιτρέπεται όταν:
x η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι υψηλότερη από 35ºC,
x η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι 5ºC με πτωτική τάση. Η Υπηρεσία μπορεί να
μειώσει αυτό το όριο λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συμπύκνωσης και την επίτευξη
της απαιτούμενης αντοχής της στρώσης,
x υπάρχει περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.

6

Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

6.1

Πυκνότητα

Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα προσδιορίζουν την πυκνότητα της στρώσης μετά από την εκτέλεση της συμπύκνωσης. Αυτή
δε θα είναι μικρότερη από το 98% της μέγιστης σύμφωνα με την τροποποιημένη δοκιμή Proctor κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-1.

6.2

Μηχανική αντοχή

Η μονοαξονική αντοχή σε θλίψη δοκιμίου 7 ημερών σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου ΣΚ 304 του ΚΤΣ (βλέπε
Βιβλιογραφία), θα είναι μεταξύ των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.6 της παρούσας.

6.3

Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας, κλίσεις, πλάτος & πάχος στρώσης

Η τελική επιφάνεια θα έχει ομοιόμορφη υφή, δεν θα εμφανίζει περιοχές με διαχωρισμένα υλικά, δεν θα είναι
κυματοειδής και θα έχει διαμορφωμένες τις προβλεπόμενες από την μελέτη κλίσεις. Οι αποκλίσεις από τη
θεωρητική επιφάνεια σε οποιοδήποτε σημείο της στρώσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ±15 mm. Οι
ΕΛΟΤ ΤΠ ή η Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσουν το προαναφερόμενο όριο (ανοχές).
Σε όλα τα υποτμήματα θα ελέγχεται το πλάτος της διαστρωθείσας στρώσης, το οποίο δεν επιτρέπεται να
διαφέρει πέραν των ±10 cm από το προδιαγραφόμενο στα τυπικά σχέδια της μελέτης.
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Το πάχος της στρώσης δεν θα είναι μικρότερο από το προδιαγραφόμενο στα τυπικά σχέδια της μελέτης σε
κανένα σημείο.

6.4

Ομαλότητα επιφάνειας

Ο Γενικός Δείκτης Ομαλότητας URΙ, της τελειωμένης επιφάνειας θα πληροί τις απαιτήσεις του παρακάτω
Πίνακα 10, ανάλογα με τη θέση της στρώσης ως προς τις ασφαλτικές στρώσεις και τον κυκλοφοριακό φόρτο
της οδού.
Πίνακας 10 - Γενικός Δείκτης Τραχύτητας URI [dm/hm]
Κατηγορία αντοχής οδού και θέση της σταθεροποιημένης στρώσης ως προς ασφαλτική στρώση
Ποσοστό του
εκατόμετρου

Τ00 έως Τ2

Τ3, Τ4

Θέση στρώσης σταθεροποιημένων υλικών

[hm]

1η υποκείμενη
ασφαλτικής στρώσης

2η υποκείμενη
ασφαλτικής στρώσης

Ερείσματα

50%

<2,5

<3,0

<3,0

80%

<3,0

<3,5

<3,5

100%

<3,5

<4,0

<4,0

7

Ποιοτικοί έλεγχοι - δοκιμές για την παραλαβή

7.1

Γενικά

Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα καθορίζουν σε κάθε περίπτωση τη μέθοδο ελέγχου, το μέγεθος της παρτίδας καθώς και τον
τύπο και τον αριθμό των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν. Θα καθορίζουν επίσης και τις μεθόδους
γρήγορου ελέγχου που θα εφαρμόζονται καθώς και τις βασικές τους απαιτήσεις.
Κατ΄ ελάχιστο, θα λαμβάνεται ένα δοκίμιο ή θα εκτελείται ένας έλεγχος κάθε 100 m.

7.2

Έλεγχος της ποιότητας των υλικών

7.2.1 Τσιμέντο
Το τσιμέντο πρέπει να συμμορφώνεται με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 196-1, ΕΛΟΤ EN 197-1 και ΕΛΟΤ EN 1972.
Στην περίπτωση που τα προς σταθεροποίηση υλικά περιέχουν θειικά στοιχεία σε ποσοστό μεγαλύτερο από
0,5%, τότε θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ανθεκτικό σε θειικά στοιχεία, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
197-1 το οποίο συμπληρώνει το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197.
7.2.2 Κοκκώδη υλικά
Από κάθε πηγή κοκκώδους υλικού για παραγωγή σταθεροποιημένου εδαφικού υλικού με τσιμέντο,
ανεξαρτήτως ποσότητας, θα λαμβάνονται 4 δείγματα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1 και για κάθε
δείγμα θα προσδιορίζονται τα ακόλουθα:
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-

Όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας κατά το Πρότυπο: ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12 .

-

Περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1.

-

Περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και του θειικού οξέως σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1.
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Κοκκομετρική διαβάθμιση του κοκκώδους υλικού σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1.

Εφ΄ όσον τα αδρανή για την παραγωγή των τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών συνοδεύονται από
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ή έχουν
εγκεκριμένη σήμανση ποιότητας ή σφραγίδα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.6 της παρούσας, τα
κριτήρια ελέγχου της πηγής των αδρανών για την παραγωγή τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών, που
περιγράφονται ακολούθως δε θα εφαρμόζονται, μετά και από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Εφόσον
όμως αυτό δε συμβαίνει, θα λαμβάνονται 4 δείγματα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1, από κάθε
πηγή αδρανών, ανεξαρτήτως απαιτούμενης ποσότητας, και για κάθε ένα δείγμα θα προσδιορίζονται τα
εξής:
x Συντελεστής Los Angeles χονδρόκοκκων αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2.
x Δείκτης πλακοειδούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3.
x Ποσοστό θραυσμένων κόκκων χονδρόκοκκων αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
933-5.
x Περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και του θειικού οξέως σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1.
x Κοκκομετρική διαβάθμιση κάθε κλάσματος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1.
x Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την εκτέλεση των ακόλουθων πρόσθετων ελέγχων των
αδρανών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών:
x Περιεκτικότητα των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών σε αργιλικούς σβώλους
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2.
x Ισοδύναμο άμμου των λεπτόκοκκων υλικών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8 και μπλε
του μεθυλενίου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.
x Όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας των λεπτόκοκκων αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-3.

7.3 Έλεγχος εκτέλεσης των εργασιών
7.3.1 Παραγωγή μίγματος
Τα κοκκώδη υλικά στους σωρούς ή στον τροφοδότη της μονάδας παραγωγής, θα ελέγχονται οπτικά για να
διαπιστωθεί εάν περιέχουν υπολείμματα φυτικών γαιών, οργανικά υλικά ή κόκκους που υπερβαίνουν τη
μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση που αναφέρεται στη μεθοδολογία εργασίας. Τα υλικά που εμφανίζουν
οποιαδήποτε ανωμαλία στην εμφάνισή τους όπως διαφορές στο χρώμα, διαχωρισμό, πλαστικότητα κλπ., θα
συγκεντρώνονται σε χωριστούς σωρούς, η δε Υπηρεσία θα αποφασίζει εάν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ή
εάν πρέπει να απορριφθούν. Θα ελέγχεται επίσης το ύψος των σωρών, η κατάσταση των διαχωριστικών
τους και οι προσπελάσεις στους σωρούς.
Για τα κοκκώδη υλικά του σταθεροποιημένου με τσιμέντο εδαφικού υλικού ή τα επιμέρους κλάσματα των
αδρανών στα τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά που έχουν παραχθεί ή παραληφθεί, θα εκτελούνται οι ακόλουθοι
έλεγχοι:
o

Για κάθε 1000 m3 κοκκώδους υλικού ή σε κάθε ημέρα (εφόσον χρησιμοποιήθηκε μικρότερη ποσότητα
υλικού), θα ελέγχονται 2 δείγματα, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, για:
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-

την κοκκομετρική διαβάθμιση με κόσκινα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1, για κάθε
κλάσμα αδρανούς για τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά,

-

το όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας,

-

το ισοδύναμο άμμου λεπτόκοκκων αδρανών στα τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.
Για κάθε 5000 m3 αδρανών για τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά ή σε κάθε εβδομάδα (εφόσον
χρησιμοποιήθηκε μικρότερη ποσότητα υλικού) θα ελέγχονται:

o

-

ο δείκτης πλακοειδούς χονδρόκοκκων υλικών σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3.

-

το όριο υδαρότητας και δείκτης πλαστικότητας,

-

το ποσοστό θραυσμένων κόκκων χονδρόκοκκων αδρανών σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-5.
Κατ΄ ελάχιστο κάθε μήνα ή όταν η πηγή προμήθειας των υλικών αλλάζει:

o

-

η περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά των κοκκωδών υλικών, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
1744-1.

-

η περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και του θειικού οξέως σύμφωνα
με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1, των κοκκωδών υλικών,

-

ο συντελεστής Los Angeles των χονδρόκοκκων υλικών για τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά, σύμφωνα
με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2.

-

η περιεκτικότητα σε αργιλικούς σβώλους χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών για
τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2.

Επιπροσθέτως, σε τουλάχιστο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1) μίγματος
ξηρών συστατικών θα ελέγχεται η κοκκομετρική του διαβάθμιση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1,
τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα (πρωί και απόγευμα).
Στις εγκαταστάσεις παραγωγής με αναμίκτη συνεχούς λειτουργίας, θα ελέγχεται η ροή του ιμάντα
τροφοδοσίας ξηρών υλικών κάθε μέρα. Η κίνηση του ιμάντα θα σταματά ενώ μεταφέρει υλικά και τα υλικά
που βρίσκονται σε συγκεκριμένο μήκος ιμάντα θα συλλέγονται και θα ζυγίζονται. Τουλάχιστον μία φορά κάθε
15 ημέρες, θα ελέγχεται η ακρίβεια των μέσων μέτρησης της αναλογίας με χρήση τυπικών βαρών.
Στην έξοδο του αναμικτήρα, θα ελέγχεται η εμφάνιση του μίγματος κατά τη φόρτωσή του στα μέσα
μεταφοράς. Τα μίγματα που θα εμφανίζουν διαχωρισμό υλικών ή δεν θα είναι ομοιογενοποιημένα, θα
απορρίπτονται.
Τουλάχιστον σε ένα δείγμα ανά παρτίδα, θα ελέγχεται η περιεχόμενη υγρασία των προς επεξεργασία
υλικών. Ο έλεγχος αυτός θα διεξάγεται δυο φορές την ημέρα, μια στην αρχή και μια στο τέλος της εργάσιμης
ημέρας. Επιπρόσθετα θα διεξάγεται έλεγχος της μέσης κατανάλωσης τσιμέντου.
Κατά τη διάρκεια εκκένωσης του αναμίκτη, θα λαμβάνονται δοκίμια για έλεγχο της θλιπτικής αντοχής του
μίγματος. Αυτά τα δοκίμια θα φυλάσσονται υπό συνθήκες σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου ΣΚ 303 ΚΤΣ
(βλέπε Βιβλιογραφία). Οι ΕΤΠ, ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προσδιορίζουν τον αριθμό των
μιγμάτων που θα ελεγχθούν καθώς και τον αριθμό των δοκιμίων κάθε παρτίδας που θα παραχθούν.
Για οδούς με κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 και Τ0 θα ελέγχονται τουλάχιστον τρία διαφορετικά μίγματα ανά
παρτίδα. Αυτή η τιμή μπορεί να μειωθεί σε δυο για οδούς με άλλους κυκλοφοριακούς φόρτους. Ο αριθμός
των παραγόμενων δοκιμίων κάθε μίγματος δε θα είναι μικρότερος από τρία.
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Στην περίπτωση μονάδων ασυνεχούς λειτουργίας (παραγωγής παρτίδων), ως παρτίδα θα θεωρείται η
ισοδύναμη ποσότητα από μονάδα συνεχούς λειτουργίας που παράγεται από τρεις διαδοχικές τροφοδοσίες
του αναμίκτη.
Τα δοκίμια θα ελέγχονται σε ηλικία 7 ημερών σύμφωνα με την μέθοδο Ελέγχου ΣΚ 304 ΚΤΣ (βλέπε
Βιβλιογραφία).
7.3.2 Εφαρμογή
α. Διάστρωση
Πριν από τη διάστρωση του μίγματος θα ελέγχεται η ομοιογένειά του και όλα τα ξηρά ή διαχωρισμένα υλικά
θα απορρίπτονται.
Το πάχος της διάστρωσης θα ελέγχεται διαρκώς με χρήση βαθμονομημένης ακίδας ή με άλλη μέθοδο της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του πάχους που επέρχεται κατά τη συμπύκνωση
του υλικού.
β. Συμπύκνωση
Θα ελέγχεται η σύνθεση και η μέθοδος λειτουργίας του εξοπλισμού συμπύκνωσης και συγκεκριμένα:
x

Η χρήση του αριθμού και των τύπων οδοστρωτήρων που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.

x

Η λειτουργία των μηχανισμών διαβροχής και καθαρισμού των τροχών.

x

Το συνολικό βάρος των οδοστρωτήρων, ή όταν χρησιμοποιούνται ελαστιχοφόροι οδοστρωτήρες, η
πίεση των ελαστικών τους.

x

Η συχνότητα δόνησης των δονητικών οδοστρωτήρων.

x

Ο αριθμός διελεύσεων κάθε τύπου οδοστρωτήρα.

Μετρήσεις υγρασίας και πυκνότητας θα γίνονται σε τυχαίες θέσεις, με ελάχιστη συχνότητα 7 μετρήσεις ανά
παρτίδα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 7.4 της παρούσας.
Ταχείς, μη καταστρεπτικοί, έλεγχοι μπορεί να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της πυκνότητας της
στρώσης, όπως προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επιτόπου με τη μέθοδο της άμμου, σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 106-86/2 (βλέπε Βιβλιογραφία), ή με πυρηνική συσκευή κατά το Πρότυπο
ASTM D3017-04.
Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές για τον προσδιορισμό της υγρασίας και της πυκνότητας της στρώσης θα
ελέγχονται περιοδικά, σύμφωνα με την εξέλιξη της εργασίας, ανά 15 έως 30 ημέρες.
Ωρίμανση και προστασία επιφάνειας
Θα ελέγχεται ότι η επιφάνεια της στρώσης παραμένει διαρκώς υγρή έως ότου εφαρμοσθεί το υλικό
προστασίας, χωρίς όμως να προκαλείται λίμναση νερών.
Θα διεξάγεται τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά ημέρα για την εξακρίβωση της ποσότητας του ασφαλτικού
γαλακτώματος που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τουλάχιστον ένας έλεγχος των αδρανών κάλυψης της
στρώσης, εφόσον προβλέπονται.
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Αποδοχή ελέγχων τελειωμένης εργασίας

Η εξεταζόμενη εκάστοτε παρτίδα η οποία γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται στο σύνολό της, είναι η μικρότερη
ποσότητα από τις ακόλουθες:
x Μήκος οδού 500 m.
x Επιφάνεια οδού 3500 m2.
x Η ποσότητα που διαστρώνεται σε μια ημέρα.
Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται με λήψη κυλινδρικών δειγμάτων (πυρήνων) από τυχαίες θέσεις,
πλήθους όχι μικρότερου από αυτόν που καθορίζεται από τις ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών από την
Υπηρεσία. Ο ελάχιστος αριθμός των δειγμάτων κάθε παρτίδας θα είναι 2. Αυτός μπορεί να αυξηθεί σε 5 εφ’
όσον το πάχος ενός εκ των δύο δειγμάτων είναι μικρότερο του προδιαγραφόμενου. Οι προκύπτουσες οπές
από την αφαίρεση των πυρήνων θα πληρώνονται με υλικό ίδιας ποιότητας με αυτό που χρησιμοποιήθηκε σε
όλη τη στρώση, θα διαμορφώνονται υψομετρικά και θα συμπυκνώνονται.
Η τραχύτητα της επιφάνειας θα ελέγχεται με χρήση του Γενικού Δείκτη ομαλότητας (URI) και θα
συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4 της παρούσας.
Οι κλίσεις της τελειωμένης επιφάνειας θα συγκρίνονται με τις θεωρητικές της μελέτης κατά μήκος του άξονα,
των θλάσεων όπου υπάρχουν, των οριογραμμών και των διατομών της μελέτης. Θα ελέγχεται εάν η τελική
επιφάνεια έχει ομοιόμορφη εμφάνιση χωρίς ένδειξη διαχωρισμού των υλικών του μίγματος. Θα ελέγχεται
επίσης το πάχος της στρώσης.

7.5

Κριτήρια αποδοχής η απόρριψης

7.5.1 Πυκνότητα
Η μέση πυκνότητα που επιτυγχάνεται επί τόπου του έργου σε κάθε παρτίδα δε θα πρέπει να είναι μικρότερη
από εκείνη που προδιαγράφεται στην παράγραφο 6.1 της παρούσας. Επιτρέπεται, δύο το πολύ δείγματα, να
δίνουν αποτελέσματα έως 2% μικρότερα από την τιμή της προδιαγραφόμενης πυκνότητας. Στα σημεία όπου
δε συμμορφώνονται με τα προαναφερόμενα, θα διεξάγονται έλεγχοι μηχανικής αντοχής σε δοκίμια ,
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 7.5.2 της παρούσας.
7.5.2 Μηχανική αντοχή
Η μηχανική αντοχή μιας παρτίδας σε δεδομένη ηλικία, θα ορίζεται ως η μέση αντοχή των δοκιμίων που
παράγονται σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.1 της παρούσας. Εφ’ όσον η μέση αντοχή των δοκιμίων ηλικίας
7 ημερών της παρτίδας είναι υψηλότερη από την ελάχιστη και χαμηλότερη από τη μέγιστη
προδιαγραφόμενη, η παρτίδα θα γίνεται αποδεκτή.
Εφόσον η μέση αντοχή είναι υψηλότερη από τη μέγιστη, θα πρέπει να μορφώνονται κατασκευαστικοί αρμοί
ανά αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 5.2.6 της παρούσας και όχι
σε αποστάσεις μικρότερες από 2,5 m από τις πιθανές ρηγματώσεις που θα δημιουργηθούν.
Εφόσον η μέση αντοχή των δοκιμίων είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη αλλά όχι μικρότερη
από το 90% αυτής, η Υπηρεσία θα αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί την παρτίδα εφαρμόζοντας όμως τις
ποινές που προβλέπονται στις ΕΛΟΤ ΤΠ, ή εάν θα απαιτήσει πρόσθετους ελέγχους. Εφ’ όσον οι πρόσθετοι
έλεγχοι δώσουν αντοχή μικρότερη από το 90% της ελάχιστης απαιτούμενης, η Υπηρεσία μπορεί ν’
αποφασίσει εάν θα αποξηλώσει το τμήμα που κατασκευάσθηκε με την εν λόγω παρτίδα, ή εάν θα
αξιολογήσει περαιτέρω τα αποτελέσματα.
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Οι πρόσθετοι έλεγχοι για την αξιολόγηση της μηχανικής αντοχής των παρτίδων που δε συμμορφώνονται με
τις προδιαγραφές, θα εκτελούνται συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής των
δοκιμίων που λήφθηκαν από τη συγκεκριμένη παρτίδα με τα αποτελέσματα δοκιμίων που λήφθηκαν από μια
αποδεκτή παρτίδα. Η προς σύγκριση αποδεκτή παρτίδα θα επιλέγεται έτσι ώστε να έχει παραχθεί όσο το
δυνατό πλησιέστερα και με τις ανάλογες συνθήκες εφαρμογής με την μη συμμορφούμενη παρτίδα.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα προσδιορίζουν τον αριθμό των δοκιμίων που θα λαμβάνονται από κάθε παρτίδα (αποδεκτή
ή μη συμμορφούμενη), ο οποίος σε καμιά περίπτωση δε θα είναι μικρότερος από 4. Η ηλικία των δοκιμίων
κατά τον έλεγχο θα είναι η ίδια και για τις δύο σειρές δοκιμίων και θα προσδιορίζεται από την Υπηρεσία.
Η μέση τιμή των αποτελεσμάτων των δοκιμίων της μη συμμορφούμενης παρτίδας θα συγκρίνεται με τη μέση
τιμή αυτών της αποδεκτής παρτίδας ως εξής:
x Εάν δεν είναι μικρότερη, η παρτίδα μπορεί να γίνεται αποδεκτή.
x Εάν είναι μικρότερη αλλά όχι λιγότερο από 90%, θα εφαρμόζονται (μόνο για την παρτίδα) οι
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στις ΕΛΟΤ ΤΠ.
x Εάν είναι μικρότερη από 90% αλλά όχι μικρότερη από 80%, η Υπηρεσία μπορεί να εφαρμόσει
τις προβλεπόμενες στις ΕΛΟΤ ΤΠ ποινικές ρήτρες ή να αποφασίσει την αποξήλωση και
επανακατασκευή του τμήματος που κατασκευάστηκε με την εν λόγω παρτίδα, με έξοδα του
Αναδόχου.
x Εάν είναι μικρότερη από 80%, το τμήμα που κατασκευάστηκε με την εν λόγω παρτίδα θα
αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με έξοδα του Αναδόχου.

Εφ’ όσον δεν ισχύουν οι προαναφερόμενες συνθήκες, η παρτίδα θα απορρίπτεται και το τμήμα που
κατασκευάσθηκε με την εν λόγω παρτίδα θα αποξηλώνεται. Τα προϊόντα της αποξήλωσης θα
απομακρύνονται και αποτίθενται σε χώρο εγκρινόμενο από την Υπηρεσία.
7.5.3 Πάχος στρώσης
Το μέσο κατασκευασμένο πάχος της στρώσης δε θα είναι μικρότερο από το προδιαγραφόμενο στις ΕΛΟΤ
ΤΠ ή στα σχέδια της μελέτης. Επιτρέπεται, δύο το πολύ δείγματα, να δίνουν αποτελέσματα έως 10%
μικρότερα του προδιαγραφόμενου πάχους.
Εφόσον το μέσο κατασκευασμένο πάχος είναι μικρότερο από το 85% του προδιαγραφόμενου, η στρώση θα
αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με έξοδα του Αναδόχου .Εφ’ όσον το μέσο κατασκευασμένο
πάχος είναι μεγαλύτερο από το 85% του προδιαγραφόμενου, η διαφορά θα αντισταθμίζεται με ισοδύναμο
πρόσθετο πάχος στην επόμενη στρώση, που θα εφαρμόζεται σε όλο το πλάτος της τυπικής διατομής, με
έξοδα του Αναδόχου.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση του πάχους με λεπτή στρώση.
7.5.4 Διαμόρφωση κλίσεων
Οι διαφορές στα υψόμετρα μεταξύ της κατασκευασμένης επιφάνειας και της θεωρητικής των σχεδίων της
μελέτης, δε θα υπερβαίνει τις προδιαγραφόμενες μέγιστες αποκλίσεις ούτε θα υπάρχουν περιοχές
κατακράτησης νερών. Όταν οι μέγιστες αρνητικές αποκλίσεις δεν τηρούνται και δεν υπάρχουν περιοχές
κατακράτησης νερών, η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί την επιφάνεια, υπό την προϋπόθεση ότι στην
επόμενη στρώση θα διορθωθεί η στάθμη με αύξηση του πάχους της στρώσης χωρίς απαίτηση από τον
Ανάδοχο πρόσθετης αποζημίωσης. Όταν οι μέγιστες θετικές αποκλίσεις δεν τηρούνται, η επιφάνεια θα
πρέπει να διορθώνεται με έξοδα του Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε θα συνεπάγεται μείωση
του πάχους της στρώσης το οποίο δε θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μελέτης.

25

32744

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02:2009

©

ΕΛΟΤ

7.5.5 Ομαλότητα επιφάνειας
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ομαλότητας της τελειωμένης επιφάνειας δε θα υπερβαίνουν τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.4 της παρούσας. Εφόσον συμβαίνει υπέρβαση αυτών των ορίων, θα
γίνονται τα ακόλουθα:
x Εφ’ όσον η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη από 10% του μήκους του ελεγχόμενου τμήματος, οι
ατέλειες θα διορθώνονται με έξοδα του Αναδόχου, με ικανοποίηση των απαιτήσεων της
παραγράφου 7.5.3 της παρούσας
x Εφ’ όσον η υπέρβαση είναι μικρότερη από 10% του μήκους του ελεγχόμενου τμήματος, θα
επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα η μείωση της αποζημίωσης της εργασίας που προβλέπεται στα
συμβατικά τεύχη του έργου.

7.6

Τεχνικές προδιαγραφές - σήμα ποιότητας CE

Η συμμόρφωση προς τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές υλικών που περιλαμβάνονται στην παρούσα
προδιαγραφή μπορεί να επιβεβαιώνεται με αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα.
Εάν προϊόντα φέρουν σήμα ποιότητας CE, το οποίο εγγυάται τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές, τότε τα προϊόντα αυτά είναι αποδεκτά. Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), δια των αρμοδίων
οργάνων του και με δικά του έξοδα, μπορεί να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο για την επιβεβαίωση της
ποιότητας των προϊόντων.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της σταθεροποιημένης με τσιμέντο στρώσης θα γίνεται σε κυβικά μέτρα [m3] πλήρους
κατασκευής, με λήψη διατομών και αναλυτική ογκομέτρηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα λοιπά
συμβατικά τεύχη.
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 κατασκευή στρώσης
έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση παρασκευής του μίγματος όλων των απαιτούμενων υλικών,
καθώς και η μεταφορά του παραγόμενου υλικού στη θέση ενσωμάτωσης στο έργο.

x

Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την προετοιμασία της υπάρχουσας επιφάνειας, στην
οποία εφαρμόζεται η σταθεροποιημένη στρώση.

x

Η κάθε είδους εργασία, εξοπλισμός και υλικό που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή της
σταθεροποιημένης με τσιμέντο στρώσης, συμπεριλαμβανομένης της μόρφωσης και πλήρωσης των
αρμών, της διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας, της συντήρησης και προστασίας της στρώσης με
ασφαλτικό γαλάκτωμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

x

Η εκπόνηση της μελέτης για τον προσδιορισμό των αναλογιών του μίγματος και τον καθορισμό της
μεθόδου εργασίας, καθώς η κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.

x

Η εκτέλεση όλων των δοκιμών (εργαστηριακών και επιτόπιων) που προβλέπονται στην παρούσα,
συμπεριλαμβανομένης της λήψης δοκιμίων και πυρήνων και αποκατάστασης των προκυπτουσών
οπών.
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x

Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών και η επανακατασκευή ή οι διορθωτικές εργασίες της
στρώσης, συμπεριλαμβανομένων της μόρφωσης και της σφράγισης των απαιτούμενων λόγω
επανακατασκευής αρμών, σε περίπτωση που είτε τα υλικά κριθούν ακατάλληλα, ή τα αποτελέσματα
των ελέγχων κατά την παρούσα αποδειχθούν μη ικανοποιητικά.

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.

Στις επιμετρούμενες εργασίες δεν περιλαμβάνεται η προστασία της τελικής επιφάνειας με στρώση αδρανών
υλικών (εργασία και υλικά), εφόσον αυτή πρόκειται να κυκλοφορηθεί πριν από την κατασκευή υπερκείμενης
στρώσης.
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Εισαγωγή
Η παρούσα 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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Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η κατασκευή στρώσεων από ασύνδετα αδρανή υλικά, οι
οποίες χρησιμοποιούνται ως βάσεις και υποβάσεις σε οδοστρώματα οδών, αεροδρομίων, δαπέδων
στάθμευσης, κλπ.
Διευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των υποβάσεων ή βάσεων από ασύνδετα υλικά, υπάγονται και οι
ισοπεδωτικές στρώσεις ή στρώσεις εξομάλυνσης σε όποιες περιπτώσεις αυτά κατασκευάζονται από το
προδιαγραφόμενο στην παρούσα Προδιαγραφή υλικό.

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 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
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών
κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων

ΕΛΟΤ EN 933-3

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των
αδρανών Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης
πλακοειδούς.

ΕΛΟΤ EN 933-5

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of
percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles - Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός
του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων επιφανειών σε
χονδρόκοκκα αδρανή

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines
- Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος
(παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation -- Δοκιμές για
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τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό
ΕΛΟΤ EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- για τον
προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 6. Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης του
νερού.

ΕΛΟΤ EN 1367-2

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των
αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού
μαγνησίου.

ΕΛΟΤ EN 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis -Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση.

ΕΛΟΤ EN 13036-7

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7:
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 7: Μέτρηση ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων
(τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα.

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 ΤΠ 1501-05-03-01-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01

Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with
lime stabilized soil -- Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων
από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Βάση από ασύνδετα υλικά:
Ως βάση από ασύνδετα αδρανή ορίζεται η στρώση, συνολικού πάχους κατ' ελάχιστον 200 mm, κάτω από
την κατώτατη ασφαλτική στρώση.

3.2 Υπόβαση από ασύνδετα υλικά:
Ως υπόβαση από ασύνδετα αδρανή ορίζεται η στρώση (-εις), κάτω από την προαναφερθείσα βάση.

3.3 Αδρανή υλικά:
Ως αδρανή υλικά θεωρούνται: το θραυστό υλικό από λίθους λατομείων, το αμμοχάλικο θραυστό ή μη, από
ποταμούς, χείμαρρους, ρεύματα και ορυχεία, τα τεχνητά υλικά ορυκτής προέλευσης που έχουν προκύψει
μετά από θερμική ή άλλη βιομηχανική επεξεργασία (σκωρίες κλπ.).
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Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται αδρανή υλικά.

4.2 Αποδεκτά υλικά
4.2.1 Γενικά
Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να είναι απαλλαγμένα από φυτικές
ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις, όπως χώματα, σβώλους αργίλου κλπ., καθώς και από επικαλύψεις
οιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης τα αδρανή υλικά δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή,
αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια.
4.2.2 Χονδρόκοκκο αδρανές υλικό
Το χονδρόκοκκο αδρανές υλικό, δηλαδή το συγκρατούμενο υλικό στο κόσκινο 2.0mm και καλούμενο στο
εξής χονδρόκοκκο υλικό, πρέπει να είναι, για την κατασκευή της βάσης, θραυστό υλικό από λίθους λατομείου
ή θραυστό αμμοχάλικο ή θραυστό υλικό άλλων πηγών όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3.3 της
παρούσας.
Για την κατασκευή της υπόβασης, το χονδρόκοκκο υλικό μπορεί να είναι θραυστό υλικό, ως αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο, αλλά και μη θραυστό υλικό όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 της
παρούσας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί θραυστό αμμοχάλικο ποταμού ή ορυχείων ως χονδρόκοκκο υλικό για
την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης, ποσοστό τουλάχιστον 50% των τεμαχίων κατά βάρος πρέπει να
είναι σπασμένα προερχόμενα από σύνθλιψη και/ ή θραύση, όπως ορίζεται και ελέγχεται από το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-5, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών κόκκων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% κατά
βάρος.
Η φθορά κατά τη δοκιμή θρυμματισμού από τριβή και κρούση (κατά Los Angeles) σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ-1097-2, του χονδρόκοκκου υλικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% για τη βάση και την υπόβαση.
Κατ' εξαίρεση, η φθορά σε θρυμματισμό από τριβή και κρούση (κατά Los Angeles) δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50% για την κατασκευή της υπόβασης σε υπεραστικούς ή αστικούς δρόμους μικρής ή μέσης κυκλοφορίας
στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα
σε οδούς δευτερευούσης σημασίας και μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
Το σχήμα του χονδρόκοκκου αδρανούς που καθορίζεται από το Δείκτη πλακοειδούς σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35%.
4.2.3 Λεπτόκοκκο αδρανές υλικό
Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό, υλικό ονομαστικού μεγέθους(1)1 2 mm καλούμενο στο εξής λεπτόκοκκο υλικό,
θα πρέπει να προέρχεται από τη θραύση του πετρώματος για την παραγωγή των χονδρόκοκκων αδρανών.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη και κατάλληλη φυσική άμμος ή άλλο κατάλληλο λεπτόκοκκο υλικό
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μίγμα των αδρανών για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρικής
διαβάθμισης. Στην περίπτωση αυτή το προστιθέμενο ποσοστό φυσικής άμμου δεν πρέπει να ξεπερνά το
10% της συνολικής ποσότητας των αδρανών υλικών στο μίγμα.
Το διερχόμενο από το κόσκινο 0,5 mm (ή 0,42 mm-No.40) υλικό πρέπει να έχει όριο υδαρότητος «μικρότερο
ή ίσο του 25 και δείκτη πλαστικότητας PI μικρότερο ή ίσο του 3, για την κατασκευή της βάσης, και μικρότερο
ή ίσο του 4, για την κατασκευή της υπόβασης, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις προδιαγραφές Ε 10586/5 και Ε 105-86/6 αντίστοιχα (βλέπε Bιβλιογραφία), με προσέγγιση ακέραιας μονάδας. Κατ' εξαίρεση, ο

1 Το ονομαστικό μέγεθος ορίζεται από το κόσκινο στο οποίο συγκρατείται έως και 15% αδρανές υλικό.
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δείκτης πλαστικότητας του υλικού μπορεί να είναι μικρότερος ή ίσος του 6 και το όριο υδαρότητας μικρότερο
ή ίσο του 30 για την κατασκευή της υπόβασης σε υπεραστικούς ή αστικούς δρόμους μικρής ή μέσης
κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή
γενικότερα σε οδούς δευτερεύουσας σημασίας σε περιπτώσεις όπου η υπόβαση εκτείνεται σε βάθος
μεγαλύτερο των 400 mm από την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος,
Το διερχόμενο από το κόσκινο 4 mm υλικό πρέπει να έχει ισοδύναμο άμμου μεγαλύτερο ή ίσο του 40, όπως
προσδιορίζεται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8.
Η δοκιμή ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση (δοκιμή υγείας) για τα χονδρόκοκκα, τα λεπτόκοκκα αδρανή και
για το μίγμα των αδρανών θα εκτελείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1367-2, με θειικό μαγνήσιο και η
απώλεια βάρους πρέπει να είναι μικρότερη του 18%.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τη δοκιμή για τον προσδιορισμό της πυκνότητας κόκκων και απορρόφησης
ύδατος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-6, καθώς επίσης και δοκιμή προσδιορισμού της σχέσης
υγρασίας-πυκνότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EΝ 13286-2.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται τεχνητά υλικά για την κατασκευή της βάσης ή/ και της υπόβασης θα
πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη για τη χρήση του συγκεκριμένου υλικού στο
συγκεκριμένο έργο και στρώση. Η περιβαλλοντική μελέτη θα αναφέρεται τουλάχιστον στα παρακάτω: α) τη
βιομηχανική διαδικασία παραγωγής από την οποία προέκυψε η σκωρία, β) τα αποτελέσματα ελέγχου της
στη δοκιμή έκπλυσης σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια και γ) την απουσία άλλων επικίνδυνων ουσιών για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιπροσθέτως θα εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι: α) ευστάθεια όγκου,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1, παράγραφος 19.3, όταν χρησιμοποιούνται σιδηροσκωρίες και β)
αποσύνθεση διττανθρακικού πυριτίου ή/ και αποσύνθεση σιδήρου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
1744-1, όταν χρησιμοποιούνται 'αερόψυκτες' σκωρίες υψικαμίνου2. Η ευστάθεια όγκου, εκφραζόμενη σε
ποσοστό διαστολής του όγκου των αδρανών από σιδηροσκωρίες, πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 5%.
Σχετικά με την αποσύνθεση των 'αερόψυκτων' σκωριών υψικαμίνου, και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να
είναι μηδενική.
4.2.4 Κοκκομετρική διαβάθμιση μίγματος αδρανών υλικών
Ο έλεγχος της κοκκομετρικής διαβάθμισης θα γίνεται μετά από πλύσιμο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN
933-1.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει πάντοτε να βρίσκεται εντός των ορίων που αναγράφονται
στον Πίνακα 1. Ο Τύπος Ι χρησιμοποιείται για την κατασκευή της βάσης ή/ και της υπόβασης, ενώ ο Τύπος II
αποκλειστικά για την κατασκευή της υπόβασης. Η γραφική απεικόνιση των ορίων του παρακάτω Πίνακα 1
δίνεται στα Σχήματα 1 και 2, για τον Τύπο Ι και II, αντίστοιχα.
Η διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι ομαλή, έτσι ώστε το σχετικό διάγραμμα να μην παρουσιάζει
απότομες διακυμάνσεις. Επιπροσθέτως, το διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο 4mm (Π4), από το κόσκινο
2 mm (Π2) και από το κόσκινο 1 mm (Π1) θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα 2.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών υλικών που συγκεντρώνονται ή αποθηκεύονται σε
σωρούς προς χρήση, ή του μίγματος των αδρανών υλικών που ενσωματώνονται στο έργο, και γενικότερα
της κάθε ποσότητας υλικών που παραδίδεται, δεν θα πρέπει να αποκλίνει από την κοκκομετρική διαβάθμιση
του μίγματος των αδρανών υλικών που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών,
διάστρωσης (βλέπε παράγραφο 6.1 της παρούσας) εφαρμόζοντας τις επιτρεπτές αποκλίσεις που δίνονται
στον Πίνακα 3. Επιπροσθέτως θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα 4.
Πίνακας 1 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου
Κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2

2 Air cooloed blast furnace slags
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Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Τύπος I

Τύπος II
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63 mm

100

40 mm

100

31,5 mm

85-99(1)

85-99(1)

20 mm

55-85

16 mm

55-85

10 mm

35-65

8 mm

35-65

4 mm

25-50

2 mm

19-40,5

19-44

1 mm

13,5-31

13,5-38

0,5 mm

8-24

8-32

0,063 mm

0-11

0-12

25-50

(1) Γίνεται αποδεκτό και το ποσοστό 100%

Πίνακας 2 - Ελάχιστο διερχόμενο ποσοστό αδρανών υλικών

Κόσκινο 4 mm
Π4 ≥ Π2 +6

Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Κόσκινο 2 mm
Π2 ≥ Π1 +6

Κόσκινο 1 mm
Π1 ≥ 1,8 x Π 0,063
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Πίνακας 3 - Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου
Κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Τύπος Ι

Τύπος II

0%
0%
±5%
±5%
+8%
±8%
+8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±5%
±5%
±3%
±3%

0%
±5%
±5%
±5%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±5%
±5%
±3%
±3%

63 mm
40 mm
31,5 mm
20 mm
16 mm
10 mm
8 mm
4 mm
0,5 mm
0,063 mm

Πίνακας 4 - Απαιτήσεις διερχόμενου ποσοστού αδρανών υλικών από συγκεκριμένα κόσκινα

Τύπος μίγματος
Ι

II

Διερχόμενο ποσοστό από συγκεκριμένα κόσκινα
10≤Π16-Π8≤25
10≤Π8-Π4≤25
10≤Π20-Π10≤25
10≤Π10-Π4≤25

4.2.5 Παραγωγή υλικού
Το θραυστό υλικό θα παράγεται κατόπιν κατάλληλης θραύσης. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούνται σε
κάθε περίπτωση συγκροτήματα θραύσεως, αναλόγων της προέλευσης του αδρανούς υλικού, της
ορυκτολογικής και πετρογραφικής σύστασης του, της σκληρότητας, της αντοχής, της αρχικής διαβάθμισης
του, όπως και αυτής που επιδιώκεται.
Στην περίπτωση κατά την οποία το παραγόμενο υλικό δεν έχει την απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση θα
πρέπει αυτό να διαχωρίζεται σε κλάσματα και να επανασυντίθεται κατά την απαιτούμενη αναλογία που
καθορίζεται από την επιδιωκόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση. Η παραπάνω εργασία θα εκτελείται σε μόνιμη
εγκατάσταση, ώστε να επιτυγχάνεται καλή ανάμιξη του υλικού και ομοιόμορφη κοκκομετρική διαβάθμιση.
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Σχήμα 1 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών Τύπου I

Σχήμα 2 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών Τύπου ΙΙ
Η τροφοδότηση του συγκροτήματος θραύσης πρέπει να γίνεται με καθαρό υλικό, απαλλαγμένο σβώλων και
κωμών αργίλου όπως και κάθε ξένων προσμίξεων, εκ του οποίου ποσοστό 90% τουλάχιστον να
συγκρατείται στο κόσκινο 6 mm.
Στην περίπτωση κατά την οποία τα προς θραύση τεμάχια του υλικού περιβάλλονται από ισχυρά
συγκολλημένη άργιλο η οποία δεν μπορεί να αποχωρισθεί με μηχανικά μέσα, το υλικό δεν θα
χρησιμοποιείται ή θα υποβάλλεται σε πλύσιμο σε ειδικές για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις.
Το παραγόμενο υλικό ελέγχεται από τον Ανάδοχο ή τον Προμηθευτή συνεχώς σε όλα τα στάδια της
παραγωγής, έτσι ώστε αυτό να πληροί όλους τους όρους της Προδιαγραφής αυτής. Καμία ποσότητα υλικού
δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί επί του έργου, εφ' όσον δεν πληροί όλους τους όρους της Προδιαγραφής
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αυτής. Τυχόν υλικό που παράχθηκε και μεταφέρθηκε στο έργο και δεν πληροί τους όρους της προδιαγραφής
αυτής θα απορρίπτεται ενώ εάν ενσωματώθηκε θα αποξηλώνεται και θα απορρίπτεται, αφού συνταχθεί το
σχετικό πρωτόκολλο μη συμμόρφωσης.

5

Τρόπος κατασκευής

5.1 Μηχανικός και εργαστηριακός εξοπλισμός
Για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της Προδιαγραφής αυτής, τα σχετικά μηχανήματα και εργαλεία θα
πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να συντηρούνται με δαπάνες του Αναδόχου κανονικά και
περιοδικά.
Ο Ανάδοχος με δικές του δαπάνες οφείλει να διατηρεί Εργοταξιακό Εργαστήριο για την συνεχή εξέταση των
υλικών και την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής. Η άδεια
λειτουργίας και η εποπτεία του Εργαστηρίου θα υπόκειται στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.
Για μικρής έκτασης έργα, μπορεί να συμπεριληφθεί στους Όρους Δημοπράτησης όρος περί της μη
υποχρεωτικής εγκατάστασης υπό του Αναδόχου του εν λόγω Εργαστηρίου, πλην όμως υποχρεώνεται με
μέριμνα και με δαπάνες του να εξετάζει συνεχώς και αδιαλείπτως τα υλικά και τις εργασίες, σε άλλα
αναγνωρισμένα Εργαστήρια (Δημόσια ή ιδιωτικά), που θα τυγχάνουν της έγκρισης της επίβλεψης.

5.2 Προπαρασκευή της επιφάνειας έδρασης
Πριν από την τοποθέτηση του υλικού πάνω στην επιφάνεια επί της οποίας θα κατασκευασθεί η στρώση,
πρέπει να εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου αναπασσάλωση του άξονα της οδού,
χωροστάθμηση αυτού και λήψη εγκάρσιων διατομών των χωματουργικών, για τον έλεγχο της ακριβούς
εφαρμογής των στοιχείων της μελέτης.
Πλην του παραπάνω ελέγχου, θα ελέγχεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου ο βαθμός συμπύκνωσης
της στρώσης έδρασης καθώς και η ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων των Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01.
Ειδικότερα, πασσαλώνεται ο άξονας της οδού, εξασφαλίζοντας οριζοντιογραφικά τα αντιστοιχούντα σε
εκατόμετρα της χιλιομέτρησης σημεία, λαμβάνονται διατομές και χωροσταθμούνται με εξάρτηση από μόνιμες
χωροσταθμικές αφετηρίες. Υποχρεωτικά σημαίνονται και λαμβάνονται διατομές σε χαρακτηριστικά σημεία
των καμπυλών όπως και στα σημεία που αντιστοιχούν στην αρχή και στο τέλος της αλλαγής των επικλίσεων.
Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και θεωρούνται από την Υπηρεσία, συμπεριλαμβάνονται στο πρωτόκολλο
και συνιστούν βασικό στοιχείο επιμέτρησης των υπερκείμενων στρώσεων.
Στην περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν ανταποκρίνονται με αυτά της μελέτης θα πρέπει να γίνονται
διορθωτικές εργασίες ώστε η επιφάνεια του καταστρώματος να ανταποκρίνεται πλήρως προς το
προγραμματισμένο γεωμετρικό σχήμα της διατομής της οδού, (βλέπε παράγραφο 5.5.5 της παρούσας).
Επί αυτής της έτοιμης επιφάνειας του καταστρώματος της οδού, η οποία θα βεβαιώνεται με πρωτόκολλο
μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα κατασκευασθεί η υπόβαση όπως καθορίζεται από την τυπική
διατομή της μελέτης.
Η στρώση έδρασης, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευαζόμενη στρώση μπορεί να είναι είτε η ανώτερη
στάθμη των χωματουργικών της οδού, είτε η υπόβαση, είτε η προηγουμένη στρώση βάσης, δεν πρέπει να
παραμορφώνεται από τα χρησιμοποιούμενα μέσα διάστρωσης και μεταφοράς και θα πρέπει να έχει τον
προβλεπόμενο από την οικεία Προδιαγραφή βαθμό συμπύκνωσης ο οποίος ελέγχεται κάθε 500m κλάδου
οδού με μέριμνα του Αναδόχου.
Στα ορύγματα σε βραχώδη τμήματα της οδού όπου δεν απαιτείται υπόβαση, καθώς και σε ορισμένες
περιπτώσεις επιχωμάτων, θα πρέπει να διαστρώνεται πριν την κατασκευή της βάσης μία ισοπεδωτική
στρώση από υλικό βάσης μεταβλητού πάχους 75 mm έως 150 mm.
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5.3 Διάστρωση των αδρανών υλικών
Το υλικό της βάσης ή της υπόβασης θα διαστρώνεται επί της προπαρασκευασθείσας επιφάνειας έδρασης σε
στρώσεις έτσι ώστε το συμπυκνωμένο πάχος της στρώσης να είναι 100 mm, ή 150 mm, ή 200 mm.
Όταν απαιτούνται περισσότερες της μίας στρώσης, κάθε στρώση θα διαστρωθεί, θα μορφωθεί και θα
συμπυκνωθεί πριν τη διάστρωση του υλικού της επόμενης στρώσης, σύμφωνα με τους όρους της
Προδιαγραφής αυτής.
Η παραγωγή του προς διάστρωση υλικού θα γίνεται σε κατάλληλη μονάδα ανάμιξης-διαβροχής. Η
διάστρωση του υλικού θα γίνεται με ειδικά μηχανήματα διάστρωσης (finishers) και θα έχει την
προκαθορισμένη υγρασία συμπύκνωσης. Το διαβρεγμένο υλικό θα μεταφέρεται, θα διαστρώνεται και θα
συμπυκνώνεται με υγρασία που μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ του εύρους των τιμών 1% πάνω ή 2% κάτω
της βέλτιστης υγρασίας για μέγιστη συμπύκνωση κατά Proctor (τροποποιημένη), σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 13286-2, ή την Προδιαγραφή Ε 105-86/11 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), και δίχως να
επέρχεται διαχωρισμός ή εξάτμιση του ύδατος.
Εξαίρεση της διάστρωσης με ειδικό μηχάνημα αποτελεί η κατασκευή βάσης/ υπόβασης σε υπεραστικούς ή
αστικούς δρόμους μικρής ή μέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία
λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα σε οδούς δευτερεύουσας σημασίας. Στις περιπτώσεις
αυτές η διάστρωση του υλικού στο επιθυμητό πάχος μπορεί να γίνεται εναλλακτικά και με διαμορφωτήρα
(grader). Η διαβροχή για την επίτευξη της επιθυμητής υγρασίας, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να γίνεται
εναλλακτικά και με κατάλληλα διαμορφωμένες υδροφόρες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην
ομοιόμορφη διασπορά του ύδατος και στην αποφυγή διαχωρισμού των κόκκων του υλικού. Προκειμένου η
συμπυκνωμένη στρώση να έχει το απαιτούμενο πάχος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η ασυμπύκνωτη
στρώση να έχει το κατάλληλο πάχος και τα σειράδια το ανάλογο μέγεθος. Οποιαδήποτε προσθήκη ή
αφαίρεση υλικού για επίτευξη του απαιτούμενου πάχους θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 της
παρούσας.
Σημειώνεται ότι και στην παραπάνω περίπτωση το υλικό για την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης
έρχεται προαναμιγμένο στην επιθυμητή κοκκομετρική διαβάθμιση. Ανάμιξη επί της οδού από σωρούς ή από
σειράδια για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρικής καμπύλης απαγορεύεται, σε όλες τις περιπτώσεις.

5.4 Συμπύκνωση
Αμέσως μετά την τελική διάστρωση και μόρφωση, η κάθε στρώση θα συμπυκνώνεται σε ολόκληρο το
πλάτος αυτής με: α) στατικούς οδοστρωτήρες λείου μεταλλικού κυλίνδρου, βάρους >2700 kg ανά μέτρο
πλάτους κυλίνδρου, ή β) δονητικούς οδοστρωτήρες, βάρους >700 kg ανά μέτρο πλάτους κυλίνδρου, η γ)
ελαστιχοφόρους οδοστρωτήρες, συνολικού βάρους ανά πλάτος διάστρωσης >4000 kg, ή δ) αυτοκινούμενους
συμπυκνωτές με δονητικές πλάκες, βάρους >1400 kg ανά τετραγωνικό μέτρο πλάκας. Για μικρές επιφάνειες
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο δονητής επιφανείας (vibro-tamper), βάρους >50kg ή ο κρουστικός
συμπυκνωτής (power rammer), βάρους > 100kg.
Η κυλίνδρωση αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού, για μεν τα ευθύγραμμα τμήματα της οδού από
τα άκρα προς το κέντρο αυτής, για δε τα καμπύλα (σε επίκλιση) από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο
άκρο. Σε κάθε διαδρομή του οδοστρωτήρα οι πίσω τροχοί θα πρέπει να επικαλύπτουν επιμελώς κάθε ίχνος
προηγουμένης διέλευσης των. Οποιεσδήποτε ανωμαλίες ή μετατοπίσεις του υλικού οι οποίες θα
δημιουργηθούν θα πρέπει να διορθώνονται με χαλάρωση του υλικού (αναμόχλευση, κλπ.) στις θέσεις αυτές,
με προσθήκη ή αφαίρεση νέου υλικού, όπου απαιτείται και επανακυλίνδρωση μέχρι η επιφάνεια να καταστεί
ομαλή και ομοιόμορφη. Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα, το υλικό θα συμπυκνώνεται με
άλλα μηχανικά μέσα (όπως προαναφέρθηκαν) με ισοδύναμη απόδοση συμπυκνώσεως προς αυτήν των
οδοστρωτήρων.
Η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται με τον παραπάνω περιγραφέντα τρόπο μέχρι να επιτευχθεί πυκνότητα
τουλάχιστον ίση προς το 98% της μεγίστης εργαστηριακής που υπολογίζεται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-2, ή την Προδιαγραφή Ε 105-86/11, μέθοδος Δ, του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), ή το 95% για
περιπτώσεις διάστρωσης με διαμορφωτήρα (grader). Ο έλεγχος της πυκνότητας που επιτυγχάνεται στο έργο
γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.5.4 της παρούσας
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Σε περίπτωση χρήσης της μεθόδου Δ της Ε105-86/11 (βλέπε Βιβλιογραφία), η εργαστηριακή πυκνότητα θα
διορθώνεται για το ποσοστό (%) χονδρόκοκκου (συγκρατούμενου στα 20 mm) που βρέθηκε επί τόπου του
έργου, με βάση τον τύπο:
d=(100)/[P/E + (100-P)/ds]
όπου:
d = η διορθωμένη πυκνότητα ξηρού μίγματος
ds = η μέγιστη εργαστηριακή πυκνότητα του ξηρού υλικού του διερχόμενου από το κόσκινο 20mm
Ρ = το ποσοστό (%) χονδρόκοκκου υλικού συγκροτούμενου στο κόσκινο 20 mm
Ε = το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού (του συγκρατούμενου στο κόσκινο 20mm) κεκορεσμένο
επιφανειακά ξηρό
Όταν το συγκρατούμενο επί του κόσκινου τετραγωνικής οπής πλευράς 4,00 mm υλικό είναι περισσότερο του
60%, δεν δύναται να εφαρμοστεί η Προδιαγραφή Ε105-86/11, μέθοδος Δ του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε
Βιβλιογραφία). Στην περίπτωση αυτή θα εκτελείται πρότυπος κυλίνδρωση του υπόψη υλικού μέχρις
αρνήσεως καθώς και δοκιμαστική φόρτιση, σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε 106-86/4 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε
Βιβλιογραφία).
Η απαιτούμενη συμπύκνωση της κάθε στρώσης υπόβασης ή βάσης μπορεί να επιτευχθεί εάν ο αριθμός των
διελεύσεων, ανά τύπο μηχανήματος συμπύκνωσης που χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο πάχος
συμπυκνωμένης στρώσης, είναι σύμφωνος με τον παρακάτω Πίνακα 5, με την προϋπόθεση τήρησης των
απαιτήσεων της παραγράφου 5.3 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ο βαθμός συμπύκνωσης που έχει
επιτευχθεί με τη χρήση των μηχανημάτων που αναφέρονται παραπάνω ή με συνδυασμό αυτών, θα
επιβεβαιώνεται εκτελώντας τον έλεγχο συμπύκνωσης, όπως προαναφέρθηκε.
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Πίνακας 5 - Απαιτούμενες διελεύσεις μηχανημάτων συμπύκνωσης υλικών βάσης και/ ή υπόβασης

Τύπος μηχανήματος
συμπύκνωσης

Στατικός οδοστρωτήρας λείου
κυλίνδρου (ή δονητικός που
λειτουργεί δίχως τη δόνηση)
(Ταχύτητα διέλευσης <5km/h)

Δονητικός οδοστρωτήρας
(Ταχύτητα διέλευσης 1,5 2,5km/h)

Κατηγορία βάρους

Αριθμός διελεύσεων για πάχος
συμπυκνωμένης στρώσης
100 mm

150 mm

200 mm

2700-5400

16

Ακαταλ.

>5400

8

16

Ακαταλ.
Ακαταλ.

kg/m πλάτους κυλίνδρου
700-1300

16

Ακαταλ.(1)

Ακαταλ.

1300-1800

6

16

Ακαταλ.

1800-2300

4

6

10

2300-2900

3

5

9

2900-3600

3

5

8

3600-4300

2

4

7

4300-5000

2

4

6

>5000

2

3

5

4000-6000

12

Ακαταλ.

6000-8000

12

Ακαταλ.
Ακαταλ.

8000-12000

10

16

Ακαταλ.

8

12

Ακαταλ.

1400-1800

8

Ακαταλ.

Ακαταλ.

1800-2100

5

8

Ακαταλ.

>2100

3

6

10

50kg - 65kg

4

8

Ακαταλ.

65kg - 75kg

3

6

10

>75kg

2

4

8

100kg-500kg

5

8

Ακαταλ.

>500kg

5

8

12

kg/m πλάτους κυλίνδρου

Συν. βάρος οδοστρωτ. ανά
πλάτος συμπύκνωσης
Ελαστιχοφόρος οδοστρωτήρας
(Ταχύτητα διέλευσης <5km/h)

>12000

Ακαταλ.

kg/m2 πλάκας
Αυτοκινούμενος συμπυκνωτής
δονητικής πλάκας (Ταχύτητα
διέλευσης <1km/h)

Βάρος
Δονητής επιφανείας (Vibro
tamper)

Κρουστικός συμπυκνωτής
(Power rammer)
(1)

Βάρος

Ακαταλ. = Ακατάλληλο για συμπύκνωση της στρώσης αυτής

Πριν από την έναρξη των εργασιών και εφ’ όσον δεν κατασκευάζεται δοκιμαστικό τμήμα, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αποδεχθεί αναντίρρητα την οριζόμενη από την Υπηρεσία πειραματική συμπύκνωση για τον
καθορισμό του συγκεκριμένου αριθμού διελεύσεων του μηχανήματος συμπύκνωσης για την επίτευξη της
προκαθορισμένου βαθμού συμπύκνωσης, χωρίς αξίωση μεταβολής της συμβατικής τιμής της κατασκευής.
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5.5 Τελικός έλεγχος στρώσης βάσης και υπόβασης
Μετά τη συμπύκνωση η στρώση της βάσης ή της υπόβασης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που
περιγράφονται παρακάτω.
Η μη τήρησή τους συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος.
5.5.1 Απαιτήσεις πάχους στρώσης
Το πάχος της κάθε στρώσης της βάσης ή της υπόβασης θα είναι σύμφωνο με όσα αναφέρονται στην
παράγραφο 5.3. και δεν θα διαφέρει περισσότερο από ±20 mm από το συμβατικό πάχος. Το συνολικό όμως
πάχος της στρώσης βάσης ή υπόβασης όπως και το συνολικό πάχος της βάσης και της υπόβασης μαζί δεν
θα διαφέρει περισσότερο από ±10 mm από το συμβατικό πάχος.
Αμέσως μετά την τελική συμπύκνωση της βάσης ή της υπόβασης, το πάχος θα μετριέται σε ένα ή
περισσότερα σημεία ανά 100 μέτρα μήκους. Οι μετρήσεις θα γίνονται με διάνοιξη δοκιμαστικών οπών ή
άλλων καταλλήλων μεθόδων. Τα σημεία για τις μετρήσεις θα εκλέγονται από την Υπηρεσία σε τυχαίες θέσεις
έτσι ώστε να περιλαμβάνονται διάφορα σημεία της διατομής της οδού. Εάν από τους ελέγχους που γίνονται
δεν καταγράφονται αποκλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπομένων ανοχών, το μεταξύ των δοκιμών
(μετρήσεων) τμήμα μπορεί να αυξηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας μέχρι 300 μέτρα με τυχόν ενδιάμεσες
μετρήσεις σε μικρότερα τμήματα.
Όπου μια μέτρηση πάχους δίνει απόκλιση μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ανοχή, θα εκτελούνται
επιπρόσθετες μετρήσεις σε διαστήματα κατά προσέγγισιν 7,5 μέτρων μέχρις ότου οι μετρήσεις
προσδιορίσουν επακριβώς την περιοχή που δεν πληροί τις παραπάνω τις απαιτήσεις.
Η διάνοιξη των οπών και η επαναπλήρωση αυτών με τα ίδια υλικά διάστρωσης, κατάλληλα συμπυκνωμένα,
θα εκτελείται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας.
5.5.2 Απαιτήσεις στάθμης άνω επιφάνειας
Η άνω στάθμη που προκύπτει μετά την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης (μεμονωμένα), ή της βάσης
και της υπόβασης μαζί, δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από ±15mm από
την αντίστοιχη στάθμη της μελέτης.
Στην περίπτωση κατά την οποία επί της επιφάνειας της βάσης πρόκειται να διαστρωθεί πλάκα
σκυροδέματος, η άνω στάθμη που προκύπτει μετά την κατασκευή δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές
αποκλίσεις μεγαλύτερες από ±10 mm από την αντίστοιχη στάθμη της μελέτης.
Ο έλεγχος των υψομετρικών αποκλίσεων θα γίνεται με βάση χωροσταθμικές μετρήσεις σε κάναβο 20 m x
2 m κατά τη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση, αντίστοιχα, ή όπως άλλως αιτιολογημένα ορίσει η Υπηρεσία.
Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφ. 3.4. θεωρείται όταν όχι περισσότερες από μία μέτρηση από τις δέκα
διαδοχικές που λαμβάνονται κατά τη διαμήκη διεύθυνση ή μία μέτρηση κατά την οποιαδήποτε εγκάρσια
γραμμή μέτρησης υπερβαίνει τις παραπάνω επιτρεπόμενες αποκλίσεις κατά 5 mm. O παραπάνω έλεγχος
μπορεί να παραλείπεται στις περιπτώσεις υπεραστικών ή αστικών δρόμων μικρής ή μέσης κυκλοφορίας του
Επαρχιακού, Νομαρχιακού ή Εθνικού δικτύου με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ή γενικώς σε
οδούς δευτερεύουσας σημασίας, όπου η διάστρωση του υλικού επιτρέπεται να γίνεται εναλλακτικά και με
διαμορφωτήρα (grader).
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5.5.3 Απαίτηση ομαλότητας άνω επιφάνειας
Η άνω επιφάνεια της βάσης που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης δεν θα πρέπει να έχει
εμφανείς τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμούς κατά την διαμήκη ή εγκάρσια διεύθυνση. Η ομαλότητα θα
ελέγχεται, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-7 με 3μετρο ευθύγραμμο κανόνα παράλληλα και
κάθετα προς τον άξονα της οδού και οι αποκλίσεις από την επιφάνεια της στρώσης και την κάτω επιφάνεια
του κανόνα δεν θα πρέπει να είναι, σε κανένα σημείο, μεγαλύτερες από 15 mm.
Στην περίπτωση κατασκευής δύσκαμπτου οδοστρώματος (οδοστρώματος από σκυρόδεμα), η άνω
επιφάνεια της βάσης που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης ή/ και της υπόβασης
(ανάλογα με πού εδράζεται η υπερκείμενη στρώση) θα πρέπει να ελέγχεται, σε όλο το μήκος της, για τοπικές
ανωμαλίες ή κυματισμούς κατά την διαμήκη ή εγκάρσια διεύθυνση. Η ομαλότητα θα ελέγχεται, σύμφωνα με
το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-7 με 3μετρο ευθύγραμμο κανόνα παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της
οδού και οι αποκλίσεις από την επιφάνεια της στρώσης και την κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερες από 12 mm.
Οι μετρήσεις ομαλότητας κατά τη διαμήκη διεύθυνση (παράλληλα προς τον άξονα) θα γίνονται στο μέσο του
πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας.
Οι μετρήσεις ομαλότητας κατά την εγκάρσια διεύθυνση (κάθετα προς τον άξονα) θα γίνονται σε διατομές που
απέχουν μεταξύ τους 10 m.
5.5.4 Έλεγχος συμπύκνωσης
Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της κάθε στρώσης ή τμήματος αυτής θα εκτελείται έλεγχος συμπύκνωσης
για την εξακρίβωση του βαθμού της συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί, σύμφωνα με την προδιαγραφή
Ε106-86/2.
5.5.5 Διορθωτικές εργασίες
Οποιαδήποτε περιοχή (τμήμα) δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής για το
πάχος στρώσης, τη στάθμη της άνω επιφάνειας, την ομαλότητα και τη συμπύκνωση, ο Ανάδοχος κατόπιν
υποδείξεως από την Υπηρεσία της έκτασης που πρόκειται να αποκατασταθεί, θα εκτελεί με δική του δαπάνη
όλες τις απαραίτητες διορθωτικές εργασίες.
Οι διορθωτικές εργασίες συνίστανται σε αναμόχλευση των ανώτατων 75 mm της στρώσης, αφαίρεση ή
προσθήκη υλικού (ότι είναι αναγκαίο), μόρφωση και επανασυμπύκνωση, σύμφωνα με όσα αναγράφονται
στις παραγράφους 5.3 και 5.4 της παρούσας. Η περιοχή ή το τμήμα που θα αποκαθίσταται δεν θα πρέπει να
είναι μικρότερα από 20 m μήκος και 2 m πλάτος.
5.5.6 Δοκιμαστικό τμήμα
Πριν από την έναρξη των εργασιών οδοστρωσίας θα κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο δοκιμαστικό τμήμα
μήκους 100 m έως 300 m με τα υλικά και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν. Σκοπός του
δοκιμαστικού τμήματος είναι να αποδείξει ο Ανάδοχος την ικανότητα του για την ανάμιξη, τη διάστρωση και
τη συμπύκνωση του μίγματος των ασύνδετων αδρανών υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
προδιαγραφής αυτής, όπως επίσης και να προσδιορισθεί ο ακριβής αριθμός διελεύσεων του μηχανήματος
συμπύκνωσης για επίτευξη της απαιτούμενης συμπύκνωσης.
Το δοκιμαστικό τμήμα θα είναι επί του έργου και η θέση του θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο κατόπιν
συμφωνίας με τον Επιβλέποντα μηχανικό. Όλο το κόστος κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος καθώς και
το κόστος δειγματοληψίας και εκτέλεσης εργαστηριακών και μη-εργαστηριακών δοκιμών βαρύνει τον
Ανάδοχο.
Το δοκιμαστικό τμήμα θα πρέπει να έχει ένα διαμήκη αρμό μήκους τουλάχιστον 100m και τουλάχιστον έναν
εγκάρσιο αρμό διακοπής, εάν η διάστρωση προβλέπεται να γίνεται με ειδικά μηχανήματα διάστρωσης
(finishers) και σε λωρίδες.
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Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.2 της παρούσας. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθμό των δοκιμών
κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα ενσωματώνεται στο
έργο, αλλιώς θα πρέπει να γίνονται διορθωτικές εργασίες, ως περιγράφονται στην παράγραφο 5.5.5 της
παρούσας και στην περίπτωση κατά την οποία τα αδρανή υλικά βρεθούν ακατάλληλα, το δοκιμαστικό τμήμα
θα πρέπει να αποξηλώνεται και τα υλικά να απομακρύνονται από το έργο. Στις περιπτώσεις αυτές τα έξοδα
κατασκευής/ επανακατασκευής, ή αποξήλωσης και απομάκρυνσης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Μετά την επιτυχή κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος, σε όλες τις μελλοντικές εργασίες πρέπει να
χρησιμοποιηθούν τα ίδια μηχανήματα ανάμιξης, διάστρωσης και συμπύκνωσης, τα ίδια υλικά και μίγματα και
το ίδιο κύριο προσωπικό, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα παραπάνω μεταβληθούν θα κατασκευάζεται νέο δοκιμαστικό
τμήμα από τον Ανάδοχο το οποίο θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.
Η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος μπορεί να παραλειφθεί εάν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι
αποδεδειγμένη η εμπειρία και η καταλληλότητα του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1 Έγκριση υλικών - έλεγχος καταλληλότητας
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά υπόκεινται, πριν από τη χρησιμοποίηση τους, αλλά και σε οποιοδήποτε
στάδιο της κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής
αυτής. Πριν την έναρξη των εργασιών διάστρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει στην
Υπηρεσία την πηγή λήψης αδρανών υλικών και να υποβάλει πλήρη σειρά εργαστηριακών ελέγχων για τα εν
λόγω υλικά που προβλέπονται στην παράγραφο 4.2 της παρούσας. Αλλαγή στα χαρακτηριστικά του υλικού
που χρησιμοποιείται (πχ. αλλαγή της κοκκομετρικής διαβάθμισης) ή και γενικότερη αλλαγή πηγών λήψεως
υλικών, θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Για τον παραπάνω λόγο, με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών προς
έλεγχο. Τα υλικά ελέγχονται από αναγνωρισμένο εργαστήριο και χρησιμοποιούνται μόνο μετά από έγκριση
της Υπηρεσίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
ποιότητα των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Η Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής,
διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της ποιότητας ή την απόρριψη των
υλικών.

6.2 Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και η συνιστώμενη
συχνότητα δειγματοληψίας δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 6. Σε καμία περίπτωση η συχνότητα που δίνεται
στον Πίνακα 6 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη να χρησιμοποιεί υλικά τα οποία πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
Η δειγματοληψία για τις δοκιμές επί των αδρανών υλικών κατά τη διάρκεια της κατασκευής γίνεται κατά
προτίμηση από τον διαστρωτήρα του μηχανήματος διάστρωσης (finisher) και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό
από τη συμπυκνωμένη στρώση.
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Πίνακας 6 - Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Δοκιμή

Συχνότητα
Δοκιμές επί των αδρανών υλικών

Κοκκομετρική ανάλυση μίγματος αδρανών

1 δοκιμή ανά 500 m3 συμπυκνωμένου όγκου

Ισοδύναμο άμμου
Δείκτης πλαστικότητας
Αντίσταση σε θρυμματισμό κατά Los Angeles0'
Δείκτης πλακοειδούς(1)
Ποσοστό θραύσης και ποσοστό τελείως σφαιρικών
κόκκων(2)

1 δοκιμή ανά 500 m3 συμπ. όγκου
1 δοκιμή ανά 500 m3 συμπ. όγκου
1 δοκιμή ανά 20.000 m3 συμπ. όγκου(1)
1 δοκιμή ανά 20.000 m3 συμπ. όγκου(1)

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) (1)
Περιεκτικότητα υγρασίας κατά τη διάστρωση

1 δοκιμή ανά πηγή λήψης αδρανών
3 ημερησίως
Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των υλικών
και/ ή κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των
αδρανών υλικών

Προσδιορισμός βέλτιστης υγρασίας για τις ανάγκες της
παραγράφου 5.3 της παρούσας.

1 δοκιμή ανά 5.000 m3 συμπ. όγκου(1)

Δοκιμές επί της συμπυκνωμένης στρώσης
Έλεγχος συμπύκνωσης: α) με τη μέθοδο κώνου1 δοκιμή ανά 300 m κλάδου οδού(3)
άμμου, ή 'μπαλονιού' β) με πυρηνική συσκευή

Κατά την κρίση του Αναδόχου και όχι λιγότερες
από 1 ανά 50 μ διάστρωσης(3)

Έλεγχος πάχους
Έλεγχος στάθμης άνω επιφάνειας
Έλεγχος ομαλότητας

(όπως ορίζεται στην παρ. 5.5.1 της παρούσας)
(όπως ορίζεται στην παρ. 5.5.2 της παρούσας)
(όπως ορίζεται στην παρ. 5.5.3 της παρούσας)

(1)
(2)
(3)

7

Και κατ' ελάχιστο 1 δοκιμή ανά συμπυκνωμένη στρώση
Μόνο σε περίπτωση θραυστού αμμοχάλικου ποταμού ή ορυχείων
Για τον προσδιορισμό της πυκνότητας αναφοράς (proctor) απαιτείται μία δοκιμή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
μεταβάλλεται η κοκκομετρική καμπύλη των αδρανών υλικών από την αρχικά υποβληθείσα (βλέπε παράγραφο
4.2.3 της παρούσας).

Τρόπος επιμέτρησης

7.1 Κατάταξη στρώσεων για την επιμέτρηση
Οι στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1.

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, σε κυβικά μέτρα

2.

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, σε τετραγωνικά μέτρα

3.

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους , σε κυβικά μέτρα

4.

Βάση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, σε τετραγωνικά μέτρα

5.

Στρώση στράγγισης οδοστρώματος, σε κυβικά μέτρα

6.

Ισοπεδωτική στρώση οδοστρωσίας, σε κυβικά μέτρα

7.

Κατασκευή ερεισμάτων, σε κυβικά μέτρα
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Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας, σε τετραγωνικά μέτρα

7.2 Έλεγχος πάχους στρώσεων οδοστρωσίας
Για την εξακρίβωση του συμπυκνωμένου πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας θα γίνεται χωροστάθμηση,
πριν και μετά τη διάστρωση, ανά διατομή της οδού. Θα γίνονται μετρήσεις στα όρια του οδοστρώματος και
σε ένα τουλάχιστον σημείο ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Κατ’ ελάχιστον δε θα λαμβάνονται τρία σημεία ανά
διατομή.
Πυρηνοληψία θα γίνεται μόνον κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απισωτικών στρώσεων, κόμβων ή ζωνών
μεταβαλλόμενης γεωμετρίας επιφανείας, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Οι θέσεις λήψης καρότων
θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα της πυρηνοληψίας θα εξετάζονται μεμονωμένα και δεν θα υπολογίζεται ο μέσος όρος
αυτών προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα για το μέσο πάχος των στρώσεων. Εάν με την
πυρηνοληψία διαπιστωθεί μειωμένο πάχος, τότε θα λαμβάνονται περί την θέση της ανά 50 m πρόσθετοι
πυρήνες προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η στρώση οδοστρωσίας.
Εάν κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί πάχος μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη,
ουδεμία προσαύξηση της συμβατικής τιμής μονάδος θα γίνεται αποδεκτή.
Εάν διαπιστωθεί μειωμένο πάχος στρώσης, και εφ’ όσον η μείωση αυτή γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία,
θα μειώνεται αναλογικά η συμβατική τιμή μονάδος.
Η αποδοχή ή μη στρώσης οδοστρωσίας μειωμένου πάχους εξαρτάται από την θέση της, καθώς και το
διαστρωθέν συνολικό πάχος στρώσεων οδοστρωσίας.
Προκειμένου να γίνονται αποδεκτές στρώσεις υπολειπόμενες πέραν του 10% του θεωρητικού πάχους ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αναλυτική έκθεση τεκμηριωμένη με υπολογισμούς από την οποία να
προκύπτει η επάρκεια των στρώσεων που κατασκευάσθηκαν για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού και
τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η αποδοχή εκ μέρους της Υπηρεσίας των ως άνω απόψεων/ τεκμηρίωσης
του Αναδόχου δεν αίρει την προαναφερθείσα αναλογική μείωση της συμβατικής τιμής.
Εάν οι μειωμένου πάχους στρώσεις δεν γίνουν κατά τα ως άνω αποδεκτά από την Υπηρεσία, τότε η στρώση
θα αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με δαπάνες του Αναδόχου.

7.3 Επιμέτρηση πλήρους κατασκευής στρώσεως κατ’ επιφάνεια
Το πλάτος της στρώσης ορίζεται από την απόσταση μεταξύ των ακμών της άνω επιφανείας της και δεν
συνυπολογίζονται οι κεκλιμένες παρειές της στρώσης που καθορίζονται στην τυπική διατομή της οδού.

7.4 Επιμέτρηση πλήρους κατασκευής στρώσεως κατ΄ όγκον
Η επιμέτρηση γίνεται με λήψη διατομών πριν και μετά την κατασκευή της στρώσης μεταβλητού πάχους

7.5 Μεταφορά υλικών
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 106-86/2 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής
Μέθοδος
προσδιορισμού της πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 106-86/4 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής Δοκιμαστική
φόρτιση εδαφών με πλάκα.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/5 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής Μέθοδος
προσδιορισμού του ορίου υδαρότητας.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/6 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής Μέθοδος
προσδιορισμού του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας.

 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/11 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής Μέθοδος
προσδιορισμού της σχέσης υγρασίας-πυκνότητας εδαφών (Proctor τροποποιημένη μέθοδος).
 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: Μέθοδοι δειγματοληψίας.
 ΕΛΟΤ EN 932-2 Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory
samples. -- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι μείωσης μεγέθους
εργαστηριακού δείγματος
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Πρόλογος
H παρούσα τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-05-01 «Στρώσεις
οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ)» 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 τεχνικής προδιαγραφής
ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-05-01, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-0305-01 εγκρίθηκε την 30η 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 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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Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ)

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η περιγραφή των εργασιών και των απαιτήσεων για την
κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας (βάσης και υπόβασης) από τσιμεντόδετο θραυστό αμμοχάλικο.
Ως τσιμεντόδετο αμμοχάλικο θεωρείται το ομοιογενές μίγμα θραυστού αμμοχάλικου κατάλληλης διαβάθμισης
με τσιμέντο και νερό και ενδεχομένως με χημικά πρόσθετα το οποίο κατάλληλα συμπυκνούμενο
χρησιμοποιείται για την κατασκευή βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων. Η κατασκευή των
τσιμεντόδετων αυτών στρώσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους εργασίες:
α) την παραγωγή του ομοιογενούς μίγματος σε κεντρική εγκατάσταση αναμίξεως
β) τη μεταφορά του μίγματος με φορτηγά ανατρεπόμενα αυτοκίνητα στο σημείο διάστρωσης
γ) τη διάστρωση με κατάλληλα διαστρωτικά μέσα
δ) τη συμπύκνωση με κατάλληλα συμπυκνωτικά μέσα
ε) τη δημιουργία ενδεχομένως εγκάρσιων αρμών (προρηγμάτωση) ανά αποστάσεις που καθορίζονται
από τη μελέτη
ε) τη συντήρηση για ένα χρονικό διάστημα της στρώσης για την προστασία της από ξήρανση και
ενδεχομένως από επιφανειακές βλάβες, που μπορεί να προκαλέσει η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων
όταν το υλικό είναι μικρής ηλικίας.

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 EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα.

ΕΛΟΤ EN 196-1

Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength -- Μέθοδοι
δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 1 : Προσδιορισμός αντοχών

ΕΛΟΤ EN 13242+A1

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil
engineering work and road construction -- Αδρανή υλικών
σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για
χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία.
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ΕΛΟΤ EN 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση.

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 932-1

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

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
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός
κοκκομετρικών κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος
διατομών κοσκίνων

ΕΛΟΤ EN 933-3

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των
αδρανών Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης
πλακοειδούς.

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of
fines - Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου
κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική
αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου.

ΕΛΟΤ EN 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures
- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2:
Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση
και επισήμανση.

ΕΛΟΤ EN 934-6

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, conformity
control and evaluation of conformity -- Πρόσθετα σκυροδέματος,
κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος
συμμόρφωσης και εκτίμηση της συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό
ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του
νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για
τη χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος
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ΕΛΟΤ EN 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές
κονίες - Μέρος 4: Μέθοδοι προσδιορισμού εργαστηριακής πυκνότητας
αναφοράς και περιεκτικότητας σε νερό, με χρήση δονητικής σφύρας.

ΕΛΟΤ EN 13036-7

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7:
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων Χαρακτηριστικά
επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 7:
Μέτρηση ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων
(τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα.

ΕΛΟΤ EN 13286-41

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for
the determination of the compressive strength of hydraulically bound
mixtures -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες - Μέρος 41: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό
της αντοχής σε θλίψη σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες
μιγμάτων.

ΕΛΟΤ EN 13286-45

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test method for
the determination of the workability period of hydraulically bound
mixtures -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες - Μέρος 45: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό
της περιόδου εργασιμότητας σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες
μιγμάτων.

ΕΛΟΤ 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 -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 51: Μέθοδος
παρασκευής δοκιμίων από μίγματα σταθεροποιημένα με υδραυλικές
κονίες με συμπύκνωση με δονητική σφύρα.

ΕΛΟΤ EN 12504-1

Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Testing,
examining and testing in compression -- Δοκιμές σκυροδέματος στις
κατασκευές - Μέρος 1: Δοκίμια πυρήνων - Λήψη, εξέταση και δοκιμή σε
θλίψη.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

Work site concrete batching plants -- Εργοταξιακά συγκροτήματα
παραγωγής σκυροδέματος.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01

Asphalt emulsion coating for the protection of stabilized pavement layers
-- Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων
οδοστρώματος

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
Η συμμόρφωση προς τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές υλικών που περιλαμβάνονται στην παρούσα
προδιαγραφή μπορεί να επιβεβαιώνεται με αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα.
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Τα προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας CE, το οποίο εγγυάται τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές, γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. Εντούτοις, η Υπηρεσία μπορεί με
αποκλειστικά δικά της έξοδα και μέσα να κάνει οποιοδήποτε έλεγχο για την επιβεβαίωση της ποιότητας των
προϊόντων.

4.2 Τσιμέντο
Το τσιμέντο θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1.
Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη ή τα τεύχη δημοπράτησης, η κατηγορία αντοχής του
τσιμέντου θα είναι 32.5 και μόνο κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις (όπως π.χ. σε περίοδο καιρού με
χαμηλές θερμοκρασίες) η Υπηρεσία μπορεί να επιτρέψει τη χρήση τσιμέντου κατηγορίας αντοχής 42.5.
Σε περιπτώσεις που η περιεκτικότητα του εδάφους έδρασης της τσιμεντόδετης στρώσης σε SO3 είναι
μεγαλύτερη από 0.5% κ.μ ξηρού υλικού, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο BS 1377-3, θα
χρησιμοποιείται τσιμέντο ανθεκτικό σε θειικά στοιχεία που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. (βλέπε
Βιβλιογραφία)
Σε περιπτώσεις που η κατασκευή των τσιμεντόδετων στρώσεων γίνεται υπό θερμοκρασίες περιβάλλοντος
μεγαλύτερες από 30oC η έναρξη της πήξης του τσιμέντου προσδιοριζόμενη με την μέθοδο που προβλέπεται
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 196-1, αλλά υπό θερμοκρασία 40r2oC δεν πρέπει να είναι μικρότερη από μία ώρα.

4.3 Αδρανή υλικά
4.3.1 Γενικές απαιτήσεις
Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι θραυστά λατομείου ή ορυχείου ή ποταμού και να ελέγχονται και να
κατατάσσονται σε κατηγορίες σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13242+A1. Είναι δυνατόν η Υπηρεσία να
επιτρέψει τη χρήση αδρανών που προέρχονται από βιομηχανικά παραπροϊόντα όταν τα υλικά αυτά πληρούν
τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με βαρέα
μέταλλα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες (Οδηγία 2005/90/ΕΚ – βλέπε Βιβλιογραφία).
4.3.2 Χημική σύσταση
Η περιεκτικότητα σε οργανικά συστατικά προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το Πρότυπο AASHTO T194, δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1% της μάζας.
Η ολική περιεκτικότητα σε θείο και η περιεκτικότητα σε διαλυτά σε οξύ θειικών συστατικά προσδιοριζόμενα
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1% και το 0.8% κ.β ξηρού υλικού
αντίστοιχα (Αδρανή κατηγορίας S1 και AS0.8).
Τα αδρανή δεν πρέπει να έχουν δυνατότητα αντίδρασης με τα αλκάλια του τσιμέντου (αλκαλοπυριτική
αντίδραση). Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία για τα συγκεκριμένα αδρανή ως προς
τον κίνδυνο ανάπτυξης αλκαλοπυριτικής αντίδρασης, γίνεται έλεγχος σύμφωνα με τις περιφερειακές
προδιαγραφές και συστάσεις CR 1901 (βλέπε Βιβλιογραφία). Το υλικό θα θεωρείται αντιδρόν εκτός εάν από
τα προβλεπόμενα στο διάγραμμα Sc vs Rc ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
Sc >Rc όταν RC t 70
Sc > 35+0.5 Rc όταν Rc < 70
4.3.3 Πλαστικότητα
Τα αδρανή τα οποία προορίζονται για βάσεις ή υποβάσεις οδοστρωμάτων βαριάς κυκλοφορίας (Ημερήσια
κυκλοφορία Εμπορικών Οχημάτων > 200) δεν πρέπει να είναι πλαστικά ενώ για τα οδοστρώματα με
μικρότερο φόρτο το Όριο Υδαρότητας και ο Δείκτης Πλαστικότητας, προσδιοριζόμενα σύμφωνα με τις
μεθόδους 5 και 6 της Προδιαγραφής του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε105-86 (βλέπε Βιβλιογραφία), πρέπει να είναι
μικρότερα από 25 και 6 αντίστοιχα.
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4.3.4 Χονδρόκοκκα αδρανή
Τα αδρανή με κόκκους μεγαλύτερους από 4 mm πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες LA40 και FL35 κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13242+A1 ως προς την αντοχή σε θρυμματισμό κατά Los Angeles και τον Δείκτη
Πλακοειδούς όταν μετρούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1097-2 και ΕΛΟΤ EN 933-3 (Δείκτης Los
Angeles <40 Δείκτης πλακοειδούς d35).
Η περιεκτικότητα σε σβώλους αργίλου προσδιοριζόμενη σύμφωνα με την μέθοδο ΣΚ 306 της προηγούμενης
Προδιαγραφής του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0.25%% κ.β ξηρού υλικού.
4.3.5 Λεπτόκοκκα αδρανή
Το ισοδύναμο άμμου του λεπτόκοκκου υλικού προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 40. Εάν η απαίτηση αυτή δεν τηρείται, τότε η άμμος γίνεται αποδεκτή αν η
τιμή του μπλέ του μεθυλενίου προσδιοριζόμενη με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9, είναι μικρότερη από 10 και
ταυτόχρονα το ισοδύναμο άμμου είναι μεγαλύτερο από 30.
Η περιεκτικότητα σε σβώλους αργίλου προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τη μέθοδο ΣΚ 306 της προηγούμενης
Προδιαγραφής του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1% κ.β ξηρού υλικού.

4.4 Νερό
Το νερό που χρησιμοποιείται ως νερό αναμίξεως πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN
1008.

4.5 Χημικά πρόσθετα
Τα χημικά πρόσθετα που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των
Προτύπων ΕΛΟΤ EN 934-2 και ΕΛΟΤ EN 934-6.
Στη μελέτη σύνθεσης, μετά από κατάλληλες δοκιμές, προσδιορίζεται ο τύπος και το ποσοστό του πρόσθετου
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί ο επιθυμητός χρόνος κατά τον οποίο το μίγμα είναι
συμπυκνώσιμο - επιθυμητή περίοδος εργασιμότητας - ή / και για να βελτιωθούν άλλες ιδιότητές του. Αν οι
εργασίες προβλέπεται να γίνουν σε περίοδο με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 30οC είναι
απαραίτητη η χρησιμοποίηση επιβραδυντικών προσθέτων εκτός αν στα τεύχη δημοπράτησης προβλέπεται
διαφορετικά. Κατά την κατασκευή θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την σωστή
ενσωμάτωση του προσθέτου στο μίγμα. Οι αλλαγές των ιδιοτήτων του μίγματος λόγω της χρήσεως των
προσθέτων αυτών πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή.

5

Τρόπος κατασκευής

5.1 Απαιτήσεις για την σύνθεση του μίγματος
Το μίγμα των αδρανών πρέπει να βρίσκεται μέσα στις ζώνες του παρακάτω Πίνακα 1 και διακρίνεται σε δύο
τύπους ΚΘΑ 25 και ΚΘΑ 20 ανάλογα με τον μέγιστο κόκκο.
Πίνακας 1 - Όρια διαβάθμισης των αδρανών υλικών
Άνοιγμα
κοσκίνου
(mm)

40

25

Τύπος

20

16

8

Δ ι ε ρ χ ομ ε ν ο

4
%

2

0.5

0.063

κ. β

ΚΘΑ 25

100

76-100

67-90

55-85

35-65

25-50

16-41

6-25

1-12

ΚΘΑ 20

-

100

80-100

65-95

44-68

28-51

19-31

8-22

1-8
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Η βέλτιστη υγρασία για την συμπύκνωση του μίγματος αδρανών και τσιμέντου καθορίζεται για την επίτευξη
της μέγιστης δυνατής πυκνότητας (πυκνότητα αναφοράς) μετά από δοκιμές συμπυκνώσεως σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4. Η υγρασία αυτή εξασφαλίζει επίσης και τις απαραίτητες αρχικές υγρασιακές
συνθήκες για την ενυδάτωση του τσιμέντου.
Το ποσοστό του τσιμέντου καθορίζεται από δοκιμές σε θλίψη κυβικών δοκιμίων τα οποία συμπυκνώνονται
με δονητική ηλεκτρόσφυρα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-51, με την υγρασία που
προσδιορίστηκε παραπάνω. Τα δοκίμια αυτά μετά από συντήρηση 7 ημερών σε περιβάλλον σχετικής
υγρασία > 96% και θερμοκρασίας 20r 2 οC δοκιμάζονται σε θλίψη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-51. H χαρακτηριστική αντοχή σε θλίψη του μίγματος πρέπει να είναι 4.5 ΜΡa για δοκίμια ακμής 100
mm και 4.3 ΜΡa για δοκίμια ακμής 150 mm. Ως χαρακτηριστική αντοχή για την παρούσα Προδιαγραφή
θεωρείται η αντοχή εκείνη για την οποία η πιθανότητα να βρεθεί τιμή μικρότερη είναι 10%.
Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3.5% κβ
ξηρών αδρανών
Επιπλέον το μίγμα πρέπει να διατηρεί την ικανότητά του για συμπύκνωση, όπως αυτή προσδιορίζεται
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-45, για χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρακάτω
Πίνακα 2 ανάλογα με τη μέθοδο διάστρωσης και συμπύκνωσης (χρόνος εργασιμότητας).
Πίνακας 2 - Ελάχιστοι απαιτούμενη χρόνοι για διατήρηση της ικανότητας για συμπύκνωση
Μέθοδος διάστρωσης και συμπύκνωσης

Χρόνος διατήρησης της
ικανότητας συμπύκνωσης

Σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος

180 min

Κατά λωρίδες

240 min

Σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση παράδοση στην κυκλοφορία της τσιμεντόδετης στρώσης πρέπει το
μίγμα σε νωπή κατάσταση (μετά την ανάμιξή του με το τσιμέντο και πριν την έναρξη της πήξης του
τσιμέντου) να έχει μεγάλη ευστάθεια. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι καλύπτεται, εφ’ όσον δοκίμια
παρασκευαζόμενα στη μήτρα του CBR με τη δονητική ηλεκτρόσφυρα (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-51) με
πυκνότητα ίση τουλάχιστον με το 97% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας που προσδιορίστηκε στις
δοκιμές συμπύκνωσης (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4) υποβαλλόμενα αμέσως μετά την παρασκευή τους σε
δοκιμή CBR (Προδιαγραφή Ε 105-86/12 του ΥΠΕΧΩΔΕ – βλέπε Βιβλιογραφία) χωρίς βάρη επιφόρτισης,
δίνουν τιμή τουλάχιστον ίση με 70%.

5.2 Μελέτη σύνθεσης
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση, 1 τουλάχιστον μήνα πριν από την
έναρξη των εργασιών, τη μελέτη σύνθεσης του τσιμεντόδετου υλικού η οποία θα προσδιορίζει για το
συγκεκριμένο μίγμα αδρανών υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, το απαιτούμενο ποσοστό τσιμέντου
(εκφρασμένο ως % κ.β των ξηρών αδρανών) και την απαιτούμενη ολική υγρασία αδρανών για επίτευξη της
μέγιστης δυνατής πυκνότητας (εκφρασμένη κ.β ξηρών αδρανών και τσιμέντου) και θα περιλαμβάνει :
1. Δοκιμές καθορισμού της βέλτιστης για συμπύκνωση υγρασίας και της μέγιστης εργαστηριακής
πυκνότητας (πυκνότητα αναφοράς) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4.
2. Δοκιμές αντοχής σε θλίψη δοκιμίων τα οποία παρασκευάσθηκαν σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-51 και δοκιμάσθηκαν σε θλίψη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-51 μετά από 7ήμερη
συντήρηση σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας ΣΥ>96% και θερμοκρασίας 20r2 οC.
3. Δοκιμές καθορισμού του τύπου και του ποσοστού του χημικού επιβραδυντικού προσθέτου που
ενδεχομένως να απαιτείται προκειμένου να διατηρήσει το μίγμα την ικανότητά του για συμπύκνωση
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για τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα του προηγούμενου Πίνακα 2, ανάλογα με τη μέθοδο
διάστρωσης και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
4. Για την περίπτωση που προβλέπεται άμεση παράδοση στην κυκλοφορία τα αποτελέσματα των
δοκιμών CBR σε δοκίμια νωπού μίγματος.
Απαιτείται νέα μελέτη σύνθεσης, κάθε φορά που μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά ή ο προμηθευτής
τσιμέντου και, ανά περίπτωση, τα πρόσθετα χημικά υλικά. Σε περίπτωση έντονης μεταβολής των συνθηκών
περιβάλλοντος θα καθορίζεται νέος χρόνος για να διατηρήσει το μίγμα την ικανότητά του για συμπύκνωση.
Οι αποδεκτές ανοχές στις μεταβολές των τιμών των χαρακτηριστικών των υλικών σε σχέση με τη μελέτη
σύνθεσης δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.
Εφ’ όσον δεν υπάρχουν στοιχεία από πρόσφατες εργασίες (εντός του προηγούμενου το πολύ εξαμήνου) του
συγκροτήματος ανάμιξης με ίδια ή παραπλήσια αδρανή, ο Συντελεστής Μεταβλητότητας (ΣΜ) των αντοχών
θα λαμβάνεται ίσος προς 20% και η απαιτούμενη μέση αντοχή του μίγματος fa θα λαμβάνεται τουλάχιστον
ίση με την τιμή που δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

fa t 1.58 fck
όπου fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σε θλίψη δοκιμίων 7 ημερών.
Η εφαρμογή της σχέσης αυτής εξασφαλίζει πιθανότητα αποδοχής 82%, με συντελεστή μεταβλητότητας ίσο
με 20%. Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής συγκεντρωθούν τουλάχιστον 60 αποτελέσματα αντοχών
επαναπροσδιορίζεται η fa με βάση την νέα τιμή του συντελεστή μεταβλητότητας και την παραπάνω σχέση. Ο
Ανάδοχος μπορεί να υιοθετήσει διαφορετική τιμή fa από εκείνη που προκύπτει από την παραπάνω σχέση,
αρκεί η πιθανότητα αποδοχής από την εφαρμογή της νέας τιμής να μην είναι κατώτερη από 82%.
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Πίνακας 3 - Αποδεκτές ανοχές μεταβολών των χαρακτηριστικών των υλικών σε σχέση με τη μελέτη
σύνθεσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΟΧΗ

Μέγιστος κόκκος

0

> 4 mm

±6

≤ 4 mm
0.063mm
(συμπεριλαμβανομένου
του τσιμέντου)

Βέλτιστη υγρασία στη δοκιμή δονητικής
συμπύκνωσης (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4)

% της συνολικής μάζας
του προς κατεργασία
ξηρού υλικού

r3
±2.0

% σε σχέση με το βέλτιστο
ποσοστό

-1.0/+0.5

5.3 Απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός
5.3.1 Συγκρότημα ανάμιξης
Συγκροτήματα με αναμικτήρα συνεχούς ή κατά παρτίδες ανάμιξης είναι αποδεκτά. Η απόδοση του
συγκροτήματος εξαρτάται από την ημερήσια δυνατότητα διάστρωσης και θα προδιαγράφεται στα ειδικές
τεχνικές προδιαγραφές ή στα τεύχη δημοπράτησης. Γενικά όμως σε περιπτώσεις διάστρωσης σε πλάτος
δύο λωρίδων κυκλοφορίας συνιστάται η απόδοση να μην είναι μικρότερη από 80 m3/h.
Το συγκρότημα παραγωγής θα είναι γενικά σύμφωνο με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04, με τις
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
-
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Οι χοάνες/σιλό τροφοδοσίας αδρανών του συγκροτήματος πρέπει να διαθέτουν υδατοστεγή
τοιχώματα και άνοιγμα φόρτωσης με διαστάσεις που διευκολύνουν τη φόρτωση. Το άνοιγμα
φόρτωσης θα είναι εφοδιασμένο:
x

με κατάλληλο πλέγμα το οποίο δεν επιτρέπει την τροφοδοσία με αδρανή μεγαλύτερων
διαστάσεων από τις προβλεπόμενες και

x

με μία υπερχείλιση που αποτρέπει την υπερφόρτωση γεγονός που δημιουργεί ανακρίβειες στην
ορθή δοσολόγηση των αδρανών.

-

Οι μονάδες τροφοδοσίας πρέπει να είναι τοποθετημένες σε τέτοιες αποστάσεις μεταξύ των ώστε να
αποφεύγεται η ανάμιξη των διαφόρων κλασμάτων. Η εκφόρτωση θα γίνεται με κατάλληλες διατάξεις
που επιτρέπουν την ορθή μέτρηση της εξερχόμενης ποσότητας.

-

Στα τεύχη δημοπράτησης ή τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές θα καθορίζεται αν η δοσολόγηση των
αδρανών θα γίνεται με ογκομετρικά ή βαρομετρικά συστήματα. Σε κάθε όμως περίπτωση για δρόμους
με ημερήσια κυκλοφορία Εμπορικών Οχημάτων μεγαλύτερη από 200 θα διατίθεται σύστημα
δοσολογίας κατά βάρος.

-

Οι μετρητές θα είναι ανεξάρτητοι και τουλάχιστον ένας για κάθε κλάσμα αδρανών, καθώς και ένας για
το τσιμέντο. Η ακρίβεια του μετρητή των αδρανών υλικών θα είναι καλλίτερη από ±2%, ενώ του
τσιμέντου καλλίτερη από ±1%.

-

Η ποσότητα του προστιθέμενου νερού θα ελέγχεται με χρήση μετρητή παροχής, η ακρίβεια του
οποίου θα είναι καλλίτερη από ±2%, καθώς και με χρήση αθροιστικού μετρητή με δείκτη εντός του
θαλάμου ελέγχου της μονάδας παραγωγής.
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Όπου προβλέπεται χρήση χημικών πρόσθετων υλικών, η μονάδα παραγωγής θα διαθέτει
αποθηκευτικούς χώρους και συστήματα μέτρησης διαφορετικά από εκείνα των υπολοίπων υλικών,
προστατευμένα από την υγρασία. Τα συστήματα μέτρησης πρέπει να έχουν ακρίβεια τουλάχιστον
±3% του βάρους τους εφ’ όσον είναι σε μορφή σκόνης ή του όγκου τους εφ’ όσον είναι σε μορφή
υγρού.

-

Ο εξοπλισμός ανάμιξης θα είναι ικανός να παράγει πλήρως ομοιογενοποιημένο μίγμα από τα
προβλεπόμενα συστατικά, εντός των προδιαγραφόμενων ανοχών.

5.3.2 Μέσα μεταφοράς
Το μίγμα θα μεταφέρεται στον τόπο του έργου με φορτηγά αυτοκίνητα των οποίων η καρότσα θα είναι λεία,
υδατοστεγής και καθαρή. Τα φορτηγά θα έχουν κατάλληλα καλύμματα για την προστασία μίγματος κατά τη
μεταφορά. Για λόγους ασφαλείας τα καλύμματα αυτά θα χρησιμοποιούνται χωρίς εξαιρέσεις επίσης, κατά την
μεταφορά του μίγματος σε οδούς σε λειτουργία.
Εφ’ όσον για τη διάστρωση του μίγματος χρησιμοποιούνται διαστρωτήρες, το σχήμα και το ύψος της
καρότσας των φορτηγών θα είναι συμβατά με τη χοάνη τροφοδοσίας του διαστρωτήρα έτσι ώστε το φορτηγό
να έρχεται σε επαφή με τον διαστρωτήρα μόνον μέσω το ειδικών κυλίστρων του διαστρωτήρα.
Τα μέσα μεταφοράς θα πρέπει να είναι διαθέσιμα κάθε στιγμή κατά την πρόοδο της εργασίας, ενώ το
πλήθος τους θα εξαρτάται από την ικανότητα της μονάδας παραγωγής, την ταχύτητα του εξοπλισμού
διάστρωσης και την απόσταση μεταξύ της μονάδας παραγωγής και του έργου.
5.3.3 Μηχανήματα διάστρωσης
Για οδοστρώματα οδών με ημερήσια κυκλοφορία εμπορικών οχημάτων μεγαλύτερη από 200 (ΕΟ/ ημέρα),
θα χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητοι διαστρωτήρες εξοπλισμένοι κατάλληλα, ώστε να διαστρώνεται το υλικό
στο επιθυμητό σχήμα και πάχος, και θα διαθέτουν συσκευές αυτόματης ρύθμισης των υψομέτρων.
Εφόσον χρησιμοποιούνται διαστρωτήρες, οι οποίοι δεν έχουν χοάνη υποδοχής του υλικού κατά την
εκφόρτωσή του από τα φορτηγά, η εκφόρτωση θα γίνεται με χρήση εξοπλισμού προδιάστρωσης (βαγονέτα ή
ανάλογα), ο οποίος θα επιτυγχάνει κατάλληλη διανομή του υλικού πριν από το μηχάνημα διάστρωσης.
Θα πρέπει να ελέγχεται εάν οι ρυθμιστές της στάθμης ικανοποιούν τις ανοχές που προδιαγράφονται από τον
κατασκευαστή του μηχανήματος, καθώς επίσης και εάν έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά λόγω χρήσης.
Τα ελάχιστα και τα μέγιστα πλάτη διάστρωσης θα προδιαγράφονται από τη μελέτη ή στις ειδικές τεχνικές
προδιαγραφές, ή σε απουσία αυτών, από την Υπηρεσία.
Εφ’ όσον για την αύξηση του πλάτους διάστρωσης προσαρτώνται στο διαστρωτήρα πρόσθετα εξαρτήματα,
αυτά θα προσαρμόζονται τέλεια με το κύριο μηχάνημα.
5.3.4 Μηχανήματα συμπύκνωσης
Όλοι τα συμπυκνωτικά μέσα θα είναι αυτοκινούμενα και θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής αναστροφής της
κίνησης (από εμπροσθοπορεία σε οπισθοπορεία) συνιστάται δε να είναι εξοπλισμένα με συσκευές με τις
οποίες διατηρούνται οι τροχοί υγροί.
Ο εξοπλισμός συμπύκνωσης θα προσδιορίζεται στο δοκιμαστικό τμήμα και θα αποτελείται από τουλάχιστον
έναν δονητικό συμπυκνωτήρα (οδοστρωτήρα) λείου μεταλλικού τυμπάνου και από έναν συμπυκνωτήρα
(οδοστρωτήρα) με ελαστικούς τροχούς.
Το μεταλλικό τύμπανο του δονητικού συμπυκνωτήρα (οδοστρωτήρα) θα έχει στατικό φορτίο στη γενέτειρα
τουλάχιστον 300 N/cm, ενώ θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει βάρος τουλάχιστον 15 t, με κατάλληλη
συχνότητα και εύρος δόνησης.
Ο συμπυκνωτήρας (οδοστρωτήρας) με ελαστικούς τροχούς θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει βάρος
τουλάχιστον 35 t και φορτίο ανά τροχό τουλάχιστον 5 t, με πίεση ελαστικών τουλάχιστον 0,8 MPa.
Τα μεταλλικά τύμπανα δε θα έχουν ανωμαλίες ή αυλακώσεις. Οι δονητικοί συμπυκνωτήρες (οδοστρωτήρες)
θα είναι εφοδιασμένοι με αυτόματο σύστημα διακοπής των δονήσεων όταν η κατεύθυνση κίνησης
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αντιστρέφεται. Οι συμπυκνωτήρες (οδοστρωτήρες) με ελαστικούς τροχούς θα έχουν λείους τροχούς, σε
αριθμό, μέγεθος και διάταξη τέτοια ώστε να υφίσταται επικάλυψη μεταξύ των εμπρόσθιων και των οπίσθιων
αποτυπωμάτων.
Η Υπηρεσία θα εγκρίνει τον εξοπλισμό συμπύκνωσης που θα χρησιμοποιηθεί, τη σύνθεση και τα
χαρακτηριστικά κάθε μονάδας αυτού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής και ομοιογενής συμπύκνωση του
μίγματος σε όλο το πάχος της στρώσης χωρίς θραύσεις ή κυματισμούς.
Σε θέσεις έργου απρόσιτες από συνήθη εξοπλισμό συμπύκνωσης, μπορεί να χρησιμοποιούνται άλλα
μηχανήματα κατάλληλου μεγέθους και σχήματος. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται δονητικά τύμπανα ή
πλάκες, με κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να επιτυγχάνονται ανάλογα αποτελέσματα με αυτά του
συνήθους εξοπλισμού συμπύκνωσης.
5.3.5 Εξοπλισμός κατασκευής εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης
Για την κατασκευή εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης θα χρησιμοποιείται μηχανοκίνητος εξοπλισμός, ο
οποίος σε κάθε διέλευση θα δημιουργεί ευθύγραμμη αυλάκωση διεισδύοντας τουλάχιστον στα 2/3 του
πάχους της στρώσης, ενώ ταυτόχρονα θα εισάγει στην αυλάκωση κατάλληλο υλικό πλήρωσης που θα
αποτρέπει το κλείσιμο του αρμού. Αυτό το υλικό μπορεί να είναι ταχείας διάσπασης ασφαλτικό γαλάκτωμα,
εύκαμπτη πλαστική ταινία, τμήμα άκαμπτου πλαστικού ή κάποιο άλλο σύστημα, το οποίο εκτός της
αποτροπής του κλεισίματος του αρμού, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη μεταφορά των φορτίων μεταξύ των
εκατέρωθεν πλευρών του αρμού.
Η Υπηρεσία μπορεί να επιτρέψει εγγράφως σε μικρής έκτασης έργα (<70 000 m2) τη χρήση εξοπλισμού
κατασκευής εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης με εργαλείο κοπής που επιτυγχάνει διείσδυση τουλάχιστον
στο 1/3 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης.

5.4 Εκτέλεση εργασίας
5.4.1 Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας
Πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης ελέγχεται η ομαλότητα και η κατάσταση της επιφάνειας επί
της οποίας θα διαστρωθεί το τσιμεντόδετο κοκκώδες υλικό. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ή σε απουσία αυτών,
η Υπηρεσία θα καθορίζουν τις απαιτούμενες μετρήσεις για τον έλεγχο της ομαλότητας και της κατάστασης
της επιφάνειας. Όπου απαιτείται, ο Ανάδοχος θα επιδιορθώσει τις προβληματικές περιοχές.
Σε περιπτώσεις καιρικών συνθηκών ξηρασίας και ζέστης, και οποτεδήποτε αναμένεται απώλεια υγρασίας
από το διαστρωνόμενο μίγμα λόγω απορροφήσεως, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει ψεκασμό της
υφιστάμενης επιφάνειας με νερό σε μορφή λεπτών σταγονιδίων, αμέσως πριν από τη διάστρωση του
μίγματος, έτσι ώστε αυτή να γίνει υγρή, αλλά χωρίς να σχηματιστούν θύλακες νερού. Εάν παρατηρηθεί
συσσώρευση νερού κατά τον ψεκασμό, αυτό πρέπει να απομακρυνθεί πριν από τη διάστρωση του μίγματος.
5.4.2 Παραγωγή του μίγματος
Πριν από την έναρξη της παραγωγής του μίγματος, τα κλάσματα των αδρανών θα είναι αποθηκευμένα σε
σωρούς σε ικανοποιητική ποσότητα, ώστε η μονάδα παραγωγής να λειτουργεί αδιάλειπτα. Οι Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ) ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προδιαγράφουν τον ελάχιστο απαιτούμενο
συσσωρευμένο όγκο αυτών των υλικών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του έργου και το συνολικά
απαιτούμενο όγκο του μίγματος. Σε περίπτωση όπου το έργο περιλαμβάνει επιφάνεια στρώσης μικρότερη
από 70 000 m2, θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευμένο εξ΄ αρχής το σύνολο (100%) των απαιτούμενων
υλικών. Σε έργα που περιλαμβάνουν οδούς με ημερήσια κυκλοφορία Εμπορικών Οχημάτων μεγαλύτερη από
200 ΕΟ/ ημέρα ή σε έργα με επιφάνεια στρώσης μεγαλύτερη από 70.000 m2, ο ελάχιστος απαιτούμενος
συσσωρευμένος όγκος που θα αναφέρεται στις ΕΛΟΤ ΤΠ, θα καθορίζεται σύμφωνα με τα απαιτούμενα όρια
ασφαλείας και σε καμία περίπτωση δε θα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 30% του συνολικού απαιτούμενου
όγκου.
Οι χοάνες θα τροφοδοτούνται έτσι ώστε το περιεχόμενο τους να αντιστοιχεί πάντοτε από 50% έως 100% της
χωρητικότητάς τους, χωρίς να υπερφορτώνονται.
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Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών τροφοδοσίας θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται διαχωρισμός ή
ρύπανση των υλικών.
Η διαδικασία ανάμιξης θα διεξάγεται με χρήση συσκευών ικανών να εξασφαλίσουν την καθολική
ομοιογενοποίηση των συστατικών. Η Υπηρεσία θα προδιαγράφει από το στάδιο των αρχικών δοκιμών τον
ελάχιστο χρόνο ανάμιξης.
Τα αδρανή υλικά και το τσιμέντο θα αναμιγνύονται μαζί εξ αρχής και στη συνέχεια θα προστίθεται το νερό και
τα πρόσθετα. Αυτά θα πρέπει να αναμιγνύονται πλήρως μέσα στο μίγμα. Η ποσότητα του νερού που θα
προστίθεται στο μίγμα θα είναι η απαιτούμενη ώστε να επιτυγχάνεται κατά την συμπύκνωση η
προδιαγραφόμενη στη μελέτη σύνθεσης υγρασία, - βέλτιστη υγρασία- λαμβάνοντας υπόψη την περιεχόμενη
υγρασία των αδρανών υλικών και το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της μεταφοράς και της διάστρωσης ένα
μέρος της υγρασίας εξατμίζεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η ανάμιξη θα συνεχίζεται έως ότου τα
συστατικά του μίγματος ομοιογενοποιηθούν πλήρως εντός των προβλεπόμενων ανοχών.
Σε εγκαταστάσεις ανάμιξης κατά παρτίδες, ο αναμικτήρας δε θα επανατροφοδοτείται πριν από την πλήρη
εκκένωση των προηγούμενων υλικών.
5.4.3 Μεταφορά του μίγματος
Για τη μεταφορά των κατεργασμένων με τσιμέντο υλικών, θα λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του
διαχωρισμού και τη διακύμανση της υγρασίας. Το μίγμα κατά την μεταφορά, θα πρέπει πάντοτε να
καλύπτεται με κατάλληλο κάλυμμα.
5.4.4 Διάστρωση του μίγματος
Η διάστρωση θα εκτελείται λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός
των συστατικών του μίγματος και η ανάμιξή του με βλαβερά στοιχεία. Το πάχος της στρώσης πριν από τη
συμπύκνωση θα είναι τέτοιο ώστε μετά τη συμπύκνωση να επιτυγχάνεται το προδιαγραφόμενο στη μελέτη
πάχος, με αποκλίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται συμπλήρωση του πάχους τυχούσας λεπτότερης στρώσης μετά από την έναρξη
της εργασίας συμπύκνωσης.
Οπουδήποτε είναι εφικτό, το μίγμα θα διαστρώνεται στο συνολικό πλάτος. Εάν το πλάτος υπερβαίνει το
πλάτος εργασίας των διαστρωτικών μέσων, τότε η διάστρωση θα γίνεται με 2 ή 3 μηχανήματα τα οποία
διαστρώνουν το υλικό σε γειτονικές εν επαφή λωρίδες. Η διάστρωση και η συμπύκνωση πρέπει να
οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συμπύκνωση και το τελείωμα κάθε λωρίδας να
γίνεται με μικρή χρονική διαφορά από την γειτονική και πάντοτε μέσα στο χρονικό διάστημα εργασιμότητας
του μίγματος. Σε περίπτωση διάστρωσης κατά λωρίδες, εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά, η
διάστρωση θα ξεκινήσει από την κατάντη οριογραμμή και θα εκτελεστεί σε διαμήκεις λωρίδες. Το πλάτος
αυτών θα είναι τέτοιο ώστε να επιτευχθεί ο κατά το δυνατόν μικρότερος αριθμός αρμών καθώς και η βέλτιστη
ροή της εργασίας διάστρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού διάστρωσης, την
συνεχιζόμενη διέλευση οχημάτων, αν η κατασκευή γίνεται υπό σύγχρονη κυκλοφορία, και την παραγωγή του
μίγματος στη μονάδα παραγωγής. Θα επιτρέπεται η διάστρωση του μίγματος σε διαδοχικές λωρίδες, μόνον
εφόσον εξασφαλίζεται ότι η συμπύκνωση και το τελείωμα της επιφάνειας κάθε λωρίδας που διαστρώθηκε θα
έχει ολοκληρωθεί πριν από το χρόνο εργασιμότητας της προηγούμενης, εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει
να εφαρμοσθούν διαμήκεις κατασκευαστικοί αρμοί. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να έχει προηγηθεί
μελέτη του οδοστρώματος στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του πάχους της στρώσης η
ύπαρξη των διαμήκων κατασκευαστικών αρμών. Συνιστάται στην περίπτωση αυτή η διάταξη των αρμών να
είναι τέτοια ώστε να μην συμπίπτουν με την τροχιά διέλευσης των Εμπορικών Οχημάτων.
5.4.5 Διαμόρφωση εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης
Κατασκευή εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης θα γίνεται όταν η μελέτη ή οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές
ή τα τεύχη δημοπράτησης το προβλέπουν. Η προρηγμάτωση γίνεται πριν από την ολοκλήρωση της
συμπύκνωσης σε αποστάσεις που καθορίζονται ανάλογα με την κυκλοφορία των Εμπορικών Οχημάτων, το
κλίμα το πάχος και τα χαρακτηριστικά του τσιμεντόδετου αμμοχάλικου από τη μελέτη ή τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ). Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η απόσταση μεταξύ των αρμών θα
είναι 3 έως 4 m. Ο εξοπλισμός και η μέθοδος εκτέλεσης θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία μετά από την
κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.

15

32783

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Όταν η Υπηρεσία επιτρέψει την διαμόρφωση των εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης με αποκοπή στο νωπό
υλικό η αποκοπή γίνεται όταν έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η συμπύκνωση. Εφιστάται η προσοχή στην ορθή
επανασυμπύκνωση της περιοχής της αποκοπής για την αποφυγή ανωμαλιών στην επιφάνεια ενώ θα πρέπει
να αποφεύγεται το κλείσιμο της σχηματισθείσας σχισμής.
5.4.6 Συμπύκνωση και διαμόρφωση τελικής επιφάνειας
Η συμπύκνωση θα εκτελείται σύμφωνα με εγκεκριμένο από την Υπηρεσία σχέδιο, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των ελέγχων του δοκιμαστικού τμήματος. Το μίγμα θα συμπυκνώνεται εντός του χρόνου
εργασιμότητας, έως ότου επιτευχθεί τουλάχιστον το 98% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας
(πυκνότητας αναφοράς).
Η συμπύκνωση θα εκτελείται συνεχώς και συστηματικά. Εάν το μίγμα διαστρώνεται σε λωρίδες, τότε όταν
συμπυκνώνεται μία από αυτές, η περιοχή συμπύκνωσης θα επεκτείνεται ώστε να επικαλύπτει τουλάχιστον
κατά 25 cm τη γειτονική λωρίδα. Στις οριογραμμές της λωρίδας, όπου δεν υπάρχει ήδη διαστρωμένο υλικό
για την παρεμπόδιση της εγκάρσιας μετακίνησης του συμπυκνούμενου μίγματος, θα προβλέπονται
πλευρικές διατάξεις εγκιβωτισμού της στρώσης.
Οι συμπυκνωτήρες/οδοστρωτήρες πρέπει να είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να έχουν τον κινητήριο τροχό
πλησιέστερα προς το μηχάνημα διάστρωσης. Αλλαγή κατεύθυνσης του οδοστρωτήρα θα εκτελείται μόνο
στην περιοχή συμπυκνωμένης στρώσης και μόνο με ήπιες κινήσεις. Τα τύμπανα ή οι τροχοί συμπύκνωσης
θα είναι πάντοτε καθαρά και εφ’ όσον απαιτείται, υγρά.
Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα σε ζεστό και ξηρό καιρό ή σε περίπτωση δυνατών ανέμων, η επιφάνεια θα
διατηρείται υγρή με ομοιόμορφο ψεκασμό λεπτών σταγονιδίων νερού χωρίς να δημιουργείται υπερβολική
υγρή επιφάνεια το υλικό της οποίας θα επικολλάται στα τύμπανα των συμπυκνωτικών μέσων .
Η συμπύκνωση κάθε λωρίδας θα ολοκληρώνεται πριν από τη διέλευση του χρόνου εργασιμότητας της
προγενέστερα διαστρωθείσας γειτονικής λωρίδας.
Εφ’ όσον η συμπύκνωση της στρώσης έχει ολοκληρωθεί, δεν επιτρέπεται (για οποιοδήποτε λόγο όπως π.χ.
για διόρθωση του πάχους ή της ομαλότητας) η συμπλήρωσή της με διάστρωση από πάνω λεπτής στρώσης
υλικού, διότι δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική συγκόλληση των δύο στρώσεων. Με την κυκλοφορία η λεπτή
στρώση θρυμματίζεται γεγονός το οποίο συνιστά σοβαρότατη κακοτεχνία.
Αντίθετα, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει ή να επιτρέψει την αναδιαμόρφωση οποιασδήποτε περιοχής που
υπερβαίνει τη θεωρητική επιφάνεια, πάντοτε εντός του χρόνου εργασιμότητας του μίγματος, και πάντοτε με
αποκοπή πλεονάζοντος πάχους (και ποτέ με συμπλήρωση). Μετά από τη διόρθωση αυτή θα πρέπει η
στρώση να επανασυμπυκνωθεί και να διαμορφωθεί η τελική επιφάνειά της.
5.4.7 Διαμόρφωση κατασκευαστικών αρμών διακοπής εργασίας
Εγκάρσιοι κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται όταν η πρόοδος της εργασίας διακοπεί για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του χρόνου εργασιμότητας, αλλά και πάντοτε στο πέρας των εργασιών κάθε ημέρας.
Διαμήκεις κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται όταν γίνεται διάστρωση του μίγματος κατά λωρίδες, και
δεν είναι δυνατή η συμπύκνωση του υλικού μιας λωρίδας εντός του μέγιστου χρόνου εργασιμότητας του
υλικού της γειτονικής λωρίδας που διαστρώθηκε προγενέστερα. Αυτό θα πρέπει κατά κανόνα να
αποφεύγεται.
Οι κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται έτσι ώστε οι παρειές τους να είναι απολύτως κάθετες στην
επιφάνεια της στρώσης, σύμφωνα με την απαιτούμενη ή την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μέθοδο
διαμόρφωσης.
5.4.8 Συντήρηση και προστασία επιφάνειας
Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση μιας στρώσης, θα εφαρμόζεται, στρώση ασφαλτικού γαλακτώματος
σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 για την προφύλαξή της από ξήρανση.
Η εργασία αυτή θα εκτελείται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της εργασίας συμπύκνωσης και σε κάθε
περίπτωση εντός διαστήματος τριών ωρών μετά από την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης, υπό την
προϋπόθεση όμως ότι η επιφάνεια θα διατηρείται υγρή σε όλο αυτό το διάστημα.
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Η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων επί προσφάτως κατασκευασμένων στρώσεων θα απαγορεύεται
για τουλάχιστον 3 ημέρες από την ολοκλήρωση της κατασκευής. Για κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, το
διάστημα αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 7 ημέρες.
Εφόσον η σταθεροποιημένη με τσιμέντο στρώση πρόκειται να κυκλοφορηθεί πριν από την κατασκευή
υπερκείμενης στρώσης, η ασφαλτική στρώση θα προστατεύεται με διάστρωση αδρανών υλικών. Μετά από
τη διάστρωση των αδρανών υλικών θα ακολουθεί η συμπύκνωσή τους με συμπυκνωτήρα με ελαστικούς
τροχούς και στη συνέχεια, πριν να δοθεί η οδός στην κυκλοφορία, η επιφάνεια της στρώσης των αδρανών
θα σαρώνεται ώστε να απομακρύνονται τα αδρανή που δεν συγκολλήθηκαν.
Η Υπηρεσία θα προδιαγράφει σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, το χρόνο που θα μεσολαβεί από το
πέρας της κατασκευής της στρώσης έως την έναρξη της διάστρωσης της υπερκείμενης στρώσης. Σε καμία
περίπτωση ο χρόνος αυτός δε θα είναι μικρότερος από 7 ημέρες.
Αν προβλέπεται να δοθεί αμέσως στην κυκλοφορία η στρώση (και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρ 4
ως προς την τιμή CBR του νωπού μίγματος) μετά την επάλειψη συντήρησης (η οποία χρησιμεύει στην
περίπτωση αυτή και ως συγκολλητική προεπάλειψη) διαστρώνεται η από τη μελέτη προβλεπόμενη στρώση
ασφαλτομίγματος (η οποία δεν μπορεί να είναι πάχους μικρότερου από 40 mm) και η στρώση δίνεται στην
κυκλοφορία.
5.4.9 Δοκιμαστικό τμήμα
Πριν από την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωτική η κατασκευή ενός δοκιμαστικού τμήματος, με τον ίδιο
μηχανικό εξοπλισμό, το ίδιο προσωπικό, την ίδια σύνθεση υλικών και το ίδιο πάχος της κατεργασμένης με
τσιμέντο στρώσης όπως κατά την εκτέλεση του κυρίως έργου. Με το δοκιμαστικό τμήμα θα ελέγχεται κυρίως
η δυνατότητα του μηχανικού εξοπλισμού και ειδικότερα η απόδοση των μέσων συμπύκνωσης, καθώς και η
ακολουθούμενη μεθοδολογία στην κατασκευή της στρώσης. Θα ελέγχεται επίσης η ομοιομορφία της
ανακύκλωσης, η επίτευξη των απαιτήσεων ως προς την υγρασία, το πάχος της στρώσης, η ομοιομορφία
πυκνότητας κατά την έννοια του πάχους, η κοκκομετρία, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο, ο βαθμός
συμπύκνωσης, το CBR σε περίπτωση που η στρώση δοθεί στην κυκλοφορία αμέσως μετά την κατασκευή
της, η προδιαγραφόμενη αντοχή, η απαιτούμενη ομαλότητα της τελικής επιφάνειας καθώς και η μέθοδος
κατασκευής εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης και εγκάρσιων αρμών διακοπής εργασίας.
Η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα επιλέξει τη θέση του δοκιμαστικού τμήματος, το μήκος του
οποίου δεν θα είναι μικρότερο των διακοσίων μέτρων (200 m) για δρόμους βαριάς κυκλοφορίας και σε καμία
περίπτωση δε θα είναι μικρότερο των εκατό μέτρων (100 m). Στο δοκιμαστικό τμήμα θα περιληφθεί επίσης η
κατασκευή ενός ή δύο εγκάρσιων αρμών διακοπής εργασίας καθώς και ο αριθμός των αρμών
προρηγμάτωσης που προβλέπεται για το μήκος του τμήματος αυτού ακολουθώντας την απόσταση μεταξύ
αρμών προρηγμάτωσης που προβλέπεται στη μελέτη.
Η Υπηρεσία επίσης θα αποφασίσει αν το δοκιμαστικό τμήμα μπορεί να ενσωματωθεί στο υπό κατασκευή
συμβατικό έργο, σε περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν ότι το τμήμα ικανοποιεί όλα τα κριτήρια
αποδοχής.
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι :
5.4.9.1 Έλεγχοι κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα γίνουν τουλάχιστον:
x 15 έλεγχοι πάχους συμπυκνωμένης στρώσεως που θα συσχετισθούν με ισάριθμες μετρήσεις
ασυμπύκνωτου πάχους για να προσδιοριστεί ο λόγος των δύο παχών. Ο λόγος αυτός θα
χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κατασκευής για τον ταχύ έλεγχο του τελικού πάχους
(επίπλησμα).
x 10 έλεγχοι περιεχόμενης υγρασίας μίγματος.
x 5 προσδιορισμοί κοκκομετρίας μίγματος.
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5.4.9.2 Έλεγχος Συμπυκνωμένης Στρώσης του δοκιμαστικού τμήματος
Στο συμπυκνωμένο δοκιμαστικό τμήμα θα εκτελεστούν :
x Τουλάχιστον 10 έλεγχοι συμπύκνωσης σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε 106-86/2 του
ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Παράρτημα βιβλιογραφίας της παρούσας) και ταυτόχρονα ισάριθμοι έλεγχοι
πάχους ανακυκλωμένης στρώσης
x Έλεγχος ομαλότητας συμπυκνωμένης στρώσης.
x Έλεγχος ποσότητας και διαδικασίας διάστρωσης γαλακτώματος συντήρησης και των αδρανών
υλικών.
x Έλεγχος επιτυγχανόμενης αντοχής. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει με τουλάχιστον 18 δοκίμια τα
οποία παρασκευάζονται και δοκιμάζονται όπως προβλέπεται στην παραπάνω Προδιαγραφή.
x Έλεγχος πάχους και ομοιομορφίας στρώσης με αποκοπή πυρήνων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με
αποκοπή 10 τουλάχιστον πυρήνων (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12504-1, από τυχαία
σημεία, που απέχουν μεταξύ τους κατ’ ελάχιστο επτά μέτρα (7 m) κατά μήκος και είναι
απομακρυσμένα τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (50 cm) από οποιαδήποτε ρωγμή συστολής,
εγκάρσιο αρμό ή άκρο για να εξακριβωθεί:
 Το πάχος της στρώσης.
 Η ομοιομορφία συμπύκνωσης κατά την έννοια του πάχους της στρώσης. Θα γίνονται 3
προσδιορισμοί πυκνότητας σε τρία ισοϋψή περίπου τμήματα του πυρήνα : ανώτερο, μεσαίο
και κατώτερο. Η διαφορά των τριών μετρήσεων μεταξύ τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 3 εκατοστιαίες μονάδες.
 Η ελάχιστη ηλικία κατά την οποία είναι δυνατή η αποκοπή πυρήνων.
Στο δοκιμαστικό τμήμα επίσης :
x Καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων διελεύσεων των οδοστρωτήρων για την επίτευξη της
απαιτούμενης πυκνότητας.
x Βαθμονομούνται τα όργανα ελέγχου υγρασίας και πυκνότητας με πυρηνικές μεθόδους εφ’ όσον
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τα Πρότυπα ASTM D2922-04 και ASTM D301704.
x Ελέγχεται ο τρόπος δημιουργίας των εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης και του αρμού
διακοπής εργασίας.
x Για την περίπτωση άμεσης απόδοσης της ανακυκλωμένης στρώσης στην κυκλοφορία
πραγματοποιούνται 3 δοκιμές CBR.
Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε σχέση με την τήρηση των απαιτήσεων της Παραγράφου 6 της
παρούσας, η Υπηρεσία θα καθορίσει:
x Εάν η μελέτη σύνθεσης είναι αποδεκτή ή όχι. Εάν είναι, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή του
κατεργασμένου με τσιμέντο υλικού. Εάν δεν είναι, θα προτείνει κατάλληλες ενέργειες, όπως
εκπόνηση νέας μελέτης, μερική αναθεώρηση της μελέτης, διορθώσεις στη μονάδα παραγωγής
και στον εξοπλισμό διάστρωσης κλπ.
x Εάν ο εξοπλισμός που διατίθεται από τον Ανάδοχο είναι αποδεκτός ή όχι. Εάν είναι, θα
εγκρίνεται ο εξοπλισμός και η μέθοδος κατασκευής. Εάν δεν είναι, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει
να διαθέσει νέο εξοπλισμό ή να συμπληρώσει τον υπάρχοντα ή να εφαρμόσει τις
τροποποιήσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
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5.5 Περιορισμοί από τις καιρικές συνθήκες
Εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά, οι εργασίες κατασκευής στρώσεων από κατεργασμένα με
τσιμέντο υλικά, δεν επιτρέπονται όταν:
x η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι υψηλότερη από 35ºC,
x η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι 5ºC με πτωτική τάση. Η Υπηρεσία μπορεί να
μειώσει αυτό το όριο λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συμπύκνωσης και την επίτευξη
της απαιτούμενης αντοχής της στρώσης,
x υπάρχει περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

6.1 Απαιτήσεις
6.1.1 Πυκνότητα
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα προσδιορίζουν το βαθμό συμπύκνωσης της στρώσης μετά από την εκτέλεση της
συμπύκνωσης. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 98% της μέγιστης
πυκνότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4. Η επιτόπου πυκνότητα
προσδιορίζεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86/2 (βλέπε Βιβλιογραφία) και πρέπει να
εκτελείται πριν περάσουν 12 ώρες από το πέρας των εργασιών συμπύκνωσης κάθε τμήματος που ελέγχεται.
Αν χρησιμοποιούνται πυρηνικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της υγρασίας και της πυκνότητας επιτόπου
(Πρότυπα ASTM D2922-04, ASTM D3017-04), η βαθμονόμηση των οργάνων πρέπει να γίνεται στο
δοκιμαστικό τμήμα. Το κριτήριο συμμόρφωσης παραμένει τι ίδιο αλλά ο ρυθμός δειγματοληψίας και ελέγχων
τουλάχιστον διπλασιάζεται.
6.1.2 Αντοχή σε θλίψη
Η μονοαξονική αντοχή σε θλίψη δοκιμίων 7 ημερών προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-41, με 6 δοκίμια θα ικανοποιεί το κριτήριο συμμόρφωσης του υπόψη Προτύπου. Τα δοκίμια θα
παρασκευάζονται από δείγματα υλικού που λαμβάνονται από το μηχάνημα διάστρωσης από 6 διαφορετικές
θέσεις για κάθε υπό κρίση τμήμα (παρτίδα). Τα δοκίμια συμπυκνώνονται με δονητική ηλεκτρόσφυρα
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-51 και θα συντηρούνται όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη
παράγραφο του Προτύπου αυτού.
6.1.3 Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας, γεωμετρικές απαιτήσεις
Η τελική επιφάνεια πρέπει να έχει ομοιόμορφη υφή χωρίς περιοχές με διαχωρισμένα υλικά, και κυματώσεις
και πρέπει να έχει τις προβλεπόμενες στη μελέτη κλίσεις. Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην μελέτη ή τις
ΕΛΟΤ ΤΠ ή τα τεύχη δημοπράτησης, οι αποκλίσεις από τη θεωρητική επιφάνεια σε οποιοδήποτε σημείο της
στρώσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ±15 mm. Το πλάτος της διαστρωθείσας στρώσης σε όλα τα
υποτμήματα επιτρέπεται να διαφέρει έως ±10 cm από το προδιαγραφόμενο στα τυπικά σχέδια της μελέτης.
Το πάχος της στρώσης δε θα είναι μικρότερο σε κανένα σημείο από το προδιαγραφόμενο στη μελέτη.
6.1.4 Ομαλότητα της επιφάνειας
Ο Διεθνής Δείκτης Ομαλότητας ΙRΙ, της τελειωμένης επιφάνειας θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
παρακάτω Πίνακα 4, σύμφωνα με τη θέση της στρώσης ως προς τις ασφαλτικές στρώσεις και σύμφωνα με
τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού.
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Πίνακας 4 - Διεθνής Δείκτης Ομαλότητας IRI [dm/hm]
Ημερήσιος αριθμός εμπορικών οχημάτων

[hm]

Μικρότερος από
200

Τουλάχιστον 200

Ποσοστό του
εκατόμετρου

Θέση στρώσης σταθεροποιημένων υλικών
1η υποκείμενη
ασφαλτικής στρώσης

2η υποκείμενη
ασφαλτικής στρώσης

Και ερείσματα

<2,5

<3,0

<3,0

50
80

<3,0

<3,5

<3,5

100

<3,5

<4,0

<4,0

Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω μετρήσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν, ο έλεγχος της τελικής επιφάνειας
της τσιμεντόδετης στρώσης μπορεί να γίνει σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-7, με τρίμετρο
ευθύγραμμο κανόνα παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. Οι αποκλίσεις της στρώσης από την
κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από 15 mm.

6.2 Έλεγχοι ποιότητας
6.2.1 Γενικά
Ο έλεγχος ποιότητας περιλαμβάνει ελέγχους σε τρεις φάσεις της κατασκευής του έργου:
x Αρχικός έλεγχος καταλληλότητας υλικών – έλεγχος κατά τη φάση της μελέτης σύνθεσης
x Έλεγχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου
x Έλεγχος αποδοχής του έργου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του
6.2.2 Αρχικός έλεγχος καταλληλότητας της ποιότητας των υλικών
6.2.2.1 Τσιμέντο
Κάθε παραλαβή τσιμέντου πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποιητικό του προμηθευτή ότι είναι σύμφωνο με
τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ότι είναι της κατηγορίας αντοχής που προβλέπεται στη
μελάτη σύνθεσης.
6.2.2.2 Αδρανή υλικά
Εφόσον τα αδρανή για την παραγωγή των τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών συνοδεύονται από
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, ή έχουν εγκεκριμένη σήμανση
ποιότητας ή σφραγίδα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 της παρούσας τα κριτήρια ελέγχου της πηγής
των αδρανών για την παραγωγή τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών, που περιγράφονται ακολούθως δε θα
εφαρμόζονται, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Εφ’ όσον όμως αυτό δε συμβαίνει, θα λαμβάνονται 4
δείγματα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1, από κάθε πηγή αδρανών ανεξαρτήτως απαιτούμενης
ποσότητας και για κάθε ένα δείγμα θα προσδιορίζονται τα εξής:
x Συντελεστής Los Angeles χονδρόκοκκων αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2.
x Δείκτης πλακοειδούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3.
x Περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και των διαλυτών σε οξύ θειικών
συστατικών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1.
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x Κοκκομετρική διαβάθμιση κάθε κλάσματος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1.
x Περιεκτικότητα των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών σε αργιλικούς σβώλους
σύμφωνα με τη μέθοδο ΣΚ-306.
x Ισοδύναμο άμμου των λεπτόκοκκων υλικών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8 και μπλε
του μεθυλενίου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.
x Όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας των λεπτόκοκκων αδρανών σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86/5 και Ε 105-86/6 αντίστοιχα (βλέπε Παράρτημα
βιβλιογραφίας της παρούσας).
6.2.2.3 Χημικά πρόσθετα
x Κάθε παραλαβή χημικών προσθέτων που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να
ελέγχονται για να εξακριβωθεί αν:
x Είναι του τύπου που χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη σύνθεσης
x Διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας (σήμα ποιότητας) ότι είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 934.
6.2.3 Έλεγχος ορθής εκτέλεσης των εργασιών κατά τη διάρκεια της κατασκευής
6.2.3.1 Γενικά
Ο έλεγχος ποιότητας διενεργείται τμηματικά σε κάθε «ελεγχόμενο τμήμα» (παρτίδα) το οποίο ορίζεται ως το
τμήμα εκείνο το οποίο καλύπτει το πιο περιοριστικό από τα ακόλουθα κριτήρια:
x Μήκος που δεν υπερβαίνει τα 500 m
x Επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 3500 m2
x Μήκος που δεν υπερβαίνει το κατασκευαζόμενο σε μία ημέρα εργασίας
Αν το μήκος ή η επιφάνεια του κατασκευασθέντος σε μία ημέρα τμήματος είναι μεγαλύτερο από τα
παραπάνω όρια, το τμήμα χωρίζεται σε δύο περίπου ίσου μήκους τμήματα και κάθε ένα από αυτά αποτελεί
ξεχωριστό «ελεγχόμενο» τμήμα.
6.2.3.2 Παραγωγή μίγματος
Τα αδρανή υλικά στους σωρούς ή στον τροφοδότη της μονάδας παραγωγής, θα ελέγχονται οπτικά για να
διαπιστωθεί εάν περιέχουν υπολείμματα φυτικών γαιών, οργανικά υλικά ή κόκκους που υπερβαίνουν τη
μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση που αναφέρεται στη μεθοδολογία εργασίας. Τα υλικά που εμφανίζουν
οποιαδήποτε ανωμαλία στην εμφάνισή τους όπως διαφορές στο χρώμα, διαχωρισμό, πλαστικότητα κλπ., θα
συσσωρεύονται χωριστά έως ότου ληφθεί απόφαση αποδοχής ή απόρριψής τους από την Υπηρεσία. Θα
ελέγχεται το ύψος των σωρών, η κατάσταση των διαχωριστικών και οι προσπελάσεις στους σωρούς.
Στο συγκρότημα ανάμιξης κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα εκτελούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι για τα
αδρανή υλικά:
x Για κάθε 1000 m3 αδρανών υλικών ή σε κάθε ημέρα (εφόσον χρησιμοποιήθηκε μικρότερη
ποσότητα υλικού), θα ελέγχονται 2 δείγματα, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, για τον
προσδιορισμό:
 της κοκκομετρικής διαβάθμισης με κόσκινα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1, για
κάθε κλάσμα αδρανούς.
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 του ισοδύναμου άμμου λεπτόκοκκων αδρανών, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8
και εφ’ όσον χρειάζεται, της τιμής του μπλέ του μεθυλενίου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 9399.
x Κατ΄ ελάχιστο κάθε μήνα ή όταν η πηγή προμήθειας των υλικών αλλάζει:
- η περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά των κοκκωδών υλικών, σύμφωνα με το Πρότυπο
AASHTO T194,
- η περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και των θειικών που είναι
διαλυτά σε θειικό οξύ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1,
- ο συντελεστής Los Angeles των χονδρόκοκκων υλικών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
1097-2,
- η περιεκτικότητα σε αργιλικούς σβώλους χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών,
σύμφωνα με την Μέθοδο ΣΚ-306.
Επιπροσθέτως, σε τουλάχιστον ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1) μίγματος
ξηρών συστατικών θα ελέγχεται η κοκκομετρική του διαβάθμιση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1,
τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα (πρωί και απόγευμα).
Στις εγκαταστάσεις παραγωγής με αναμικτήρα συνεχούς λειτουργίας, η ροή του ιμάντα τροφοδοσίας ξηρών
υλικών θα ελέγχεται κάθε μέρα. Η κίνηση του ιμάντα θα σταματά ενώ μεταφέρει υλικά και τα υλικά που
βρίσκονται σε συγκεκριμένο μήκος ιμάντα θα συλλέγονται και θα ζυγίζονται. Τουλάχιστον μία φορά κάθε 15
ημέρες, η ακρίβεια των μέσων μέτρησης της αναλογίας θα ελέγχεται με χρήση τυπικών βαρών.
Στην έξοδο του αναμικτήρα, θα ελέγχεται η εμφάνιση του μίγματος κατά τη φόρτωσή του στα μέσα
μεταφοράς. Τα μίγματα που θα εμφανίζουν διαχωρισμό υλικών ή δε θα είναι ομοιογενοποιημένα, θα
απορρίπτονται.
Επιπρόσθετα θα διεξάγεται έλεγχος της μέσης κατανάλωσης τσιμέντου.
6.2.3.3 Διάστρωση
Πριν από τη διάστρωση του μίγματος θα ελέγχεται η ομοιογένειά του και η υγρασία του σε τυχαίες θέσεις, με
ελάχιστη συχνότητα 7 μετρήσεις ανά παρτίδα ισοκατανεμημένες χρονικά από την έναρξη έως τη λήξη της
εργασίας για την συγκεκριμένη παρτίδα.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται περιεχόμενη υγρασία με απόκλιση μεγαλύτερη από –-1.0 ή +0.5
εκατοστιαίες μονάδες από την προδιαγεγραμμένη, οι έλεγχοι διεξάγονται σε κάθε φορτηγό αυτοκίνητο έως
ότου διαπιστωθεί ότι έγινε η απαιτούμενη διόρθωση.
Το πάχος της διάστρωσης θα ελέγχεται διαρκώς με χρήση βαθμονομημένου κανόνα ή με άλλη μέθοδο
εγκρινόμενη από την Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του πάχους που θα συμβεί κατά τη
συμπύκνωση του υλικού.
6.2.3.4 Συμπύκνωση
Η σύνθεση και η μέθοδος λειτουργίας του εξοπλισμού συμπύκνωσης θα ελέγχεται ως ακολούθως:
x Η χρήση αριθμού και τύπων των οδοστρωτήρων που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.
x Η λειτουργία των μηχανισμών διαβροχής και καθαρισμού των τροχών.
x Το συνολικό βάρος των οδοστρωτήρων
οδοστρωτήρες, η πίεση των ελαστικών τους.

ή

όταν

χρησιμοποιούνται

x Η συχνότητα και το εύρος των δονήσεων των δονητικών οδοστρωτήρων.
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x Ο αριθμός διελεύσεων κάθε οδοστρωτήρα.
x Η τοποθέτηση του κινητήριου άξονα σε σχέση με το μηχάνημα διάστρωσης.
Εντός 12 το πολύ ωρών από το πέρας της συμπυκνώσεως θα έχουν συμπληρωθεί 7 έλεγχοι
συμπυκνώσεως σύμφωνα με τον τρόπο προσδιορισμού της πυκνότητας εδαφών επιτόπου με τη μέθοδο της
άμμου (Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 106-86/2 – βλέπε Παράρτημα βιβλιογραφίας της παρούσας). Θα πρέπει
να ικανοποιούνται τα κριτήρια αποδοχής της υπόψη Προδιαγραφής.
Αν χρησιμοποιούνται πυρηνικές μέθοδοι (Πρότυπα ASTM D2922-04, ASTM D3017-04) για τον
προσδιορισμό της πυκνότητας επιτόπου, το κριτήριο παραμένει το ίδιο αλλά ο ρυθμός δειγματοληψίας και
ελέγχων τουλάχιστον διπλασιάζεται. Η βαθμονόμηση του οργάνου έχει πραγματοποιηθεί στο δοκιμαστικό
τμήμα.
6.2.3.5 Συντήρηση και προστασία επιφάνειας
Θα ελέγχεται ότι η επιφάνεια της στρώσης παραμένει διαρκώς υγρή έως ότου εφαρμοστεί η Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01
Τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά ημέρα θα διεξάγεται για εξακρίβωση της ποσότητας του ασφαλτικού
γαλακτώματος που χρησιμοποιείται, καθώς στα αδρανή κάλυψης της στρώσης, εφόσον προβλέπονται.

6.3 Έλεγχοι αποδοχής τελειωμένης εργασίας
6.3.1 Πάχος στρώσης
Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται με αποκοπή πυρήνων. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στις ΕΛΟΤ ΤΠ
ή στα τεύχη δημοπράτησης, ο ελάχιστος αριθμός των δειγμάτων κάθε παρτίδας θα είναι 5. Αυτός μπορεί να
αυξηθεί σε 8 εφ’ όσον το πάχος ενός εκ των 5 δειγμάτων είναι μικρότερο του προδιαγραφόμενου
περισσότερο από 10%. Αν στις συμπληρωματικές πυρηνοληψίες βρεθεί έστω και ένα πυρήνας με πάχος
μικρότερο από το προδιαγραφόμενο περισσότερο από 10% η πυρηνοληψία πυκνώνει έτσι ώστε να
προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η περιοχή με μειωμένο πάχος.
Οι προκύπτουσες οπές από την αφαίρεση των πυρήνων πρέπει εντός 48 ωρών να πληρωθούν με υλικό
ίδιας ποιότητας με αυτό που χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη στρώση, να διαμορφωθούν υψομετρικά και να
συμπυκνωθούν.
6.3.2 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά
Η ομαλότητα της επιφάνειας θα ελέγχεται με χρήση του Διεθνούς Δείκτη ομαλότητας (IRI) και θα
συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των παραγράφων 6.1.4 και 6.4.5 της παρούσας. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η παραπάνω μέτρηση γίνεται μέτρηση με ευθύγραμμο κανόνα σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13036.07 κάθετα και παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Οι αποκλίσεις δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερες από 15 mm.
Οι κλίσεις της τελειωμένης επιφάνειας θα συγκρίνονται με τις θεωρητικές της μελέτης κατά μήκος του άξονα,
των θλάσεων όπου υπάρχουν, των οριογραμμών και των διατομών της μελέτης. Σε όλα τα υποτμήματα, θα
ελέγχεται ότι η διαστρωμένη και συμπυκνωμένη επιφάνεια έχει ομοιόμορφη εμφάνιση χωρίς ένδειξη
διαχωρισμού των υλικών του μίγματος. Θα ελέγχεται επίσης το πάχος της στρώσης.

6.4 Κριτήρια αποδοχής η απόρριψης
6.4.1 Πυκνότητα
Ο Μέσος όρος των τιμών δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 98% και καμία μεμονωμένη τιμή μικρότερη
από το 95% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας που προσδιορίζεται για το μίγμα σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4.
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6.4.2 Αντοχή σε θλίψη
Η αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων ακμής 100 mm για τύπο ΚΘΑ 20 και 150 mm για τύπο ΚΘΑ 40 τα
οποία παρασκευάζονται από δείγματα υλικού που λαμβάνονται πίσω από το μηχάνημα διάστρωσης και
συμπυκνώνονται με δονητική σφύρα σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13286-51 πρέπει να ικανοποιούν και τους
δύο κανόνες του ακόλουθου κριτηρίου:
x Ο μέσος όρος X 6 των αντοχών σε διάρρηξη των 6 δοκιμίων (x1,x2,…x6), θα πρέπει να ικανοποιεί το
κριτήριο συμμόρφωσης:

X 6 t fck + 1,37*s [MPα]
όπου s, η τυπική απόκλιση των αντοχών της δειγματοληψίας που προκύπτει από τη σχέση:
i 6

¦
s

xi  x 6

i 1

5

2

και

fck =4.5 MPa για δοκίμια ακμής 100 mm ή 4.3 MPa για δοκίμια ακμής 150 mm
x Καμία τιμή αντοχής στην εξάδα των δοκιμίων δεν θα είναι μικρότερη από fck
Χι t fck i = 1, 2 ,…6
Τα δοκίμια μετά την παρασκευή τους συντηρούνται στα καλούπια τους για 18-24 ώρες περίπου,
σκεπασμένα με πλαστικά φύλλα και υγρές λινάτσες και μετά ξεκαλουπώνονται, τοποθετούνται σε πλαστικές
σακούλες και τοποθετούνται σε θάλαμο συντήρησης με υγρασία >96% και θερμοκρασία 20r2 oC μέχρι την
δοκιμή τους σε 7 ημέρες. Η δοκιμή σε θλίψη γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13286-51.
Εφ’ όσον το κριτήριο δεν ικανοποιείται, η παρτίδα θα απορρίπτεται και το τμήμα που κατασκευάσθηκε με την
εν λόγω παρτίδα θα αποξηλώνεται. Τα προϊόντα της αποξήλωσης θα απομακρύνονται και αποτίθενται σε
χώρο εγκρινόμενο από την Υπηρεσία.
6.4.3 Πάχος στρώσης
Το μέσο κατασκευασμένο πάχος της στρώσης δε θα είναι μικρότερο από το προδιαγραφόμενο στις ΕΛΟΤ
ΤΠ ή στα σχέδια της μελέτης. Επιτρέπεται, δύο το πολύ δείγματα, να δίνουν αποτελέσματα έως 10%
μικρότερα του προδιαγραφόμενου πάχους.
Αν το μέσο κατασκευασμένο πάχος είναι μικρότερο από το 85% του προδιαγραφόμενου, η στρώση θα
αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με έξοδα του Αναδόχου. Αν το μέσο κατασκευασμένο πάχος
είναι μεγαλύτερο από το 85% του προδιαγραφόμενου, και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερο από 160 mm, η
Υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει και εφ΄ όσον είναι πρακτικά δυνατόν, η διαφορά να αντισταθμιστεί με
ισοδύναμο πρόσθετο πάχος στην επόμενη στρώση, που θα εφαρμόζεται σε όλο το πλάτος της τυπικής
διατομής, με έξοδα του Αναδόχου.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση του πάχους με λεπτή στρώση.
6.4.4 Διαμόρφωση κλίσεων
Οι διαφορές στα υψόμετρα μεταξύ της κατασκευασμένης επιφάνειας και της θεωρητικής των σχεδίων της
μελέτης, δε θα υπερβαίνει τις προδιαγραφόμενες μέγιστες αποκλίσεις ούτε θα υπάρχουν περιοχές
κατακράτησης νερών. Όταν οι μέγιστες αρνητικές αποκλίσεις δεν τηρούνται και δεν υπάρχουν περιοχές
κατακράτησης νερών, η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί την επιφάνεια, υπό την προϋπόθεση ότι στην
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επόμενη στρώση θα διορθωθεί η στάθμη με αύξηση του πάχους της στρώσης χωρίς απαίτηση από τον
Ανάδοχο πρόσθετης αποζημίωσης.
6.4.5 Ομαλότητα επιφάνειας
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ομαλότητας της τελειωμένης επιφάνειας δε θα υπερβαίνουν τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.4 της παρούσας. Εφ’ όσον συμβαίνει υπέρβαση αυτών των ορίων, θα
γίνονται τα ακόλουθα:
x Εφόσον η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη από 10% του μήκους του ελεγχόμενου τμήματος, οι
ατέλειες θα διορθώνονται με έξοδα του Αναδόχου, με ικανοποίηση των απαιτήσεων της
παραγράφου 6.1.4 της παρούσας.
x Εφόσον η υπέρβαση είναι μικρότερη από 10% του μήκους του ελεγχόμενου τμήματος, θα
επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα η μείωση της αποζημίωσης της εργασίας κατά 10% της
συμβατικής τιμής μονάδας.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της κατασκευής στρώσεων οδοστρωσίας από τσιμεντόδετο θραυστό αμμοχάλικο θα γίνεται σε
κυβικά μέτρα [m3] πλήρους κατασκευής, με λήψη διατομών πριν και μετά την κατασκευή και αναλυτική
ογκομέτρηση εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη.
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 κατασκευή στρώσης
οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται
χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση παρασκευής του μίγματος όλων των απαιτούμενων υλικών,
καθώς και η μεταφορά του παραγόμενου υλικού στη θέση ενσωμάτωσης στο έργο.

x

Οι εργασίες προετοιμασίας της επιφάνειας έδρασης της κατεργασμένης στρώσης.

x

Η διάθεση των απαιτουμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού για την πλήρη κατασκευή της
κατεργασμένης με τσιμέντο στρώσης, συμπεριλαμβανομένης της μόρφωσης και πλήρωσης των
αρμών, της διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας, της συντήρησης και προστασίας της στρώσης με
ασφαλτικό γαλάκτωμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.

x

Η εκπόνηση της μελέτης σύνθεσης του μίγματος, η σύνταξη της έκθεσης μεθοδολογίας εκτέλεσης
των εργασιών, καθώς και η κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.

x

Η εκτέλεση όλων των δοκιμών (εργαστηριακών και επιτόπιων) που προβλέπονται στην παρούσα,
συμπεριλαμβανομένης της λήψης δοκιμίων και πυρήνων και αποκατάστασης των προκυπτουσών
οπών.

x

Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών και η επανακατασκευή ή οι διορθωτικές εργασίες της
στρώσης, συμπεριλαμβανομένων της μόρφωσης και της σφράγισης των απαιτούμενων λόγω
επανακατασκευής αρμών, σε περίπτωση όπου, είτε τα υλικά κριθούν ακατάλληλα, ή τα
αποτελέσματα των ελέγχων που προβλέπονται στην παρούσα αποδειχθούν μη ικανοποιητικά.

x

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

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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Δεν περιλαμβάνεται η προστασία της τελικής επιφάνειας με στρώση αδρανών υλικών (εργασία και υλικά),
εφόσον αυτή πρόκειται να κυκλοφορηθεί πριν από την κατασκευή της προβλεπόμενης υπερκείμενης
στρώσης.
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Βιβλιογραφία

 CR 1901 - Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of damaging alkali silica
reactions in concrete -- Περιφερειακές προδιαγραφές και συστάσεις για την αποφυγή βλαπτικών
αλκαλοπυριτικών αντιδράσεων στο σκυρόδεμα (κείμενο CR της CEN)
 2005/90/ΕΚ - Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για
την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/μ/τ)
 ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86/2 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Μέθοδος
προσδιορισμού της πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/5 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Μέθοδος
προσδιορισμού του ορίου υδαρότητας.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/6 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Μέθοδος
προσδιορισμού του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/12 -Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής, (ΦΕΚ
955/31.12.86). Μέθοδος προσδιορισμού χωρίς βάρη επιφόρτισης
 Κ.Τ.Σ.
1980).

ΠΔ 244/29-2-80 - «Περί Κανονισμού Τσιμέντου για Έργα από Σκυρόδεμα», (ΦΕΚ 69Α/28-4-

 ASTM D2922-04 Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth) -- Πρότυπη επιτόπου δοκιμή συμπύκνωσης εδαφικών υλικών και μιγμάτων
εδάφους - αδρανών με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).
 ASTM D3017-04 - Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth). -- Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε νερό του
εδαφικού υλικού και του βράχου με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).
 AASHTO T194 - Standard Method of Test for Determination of Organic Matter in Soils by Wet
Combustion -- Μέθοδος ‘’υγρής οξείδωσης’’ για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε οργανικά.
 BS 1377-3 - Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3. Chemical and electrochemical tests. Method 5: Determination of the sulphate content of soil and ground water -- Μέθοδοι
δοκιμών εδάφους και την κατασκευή τεχνικών έργων. Μέρος 3. Χημικές και ηλεκτροχημικές δοκιμές.
Μέθοδος 5: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας του εδάφους και του υπογείου ύδατος σε θείο.
 AASHTO T194 - Standard Specification for Determination of Organic Matter in Soils by Wet Combustion - Περιεκτικότητα σε οργανικά συστατικά. Μέθοδος "υγρής οξείδωσης".
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Πρόλογος
H παρούσα τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-07-00
«Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα» 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 1501-05-03-07-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-07-00 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 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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Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της Προδιαγραφής αυτής είναι η κατασκευή στρώσης οδοστρώματος από σκυρόδεμα, το οποίο
συμπυκνώνεται με οδοστρωτήρες.
Για τον ορισμό του κυλινδρούμενου σκυροδέματος οδοστρωμάτων βλέπε ορισμό στην παράγραφο 3.1 της
παρούσας.
Το κυλινδρούμενο σκυρόδεμα διαφέρει, αφενός από τα κατεργασμένα με τσιμέντο αμμοχάλικα, κυρίως ως
προς την περιεκτικότητα σε τσιμέντο (διπλάσια ή τριπλάσια) και αφετέρου από το σκυρόδεμα των κοινών
δύσκαμπτων οδοστρωμάτων, ως προς την περιεκτικότητα σε νερό, η οποία καθορίζεται με κριτήριο την όσο
το δυνατόν καλύτερη συμπύκνωση του υλικού με οδοστρωτήρες.
Η επιφάνεια της στρώσης του κυλινδρούμενου σκυροδέματος δεν έχει συνήθως την απαιτούμενη ομαλότητα
για στρώση κυκλοφορίας και για τον λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς επίστρωση μόνο σε οδούς
με μικρή ταχύτητα κίνησης οχημάτων, ενώ σε οδούς με μεγάλη ταχύτητα θα πρέπει να διαστρώνεται επ’
αυτής στρώση κυκλοφορίας, συνήθως ασφαλτική, σύμφωνα με τη μελέτη.
Οι απαιτήσεις ως προς την αντοχή και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος καθώς και η ιδιαιτερότητα της
εφαρμογής επηρεάζουν την επιλογή των υλικών. Ενώ το κόστος των χρησιμοποιουμένων υλικών για
κυλινδρούμενα σκυροδέματα δεν είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το κόστος των χρησιμοποιουμένων
υλικών σε συμβατικά σκυροδέματα, εντούτοις η οικονομία που μπορεί να επιτευχθεί, λόγω χρησιμοποίησης
μηχανημάτων διάστρωσης μεγάλης απόδοσης και πιθανής μείωσης της ποσότητας του τσιμέντου, μπορεί να
είναι σημαντική.

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 EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2

Cement - Part 2: Conformity evaluation -- Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση
συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 12390-1

Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other
requirements for specimens and moulds -- Δοκιμές σκληρυμένου
σκυροδέματος. Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για
δοκίμια και καλούπια.
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ΕΛΟΤ EN 12390-6

Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test
specimens -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 6: Εφελκυστική
αντοχή σε διάρρηξη δοκιμίων

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 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 4: Μέθοδοι προσδιορισμού εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς
και περιεκτικότητας σε νερό, με χρήση δονητικής σφύρας.

ΕΛΟΤ EN 13286-45

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test method for the
determination of the workability period of hydraulically bound mixtures -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 45: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της περιόδου
εργασιμότητας σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων.

ΕΛΟΤ 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 -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 51: Μέθοδος παρασκευής
δοκιμίων από μίγματα σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες με
συμπύκνωση με δονητική σφύρα.

ΕΛΟΤ EN 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και
επισήμανση.

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάμιξης
σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της
καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται
από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό
ανάμιξης σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

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

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα οδοστρωμάτων
Ως κυλινδρούμενο σκυρόδεμα οδοστρωμάτων ορίζεται το ομοιογενές μίγμα αδρανών, τσιμέντου, νερού και
ενδεχομένως πρόσμικτων σκυροδέματος (επιβραδυντικών), το οποίο διαστρώνεται σε καθορισμένο πάχος,
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συμπυκνώνεται με οδοστρωτήρες, συντηρείται για ορισμένο χρονικό διάστημα και αποτελεί την κυρίως
φέρουσα στρώση ενός οδοστρώματος

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
x Τσιμέντο
x Αδρανή υλικά
x Πρόσθετα τσιμέντου (επιβραδυντικά υλικά)
x Νερό

4.2 Αποδεκτά υλικά
4.2.1 Τσιμέντο
Το τσιμέντο πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN 197-1 και ΕΛΟΤ EN 1972, που αναφέρονται στη σύνθεση και στην αποδοχή του.
Ειδικότερα συνιστάται η χρήση τσιμέντου τύπου CEM II ή CEM IV κατηγορίας αντοχής 32.5 και κατ΄ εξαίρεση
42.5.
Στην περίπτωση που το έδαφος έδρασης του σκυροδέματος περιέχει θειικά στοιχεία SO3 σε ποσοστό
μεγαλύτερο από 0,5% προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το Πρότυπο BS 1377-3, τότε θα χρησιμοποιείται
τσιμέντο ανθεκτικό σε θειικά στοιχεία που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος Κανονισμού Τσιμέντου
για Έργα από Σκυρόδεμα (βλέπε Παράρτημα ΙΙ βιβλιογραφίας της παρούσας).
4.2.2 Αδρανή υλικά
Τα αδρανή κατατάσσονται σύμφωνα με το Πρότυπο EN 12620 και πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (βλέπε Βιβλιογραφία) με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
Η διαβάθμιση του μίγματος αδρανών και τσιμέντου πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που αναφέρονται
στον παρακάτω Πίνακα 1
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Πίνακας 1 - Όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 565
Διερχόμενο υλικό %

Κόσκινα Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 933-02
Άνοιγμα τετραγωνικής οπής [mm]

Διαβάθμιση 0/20

Διαβάθμιση 0/16

Διαβάθμιση 0/14

31,5

100

100

100

16

73-100

95-100

90-100

8

53-73

62-84

64-88

4

39-59

48-68

47-68

2

29-47

35-52

35-51

1

22-38

26-42

26-41

0,5

18-30

20-32

20-32

0,25

14-24

13-26

13-26

0.063

10-20

10-20

10-20

Η διαβάθμιση 0/20 θα χρησιμοποιείται μόνο μετά από άδεια της Υπηρεσίας, λόγω του κινδύνου απόμιξης
εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του μέγιστου κόκκου των αδρανών υλικών. Ο κίνδυνος απόμιξης μπορεί να
μειωθεί όταν κατά τη διάστρωση του μίγματος χρησιμοποιηθεί μηχανικός διαστρωτήρας (finisher) και με
επίτευξη κατάλληλης συνεκτικότητας του μίγματος. Η άδεια της Υπηρεσίας θα δίδεται μόνο σε περίπτωση
που ικανοποιούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και το δοκιμαστικό τμήμα τις επαληθεύσει.
Συνιστάται να χρησιμοποιούνται διαβαθμίσεις με μικρά ποσοστά σε λεπτόκοκκα υλικά. Η καταλληλότητα της
διαβάθμισης θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με δοκιμές.
Για την επίτευξη ομοιομορφίας διαβάθμισης και μίγματος τα αδρανή θα πρέπει να προσκομίζονται σε δύο
τουλάχιστον κλάσματα (π.χ. άμμος-γαρμπίλι).
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού και το είδος του, έχουν σημαντική επιρροή στην
ευστάθεια (άμεση φέρουσα ικανότητα) του μίγματος. Σχετικά μεγάλο ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού, και
ιδιαίτερα υλικού με στρογγυλεμένους κόκκους καθιστά το μίγμα ευκολότερα συμπυκνώσιμο αλλά λιγότερο
ευσταθές. Επίσης το μέγεθος και το είδος του κόκκου επηρεάζει την απαιτούμενη ποσότητα νερού ανάμιξης
για δεδομένη εργασιμότητα.
Το ελάχιστο ποσοστό των λεπτόκοκκων στοιχείων στα αδρανή καθορίζεται έτσι ώστε η τιμή CΒR του
νωπού, πρόσφατα συμπυκνωμένου μίγματος να μην είναι μικρότερη από 65 ,σύμφωνα με την Προδιαγραφή
του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86 Μέθοδος 12, (βλέπε Βιβλιογραφία).
4.2.3 Πρόσθετα σκυροδέματος
Η χρήση επιβραδυντικών προσθέτων είναι αναγκαία, προκειμένου να επιμηκυνθεί ο διαθέσιμος χρόνος για
τη συμπύκνωση του μίγματος (ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών), εκτός αν δοθεί ειδική άδεια
από την Υπηρεσία. Για την χρήση προσθέτων απαιτείται εργαστηριακή μελέτη και έγκριση αυτής από την
Υπηρεσία. Η εργαστηριακή μελέτη θα περιλαμβάνει την επίδραση του επιβραδυντικού στο χρόνο, κατά τον
οποίο το μίγμα είναι εργάσιμο (διαστρώνεται και συμπυκνώνεται ικανοποιητικά), για διάφορες θερμοκρασίες
περιβάλλοντος. Σημειώνεται, ότι ο χρόνος εργασιμότητας του μίγματος μειώνεται περίπου στο μισό όταν η
θερμοκρασία διπλασιασθεί.
Ως χρόνος εργασιμότητας του μίγματος θεωρείται το χρονικό διάστημα από την έναρξη της αναμίξεως, κατά
το οποίο το μίγμα είναι δυνατό να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί εύκολα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να
προσδιοριστεί σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-45. Οι ελάχιστοι συνιστώμενοι χρόνοι παράτασης
εργασιμότητας δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.
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Πίνακας 2 - Ελάχιστος χρόνος παρατάσεως εργασιμότητας
Εργασία
Νέο οδόστρωμα ή ενίσχυση υπάρχοντος οδοστρώματος χωρίς
σύγχρονη κυκλοφορία

1.

α. σε όλο το πλάτος

2.
x

Παράταση εργασιμότητας (ώρες)

6

β. σε τμήμα του συνολικού πλάτους

10*

Ενίσχυση οδοστρώματος με σύγχρονη κυκλοφορία

12*

Εάν η κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του οδοστρώματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στους
χρόνους αυτούς, οι παρατάσεις πρέπει να αυξηθούν.

Τα πρόσθετα θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (βλέπε
Βιβλιογραφία) και το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2.
Η χρήση άλλων πρόσθετων πλην επιβραδυντικού (πχ αερακτικών σε περιοχές με πρόβλημα παγετού) τελεί
υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.
4.2.4 Νερό
Το νερό αναμίξεως και συντηρήσεως πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.

5

Τρόπος κατασκευής

5.1 Μελέτη σύνθεσης
Στη μελέτη σύνθεσης επιλέγεται η καταλληλότερη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών, καθορίζονται οι
βέλτιστες αναλογίες τσιμέντου, νερού, αδρανών, προσθέτων και ενδεχομένως στερεών πρόσμικτων, ώστε το
μίγμα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής.
Η ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 250 kg/m3. Το απαιτούμενο νερό για τις
διάφορες συνθέσεις αδρανών που θα δοκιμαστούν καθορίζεται ως η βέλτιστη υγρασία κατά την
τροποποιημένη δοκιμή συμπυκνώσεως της Προδιαγραφής του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε105-86 , Μέθοδος 11, (βλέπε
Βιβλιογραφία) και το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2 ή με τη δοκιμή συμπύκνωσης με δονητική σφύρα του
Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13286-4. Θα επιλέγονται οι συνθέσεις εκείνες που θα παρουσιάζουν τα μικρότερα κενά
και θα είναι λιγότερο ευαίσθητες στις διακυμάνσεις της υγρασίας. Εάν υπάρχει κίνδυνος σημαντικής
μεταβολής των διαστάσεων των κόκκων λόγω θραύσεως κατά τη διάρκεια των δοκιμών που αναφέρθηκαν
παραπάνω, μπορεί μετά από άδεια της Υπηρεσίας να χρησιμοποιηθεί η συσκευή Vebe με κατάλληλο
πρόσθετο φορτίο.
Η μελέτη σύνθεσης θα γίνεται ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη της κατασκευής του δοκιμαστικού
τμήματος, με υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.
Η χαρακτηριστική αντοχή σε εφελκυσμό από διάρρηξη σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής του Προτύπου ΕΛΟΤ
EN 12390-6 σε κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 100 mm και ύψους 200 mm δεν πρέπει να είναι κατώτερη από
3,3 ΜΡα σε 28 ημέρες. Στην περίπτωση οδών με ελαφρά κυκλοφορία, η αντοχή σε διάρρηξη μπορεί να
ελαττωθεί σε 2,8 ΜΡα. Ως χαρακτηριστική αντοχή για την Προδιαγραφή αυτή θεωρείται η αντοχή εκείνη για
την οποία η πιθανότητα να ευρεθεί αντοχή μικρότερη είναι 10%.
Για να διευκολύνεται ο ποιοτικός έλεγχος θα πρέπει η μελέτη σύνθεσης να περιλαμβάνει έρευνα
προσδιορισμού του λόγου των αντοχών σε ηλικία 7 και 28 ημερών.
Οι τιμές των λόγων αυτών πρέπει να βασίζονται σε τουλάχιστον 15 τιμές αντοχών για κάθε ηλικία. Στις
ηλικίες αυτές θα προσδιορίζεται και η ξηρά πυκνότητα του σκληρυμένου σκυροδέματος, αν ο έλεγχος
πυκνότητας της στρώσης θα γίνει και με πυρηνοληψία.
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Συνιστάται να επιλέγονται 3 έως 4 διαφορετικές συνθέσεις και από κάθε μία σύνθεση να παρασκευάζονται 3
δοκίμια με τη βέλτιστη υγρασία συμπύκνωσης κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης της
Προδιαγραφής του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86 , Μέθοδος 11, (βλέπε Βιβλιογραφία) και το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-2 ή κατά τη δοκιμή συμπύκνωσης με δονητική σφύρα του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13286-4.
Θα επιλέγεται η σύνθεση εκείνη της οποίας τα δοκίμια έδωσαν αντοχή μεγαλύτερη από 3,3 ΜΡα αυξημένη
κατά ένα περιθώριο τέτοιο ώστε λαμβάνοντας υπόψη τη διασπορά αντοχών του έργου, η πιθανότητα
εμφάνισης αντοχών μικρότερων από 3,3 ΜΡα να μην υπερβαίνει το 10%. Εφ’ όσον δεν υπάρχουν στοιχεία
από πρόσφατες (εντός του προηγούμενου το πολύ εξαμήνου) εργασίες του συγκροτήματος παραγωγής για
κυλινδρούμενο σκυρόδεμα με τα ίδια ή παραπλήσια αδρανή, ο Συντελεστής Μεταβλητότητας (ΣΜ) των
αντοχών σε διάρρηξη θα λαμβάνεται ίσος προς 20% και η απαιτούμενη μέση αντοχή μίγματος fa θα
λαμβάνεται τουλάχιστον ίση με την τιμή που δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
fa t 1.58 fck
Όπου fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σε διάρρηξη, όπως ορίστηκε παραπάνω.
Η εφαρμογή της σχέσης αυτής εξασφαλίζει πιθανότητα αποδοχής 82% τουλάχιστον (βλέπε Σχήμα 1
Παραρτήματος Α της παρούσας ) με Συντελεστή Μεταβλητότητας (ΣΜ) ίσο προς 20%. Εάν κατά τη διάρκεια
της κατασκευής συγκεντρωθούν στοιχεία αντοχών που επιτρέπουν την εκτίμηση του Συντελεστή
Μεταβλητότητας βασισμένη σε 60 τουλάχιστον αντοχές, επαναπροσδιορίζεται η fa, με βάση τη παραπάνω
σχέση. Ο Ανάδοχος μπορεί να υιοθετήσει διαφορετική τιμή από την τιμή fa που προκύπτει από την
παραπάνω σχέση, αρκεί η πιθανότητα αποδοχής από την εφαρμογή της νέας τιμής να μην είναι μικρότερη
από 82%.
Πρόσθετες Δοκιμές:
Επιπροσθέτως, για κάθε σύνθεση που εξετάζεται θα προσδιορίζεται:
Η τιμή CBR του νωπού μίγματος χωρίς βάρη επιφόρτισης, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 10586 – βλέπε Βιβλιογραφία).
Ο χρόνος εργασιμότητας του μίγματος κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-45).
Οι συνθέσεις που επιλέγονται τελικά επιτρέπεται να παρουσιάζουν απόκλιση από την κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών του προηγούμενου Πίνακα 1, εφόσον όμως ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της
παραγράφου αυτής.
Μετά την επιλογή της σύνθεσης θα πρέπει να διερευνηθεί η ευαισθησία της αρχικής φέρουσας ικανότητάς
της στις διακυμάνσεις της υγρασίας. Αυτό γίνεται με τον προσδιορισμό της τιμής CBR νωπών
συμπυκνωμένων δοκιμίων των οποίων η υγρασία συμπύκνωσης διαφέρει από τη βέλτιστη κατά +/-0.5%.
Επίσης πρέπει να διερευνηθεί και η ευαισθησία της αντοχής σε εφελκυσμό στις διακυμάνσεις της υγρασίας
και της πυκνότητας με τον προσδιορισμό των αντοχών σε δοκίμια που παρασκευάστηκαν:
x

με υγρασία που διαφέρει από τη βέλτιστη κατά +/-0.5%

x

με την βέλτιστη υγρασία αλλά με πυκνότητες ίσες με το 95% και το 97% της μέγιστης
πυκνότητας που προσδιορίστηκε με την τροποποιημένη μέθοδο συμπυκνώσεως ή την μέθοδο
της δονητικής σφύρας.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, οι δοκιμές αυτές μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον κριθεί ότι
υπάρχει ικανοποιητική εμπειρία με τα ίδια τσιμέντα και αδρανή υλικά.

5.2 Μηχανικός εξοπλισμός
Για την εκτέλεση των εργασιών είναι απαραίτητος ο ακόλουθος εξοπλισμός:
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5.2.1 Κεντρική εγκατάσταση ανάμιξης
Η παρασκευή του μίγματος θα γίνεται σε κεντρική εγκατάσταση ανάμιξης συνεχούς ή ασυνεχούς τύπου, η
οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει ξεχωριστή δοσομετρία των αδρανών, του τσιμέντου, του νερού και των
προσθέτων.
Η ελάχιστη παραγωγική ικανότητα του συγκροτήματος ανάμιξης θα πρέπει να είναι 60 m3/h, συνιστάται
πάντως η χρήση εγκαταστάσεως μεγαλύτερης παραγωγικής ικανότητας. (Οι εγκαταστάσεις συνεχούς
ανάμιξης πλεονεκτούν από την άποψη αυτή).
Η εκκένωση του μίγματος στα αυτοκίνητα μεταφοράς θα πρέπει να γίνεται από ύψος όχι μεγαλύτερο των 2 m
και να μη διαρκεί περισσότερο από 5 min.
5.2.2 Εξοπλισμός διάστρωσης
Η διάστρωση θα γίνεται με μηχανήματα που εξασφαλίζουν υψηλή προσυμπύκνωση και δεν προκαλούν
απόμιξη στο μίγμα. Τα μηχανήματα διάστρωσης ασφαλτομιγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη
διάστρωση του κυλινδρούμενου σκυροδέματος αρκεί να έχουν αρκετή ισχύ και να τροποποιηθούν κατάλληλα
για να μπορούν να διαστρώσουν το απαιτούμενο πάχος. Τα καλύτερα αποτελέσματα ως προς την
επιτυγχανόμενη επιπεδότητα παρουσιάζουν τα μηχανήματα διάστρωσης, τα οποία συνδυάζουν εκτός από
τον δονητικό πήχη και δοκούς κοπανίσματος. Η ισχυρή επιφανειακή συμπύκνωση, που προσδίδουν τα
μηχανήματα αυτά, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν επιφανειακές ρηγματώσεις στη στρώση, οι οποίες
κλείνουν με τη συμπύκνωση με δονητικό ή ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα.
Κοινοί μηχανικοί ισοπεδωτήρες (graders) μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από έγκριση της
Υπηρεσίας.
5.2.3 Εξοπλισμός συμπύκνωσης
Ο εξοπλισμός αυτός θα αποτελείται κατ΄ ελάχιστο, από ένα λείο βαρύ δονητικό οδοστρωτήρα με στατικό
φορτίο στη γενέτειρα όχι μικρότερο των 30 kp/cm και από ένα βαρύ οδοστρωτήρα με ελαστικά επίσωτρα, του
οποίου το φορτίο ανά τροχό δε θα είναι μικρότερο των 3 τόννων και του οποίου η πίεση των ελαστικών δε θα
είναι μικρότερη των 0,8 ΜΡα (8kp/cm2).

5.3 Δοκιμαστικό τμήμα
Δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των κυρίων εργασιών θα κατασκευαστεί ένα δοκιμαστικό
τμήμα εκτάσεως τουλάχιστον 400 m2 με τα υλικά, τη σύνθεση, τα μηχανήματα και το εργατικό προσωπικό
που θα χρησιμοποιηθεί για το κύριο έργο. Σκοπός της κατασκευής του τμήματος αυτού είναι να αποδειχθεί η
καταλληλότητα των μεθόδων, των μηχανημάτων και της σύνθεσης των υλικών. Το δοκιμαστικό τμήμα θα
περιλαμβάνει ένα εγκάρσιο και ένα κατά μήκος αρμό εφ’ όσον προβλέπεται η κατασκευή κατά μήκος αρμών.
Η θέση του δοκιμαστικού τμήματος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας και μπορεί να ενσωματωθεί στο
κύριο έργο του Αναδόχου εφόσον οι έλεγχοι ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της παρούσας.
Στο δοκιμαστικό τμήμα θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας και
επιπροσθέτως:
1.

Δέκα τουλάχιστον μετρήσεις πυκνότητας με τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του
έργου σε τυχαίες θέσεις. Οι μετρήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν όλο το πάχος της στρώσης καθώς και
το κάτω, μέσο και άνω τρίτο του πάχους της στρώσης.
Η μέση τιμή της πυκνότητας του μέσου τρίτου και του κάτω τρίτου δεν πρέπει να είναι κατώτερες του
97% και 95% αντίστοιχα της εργαστηριακής πυκνότητας κατά την τροποποιημένη δοκιμή
συμπύκνωσης.
Οι μεμονωμένες τιμές των πυκνοτήτων μπορεί να είναι κατώτερες των ορίων αυτών κατά 2 το πολύ
εκατοστιαίες μονάδες αρκεί να ικανοποιείται η απαίτηση για τους μέσους όρους.

11

32806

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-07-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Γίνεται βαθμονόμηση των μετρητών πυκνότητας με πυρηνικές μεθόδους σύμφωνα με τα Πρότυπα
ASTM D2922-04 και ASTM D3017-04. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται τέτοια όργανα ο
αριθμός των μετρήσεων πυκνότητας θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί.
Αν δεν μπορεί να γίνει χρήση τέτοιου οργάνου, τότε θα χρησιμοποιηθεί μία από τις καθιερωμένες
μεθόδους εντός 2 ωρών από το πέρας της συμπύκνωσης ή θα γίνει με αποκοπή δειγμάτων
(πυρήνων) και μέτρηση της πυκνότητας στο εργαστήριο.
Η Υπηρεσία, ανάλογα με τον εξοπλισμό για τον έλεγχο της συμπύκνωσης που διατίθεται, θα μπορεί
να μεταβάλλει τη διαδικασία ελέγχου έτσι ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερος και πιο αξιόπιστος
έλεγχος.
2.

Καθορισμός του απαιτούμενου πάχους ασυμπύκνωτης στρώσης ή του πάχους της στρώσης μετά την
έξοδό της από το μηχάνημα διάστρωσης, έτσι ώστε μετά την συμπύκνωση το τελικό πάχος της
στρώσης να είναι το απαιτούμενο από τη μελέτη. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με εκτέλεση ικανού
αριθμού μετρήσεων του πάχους της ασυμπύκνωτης στρώσης (με κατάλληλο μεταλλικό στέλεχος
εφοδιασμένο με μετρητική κλίμακα) και σύγκρισή του με το τελικό πάχος.

3.

Προσδιορισμός των απαιτούμενων διελεύσεων των συμπυκνωτικών μέσων για την επίτευξη της
απαιτούμενης πυκνότητας μέσα στα χρονικά όρια που ορίστηκαν.

4.

Παρασκευή τριών τουλάχιστον ομάδων 6 δοκιμίων από διαφορετικά, κατά προτίμηση, οχήματα
μεταφοράς του μίγματος, που θα δοκιμασθούν σε εφελκυσμό από διάρρηξη σε ηλικία 7 ημερών. Η
αντοχή τους πρέπει να ικανοποιεί το κριτήριο αντοχής σε διάρρηξη της παραγράφου 4.2 της
παρούσας για αντοχή 7 ημερών. Η απαιτούμενη χαρακτηριστική αντοχή σε ηλικία 7 ημερών εκτιμάται
από την απαιτούμενη χαρακτηριστική αντοχή 28 ημερών (3.3 ή 2.8 MPa) με την εφαρμογή του λόγου
αντοχής 7 προς 28 ημερών που προσδιορίστηκε στην μελέτη σύνθεσης. Θα υπολογισθεί επίσης και η
τυπική απόκλιση των αντοχών, με σκοπό την παροχή μιας εκτίμησης της διασποράς των
αποτελεσμάτων (συντελεστής μεταβλητότητας) .

Στο δοκιμαστικό τμήμα θα επαληθεύεται επίσης η ικανότητα των μηχανημάτων διάστρωσης και
συμπύκνωσης και θα ελέγχεται ο χρόνος διάστρωσης και συμπύκνωσης, η επιπεδότητα της τελικής
επιφάνειας και το πάχος της στρώσης. Επίσης θα επαληθεύεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας
κοπής/ διαμόρφωσης αρμών καθώς και συντήρησης και προστασίας της στρώσης.
Αν τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού τμήματος δεν είναι ικανοποιητικά, θα αποξηλώνεται και θα
κατασκευάζεται νέο δοκιμαστικό τμήμα, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις της παρούσας. Εάν κατά τις δοκιμές είχε επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα και άλλων συνθέσεων,
μπορεί να αντικαθίσταται η χρησιμοποιηθείσα στο δοκιμαστικό τμήμα που αστόχησε, με μία απ' αυτές, μετά
από έγκριση της Υπηρεσίας.

5.4 Εκτέλεση των εργασιών
5.4.1 Παρασκευή του μίγματος
Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία μέθοδος συγκέντρωσης ή μεταφοράς των αδρανών στους τόπους
συσσώρευσης της κεντρικής εγκατάστασης, που θα είναι πιθανό να προκαλέσει διαχωρισμό ή ανάμιξη
υλικών διαφορετικών μεγεθών. Θα πρέπει να εμποδίζεται η ανάμιξη των αδρανών με τα εδαφικά υλικά και
να εξασφαλίζεται η στράγγιση της επιφάνειας απόθεσης.
Πριν από την έναρξη της παρασκευής του μίγματος, θα πρέπει να είναι συσσωρευμένη ποσότητα αδρανών
τουλάχιστον ίση με το 50% της προβλεπόμενης ποσότητας για το σύνολο του μίγματος. Το τσιμέντο θα
αποθηκεύεται σε σιλό. Η ελάχιστη ικανότητα αποθήκευσης θα αντιστοιχεί στην κατανάλωση 1 ημέρας με
κανονική απόδοση.
Το πρόσθετα θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Ειδικά οι σάκοι προϊόντων σε
σκόνη θα αποθηκεύονται σε κλειστό χώρο χωρίς να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο. Το ίδιο ισχύει και για
την περίπτωση αποθήκευσης του τσιμέντου σε σάκους.
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Τα πρόσθετα βρίσκονται σε υγρή μορφή θα αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία, προστατευμένα από την
ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.
5.4.2 Μεταφορά και διάστρωση του μίγματος
Η μεταφορά του σκυροδέματος γίνεται με ανατρεπόμενα αυτοκίνητα. Το σκυρόδεμα κατά τη μεταφορά
πρέπει να προφυλάσσεται από εξάτμιση ή από διαβροχή λόγω βροχής.
Η διάστρωση του σκυροδέματος θα γίνεται επί τελειωμένης επιφάνειας στρώσης έδρασης ή υπόβασης,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 ή της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-04-00.
Το μίγμα διαστρώνεται σε όλο το πλάτος της οδού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να διαστρώνεται το
μέγιστο δυνατό πλάτος, εντός του ορίου εργασιμότητας του υλικού της στρώσεως που διαστρώθηκε αρχικά.
Αν δεν χρησιμοποιούνται επιβραδυντές, δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση σε παράλληλες λωρίδες όταν η
μεταξύ των χρονικών στιγμών διάστρωσης γειτονικών θέσεων διαφορά είναι μεγαλύτερη από μία (1) ώρα για
θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν υπερβαίνει τους 25oC και 30 min για θερμοκρασία μεγαλύτερη από
25 oC.
Κατά την εργασία της διάστρωσης του μίγματος, θα πρέπει να ελέγχεται η θερμοκρασία και να
επαναπροσδιορίζεται, εφ’ όσον απαιτείται, η ποσότητα του επιβραδυντικού προσθέτου.
5.4.3 Συμπύκνωση
Πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι τα συνήθη πάχη των στρώσεων είναι ίσα ή μεγαλύτερα από
200 mm γεγονός, που σε συνδυασμό με την σημαντική εξάρτηση της αντοχής από την επιτυγχανόμενη
συμπύκνωση (για 1% απώλεια στη συμπύκνωση η αντοχή ελαττώνεται περίπου κατά 10%) δημιουργεί
αυξημένες απαιτήσεις για σωστή εκτέλεση της συμπύκνωσης (σωστή επιλογή συμπυκνωτικών μέσων και
ορθή μεθοδολογία).
Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης (για την επίτευξη ικανοποιητικής επιπεδότητας) προσυμπύκνωσης
προηγούνται ορισμένες διελεύσεις οδοστρωτήρα (με λείους μεταλλικούς κυλίνδρους) χωρίς δόνηση. Εάν
χρησιμοποιείται μηχάνημα διάστρωσης που διαθέτει εκτός από δονητικό πήχη και δοκούς κοπανίσματος και
εφόσον αποδειχθεί ότι η προσυμπύκνωση του σκυροδέματος που γίνεται από το μηχάνημα διάστρωσης
είναι επαρκής, είναι δυνατόν να παραληφθεί η παραπάνω προσυμπύκνωση με στατικό οδοστρωτήρα.
Ακολουθεί η κανονική συμπύκνωση με δόνηση. Επισημαίνεται ότι για πάχη μεγαλύτερα ή ίσα με 200 mm
πρέπει οι πρώτες διελεύσεις του δονητικού οδοστρωτήρα με δόνηση να γίνονται με μικρή σχετικά συχνότητα
και μεγάλο εύρος ταλάντωσης, για να συμπυκνώνονται τα κατώτερα σημεία της στρώσης και μετά να
ακολουθούν διελεύσεις με υψηλή συχνότητα και μικρό εύρος ταλάντωσης, για να συμπυκνωθούν τα ανώτερα
σημεία της στρώσης.
Ακολουθεί η συμπύκνωση με ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα για να γίνει η μόρφωση της επιφάνειας με την
απαιτούμενη ομαλότητα και τραχύτητα. Οι ελαστικοφόροι οδοστρωτήρες με την «ζυμωτική» τους δράση
κλείνουν επίσης επιφανειακές ρωγμές που είναι δυνατόν να έχουν δημιουργηθεί από τους δονητικούς
οδοστρωτήρες με μεταλλικούς λείους κυλίνδρους. Εάν ο ελαστικοφόρος οδοστρωτήρας αφήνει ίχνη στην
επιφάνεια, αυτά κλείνουν με μία ή δύο διελεύσεις στατικού οδοστρωτήρα με λείους κυλίνδρους.
Σε κάθε θέση, η συμπύκνωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως εντός του χρόνου εργασιμότητας του
μίγματος. Αν δεν χρησιμοποιούνται επιβραδυντές, θα πρέπει σε κάθε θέση το χρονικό διάστημα από την
έναρξη της διάστρωσης έως το τέλος της εργασίας συμπύκνωσης, να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες.
Πάντοτε (κυρίως σε ζεστό και ξηρό καιρό), η επιφάνεια της στρώσης θα πρέπει να διατηρείται υγρή, με
ψεκασμό με νερό σε λεπτά σταγονίδια, χωρίς να παραμένει επί αυτής συγκεντρωμένη ποσότητα νερού.
Για την επίτευξη ικανοποιητικής συμπύκνωσης στα άκρα της διατομής, συνιστάται η συμπύκνωση του
σκυροδέματος να συνδυάζεται με τη μόρφωση και τη συμπύκνωση των ερεισμάτων. Αρχικά ο
οδοστρωτήρας θα διέρχεται χωρίς δόνηση κατά το 1/3 του πλάτους του πάνω από το έρεισμα και κατά τα
2/3 πάνω από το σκυρόδεμα, ενώ στη συνέχεια θα διέρχεται χωρίς δόνηση μόνο πάνω από το σκυρόδεμα.
Στη συνέχεια η εργασία της συμπύκνωσης θα συνεχίζεται κανονικά.
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Εφόσον η διαμόρφωση και η συμπύκνωση των ερεισμάτων δεν μπορεί να γίνει παράλληλα με τη
συμπύκνωση του σκυροδέματος και εφόσον η ικανοποιητική συμπύκνωση των άκρων του σκυροδέματος
δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με άλλες μεθόδους (π.χ. με προσωρινούς πλευρικούς τύπους), τότε θα πρέπει
το πλάτος της στρώσης του σκυροδέματος να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20 cm σε κάθε άκρο.
Η συμπύκνωση της στρώσης στις περιοχές των εγκάρσιων και διαμήκων αρμών εργασίας (βλέπε
παράγραφο 5.4.5 της παρούσας), θα πρέπει να γίνεται επιμελώς ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της
Προδιαγραφής αυτής.
5.4.4 Διαμόρφωση της επιφάνειας
Κατά τη διάστρωση του μίγματος, θα πρέπει η στάθμη της άνω επιφάνειας της στρώσης να βρίσκεται
υψηλότερα από το θεωρητικό υψόμετρο της επιφάνειας, έτσι ώστε κατά τη συμπύκνωση να προκύπτει η
επιθυμητή στάθμη. Η διαμόρφωση της επιφάνειας μπορεί να γίνεται με μηχανικό διαμορφωτήρα ή άλλα
κατάλληλα μηχανήματα εφόσον όμως έχει προηγηθεί συμπύκνωση της στρώσης μέχρι το 95% της
απαιτούμενης.
Μετά το πέρας της διαμόρφωσης θα συνεχίζεται η συμπύκνωση αρχικά με δονητικό οδοστρωτήρα με
δόνηση και στη συνέχεια με ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα, μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη πυκνότητα. Σε
ζεστό και ξηρό καιρό, μετά τη διαμόρφωση η επιφάνεια θα ψεκάζεται με νερό υπό μορφή λεπτών
σταγονιδίων σε μικρή ποσότητα και πίεση.
Το υλικό που προκύπτει ως πλεονάζον κατά τη διαμόρφωση, θα πρέπει να απομακρύνεται από την
επιφάνεια της στρώσης και να απορρίπτεται σε χώρο προβλεπόμενο στα συμβατικά τεύχη και εγκρινόμενο
από την Υπηρεσία. Κατά τις διαδικασίες αυτές δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο το πλεονάζον υλικό να
συμπληρώνει κενά στην επιφάνεια του σκυροδέματος διότι δεν επιτυγχάνεται συγκόλληση παλαιού και νέου
υλικού με αποτέλεσμα την εντός ολίγων ημερών αποκόλληση της υπερκείμενης στρώσης.
5.4.5 Κατασκευή αρμών
Εγκάρσιοι αρμοί (διακοπής εργασίας).
Θα κατασκευάζονται εγκάρσιοι αρμοί διακοπής εργασίας στο τέλος κάθε μέρας, ή όταν η κατατασκευή
διακόπτεται για διάστημα μεγαλύτερο από το χρόνο εργασιμότητας του μίγματος. Αν δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί επιβραδυντές, θα πρέπει να κατασκευάζεται ένας εγκάρσιος αρμός κάθε φορά που η
διακοπή υπερβαίνει το διάστημα των 2 ωρών για ψυχρό καιρό (Θ<=25oC) και το διάστημα 1 ώρας για θερμό
καιρό (Θ>25οC).
Οι αρμοί θα κατασκευάζονται με επίπεδες και κατακόρυφες παρειές, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος θραύσης
ή και ανύψωσης στα σημεία αυτά.
Για να διευκολυνθεί η μόρφωση των αρμών διακοπής εργασίας αλλά και η ομαλή διέλευση των
μηχανημάτων συμπύκνωσης, συνιστάται η ακόλουθη μέθοδος:
Στη θέση του αρμού τοποθετείται και στερεώνεται κάθετα προς τον άξονα της οδού τύπος, με πλάτος ίσο
τουλάχιστον με το πάχος της στρώσης. Η επιφάνεια του τύπου προς την πλευρά του οδοστρώματος που
πρόκειται να διαστρωθεί πρέπει να είναι επίπεδη, λεία και κατακόρυφη. Στην πλευρά που βρίσκεται εκτός
της περιοχής που πρόκειται να διαστρωθεί (θα διαστρωθεί την επόμενη ημέρα), δημιουργείται κεκλιμένο
επίπεδο (ράμπα) με αμμοχάλικο ή άλλο υλικό, για την ομαλή διέλευση των μηχανημάτων. Για τη
διευκόλυνση της απομάκρυνσης του υλικού της ράμπας, συνιστάται η τοποθέτηση πλαστικού φύλλου ή
άλλου κατάλληλου υλικού στην επιφάνεια της υποκείμενης στρώσης.
Πριν από τη συνέχιση της διάστρωσης του σκυροδέματος, αφαιρείται το υλικό της προσωρινής ράμπας
καθώς και ο τύπος.
Ο Ανάδοχος μπορεί μετά από έγκριση της Υπηρεσίας να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους διαμόρφωσης
αρμών αρκεί να πληρούνται οι απαιτήσεις ως προς την επιπεδότητα και το κατακόρυφο των επιφανειών .
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Διαμήκεις αρμοί (διακοπής εργασίας)
Η δημιουργία διαμήκων αρμών πρέπει γενικά να αποφεύγεται και θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα για την αποφυγή των.
Όταν η κατασκευή γίνεται σε παράλληλες λωρίδες, θα πρέπει ζώνη πλάτους 50 cm της αρχικώς
διαστρωθείσας λωρίδας να συμπυκνώνεται κατά την εργασία συμπύκνωσης της γειτονικής λωρίδας, έτσι
ώστε να μη δημιουργείται διαμήκης αρμός. Ο περιορισμός για τον χρόνο εργασιμότητας πρέπει να τηρείται
υποχρεωτικά.
Κοπή αρμών συστολής
Εγκάρσιοι αρμοί συστολής θα διαμορφώνονται με αρμοκόπτη κάθε 5 m και σε βάθος 5-7 cm, κάθετα προς
τον άξονα της οδού ή με κλίση 1:6, έτσι ώστε ο αριστερός τροχός του οχήματος να διέρχεται από το σημείο
του αρμού πριν από το δεξιό. Η κοπή του αρμού θα πρέπει να γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 18-24
ωρών από την κατασκευή της στρώσης, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ταχύτητα σκλήρυνσης του
σκυροδέματος. Η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει να διαμορφωθούν οι αρμοί σε μικρότερο του
προαναφερόμενου χρονικό διάστημα και ανά μικρότερες ή μεγαλύτερες αποστάσεις, εφόσον από τις καιρικές
συνθήκες ή από την εμπειρία από τα πρώτα τμήματα ή από άλλες κατασκευές κριθεί αναγκαίο.
Ο αρμοί μπορεί επίσης να διαμορφωθούν όταν το σκυρόδεμα είναι ακόμα νωπό με κατάλληλα μηχανήματα,
όπως με δονητικές πλάκες ή με μικρούς οδοστρωτήρες εφοδιασμένους με λεπίδα μόρφωσης εγκοπής ή με
ειδικά μηχανήματα μορφώσεως αρμών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πλήρωση του αρμού με
γαλάκτωμα, ώστε να αποφεύγεται η επανασυγκόλληση των επιφανειών του, μετά το πέρας της εργασίας
συμπύκνωσης.
Είναι δυνατόν μετά από έγκριση της Υπηρεσίας σε περίπτωση δευτερευουσών οδών να μην γίνει
διαμόρφωση ή κοπή αρμών, εφόσον κριθεί ότι η άτακτη ρηγμάτωση που θα δημιουργηθεί μπορεί να γίνει
ανεκτή.
5.4.6 Συντήρηση και προστασία
Όταν τελειώσει η εργασία συμπύκνωσης του σκυροδέματος, θα εφαρμόζεται ένας ψεκασμός με υλικά
συντήρησης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν υλικά συντήρησης με πολυμερή συστατικά. Η ελάχιστη
ποσότητα του προϊόντος ψεκασμού, θα είναι 400 gr/m2.
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασφαλτικά γαλακτώματα με pΗ όχι μικρότερο του 5, με ελάχιστη δόση
ασφαλτικού κατάλοιπου 600 gr/m2. Οι προαναφερόμενες δόσεις μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Μετά την κοπή των αρμών και εφ’ όσον η συντήρηση δεν γίνει με ασφαλτικό γαλάκτωμα αλλά με υλικά
συντήρησης σκυροδέματος, οι δημιουργούμενες παρειές θα ψεκάζονται με υλικό συντήρησης για την
προστασία τους από εξάτμιση.
Εφόσον η επιφάνεια της στρώσης του κυλινδρούμενου σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθεί ως στρώση
κυκλοφορίας, μετά την εφαρμογή του γαλακτώματος, γίνεται διάστρωση της επιφάνειας με αδρανή υλικά
(ψηφίδα) διαστάσεων 2 έως 6 mm, σε ποσότητα μεταξύ 4 και 6 L/m2 και στη συνέχεια να ακολουθεί
κυλίνδρωσή τους.
Οι εργασίες ψεκασμού, διάστρωσης και κυλίνδρωσης των αδρανών, θα γίνονται πριν από την πάροδο 12
ωρών από το πέρας της εργασίας συμπύκνωσης της στρώσης. Στο διάστημα που μεσολαβεί η επιφάνεια θα
διατηρείται υγρή με ψεκασμούς με νερό σε μορφή λεπτών σταγονιδίων. Σε καιρό ζεστό και ξηρό η Υπηρεσία
μπορεί να μειώσει το χρονικό όριο των 12 ωρών.
Η τελειωμένη επιφάνεια δε θα δίνεται στην κυκλοφορία πριν από τη φυσική διάσπαση του γαλακτώματος
συντήρησης.
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Η διάστρωση ασφαλτικής στρώσης επί της επιφάνειας του κυλινδρούμενου σκυροδέματος, εφ’ όσον στην
μελέτη προβλέπεται, εκτελείται μετά την πάροδο 7 ημερών ενώ συνιστάται αύξηση του χρονικού αυτού ορίου
σε 1 έως 2 μήνες ειδικά όταν οι επικρατούσες θερμοκρασίες είναι χαμηλές.
5.4.7 Ανοχές τελειωμένης επιφάνειας
Η ομαλότητα και η στάθμη της άνω επιφάνειας κάθε τμήματος συμπυκνωμένου σκυροδέματος θα ελέγχεται
εντός 24 ωρών από το τέλος της κατασκευής του.
Οι ανωμαλίες της επιφανείας της τελειωμένης στρώσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 15 mm
μετρούμενες με 4-μετρο πήχη. Η μέτρηση γίνεται κατά κανόνα στο μέσον κάθε λωρίδας κυκλοφορίας.
Η τελική στάθμη της επιφανείας της στρώσης δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 15 mm από αυτή
που καθορίζεται στην μελέτη.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανωμαλίες οφειλόμενες αποκλειστικά στην ύπαρξη υψηλών σημείων,
μπορεί να γίνει επιδιόρθωση αυτών με απόξεση με κατάλληλους αδαμαντοφόρους δίσκους.
Η διόρθωση των σημείων που βρίσκονται σε στάθμη χαμηλότερη της θεωρητικής και εκτός της ανοχής των 15 mm, θα γίνεται με αφαίρεση του υλικού όλου του πάχους της στρώσης στο πλάτος της κάθε λωρίδας
κυκλοφορίας (που εμπεριέχει την αστοχία) και σε μήκος που θα εκτείνεται 1,0 m εκατέρωθεν της περιοχής
αστοχίας το οποίο όμως συνολικά δε θα είναι μικρότερο από 4,0 m. Η περιοχή θα αποκόπτεται με
αδαμαντοφόρους δίσκους, το υλικό της θα αφαιρείται, η στρώση θα επανακατασκευάζεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσας και μετά από το πέρας της επανακατασκευής θα διαμορφώνονται αρμοί σύμφωνα
με την παράγραφο 5.4.5 της παρούσας. Η διόρθωση χαμηλών περιοχών με συμπλήρωση σκυροδέματος
απαγορεύεται.
Οι αποκλίσεις σε σχέση με την οριζοντιογραφία της μελέτης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 5 cm.
5.4.8 Περιορισμοί καιρικών συνθηκών
Απαγορεύεται η διάστρωση όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη των 5°C. Η διάστρωση
μπορεί να αρχίσει εφόσον η θερμοκρασία είναι 5°C αλλά βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Επίσης δεν θα γίνεται
διάστρωση μίγματος αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την στιγμή της εκφόρτωσης από το
ανατρεπόμενο αυτοκίνητο υπερβαίνει τους 30 °C.
H στρώση πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα, όταν αναμένεται παγετός για το διάστημα των 7 πρώτων
ημερών μετά τη διάστρωση του υλικού.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι

6.1 Έλεγχοι ποιότητας υλικών
Θα διεξάγονται έλεγχοι της ποιότητας των ενσωματούμενων υλικών της στρώσης, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.2 της παρούσας.
Ειδικά για τα αδρανή υλικά, πριν από την έναρξη των εργασιών παρασκευής του μίγματος, ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την πηγή λήψης τους και να υποβάλει πλήρη σειρά
εργαστηριακών ελέγχων για τα εν λόγω υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 της
παρούσας
Με ευθύνη του Αναδόχου, θα λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών, τα οποία θα ελέγχονται από
πιστοποιημένο εργαστήριο και θα χρησιμοποιούνται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Καθ΄ όλη τη
διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών που
ενσωματώνονται στο έργο. Η Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, διατηρεί το δικαίωμα
δειγματοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της ποιότητας ή απόρριψη των υλικών.
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6.2 Έλεγχοι παρασκευής μίγματος
Η παραγωγή σκυροδέματος θα ελέγχεται με τη διεξαγωγή κάθε ημέρα ή κάθε 800m2 των ακόλουθων
ελέγχων, κατά ελάχιστο:
x 5 μετρήσεις υγρασίας μίγματος
x 2 μετρήσεις κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών.
x 1 έλεγχος κατανάλωσης τσιμέντου
x 6 δοκιμές σε διάρρηξη, σε ισάριθμα δοκίμια που παρασκευάζονται από δείγματα που
λαμβάνονται κατά τυχαίο τρόπο από το σκυρόδεμα που έχει εναποτεθεί στο δρόμο
Ένα ή το πολύ δύο δοκίμια παρασκευάζονται από το περιεχόμενο κάθε αυτοκινήτου μεταφοράς. Τα δοκίμια
συμπυκνώνονται σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο συμπυκνώσεως του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 132862 ή σύμφωνα με τη μέθοδο της δονητικής σφύρας του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13286-51.
Ο έλεγχος σε διάρρηξη των δοκιμίων, θα γίνεται μετά από συντήρηση 28 ημερών σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 12390-1.
Ο μέσος όρος X 6 των αντοχών σε διάρρηξη των 6 δοκιμίων (x1,x2,…x6), θα πρέπει να ικανοποιεί το
κριτήριο συμμόρφωσης:

X 6 t fck + 1,37s [MPα]
με s, η τυπική απόκλιση των αντοχών της δειγματοληψίας που προκύπτει από τη σχέση:
i 6

¦
s

xi  x 6

2

i 1

5

fck = 3.3 MPa ή 2.8MPa (βλ παρ.3.1)
Eπισημαίνεται ότι για την παρασκευή των δοκιμίων θα χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος συμπυκνώσεως που
χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη συνθέσεως.

6.3 Έλεγχοι κατά την κατασκευή
Σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα γίνονται έλεγχοι ώστε να τηρούνται οι περιορισμοί λόγω καιρικών
συνθηκών, οι χρονικοί περιορισμοί μεταξύ διαδοχικών εργασιών καθώς και οι απαιτήσεις κατασκευής
αρμών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας. Επιπροσθέτως, θα διεξάγονται οι
ακόλουθοι έλεγχοι:
6.3.1 Έλεγχος εργασιών συμπύκνωσης
Ο έλεγχος των εργασιών συμπύκνωσης θα γίνεται με έλεγχο αν τα συμπυκνωτικά μηχανήματα εξετέλεσαν
τον απαραίτητο αριθμό διελεύσεων για την επίτευξη της πυκνότητας μέσα στο απαιτούμενο χρονικό
διάστημα που έχει προδιαγραφεί, ο οποίος έχει προσδιοριστεί στο δοκιμαστικό τμήμα. Είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν επίσης, αυτογραφικά όργανα συνεχούς μέτρησης εγκατεστημένα επί των μηχανημάτων
συμπύκνωσης, ώστε να ελέγχεται η ταχύτητα, η συχνότητα της δόνησης, ο χρόνος εργασίας και η
διανυθείσα απόσταση του μηχανήματος.
6.3.2 Έλεγχος πυκνότητας
Σε κάθε ελεγχόμενο τμήμα διενεργούνται πέντε (5) έλεγχοι πυκνότητας.
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Ως ελεγχόμενο τμήμα ορίζεται το τμήμα με την μικρότερη επιφάνεια από τα ακόλουθα:
-

το τμήμα που κατασκευάζεται κάθε ημέρα

-

το τμήμα που έχει επιφάνεια 2500 m2 , εφ’ όσον χρησιμοποιείται η μέθοδος της άμμου (Προδιαγραφή
Ε106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ – βλέπε Βιβλιογραφία) ή η πυκνότητα προσδιορίζεται με πυρηνοληψία.

-

το τμήμα που έχει επιφάνεια 500 m2, εφ΄ όσον χρησιμοποιούνται πυρηνικές συσκευές

Για τον έλεγχο συμπύκνωσης με πυρηνοληψία, θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η ξηρή πυκνότητα του
σκληρυμένου σκυροδέματος για διάφορες ηλικίες στη μελέτη συνθέσεως, σε δοκίμια που έχουν
συμπυκνωθεί με βαθμό συμπύκνωσης 100%, με τη μέθοδο συμπύκνωσης που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη
σύνθεσης (τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης ή με μέθοδο δονητικής σφύρας).
Η μέση τιμή των ελέγχων αυτών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% και καμία μεμονωμένη τιμή στην
πεντάδα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 95% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας. Αν
χρησιμοποιούνται πυρηνικές μέθοδοι ή ο έλεγχος γίνεται με πυρηνοληψία το κριτήριο συμμόρφωσης
παραμένει το ίδιο.
6.3.3 Έλεγχος υγρασίας
Θα γίνονται μετρήσεις υγρασίας σε τυχαία σημεία επί τόπου του έργου σε αντιστοιχία με τις ήδη
πραγματοποιηθείσες κατά τον έλεγχο παρασκευής του μίγματος.
Αν οι αποκλίσεις είναι πολύ συχνές και μεγαλύτερες από τις μέγιστες επιτρεπόμενες, κατά την κρίση της
Υπηρεσίας θα διακόπτεται η διάστρωση και θα ενισχύεται ο έλεγχος την επόμενη ημέρα.
6.3.4 Έλεγχος πάχους στρώσης
Κάθε 10 m περίπου διάστρωσης θα πρέπει να γίνεται επί του ασυμπύκνωτου υλικού, έλεγχος του μέσου
πάχους με οδηγό ένα μεταλλικό στέλεχος με μετρητική κλίμακα, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση πάχους που
θα υποστεί το υλικό κατά την συμπύκνωση (συντελεστής επιπλήσματος που έχει προσδιοριστεί στο
δοκιμαστικό τμήμα).
Το πάχος της στρώσης του σκυροδέματος θα ελέγχεται επίσης και με πυρηνοληψία σε θέσεις που θα
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία. Το πάχος δεν πρέπει σε κανένα σημείο να είναι μικρότερο από το
απαιτούμενο περισσότερο από 1,5 cm. Οι οπές της πυρηνοληψίας πρέπει να σφραγίζονται με σκυρόδεμα
της αυτής ποιότητας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της στρώσης. Οι πυρήνες θα
χρησιμοποιούνται και για έλεγχο της συμπύκνωσης.
6.3.5 Γεωμετρικός έλεγχος τελειωμένης επιφάνειας
Θα ελέγχεται η στάθμη, η ομαλότητα και η οριζόντια γεωμετρία της τελειωμένης επιφάνειας της στρώσης
σκυροδέματος, ώστε να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 5.4.7 της παρούσας.
6.3.6 Έλεγχος συντήρησης και προστασίας στρώσης
Θα ελέγχεται ότι η επιφάνεια του σκυροδέματος παραμένει συνεχώς υγρή πριν από τη διάστρωση του
υλικού συντήρησης και προστασίας.
Θα γίνεται κατ’ ελάχιστον ένας ημερήσιος έλεγχος της ποσότητας του υλικού συντήρησης και προστασίας, ή
του ασφαλτικού γαλακτώματος συντήρησης, κατά την διάρκεια της επάλειψης της επιφάνειας του
σκυροδέματος, με συλλογή και μέτρηση της ποσότητας που διασκορπίστηκε σε επιφάνεια γνωστού
εμβαδού.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των στρώσεων κυλινδρούμενου σκυροδέματος γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρους
κατασκευής, με λήψη διατομών πριν και μετά την κατασκευή και αναλυτική ογκομέτρηση εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη.
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 κατασκευή στρώσης
οδοστρώματος από σκυρόδεμα το οποίο συμπυκνώνεται με οδοστρωτήρες. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μηχανικού εξοπλισμού, μέσων και αναλωσίμων
x Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση παρασκευής του μίγματος όλων των απαιτούμενων
υλικών (τσιμέντου, αδρανών, νερού, επιβραδυντικού ή και αερακτικού), καθώς και η μεταφορά
του παραγόμενου μίγματος στη θέση ενσωμάτωσης στο έργο.
x Η προετοιμασία της επιφάνειας στην οποία εδράζεται η στρώση.
x Η πλήρης κατασκευή της στρώσης από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα, συμπεριλαμβανομένων της
μόρφωσης των αρμών, της διαβροχής, της συντήρησης και προστασίας της στρώσης και της
διάστρωσης και κυλίνδρωσης με αδρανή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
x Η εκπόνηση της μελέτης σύνθεσης του μίγματος, η σύνταξη της έκθεσης μεθοδολογίας
εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και η κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
x Η εκτέλεση όλων των δοκιμών (εργαστηριακών και επιτόπιων) που προβλέπονται στην
παρούσα, συμπεριλαμβανομένης της λήψης δοκιμίων και πυρήνων και αποκατάστασης των
προκυπτουσών οπών.
x Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών και η επανακατασκευή ή οι διορθωτικές εργασίες
της στρώσης, σε περίπτωση που, είτε τα υλικά κριθούν ακατάλληλα, ή τα αποτελέσματα των
ελέγχων που προβλέπονται στην παρούσα αποδειχθούν μη ικανοποιητικά.
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Παράρτημα Α
(Γραφική απεικόνιση κριτηρίου συμμόρφωσης για την αντοχή)
99.99

Πιθανότητα αποδοχής %
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Ποσοστό υποαντοχής

Σχήμα 1- Γραφική απεικόνιση του Κριτηρίου Συμμόρφωσης X 6 t fck +1.37 s.
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Βιβλιογραφία

 ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86/2 - Μέθοδος προσδιορισμού της πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της
άμμου και τη βοήθεια κώνου.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/5 - Μέθοδος προσδιορισμού του ορίου υδαρότητας.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/6 - Μέθοδος προσδιορισμού του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/11
δοκιμή
συμπύκνωσης


- Μέθοδος προσδιορισμού βέλτιστης υγρασίας κατά την τροποποιημένη

ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/12 Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής, (ΦΕΚ 955/31.12.86).
προσδιορισμού χωρίς βάρη επιφόρτισης

Μέθοδος

 Κ.Τ.Σ. - Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
 ΠΔ 244/29-2-80 - «Περί Κανονισμού Τσιμέντου για Έργα από Σκυρόδεμα» (ΦΕΚ 69Α/28-4-1980).
 BS 1377-3 - Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3. Chemical and electrochemical tests. Method 5: Determination of the sulphate content of soil and ground water -- Μέθοδοι
δοκιμών εδάφους και την κατασκευή τεχνικών έργων. Μέρος 3. Χημικές και ηλεκτροχημικές δοκιμές.
Μέθοδος 5: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας του εδάφους και του υπογείου ύδατος σε θείο.
 ASTM D2922-04 - Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth) -- Πρότυπη επιτόπου δοκιμή συμπύκνωσης εδαφικών υλικών και μιγμάτων
εδάφους - αδρανών με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).
 ASTM D3017-04 - Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth). -- Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε νερό του
εδαφικού υλικού και του βράχου με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).
 ΕΛΟΤ EN 933-2
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων
αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος
διατομών κοσκίνων.
 ΕΛΟΤ EN 12390-2
Testing hardened concrete – Part 2 : Making and curing specimens for
strength test -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος. Μέρος 2 : Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων για
δοκιμές αντοχής.
 ΕΛΟΤ EN 12390-3
Testing hardened concrete – Part 3 : Compressive strength -- Δοκιμές
σκληρυμένου σκυροδέματος. Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων.
 ΕΛΟΤ EN 12390-5
Testing hardened concrete – Part 5 Flexuaral strength of test specimens -Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος. Μέρος 5: Αντοχή σε κάμψη δοκιμίων
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης
Road shoulders with horticultural soil and aggregates mixture

Κλάση τιμολόγησης: 3
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Πρόλογος
H παρούσα τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-08-00 «Κατασκευή
στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης» 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 τεχνικής προδιαγραφής
ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-08-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-0800 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 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 στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και
φυτικής γης

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η περιγραφή των εργασιών και των απαιτήσεων για την
κατασκευή ανώτερης στρώσης πάχους 8 cm μη σταθεροποιημένου ερείσματος οδού, από μίγμα αδρανών
υλικών, φυτικής γης και σπόρων (βλέπε παρακάτω Σχήματα 1A και 1Β).

- σε επίχωμα

- σε όρυγμα με
βαθειά τάφρο

.
Σχήματα 1Α και 1Β

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 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

5
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ΕΛΟΤ

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
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών
κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4. Ενσωματούμενα υλικά
4.1 Γενικά
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
(α)

Αδρανή υλικά

(β)

Σπόροι

(γ)

Φυτική γη ή κηπευτικό χώμα

(δ)

Νερό

4.2 Αποδεκτά υλικά
(α)

Αδρανή υλικά

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ακόλουθων Πινάκων 1,2,3,4 και 5:
Πίνακας 1 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2

Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Τύπος Ι

63 mm
40 mm
31,5 mm

100
85-99 (1)

100
85-99

(1)

20 mm
16 mm

55-85
55-85

10 mm
8 mm

35-65
35-65

4 mm

25-50

25-50

2 mm

19-40,5

19-44

1 mm

13,5-31

13,5-38

0,5 mm

8-24

8-32

0,063 mm

0-11

0-12

(1) Γίνεται αποδεκτό και το ποσοστό 100%

6

Τύπος ΙΙ
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Ο έλεγχος της κοκκομετρικής διαβάθμισης θα γίνεται μετά από πλύσιμο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN
933-1. Η διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι ομαλή, έτσι ώστε το σχετικό διάγραμμα να μην παρουσιάζει
απότομες διακυμάνσεις. Ο τύπος Ι χρησιμοποιείται για την κατασκευή της βάσης και/ ή της υπόβασης, ενώ ο
τύπος ΙΙ αποκλειστικά για την κατασκευή της υπόβασης.
Πίνακας 2 - Ελάχιστο διερχόμενο ποσοστό αδρανών υλικών
Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Κόσκινο 4mm

Κόσκινο 2mm

Κόσκινο 1mm

Π4 t Π2 + 6

Π2 t Π1 + 6

Π1 t 1,8 u Π0,063

Πίνακας 3 - Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις
Ονομαστικό
άνοιγμα
οπής κόσκινου
Κατά ΕΛΟΤ EN 933-2

Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Τύπος Ι

Τύπος ΙΙ

40 mm

r0%

r5%

31,5 mm

r5%

r5%

20 mm

r8%

r8%

16 mm

r8%

r8%

10 mm

r8%

r8%

8 mm

r8%

r8%

4 mm

r8%

r8%

0,5 mm

r5%

63 mm

r5%
r3%

0,063 mm

r3%

Πίνακας 4 - Απαιτήσεις διερχόμενου ποσοστού αδρανών υλικών από συγκεκριμένα κόσκινα
Τύπος μίγματος
Ι
ΙΙ

Διερχόμενο ποσοστό από συγκεκριμένα κόσκινα
10 d Π16 – Π8 d 25
10 d Π8 – Π4 d 25
10 d Π20 – Π10 d 25
10 d Π10 – Π4 d 25

Πίνακας 5 -Οριακές τιμές επιβλαβών συστατικών - απαιτήσεις φυσικών ιδιοτήτων αδρανών υλικών
Αργιλική μάζα και εύθρυπτοι κόκκοι
Υλικό λεπτότερο από 63 mm
Γαιάνθρακες και λιγνίτες
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2

10,0
1,0
1,0(2)
50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)

Από την απαίτηση αντοχής σε θρυμματισμό εξαιρούνται οι αερόψυκτες σκωρίες και οι σκωρίες υψικαμίνου.
Στην περίπτωση θραυστών αδρανών, εφόσον το λεπτότερο από 63mm υλικό αποτελείται από παιπάλη
κατεξοχήν ελεύθερη από άργιλο ή σχιστόλιθο, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί σε 1,5%
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(β) Σπόροι
Οι χρησιμοποιούμενοι σπόροι θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανάπτυξη χλοοτάπητα στις συνθήκες του
έργου και δεν πρέπει να είναι νωποί, ούτε να έχουν αλλοιωθεί.
Η προμήθεια των σπόρων θα γίνεται σε σφραγισμένες συσκευασίες, χωριστά για κάθε τύπο σπόρου. Οι
συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικές ετικέτες που θα αναγράφουν τα ακόλουθα:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

το όνομα και τον τύπο του σπόρου που περιέχουν
τον αριθμό παρτίδας
το καθαρό βάρος
το ποσοστό καθαρότητας και οδηγίες για τη διαδικασία της βλάστησης
το μέγιστο ποσοστό των περιεχομένων αγριόχορτων (ζιζανίων)
την προέλευση των σπόρων
την περιεχόμενη αδρανή ύλη
την ονομασία και τη διεύθυνση του εμπορικού διανομέα
το ποσοστό ανάμιξης κάθε συστατικού.

(γ) Φυτική γη ή κηπευτικό χώμα
Χρησιμοποιείται εκείνο το προϊόν της επιφανειακής εκσκαφής του φυσικού εδάφους που είναι κατάλληλο για
ανάπτυξη χλοοτάπητα ή κατάλληλης ενδημικής βλάστησης (πόα).
Στην περίπτωση προμήθειας κηπευτικού χώματος, αυτό θα πρέπει να είναι εύφορο, ψαθυρό, απαλλαγμένο
από απορρίμματα, τμήματα ξύλων, ρίζες, ζιζάνια, λίθους διάστασης μεγαλύτερης από 25 mm ή άλλα
συστατικά που μπορεί να εμποδίζουν την ανάπτυξη βλάστησης. Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα
ακόλουθα:
x

Συστατικά, σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1:
– οργανική ύλη

3 έως 10%

– υλικό 0.063 / 4.00 mm 20 έως 70%
– υλικό 0.005 / 0.063 mm 10 έως 60%
– υλικό  0.005 mm

5 έως 30%

x Οξύτητα:
– pH

6 έως 8%

(δ) Νερό
Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι απαλλαγμένο από συστατικά βλαβερά προς τους σπόρους,
όπως έλαια, οξέα, αλκαλικά συστατικά ή άλατα κλπ.

5 Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
5.1 Προετοιμασία επιφάνειας
Πριν από την κατασκευή της ανώτερης στρώσης του ερείσματος με τα υλικά του παρόντος άρθρου, θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των υποκείμενων στρώσεων του ερείσματος καθώς και όλες οι
στρώσεις του οδοστρώματος (εξαιρείται η στρώση κυκλοφορίας η οποία θα κατασκευαστεί σε άλλη περίοδο

8
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μετά το πέρας του έργου). Στην περιοχή όπου πρόκειται να εφαρμοσθεί το μίγμα αδρανών-φυτικής γης,
πρέπει να αφαιρεθεί το τυχόν υπάρχον υλικό σε βάθος 8,0 cm.

5.2 Ανάμιξη, διάστρωση και συμπύκνωση
Ο όγκος του προς εφαρμογή μίγματος θα πρέπει να αποτελείται από ποσοστό 50±10% αδρανών και
50±10% φυτικής γης με προσθήκη ικανής ποσότητας νερού για την συμπύκνωση.
Το μίγμα που θα παραχθεί πρέπει να είναι ομοιογενές.
Η διάστρωση του μίγματος θα γίνεται ομοιόμορφα. Κατά τη διάστρωση θα διαμορφώνονται οι επιφάνειες
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στη μελέτη διατομές έτσι ώστε το τελικό (συμπυκνωμένο) πάχος να είναι
8,0 cm.
Σβώλοι και λίθοι με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 cm θα απομακρύνονται.
Πριν από τη συμπύκνωση, η επιφάνεια του μίγματος σπέρνεται με ποσότητα σπόρων 8,5 g/m2.
Η συμπύκνωση του υλικού θα γίνεται ομοιόμορφα, έτσι ώστε να μη σχηματίζονται εξογκώματα, αύλακες ή
διατμήσεις στην τελική επιφάνεια. Μετά τη συμπύκνωση, θα ακολουθεί δεύτερη σπορά με επιπλέον
ποσότητα σπόρων 8,5 g/m2.

6 Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
(α) Έλεγχος της ποιότητας των αδρανών για την παραγωγή του μίγματος αδρανών - φυτικής γης, με
λήψη δειγμάτων σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 6:
Πίνακας 6 - Λήψη και έλεγχος δειγμάτων
Υλικά

Αδρανή παρόντος
άρθρου

Χαρακτηριστικά

Μέθοδοι ελέγχου ή
προδιαγραφές
Πρότυπα

διαβάθμιση

ΕΛΟΤ EN 933-1 και

Συχνότητα

1 δείγμα κάθε
1500 t

Θέση
δειγματοληψίας

Θέση παραγωγής ή
αποθήκευσης

ΕΛΟΤ EN 933-2

(β) Έλεγχος της ποσότητας των αδρανών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 της παρούσας.
(γ) Έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας της φυτικής γης ή του κηπευτικού χώματος και των
σπόρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 της παρούσας.
(δ) Αξιολόγηση της εργασίας κατασκευής ερείσματος με οπτικό έλεγχο του αποτελέσματος.
(ε) Η τελική επιφάνεια της στρώσης δεν πρέπει να παρουσιάζει τοπικές υψομετρικές διαφορές
μεγαλύτερες από ±2 cm από την θεωρητική στάθμη μελέτης.

7 Τρόπος επιμέτρησης
Οι εργασίες επιμετρώνται είτε σε τετραγωνικά μέτρα τελειωμένης επιφάνειας ερείσματος, είτε σε κυβικά
μέτρα συμπυκνωμένου υλικού. Οι ποσότητες υπολογίζονται αναλυτικά, κατά περίπτωση, με εμβαδομέτρηση
ή με λήψη διατομών πριν και μετά την κατασκευή.

9
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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 κατασκευής στρώσης
ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

10

x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων υλικών (αδρανών και φυτικής γης) και η
ανάμιξή τους στην αναλογία που προβλέπεται από την μελέτη.

x

Η προετοιμασία της επιφάνειας στην οποία εδράζεται η στρώση και η διάστρωση και συμπύκνωση
του μίγματος, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

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.
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Πρόλογος
H παρούσα τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-11-01 «Ασφαλτική
προεπάλειψη» 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 τεχνικής προδιαγραφής
ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-11-01, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-1101 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 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.

4
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Ασφαλτική προεπάλειψη

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η περιγραφή των εργασιών και των απαιτήσεων για την
κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης, δηλαδή την προμήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού απορρόφησης
(εάν απαιτείται), και την εφαρμογή (επάλειψή) του σε προϋπάρχουσα επιφάνεια οδοστρώματος
αποτελούμενη (συνήθως αλλά όχι μόνον) από υλικό βάσης οδοστρωσίας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Δεν υπάρχουν τυποποιητικές παραπομπές για την παρούσα Προδιαγραφή.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4
4.1

Ενσωματούμενα υλικά
Γενικά

Εκτός αν αλλιώς προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη το ασφαλτικό υλικό της ασφαλτικής προεπάλειψης θα
είναι ενός από του ακόλουθους τύπους:
x Ασφαλτικό γαλάκτωμα AE-P ή
x Γαλάκτωμα εμποτισμού ΡΕ-Ρ.

4.2 Αποδεκτά υλικά
Ο ανάδοχος θα προσκομίζει πιστοποιητικά του προμηθευτή (βιομηχανίας), ότι τα υλικά που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν, περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποδεκτής χημικής σύνθεσης υλικών τα οποία θα πρέπει
να καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

4.3 Υλικά απορρόφησης υπερχειλίζουσας προεπάλειψης
Εάν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν τέτοια υλικά αυτά θα είναι λεπτόκοκκα αδρανή (άμμος), προσαρμοσμένα
προς τις απαιτήσεις διαβάθμισης του παρακάτω Πίνακα 1, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται από τα συμβατικά
τεύχη:

5
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Πίνακας 1 - Διαβάθμιση υλικών απορρόφησης υπερχειλίζουσας προεπάλειψης
Μέγεθος κόσκινου
19,00 mm

5

Διερχόμενο %
(3/4 in)

100

4,75 mm

(No 4)

80-100

1,18 mm

(No 16)

45-80

30 μm

(No 50)

10-30

150 μm

(No 100)

2-10

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

5.1 Καιρικοί και θερμοκρασιακοί περιορισμοί
Το υλικό προεπάλειψης δεν θα εφαρμόζεται σε υγρή επιφάνεια ή όταν η ατμοσφαιρική θερμοκρασία είναι
κάτω από 10ºC, ή όταν οι καιρικές συνθήκες εμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Σε περιπτώσεις
που είναι επιβεβλημένη η ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών οι ως άνω περιορισμοί μπορεί να
παρακάμπτονται απλά μόνο με την έγκριση της Υπηρεσίας.

5.2 Εξοπλισμός
Στον εξοπλισμό θα περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον ένας ελαστικοφόρος οδοστρωτήρας, (αν απαιτείται)
διανομέας ασφάλτου (federal), καθώς και θερμαντήρας ασφαλτικού υλικού.
Ο διανομέας θα είναι ικανός να διατηρεί το υλικό προεπάλειψης σε σταθερή θερμοκρασία και να το διανέμει
ομοιόμορφα, με ομοιόμορφη πίεση, και σε καθορισμένη ποσότητα που θα κυμαίνεται μεταξύ 0,25 και 4,5
l/m2 , σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα στην μελέτη.
Όταν δεν εκτελείται ψεκασμός ο διανομέας θα ανακυκλώνει το υλικό προεπάλειψης, μέσω της δεξαμενής,
προς το βραχίονα διανομής και όλα τα άλλα προσαρτημένα εξαρτήματα. Για τον ακριβή έλεγχο της
ποσότητας ο διανομέας θα είναι εφοδιασμένος με χειροκίνητο ψεκαστήρα μονού ή διπλού ακροφυσίου με
βαλβίδα ελέγχου.
Ο εξοπλισμός του διανομέα θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων ταχύμετρο, μετρητή πίεσης, συσκευή
ογκομέτρησης ακρίβειας ή βαθμονομημένη δεξαμενή, καθώς και θερμόμετρο μέτρησης θερμοκρασίας του
περιεχομένου της δεξαμενής. Οι διανομείς θα είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιστή παροχής της αντλίας
τροφοδοσίας και με ακροφύσια πλήρους κυκλοφορίας, προσαρμοσμένα εγκάρσια και κάθετα.

5.3 Προετοιμασία της επιφάνειας
Η επιφάνεια που πρόκειται να προεπαλειφθεί θα πρέπει να έχει υποστεί εξομάλυνση και να είναι ελεύθερη
από κυματοειδείς αυλακώσεις, και χαλαρά υλικά, και θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα συμπυκνωμένη. Μπορεί
να είναι υγρή αλλά όχι κεκορεσμένη από υγρασία.

5.4 Εφαρμογή του υλικού προεπάλειψης
Η ασφαλτική προεπάλειψη θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ποσότητες ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας,
τις εφαρμοστέες αναλογίες, την θερμοκρασία των υλικών που προβλέπεται από τη μελέτη ή εγκρίνεται από
την Υπηρεσία.
Το υλικό προεπάλειψης θα εφαρμόζεται σε όλο το πλάτος του τμήματος που πρόκειται να επαλειφθεί, μέσω
πιεστικού διανομέα που θα ψεκάζει, με ομοιόμορφο και συνεχή τρόπο.

6
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Εάν διαπιστωθούν υπερπληρώσεις, υπερυψώσεις, γραμμώσεις ή άλλες ανομοιομορφίες κατά τη διάρκεια
του ψεκασμού, θα διακόπτεται η εργασία μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
Η συνολική ποσότητα του υλικού προεπάλειψης που θα εφαρμοσθεί σε επικαλυπτόμενες επιφάνειες, δεν θα
υπερβαίνει την προβλεπόμενη από την εγκεκριμένη μελέτη ποσότητα.
Όταν συντρέχουν λόγοι διεξαγωγής της κυκλοφορίας στην επιφάνεια που πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί,
τότε θα περιορίζεται αυτή στο μη προεπαλειμένο πλάτος της οδού, μέχρι να απορροφηθεί το υλικό
προεπάλειψης ώστε να μην καταστρέφεται από τους τροχούς των διερχόμενων οχημάτων. Μόνον τότε
μπορεί η κυκλοφορία να μετατίθεται στο προεπαλειμένο τμήμα, προκειμένου να επακολουθήσει η
προεπάλειψη και στο εναπομένον πλάτος της οδού.
Όταν προβλέπεται από την Μελέτη η επιφάνεια επί της οποίας έχει εφαρμοσθεί η ασφαλτική προεπάλειψη
θα κυλιδρώνεται με ελαστικοφόρο οδοστρωτήρα, με πίεση επαφής στους τροχούς τουλάχιστον 620 kPa
μέχρις ότου επιτευχθεί επιφάνεια λεία και σταθεροποιημένη.
Η φόρτωση και ο καθαρισμός του διανομέα, οι αναλογίες διάλυσης, και η αποθήκευση του υλικού, θα
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

5.5 Εφαρμογή του υλικού απορρόφησης
Στις περιπτώσεις που υλικό προεπάλειψης εμφανίζει εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς κατείσδυσης στην
υποκείμενη στρώση, πριν δοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία, θα εφαρμόζεται υλικό απορρόφησης της
υπερχειλίζουσας προεπάλειψης στις απαραίτητες ποσότητες, για την απορρόφηση του υπερβάλλοντος
υλικού.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
x Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 της
παρούσας.
x Έλεγχος της προετοιμασίας της επιφάνειας που πρόκειται να προεπαλειφθεί, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παραγράφου 5.3 της παρούσας.
x Διαπίστωση της καταλληλότητας των καιρικών συνθηκών, για την εφαρμογή της προεπάλειψης,
σύμφωνα με τους περιορισμούς της παραγράφου 5.1 της παρούσας.
x Έλεγχος της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με την
παράγραφο 5.2 της παρούσας.
x Έλεγχοι κατά την εφαρμογή του υλικού προεπάλειψης σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 της
παρούσας.
x Έλεγχοι της εφαρμογής υλικού απορρόφησης υπερχειλίζουσας προεπάλειψης, εφόσον
παρατηρείται υπερχείλιση.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της εργασίας ασφαλτικής προεπάλειψης θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] επαλειφόμενης
επιφάνειας οδοστρώματος.
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 κατασκευή ασφαλτικής
προεπάλειψης. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί.

x

Η εργασία διάστρωσης του υλικού προεπάλειψης στην ήδη προετοιμασμένη επιφάνεια.

7
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x

Η προμήθεια και εφαρμογή (αν απαιτηθεί) υλικού απορρόφησης του υπερχειλίζοντος υλικού
προεπάλειψης καθώς και η τυχόν κυλίνδρωση του υλικού προεπάλειψης.

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.
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Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0503-11-04 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
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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.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

32835

32836
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009

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

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

2

Τυποποιητικές παραπομπές ............................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ................................................................................................................................... 8

4.

Ενσωματούμενα υλικά .......................................................................................................................... 8

4.1

Συνδετικό υλικό .................................................................................................................................... 8

4.2

Αδρανή υλικά ......................................................................................................................................... 9

4.3

Μίγμα αδρανών υλικών ...................................................................................................................... 12

4.4

Μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος ................................................................................. 16

5

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας ....................................................................................................... 19

5.1

Παραγωγή ασφαλτομίγματος ............................................................................................................ 19

5.2

Μεταφορά ασφαλτομίγματος ............................................................................................................. 20

5.3

Προετοιμασία επιφάνειας.................................................................................................................. 20

5.4

Διάστρωση ασφαλτομίγματος ........................................................................................................... 21

5.5

Συμπύκνωση ασφαλτομίγματος ........................................................................................................ 21

5.6

Ενώσεις (συναρμογές)........................................................................................................................ 22

5.7

Περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών ............................................................................................ 22

5.8

Δοκιμαστικό τμήμα .............................................................................................................................23

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή ................................................................................................. 24

6.1

Κριτήρια αποδοχής υλικών ............................................................................................................... 24

6.2

Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής...................................................................................... 24

6.3

Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων ....................................................................................... 27

7

Όροι υγείας και ασφάλειας ............................................................................................................... 28

8

Τρόπος επιμέτρησης .......................................................................................................................... 28

8.1

Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων ....................................................................................... 28

8.2

Επιμέτρηση ενσωματούμενου ασφαλτικού σκυροδέματος κατά βάρος ...................................... 29

8.3

Επιμέτρηση ανά τετραγωνικό μέτρο................................................................................................. 29

8.4

Μεταφoρά υλικών ............................................................................................................................... 29

8.5

Προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη ...................................................................................... 29

Παράρτημα Α (Ιδιότητες μιγμάτων ανακυκλούμενου - νέου ασφαλτομίγματος) .................................... 30
Παράρτημα Β (Πίνακας διορθωτικών συντελεστών ευστάθειας Marshall) .............................................. 31
Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 32

3

32837

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα 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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Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος
κλειστoύ τύπου.
Οι ασφαλτικές στρώσεις διακρίνονται σε: επιφανειακή στρώση (στρώση κυκλοφορίας), συνδετική στρώση,
ισοπεδωτική (εξομαλυντική) στρώση και ασφαλτική βάση.
Τα αναφερόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή έχουν εφαρμογή και κατά την εκτέλεση των έργων
κατασκευής και συντήρησης των ασφαλτικών στρώσεων.
Η χρήση της παρούσας Προδιαγραφής για σύνταξη σχετικών μελετών εναπόκειται στην κρίση των
μελετητών και του ΚτΕ.

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 EN 12591

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade
bitumens -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για
ασφάλτους οδοστρωσίας.

ΕΛΟΤ EN 14023

Bitumen and bituminous binders - Framework specification for polymer
modified bitumens -- Άσφαλτος και συνδετικά ασφαλτικών – Πλαίσιο
προδιαγραφών - για τροποποιημένη άσφαλτο με πολυμερή.

ΕΛΟΤ EN 12697-1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble
binder content – Ασφαλτομίγματα Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό

ΕΛΟΤ EN 12697-3

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3: Bitumen
recovery: Rotary evaporator -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής
θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 3: Ανάκτηση ασφάλτου:
Περιστρεφόμενος αποστακτήρας.

ΕΛΟΤ EN 12697-5 +Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι
δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 5: Προσδιορισμός της
μέγιστης πυκνότητας.

ΕΛΟΤ EN 12697-6 +Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6:
Determination of bulk density of bituminous specimens -- Ασφαλτικά
μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 6:
Προσδιορισμός της φαινόμενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιμίων.
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ΕΛΟΤ EN 12697-8

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 8:
Determination of void characteristics of bituminous specimens -Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος
8: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε κενά των ασφαλτικών
δοκιμίων.

ΕΛΟΤ EN 12697-12

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12:
Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος
12: Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιμίων
ασφαλτομίγματος

ΕΛΟΤ EN 12697-22

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 22: Wheel
tracking -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 22: Δοκιμή τροχαυλάκωσης

ΕΛΟΤ EN 12697-23

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 23:
Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens -Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος
23: Προσδιορισμός της έμμεσης εφελκυστικής αντοχής δοκιμίων
ασφάλτου.

ΕΛΟΤ EN 12697-34+Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34:
Marshall test -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 34: Δοκιμή Marshall.

ΕΛΟΤ EN 12697-35+Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35:
Laboratory mixing -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 35: Ανάμιξη στο εργαστήριο.

ΕΛΟΤ EN 12697-39

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39: Binder
content by ignition -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 39: Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε
συνδετικό υλικό με ελεγχόμενη καύση.

ΕΛΟΤ EN 13036-1

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1:
Measurement of pavement surface macrotexture depth using a
volumetric patch technique -- Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και
αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Μέτρηση του βάθους της
μακροδομής της επιφάνειας με την βοήθεια της τεχνικής μέτρησης όγκου
κηλίδας.

ΕΛΟΤ EN 13036-7

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7:
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων Χαρακτηριστικά
επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 7:
Μέτρηση ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων
(τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα.

ΕΛΟΤ EN 45011

General requirements for bodies operating product certification systems
-- Γεvικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίvoυv σε πιστoπoίηση
πρoϊόvτωv.

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
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ΕΛΟΤ EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- για τον
προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 6. Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης
του νερού.

ΕΛΟΤ EN 1097-7

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7:
Determination of the particle density of filler - Pyknometer method -Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7:
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνομέτρου.

ΕΛΟΤ EN 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. Δοκιμές
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός
κοκκομετρικών κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος
διατομών κοσκίνων

ΕΛΟΤ EN 933-3

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των
αδρανών Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης
πλακοειδούς

ΕΛΟΤ EN 933-5

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of
percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate
particles -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5:
Προσδιορισμός του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων
επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of
fines - Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου
κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική
αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου.

ΕΛΟΤ EN 933-10

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of
fines - Grading of fillers (air jet sieving) -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 10:
Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Κοκκομετρική
διαβάθμιση των φίλλερ (κοσκίνισμα με ρεύμα αέρα).

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων
των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή
θειικού μαγνησίου.

ΕΛΟΤ EN 1426

Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration -Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός της διείσδυσης
με βελόνα.

ΕΛΟΤ EN 1427

Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point Ring and Ball method -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών Προσδιορισμός του σημείου μαλάκυνσης - Μέθοδος δακτυλιδίου

ΕΛΟΤ EN 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση.
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Όροι και ορισμοί

3.1 Ασφαλτικό σκυρόδεμα: είναι το μίγμα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης.
Τα αδρανή σχηματίζουν μία αλληλοσυνδεδεμένη δομή, η οποία έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αντοχή
του μίγματος σε ευστάθεια κατά τη φόρτιση.
3.2 Επιφανειακή στρώση: είναι η ανώτερη ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή με την
κυκλοφορία, και ως εκ τούτου πρέπει να παρέχει ομαλή, άνετη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης.

3.3 Συνδετική στρώση: είναι η ασφαλτική στρώση μεταξύ της επιφανειακής στρώσης και ασφαλτικής
βάσης. Η στρώση αυτή παρέχει μια ομαλή επιφάνεια, με τις επιθυμητές κλίσεις, επί της οποίας διαστρώνεται
η στρώση κυκλοφορίας. Η συνδετική στρώση έχει συνήθως πάχος 4,0 - 10,0 cm.

3.4 Ισοπεδωτική (εξομαλυντική) στρώση: είναι η ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους που
διαστρώνεται πάνω σε υφιστάμενη παλαιά επιφάνεια οδοστρώματος για την επίτευξη της απαιτούμενης
επίκλισης του οδοστρώματος, ή την εξάλειψη επιφανειακών ανωμαλιών. Επί της ισοπεδωτικής στρώσης
διαστρώνονται οι προβλεπόμενες επικείμενες στρώσεις.

3.5 Η ασφαλτική βάση: κατασκευάζεται σε μία ή περισσότερες στρώσεις πάχους 5,0 - 10,0 cm.
Συνιστάται η ασφαλτική βάση, σε περίπτωση που έχει πάχος έως 10 cm, να διαστρώνεται εφ’ άπαξ.
Επίσης:
x Το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται εν συντομία από τα γράμματα ΑΣ και έναν αριθμό
που δηλώνει το κόσκινο διέλευσης των αδρανών, π.χ. ΑΣ 12 δηλώνει ασφαλτικό σκυρόδεμα με
αδρανή συγκρατούμενα έως και 10% κατά βάρος από κόσκινο βροχίδας 12 mm.
x Κατά τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και το ονομαστικό μέγεθος του χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου
αδρανούς.
x Στην περίπτωση του λεπτόκοκκου αδρανούς το συγκρατούμενο ποσοστό στο κόσκινο
αναφοράς ανέρχεται έως και στο 15%.

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Συνδετικό υλικό
Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέματος για όλες τις στρώσεις, είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας
τύπου 20/30, 35/50, 50/70 ή 70/100, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12591. (Πίνακες 1
και Α.1. )
Ο τύπος που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορίζεται από τον μελετητή, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες
της περιοχής του έργου και τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις αξιοποίησης
ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άσφαλτος 100/150.
Για την κατασκευή της επιφανειακής στρώσης, της συνδετικής στρώσης και της ασφαλτικής βάσης,
χρησιμοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 35/50 ή 50/70 ή 70/100.
Άσφαλτος 20/30 χρησιμοποιείται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του Μελετητή (σκληρή
άσφαλτος).
Το συνδετικό υλικό των μιγμάτων που προορίζονται για την συντήρηση ή/ και ενίσχυση παλαιών
οδοστρωμάτων (αποκατάσταση της επιφανειακής στρώσης κ.λπ.), ιδιαίτερα σε αυτοκινητοδρόμους ή
δρόμους με υψηλή κυκλοφορία, μπορεί να είναι και τροποποιημένη άσφαλτος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Πρότυπου ΕΛΟΤ EN 14023, [Πίνακας 1 και Α.1 (Ν)] ή [Πίνακα 4 και Α.4 (Ν)], ανάλογα με τον τύπο του
πολυμερούς που χρησιμοποιείται.
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Η τροποποιημένη άσφαλτος (άσφαλτος και πολυμερές) συντίθεται σε κατάλληλες μονάδες πριν από την
ανάμιξή της με τα αδρανή.
Για τη χρήση της τροποποιημένης ασφάλτου θα συντάσσεται ειδική μελέτη, στην οποία θα περιέχονται, πλην
της μελέτης σύνθεσης του ασφαλτομίγματος, και αποδεικτικά στοιχεία περί της αποτελεσματικότητας και των
βελτιώσεων που επέρχονται από τη χρήση της συγκεκριμένης τροποποιημένης ασφάλτου έναντι της κοινής
ασφάλτου οδοστρωσίας, με βάση τις εργαστηριακές δοκιμές που προδιαγράφονται από τη σειρά των
Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12697.
Σε ασφαλτομίγματα για επιφανειακές στρώσεις, όταν χρησιμοποιείται περισσότερο από 10%, κατά βάρος,
ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα με κοινή άσφαλτο οδοστρωσίας και η άσφαλτος που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί είναι επίσης κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας, θα πρέπει να επιλέγεται τύπος ασφάλτου τέτοιος
ώστε η προκύπτουσα τιμή της Εισδυτικότητας ή του Σημείου Μάλθωσης να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις
της κοινής ασφάλτου που αρχικά ήθελε επιλεχθεί άνευ της προσθήκης ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος. Οι
υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των παραπάνω δύο τιμών θα γίνονται σύμφωνα με τις εξισώσεις που
δίνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Σε ασφαλτομίγματα για συνδετικές στρώσεις, ισοπεδωτική και ασφαλτική βάση, τα ανωτέρω ισχύουν για
ποσοστό εμπεριεχομένου ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος περισσότερο από 20%.
Για ποσοστά μικρότερα από τα ανωτέρω εμπεριεχομένου ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος δεν απαιτείται ο
προσδιορισμός της προκύπτουσας εισδυτικότητας ή σημείου μάλθωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
άσφαλτος που χρησιμοποιείτο και άνευ εξ ανακυκλώσεως υλικού.

4.2 Αδρανή υλικά
Τα αδρανή υλικά (χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα) πρέπει να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγή,
απαλλαγμένα από αποσαθρωμένα τεμάχια, σβώλους αργίλου, αργιλούχες επικαλύψεις και γενικά
οποιασδήποτε φύσης περιβλήματα.
Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά
Το χονδρόκοκκο αδρανές (υλικό συγκρατούμενο στο κόσκινο 2 mm) θα είναι λατομικής προέλευσης ή από
φυσικά αμμοχάλικα ή σκωρίες κατάλληλης σκληρότητας και ανθεκτικότητας, και θα παράγεται με πολλαπλή
θραύση.
Το χονδρόκοκκο αδρανές για την ασφαλτική βάση, τη συνδετική στρώση, την ισοπεδωτική στρώση ή την
επιφανειακή στρώση, όπου αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πληροί και τις παρακάτω
απαιτήσεις:
α)

Η φθορά κατά τη δοκιμή θρυμματισμού από τριβή και κρούση κατά Los Angeles σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2 (άρθρο 5), πρέπει να είναι: ≤ 40%, για υπεραστικούς ή αστικούς
δρόμους στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση και ≤ 30% για τους υπόλοιπους δρόμους με δύο ή περισσότερες λωρίδες ανά
κατεύθυνση.

β)

Το σχήμα του χονδρόκοκκου αδρανούς καθορίζεται από το δείκτη πλακοειδούς, σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3, η τιμή του οποίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25.

γ)

Η ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιμή υγείας) θα εκτελείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1367-2, με θειικό μαγνήσιο. Η απώλεια βάρους θα είναι μικρότερη του 18%.

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί χονδρόκοκκο αδρανές υλικό προερχόμενο από θραύση φυσικών
χαλικιών από ορυχεία ή ποτάμια, το ποσοστό των κόκκων με μία ή περισσότερες επιφάνειες προερχόμενες
από θραύση και σύνθλιψη πρέπει να είναι ≥ 50%, κατά βάρος, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών
κόκκων πρέπει να είναι < 10%, κατά βάρος. Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-5.
Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν σκωρίες για την παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέματος θα
εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι:
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α)

Σταθερότητα όγκου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1, (παράγραφος 19.3), όταν
χρησιμοποιούνται σιδηροσκωρίες και

β)

Αποσύνθεση διττανθρακικού πυριτίου ή/ και αποσύνθεση σιδήρου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 1744-1, (παράγραφοι 19.1 και 19.2, του Προτύπου αντίστοιχα), όταν χρησιμοποιούνται
ψυχόμενες στον αέρα σκωρίες υψικαμίνου (Air cooled blast furnace slags)

Η ευστάθεια όγκου (ποσοστό μεταβολής του όγκου) των αδρανών από σιδηροσκωρίες, πρέπει να είναι d
3,5%. H αποσύνθεση των ψυχόμενων στον αέρα σκωριών υψικαμίνου θα πρέπει να είναι μηδενική και στις
δύο περιπτώσεις.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του χονδρόκοκκου υλικού για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα βρίσκονται εντός
των ορίων του παρακάτω Πίνακα 1.
Πίνακας 1 - Όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων χονδρόκοκκου αδρανούς για ασφαλτικών στρώσεων
Ονομαστικό άνοιγμα
οπής κόσκινοu
κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2
(mm)
63
(50)(1)

Διερχόμενο ποσοστό %
(κατά βάρος)
Χ-40

40

90-99
(90-100)

(25,0)
20
(19,0)

20-55
0-15

12,5
(12,5)
10
(9,5)
4,0
(4,75)

0-5
-

2,0
(2,36)

Χ-20

(1)

Χ-10

-

100
90-99
(95-100)

100
90-99

-

(90-100)

-

100
90-99

25-60

(90-100)

100
90-99

20-55

40-75

0-10

0-10

5-25

10-30

0-2

0-2

(0-5)

(0-5)

0-10

0-10

0-2

0-2

(0- 5)

(0-5)

-

1,0
(1,18)

Χ-12,5

100

(37,5)
31,5

Χ-25

-

-

(85-100)

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2 και τα αντίστοιχα όρια.

Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
Τα λεπτόκοκκα αδρανή (υλικά ονομαστικού μεγέθους 2 mm και συγκρατούμενα στο κόσκινο 0,063 mm) θα
αποτελούνται από θραυστή άμμο κατάλληλου πετρώματος, ή φυσική άμμο, ή θραυστή άμμο σκωριών, ή
από συνδυασμό αυτών. Ειδικά για την επιφανειακή στρώση η άμμος θα προέρχεται από θραύση
πετρωμάτων με φθορά κατά Los Angeles ≤ 30% (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2).
Η κοκκομετρική διαβάθμιση των λεπτόκοκκων υλικών για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα ανταποκρίνεται
στα όρια των κοκκομετρικών διαβαθμίσεων που δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2.
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Πίνακας 2 - Όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων λεπτόκοκκου αδρανούς υλικού για ασφαλτικές
στρώσεις.
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2

(1)

Διερχόμενο ποσοστό %
(κατά βάρος)

(mm)

Λ-4

6,3

100

4,0

85-99

(4,75)(1)

(100)

Λ-2

100

2,0

70-95

85-99

(2,36)

(75-100)

(95-100)

1,0

45-70

60-95

(1,18)

(50-74)

(85-100)

0,5

23-47

40-80

(0,6)

(28-52)

(65-90)

0,25

6-25

20-50

(0,30)

(8-30)

(30-60)

0,063

0-15

0-15

(0,075)

(0-16)

(0-16)

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟτ EN 933-2:1995 και τα αντίστοιχα όρια

Το λεπτόκοκκο κλάσμα των αδρανών ( 2,0 mm) πρέπει να έχει ισοδύναμο άμμου (Sand Equivalent)
μεγαλύτερο του 55, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8.
Παιπάλη
Η παιπάλη, το πολύ λεπτό υλικό που διέρχεται από το κόσκινο ανοίγματος 0,063 mm, μπορεί να είναι από
ασβεστόλιθο, σκωρίες, υδράσβεστο, τσιμέντο Portland, ιπτάμενη τέφρα, ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
υλικό. ελεύθερο αργιλικών προσμίξεων.
Η παιπάλη κατά την ώρα της ενσωμάτωσής της θα πρέπει να είναι επαρκώς ξηρή για να ρέει, η δε
κοκκομετρική της διαβάθμιση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-10, θα πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις του Πίνακα 3:
Πίνακας 3 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης παιπάλης
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2
(mm)

Διερχόμενο ποσοστό %
(κατά βάρος)

2

100

0,125

85-100

0,063

75-100

Όταν το ποσοστό της παιπάλης στο μίγμα των αδρανών είναι μεγαλύτερο από 3%, πρέπει να γίνεται
έλεγχος ως προς την περιεκτικότητα σε υλικά υψηλής πλαστικότητας (π.χ. διογκούμενη άργιλο) με τον
προσδιορισμό της τιμής του δείκτη “μπλε του μεθυλενίου” (MBF), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.
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Κατά κανόνα η επιτρεπτή τιμή MBF για τα ασφαλτομίγματα όλων των στρώσεων είναι d 10 g/kg. Υψηλότερες
τιμές γίνονται αποδεκτές εφ' όσον ο λόγος παιπάλης προς άσφαλτο ευρίσκεται εντός της περιοχής 0,6-1,2.
Πέραν των παραπάνω ελέγχων θα προσδιορίζεται η πυκνότητα και η υδατοαπορρόφηση των χονδρόκοκκων
και λεπτόκοκκων αδρανών, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-6, παράγραφος 7,8 ή 9, ανάλογα με το
μέγεθος των κόκκων. Επίσης θα προσδιορίζεται και η πυκνότητα της παιπάλης σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ EN 1097-7.
Η υδατοαπορροφητικότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.
Αδρανή υλικά από ανακύκλωση ασφαλτομίγματος
Ως αδρανή υλικά για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προϊόντα
ανακύκλωσης παλαιών ασφαλτικών. Το μέγιστο μέγεθος αδρανών υλικών του ανακυκλούμενου
ασφαλτομίγματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των αδρανών υλικών του νέου
μίγματος.
Οι ιδιότητες των αδρανών υλικών που εμπεριέχονται στο ανακυκλούμενο ασφαλτόμιγμα θα πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονικών αδρανών υλικών του νέου ασφαλτομίγματος.
Οι έλεγχοι επί τoυ προς χρήση υλικού από ανακύκλωση θα γίνονται σε θρυμματισμένο υλικό στην τελική του
μορφή με την οποία θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του τελικού ασφαλτομίγματος.

4.3 Μίγμα αδρανών υλικών
Τα χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή θα προσκομίζονται στο συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος
σε δύο ή περισσότερα χωριστά κλάσματα. Η παιπάλη συνιστάται να προσκομίζεται και να προστίθεται
ξεχωριστά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ασφαλτομίγματος σε περιεκτικότητα παιπάλης.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ενιαίου μίγματος αδρανών υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι η κοκκομετρική
του διαβάθμιση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
Το μίγμα των αδρανών υλικών που προκύπτει από τη σύνθεση των χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και
παιπάλης πρέπει να έχει κοκκομετρική διαβάθμιση εντός των ορίων που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 4,
για το συγκεκριμένο τύπο ασφαλτομίγματος. Η γραφική απεικόνιση των ορίων του παρακάτω Πίνακα 4, για
κάθε ασφαλτικό σκυρόδεμα, δίνεται στα παρακάτω Σχήματα 1 έως 5.
Η τελική κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών υλικών προερχόμενη από τη σύνθεση αυτών θα
πρέπει να είναι ομαλή, παράλληλη με τις οριακές καμπύλες και κατά το δυνατόν να μην διέρχεται από την
κρίσιμη ζώνη που αντιστοιχεί στον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέματος σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα
5.
Για εφαρμογές σε οδούς βαριάς κυκλοφορίας η τελική καμπύλη του μίγματος αδρανών υλικών συνιστάται να
διέρχεται κάτω από την περιοχή που ορίζεται από την κρίσιμη ζώνη.
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Πίνακας 4 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών για ασφαλτικό σκυρόδεμα
κλειστού τύπου

Ονομαστικό άνοιγμα οπής
κόσκινου κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2

Τύπος ασφαλτομίγματος
ΑΣ 40

ΑΣ 31,5

ΑΣ 20

Σ 12,5

ΑΣ 10

(mm)
63
(50) (1)
40
(37,5)
31,5
(25,0)

100
90-100

100

-

90-100

100

-

90-100

100

56-80

-

90-100

100

-

90-100

20

58-81

(19)

(56-80)

12,5
(12,5)

-

10

58-81

(9,5)

(56-80)

4

20-50

26-56

31-61

39-70

49-80

(4,75)

(23-53)

(29-59)

(35-65)

(44-74)

(55-85)

2

14-39

18-43

21-46

25-55

29-63

(2,36)

(15-41)

(19-45)

(23-49)

(28-58)

(32-67)

0,25

3-15

4-16

4-18

4-19

6-21

(0,30)

(4-16)

(5-17)

(5-19)

(5-21)

(7-23)

0,063

0-5

1-6

1-7

1-9

1-9

(0,075)

(0-6)

(1-7)

(2-8)

(2-10)

(2-10)

Προτεινόμενα μεγέθη χονδρόκοκκων αδρανών
Χ-40 &
Χ-25

Χ-25

Χ-20

Χ-12,5

Χ-10

Συνιστώμενα πάχη μεμονωμένης στρώσης (mm)
70-100

50-80

40-60

25-40

<30

Προτεινόμενη χρήση
Ισοπεδωτική στρώση
Επιφανειακή στρώση
Συνδετική στρώση
Ασφαλτική βάση
(1)

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2 και τα αντίστοιχα όρια
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Πίνακας 5 - Κρίσιμες ζώνες τελικής κοκκομετρικής καμπύλης μίγματος αδρανών υλικών
Ονομαστικό άνοιγμα οπής
κόσκινου κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2

Τύπος ασφαλτομίγματος
ΑΣ40

ΑΣ 31,5

ΑΣ20

ΑΣ12,5

ΑΣ10

-

-

-

36,3-36,3

44,0-44,0

(mm)
4

32.0-32. Ο

37,0-37,0

(4,75/1)

(37,5-37,5)

(39,5-39,5)

2

21,0-26,0

24,5-29,0

32,3-32,3

(2,36)

(23,3-27,3)

(26,8-30,8)

(34,6-34,6)

1

14,0-20,0

17,0-22,7

20,5-26,5

(1,18)

(15,5-21,5)

(18,1-24,1)

(22,3-28,3)

0,5

11,0-14,0

13,0-16,0

15,7-18,5

(0,6)

(11,7-15,7)

(13,6-17,6)

(16,7-20,7)

0,25

9,0-9,0

10,4-10,4

(0,3)

(10-10)

(11,4-11,4)

13,7-13,7

(39,1-39,1) (47,2-47,2)
23,5-29,7

29,5-35,0

(25,6-31,6) (31,6-37,6)
18,0-21,0

22,0-25,0

(19,1-23,1) (23,5-27,5)
14,0-14,0

17,0-17-0

(15,5-15,5) (18,7-18,7)
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(1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2 και τα αντίστοιχα όρια

Οι διαβαθμίσεις που δίνονται στον προηγούμενο Πίνακα 4 αντιστοιχούν σε ίδια (ή περίπου ίδια) φαινόμενη
πυκνότητα χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών. Σε περίπτωση που οι φαινόμενες πυκνότητες των
κλασμάτων διαφέρουν περισσότερο από 0,20 g/cm3, θα γίνεται ανάλογη προσαρμογή στην τελική καμπύλη
του μίγματος για να ληφθεί υπόψη η προκύπτουσα ογκομετρική διαφορά.

4.4 Μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος
4.4.1 Γενικά
Η μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος αποσκοπεί στον καθορισμό των αναλογιών των κλασμάτων των
αδρανών (χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης) και της περιεκτικότητας συνδετικού υλικού, για να
επιτευχθεί βελτιστοποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς του ασφαλτομίγματος. Κατά τη
μελέτη γίνεται επίσης έλεγχος των μηχανικών και των φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών.
Ο προσδιορισμός των αναλογιών των κλασμάτων των αδρανών γίνεται με διάφορες μεθόδους ενώ ο
προσδιορισμός της βέλτιστης περιεκτικότητας ασφάλτου οδοστρωσίας στο ασφαλτικό σκυρόδεμα γίνεται με
την δοκιμή Marshall όπως περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-34.
Η μελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο (πιστοποιημένο
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45011, με αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών (αδρανή, άσφαλτος, κ.λπ.) από
εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη.
Πριν την έναρξη της μαζικής παραγωγής του ασφαλτομίγματος για την εκτέλεση των εργασιών, θα ελέγχεται
η συμβατότητα του παραγόμενου ασφαλτομίγματος με αυτό που καθορίσθηκε από τη μελέτη σύνθεσης όσον
αφορά την κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών, την περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό και τις
χαρακτηριστικές ιδιότητες του ασφαλτομίγματος.
Οι έλεγχοι συμβατότητας του παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνονται από το ίδιο εργαστήριο
που εκπόνησε την μελέτη σύνθεσης, ή από άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο, το οποίο θα αναλάβει και τον
συνεχή εργαστηριακό έλεγχο του ασφαλτομίγματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η τυχόν απόκλιση από τη μελέτη σύνθεσης, (στην κοκκομετρική διαβάθμιση και το ποσοστό ασφάλτου), θα
διορθώνεται και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα επαναπροσδιορίζονται,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
4.4.2 Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέματος
Το ασφαλτικό σκυρόδεμα από άσφαλτο οδοστρωσίας και τα αδρανή υλικά ή το ανακυκλωμένο
ασφαλτόμιγμα, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-35, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στον παρακάτω Πίνακα 6.
Πίνακας 6 - Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέματος κλειστού τύπου για οδοστρώματα οδών και
αεροδρομίων για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις
Χαρακτηριστικά κριτήρια

Για όλες τις κατηγορίες οδών

Βαθμός συμπύκνωσης, κτύποι

2x75

Ευστάθεια, kN

> 8,0

Παραμόρφωση, mm

2,0 - 3,5 (1)

Κενά αέρος, (%)

3,0 - 5,0

Κενά που γέμισαν με άσφαλτο, %

65 - 74

1

( ) Τα όρια της παραμόρφωσης διαμορφώνονται σε 2,0 – 4,5 σε περίπτωση χρήσης τροποποιημένης ασφάλτου.
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Για όλες τις περιπτώσεις
Ονομαστικό μέγεθος
μίγματος αδρανών
(mm)

3%

4%

5%

(Κενά στο σκελετό των αδρανών)

40

> 10,0

> 11,0

>12,0

%

31,5

> 11,0

> 12,0

>13,0

20

> 12,0

> 13,0

>14,0

Κενά συμπυκνωμένων αδρανών

Για κενά αέρος

12,5

> 13,0

> 14,0

>15,0

10

> 14,0

> 15,0

>16,0

-

Το ποσοστό των κενών υπολογίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-8.

-

Οι τιμές που δίνονται στον Πίνακα 6 αναφέρονται σε δοκίμια διαμέτρου 100 mm (ή 101,6 mm), τα οποία
χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση των ασφαλτικών σκυροδεμάτων ΑΣ10, ΑΣ12,5, ΑΣ20 και ΑΣ31,5, (βλέπε
Πίνακα 4 της παρούσας).

-

Για τη σύνθεση του ασφαλτικού σκυροδέματος ΑΣ40 χρησιμοποιούνται δοκίμια διαμέτρου 150 mm (152,4 mm)
και ύψους 95,2 mm. Τα δοκίμια, τα οποία παρασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Asphalt Institute,
συμπυκνώνονται με 2x112 κτύπους, με τη συσκευή συμπύκνωσης Marshall, με βάρος πίπτοντος σώματος
10,2 kg. Λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους δοκιμίων, η ελάχιστη επιτρεπτή τιμή της ευστάθειας είναι 18 kN και το
εύρος των επιτρεπτών τιμών παραμόρφωσης αυξάνεται σε 3,00 - 5,25 mm.

-

Για δοκίμια διαμέτρου 150 mm εφαρμόζονται οι διορθωτικοί συντελεστές ευστάθειας που δίνονται στον Πίνακα
του Παραρτήματος Β της παρούσας.

Η μέγιστη πυκνότητα του ασφαλτομίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-5
Η φαινόμενη πυκνότητα συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος (bulk density) υπολογίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 12697-6.

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα πρέπει επίσης να ικανοποιεί και τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) Ο λόγος παιπάλης/ ασφάλτου (ποσοστό παιπάλης προς ποσοστό ασφάλτου) θα κυμαίνεται μεταξύ
0,6 έως 1,2.
β) Ο λόγος των εφελκυστικών αντοχών των δοκιμίων που προκύπτει από την εκτέλεση δοκιμών με
βάση τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12697-12 και ΕΛΟΤ EN 12697-23 θα πρέπει να είναι για μεν την
επιφανειακή στρώση | 80%, για δε τις λοιπές ασφαλτικές στρώσεις | 70%. Τα δοκίμια θα
παρασκευάζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα δοκίμια Marshall.
Για τη διασφάλιση της καλής συμπεριφοράς του τελικού μίγματος της επιφανειακής στρώσης και της
συνδετικής στρώσης σε τροχοαυλάκωση συνιστάται να εκτελείται και η δοκιμή τροχοαυλάκωσης. Ο ρυθμός
τροχοαυλάκωσης και το βάθος τροχοαυλάκωσης κατά τη δοκιμή του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12697-22 με τη
μικρή συσκευή τροχοαυλάκωσης - Μοντέλο Α, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρακάτω
Πίνακα 7.
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Πίνακας 7 - Απαιτήσεις ρυθμού και βάθους τροχοαυλάκωσης

Περιγραφή θέσης

Θερμοκρασία
ελέγχου οC

Τροχοαυλάκωση
Ρυθμός
mm/h

Μικρής καταπόνησης:

Βάθος
mm

Δεν απαιτείται

αυτοκινητόδρομοι και λοιπές οδοί με ΕΟ (1) < 1500
Μεσαίας έως υψηλής καταπόνησης:
αυτοκινητόδρομοι με ΕΟ από 1501-4000, τμήματα σε
ανωφέρεια / κατωφέρεια με κλίση 3% - 10% και ΕΟ από 10012500, ή με κλίση > 10% και ΕΟ από 501-1500, προσέγγιση σε
σηματοδοτούμενο κόμβο ή πλατεία με ΕΟ από 251-1000

45 οC

< 2,0

< 4,0

60 οC

< 5,0

< 7,0

Υψηλής έως πολύ υψηλής καταπόνησης:
αυτοκινητόδρομοι με ΕΟ > 4000, τμήματα σε ανωφέρεια/
κατωφέρεια με κλίση 3% - 10% και ΕΟ > 2500, ή με κλίση >
10% και ΕΟ > 1500, προσέγγιση σε σηματοδοτούμενο κόμβο ή
πλατεία με ΕΟ >1000
(1)

ΕΟ = Εμπορικά Οχήματα (οχήματα μικτού βάρους >1500 kg) στη λωρίδα υπολογισμού ανά ημέρα

4.4.3 Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από το ασφαλτικό σκυρόδεμα της μελέτης
Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις ως προς την κοκκομετρική διαβάθμιση και την περιεκτικότητα
ασφάλτου δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 8.
Πίνακας 8 - Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από το ασφαλτόμιγμα της μελέτης
Κοκκομετρική διαβάθμιση/
περιεκτικότητα ασφάλτου

Επιτρεπόμενη απόκλιση (%)

Μέγεθος κοσκίνου
±8

> 12,5 mm
10 mm (9,5 mm)

(1)

και 4 mm (4,75 mm)

±5 (6)

0,25 mm (0,3 mm)

±4 (5)

0,063 mm (0,075 mm)
Περιεκτικότητα ασφάλτου, κατά βάρος ασφαλτομίγματος
(1)

±7

2 mm (2,36 mm)

±2
±0,3

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2: και τα αντίστοιχα όρια.

Η εξάντληση των επιτρεπομένων αποκλίσεων πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα να βρεθεί η κοκκομετρική
διαβάθμιση εκτός των οριακών τιμών που δίνονται στον προηγούμενο Πίνακα 4. Εφ' όσον το ασφαλτικό
σκυρόδεμα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του προηγούμενου Πίνακα 6, η ως άνω οριακή διαβάθμιση γίνεται
αποδεκτή.
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Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

5.1 Παραγωγή ασφαλτομίγματος
Η παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίζουν
την ομοιομορφία του ασφαλτομίγματος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής.
Η εγκατάσταση παραγωγής θα περιλαμβάνει:
-

δεξαμενές ομοιόμορφης θέρμανσης ασφάλτου,

-

κατάλληλο σύστημα σωληνώσεων τροφοδοσίας ασφάλτου,

-

σύστημα ελέγχου τροφοδοσίας ασφαλτικού συνδετικού υλικού στον αναμικτήρα,

-

συστήματα ακριβείας για την ομοιόμορφη τροφοδότηση των αδρανών στον ξηραντήρα από δύο ή
περισσότερες αποθήκες (σιλό),

-

κατάλληλης δυναμικότητας ξηραντήρα αδρανών υλικών,

-

δυνατότητα διαχωρισμού αδρανών σε τρία τουλάχιστον κλάσματα,

-

κατάλληλα διαμερίσματα αποθήκευσης για την τροφοδότηση του αναμικτήρα (για συγκροτήματα
παραγωγής ανά παρτίδες),

-

διάταξη ζύγισης των αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τον αναμικτήρα,

-

όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας των αδρανών υλικών και της ασφάλτου,

-

ρυθμιστικές διατάξεις του χρόνου ανάμιξης του μίγματος,

-

κατάλληλους κονιοσυλλέκτες,

-

διάταξη ανάμιξης.

Προπαρασκευή ασφάλτου και αδρανών υλικών
Η άσφαλτος θα διατηρείται σε θερμοκρασία κατάλληλη για την παροχέτευσή της στον αναμικτήρα μέσω
αντλήσεως και την ομοιόμορφη κατανομή της στο μίγμα.
Τα αδρανή υλικά θα ξηραίνονται, θα θερμαίνονται και θα εισέρχονται στον αναμικτήρα με την ενδεδειγμένη
θερμοκρασία, έτσι ώστε το παραγόμενο ασφαλτόμιγμα να έχει τις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες, ανάλογα με
τον τύπο της ασφάλτου που χρησιμοποιείται.
Οι ενδεδειγμένες θερμοκρασίες ανά τύπο ασφάλτου, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 9.
Πίνακας 9 - Ενδεδειγμένες θερμοκρασίες ανάμιξης ασφάλτου και αδρανών υλικών

Τύπος ασφάλτου

Ενδεδειγμένες θερμοκρασίες °C
Ασφάλτου

Αδρανών

Ασφαλτομίγματος

20/30

180

165-180

175

35/50

170

155-170

160

50/70

155

140-155

145

70/100

150

135-150

140

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται τροποποιημένη άσφαλτος η περιοχή των απαιτούμενων
θερμοκρασιών για την παραγωγή του ασφαλτομίγματος θα καθορίζεται από τον παραγωγό αυτής.
Κατά την ανάμιξη των αδρανών υλικών με την άσφαλτο θα τηρούνται οι ενδεδειγμένοι χρόνοι ανάμιξης των
υλικών που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του συγκροτήματος. Η προσθήκη των υλικών στον
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αναμικτήρα θα ακολουθεί τη σειρά χονδρόκοκκα - λεπτόκοκκα - παιπάλη και κατόπιν θα προστίθεται η
άσφαλτος ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη διασπορά της στο μίγμα.
Ο συνολικός χρόνος ανάμιξης των αδρανών υλικών και της προστιθέμενης ασφάλτου δεν θα είναι
μικρότερος των 35 δευτερολέπτων.

5.2 Μεταφορά ασφαλτομίγματος
Τα ασφαλτικό σκυρόδεμα θα μεταφέρεται με καθαρά οχήματα των οποίων η καρότσα θα σκεπάζεται με
κατάλληλο κάλυμμα προστασίας κατά τη μεταφορά ή την αναμονή προς εκφόρτωση.
Για τη διευκόλυνση της εκφόρτωσης του ασφαλτομίγματος επιτρέπεται ο ψεκασμός των εσωτερικών
τοιχωμάτων της καρότσας με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από διαλύτες
της ασφάλτου. Η χρήση πετρελαίου ή βενζίνης απαγορεύεται.
Τυχόν πλεονάζον υλικό θα απομακρύνεται με ανύψωση της καρότσας στο μέγιστο δυνατό ύψος ή/ και με
χειρονακτική υποβοήθηση.

5.3 Προετοιμασία επιφάνειας
Εάν η επιφάνεια δεν ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόμενες στάθμες, επικλίσεις και ομαλότητα, θα
εκτελούνται οι απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης για την πλήρη συμμόρφωση αυτής
με την τυπική διατομή και τη μηκοτομή και τον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης.
Πριν τη διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέματος θα ελέγχεται η επιφάνεια της βάσεως οδοστρωσίας ή της
υποκείμενης ασφαλτικής στρώσης, για τυχόν χαλαρά ή ασύνδετα υλικά.
Επί των επιφανειών από ασύνδετα αδρανή αφού προετοιμαστούν κατά τα ανωτέρω, θα εφαρμόζεται πριν τη
διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέματος ασφαλτική προεπάλειψη με αυτοκινούμενο διανομέα για την
εξασφάλιση βελτιωμένης πρόσφυσης της ασφαλτικής στρώσης και για την εν μέρει στεγανοποίηση της
επιφάνειας της βάσεως οδοστρωσίας.
Η εφαρμογή της προεπάλειψης θα γίνεται όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την διάστρωση του
ασφαλτομίγματος. Η κυκλοφορία επί της ψεκασμένης με υλικό προεπάλειψης επιφάνειας θα απαγορεύεται
πριν το ασφαλτικό υλικό διεισδύσει και στεγνώσει, ώστε να μην παρασύρεται από τα κινούμενα οχήματα. Ο
Ανάδοχος θα μεριμνά για την διατήρηση καθαρής και σε καλή κατάσταση της ψεκασθείσας επιφάνειας μέχρι
τη διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης βάσεως.
Επί των υποκειμένων ασφαλτικών στρώσεων, αφού καθοριστούν πλήρως, θα εφαρμόζεται συγκολλητική
επάλειψη με μηχανικό αυτοκινούμενο διανομέα για την επίτευξη καλύτερης σύνδεσης των δύο ασφαλτικών
στρώσεων. Σε νέες κατασκευές και εφόσον οι εργασίες διάστρωσης των επαλλήλων ασφαλτικών στρώσεων
γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και η επιφάνεια διατηρείται καθαρή, η εφαρμογή συγκολλητικής
επάλειψης, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, μπορεί να παραληφθεί.
Μετά τον ψεκασμό της συγκολλητικής επάλειψης, η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει μέχρι να αποκτήσει
τις κατάλληλες συγκολλητικές ιδιότητες για να δεχθεί την υπερκείμενη ασφαλτική στρώση.
Tα υλικά της ασφαλτικής προεπάλειψης και της συγκολλητικής επάλειψης θα έχουν βάση ασφαλτικά
γαλακτώματα κατάλληλης κατά περίπτωση σύνθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Μελέτη.
Ο ψεκασμός, τόσο της προεπάλειψης όσο και της συγκολλητικής, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να
επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του ασφαλτικού υλικού και πλήρης κάλυψη της επιφάνειας. Όταν ο
ψεκασμός με το διανομέα γίνεται σε δύο ή περισσότερες λωρίδες, η ποσότητα του ασφαλτικού υλικού στις
θέσεις επικάλυψης των λωρίδων δεν θα υπερβαίνει την προκαθορισμένη ποσότητα. Το επιπλέον ασφαλτικό
υλικό θα διασκορπίζεται ή θα απομακρύνεται χειρονακτικά (π.χ. με χρήση βούρτσας).
Μέχρι την εφαρμογή της υπερκείμενης στρώσης, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει μέτρα προστασίας της
συγκολλητικής επάλειψης από κάθε φθορά. Αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι έχει λάβει χώρα απώλεια
της συγκολλητικής ικανότητας, θα εφαρμόζεται πρόσθετη συγκολλητική επάλειψη, σύμφωνα με τις οδηγίες
της.
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Εάν η συγκολλητική επάλειψη αλλοιωθεί ή φθαρεί από βροχή ή σκόνες, τότε θα αφήνεται να στεγνώσει και
θα εφαρμόζεται νέα ελαφρά συγκολλητική επάλειψη.
Οι επιφάνειες κατασκευών, κρασπέδων και άλλων στοιχείων της οδού στην περιοχή των ψεκασμών θα
προστατεύονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανσή τους.
Χειρονακτικός ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε δυσπρόσιτες περιοχές διάστρωσης και έπειτα από σύμφωνη
γνώμη της Υπηρεσίας.

5.4 Διάστρωση ασφαλτομίγματος
Η διάστρωση του ασφαλτομίγματος θα εκτελείται με αυτοκινούμενο διαστρωτήρα, o οποίος θα διαστρώνει
και θα ισοπεδώνει το ασφαλτόμιγμα στο απαιτούμενο πάχος, χωρίς να προκαλεί διαχωρισμό του ή άλλες
επιφανειακές ατέλειες στη διαστρωθείσα επιφάνεια. Σε έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων και γενικότερα
οδών όπου αναμένεται να αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες επιβάλλεται η χρήση διαστρωτήρων
εξοπλισμένων με αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται αυστηρή τήρηση των
απαιτούμενων σταθμών (πάχος στρώσεων) και επικλίσεων.
Τo ασφαλτόμιγμα θα τροφοδοτείται στο διαστρωτήρα με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Η τροφοδοσία
του μίγματος θα ρυθμίζεται έτσι ώστε η λειτουργία του διαστρωτήρα να είναι συνεχής, χωρίς υπέρ ή υπότροφοδότηση αυτού.
Η ταχύτητα διάστρωσης θα προσαρμόζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ομοιόμορφη ροή του
ασφαλτομίγματος σε όλο το πλάτος διάστρωσης, χωρίς διαχωρισμό, 'συρσίματα' ή απόσχιση αυτού.
Το μέγιστο συμπυκνωμένο πάχος ενιαίας διάστρωσης δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 100 mm.
Σε στενές λωρίδες διαπλάτυνσης ή σε άλλες θέσεις, όπου δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του μηχανικού
διαστρωτήρα, η διάστρωση μπορεί να γίνει με άλλα μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά, μετά από σχετική έγκριση
της Υπηρεσίας.

5.5 Συμπύκνωση ασφαλτομίγματος
Η συμπύκνωση του ασφαλτομίγματος θα αρχίζει όταν η κυλίνδρωση είναι εφικτή, χωρίς να προκαλείται
μετατόπιση ή συσσώρευση του διαστρωθέντος μίγματος και θα ολοκληρώνεται όταν αυτό διατηρεί ακόμη την
ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία κυλίνδρωσης. Η κυλίνδρωση των ασφαλτικών μιγμάτων θα γίνεται κατά τη
διαμήκη διεύθυνση και παράλληλα προς τον άξονα της οδού ή τον κύριο άξονα της προς διάστρωση
επιφάνειας.
Η θερμοκρασία του ασφαλτομίγματος για την αρχική κυλίνδρωση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 130 και 160
°C, ανάλογα με τον τύπο της ασφάλτου που χρησιμοποιήθηκε.
Απαγορεύεται η ακινητοποίηση των οδοστρωτήρων σε πρόσφατα διαστρωθείσα επιφάνεια ενόσω αυτή είναι
ακόμα θερμή, καθώς και η αλλαγή πορείας τους πίσω από τον διαστρωτήρα με διέλευση επί μη
συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος.
H αρχική κυλίνδρωση θα γίνεται με οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου βάρους 8-10 τόνων, κινουμένων με
ταχύτητα < 5km/h (80 m/min) και με τον κινητήριο τροχό τους προς την πλευρά του διαστρωτήρα.
Θα κυλινδρώνεται πρώτα το ασφαλτόμιγμα πλησίον της διαμήκους ένωσης και η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται
από το χαμηλότερο άκρο της διαστρωνόμενης λωρίδας προς το υψηλότερο. Η επικάλυψη μεταξύ των
διαδοχικών διελεύσεων του οδοστρωτήρα θα είναι τουλάχιστον ίση με το ημιπλάτος του πίσω κυλίνδρου
(περίπτωση στατικών οδοστρωτήρων με τρεις κυλίνδρους) ή το ¼ του πλάτους του τυμπάνου (περίπτωση
οδοστρωτήρων με δύο κυλίνδρους).
Η ενδιάμεση ή εντατική κυλίνδρωση θα γίνεται με ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα ή με οδοστρωτήρα με
ελαστικά και λείο μεταλλικό κύλινδρο βάρους 8-12 τόνων που κινείται με ταχύτητα < 12km/h (200m/min). Η
επικάλυψη μεταξύ των διαδοχικών διελεύσεων του οδοστρωτήρα θα είναι ίση τουλάχιστον με το ονομαστικό
εύρος ενός τροχού.
Η θερμοκρασία του διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος για την έναρξη της ενδιάμεσης κυλίνδρωσης θα πρέπει
να κυμαίνεται μεταξύ 120 και 140°C, ανάλογα με τον τύπο της ασφάλτου.
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Η τελική συμπύκνωση θα γίνεται με οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου βάρους 8-12 τόνων, χωρίς δόνηση.
Η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται έως ότου εξαλειφθούν όλα τα ίχνη διαβάσεως των τροχών του οδοστρωτήρα ή
άλλες επιφανειακές ανωμαλίες, με την προϋπόθεση ότι θα αποφεύγεται η υπερβολική συμπύκνωση. Η
κυλίνδρωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όταν η θερμοκρασία της στρώσης μειωθεί στο επίπεδο των 90 °C.
Η χρήση δονητικών οδοστρωτήρων κατά την αρχική ή ενδιάμεση κυλίνδρωση θα αποφασίζεται εφ' όσον
τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά τους κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Επισημαίνεται ότι κατά την κυλίνδρωση πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση υλικού στους κυλίνδρους ή τα
ελαστικά των οδοστρωτήρων. Αυτό εξασφαλίζεται με ελαφρό ψεκασμό των τροχών με νερό ή άλλο
κατάλληλο διάλυμα της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Επισημαίνεται επίσης ότι, εάν η ποσότητα του διαστρωνόμενου ασφαλτομίγματος υπερβαίνει τους 200
τόνους/ ώρα, απαιτείται η χρησιμοποίηση και πρόσθετου οδοστρωτήρα κατά το στάδιο της αρχικής
κυλίνδρωσης, ενδεχομένως δε και στα υπόλοιπα στάδια κυλίνδρωσης.

5.6 Ενώσεις (συναρμογές)
Το ασφαλτόμιγμα θα συμπυκνώνεται πλήρως στις εγκάρσιες ή διαμήκεις ενώσεις και η ένωση θα
ισοπεδώνεται επιμελώς ώστε να εξαλείφονται τα επιφανειακά ίχνη.
Οι εργασίες προετοιμασίας της ένωσης, πριν τη διάστρωση της επόμενης (γειτνιάζουσας) λωρίδας, θα
γίνονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α)

Με θέρμανση της ζώνης ένωσης με κατάλληλο θερμαντήρα ενώσεων (κινητή διάταξη φλόγιστρων) τη
στιγμή που διαστρώνεται η επόμενη λωρίδα. Ο θερμαντήρας θα θερμαίνει ολόκληρο το πάχος της
προηγούμενης στρώσης σε πλάτος όχι μικρότερο των 75 mm, ούτως ώστε η θερμοκρασία στη ζώνη
επαφής να ανέλθει στις προβλεπόμενες για τη διάστρωση τιμές. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης
του θερμαντήρα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διαθέσιμο εφεδρικό εξοπλισμό κατάλληλο για την
άμεση συνέχιση των εργασιών.

β)

Με εφαρμογή διάστρωσης με δύο ή περισσότερους διαστρωτήρες σε κλιμακωτή διάταξη έτσι ώστε
το συνολικό εύρος διάστρωσης να συμπυκνώνεται πλήρως με ταυτόχρονη συνεχή κυλίνδρωση.

γ)

Με απότμηση της εκτεθειμένης πλευράς της ένωσης σε κάθετο μέτωπο, με κατάλληλο αρμοκόφτη,
σε βάθος όχι μικρότερο από το προκαθορισμένο πάχος της στρώσης, καθαρισμό των τυχόν
χαλαρών υλικών και επάλειψη του κατακόρυφου μετώπου με ασφαλτικό συγκολλητικό γαλάκτωμα
πριν τη διάστρωση της επόμενης λωρίδας.

Οι ενώσεις των επαλλήλων στρώσεων δεν πρέπει να συμπίπτουν κατά την κατακόρυφο και συνιστάται να
είναι μετατοπισμένες τουλάχιστον κατά 300 mm (οριζοντιογραφικά).
Οι διαμήκεις ενώσεις στην λωρίδα κυκλοφορίας πρέπει να διατάσσονται κατά τρόπο ώστε να συμπίπτουν με
τις διαγραμμίσεις της οδού, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό.

5.7 Περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών
Το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα διαστρώνεται μόνον όταν η επιφάνεια είναι στεγνή και απαλλαγμένη από πάχνη
ή πάγο, και υπό την προϋπόθεση των ελάχιστων θερμοκρασιών περιβάλλοντος του ακόλουθου πίνακα.
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Πίνακας 10 - Ελάχιστες θερμοκρασίες διάστρωσης ασφαλτικού σκυροδέματος
Στρώσεις οδοστρώματος

Άνω ασφαλτική στρώση

(mm)

Ελάχιστη
θερμοκρασία αέρα

Θερμοκρασία
επιφάνειας

(οC)

(οC)

Πάχος

Όλα τα πάχη

10

13

Όλες οι υπόλοιπες ασφαλτικές στρώσεις

< 75

4

7

Όλες οι υπόλοιπες ασφαλτικές
στρώσεις

≥ 75

0

2

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να διαστρώνεται ασφαλτικό σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή όταν
πνέουν ισχυροί άνεμοι, ≥ 6 beaufort ή ≥ 22 κόμβων, (οδηγούν σε ταχεία πήξη του μίγματος πριν την
ολοκλήρωση της συμπύκνωσης).

5.8 Δοκιμαστικό τμήμα
Πριν από την έναρξη των ασφαλτικών εργασιών θα κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο δοκιμαστικό τμήμα
ασφαλτικών στρώσεων μήκους 100 m έως 300 m, εκτός αν στη μελέτη ή στα συμβατικά τεύχη του έργου
αναγράφεται ότι η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος δεν είναι αναγκαία. Σκοπός του δοκιμαστικού τμήματος
είναι να διαπιστωθεί από την Υπηρεσία εάν η μεθοδολογία που προτίθεται να εφαρμόσει ο Ανάδοχος για την
εκτέλεση των εργασιών, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης του μίγματος, ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Τo δοκιμαστικό τμήμα θα κατασκευάζεται επί του έργου σε θέση που θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο
κατόπιν συμφωνίας με την Υπηρεσία. Οι δαπάνες κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος και εκτέλεσης των
σχετικών εργαστηριακών δοκιμών θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών στρώσεων
(εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς στα συμβατικά τεύχη).
Το δοκιμαστικό τμήμα θα πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον διαμήκη αρμό μήκους 100 m (εάν προβλέπονται
διαμήκεις αρμοί) και έναν τουλάχιστον εγκάρσιο αρμό πλάτους ίσου με το εφαρμοστέο πλάτος της
διάστρωσης.
Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στο εδάφιο
4 της παρούσας. Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εκτέλεση και μεγαλύτερου αριθμού δοκιμών
κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα θα ενσωματώνεται
στο έργο. Διαφορετικά θα αποξηλώνεται και τα υλικά θα απομακρύνονται από το έργο, ενώ η διαδικασία θα
επαναλαμβάνεται μέχρι επιτεύξεως των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, τόσο τα έξοδα
κατασκευής όσο και της πλήρους αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υλικών βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Τα μηχανήματα ανάμειξης, διάστρωσης και συμπύκνωσης, τα υλικά και μίγματα που χρησιμοποιήθηκαν και
το κύριο προσωπικό που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής του επιτυχούς δοκιμαστικού
τμήματος, θα χρησιμοποιηθούν/ απασχοληθούν για την κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων του έργου
χωρίς ουδεμία μεταβολή. Εάν τα ανωτέρω μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα
κατασκευάζεται νέο δοκιμαστικό τμήμα από τον Ανάδοχο το οποίο θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την
Υπηρεσία εκ νέου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
H κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος μπορεί να παραλειφθεί εάν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι
αποδεδειγμένη η εμπειρία του Αναδόχου ή το μέγεθος του έργου είναι μικρό.
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Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

6.1 Κριτήρια αποδοχής υλικών
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (συνδετικό υλικό, αδρανή υλικά ή/ και υλικά από ανακυκλωμένο
ασφαλτόμιγμα) υπόκεινται, πριν από τη χρησιμοποίηση αυτών αλλά και σε οποιοδήποτε στάδιο της
κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής και τις
απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης.
Πριν την έναρξη παραγωγής του ασφαλτικού σκυροδέματος, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί εγκαίρως στην
Υπηρεσία την πηγή λήψης των υλικών και θα υποβάλλει πλήρη σειρά εργαστηριακών ελέγχων για τα εν
λόγω υλικά. Αλλαγή στα χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται ή και γενικότερη αλλαγή των
πηγών λήψεως υλικών, θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί
λόγοι.
Οι έλεγχοι των υλικών θα γίνονται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο και τα υλικά θα χρησιμοποιούνται μόνο
μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των
υλικών που ενσωματώνονται. Η Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, διατηρεί το δικαίωμα
δειγματοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της ποιότητας ή απόρριψης των υλικών.

6.2 Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Η συνιστώμενη συχνότητα δειγματοληψιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών δίνεται στον
παρακάτω Πίνακα 11 (προς εφαρμογή, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τη μελέτη).

Πίνακας 11 - Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Δοκιμή

Συχνότητα

Δοκιμές επί του συνδετικού υλικού
Δοκιμή εισδυτικότητας
Δοκιμή μάλθωσης

1

δοκιμή ανά ημέρα από τη δεξαμενή
αποθήκευσης του συνδετικού υλικού

Αντίσταση σε θρυμματισμό κατά Los Angeles

1

δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

Δοκιμή αντίστασης σε στίλβωση (ΡSV)

1

δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

Δοκιμή αντίστασης σε λείανση (φθορά) (ΑΑV)

1

δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

Δείκτης πλακοειδούς

1

δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών

Δοκιμή διαχωρισμού (ευστάθειας αποθήκευσης)(1)
Δοκιμή ελαστικής επαναφοράς (2)
Δοκιμές επί των αδρανών υλικών

Ποσοστό θραύσης και τελείως σφαιρικών κόκκων

Ισοδύναμο άμμου
Ειδικό βάρος και απορρόφηση υγρασίας

24

για ασφαλτικό σκυρόδεμα όλων των
ασφαλτικών στρώσεων πλην επιφανειακής
στρώσης(3)
1

δοκιμή ανά 5000 τόνους αδρανών υλικών
για ασφαλτικό σκυρόδεμα επιφανειακής
στρώσης(3)

1

δοκιμή ανά ήμερα
Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των
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Δοκιμή

Συχνότητα
αδρανών υλικών
1

δοκιμή ανά έργο, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν αλλάζει η πηγή λήψης των αδρανών
υλικών

Κοκκομετρική ανάλυση μίγματος αδρανών και
Προσδιορισμός ποσοστού συνδετικού υλικού

2

δοκιμές ημερησίως

Ποσοστό παιπάλης/ ασφάλτου

2

δοκιμές ημερησίως

Ευστάθεια

2

δοκιμές ημερησίως

Παραμόρφωση

2

δοκιμές ημερησίως

Ποσοστό κενών

2

δοκιμές ημερησίως

Λόγος εφελκυστικών αντοχών

2

δοκιμές ημερησίως

Έλεγχος συμπύκνωσης (από καρότα)

3

καρότα ανά 5000 m2

Έλεγχος πάχους στρώσης (από καρότα)

3

καρότα ανά 5000 m2

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιμή υγείας)
Δοκιμές μετά από εκχύλιση του ασφαλτομίγματος(4)
ή ανάφλεξη συνδετικού υλικού(5)

Δοκιμές επί εργαστηριακών δοκιμίων Μarshall

Δοκιμές επί της συμπυκνωμένης στρώσης

(1)

Μόνο στην περίπτωση χρησιμοποίησης τροποποιημένης ασφάλτου και όταν πρόκειται να αποθηκευθεί για
περισσότερες από 96 ώρες.

(2)

Μόνο σε περίπτωση χρησιμοποίησης ελαστομερούς ασφάλτου.

(3)

Σε περίπτωση έργων όπου απαιτούνται μικρότερες ποσότητες αδρανών υλικών, 1 δοκιμή.

(4)

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-1

(5)

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-39

Η δειγματοληψία του ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-27.
Τελικός έλεγχος ασφαλτικών στρώσεων
Οι στάθμες της επιφάνειας (υψόμετρα) κάθε ασφαλτικής στρώσης θα ανταποκρίνονται προς τη Μελέτη και
δεν θα παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες αυτών που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 12. Το υψόμετρο
μελέτης σε οποιοδήποτε σημείο της στρώσης θα καθορίζεται με βάση την ερυθρά, τις εγκάρσιες κλίσεις και
το πάχος των στρώσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της τυπικής διατομής.
Ο συνδυασμός των μέγιστων επιτρεπόμενων υψομετρικών αποκλίσεων στις διάφορες ασφαλτικές στρώσεις
δεν πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού πάχους των ασφαλτικών στρώσεων
περισσότερο από 15 mm, ούτε τη μείωση του θεωρητικού πάχους της ανώτατης ασφαλτικής στρώσης
περισσότερο από 5 mm.
Για τον έλεγχο των υψομετρικών αποκλίσεων, θα γίνονται χωροσταθμικές μετρήσεις με τοπογραφικά όργανα
ανά 10 m κατά τη διαμήκη κατεύθυνση και ανά 2,0 m κατά την εγκάρσια κατεύθυνση, ή όπως άλλως
καθορισθεί από την Υπηρεσία. Στους κόμβους η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων θα καθορίζεται
από την Υπηρεσία.
Αποδεκτά θεωρούνται τα αποτελέσματα, για όλες τις στρώσεις πλην της επιφανειακής, όταν ανά δέκα
διαδοχικές μετρήσεις κατά την διαμήκη κατεύθυνση, το πολύ μία υπερβαίνει τις αποκλίσεις που ορίζονται
στον πίνακα 12, ενώ το σύνολο των μετρήσεων κατά οποιαδήποτε εγκάρσια γραμμή βρίσκεται εντός των
καθοριζόμενων ορίων. Η υπέρβαση των αποκλίσεων του παρακάτω Πίνακα 12 περιορίζονται στα 5 mm (για
το 10% των σημείων κατά μήκος).
Για την επιφανειακή στρώση ισχύουν οι αποκλίσεις που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 12 σε οποιοδήποτε
σημείο της επιφανείας για το σύνολο των μετρήσεων, χωρίς καμία υπέρβαση.
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Πίνακας12 - Επιτρεπόμενες υψομετρικές αποκλίσεις τελικής επιφάνειας στρώσεων οδοστρώματος
Επιφανειακή στρώση και συνδετική στρώση

± 6mm

Ασφαλτική βάση

± 10mm

Ομαλότητα επιφάνειας
Ομαλότητα κατά τη διαμήκη κατεύθυνση
H ομαλότητα κατά την διαμήκη κατεύθυνση μετράται με την μέθοδο κυλιόμενης δοκού. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο τρίμετρος ευθύγραμμος κανόνας (με σχετική έγκριση της
Υπηρεσίας).
H διαμήκης ομαλότητα των επιφανειών όλων των ασφαλτικών στρώσεων, μετρούμενη με την κυλιόμενη
δοκό θα πρέπει να δίνει αποτελέσματα εντός των ορίων που καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 13.
Η μέθοδος μέτρησης των ανωμαλιών του καταστρώματος με την κυλιόμενη δοκό (rolling beam)
αναπτύχθηκε από το Βρετανικό Εργαστήριο Κυκλοφοριακών Ερευνών (TRL) (βλέπε Βιβλιογραφία). Κατά τη
μέθοδο αυτή εντοπίζονται οι αποκλίσεις από τη θεωρητική επιφάνεια του καταστρώματος που υπερβαίνουν
τα 4,00 ή τα 7,00 mm, υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός τους ανά τμήμα συγκεκριμένου μήκους και τα
αποτελέσματα συγκρίνονται με οριακές τιμές βάσει πινάκων.
Πίνακας 13 - Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιφανειακών ανωμαλιών
Επιφανειακές στρώσεις, συνδετικές
στρώσης (1) και λωρίδες εκτάκτου
ανάγκης ή ασφαλτοστρωμένα ερείσματα
Όριο επιφανειακής
ανωμαλίας

4 mm

Συνδετικές στρώσεις, στρώσεις
ασφαλτικής βάσης και διαπλατύνσεις
για στάθμευση παρά την οδό

7 mm

4 mm

7 mm

Μήκος αναφοράς (m)

300

75

300

75

300

75

300

75

Αυτοκινητόδρομος
και κύριες οδοί

20

9

2

1

40

18

4

2

40

18

4

2

60

27

6

3

Άλλες οδοί
(1)
(2)

(2)

Εφόσον η επιφάνεια της συνδετικής στρώσης πρόκειται να κυκλοφορηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.
Οδοί με μικρές ταχύτητες (≤50km/h)

Οι μετρήσεις θα γίνονται κατά μήκος γραμμής ή γραμμών παράλληλων προς το όριο του οδοστρώματος επί
τμημάτων μήκους 300 m που θα επιλέγονται από την Υπηρεσία. Είναι δυνατόν να εξετάζονται και τμήματα
μήκους μικρότερου των 300 m (μέρος μεγαλύτερου κλάδου οδού) και να αποτιμούνται με αναγωγή του
αριθμού των ανωμαλιών που μετρήθηκαν στα 300 m (στρογγύλευση του αποτελέσματος στον πλησιέστερο
ακέραιο αριθμό).
Συνιστάται να εκτελούνται μετρήσεις ανά λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης
(ΛΕΛ), περίπου στον άξονα αυτών.
Όταν το συνολικό μήκος του οδικού τμήματος είναι μικρότερο από 300 m, οι μετρήσεις θα γίνονται επί
μήκους 75 m.
Κατά τις μετρήσεις η κυλιόμενη δοκός θα μετακινείται με ταχύτητα | 2 km/h.
Η ομαλότητα των ασφαλτικών επιφανειών κατά τη διαμήκη κατεύθυνση μπορεί να μετρηθεί και με άλλες
συσκευές, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Όταν χρησιμοποιούνται συσκευές που παρέχουν αποτελέσματα σε ΙRΙ (International Roughness Index:
Διεθνής Δείκτης Ομαλότητας), οι αποδεκτές τιμές είναι ΙRΙ ≤ 1,1 για μήκος αναφοράς 10 m, ή ΙRI ≤ 1,4 για
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μήκος αναφοράς 100 m. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να ικανοποιούνται επίσης και οι απαιτήσεις του
πίνακα 12 της § 4.1.
Ομαλότητα κατά την εγκάρσια κατεύθυνση
Το οδόστρωμα θα ελέγχεται επίσης και για εγκάρσιες ανωμαλίες με τον τρίμετρο ευθύγραμμο κανόνα
τοποθετούμενο κατά ορθή γωνία ως προς τον άξονα της οδού, σε θέσεις της επιλογής της Υπηρεσίας,
σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13036-7. Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση μεταξύ της επιφάνειας της οδού και της
κάτω επιφάνειας του κανόνα είναι:
x

4 mm για την επιφανειακή ή συνδετική στρώση, και

x

6 mm για την ασφαλτική βάση.

Ο τρίμετρος ευθύγραμμος κανόνας θα χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο της ομαλότητας κατά τη
διαμήκη κατεύθυνση όταν το συνολικό μήκος του οδοστρώματος είναι μικρότερο των 15 m, ή σε θέσεις όπου
η χρήση της κυλιόμενης δοκού είναι πρακτικά αδύνατη, με τις ως άνω επιτρεπόμενες αποκλίσεις.
Πριν από κάθε μέτρηση ομαλότητας, η επιφάνεια που πρόκειται να μετρηθεί, εάν απαιτείται, θα καθαρίζεται
με μηχανικό σάρωθρο, ώστε να μην υπάρχουν ξένα σώματα (ασύνδετα αδρανή, υλικά, φερτά υλικά κ.λπ.).
Οι μετρήσεις θα γίνονται πριν την απόδοση του καταστρώματος στην κυκλοφορία, ώστε σε περίπτωση
αστοχίας να γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις χωρίς να επηρεασθεί η πρόοδος των εργασιών και το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.
Πριν την έναρξη της διάστρωσης των ασφαλτομιγμάτων, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία Έκθεση
Μεθοδολογίας στην οποία θα περιγράφεται η μέθοδος που θα υιοθετηθεί για τη μέτρηση της ομαλότητας.
Επιφανειακή μακροτραχύτητα - αδρότητα επιφανείας (surface macrotexture)
Η μακροτραχύτητα της επιφάνειας της στρώσεως κυκλοφορίας έχει επιπτώσεις στην αντιολισθηρότητα και τη
στάθμη του θορύβου από την αλληλεπίδραση ελαστικών - ασφαλτικού.
Η επιφανειακή μακροτραχύτητα (μακροϋφή) προσδιορίζεται με ογκομετρικές τεχνικές σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-1.
Ανά 1000 m μήκους λωρίδας κυκλοφορίας (ή ανά λωρίδα κυκλοφορίας του δοκιμαστικού τμήματος) θα
γίνονται δέκα μεμονωμένες μετρήσεις σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, πριν την απόδοση της οδού στην
κυκλοφορία.
Η μακροτραχύτητα σε κάθε σημείο μέτρησης πρέπει να είναι > 0,6 mm. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνονται
περαιτέρω μετρήσεις ώστε να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η μακροτραχύτητα του τάπητα. Εάν ο
μέσος όρος των μετρήσεων βρεθεί μικρότερος από 0,6 mm, το μίγμα στην περιοχή αυτή θα αποξηλώνεται
σε όλο του το πάχος (με φρεζάρισμα) και θα αντικαθίσταται με νέα στρώση, η οποία θα εφαρμόζεται
υποχρεωτικά με διαστρωτήρα.
Το ελάχιστο μήκος των επεμβάσεων θα είναι τουλάχιστον 20 m και το ελάχιστο πλάτος ίσο με το πλάτος μίας
λωρίδας κυκλοφορίας.
Τα ως άνω διορθωτικά μέτρα θα λαμβάνονται εφ’ όσον προβλέπονται από τη Μελέτη, ή κατόπιν σχετικής
εντολής της Υπηρεσίας.
Όταν προβλέπεται η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος (συνήθως σε σημαντικά έργα) οι έλεγχοι αυτοί θα
γίνονται υποχρεωτικά επ’ αυτού.

6.3 Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων
Για την εξακρίβωση του συμπυκνωμένου πάχους οποιασδήποτε ασφαλτικής στρώσης θα γίνεται
χωροστάθμιση προ και μετά την διάστρωση ανά διατομή της οδού. Θα γίνονται μετρήσεις στα όρια του
οδοστρώματος και σε ένα τουλάχιστον σημείο ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Κατ’ ελάχιστον δε θα λαμβάνονται
τρία σημεία ανά διατομή.
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Πυρηνοληψία θα γίνεται μόνον κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απισωτικών στρώσεων, κόμβων ή ζωνών
μεταβαλόμενης γεωμετρίας επιφανείας, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Οι θέσεις λήψης καρότων
θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα της πυρηνοληψίας θα εξετάζονται μεμονωμένα και δεν θα υπολογίζεται ο μέσος όρος
αυτών προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα για το μέσο πάχος των στρώσεων. Εάν με την
πυρηνοληψία διαπιστωθεί μειωμένο πάχος, τότε θα λαμβάνονται περί την θέση της ανά 50 m πρόσθετοι
πυρήνες προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η ασφαλτική στρώση.
Εάν κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί πάχος μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη,
ουδεμία προσαύξηση της συμβατικής τιμής μονάδος θα γίνεται αποδεκτή.
Εάν διαπιστωθεί μειωμένο πάχος στρώσης, και εφ’ όσον η μείωση αυτή γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία,
θα μειώνεται αναλογικά η συμβατική τιμή μονάδος.
Η αποδοχή ή μη ασφαλτικής στρώσης μειωμένου πάχους εξαρτάται από την θέση της, καθώς και το
διαστρωθέν συνολικό πάχος ασφαλτικών ταπήτων.
Προκειμένου να γίνονται αποδεκτές στρώσεις υπολειπόμενες πέραν του 10% του θεωρητικού πάχους ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αναλυτική έκθεση τεκμηριωμένη με υπολογισμούς από την οποία να
προκύπτει η επάρκεια των στρώσεων που κατασκευάσθηκαν για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού και
τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η αποδοχή εκ μέρους της Υπηρεσίας των ως άνω απόψεων/ τεκμηρίωσης
του Αναδόχου δεν αίρει την προαναφερθείσα αναλογική μείωση της συμβατικής τιμής.
Εάν οι μειωμένου πάχους στρώσεις δεν γίνουν κατά τα ως άνω αποδεκτά από την Υπηρεσία, τότε η στρώση
θα αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με δαπάνες του Αναδόχου.
Στις περιπτώσεις παραλαβής του υλικού της ασφαλτικής στρώσης κατά βάρος θα γίνεται αναγωγή σε όγκο
με βάση το φαινόμενο βάρος του συμπυκνωμένου ασφαλτικού σκυροδέματος και θα διενεργούνται οι ως
άνω έλεγχοι και περικοπές εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις.

7

Όροι υγείας και ασφάλειας

Θα εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου
(βλέπε Βιβλιογραφία).
Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με προστατευτικά υποδήματα εργασίας, γάντια και
προστατευτική ενδυμασία για την αποφυγή επαφής των ασφαλτικών με το δέρμα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά τον καθαρισμό ή τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των ακροφυσίων.
Απαγορεύεται οι εκκένωση ασφαλτικού υλικού σε δανειοθαλάμους, οχετούς ή αύλακες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

8.1 Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων
Για την εξακρίβωση του συμπυκνωμένου πάχους των ασφαλτικών στρώσεων θα γίνεται χωροστάθμηση προ
και μετά την διάστρωση ανά διατομή της οδού. Θα γίνονται μετρήσεις στα όρια του οδοστρώματος και σε ένα
τουλάχιστον σημείο ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Κατ’ ελάχιστον δε θα λαμβάνονται τρία σημεία ανά διατομή.
Πυρηνοληψία θα γίνεται μόνον κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απισωτικών στρώσεων, κόμβων ή ζωνών
μεταβαλλόμενης γεωμετρίας επιφανείας, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Οι θέσεις λήψης καρότων
θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα της πυρηνοληψίας θα εξετάζονται μεμονωμένα και δεν θα υπολογίζεται ο μέσος όρος
αυτών προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα για το μέσο πάχος των στρώσεων. Εάν με την
πυρηνοληψία διαπιστωθεί μειωμένο πάχος, τότε θα λαμβάνονται περί την θέση της ανά 50 m πρόσθετοι
πυρήνες προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η ασφαλτική στρώση.
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Εάν κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί πάχος μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη,
ουδεμία προσαύξηση της συμβατικής τιμής μονάδος θα γίνεται αποδεκτή.
Εάν διαπιστωθεί μειωμένο πάχος στρώσης, και εφ’ όσον η μείωση αυτή γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία,
θα μειώνεται αναλογικά η συμβατική τιμή μονάδος.
Η αποδοχή ή μη ασφαλτικής στρώσης μειωμένου πάχους εξαρτάται από τη θέση της, καθώς και το
διαστρωθέν συνολικό πάχος ασφαλτικών ταπήτων.
Προκειμένου να γίνονται αποδεκτές στρώσεις υπολειπόμενες πέραν του 10% του θεωρητικού πάχους ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αναλυτική έκθεση τεκμηριωμένη με υπολογισμούς από την οποία να
προκύπτει η επάρκεια των στρώσεων που κατασκευάσθηκαν για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού και
τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η αποδοχή εκ μέρους της Υπηρεσίας των ως άνω απόψεων /τεκμηρίωσης
του Αναδόχου δεν αίρει την προαναφερθείσα αναλογική μείωση της συμβατικής τιμής.
Εάν οι μειωμένου πάχους στρώσεις δεν γίνουν κατά τα ως άνω αποδεκτά από την Υπηρεσία, τότε η στρώση
θα αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με δαπάνες του Αναδόχου.
Στις περιπτώσεις παραλαβής του υλικού της ασφαλτικής στρώσης κατά βάρος θα γίνεται αναγωγή σε όγκο
με βάση το φαινόμενο βάρος του συμπυκνωμένου ασφαλτικού σκυροδέματος και θα διενεργούνται οι ως
άνω έλεγχοι και περικοπές εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις.

8.2 Επιμέτρηση ενσωματούμενου ασφαλτικού σκυροδέματος κατά βάρος
Η ζύγιση του προσκομιζομένου προς ενσωμάτωση ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται με πλάστιγγες
αυτόματου ζυγίσεως βαθμονομημένες από αναγνωρισμένους φορείς διακρίβωσης.
Οι πλάστιγγες θα καταγράφουν αυτόματα σε καρτέλες ή ταινίες ελέγχου το βάρος του ζυγισμένου
ασφαλτικού σκυροδέματος.

8.3 Επιμέτρηση ανά τετραγωνικό μέτρο
Η κάθε στρώση, πλήρως κατασκευασμένη (εργασία και υλικά), θα επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα (m2)
συμπυκνωμένου πάχους, αφού έχει εξακριβωθεί το συμβατικό συμπυκνωμένο. Το πλάτος της στρώσης
ορίζεται ως την απόσταση μεταξύ των ακμών της ανώτερης επιφάνειας της στρώσης χωρίς να
συνυπολογίζονται τυχόν οριογραμμές επιφανειών μορφής πρανών.

8.4 Μεταφορά υλικών
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

8.5 Προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη
Επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις οικίες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
Η πλήρης κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων από ασφαλτικό σκυρόδεμα που παράγεται σε μόνιμη
εγκατάσταση, η οποία επιμετράται όπως καθορίζεται στην παρούσα, περιλαμβάνει τις δαπάνες παραγωγής
ή προμήθειας και μεταφοράς των κατάλληλων αδρανών υλικών μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής
ασφαλτομίγματος, την ανάμιξη αυτών με συνδετικό υλικό, τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος, τη διάστρωση
αυτού με μηχάνημα διάστρωσης (fιnisher), τη σταλία των μεταφορικών μέσων, καθώς και κάθε δαπάνη
υλικών και εργασίας για την πλήρη ολοκλήρωση της στρώσης(-εων), σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή.
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Παράρτημα Α
(Ιδιότητες μιγμάτων ανακυκλούμενου - νέου ασφαλτομίγματος)

x

Η εισδυτικότητα (penetration) της ασφάλτου του μίγματος δίδεται από τη σχέση:
α x log (pen1) + β x log (pen2) = log penmix
όπου:
penmix : η προκύπτουσα (από υπολογισμό) εισδυτικότητα της ασφάλτου στο μίγμα που
περιέχει ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
pen1 : η εισδυτικότητα της ασφάλτου που ανακτήθηκε από το ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
pen2 : η εισδυτικότητα της προστιθέμενης ασφάλτου
α, β : οι αναλογίες (%) κατά βάρος της ασφάλτου του μίγματος:
(α):της προερχόμενης από το ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
(β): της προστιθέμενης ασφάλτου
ισχύει: α+β=1

x

Το σημείο μάλθωσης της ασφάλτου στο μίγμα δίδεται από τη σχέση:
TR&B mix = α x TR&B1 + β x TR&B2
όπου:
TR&B mix :
το προκύπτον σημείο μάλθωσης της ασφάλτου στο μίγμα που περιέχει
ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
TR&B1:
το σημείο μάλθωσης της ασφάλτου που ανακτήθηκε από το ανακυκλωμένο
ασφαλτόμιγμα
TR&B2:
το σημείο μάλθωσης της προστιθέμενης ασφάλτου
α, β :
οι αναλογίες κατά βάρος της ασφάλτου του ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος (α) και
της προστιθέμενης ασφάλτου (β), (α+β=1)

Οι δοκιμές προσδιορισμού της εισδυτικότητας και του σημείου μάλθωσης θα γίνονται σύμφωνα με τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1426 και ΕΛΟΤ EN 1427 αντίστοιχα. Η ανάκτηση της ασφάλτου θα γίνεται σύμφωνα με
το Πρότυπο EN 12697-3.
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Παράρτημα Β
(Πίνακας διορθωτικών συντελεστών ευστάθειας Marshall)
Πίνακας B.1 - Διορθωτικοί συντελεστές ευστάθειας Marshall για δοκίμια διαμέτρου 150 mm

Ύψος δοκιμίου
(mm)

Όγκος δοκιμίου
(cm3)

88,9

1608 - 1626

90,5

1637 - 1665

92,1

1666 - 1694

93,7

1695 - 1723

95,2

1724 - 1752

96,8

1753 - 1781

98,4

1782 - 1810

100,0

1811 - 1839

101,6

1840 - 1868

Διορθωτικός συντελεστής
1,12
1,09
1,06
1,03
1,00
0,97
0,97
0,95
092
0,90
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 Βρετανικό Εργαστήριο Κυκλοφοριακών Ερευνών (TRL: Transport Research Laboratory)
 Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ περί ΣΑΥ - ΦΑΥ
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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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Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή αντιολισθηρής
στρώσης από ασφαλτικό σκυρόδεμα.
Το ασφαλτικό σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης, είναι
ασφαλτόμιγμα παραγόμενο και διαστρωνόμενο "εν θερμώ", αυστηρά ελεγμένης σύνθεσης, από καθαρή ή
τροποποιημένη με βελτιωτικά άσφαλτο και σκληρά αδρανή υλικά. Με αυτή τη μέθοδο, λόγω της υψηλής
μηχανικής αντοχής του ασφαλτικού σκυροδέματος, εξασφαλίζεται αφενός η ενίσχυση του οδοστρώματος
(όταν γίνεται σε πάχη μεγαλύτερα των 4 cm) και αφετέρου η επίτευξη ικανοποιητικών επιφανειακών
χαρακτηριστικών ομαλότητας, ομοιομορφίας, αντίστασης σε ολίσθηση και επιφανειακής τραχύτητας. Σε
περίπτωση εφαρμογής λεπτών στρώσεων σε παλαιά οδοστρώματα, θα πρέπει προηγουμένως να ελέγχεται
η επάρκεια της φέρουσας ικανότητας του υποκείμενου οδοστρώματος (και η ομαλότητα της επιφάνειας) και
να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική συγκόλληση της τελικής στρώσης. Μία αποτελεσματική προετοιμασία, για
τις συνήθεις περιπτώσεις φθορών, είναι το φρεζάρισμα "εν ψυχρώ" και στη συνέχεια η εφαρμογή ισχυρής
συγκολλητικής επάλειψης με κατιονικό γαλάκτωμα.
Κριτήρια επιλογής τύπου στρώσης.
ΤΥΠΟΣ 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα πυκνής σύνθεσης
ΤΥΠΟΣ 2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα ανοικτής σύνθεσης
Τα συνιστώμενα πάχη στρώσεων των εν λόγω τύπων ασφαλτομιγμάτων είναι 4 cm (για ονομαστικό μέγεθος
μέγιστου κόκκου 12,5 mm), ή 3 cm (για ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου 9,5 mm).

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 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 απότριψη

ΕΛΟΤ EN 1097-8

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8:
Determination of the polished stone value -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό
των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8:
Προσδιορισμός της τιμής επιταχυνόμενης στίλβωσης

ΕΛΟΤ EN 12591

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens -Ασφαλτος και συνδετικά ασφαλτικών- Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας

ΕΛΟΤ EN 12697-5

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι
δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης - Μέρος 5: Προσδιορισμός
της μέγιστης πυκνότητας.
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ΕΛΟΤ EN 12697-9

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 9:
Determination of the reference density -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι
δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης - Μέρος 9: Προσδιορισμός
της πυκνότητας αναφοράς

ΕΛΟΤ EN 12697-12

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12:
Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος
12: Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιμίων
ασφαλτομίγματος.

ΕΛΟΤ EN 1367-2

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των
αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού
μαγνησίου.

ΕΛΟΤ EN 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. Δοκιμές
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών
κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων

ΕΛΟΤ EN 933-3

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των
αδρανών Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης
πλακοειδούς

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines
- Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος
(παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 13036-1

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7:
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων Χαρακτηριστικά
επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 7: Μέτρηση
ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων (τελική στρώση) :
Μέθοδος κανόνα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

Road pavement layers with unbound
οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04

Hot mixed dense graded asphalt concrete layers -- Ασφαλτικές στρώσεις
κλειστού τύπου

3

aggregates

--

Στρώσεις

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

3.1 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ 1 : είναι το ασφαλτικό σκυρόδεμα πυκνής σύνθεσης, με ονομαστικό
μέγεθος αδρανών 12,5 mm, ή 9,5 mm. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, που ενδιαφέρει, πέραν από την
εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας, η ενίσχυση και η στεγανότητα του οδοστρώματος. Με αυτό τον τρόπο,
δεν επιτυγχάνεται μεγάλο βάθος επιφανειακής τραχύτητας.
3.2 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ 2 : είναι το ασφαλτικό σκυρόδεμα ανοικτής σύνθεσης, με
ονομαστικό μέγεθος αδρανών 12,5 mm, ή 9,5 mm. Με αυτόν τον τύπο, εξασφαλίζεται καλύτερη επιφανειακή
τραχύτητα, με αποτέλεσμα την καλύτερη διατήρηση της αντίστασης σε ολίσθηση και σε υψηλές ταχύτητες.
Λόγω αυξημένου ποσοστού κενών, η διάρκεια ζωής του ασφαλτοτάπητα είναι σχετικά μικρότερη, σε
σύγκριση με τον Τύπο 1.

6
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4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1

Αδρανή υλικά

α. Γενικά : Τα αδρανή διακρίνονται σε χονδρόκοκκα συγκρατούμενα στο κόσκινο ανοίγματος 2 mm (2,36
mm), σε λεπτόκοκκα διερχόμενα από το κόσκινο ανοίγματος 2 mm και συγκρατούμενα στο κόσκινο
ανοίγματος 0,063 mm και σε παιπάλη διερχόμενη από το κόσκινο ανοίγματος 0,063 mm.
β. Χονδρόκοκκο υλικό: Στις ασφαλτικές στρώσεις το χονδρόκοκκο κλάσμα των αδρανών είναι εκείνο
που προσδίδει κυρίως τις χαρακτηριστικές αντιολισθηρές ιδιότητες (μικροτραχύτητα και
μακροτραχύτητα) της επιφανείας του οδοστρώματος και για αυτό θα πρέπει να αποτελείται κατά
100% από αδρανές υλικό με εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά, μεγάλη καθαρότητα και κατάλληλο
σχήμα κόκκων.
γ. Kαθαρότητα και σχήμα κόκκων: Το χονδρόκοκκο κλάσμα πρέπει να προέρχεται από θραύση
πετρώματος με τα προδιαγραφόμενα μηχανικά χαρακτηριστικά και να είναι απαλλαγμένο από
επιβλαβείς προσμίξεις (άργιλο, οργανικά ή άλλα μαλακά εύθρυπτα υλικά). Στην περίπτωση που
προέρχεται από φυσικές αποθέσεις ποταμών ή χειμάρρων, οι προς θραύση κροκάλες θα πρέπει να
συγκρατούνται από κόσκινο με άνοιγμα οπής τριπλάσιο του ονομαστικού μεγέθους των κόκκων και το
80% τουλάχιστον των κόκκων που συγκρατούνται στο κόσκινο ανοίγματος οπών 4 mm, να έχει μία
τουλάχιστον θραυσιγενή επιφάνεια.
Οι κόκκοι πρέπει να είναι κατά το δυνατόν κυβοειδούς μορφής. Ο έλεγχος του σχήματός τους θα
γίνεται κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8, με προσδιορισμό για το συγκρατούμενο στο κόσκινο 6,3
mm (1/4”) υλικό του “δείκτη πλακοειδούς” (Flakiness Index) και κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3,
όπου ο «Δείκτης πλακοειδούς» θα πρέπει να είναι μικρότερος από 30%.
δ. Μηχανικές ιδιότητες: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, οι επιτρεπόμενες τιμές
των μηχανικών ιδιοτήτων του χονδρόκοκκου αδρανούς θα πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
x Αντοχή σε στίλβωση (Polished Stone Value), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8, PSV
t50.
x Αντοχή σε απότριψη (Aggregate Abrasion Value), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8,
AAVd10.
x Αντοχή σε θρυμματισμό κατά Los Angeles, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2, LAd24.
ε. Λεπτόκοκκο υλικό: Το λεπτόκοκκο κλάσμα (διερχόμενο από το κόσκινο ανοίγματος οπής 2 mm και
συγκρατούμενο στο κόσκινο ανοίγματος οπής 0,063 mm), πρέπει να αποτελείται από κόκκους
γωνιώδεις, θραυσιγενείς και απαλλαγμένους από άργιλο ή άλλες επιβλαβείς προσμίξεις. Σε
περιπτώσεις βαριάς κυκλοφορίας, είναι προτιμότερο να είναι της ίδιας προέλευσης με το χονδρόκοκκο
υλικό. Στις λοιπές περιπτώσεις, μπορεί να είναι θραυστό ασβεστολιθικής σύστασης ή φυσικής
προέλευσης.
στ. Παιπάλη: Η παιπάλη προστίθεται (σε περίπτωση έλλειψης), για να συμπληρώσει την κοκκομετρική
διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών. Μπορεί να είναι λιθοσύντριμμα ορυκτής ή άλλης προέλευσης
(σκόνη από σκωρίες), υδράσβεστος, τσιμέντο, ιπτάμενη τέφρα, ή άλλη κατάλληλη ορυκτή ύλη, η οποία
κατά το χρόνο χρησιμοποίησής της θα είναι αρκετά ξηρή, ώστε να ρέει ελεύθερα και να μη δημιουργεί
συσσωματώματα. Η παιπάλη δεν πρέπει να περιέχει άργιλο ή οργανικές προσμίξεις, ούτε να έχει
πλαστικότητα, εκτός αν πρόκειται για τσιμέντο ή υδράσβεστο. Η συνιστώμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση της παιπάλης φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1.
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Πίνακας 1 - Συνιστώμενη κοκκομετρική διαβάθμιση παιπάλης
Κοκκομετρική διαβάθμιση παιπάλης
Κόσκινο τετραγωνικής οπής

4.2

Διερχόμενο %

600 μ (Νο 30)

100

300 μ (Νο 50)

90 - 100

75 μ (Νο 200)

70 - 100

Ασφαλτικό συνδετικό

Θα χρησιμοποιείται καθαρή άσφαλτος, η οποία πρέπει είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-10-00 ή, για όσους τύπους δεν εμπεριέχονται σε αυτή, σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 12591
O τύπος της ασφάλτου συνιστάται να είναι 60/70, ή εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μίγμα ασφάλτου
80/100 και 40/50 σε αναλογία 50:50.
Για την εξασφάλιση υψηλών απαιτήσεων και σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. γέφυρες, όπου απαιτούνται
αυξημένα μηχανικά χαρακτηριστικά και μεγάλη διάρκεια ζωής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τροποποιημένη
άσφαλτος (η βασική είναι συνήθως 80/100 με πρόσθετα βελτιωτικά πολυμερή, θερμοπλαστικά, ελαστομερή
κτλ.), ύστερα από ειδική εργαστηριακή μελέτη.
Προσθήκη βελτιωτικού πρόσφυσης στην άσφαλτο θα γίνεται όταν τα αδρανή παρουσιάζουν υδροφιλία, ή σε
ειδικές περιπτώσεις που καθορίζει η Υπηρεσία. Ο τύπος και το ακριβές ποσοστό του αντιυδρόφιλου, θα
καθορίζεται από το εργαστήριο, με τη δοκιμή εμβάπτισης-θλίψης, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-12

4.3

Μελέτη σύνθεσης

Κοκκομετρική διαβάθμιση. Το συνολικό μίγμα των αδρανών μπορεί να προκύπτει από σύνθεση δύο ή
περισσοτέρων επί μέρους κλασμάτων, είτε να προσκομίζεται ενιαίο στο εργοστάσιο παραγωγής
ασφαλτομίγματος και να χρησιμοποιείται χωρίς διαχωρισμό και ανασύνθεση, εφόσον είναι ομοιόμορφο και
με σταθερή κοκκομετρική σύνθεση.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του συνολικού μίγματος των αδρανών υλικών (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο και
παιπάλη), ανάλογα με τον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέματος και το ονομαστικό μέγεθος του μέγιστου
κόκκου, πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του παρακάτω Πίνακα 2.
Το ποσοστό (στο συνολικό μίγμα των αδρανών) του διερχόμενου από το κόσκινο Νο 8 υλικού, είναι
σημαντικό στοιχείο για τον εργοταξιακό έλεγχο, επειδή διαχωρίζεται το χονδρόκοκκο από το λεπτόκοκκο
υλικό. Μίγματα που περιέχουν ποσοστό υλικού διερχόμενου από το κόσκινο 2,36 mm κοντά στο μέγιστο
επιτρεπόμενο, δίνουν επιφάνεια με σχετικά λεπτή υφή, ενώ διαβαθμίσεις που πλησιάζουν στο ελάχιστο,
δίνουν επιφάνεια με σχετικά αδρή υφή.
Τα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης του παρακάτω Πίνακα 2, ισχύουν κατά βάρος, εφόσον τα ειδικά βάρη
του χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου υλικού δε διαφέρουν πάνω από 5%. Αν υπάρχει μεγαλύτερη
διαφορά, τα όρια του πίνακα και οι αναλογίες σύνθεσης κατά βάρος του συνολικού μίγματος αδρανών, θα
πρέπει να αναχθούν, σύμφωνα με τα ειδικά βάρη τους.
Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία). Η δοκιμή θα γίνεται με την πρότυπη μέθοδο του Προτύπου ΕΛΟΤ
EN 1367-2. Η απώλεια (σε ποσοστό του βάρους) δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 9%.
Ισοδύναμο άμμου. Το ισοδύναμο άμμου θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο του
Προτύπου ΕΛΟΤ EN 933-8. Αυτό πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη από 55.
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Πίνακας 2 - Κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και συνιστώμενο πάχος στρώσης
Μέγεθος κόσκινου
τετραγωνικής οπής

ΤΥΠΟΣ 1

ΤΥΠΟΣ 2

(πυκνής σύνθεσης)

(ανοικτής σύνθεσης)

Ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου [mm]

mm

12,5

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2

4.4

9,5

12,5

9,5

Ποσοστό διερχόμενων από τα αντίστοιχα κόσκινα

12,50 mm

90 - 100

100

84 - 100

100

9,00 mm

-

90 - 100

52 - 82

75 - 100

4,00 mm

42 - 72

50 - 80

18 - 46

35 - 65

2,00 mm

18 - 38

30 - 65

5 - 24

10 - 35

1,12 mm

-

-

3 - 19

3 - 24

0,25 mm

5 - 20

6 - 21

0-9

0 - 10

0,063 mm

2-9

2-9

-

-

Συνιστώμενο πάχος στρώσης

3-4 cm

2,5-3 cm

3-4 cm

2,5-3 cm

Ποσοστό ασφάλτου – χαρακτηριστικά κατά Μarshall

Μετά τον καθορισμό των αναλογιών των αδρανών για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρικής
διαβάθμισης, ακολουθεί ο προσδιορισμός του βέλτιστου ποσοστού ασφάλτου με τη μέθοδο Marshall. Τα
χαρακτηριστικά κατά Marshall, τα κενά, καθώς και τα κριτήρια για τον έλεγχο της υδροφιλίας με τη δοκιμή
εμβάπτισης-θλίψης, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Χαρακτηριστικά δοκιμής Marshall
Χαρακτηριστικά
Συμπύκνωση (αριθμός κτύπων σε κάθε πλευρά του δοκιμίου)
Ευστάθεια στους 50qC (N)

Τύπος 1

Τύπος 2

75

75

t 8000

t 6000

Παραμόρφωση δοκιμίου [mm]

2-4

2-5

Κενά αέρος (% συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος)

3-5

5 - 15

0,8

0,7

Ελάχιστος λόγος αντοχής στη δοκιμή εμβάπτισης-θλίψης

5

Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Παραγωγή ασφαλτομίγματος

Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις με τα συνήθη ασφαλτομίγματα, σύμφωνα με την αντίστοιχη
προδιαγραφή.
Επειδή η ψύξη των ασφαλτομιγμάτων που διαστρώνονται σε λεπτό πάχος είναι ταχεία, οι θερμοκρασίες
παραγωγής είναι κάπως υψηλότερες από τις αντίστοιχες των ασφαλτομιγμάτων συνήθους πάχους. Οι
συνιστώμενες θερμοκρασίες ανάμιξης (θερμοκρασία στην έξοδο του αναμικτήρα) είναι 130° έως 170°C. Σε
περίπτωση χρήσης τροποποιημένης ασφάλτου, θα ζητούνται πληροφορίες από το αρμόδιο εργαστήριο
ελέγχου, σε συνδυασμό με τις οδηγίες του κατασκευαστή του βελτιωτικού-τροποποιητικού της ασφάλτου.
Επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των θερμοκρασιών και κυρίως κατά την ανάμιξη, λόγω του κινδύνου
αλλοίωσης της ασφάλτου. Κατά τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών, ώστε κατά τη διάστρωση να τηρούνται οι ελάχιστες
θερμοκρασίες, που αναφέρονται στα επόμενα. Για αυτό συνιστάται να επιβάλλεται η κάλυψη των φορτηγών
μεταφοράς ασφαλτομίγματος.
Η χρήση πετρελαίου, για την ευχερή εκφόρτωση των αυτοκινήτων μεταφοράς, απαγορεύεται.
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Συγκολλητική επάλειψη

Λόγω του μικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική επάλειψη με μικρή
ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος (να παραμένουν τελικά τουλάχιστον 300 g/m2 ασφαλτικού συνδετικού),
για την αποφυγή δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης.
Για την επίτευξη της ομοιογένειας της επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η διάχυση πρέπει να
πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα με περιεκτικότητα 30% σε
άσφαλτο. (Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο π.χ. 60% αραιώνεται με προσθήκη υδατικής φάσης
100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του γαλακτώματος - για λήψη γαλακτώματος που
να δίνει υπόλειμμα ασφαλτικού 30%).

5.3

Διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες διάστρωσης οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του ασφαλτομίγματος και της
ασφάλτου, το πάχος της στρώσης και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, θα καθορίζονται από την
Υπηρεσία. Τα συνήθη όρια θερμοκρασιών είναι 120° έως 140°C.
Περιορισμοί καιρικών συνθηκών. Σε περίπτωση βροχής, δυνατού ανέμου και χαμηλών θερμοκρασιών
περιβάλλοντος (κάτω των 10°C), οι εργασίες θα διακόπτονται. Ειδικά στις περιπτώσεις λεπτών στρώσεων
(2,5 έως 3 cm), θα πρέπει η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι άνω των 20°C.

5.4

Συμπύκνωση

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04. Ειδικά για τους τάπητες τύπου 2,
απαιτείται ελαφρύτερη κυλίνδρωση με οδοστρωτήρα 10-12 t, με λείους κυλίνδρους. Συνήθως αρκούν 2 έως
3 διελεύσεις. Η υπερβολική συμπύκνωση, ή συμπύκνωση όταν το ασφαλτόμιγμα έχει ψυχθεί, θα οδηγήσει
σε θραύση των αδρανών.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

6.1 Γενικά
Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται και για τα συνήθη ασφαλτομίγματα (βλέπε την Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04).
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών, από τα οποία κυρίως εξαρτώνται
τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της αντιολισθηρής στρώσης.

6.2 Εργαστηριακοί έλεγχοι
Εκτελούνται οι εργαστηριακοί έλεγχοι που προβλέπονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04
και επιπλέον εκτελούνται και οι ακόλουθες δοκιμές:
x Δείκτης πλακοειδούς

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3

x Αντοχή σε στίλβωση (PSV)

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8

x Αντοχή σε απότριψη (AAV)

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8

x Αντοχή σε θρυμματισμό κατά Los Angeles

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2

Ασφαλτόμιγμα
Κενά αέρος στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-8
Τελική επιφάνεια
Επιφανειακή τραχύτητα (μέθοδος της άμμου) , κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-1.
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6.3 Έλεγχοι εγκατάστασης παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος
x Ο έλεγχος καλής λειτουργίας της κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής και της ομοιομορφίας του
παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα
συνήθη ασφαλτομίγματα.
x Ο έλεγχος της ομοιομορφίας του παραγόμενου ασφαλτομίγματος και της εφαρμογής της
μελέτης σύνθεσης, θα γίνεται με εξέταση τριών τουλάχιστον δειγμάτων, με βάση το μέσο όρο
τους.
Αν με την εφαρμογή των παραπάνω ανοχών προκύψει καμπύλη εκτός των επιτρεπόμενων ορίων του
παρακάτω Πίνακα 4-, αυτό δεν θα αποτελέσει λόγο απόρριψης του υλικού.
Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις (μέσος όρος δειγμάτων), ως προς τα αντίστοιχα ποσοστά της μελέτης
σύνθεσης, των ποσοστών κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών και του ποσοστού ασφάλτου, δίνονται
στον παρακάτω Πίνακα 4. Επί πλέον, σε κανένα μεμονωμένο δείγμα οι αποκλίσεις δε θα υπερβαίνουν αυτά
τα όρια, επαυξημένα κατά 20%.
Πίνακας 4 - Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις από τη μελέτη σύνθεσης (Μ.Ο. δειγμάτων)
Μέγεθος κόσκινου

Ανοχή επί των ποσοστών διερχόμενων %

12,50 mm (1/2'') και άνω

±8

9,00 mm

±7

4,00 mm

±7

2,00 mm

±6

1,12 mm

±6

0,50 mm

±5

0,25 mm

±5

0,067 mm

±3

Άσφαλτος % κατά βάρος στο ασφαλτόμιγμα

± 0,4

6.4 Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση
Μετά την τελική συμπύκνωση, ακολουθούν έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης, για να διαπιστωθεί, κατά
πόσον ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις:
α.

Στάθμη. Η τελική επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνεται στην “ερυθρά” της μελέτης (σε συνδυασμό με την
προβλεπόμενη επίκλιση), με αποκλίσεις όχι μεγαλύτερες των ± 6 mm.

β.

Ομαλότητα. Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυματισμοί ή άλλες τοπικές ανωμαλίες δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα 5 mm. Η μέτρηση θα πραγματοποιείται με 4μετρο πήχη.
Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Η μέτρηση θα
πραγματοποιείται με 3μετρο πήχη.
Οι μεγαλύτερου μήκους κυματισμοί και η άνεση κυκλοφορίας, θα ελέγχονται, σε τάπητες
αυτοκινητοδρόμων με ομαλόμετρο τύπου Bump-Integrator, εκτός αν αλλιώς προδιαγράφεται στα τεύχη
δημοπράτησης. Ο δείκτης ανωμαλιών θα πρέπει να μην υπερβαίνει την τιμή των 130 cm/km.
Συνιστάται ο έλεγχος της ομαλότητας με προφιλόμετρο.

γ.

Πάχος στρώσης. Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται με λήψη καρότων, σε πυκνότητα τρία (3)
τουλάχιστον ανά 4000 m2. Ο αριθμητικός μέσος όλων των μετρήσεων πρέπει να είναι ίσος ή
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μεγαλύτερος από το πάχος που καθορίζει η σύμβαση του έργου. Καμία μεμονωμένη μέτρηση δεν
πρέπει να υπολείπεται του προδιαγραφόμενου πάχους περισσότερο από 10%, εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη (π.χ. επιστρώσεις σε παλαιό ασφαλτικό υπόστρωμα).
δ.

Βαθμός συμπύκνωσης. Η μέση τιμή του βαθμού συμπύκνωσης, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από
96% και καμία μεμονωμένη τιμή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 94%. Ο έλεγχος γίνεται με τη
μέθοδο του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12697-5, για τον προσδιορισμό της μέγιστης πυκνότητας, και κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-9 για τον προσδιορισμό της πυκνότητας αναφοράς, στα δοκίμια που
κόπηκαν για τον έλεγχο του πάχους.

ε.

Επιφανειακή τραχύτητα. Η επιφανειακή τραχύτητα θα ελέγχεται με τη μέθοδο της κηλίδας της άμμου
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-1 το αργότερο 7 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και
πριν η οδός δοθεί στην κυκλοφορία. Για κάθε λωρίδα, θα γίνεται έλεγχος σε σημεία απέχοντα
τουλάχιστον 50 m μεταξύ τους και 50 cm από το άκρο του καταστρώματος της οδού. Το συνιστώμενο
και επιδιωκόμενο με τη μελέτη ελάχιστο μέσο βάθος υφής είναι 1,0 mm για τον τύπο 1 και 1,5 mm, για
τον τύπο 2.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες κατασκευής αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης θα επιμετρώνται για κάθε τύπο (κλειστού)
ασφαλτοσκυροδέματος σε τετραγωνικά μέτρα [m2], σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-03-11-04
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 κατασκευή
αντιολισθηρής στρώσης από ασφαλτικό σκυρόδεμα. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια του προδιαγραφόμενου ασφαλτοσκυροδέματος.

x

Η εργασία διάστρωσης της αντιολισθηρής στρώσης.

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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Εισαγωγή
Η παρούσα 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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Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της Προδιαγραφής αυτής είναι η κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων από ασφαλτική
σκυρομαστίχη.
Η ασφαλτική σκυρομαστίχη (βλέπε ορισμό στην παράγραφο 3.1 της παρούσας), πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13108-5.
Η παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικής σκυρομαστίχης γίνεται ‘εν θερμώ’ με συνήθη μηχανήματα
παραγωγής και διάστρωσης θερμών ασφαλτικών μιγμάτων. Ενδεχομένως να απαιτηθεί μικρή τροποποίηση
του συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος για την τροφοδοσία των ινών.
Η ασφαλτική σκυρομαστίχη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως ως επιφανειακή στρώση κύλισης για όλα τα
είδη κυκλοφορίας και κλίματος, σε οδοστρώματα δρόμων, αεροδρομίων ή άλλες επιφάνειες με κυκλοφορία
οχημάτων. Η στρώση κυκλοφορίας που προκύπτει έχει καλά επιφανειακά χαρακτηριστικά, αντιολισθηρές
ιδιότητες και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυρομαστίχης εφαρμόζεται σε νέα ή παλιά οδοστρώματα, κατά
προτίμηση συνήθως όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι υψηλός. Η στρώση υποδοχής μπορεί να είναι
κατασκευασμένη από ασφαλτόμιγμα οποιουδήποτε τύπου.

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 EN 13108-5

Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt - Ασφαλτικά μίγματα. Προδιαγραφές υλικών. Μέρος 5: Ασφαλτική
σκυρομαστίχη.

EΛΟΤ EN 13043

Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads,
airfields and other trafficked areas -- Αδρανή για ασφαλτομίγματα και
ασφαλτικές επαλείψεις για οδοστρώματα οδών , αεροδρομίων ή άλλων
επιφανειών που φέρουν κυκλοφορία οχημάτων.

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
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τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε απότριψη.
ΕΛΟΤ EN 1097-3

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3:
Determination of loose bulk density and voids -- Δοκιμές για τον
προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
3: Προσδιορισμός φαινομένου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- Έλεγχοι μηχανικών
και φυσικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισμός πυκνότητος
κόκκων και υδατοαπορρόφυσης.

ΕΛΟΤ EN 1097-7

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7:
Determination of the particle density of filler - Pyknometer method -- Δοκιμές
των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7 :
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνόμετρου

ΕΛΟΤ EN 1097-8

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8:
Determination of the polished stone value -- Δοκιμές των μηχανικών και
φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Προσδιορισμός αντοχής σε
στίλβωση (Polished Stone Value).

ΕΛΟΤ EN 932-1

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for
sampling -- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 1: Μέθοδοι
δειγματοληψίας.

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 κοκκομετρικής καμπύλης 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
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικής
διαβάθμισης. Εργαστηριακά κόσκινα, ονομαστικό άνοιγμα βροχίδων.

ΕΛΟΤ EN 933-3

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των
αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης
πλακοειδούς.

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 8: Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου του λεπτόκοκκου υλικού.

ΕΛΟΤ EN 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines
- Methylene blue test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση
λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου.

ΕΛΟΤ EN 12591

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens - Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προδιαγραφές για ασφάλτους
οδοστρωσίας.

ΕΛΟΤ EN 13702-1

Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of
modified bitumen - Part 1: Cone and plate method -- Άσφαλτος και
ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισμός του δυναμικού ιξώδους
τροποποιημένης ασφάλτου - Μέρος 1: Μέθοδος κώνου και πλάκας.
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ΕΛΟΤ EN 12697-1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble
binder content -- Ασφαλτομίγματα. Μέθοδοι δοκιμές ασφαλτικών θερμής
ανάμιξης. Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό.

ΕΛΟΤ EN 12697-5

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι
δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης - Μέρος 5: Προσδιορισμός της
μέγιστης πυκνότητας»

ΕΛΟΤ EN 12697-6

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6:
Determination of bulk density of bituminous specimens -- Ασφαλτικά μίγματα
- Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 6: Προσδιορισμός της
φαινόμενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιμίων.

ΕΛΟΤ EN 12697-8

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt – Part 8:
Determination of void characteristics of bituminous specimens -- Ασφαλτικά
μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 8:
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε κενά των ασφαλτικών δοκιμίων.

ΕΛΟΤ EN 12697-12

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12:
Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -- Ασφαλτικά
μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 12:
Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιμίων
ασφαλτομίγματος.

ΕΛΟΤ EN 12697-18

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 18: Binder
drainage -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος
- Μέρος 18: Απορροή συνδετικού υλικού

ΕΛΟΤ EN 12697-27

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 27: Sampling - Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής
ανάμιξης - Μέρος 27: Δειγματοληψία.

ΕΛΟΤ EN 12697-34

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall
test -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος Μέρος 34: Δοκιμή Marshall.

ΕΛΟΤ EN 1426

Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration -Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισμός της διείσδυσης με
βελόνα.

ΕΛΟΤ EN 1427

Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point Ring and Ball method -- Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά Προσδιορισμός της μάλθωσης -Μέθοδος δακτυλίου και σφαίρας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12607-1

Bitumen and bituminous binders – Defermination of the resistance to
hardening under the influence of heat and air. Part 1: RFTOT method. -Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά – Προσδιορισμός της αντοχής στην
σκλήρυνση υπό την επήρεια της θερμότητας και του αέρα. Μέρος 1: Δοκιμή
RFTOT.

ΕΛΟΤ EN 1367-2

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των
αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού
μαγνησίου.

ΕΛΟΤ EN 58

Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders -- Άσφαλτος
και ασφαλτικά συνδετικά. Δειγματοληψία ασφαλτικών συνδετικών.
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Hot mixed dense graded asphalt concrete layers -- Ασφαλτικές στρώσεις
κλειστού τύπου

Όροι και ορισμοί

3.1 Η ασφαλτική σκυρομαστίχη (SMA): είναι ασφαλτόμιγμα ασυνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης με
σκελετό αποτελούμενο από θραυστά χονδρόκοκκα αδρανή, τα οποία συνδέονται με κονίαμα
ασφαλτομαστίχης (μίγμα λεπτόκοκκου αδρανούς με ασφαλτικό συνδετικό υλικό σε υψηλό ποσοστό). Στο
ασφαλτόμιγμα αυτό προστίθενται ενδεχομένως και ίνες για να μειώσουν το ποσοστό αποστράγγισης του
ασφαλτικού συνδετικού υλικού από το μίγμα.

4.

Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
Τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή της ασφαλτικής σκυρομαστίχης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-5. Ειδικότερα (και επιπλέον από τις απαιτήσεις του ως άνω
προτύπου) τα υλικά είναι τα ακόλουθα και πρέπει να ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις:

4.2 Αδρανή υλικά
Τα χονδρόκοκκα και τα λεπτόκοκκα αδρανή πρέπει να κατατάσσονται και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13043. Πρέπει να είναι 100% θραυστά υλικά από τα ίδια ή διαφορετικά μητρικά
πετρώματα, και σε όλες τις περιπτώσεις το μητρικό πέτρωμα θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
παρακάτω Πίνακα 1, ανάλογα με την προβλεπόμενη μέση ημερήσια κυκλοφορία εμπορικών οχημάτων στη
λωρίδα υπολογισμού και την κατηγορία επικινδυνότητας του τμήματος της οδού. Η επικινδυνότητα του
τμήματος χαρακτηρίζεται ως Α ή Β σύμφωνα με τις ακόλουθες υποδείξεις:
Επικινδυνότητα Α:
x

Συνήθη τμήματα οδών σε ευθυγραμμία ή με επαρκή ορατότητα χωρίς κλίσεις μεγαλύτερες από 5% και
χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση

Επικινδυνότητα Β:
x
x

x
x

Προσεγγίσεις σε σηματοδότες, ή κόμβους και γενικώς σε περιοχές όπου εκτελούνται ελιγμοί ή
τροχοπέδηση
Καμπύλες με μικρή καμπυλότητα (<150 m) ή σε τμήματα με συνδυασμό οριζόντιας καμπυλότητας μέχρι
300m και κυρτής κατακόρυφης καμπυλότητας με ακτίνα μέχρι 800 m και γενικά σε τμήματα με
περιορισμούς στην ορατότητα
Τμήματα με κλίση μεγαλύτερη από 5%
Είσοδοι και έξοδοι αυτοκινητοδρόμων ή τμήματα με παρατηρούμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση
Πίνακας 1- Απαιτήσεις αντίστασης σε λείανση και σε θρυμματισμό
Μέση ημερήσια κυκλοφoρία Ε.Ο (1) στη λωρίδα υπολογισμού

Ιδιότητα

<200
(3)

PSV (2)
LA (4)

8

Α

(3)

Β

200-800
52

55

800-2000
57

2000-4000
59

>4000
61

55

57

60

62

62

32

30

26

24

22

32886
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

(1)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04:2009

E.O : Εμπορικό όχημα είναι κάθε όχημα με μικτό φορτίο>1500 kg

(2)

PSV : Δείκτης αντίστασης σε λείανση (Polished Stone Value) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8.

(3)

A,Β : Επικινδυνότητα τμήματος

(4) LA

: Αντίσταση σε θρυμματισμό με τη δοκιμή Los Angeles κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2.

Επιπλέον τα αδρανή θα πρέπει να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13043: WA24 2, MS 18, AAV 15, FL25
4.2.1 Χονδρόκοκκα αδρανή
Τα χονδρόκοκκα αδρανή πρέπει να είναι μονόκοκκα, ονομαστικού μεγέθους 2/5mm και 5/8mm ή 8/11mm,
και η διαβάθμισή τους θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.
Πίνακας 2- Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης χονδρόκοκκων αδρανών
Άνοιγμα οπών
κοσκίνου mm

Ονομαστικό μέγεθος αδρανών
8/11

5/8

2/5

Διερχόμενο ποσοστό (%)
16

100

-

-

11,2

85-99

100

-

8

0-5

90-99

5

-

0-5

100
90-99

2

-

-

0-5

0,5

0-2

0-2

0-2

4.2.2 Λεπτόκοκκα αδρανή
Τα λεπτόκοκκα αδρανή θα είναι μεγέθους 0/2mm και η διαβάθμισή τους εντός των ορίων που δίνονται στον
παρακάτω Πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης λεπτόκοκκων αδρανών
Άνοιγμα οπών κοσκίνου mm

Διερχόμενο ποσοστό (%)

4

100

2

99 – 85

0,5

40 – 60

0,063

11 – 16

4.2.3 Παιπάλη
Η παιπάλη, υλικό που διέρχεται από το κόσκινο 0,063mm και προστίθεται στο μίγμα των αδρανών για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της διαβάθμισης του μίγματος των αδρανών, θα είναι από το ίδιο πέτρωμα ή
από θραυστό ασβεστόλιθο ή από άλλο κατάλληλο πέτρωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως παιπάλη
υδράσβεστος σε σκόνη ή το οξείδιο του ασβεστίου (CaΟ), ή το τσιμέντο Portland ή Ιπτάμενη Τέφρα. Στην
περίπτωση που χρησιμοποιηθεί οξείδιο του ασβεστίου (CaO) το προστιθέμενο ποσοστό δεν θα πρέπει να
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υπερβαίνει το 1% του βάρους των αδρανών. Η παιπάλη θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
παρακάτω Πίνακα 4.
Πίνακας 4 - Ιδιότητες παιπάλης

Κοκκομετρική διαβάθμιση Παιπάλης
Άνοιγμα οπών κόσκινου (mm)

Διερχόμενο ποσοστό (%)

0,5

100

0,063

70 – 100
Καθαρότητα (1)

Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου(2)
(1)
(2)

<1

Για όλα τα είδη παιπάλης πλην υδρασβέστου, CaO τσιμέντου Portland και Ιπτάμενης Τέφρας.
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.

4.3 Ασφαλτικό συνδετικό υλικό
Για την παραγωγή του ασφαλτομίγματος θα χρησιμοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας (συνήθως τύπου
50/70pen) που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12591 ή τροποποιημένη με ελαστομερή
άσφαλτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13108-5 .
Η τροποποιημένη άσφαλτος θα ικανοποιεί το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13702-1 (Type I-C ή Type I-D) ή τις
Γερμανικές προδιαγραφές ZTV-BEL-ST 92 (βλέπε και Παράρτημα βιβλιογραφίας της παρούσας). Η
προμήθεια της τροποποιημένης ασφάλτου θα γίνεται σε προ-αναμεμιγμένη μορφή. Ο προμηθευτής θα
γνωστοποιεί στην Υπηρεσία την σταθερότητα αποθήκευσης της προ-αναμεμιγμένης τροποποιημένης
ασφάλτου.

4.4 Ίνες
Οι ίνες θα είναι ίνες κυτταρίνης και προστίθενται αυτόματα, όταν είναι αναγκαίο, στο μίγμα για την επίτευξη
του επιθυμητού ποσοστού ασφάλτου. Οι ίνες θα έχουν περιεκτικότητα σε κυτταρίνη 80r5%, pH 7,5r1, μέσο
μήκος 1mm, περίπου, μέσο πάχος 45μm, περίπου και τουλάχιστον το 85% των ινών θα έχει πάχος
μικρότερο των 800μm. Οι ίνες θα προστίθενται στο μίγμα σε μορφή κυλινδρικών σβώλων (pellets) μέσου
μήκους 5r3mm και μέσης διαμέτρου 5r1mm. Το συνδετικό υλικό για την παραγωγή των κυλινδρικών
σβώλων μπορεί να είναι άσφαλτος ή άλλο υλικό συμβατό με την άσφαλτο.

4.5 Βελτιωτικό πρόσφυσης (αντιϋδρόφιλο υλικό)
Η προσθήκη βελτιωτικού πρόσφυσης στην άσφαλτο θα γίνεται στις περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως αδρανών
που είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν υδροφιλία. Ο τύπος και το ποσοστό αντιϋδρόφιλου θα καθορίζεται κατά
το στάδιο σύνθεσης του ασφαλτομίγματος.

4.6 Σύνθεση ασφαλτικής σκυρομαστίχης
4.6.1 Γενικά
Γενικά η σύνθεση του μίγματος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13108-5. Ειδικότερα
(και επιπλέον από τις απαιτήσεις του ως άνω προτύπου) τα υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
4.6.2 Κοκκομετρική διαβάθμιση μίγματος αδρανών
Το μίγμα αδρανών θα προκύπτει από σύνθεση δύο (ή περισσοτέρων) επιμέρους κλασμάτων και η
κοκκομετρική διαβάθμιση αυτού (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο και παιπάλη) θα βρίσκεται εντός των ορίων που
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δίνονται στον Πίνακα5. Ο Τύπος 0/8 (8Ε) χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης
πάχους 30mm, ενώ ο Τύπος 0/11 (11Ε) για πάχος στρώσης 40 mm.
Πίνακας 5- Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών
Άνοιγμα οπών κοσκίνου mm

Τύπος 8Ε

Τύπος 11Ε

0/8

0/11
Διερχόμενο ποσοστό (%)

16

-

100

11,2

100

90-100

8

90-100

45-60

4

25-35

25-35

2

20-25

20-25

0,063

9-12

8-12

Τα όρια της κοκκομετρικής διαβάθμισης που δίνονται στον Πίνακα 5 ισχύουν μόνο αν οι πυκνότητες των
χονδρόκοκκων και των λεπτόκοκκων αδρανών δεν διαφέρουν περισσότερο από 5%. Εάν η διαφορά είναι
μεγαλύτερη, η τελική καμπύλη του μίγματος των αδρανών θα πρέπει να διορθώνεται σύμφωνα με τις
πυκνότητες των αδρανών.
4.6.3 Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό
Η περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό στο ασφαλτόμιγμα θα καθορίζεται από τη μελέτη σύνθεσης και θα
πρέπει, ανάλογα με το ποσοστό των κενών, να μην είναι μικρότερη από τις τιμές που δίνονται στον
παρακάτω Πίνακα 6.
Πίνακας 6 - Ελάχιστη περιεκτικότητα ασφαλτικού συνδετικού υλικού στο μίγμα
Κενά αέρος(1)
(%)

(1)

Ποσοστό ασφαλτικού συνδετικού υλικού, κατά βάρος
ασφαλτομίγματος
Τύπος 0/8

Τύπος 0/11

3 - 4%

t7,0

t6,5

> 4%

t6,5

t6,0

Τα κενά αέρος καθορίζονται από δοκίμια Marshall με συμπύκνωση 50 κτύπων

Οι τιμές περιεκτικοτήτων ασφάλτου που δίνονται στον Πίνακα 6 ισχύουν για αδρανή με φαινόμενη πυκνότητα
2,65 g/cm3. Για οποιοδήποτε άλλη φαινόμενη πυκνότητα αδρανών οι περιεκτικότητες ασφάλτου που δίνονται
στον προηγούμενο Πίνακα 6 θα διορθώνονται πολλαπλασιάζοντας με την τιμή που προκύπτει από το λόγο
2,65/Φαινόμενη πυκνότητα αδρανών σε g/cm3.
4.6.4 Ποσοστό ινών
Το ποσοστό των ινών που προστίθενται στο μίγμα, για την δυνατότητα ενσωμάτωσης της ασφάλτου στο
μίγμα δίχως να παρατηρείται υπερβολική αποστράγγιση αυτής, είναι t0.3% κατά βάρος μίγματος.
Μεγαλύτερο ποσοστό ινών μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον αυτό απαιτείται, και καθορίζεται ανάλογα έτσι
ώστε να μην αποστραγγίζεται μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο ποσοστό ασφάλτου, βλέπε επόμενο Πίνακα
7.

11

32889

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04:2009

©

ΕΛΟΤ

4.6.5 Χαρακτηριστικά τελικού ασφαλτομίγματος σύνθεσης
Η σύνθεση του ασφαλτομίγματος που επιλέγεται τελικά, με κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών εντός των
ορίων που δίνονται στον προηγούμενο Πίνακα 5 και με ποσοστό συνδετικού υλικού που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του προηγούμενου Πίνακα 6, θα πρέπει να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα 7.
Πίνακας 7- Απαιτήσεις μίγματος ασφαλτικής σκυρομαστίχης
Ιδιότητα
Κενά αέρος, (%)
Μέγιστο ποσοστό κενών που γέμισαν με άσφαλτο (VFA)(1), (%)
Ποσοστό αποστραγγιζόμενου υλικού, κατά βάρος ασφαλτομίγματος, (%)
Λόγος αντοχών από δοκιμή υδρεμποτισμού(2)
Φαινόμενη πυκνότητα ασφαλτομίγματος, kg/m3
Σημείωση:

(1)
(2)

Τιμή
3,5 – 4,5
76 για 3,5% κενά
78 για 4,0% κενά
80 για 4,5% κενά
d 0,3
> 80%
Επιτευχθείσα τιμή

Για ενδιάμεσες τιμές κενών το ποσοστό του VFA μπορεί να καθορισθεί με γραμμική παρεμβολή
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-12.

Το ποσοστό των κενών θα καθορίζεται από τρία δοκίμια Marshall (διαμέτρου 100mm με συμπύκνωση 50
κτύπων), ως ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-8, σε συνδυασμό με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12697-5,
Μέθοδος Α ή Β και EN 12697-6, Μέθοδος Β.
Το ποσοστό των κενών που γέμισαν με άσφαλτο (VFA) θα υπολογίζεται ως ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
12697-8.
Το ποσοστό αποστραγγιζόμενου υλικού (άσφαλτος, παιπάλη και ίνες) καθορίζεται από τη δοκιμή
αποστράγγισης η οποία εκτελείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-18 και σε θερμοκρασία 160ο C,
με εργαστηριακό μίγμα με κοινή άσφαλτο. Η θερμοκρασία εργαστηριακής ανάμειξης του μίγματος με κοινή
άσφαλτο 50/70pen θα είναι 145r5 οC. Στην περίπτωση τροποποιημένης ασφάλτου, η θερμοκρασία
εκτέλεσης της δοκιμής θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία ανάμιξης που προτείνεται από τον παραγωγό της και
η θερμοκρασία εργαστηριακής ανάμιξης του μίγματος με τροποποιημένη άσφαλτο θα είναι η κανονική
θερμοκρασία ανάμιξης που προτείνεται από τον παραγωγό της τροποποιημένης ασφάλτου.
Η ευαισθησία στην επίδραση του νερού θα προσδιορίζεται με τον λόγο των αντοχών σε έμμεσο εφελκυσμό
από διάρρηξη, o οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος της μέσης τιμής των αντοχών τουλάχιστον τριών δοκιμίων,
που ελέχθησαν υπό ξηρές συνθήκες, προς την μέση τιμή της αντοχής τουλάχιστον τριών δοκιμίων, που
ελέχθησαν μετά από υδρεμποτισμό, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-12.
4.6.6 Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από την μελέτη σύνθεσης
H oμοιομορφία του παραγόμενου ασφαλτομίγματος και η συμφωνία αυτού με τη μελέτης σύνθεσης θα
καθορίζεται από το μέσο όρο των τιμών που λαμβάνονται από ελέγχους επί τριών τουλάχιστον δειγμάτων
σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α.

Οι αποκλίσεις στα ποσοστά της μέσης κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών και στο μέσο
ποσοστό ασφάλτου, ως προς τα αντίστοιχα ποσοστά της μελέτης σύνθεσης, δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις τιμές που δίνονται στον επόμενο Πίνακα 8.

β.

Οι αποκλίσεις σε κανένα μεμονωμένο δοκίμιο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες
αποκλίσεις αυξημένες κατά 20%.

γ.

Η μέση κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών μετά την εφαρμογή των αποκλίσεων θα
πρέπει να συνεχίζει να βρίσκεται εντός των ορίων του προηγούμενου Πίνακα 5.
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Πίνακας 8- Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από τη μελέτη σύνθεσης

Άνοιγμα οπών κοσκίνου mm

Επιτρεπόμενη απόκλιση (%)

16

r0

11,2

r3

8

r3

4

r3

2

r2

0,063

r2

Περιεκτικότητα ασφάλτου, κατά βάρος
ασφαλτομίγματος

r0,3

Σε καμία περίπτωση, μετά την εφαρμογή των επιτρεπόμενων αποκλίσεων, η κοκκομετρική καμπύλη δεν θα
πρέπει να βρίσκεται εκτός του ανώτατου (προς την λεπτόκοκκη περιοχή) ορίου που καθορίζεται από τον
προηγούμενο Πίνακα 5.

5 Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
5.1 Γενικά
Σκοπός του δοκιμαστικού τμήματος είναι να ελεγχθεί αν με τη μεθοδολογία, τον μηχανικό εξοπλισμό, το
προσωπικό τη μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος η στρώση που κατασκευάζεται πληροί όλες τις
απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στην
παράγραφο 9. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθμό των δοκιμών κατά το στάδιο
κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Το δοκιμαστικό τμήμα πρέπει να έχει μήκος 100m έως 300m και συνήθως αποτελεί τμήμα του υπό
κατασκευή οδοστρώματος. Η θέση του θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο κατόπιν συμφωνίας με την Υπηρεσία.
Το κόστος κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος, και το κόστος δειγματοληψίας και ελέγχων, θα βαρύνει
τον Ανάδοχο. Όταν το δοκιμαστικό τμήμα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις και η
στρώση πληροί όλες τις απαιτήσεις, το τμήμα αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στο υπό κατασκευή έργο και ο
Ανάδοχος μπορεί να αποζημιωθεί για το κόστος κατασκευής του.
Το συμπυκνωμένο πάχος της στρώσης είναι συνήθως 40 mm.

5.2 Συγκρότημα ανάμιξης
Η παραγωγή της ασφαλτικής σκυρομαστίχης μπορεί να γίνεται στο ίδιο ασφαλτικό συγκρότημα, τύπου
παραγωγής ανά παρτίδες, που χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέματος.
Ο χρόνος ανάμιξης πιθανόν να πρέπει να διαφοροποιηθεί ελαφρώς έτσι ώστε να παράγεται ομοιογενές
ασφαλτόμιγμα.
Τα υλικά θα τροφοδοτούνται στον αναμικτήρα με τη σειρά αδρανή-ίνες-ασφαλτικό συνδετικό υλικό. Μετά την
προσθήκη των ινών θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος ανάμιξης των αδρανών με τις ίνες, ο οποίος
συνιστάται να είναι 5 έως 15 δευτερόλεπτα. Μετά την προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας ασφάλτου θα
πρέπει να υπάρχει χρόνος ανάμειξης για την ομογενοποίηση του μίγματος. Ο συνολικός χρόνος ανάμειξης
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 δευτερόλεπτα. Καλή διασπορά των ινών επιτυγχάνεται όταν
χρησιμοποιούνται ίνες καλυμμένες με συνδετικό υλικό.
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Οι ίνες θα προστίθενται κεντρικά στον αναμικτήρα ασφαλτομίγματος με ξεχωριστή μονάδα τροφοδοσίας, η
οποία θα διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου της προστιθέμενης ποσότητας.
Η θερμοκρασία του ασφαλτομίγματος σε οποιαδήποτε θέση στο συγκρότημα παραγωγής θα πρέπει να είναι
μεταξύ του εύρους θερμοκρασιών 150οC έως 180οC, για μίγματα με άσφαλτο 50/70pen. Για μίγματα με
τροποποιημένη άσφαλτο το εύρος των θερμοκρασιών θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις υποδείξεις του
παραγωγού της τροποποιημένης ασφάλτου.

5.3 Επιθεώρηση ασφαλτικού συγκροτήματος
Η Υπηρεσία με τους αντιπροσώπους της θα έχει πάντα τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα τμήματα του
ασφαλτικού συγκροτήματος ώστε να ελέγχει ότι η παραγωγή του ασφαλτομίγματος είναι καθ' όλα σύμφωνη
με τις προδιαγραφές. Επιπλέον, θα παρέχεται εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στο συγκρότημα για
δειγματοληψία επαρκούς ποσότητας υλικών και/ ή μίγματος από οποιοδήποτε σημείο.

5.4 Μεταφορά μίγματος
Η μεταφορά του ασφαλτομίγματος στο έργο θα γίνεται κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν της μεταφοράς του
ασφαλτικού σκυροδέματος.
Το ασφαλτόμιγμα, κατά τη μεταφορά του στο έργο, θα πρέπει να μεταφέρεται σε επικαλυμμένα (με
κατάλληλο κάλυμμα) φορτηγά έτσι ώστε να προστατεύεται από πιθανή ρύπανση και υπερβολική απώλεια
θερμοκρασίας και παράλληλα να μην προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση. Το δάπεδο και οι πλευρές του
φορτηγού πρέπει επίσης να είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ξένο υλικό και από προσκολλημένα
ασφαλτικά υλικά πριν τη φόρτωση του μίγματος. Για τη διευκόλυνση της εκφόρτωσης του μίγματος μπορεί
να γίνεται διασπορά ή επάλειψη του δαπέδου και των πλευρών του φορτηγού με παιπάλη, ή ελαφρύ φυτικό
έλαιο, ή άλλο κατάλληλο μη διαλυτικό υλικό. Όταν χρησιμοποιείται κάποια επάλειψη, πριν τη φόρτωση του
υλικού η καρότσα του φορτηγού θα πρέπει να ανυψώνεται στη μέγιστη δυνατή κλίση για να απορρεύσει
τυχόν πλεονάζουσα ποσότητα υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

5.5 Προετοιμασία επιφάνειας
Σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται διάστρωση ασφαλτικής σκυρομαστίχης επί νέου οδοστρώματος αν
προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί η ομαλότητα της υποκείμενης στρώση και δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι
σύμφωνη με τις απαιτήσεις περί ομαλότητας για την στρώση αυτή. Όταν διαστρώνεται σε παλιό οδόστρωμα,
η υποκείμενη στρώση δεν πρέπει να είναι ρηγματωμένη και οι ανωμαλίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα
10mm, μετρούμενες με τον 3μετρο ευθύγραμμο πήχη. Επίσης, η παλιά επιφάνεια δεν θα πρέπει να
παρουσιάζει εξίδρωση ασφάλτου, λακκούβες και οποιαδήποτε άλλη επιφανειακή κάκωση.
Σε κάθε περίπτωση η υποκείμενη στρώση πρέπει να έχει καλή αντίσταση σε τροχοαυλάκωση και γενικότερα
σε παραμένουσα παραμόρφωση.
Το συμπυκνωμένο πάχος της αντιολισθηρής στρώσης από ασφαλτική σκυρομαστίχη είναι συνήθως 30mm.
Όταν η στρώση αυτή χρησιμοποιείται και ως ενισχυτική επίστρωση, το πάχος μπορεί να είναι μεγαλύτερο,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Η υφιστάμενη επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή από λάσπες, σκόνες, οργανικά υλικά ή άλλα φερτά
υλικά, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ομαλότητας που ισχύουν για τη στρώση αυτή, και να μην
παρουσιάζει ρηγματώσεις. Η επιφάνεια θα πρέπει επίσης να είναι στεγνή, ή στη χειρότερη περίπτωση
ελαφρά υγρή αλλά ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει ελεύθερο ή στάσιμο νερό στην επιφάνεια.
Ο καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται με μεταλλικές βούρτσες, ή με μηχάνημα αναρρόφησης ή με άλλο
κατάλληλο μέσο. Όπου υπάρχουν ρηγματώσεις, πρέπει να διερευνώνται τα αιτία πρόκλησης αυτών και
ανάλογα με την έκταση τους να γίνεται πλήρωση αυτών ή αποκατάσταση και/ ή ενίσχυση του
οδοστρώματος. Όταν είναι αναγκαίο, επί της υφισταμένης επιφάνειας θα γίνεται διάστρωση ισοπεδωτικής
στρώσης με ασφαλτικό σκυρόδεμα κλειστού τύπου, πριν τη διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης από
ασφαλτική σκυρομαστίχη.
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Οι διαγραμμίσεις οδών από θερμοπλαστικά υλικά ή αυτοκόλλητα πλαστικά υλικά πρέπει να απομακρύνονται
πριν την διάστρωση του μίγματος. Η απομάκρυνση των υλικών αυτών θα γίνεται με απόξεση με κατάλληλο
μηχάνημα.
Αν, πριν τη διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης, δεν έχουν ανυψωθεί τα καπάκια φρεατίων, θα
επισημαίνονται για ανύψωση καθώς επίσης θα επισημαίνονται, θα απομακρύνονται και θα
επανατοποθετούνται τα ανακλαστικά στοιχεία της οδού (‘μάτια γάτας’) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Τα φρεάτια αποστράγγισης παρά την οδό θα καλύπτονται πριν τη διάστρωση προς αποφυγή πλήρωσης
αυτών με ασφαλτόμιγμα.

5.6 Συγκολλητική επάλειψη
Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην αυτής όπου η διάστρωση της στρώσης με σκυρομαστίχη γίνεται αμέσως μετά
τη διάστρωση της υποκείμενης στρώσης και πριν αυτή δοθεί στην κυκλοφορία, η υφιστάμενη επιφάνεια
ψεκάζεται με ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-1. Η ποσότητα της συγκολλητικής επάλειψης εξαρτάται από
το πορώδες και την τραχύτητα της υφιστάμενης επιφάνειας και θα πρέπει να είναι τόση έτσι ώστε η
ποσότητα υπολείμματος ασφάλτου να κυμαίνεται μεταξύ 200 g/m2 και 400 g/m2. Η συγκολλητική στρώση
πρέπει να αφήνεται για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να διασπασθεί το ασφαλτικό
γαλάκτωμα. Ο χρόνος διάσπασης του ασφαλτικού γαλακτώματος εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες
που επικρατούν στο έργο και συνήθως πραγματοποιείται μέσα σε λίγα λεπτά. Η συγκολλητική επάλειψη
πρέπει πάντα να προστατεύεται από την κυκλοφορία.

5.7 Διάστρωση
Το ασφαλτόμιγμα διαστρώνεται με μηχανικούς διαστρωτήρες. Η θερμοκρασία του μίγματος καθώς αυτό
εκφορτώνεται και εισέρχεται στον κάδο υποδοχής του μηχανήματος διάστρωσης θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 150ο C.
Το πάχος της στρώσης κατά τη διάστρωση θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε μετά την ολοκλήρωση της
συμπύκνωσης να επιτυγχάνεται πάχος στρώσης ίσο με 30 mm ή 40 mm, ανάλογα με τις προβλέψεις της
μελέτης.

5.8 Συμπύκνωση
Η συμπύκνωση θα αρχίζει αμέσως μετά τη διάστρωση του μίγματος, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον δύο
οδοστρωτήρες ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Οι οδοστρωτήρες θα είναι στατικοί ή δονητικοί, λείων κυλίνδρων
(τροχών) και βάρους >8 τόνων. Συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα θα γίνεται μόνον όταν η
θερμοκρασία του μίγματος είναι υψηλή και αφού έχει προηγηθεί κυλίνδρωση με στατικό οδοστρωτήρα. Όταν
η θερμοκρασία της στρώσης πέσει κάτω από 100ο C, δεν θα χρησιμοποιείται δόνηση. Ο αριθμός των
διελεύσεων με δόνηση θα περιορίζεται σε τρεις. Όταν χρησιμοποιούνται στατικοί οδοστρωτήρες δύο και
τριών κυλίνδρων, τουλάχιστον ο ένας θα πρέπει να είναι δύο κυλίνδρων. Δεν θα χρησιμοποιούνται
συμπυκνωτικά μέσα με ελαστικούς τροχούς.
Η συμπύκνωση πρέπει να ολοκληρώνεται πριν η θερμοκρασία του υλικού πέσει κάτω από 90oC, όταν
χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70 pen, ή κάτω από 100oC, όταν χρησιμοποιείται τροποποιημένη άσφαλτος (η
θερμοκρασία μετράται στη μέση του πάχους της στρώσης). Ολοκλήρωση της συμπύκνωσης θα θεωρείται ότι
έχει επιτευχθεί όταν εξαλειφθούν όλα τα ίχνη διαβάσεως των τροχών του οδοστρωτήρα και η φαινόμενη
πυκνότητα της συμπυκνωμένης στρώσης είναι τουλάχιστον 97% της φαινόμενης πυκνότητας του
συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος στο εργαστήριο.

5.9 Διασπορά συντρίμματος (άμμωση)
Για την επίτευξη υψηλού συντελεστή αντιολισθηρότητας κατά τo αρχικό στάδιο κυκλοφορίας της στρώσης,
διασκορπίζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια θραυστό λεπτόκοκκο υλικό πριν την ολοκλήρωση της
συμπύκνωσης. Το λεπτόκοκκο υλικό, διαστάσεων 1mm έως 3mm, θα είναι από το ίδιο μητρικό πέτρωμα που
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των αδρανών ή από άλλο πέτρωμα που πληροί τις απαιτήσεις της
παραγράφου 4.2 της παρούσας, για κυκλοφορία τουλάχιστον 200-800 ΕΟ/ ημέρα. Η ποσότητα που
διασκορπίζεται πρέπει να είναι περίπου 0.5 έως 1.0 kg/m2. Μετά την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης η
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ποσότητα του λεπτόκοκκου υλικού που δεν ενσωματώθηκε στη στρώση θα απομακρύνεται από την
επιφάνεια με κατάλληλα μέσα.

5.10 Περιορισμοί λόγω καιρού
Δεν θα γίνεται διάστρωση όταν η θερμοκρασία αέρος είναι μικρότερη των 10οC, ή κατά τη διάρκεια
βροχόπτωσης, ή κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων (t6 beaufort ή t22 κόμβων).

6 Ποιοτικοί έλεγχοι
6.1 Παροχή στοιχείων
Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την έναρξη των εργασιών, ή όποτε απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα πιστοποιητικά των εργαστηριακών ελέγχων
των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (ασφαλτικό συνδετικό υλικό, αδρανή, παιπάλη και ίνες), τη σύνθεση
του ασφαλτομίγματος καθώς και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την εκτέλεση των εργασιών
(θερμοκρασία διάστρωσης, είδος οδοστρωτήρα, αριθμό διελεύσεων κλπ.). Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα
διεξάγονται σε εγκεκριμένα εργαστήρια.
Οι έλεγχοι των υλικών που απαιτούνται προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 6.2. της παρούσας
Η μελέτη σύνθεσης του τελικού μίγματος που θα υποβάλλεται θα περιλαμβάνει:
α)

Την πηγή των αδρανών και την κοκκομετρική διαβάθμιση των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων
αδρανών, την αναλογία χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων αδρανών και παιπάλης και την κοκκομετρική
διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών.

β)

Τον τύπο του ασφαλτικού συνδετικού υλικού.

γ)

Την περιεκτικότητα της ασφάλτου στο μίγμα, κατά βάρος μίγματος και κατά βάρος ξηρών αδρανών.

δ)

Το ποσοστό των ινών, κατά βάρος ασφαλτομίγματος.

ε)

Το ποσοστό κενών στο μίγμα.

στ) Το ποσοστό των κενών που γέμισαν με άσφαλτο.
ζ)

Το ποσοστό του αποστραγγιζόμενου υλικού.

η)

Το λόγο αντοχών από τη δοκιμή υδρεμποτισμού

θ)

Το μέγιστο ειδικό βάρος του ασφαλτομίγματος.

ι)

Το φαινόμενο ειδικό βάρος του ασφαλτομίγματος μετά από συμπύκνωση κατά Marshall (50 κτύποι
σε κάθε πλευρά).

Μαζί με τη μελέτη σύνθεσης θα υποβάλλονται και όλα τα σχετικά διαγράμματα και πίνακες που
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση του ασφαλτομίγματος.

6.2 Έλεγχος ποιότητας υλικών
6.2.1 Ασφαλτικά υλικά
Οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ποιότητα και την καταλληλότητα των ασφαλτικών υλικών είναι αυτοί που
προβλέπονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12591), για την κοινή άσφαλτο και από τo Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13702-1 (Type I-C ή Type I-D) ή τις Γερμανικές προδιαγραφές ZTV-BEL-ST 92 για την τροποποιημένη
άσφαλτο (βλέπε και Βιβλιογραφία).
Η δειγματοληψία θα γίνεται στο ασφαλτικό συγκρότημα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-27.
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Η συχνότητα δειγματοληψίας είτε για την κοινή είτε για την τροποποιημένη άσφαλτο θα είναι δύο δείγματα
ανά βυτίο μεταφοράς ασφαλτικού υλικού. Το ένα δείγμα θα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των ελέγχων
και το άλλο θα κρατείται ως αντιδείγμα.
Εάν τα αποτελέσματα των πρώτων ελέγχων είναι ικανοποιητικά, η Υπηρεσία μπορεί, να μειώσει τη
συχνότητα και το είδος των ελέγχων τους ελέγχους που προβλέπονται. Οι έλεγχοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
Για την κοινή άσφαλτο:
α)

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1426, θα γίνεται ο προσδιορισμός της διείσδυσης με βελόνα.

β)

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1427, θα γίνεται ο προσδιορισμός της μάλθωσης με τη μέθοδο
δακτυλίου και σφαίρας.

Για την τροποποιημένη άσφαλτο:
α) Εισδυτικότητα στους 25 oC,
β) Έλεγχος διαχωρισμού (σταθερότητας κατά την αποθήκευση), και
γ) Δοκιμή RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test: Δοκιμή στρεφομένου λεπτού υμένα σε κλίβανο) κατά
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12607-1.
6.2.2 Αδρανή υλικά
Οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ποιότητα και καταλληλότητα των αδρανών υλικών δίνονται στον επόμενο
Πίνακα 9. Οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον ίδιο Πίνακα 9.
Η δειγματοληψία των αδρανών θα γίνεται από τους σωρούς αδρανών υλικών στο λατομείο ή από τους
ψυχρούς κάδους τροφοδοσίας του ασφαλτικού συγκροτήματος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1.

6.3 Ασφαλτόμιγμα
α.

β.

Το ασφαλτόμιγμα ελέγχεται κατά την παράδοση στο έργο ως προς τη θερμοκρασία, τον διαχωρισμό και
την αποστράγγιση ασφαλτικού υλικού. Το μίγμα δεν παραλαμβάνεται για διάστρωση όταν
x

Η θερμοκρασία του είναι μικρότερη από τη ελάχιστη επιτρεπόμενη

x

Παρουσιάζει εμφανή διαχωρισμό

x

Παρουσιάζει εμφανή αποστράγγιση

Στο ασυμπύκνωτο ασφαλτόμιγμα εκτελούνται οι έλεγχοι που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 10.
Πίνακας 9 - Απαιτούμενοι έλεγχοι αδρανών

Έλεγχος

Χαρακτηρισμός ελέγχου

Δειγματοληψία
από

Ελάχιστη
συχνότητα
δειγματοληψίας

Για τα χονδρόκοκκα αδρανή
PSV

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8

Λατομείο/Έργο

Βλέπε σημ. (1)

AAV (προαιρετικά)(2)

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8

Λατομείο/Έργο

Βλέπε σημ. (1)
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Lοs Angeles

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2

Λατομείο/Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Micro-Deval

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-1

Λατομείο/Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Δείκτης πλακοειδούς

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3

Λατομείο/Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Υγεία

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1367-2

Λατομείο/Έργο

Μία φορά(3)

Πυκνότητα και
Υγρασία
απορροφήσεως.

Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1097-6 και
ΕΛΟΤ EN 1097-3

Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Κοκκομετρική ανάλυση

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1

Έργο

2 ημερησίως

ΕΛΟΤ

Για τα λεπτόκοκκα αδρανή
Πυκνότητα και
Υγρασία
απορροφήσεως.
Μπλε του μεθυλενίου
Ισοδύναμο άμμου

(4)

Κοκκομετρική ανάλυση

Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1097-6 και
ΕΛΟΤ EN 1097-3

Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9

Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8

Έργο

Βλέπε σημ. (5)

Έργο

2 ημερησίως

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1

Για την παιπάλη
Ειδικό βάρος

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-7

Έργο

Μία φορά(3)

Κοκκομετρική ανάλυση

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1

Έργο

Μία φορά(3)

Μπλε του μεθυλενίου

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9

Έργο

Μία φορά(3)

Σημειώσεις
(1) Μία ανά 2000 τόνους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών.
(2) AAV <12 για κυκλοφοριακό φόρτο d1000 εμπορικά οχήματα και AAV <10 για κυκλοφοριακό φόρτο >1000
εμπορικά οχήματα.
(3) Υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών.
(4) Ισοδύναμο άμμου >60%.
(5) Μία ανά 2000 τόνους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών.

Πίνακας 10 - Απαιτούμενοι έλεγχοι στο ασφαλτόμιγμα

Έλεγχος

Χαρακτηρισμός ελέγχου

Ελάχιστη
συχνότητα
δειγματοληψίας

Εκχύλιση ασφαλτομίγματος
x

Κοκκομετρική ανάλυση

x

Ποσοστό ασφάλτου

Σε συμπυκνωμένα δοκίμια Marshall
x

Ποσοστό κενών

Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 933-2 και
ΕΛΟΤ EN 12697-1

2 ημερησίως

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 12697-34
ή ΕΛΟΤ EN 12697-8

Η δειγματοληψία του ασφαλτομίγματος θα γίνεται από το φορτηγό πριν εκφορτωθεί το ασφαλτόμιγμα στον
κάδο (χοάνη) υποδοχής/ τροφοδοσίας, ή από τον κάδο του διαστρωτήρα, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
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EN 58. Η χιλιομετρική θέση της δειγματοληψίας θα καταγράφεται. Η ελάχιστη ποσότητα υλικού θα είναι 15kg,
ανά δειγματοληψία.
Από κάθε δειγματοληψία θα εκτελούνται δύο πλήρεις εκχυλίσεις και θα συμπυκνώνονται τρία δοκίμια. Το
υλικό που περισσεύει αποθηκεύεται ως αντιδείγμα.
Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις από το μίγμα σύνθεσης, της περιεκτικότητας σε άσφαλτο και της κοκκομετρικής
ανάλυσης, πρέπει να είναι εντός των ορίων που προδιαγράφονται στον Πίνακα 7. Οι τιμές των κενών δεν
πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από r0,3, από τις τιμές του μίγματος της μελέτης σύνθεσης.
Αν κάποιο από τα αποτελέσματα είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων, το μίγμα απορρίπτεται. Ταυτόχρονα
λαμβάνεται, συμπληρωματικά, ικανοποιητικός αριθμός πυρήνων διαμέτρου 100mm από τη συμπυκνωθείσα
στρώση, προς επανάληψη των παραπάνω ελέγχων, ώστε να καθοριστεί επακριβώς η επιφάνεια που
διαστρώθηκε με το εκτός των προδιαγραφών ασφαλτόμιγμα. Η έκταση και η μεθοδολογία της
συμπληρωματικής δειγματοληψίας θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. Το μίγμα εκτός προδιαγραφών θα
απομακρύνεται και θα αντικαθίσταται από νέο SMA ασφαλτόμιγμα. Όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα
δειγματοληψίας, ελέγχων και αποκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

6.4 Συμπυκνωμένη στρώση
Η συμπυκνωμένη στρώση, πριν την απόδοση στην κυκλοφορία, θα ελέγχεται ως προς το ποσοστό των
κενών, το βαθμό συμπύκνωσης, το πάχος, την ομαλότητα και την απόκλιση από το υψόμετρο της τελικής
επιφάνειας.
α)

Ποσοστό κενών

Για τον καθορισμό του ποσοστού των κενών αποκόπτονται τρεις πυρήνες, διαμέτρου 100 mm, ανά
6000m2 συμπυκνωμένης επιφάνειας. Οι θέσεις δειγματοληψίας καθορίζονται από την Υπηρεσία κατά
τυχαίο τρόπο. Πριν από τον προσδιορισμό των κενών αποκόπτεται από την πάνω επιφάνεια του
πυρήνα, με κατάλληλο δισκοπρίονο, λωρίδα πάχους μέχρι 1 cm για να απομακρυνθεί το τμήμα του
ασφαλτομίγματος του οποίου η σύνθεση έχει μεταβληθεί λόγω έμπηξης λιθοσυντρίμματος στην
επιφάνεια. Το μέσο ποσοστό κενών αέρος που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο του
6% και μεγαλύτερο ή ίσο του ποσοστού των κενών του μίγματος της μελέτης σύνθεσης. Επίσης, καμία
μεμονωμένη τιμή ποσοστού κενών αέρος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την
παραπάνω μέγιστη και ελάχιστη τιμή, αντίστοιχα. Το ποσοστό των κενών θα υπολογίζεται με την ίδια
μέθοδο (προδιαγραφή) που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των κενών κατά τη μελέτη σύνθεσης.
Οι οπές που δημιουργούνται θα γεμίζονται με ασφαλτικό μίγμα ίδιο με αυτό που έγινε η διάστρωση.
β)

Βαθμός συμπύκνωσης

Από πυρήνες που ελήφθησαν για τον καθορισμό των κενών θα καθορίζεται και ο βαθμός συμπύκνωσης.
Όλες οι τιμές φαινόμενης πυκνότητας συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος που λαμβάνονται από τους
πυρήνες θα πρέπει να μην είναι μικρότερες από το 97% της μέσης τιμής της φαινόμενης πυκνότητας των
δοκιμίων Marshall που συμπυκνώνονται στο εργαστήριο.
γ)

Πάχος συμπυκνωμένης στρώσης

Το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης θα καθορίζεται από τη λήψη πυρήνων και η μέση τιμή του
πάχους τουλάχιστον τριών πυρήνων ανά 6000 m2 πρέπει να μην διαφέρει από το πάχος που έχει
προδιαγραφεί περισσότερο από 5mm. Οι θέσεις λήψης των πυρήνων θα καθορίζονται από την Υπηρεσία
και θα καταγράφονται στο αρχείο.
δ)

Ομαλότητα

Η επιμήκης και εγκάρσια ομαλότητα της τελικής επιφάνειας θα είναι εντός των ορίων που καθορίζονται
στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04.
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Υψόμετρο τελικής επιφάνειας

Το υψόμετρο της επιφάνειας της αντιολισθηρής στρώσης από SMA θα είναι εντός των ορίων που
καθορίζονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04.

6.5 Αποκατάσταση
Οι περιοχές που διαστρώθηκαν με ασφαλτόμιγμα ασφαλτικής σκυρομαστίχης το οποίο διαπιστώθηκε ότι
είναι εκτός προδιαγραφών και/ ή δεν πληρούνται οι προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, θα αποκαθίστανται με
αποξήλωση της στρώσης σε όλο το βάθος και αντικατάσταση του υλικού με νέο μίγμα ασφαλτικής
σκυρομαστίχης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Η διάστρωση και η συμπύκνωση
του νέου μίγματος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις για την συμπύκνωση την
ομαλότητα και τα τελικά υψόμετρα που τίθενται από την προδιαγραφή αυτή.
Όταν τα υψόμετρα της επιφάνειας δεν πληρούν τις απαιτήσεις η αποκατάσταση θα γίνεται σε όλη της έκταση
που παρουσιάζει την ατέλεια αυτή με ελάχιστο μήκος διάστρωσης 15 m και πλάτος όσο το πλάτος της
αρχικής διάστρωσης. Όταν ο αριθμός των επιφανειακών ανωμαλιών ξεπερνά τα όρια που προδιαγράφονται
στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04, η περιοχή προς αποκατάσταση θα έχει μήκος 300m ή
75 m, ανάλογα με την περίπτωση, και πλάτος ίσο με το σύνολο του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας που
προσβάλλονται, ή τέτοια που θα καθορίζεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό ως αναγκαία για την επίτευξη
των απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου.

6.6 Έλεγχος κυκλοφορίας και απόδοση κατασκευασθέντος τμήματος στην κυκλοφορία
Όλες οι ρυθμίσεις της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνονται με πρωτεύοντα σκοπό την ασφάλεια των χρηστών
της οδού, των μηχανημάτων κατασκευής και του προσωπικού στο έργο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτροπή της
κυκλοφορίας από το τμήμα προς διάστρωση χωρίς να προκαλούνται υπερβολικές καθυστερήσεις και
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου κινδύνου να συμβούν
ατυχήματα. Ο αποκλεισμός του τμήματος και η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνονται σύμφωνα με τους
σχετικούς Εθνικούς Κανονισμούς και Οδηγίες.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απόδοση του διαστρωθέντος τμήματος στην κυκλοφορία. Οποιαδήποτε
οχήματα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επιτρέπεται να
κινηθούν πάνω στη διαστρωθείσα στρώση μόνο μετά από πλήρη συμπύκνωση αυτής και εφ’ όσον η
θερμοκρασία στην επιφάνεια της στρώσης είναι μικρότερη των 40οC.

7 Όροι υγείας και ασφάλειας
Θα εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου
(βλέπε Βιβλιογραφία).
Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με προστατευτικά υποδήματα εργασίας, γάντια και
προστατευτική ενδυμασία για την αποφυγή επαφής των ασφαλτικών με το δέρμα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά τον καθαρισμό ή τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των ακροφυσίων.
Απαγορεύεται οι εκκένωση ασφαλτικού υλικού σε δανειοθαλάμους, οχετούς ή αύλακες.

8 Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) διαστρωθείσας με ασφαλτική σκυρομαστίχη
αντιολισθηρής επιφάνειας.
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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 διάστρωσης
αντιολισθηρής επιφάνειας με ασφαλτική σκυρομαστίχη. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

η ανάμιξη, διάστρωση και συμπύκνωση,

x

η συγκολλητική στρώση (υλικό και ψεκασμός),

x

ο καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας (εάν απαιτείται),

x

η ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

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.

Η αφαίρεση των διαγραμμίσεων της οδού, δεν περιλαμβάνεται στην εργασία και θα επιμετράται ιδιαιτέρως
(εκτός εάν άλλως καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη).
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DER BUNDESMINSTER FÜR VERKEHR, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von Fahrbadndecken aus Asphalt, ZTVbit-StB 94 mit Änderungen und
Ergänzungen 1998, Bonn, Germany, 1998 (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών,
Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες για την Κατασκευή Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων,
ZTVbit StB 94/98).

2.

DAV, Asphalt für schwerste Beanspruchungen, Mahnahmenkatalog für die Qualitätssicherung der
Asphaltbauweise für Stahen der Bauklassen SV und I sowie Verkehrsflächen mit besonderen
Beanspruchuengen, Deutscher Asphaltverband, 1996 (Γερμανικός Σύνδεσμος Ασφαλτικών
Οδοστρωμάτων, Ασφαλτομίγματα για οδοστρώματα βαριάς κατασκευής, Κατάλογος υποδείξεων για
διασφάλιση της ποιότητας ασφαλτικών εργασιών για οδούς Κατηγοριών SV και 1, και για οδούς σε
περιοχές με ειδικές απαιτήσεις λόγω κυκλοφορίας).

3.

Υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ για ΣΑΥ – ΦΑΥ

4. ZTV-BEL-ST 92 Elastomeric asphalt PmB 45A, PmB 45B, PmB 65A, PmB 65B, TL-PmB -- Κατηγορές
τροποποιημένης ασφάλτου. (Γερμανικοί κανονισμοί).
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-1400 «Απόξεση (φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος» 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 1501-05-03-14-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-03-14-00 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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Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην απόξεσης (φρεζάρισμα)
επιφανειών ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφοράς και απόθεσης του φρεζαρισμένου υλικού
οδοστρώματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφή δεν εφαρμόζονται ιδιαίτερες τυποποιητικές παραπομπές.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά

Η εκτέλεση της εργασίας δεν απαιτεί υλικά προς ενσωμάτωση

5

Τρόπος εκτέλεσης

5.1 Εξοπλισμός
Το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστο πλάτος φρεζαρίσματος
τουλάχιστον 1,8 m. Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί και μικρότερα μηχανήματα στις δυσπρόσιτες θέσεις.
Τα μηχανήματα θα διαθέτουν αυτόματο σύστημα ελέγχου της ακρίβειας των διαμήκων και εγκάρσιων
κλίσεων του οδοστρώματος με ανοχή της τάξης των ± 6 mm, εκτός εάν αλλιώς καθορίζεται στα συμβατικά
τεύχη.
Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει έναν εσωτερικό σύστημα κοπής καθώς και αποτελεσματικά μέσα ελέγχου της
παραγόμενης σκόνης.
Το μηχάνημα απόξεσης θα πρέπει να έχει την ικανότητα παραγωγής μιας ομοιόμορφα φρεζαρισμένης
επιφάνειας, απαλλαγμένης από κυματισμούς και αυλακώσεις.
Η εξάρτηση των ‘’δοντιών’’ του μηχανήματος και οι αποστάσεις των θα συντηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται το κατάλληλο αποτέλεσμα (υφή). Τα σκασμένα, κατεστραμμένα ή υπέρμετρα φθαρμένα
«δόντια» πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
Όλα τα μηχανήματα θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη της εργασίας.
Στην περίπτωση που απαιτείται πλήρης αποξήλωση του ασφαλτικού οδοστρώματος η Υπηρεσία μπορεί να
εγκρίνει τη χρήση εναλλακτικού εξοπλισμού αποξήλωσης και θρυμματισμού αντί του προαναφερόμενου
εξοπλισμού φρεζαρίσματος.
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5.2 Διαδικασία εκτέλεσης
Πριν από την έναρξη της απόξεσης θα αποξηλώνονται οι τυχόν υφιστάμενοι ανακλαστήρες οδοστρώματος
(μάτια γάτας).
Η επιφάνεια του ασφαλτικού οδοστρώματος θα φρεζάρεται σε βάθος, πλάτος, κλίσεις και υφή σύμφωνα με
τα συμβατικά τεύχη. Προσαρμογές (ρυθμίσεις) στα προδιαγραφόμενα βάθη θα γίνονται με μικρές
προσαυξήσεις των 6 mm ή λιγότερο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Η διαδικασία της απόξεσης θα ρυθμίζεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αυλακώσεις ή οι προεξοχές και
να παράγεται μια επιφάνεια που θα έχει ομοιόμορφη υφή και αποδεκτή ομαλότητα για την κυκλοφορία. Η
φρεζαρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να είναι ελεύθερη από χώμα, αποξέσματα και φερτά και να μην εμφανίζει
αποκλίσεις που θα υπερβαίνουν τα 12 mm όταν αυτές μετρώνται με 3-μετρο πήχη.
Η διαδικασία απόξεσης θα ακολουθεί τα οριζόμενα στα εφαρμοστέα σχέδια. Όταν το αποτέλεσμα της
απόξεσης παρουσιάζει επιφάνειες όπου παραμένει το νερό της βροχής τότε θα πρέπει να αποκόπτονται οι
προεξοχές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων, σύμφωνα και με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Η επίστρωση με τη νέα ασφαλτική στρώση σε κάθε φρεζαρισμένη επιφάνεια θα αρχίζει την επόμενη ημέρα
μετά το φρεζάρισμα, εκτός αν αλλιώς εγκρίνει η Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η φρεζαρισμένη επιφάνεια
δεν επιτρέπεται να δίνεται σε κυκλοφορία για περισσότερο διάστημα από δέκα εργάσιμες ημέρες, μετά από
την ημερομηνία της απόξεσης, χωρίς να εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στην επιφάνεια του
οδοστρώματος.
Τυχόν μη συμμορφώσεις όσον αφορά στον τρόπο απόξεσης ή ζημιές παρακείμενων κατασκευών που
προκαλούνται από τις εργασίες, θα αποκαθίστανται αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
Οι τυχόν φθορές (βλάβες) στη φρεζαρισμένη επιφάνεια θα επισκευάζονται από τον Ανάδοχο με πρόσθετο
φρεζάρισμα ή με “μπάλωμα”, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Όταν η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι οι
βλάβες δεν οφείλονται στον Ανάδοχο, το απαιτούμενο επιπλέον φρεζάρισμα ή ‘’μπάλωμα’’ θα πληρώνεται
(σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη) με τις προβλεπόμενες τιμές μονάδας απόξεσης ή επισκευής
(μπαλώματος) φρεζαρισμένης επιφάνειας.
Όταν η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι οι βλάβες έχουν προξενηθεί από τον Ανάδοχο ή έχουν προκύψει λόγω μη
πρόνοιας του Αναδόχου, δε θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται, οι απαραίτητες επισκευές.
Τα αποξέσματα από το φρεζάρισμα του ασφαλτικού οδοστρώματος θα απομακρύνονται αμέσως, θα
συσσωρεύονται (αποθηκεύονται) και θα διατίθενται, όπως προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, ή/ και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η εκπομπή σκόνης. Η
Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την προδιαβροχή του οδοστρώματος.
Στην αρχή και στο τέλος των φρεζαρισμένων επιφανειών θα ρυθμίζεται το βάθος κοπής ώστε να προκύπτει
ομαλή υψομετρική μεταβολή, κατάλληλη για τη βατότητα των οχημάτων.
Πριν από την απόδοση σε κυκλοφορία φρεζαρισμένων επιφανειών θα εξασφαλίζεται με μηχανική σκούπα η
απομάκρυνση στο μέγιστο δυνατό όλων των υπολειμμάτων της απόξεσης.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
x Έλεγχος της επιφάνειας που έχει προκύψει μετά την εργασία απόξεσης, για την επιβεβαίωση
ότι αυτή εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις κλίσεις (κατά μήκος και εγκάρσια της οδού) και το βάθος,
που προδιαγράφονται από τη μελέτη εφαρμογής.
x Έλεγχος της αποκατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τυχόν φθορών στο
οδόστρωμα και σε άλλα στοιχεία της οδού.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της απόξεσης της επιφάνειας υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος γίνεται σε τετραγωνικά
μέτρα (m2). Οι εργασίες διακρίνονται ανάλογα με το βάθος της απόξεσης, το οποίο τυποποιείται σε 40, 60
και 80 mm. Ως βάθος απόξεσης νοείται το μέσο βάθος της αφαιρούμενης ασφαλτικής στρώσης για την
επίτευξη της στάθμης εφαρμογής της νέας ασφαλτικής στρώσεως.
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 απόξεσης (φρεζάρισμα)
επιφανειών ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφοράς και απόθεσης του φρεζαρισμένου υλικού
οδοστρώματος. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προσκόμιση και χρήση του εγκεκριμένου από τον ΚτΕ εξοπλισμού για την εκτέλεση της
απόξεσης.
x Η προετοιμασία της επιφάνειας που πρόκειται να αποξεστεί (π.χ. απομάκρυνση τυχόν
ανακλαστήρων οδοστρώματος).
x Η εργασία της απόξεσης.
x Η μεταφορά και απόρριψη του αποξεσθέντος υλικού σε θέσεις σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη,
ή /και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
x Η εργοταξιακή σήμανση για την εκτέλεση των εργασιών.
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.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-1600 «Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή
ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
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Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-16-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-16-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ
ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
προτύπων και προδιαγραφών.
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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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Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή
ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην ανακατασκευή της ανώτατης
στρώσης βάσης οδοστρωσίας, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και αντοχές, με χρήση, κατά κύριο λόγο, των
επί τόπου υλικών των ανώτερων στρώσεων του υπάρχοντος οδοστρώματος με την τεχνική της ψυχρής
ανακύκλωσης.
Η ανακύκλωση θα εφαρμόζεται μετά από συστηματική έρευνα και δειγματοληψία του υπάρχοντος
οδοστρώματος, μελέτη σύνθεσης του μίγματος προς διάστρωση, προσδιορισμό του ελαχίστου πάχους της
στρώσης (διαστασιολόγηση οδοστρώματος).
Στις εργασίες περιλαμβάνονται:

2

x

Η θραύση, ανακύκλωση και ομογενοποίηση του μίγματος αδρανών των ανώτερων στρώσεων
του υπάρχοντος οδοστρώματος.

x

Η βελτίωση της κοκκομετρίας του προς ανακύκλωση υλικού με την προσθήκη κατάλληλων
αδρανών, όταν απαιτείται (βλέπε παράγραφο 4.2 της παρούσας).

x

Η προσθήκη και ανάμιξη κατάλληλων πρόσθετων υλικών, όπως τσιμέντου, αφρώδους
ασφάλτου (άσφαλτος διογκωμένη με νερό), και ενδεχομένως άλλων χημικών πρόσθετων, βάσει
της εγκεκριμένης μελέτης σύνθεσης υλικών.

x

Η διάστρωση και συμπύκνωση του προκύπτοντος μίγματος για την κατασκευή της νέας βάσης
οδοστρωσίας.

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 EN 13286 - 2

Unbound and Hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for
laboratory reference density and moisture content - Proctor compaction.
– Mίγματα 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 ΕΝ 12697-1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble
binder content – Ασφαλτομίγματα Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό

ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-3.

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3:

5
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Bitumen recovery: Rotary evaporator -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι
δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 3: Ανάκτηση ασφάλτου:
Περιστρεφόμενος αποστακτήρας.
ΕΛΟΤ EN 12697-23

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 23:
Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens -Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος
23: Προσδιορισμός της έμμεσης εφελκυστικής αντοχής δοκιμίων
ασφάλτου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. Δοκιμές
γεωμετρικών
ιδιοτήτων
αδρανών.
Μέρος
2:
Προσδιορισμός
κοκκομετρικών κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος
διατομών κοσκίνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό
ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του
νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος για
τη χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος.

ΕΛΟΤ ISO/TS 17892-1

Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1
: Determination of water content -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 1 : Προσδιορισμός
περιεκτικότητας σε νερό

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

Road pavement layers with unbound aggregates
οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά.

3

--

Στρώσεις

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά

1.1 4.1

Αδρανή υλικά υπάρχοντος οδοστρώματος

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιείται δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος του
υπάρχοντος οδοστρώματος προκειμένου:
x

Να αποτυπωθεί η στρωματογραφία του.

x

Να προσδιοριστούν η κοκκομετρία, η πλαστικότητα και όλες οι λοιπές σχετικές ιδιότητες των
αδρανών του, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη μελέτη σύνθεσης του υλικού που θα διαστρωθεί με
την μέθοδο της ψυχρής ανακύκλωσης.

x

Να προσδιορισθεί η περιεκτικότητα σε υγρασία του υπάρχοντος υλικού οδοστρωσίας.

Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών και εργαστηριακών ελέγχων θα προσδιορισθούν τα
χαρακτηριστικά της νέας στρώσης που θα κατασκευαστεί

6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32913

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00:2009

1.2 4.2

Πρόσθετα αδρανή υλικά

Σε περίπτωση διαπίστωσης κοκκομετρικών ασυνεχειών στα υπάρχοντα αδρανή, προκειμένου να επιτευχθεί
η βέλτιστη συμπεριφορά του προς διάστρωση μίγματος θα προστεθούν κατάλληλα κλάσματα αδρανών
ούτως ώστε να αποκατασταθεί η κοκκομετρία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-03-00.
Τα πρόσθετα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι θραυστά προέλευσης λατομείου ή θραυστά φυσικά
συλλεκτά αμμοχάλικα ποταμών, χειμάρρων ή ορυχείων, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
x

Η φθορά σε τριβή και κρούση προσδιοριζόμενη κατά την Πρότυπη Μέθοδο Los Angeles δεν θα
υπερβαίνει το 40%.

x

Η κοκκομετρική διαβάθμιση των υλικών θα είναι συνεχής. Το 95% των δειγματοληψιών κατά την
διάρκεια της κατασκευής, δεν θα αποκλίνουν της μελέτης συνθέσεως πέραν του r 6% για
κλάσματα διερχόμενα από το κόσκινο Νο 4, κατά r 4 % για τα διερχόμενα από το Νο 40 και
κατά r 2 % για τα διερχόμενα από το Νο 200.

x

Ποσοστό 75% κατά βάρος των κόκκων που συγκρατούνται στο κόσκινο Νο 4 πρέπει να
εμφανίζει τουλάχιστον δύο επιφάνειες που προέρχονται από θραύση.

Εάν η παραπάνω απαίτηση ομοιομορφίας της διαβαθμίσεως δεν μπορεί να τηρηθεί, τα αδρανή που θα
ανακτώνται διαχωρίζονται σε κλάσματα (π.χ. σκύρα, γαρμπίλι, άμμος) και θα επανασυντίθενται με βάση τις
απαιτούμενες αναλογίες.

4.3

Συνδετικά υλικά

4.3.1 Χημικά συνδετικά/ σταθεροποιητικά υλικά
Ως σταθεροποιητικά υλικά για την ψυχρή ανακύκλωση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν:
x

Τσιμέντα διαφόρων τύπων.

x

Υδράσβεστος, όπου και αν κριθεί απαραίτητη από τη μελέτη σύνθεσης.

Ειδικότερα για τη χρήση του τσιμέντου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Το τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.
β) Συνιστάται η χρήση τσιμέντου τύπου II ή τύπου III.
γ) Δεν θα χρησιμοποιούνται τσιμέντα κατηγορίας αντοχής ανώτερης των 32,5 MΡa.
4.3.2 Ασφαλτικά συνδετικά υλικά
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της ανακυκλωμένης στρώσης αφρώδης άσφαλτος τύπου
50/70 ή κατά προτίμηση 80/100, αλλά πάντοτε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης. Σε κάθε
περίπτωση, στην πράξη θα εφαρμόζεται ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΥΠΟΥ, με αυτή που
χρησιμοποιήθηκε στην εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης (βλέπε παράγραφο 5 της παρούσας).

4.4

Νερό

Το νερό αναμίξεως, διογκώσεως της ασφάλτου και συντηρήσεως πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008 για τα άοπλα σκυροδέματα.
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Μελέτη σύνθεσης

Αντικείμενο της μελέτης σύνθεσης είναι ο καθορισμός της περιεκτικότητας του μίγματος σε τσιμέντο,
άσφαλτο, νερό, και τυχόν άλλα πρόσθετα υλικά, της κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών καθώς και της
πυκνότητας του συμπυκνωμένου υλικού.
Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τις υπηρεσίες ειδικού Συμβούλου/ Οίκου για τη μελέτη (ή τις
μελέτες) σύνθεσης και την εκτέλεση των εργασιών, οφείλει δε να παρουσιάσει αναλυτικά την προτεινόμενη
μεθοδολογία κατασκευής, την μεθοδολογία των μελετών σύνθεσης και των ενδεχομένων τροποποιήσεων
αυτών, σε περιοχές όπου συνυπάρχουν ημιάκαμπτα και εύκαμπτα οδοστρώματα.
Στις μελέτες σύνθεσης θα καθορίζεται ποια αποτελέσματα δοκιμών/ ελέγχων θα θεωρούνται καθοριστικά για
την αποδοχή της έτοιμης συμπυκνωμένης στρώσης.
Οι μελέτες συνθέσεως, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, θα αναφέρονται στα ακόλουθα:
1. Προσδιορισμός των αφρωδών χαρακτηριστικών του ασφαλτοσκυροδέματος.
Επισημαίνεται ότι για την παρασκευή αφρώδους ασφάλτου στο εργαστήριο απαιτείται ειδική
εργαστηριακή μονάδα, με την οποία θα προσδιοριστεί η εφαρμοστέα θερμοκρασία της ασφάλτου και η
αναλογία του ψεκαζόμενου νερού, για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων αφροποίησης της
συγκεκριμένης ασφάλτου, δηλ. την μεγιστοποίηση του λόγου εξάπλωσης και της ημιδιάρκειας ζωής
του παραγόμενου αφρού. Συνήθως εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
x

Ρύθμιση της παροχής της ασφάλτου και του νερού.

x

Μέτρηση των χαρακτηριστικών αφροποίησης της ασφάλτου σε θερμοκρασίες 160°C, 180°C, και
200°C, οι οποίες διατηρούνται σταθερές επί τουλάχιστον 10’ πριν αρχίσει η παραγωγή αφρού.
Για κάθε θερμοκρασία ελέγχου γίνονται μετρήσεις των χαρακτηριστικών αφροποίησης
τεσσάρων δειγμάτων με ποσοστά νερού (που προστίθεται με ψεκασμό) από 1 έως 4 % κ.β.
ασφάλτου, σε βήματα του 1% .

2. Προετοιμασία αδρανών.
x

Ανάδευση του δείγματος και λήψη πέντε αντιπροσωπευτικών δειγμάτων βάρους 10 kg έκαστο.

x

Εκτέλεση τυπικών κοκκομετρικών ελέγχων και προσδιορισμός του δείκτη πλαστικότητας από τα
διαφορετικά υλικά του μείγματος.

x

Εμπλουτισμός, αν απαιτείται, με κατάλληλα κλάσματα αδρανών για να επιτευχθεί η επιθυμητή
διαβάθμιση.

x

Προσδιορισμός της βέλτιστης υγρασίας του εμπλουτισμένου δείγματος.

x

Ξήρανση του υλικού με θερμό αέρα και έλεγχος δύο αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για τον
προσδιορισμό του ποσοστού της υγρασίας.

x

Προσδιορισμός του ποσοστού ασφάλτου του ανακτώμενου υλικού (αν αυτό περιέχει
φρεζαρισμένη άσφαλτο).

3. Προσδιορισμός της βέλτιστης περιεκτικότητας αφρώδους ασφάλτου.
x

Επεξεργασία με αφρώδη άσφαλτο και προετοιμασία δειγμάτων.

x

Προετοιμασία δοκιμίων Marshall κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-3.

Παρατηρήσεις:
α) Για κάθε δοκίμιο, απαιτείται ποσότητα υλικού ~ 1150 gr.
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β) Δεν λαμβάνονται υπόψη για περαιτέρω ελέγχους δοκίμια Marshall που έχουν διαφορά από τη μέση
πυκνότητα μεγαλύτερη από 50 kg/m3.
x

Συντήρηση δοκιμίων επί 72 ώρες σε φούρνο, στους 40 °C, με συνεχή ροή αέρα.

x

Προσδιορισμός πυκνότητας δειγμάτων.

x

Προσδιορισμός (έμμεσος) αντοχής σε θλίψη (ITS = Indirect Tensile Strength).

x

Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη υπό υγρές και ξηρές συνθήκες, με μέτρηση του μέγιστου
φορτίου θραύσης με σταθερό βαθμό παραμόρφωσης κατά τον διαμήκη άξονα του δοκιμίου.

x

Προσδιορισμός του βέλτιστου ποσοστού αφρώδους ασφάλτου.
Προς τούτο σχεδιάζεται διάγραμμα με άξονες τις προκύπτουσες αντοχές σε θλίψη και το
ποσοστό κατά βάρος του μίγματος της αφρώδους ασφάλτου (προστιθέμενη άσφαλτος), για όλα
τα δείγματα, υγρά και ξηρά. Το προστιθέμενο ποσοστό αφρώδους ασφάλτου για το οποίο η
αντοχή σε θλίψη του υγρού δοκιμίου προκύπτει μέγιστη αποτελεί το βέλτιστο ποσοστό.

x

Οι αναλογίες προστιθέμενης ασφάλτου και τσιμέντου θα καθορισθούν στην τελική μελέτη
σύνθεσης, αλλά δεν μπορούν να είναι μικρότερες από 3% και 1% αντίστοιχα, κατά βάρος του
μίγματος.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η μελέτη σύνθεσης, για να
βελτιωθεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Προς τούτο θα γίνει νέα σειρά δοκιμών και η νέα
μελέτη συνθέσεως θα υποβληθεί στην Υπηρεσία προς έγκριση.

6

Τρόπος κατασκευής

6.1 Γενικά
Επισημαίνεται ότι η επιτυχία της κατασκευής εξαρτάται κατά πολύ τόσο από τον ορθό προγραμματισμό των
εργασιών όσο και από τον χρησιμοποιούμενο μηχανικό εξοπλισμό.
Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι επαρκούς δυναμικότητας και σε άψογη κατάσταση
λειτουργίας, ενώ το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αποδεδειγμένης εμπειρίας, που θα
τεκμηριώνεται με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εργοδοτών.
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις παρωχημένης τεχνολογίας ή κακοσυντηρημένα και συνεργεία κατασκευής
χωρίς τεκμηριωμένη, ως ανωτέρω, εμπειρία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

6.2 Μηχανικός εξοπλισμός για επί τόπου ψυχρή ανακύκλωση
Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός θα έχει την δυνατότητα ανακύκλωσης των υφιστάμενων
οδοστρωμάτων στο προβλεπόμενο βάθος, διαχείρισης του υλικού της εγκεκριμένης μελέτης συνθέσεως, και
διατήρησης της ομοιογένειάς του, σε μία μόνη διέλευση του συρμού ανακύκλωσης.
Ο εξοπλισμός (ανακυκλωτής, recycler) θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
x

Δυνατότητα ανακύκλωσης σε βάθος τουλάχιστον 30 cm, σε μία μόνη διέλευση με αυτόματο
έλεγχο του επιλεγόμενου βάθους ανακύκλωσης και εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 600 ΗΡ.

x

Τύμπανο αναμόχλευσης, περιστρεφόμενο κατ’ ανθωρολογιακή φορά, ελαχίστου πλάτους 2,0 m

x

Διάταξη ρύθμισης κοκκομετρίας στο τύμπανο ανακύκλωσης.

x

Εάν το προβλεπόμενο βάθος ανακύκλωσης υπερβαίνει τα 300 mm, το σύστημα του
ανακυκλωτού πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αύξησης του όγκου του θαλάμου ανακύκλωσης.
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Το ανακυκλωμένο υλικό θα εξέρχεται από το θάλαμο ανακύκλωσης κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μη
απόμιξη.
Η διάστρωση και η ισοπέδωση του υλικού θα γίνεται είτε με τη χρήση ισοπεδωτή (grader) είτε με ειδική
εξάρτηση που θα φέρει στο οπίσθιο μέρος του ο ανακυκλωτής (π.χ. δονητική πλάκα).
Η ανάμιξη του ανακυκλούμενου υλικού με το νερό, το τσιμέντο και την αφρώδη άσφαλτο θα γίνεται είτε στον
ίδιο τον ανακυκλωτή ή σε ανεξάρτητη μονάδα του συρμού. Ο σχετικός εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
x

Σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή για την συνεχή ρύθμιση της προσθήκης νερού και
λοιπών ρευστών υλικών σταθεροποίησης σε συνάρτηση με την ταχύτητα κίνησης του
ανακυκλωτή και τη μάζα του ανακυκλούμενου υλικού.

x

Ανεξάρτητες δοσιμετρικές διατάξεις για την προσθήκη νερού και σταθεροποιητών, ακριβείας r
3% κατ’ όγκον.

x

Σύστημα αυτοκαθαρισμού των ακροφυσίων ψεκασμού για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας
του τελικού μίγματος.

x

Σύστημα ψεκασμού με δυνατότητα προσαρμογής στο εκάστοτε πλάτος εφαρμογής της
ανακύκλωσης.

x

Σύστημα παραγωγής αφρώδους ασφάλτου εφοδιασμένο με αυτόματη διάταξη ελέγχου/
ρύθμισης του λόγου νερού προς άσφαλτο.

x

Για την αποφυγή συμπυκνωμάτων ασφάλτου στα ακροφύσια ο ανακυκλωτής πρέπει να διαθέτει
ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης για την διατήρηση της ασφάλτου σε θερμοκρασία μεγαλύτερη
από 150 °C (±5 C).

x

Η σύνδεση του ανακυκλωτή με το βυτιοφόρο τροφοδοσίας θα γίνεται με ένα μόνον σωλήνα (δεν
γίνεται αποδεκτή η αντεπιστροφή της ασφάλτου από τον ανακυκλωτή προς το βυτιοφόρο).
Άσφαλτος που για οποιονδήποτε λόγο θερμανθεί πάνω από 220 °C είναι ακατάλληλη για την
παραγωγή αφρώδους ασφάλτου και θα απορρίπτεται.

Τα βυτιοφόρα ασφάλτου θα είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 10.000 λίτρων και να φέρουν κατάλληλες
διατάξεις πρόσδεσης με τον συρμό (κοτσαδόρους, προφυλακτήρες κλπ). Τα βιτιοφόρα θα είναι σε άριστη
κατάσταση λειτουργίας και δεν θα παρουσιάζουν καμία απολύτως διαρροή ασφάλτου, θα διαθέτουν δε
υποχρεωτικώς:
x

Όργανο ένδειξης της θερμοκρασίας του κατώτερου 1/3 του βυτίου.

x

Βαλβίδα τουλάχιστον D 75 mm που θα επιτρέπει την πλήρη εκκένωση του φορτίου.

x

Πλήρη θερμομόνωση.

x

Σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα ανύψωσης της θερμοκρασίας του φορτίου κατά 20 °C εντός
μιας ώρας.

x

Βαθμονομημένο μετρητή (βέργα) με υποδιαιρέσεις όχι μεγαλύτερες των 100 lt, για μέτρηση του
εκάστοτε περιεχομένου του βυτίου.

6.3 Συμπύκνωση – τελική επιφάνεια
6.3.1 Συμπύκνωση
Η συμπύκνωση γενικώς θα γίνεται αμέσως μετά από την ανακύκλωση του υλικού σε ποσοστό 97% της
μέγιστης ξηράς πυκνότητας κατά Proctor σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2, καθ’ όλο το βάθος
της στρώσης, με δονητικούς ή ελαστικοφόρους οδοστρωτήρες.
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Το κατώτερο 1/3 του πάχους της ανακυκλωμένης στρώσης δεν επιτρέπεται να έχει βαθμό συμπύκνωσης
χαμηλότερη από 95% κατά Proctor σε κανένα δείγμα.
Το ελάχιστο στατικό βάρος του οδοστρωτήρα εξαρτάται από το πάχος της ανακυκλωμένης στρώσεως.
Ενδεικτικά παρατίθενται τα στοιχεία του παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1- Στατικό βάρος οδοστρωτήρα σε σχέση με το πάχος στρώσης
Πάχος Στρώσης

Στατικό βάρος οδοστρωτήρα

<15 cm

12 ton

15 cm έως 20 cm

17 ton

>20 cm

≥20 ton

Η συμπύκνωση συνιστάται να γίνεται αρχικά με δόνηση χαμηλής συχνότητας, για να συμπυκνωθεί το
κατώτερο τμήμα της στρώσης και στην συνέχεια με δόνηση υψηλότερης συχνότητας.
Μετά την αρχική συμπύκνωση χαμηλής συχνότητας η επιφάνεια της στρώσης θα ομαλοποιείται με
ισοπεδωτή (grader), πριν από την έναρξη της συμπύκνωσης υψηλότερης συχνότητας.
Για την τελική συμπύκνωση θα χρησιμοποιούνται οδοστρωτήρες με λεία μεταλλικά τύμπανα ή
ελαστικοφόροι, αφού προηγηθεί ελαφρός ψεκασμός με νερά.
Η συμπύκνωση θα συνεχίζεται μέχρι να εξασφαλισθεί πλήρως συμπυκνωμένη επιφάνεια. Τυχόν χαλαρά
υλικά στην επιφάνεια θα απομακρύνονται με τη λεπίδα του ισοπεδωτή.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να προστεθεί εκ των υστέρων υλικό οποιασδήποτε σύστασης σε λεπτές στρώσεις επί
της τελικής επιφανείας της ανακυκλωμένης στρώσης, είτε για να επιτευχθεί το απαιτούμενο πάχος είτε για να
εξασφαλισθούν οι λοιπές γεωμετρικές και κατασκευαστικές ανοχές.
6.3.2 Τσιμέντο
Το τσιμέντο θα αποθηκεύεται σε σιλό επαρκούς χωρητικότητας για την ημερήσια κατανάλωση αιχμής και την
κάλυψη τυχόν καθυστερήσεων αφίξεως σιλοφόρων τροφοδοσίας.
6.3.3 Νερό
Το νερό γενικώς θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές. Σε περίπτωση που θα ληφθεί από το δίκτυο υδρεύσεως
συνιστάται ενδιάμεση δεξαμενή αποθηκεύσεως.

6.4 Κατασκευή
6.4.1 Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή
Για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο
Ανάδοχος θα συντάξει μελέτη εκτροπών και εργοταξιακής σήμανσης την οποία θα υποβάλει στην Υπηρεσία
προς έγκριση. Η μελέτη θα βασίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές.
6.4.2 Προσδιορισμός ποσοστού υγρασίας του επί τόπου υλικού
Η περιεκτικότητα σε υγρασία του ανακυκλωμένου υλικού πρέπει να ελέγχεται κατά διαστήματα προκειμένου
να διαπιστωθεί εάν συμμορφώνεται προς την βέλτιστη υγρασία που έχει προσδιορισθεί από την μελέτη
σύνθεσης. Προς τούτοις θα γίνονται δύο μετρήσεις υγρασίας ανά 500 m διέλευσης του συρμού, σε θέσεις επί
της αυτής διατομής απέχουσες 2,00 m μεταξύ τους.
Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται λίγο πριν την έναρξη των εργασιών και, οπωσδήποτε, κάθε φορά που οι
συνθήκες φυσικής υγρασίας μεταβάλλονται, (π.χ. βροχή) οπότε απαιτείται νέος προσδιορισμός της επί
τόπου υγρασίας.
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6.4.3 Χρονικοί περιορισμοί
Το χρονικό διάστημα, από την ανάμιξη του επί τόπου υλικού και των προβλεπόμενων από την μελέτη
συνθέσεως συνδετικών υλικών (αφρώδης άσφαλτος, τσιμέντο κλπ.) μέχρι την διάστρωση και συμπύκνωση,
μπορεί θεωρητικώς να είναι αρκετά μεγάλο, μέχρι τρεις ημέρες. Συνιστάται πάντως η συμπύκνωση να
πραγματοποιείται αμέσως μετά την ανακύκλωση.
6.4.4 Προγραμματισμός εργασιών
6.4.4.1 Γενικά
Οι εργασίες θα εκτελούνται με βάση αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα:
x

Σχηματικό διάγραμμα των διελεύσεων του συρμού ανακύκλωσης κατά μήκος και κατά πλάτος
της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, με τις επικαλύψεις μεταξύ διαδοχικών διελεύσεων και την
αλληλουχία τους.

x

Εκτίμηση ταχύτητας ανακύκλωσης, ανάμιξης και συμπύκνωσης κάθε διέλευσης
προσδιορισμός του προσδοκώμενου χρόνου αποπεράτωσης εκάστης διέλευσης.

x

Τις θέσεις δειγματοληψιών για τον προσδιορισμό της υγρασίας του υλικού.

x

Την προβλεπόμενη προσθήκη νερού ανά διέλευση, με επισήμανση των θέσεων αλλαγής του
προστιθέμενου νερού.

x

Τις ποσότητες και τον τύπο των συνδετικών υλικών που αναλογούν σε κάθε διέλευση, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.

x

Τους προβλεπόμενους ποιοτικούς ελέγχους (θέσεις είδος κλπ.).

και

Συνιστάται η χρήση τυποποιημένου εντύπου για τη σύνταξη του ημερησίου προγράμματος.
Ο υπεύθυνος Μηχανικός του Έργου πρέπει να έχει το εν λόγω πρόγραμμα διαθέσιμο επί τόπου σε πρώτη
ζήτηση.
6.4.4.2 Προκαταρκτικές εργασίες
Πριν από την έναρξη της ανακύκλωσης θα έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες προεργασίες:
x

Απόξεση για την εξομάλυνση των υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων (εάν προβλέπεται).

x

Απομάκρυνση τυχόν λιμναζόντων νερών.

x

Καθαρισμός και απομάκρυνση τυχόν απορριμμάτων και ακατάλληλων υλικών.

x

Επισήμανση των προβλεπόμενων τροχιών διέλευσης του συρμού ανακύκλωσης.

Η ερυθρά και οι επικλίσεις που θα εφαρμοσθούν θα καθορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής.
6.4.4.3 Διαδικασίες ανακύκλωσης
Κοκκομετρία ανακυκλωμένου υλικού
Η κοκκομετρία και η ομοιομορφία του ανακυκλούμενου υλικού επηρεάζεται από την ταχύτητα περιστροφής
του τυμπάνου, τα χαρακτηριστικά του ανακυκλωτή, την ταχύτητα κίνησης του συρμού, και τις ρυθμίσεις
μεγίστου κόκκου θρυμματιζομένου υλικού. Τα ανωτέρω πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσαρμόζονται
κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η πλησιέστερη προς τη μελέτη σύνθεσης κοκκομετρία.
Για την αξιολόγηση του επιτυγχανόμενου αποτελέσματος θα προηγείται η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος
(βλέπε παράγραφο 6,5 της παρούσας).
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Προσθήκη νερού και ρευστών σταθεροποιητών
Οι σύγχρονοι ανακυκλωτές διαθέτουν ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου (με μικροεπεξεργαστές) της παροχής
νερού και λοιπών προσθέτων ρευστών υλικών και επιτρέπουν συνεχή έλεγχο ώστε να εξασφαλίζεται το
βέλτιστο αποτέλεσμα από άποψη συμπύκνωσης, αλλά και ποσοστού ενσωματωμένης ασφάλτου.
Στο πέρας της βάρδιας θα ελέγχεται η ποσότητα της ενσωματωθείσας ασφάλτου (ογκομέτρηση
περιεχομένου δεξαμενών) και θα γίνεται σύγκρισή της με την αναλογούσα, σύμφωνα με την μελέτη
συνθέσεως, για το διαστρωθέν τμήμα.
Κάθε φορά που συνδέεται νέο βυτιοφόρο ασφάλτου με το συρμό ανακύκλωσης θα προσδιορίζονται τα
χαρακτηριστικά της διόγκωσης της αφρώδους ασφάλτου εντός πέντε λεπτών από την έναρξη της
ανακύκλωσης, με λήψη δείγματος από το ειδικό ακροφύσιο του ανακυκλωτή.
Έλεγχος βάθους ανακύκλωσης
Το βάθος της ανακύκλωσης θα καταγράφεται ανά 100 mm στα δύο άκρα του τύμπανου ανακύκλωσης, από
την μετρητική διάταξη του ανακυκλωτή.
Επικαλύψεις διαδοχικών παράλληλων διελεύσεων
Για διασφάλιση πλήρους ανακύκλωσης του οδοστρώματος, οι κατά μήκος αρμοί μεταξύ διαδοχικών
διελεύσεων θα επικαλύπτονται κατ’ ελάχιστο κατά 150 mm.
Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την χάραξη επί του οδοστρώματος των γραμμών διέλευσης του συρμού.
Μόνο η πρώτη ζώνη διέλευσης θα έχει πλάτος ίσο με το πλάτος του τύμπανου του ανακυκλωτή. Οι
υπόλοιπες θα είναι κατά 15 cm στενότερες.
Το ως άνω μειωμένο (λόγω επικάλυψης) πλάτος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ρύθμιση των
ακροφυσίων προσθήκης νερού και ασφάλτου του ανακυκλωτή.
Συνέχεια της στρώσης κατά μήκος - Εγκάρσιοι αρμοί
Πρέπει να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η συνέχεια της στρώσης μεταξύ διαδοχικών, κατά μήκος ή
πλάτος, τμημάτων ανακύκλωσης.
Δεν πρέπει να παραμένουν μη ανακυκλωμένα τμήματα μεταξύ των «εισόδων» και «εξόδων» του κοπτικού
τύμπανου ανακυκλωτή σε γειτονικά τμήματα.
Για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ομοιομορφίας της στρώσης ανακύκλωσης, η θέση παύσης
εργασιών του ανακυκλωτή θα σημειώνεται, κατά το πέρας των εργασιών, στην θέση του άξονα περιστροφής
του τύμπανου.
Την επόμενη μέρα, η έναρξη εργασιών θα γίνεται τουλάχιστον 0,5 m πριν την σημειωμένη γραμμή (μικρή
οπισθοπορεία του συρμού).
Συντήρηση της στρώσης
Εάν προβλέπεται απόδοση του ανακυκλωθέντος τμήματος στην κυκλοφορία, μετά τη συμπύκνωση της
τελικής επιφάνειας της στρώσης, απαιτείται ελαφρά επάλειψη με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα και
διέλευση ελαστικοφόρου οδοστρωτήρα, προκειμένου να επιτευχθεί μια «κλειστή» τελική επιφάνεια.
Η τελειωμένη επιφάνεια της στρώσης ανακύκλωσης πρέπει να διαβρέχεται ελαφρά και συχνά. (για 3-4
ημέρες μετά την αποπεράτωση).
Δεν επιτρέπεται να εφαρμοσθεί συγκολλητική επάλειψη πριν το ποσοστό υγρασίας της ανακυκλωμένης
στρώσης υποχωρήσει στο - 2% υπό την υγρασία κορεσμού του μίγματος της εν λόγω στρώσης.
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Παράδοση στην κυκλοφορία
Το αποπερατωμένο οδικό τμήμα της ανακύκλωσης μπορεί να παραδοθεί σε κυκλοφορία κατά τις βραδινές
ώρες της ίδιας ημέρας, εφόσον βέβαια έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς χρήσης του
(σήμανση, συντήρηση ως ανωτέρω κλπ).

6.5 Δοκιμαστικό τμήμα
Πριν από την έναρξη των καθ’ αυτό εργασιών θα κατασκευαστεί δοκιμαστικό τμήμα μήκους τουλάχιστον 100
m και πλάτους μιας πλήρους λωρίδας κυκλοφορίας, με τα υλικά, την σύνθεση, τα μηχανήματα και το
προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για το κύριο έργο.
Σκοπός της κατασκευής του τμήματος αυτού είναι να γίνει γενική δοκιμή της καταλληλότητας των μεθόδων
εκτέλεσης (μελέτη σύνθεσης, ταχύτητα συρμού, ποιότητα επιτόπου υλικού, ρυθμός περιστροφής τύμπανου
ανακυκλωτή) του μηχανικού εξοπλισμού (επίτευξη των γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών της
στρώσης) και του τρόπου συντήρησης καθώς και η επαλήθευση των παραμέτρων της μελέτης σύνθεσης και
αντοχής του οδοστρώματος. Συνιστάται το δοκιμαστικό τμήμα να περιλαμβάνει έναν εγκάρσιο και ένα
διαμήκη αρμό.
Η θέση του δοκιμαστικού τμήματος θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας και μπορεί να ενσωματωθεί στο
κύριο έργο του Αναδόχου εφ' όσον οι έλεγχοι προκύψουν ικανοποιητικοί.
Στο δοκιμαστικό τμήμα θα γίνουν όλοι οι δυνατοί έλεγχοι που προβλέπονται στις παραγράφους 6.6 και 7 της
παρούσας. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ομοιομορφία του πάχους της στρώσης, την αντοχή, την
συμπύκνωση και την επίτευξη της απαιτούμενης επιπεδότητας.
Σε περίπτωση που οι δοκιμές δείξουν ότι δεν εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας,
θα γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις παραμέτρους λειτουργίας του συρμού ανακύκλωσης και στις
διαδικασίες διάστρωσης και συμπύκνωσης ή, αν κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να τροποποιηθεί η μελέτη
σύνθεσης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ελέγχονται εκ νέου, με την κατασκευή πρόσθετου δοκιμαστικού
τμήματος.

6.6 Παραλαβή στρώσης - ανοχές περαιωμένης επιφάνειας
6.6.1 Γενικά
Δεν θα εκτελούνται εργασίες επιφανειακών ασφαλτικών στρώσεων (ισοπεδωτική, αντιολισθηρή) πριν
ελεγχθεί η υποκείμενη στρώση του ανακυκλωμένου υλικού ως προς την πυκνότητα, επιπεδότητα, τα
υψόμετρα και τις κλίσεις και επικλίσεις που προβλέπονται από την μελέτη. Κάθε απόκλιση θα αποκαθίσταται
σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές, ώστε η στρώση εξ ανακύκλωση να βρίσκεται μέσα στα
επιτρεπόμενα όρια ανοχών.
Η επιφάνεια της ανακυκλωμένης στρώσης δεν πρέπει να εμφανίζει:
x

Επιφανειακές αποφλοιώσεις.

x

Τμήματα με συσσωματώσεις λεπτόκοκκων ή χονδρόκοκκων υλικών.

x

Αυλακώσεις ή άλλες παραμορφώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην
λειτουργία της στρώσης, και την ένταξη τους στο σύνολο του οδοστρώματος.

6.6.2 Ειδικές γεωμετρικές απαιτήσεις της ανακυκυκλωμένης στρώσης.
Λόγω του ότι επί της ανακυκλωθείσας στρώσης πρόκειται να διαστρωθούν φέρουσες ασφαλτικές στρώσεις,
καθορίζονται, κατ' ελάχιστον, οι ακόλουθες απαιτήσεις (εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του
έργου):
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1. Στάθμη
Η τελική επιφάνεια της στρώσης δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις, σε σχέση με τα θεωρητικά
υψόμετρα, μεγαλύτερες από r 20 mm, για το 90% των μετρήσεων, ενώ καμία μέτρηση δεν πρέπει να
αποκλίνει περισσότερο από r 25 mm. Ο ελάχιστος αριθμός των μετρήσεων ορίζεται σε 50 για κάθε
περιοχή ανακύκλωσης και οι θέσεις και ο ακριβής αριθμός του υπόκεινται στην έγκριση της
Υπηρεσίας.
2. Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων
α. Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή: Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεία της
πλήρους διατομής, όπως άκρα και θέσεις τελικών λωρίδων διαγράμμισης, καθώς και ενδιάμεσα
σημεία ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους στη διατομή να μην υπερβαίνει τα 5,0 m.
β. Μέγιστες αποστάσεις διατομών χωροσταθμικών ελέγχων: 10 m.
3. Ομαλότητα
Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχη, παράλληλα και
κάθετα προς τον άξονα της οδού.
Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της κάτω ακμής του πήχη και της ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί
(κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 mm, ενώ η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο τυχαίων
σημείων δεν πρέπει να αποκλίνει από την αντίστοιχη θεωρητική περισσότερο από 15 mm.
Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται κατά κανόνα στο μέσον του πλάτους κάθε
λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου
υπάρχει.
Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το πολύ 10,0 m.
Η εφαρμογή του 4μετρου πήχη θα γίνεται στα τμήματα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία
διακυμάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες.
4. Πάχος ανακυκλωμένης στρώσης
Το πάχος D της στρώσης, δεν θα υπολείπεται του θεωρητικού, περισσότερο από 20 mm, για το 90%
των μετρήσεων, ενώ καμία μέτρηση δεν θα υπολείπεται πέραν των 30 mm. Ο ελάχιστος αριθμός των
μετρήσεων ορίζεται σε 20 και οι θέσεις και ο ακριβής αριθμός τους υπόκεινται στην έγκριση της
Υπηρεσίας.
Γενικώς, ο μέσος όρος όλων των μετρήσεων πρέπει να πληροί την σχέση:
D μέσο ≥ D θεωρ – (D θεωρ / 20)

6.7 Καιρικοί περιορισμοί
Η ανακυκλωμένη στρώση, θα κατασκευάζεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι
μεγαλύτερη των 5 °C και δεν υπάρχει ενδεχόμενο παγετού. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει
τάση να πέσει κάτω από 10 qC, μόνο εργασίες αποπεράτωσης και συμπύκνωσης θα επιτρέπονται.
Δεν θα πρέπει να γίνεται έναρξη εργασιών αν ο καιρός είναι υγρός ή βρέχει ή κι’ ακόμη αν υπάρχει
πιθανότητα τέτοιων συνθηκών πριν αποπερατωθεί πλήρως η προγραμματισμένη προς επεξεργασία
επιφάνεια.
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Ποιοτικός έλεγχος

7.1 Αντικείμενο ελέγχων
Οι έλεγχοι αφορούν:
x

Τα ενσωματούμενα υλικά: άσφαλτος, τσιμέντο κλπ. πρόσμικτα ή πρόσθετα.

x

Τις αναλογίες και την παρασκευή του μίγματος: Έλεγχος επίτευξης των προβλεπόμενων, από
τις μελέτες σύνθεσης και αντοχής οδοστρώματος, τιμών ορισμένων χαρακτηριστικών
παραμέτρων, (όπως έμμεση διατμητική τάση, συντελεστής ακαμψίας, παραμορφώσεις, κλπ.).

x

Την επιφάνεια έδρασης.

x

Την διάστρωση.

x

Την συμπύκνωση.

x

Την συντήρηση.

x

Την γεωμετρική ακρίβεια της στρώσης (ανοχές).

7.2 Έλεγχοι υλικών
7.2.1 Σκοπός
Επαλήθευση ότι τα προς χρήση υλικά, πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας, τόσο στον τόπο προέλευσης
όσο και στον τόπο χρήσης, ώστε να αποφεύγονται οι αλλοιώσεις που είναι δυνατό να συμβούν ως συνέπεια
των εργασιών φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης.
7.2.2 Διαδικασία
Στον τόπο παραλαβής
Λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ασφάλτου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, στα οποία θα
γίνονται οι δοκιμές διείσδυσης:
x

Πριν από την έναρξη των εργασιών και εφόσον υπάρχει υποψία διακυμάνσεων των
χαρακτηριστικών του υλικού.

x

Ανά δύο παραλαμβανόμενα βυτία (περίπου 50 ton) ασφάλτου, ή, αν χρησιμοποιείται μικρότερη
ποσότητα, μία φορά την ημέρα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής
(Άσφαλτος 50/70).
7.2.3 Έλεγχος ανακυκλούμενου υλικού
Σκοπός
Επαλήθευση ότι τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, αναμιγνύονται στις καθοριζόμενες από την μελέτη
συνθέσεως αναλογίες και επιτυγχάνονται οι τιμές των παραμέτρων που έχουν ληφθεί υπόψη στη μελέτη
αντοχής του οδοστρώματος.
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Διαδικασία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Επαλήθευση των παραμέτρων του μίγματος, ανά 2.500 m2 διαστρωνόμενου υλικού ή μία φορά ημερησίως
(αν η παραγωγή είναι μικρότερη), με λήψη 20 kg μίγματος από τυχαίες θέσεις πίσω από το συρμό
ανακύκλωσης (πριν τη συμπύκνωση).
Το δείγμα θα σφραγίζεται για να διατηρηθεί η αρχική υγρασία του στο πεδίο. Θα παρασκευάζονται έξι (6)
πυρήνες Marshall από το κάθε δείγμα για να ελεγχθεί η έμμεση διατμητική τάση (ITS) του υλικού και να
συγκριθεί με την προσδοκώμενη από τις μελέτες σύνθεσης και αντοχής.
Οι τρεις από τους εν λόγω πυρήνες θα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ξηράς ITS, ενώ οι λοιποί
πυρήνες μπορούν, όπου απαιτείται, να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της υγράς ΙΤS. Οι
προσδιοριζόμενες από τα ανωτέρω δείγματα τιμές δεν επιτρέπεται να υπολείπονται περισσότερο από 15%
των αντιστοίχων της μελέτης σύνθεσης του σταθεροποιημένου υλικού.
Η υγρασία των δειγμάτων πρέπει να ρυθμίζεται στο εργαστήριο στο 70% της βέλτιστης υγρασίας, που
καθορίστηκε κατά την διάρκεια της μελέτης σύνθεσης.
Στο παρακάτω Πίνακα 2, παρουσιάζονται συνοπτικά, οι ελάχιστοι έλεγχοι που απαιτούνται για την
διασφάλιση της ποιότητας των επιτόπου ανακυκλούμενων στρώσεων με αφρώδη άσφαλτο.

Πίνακας 2 - Ελάχιστοι έλεγχοι που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας των επιτόπου
ανακυκλούμενων στρώσεων με αφρώδη άσφαλτο
ΕΙΔΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΕΣ

Χαρακτηριστικά
διόγκωσης
ασφάλτου

Οπτική

Σε κάθε
παραλαμβανόμενο
βυτίο

1 lt

-

Συμπύκνωση

Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 13286-2

Ανά 2.500 m2

20 kg για
δημιουργία 6
δοκιμίων

97% ή ότι
προβλέπει η
ειδική μελέτη

Σχέση
πυκνότητας υγρασίας

Πρότυπο ΕΛΟΤ
ISO/TS 17892-1

Ως ανωτέρω

3 τεμ.

Σύμφωνα με την
μελέτη σύνθεσης

ITS

Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 12697-23

Ως ανωτέρω

3 τεμ.

>250 kPa, σε
ξηρό δείγμα

ΕΛΕΓΧΟΥ

Δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασμένης στρώσης με υλικά ανακύκλωσης
Ανά 5000 m2 κατασκευαζόμενης στρώσης θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 πυρήνες και θα
προσδιορίζονται:
α. το πάχος στρώσης.
β. το φαινόμενο βάρος και ποσοστό κενών.
γ. το ποσοστό ασφάλτου (Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2), κατά την κρίση της
Υπηρεσίας.
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Βαθμός συμπύκνωσης
Ο μέσος όρος των φαινομένων βαρών των 5 πυρήνων συμπυκνωμένης ανακυκλωμένης στρώσης δεν
επιτρέπεται να είναι μικρότερος του προσδιοριζόμενου από την ειδική μελέτη ποσοστού
συμπύκνωσης και σε καμία περίπτωση μικρότερος από 97% του φαινόμενου βάρους, που προσδιορίζεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor.
Κανένας μεμονωμένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόμενο βάρος μικρότερο του 95% της
τροποποιημένης δοκιμής Proctor. Επιπρόσθετα η επιτυγχανόμενη συμπύκνωση στο κατώτερο 1/3 του
πάχους της στρώσης δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του 2%, του μέσου όρου του βαθμού συμπύκνωσης
των ανωτέρω πυρήνων.
Ποσοστό ασφάλτου
Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να περιορίσει τις απαιτούμενες δοκιμές προσδιορισμού του
ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσματα έχουν ικανοποιητική ομοιομορφία.
Πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου
Το φαινόμενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου μπορούν να προσδιορίζονται και
με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα όργανα και υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία
χρήσης τους (επιβεβαίωση αποτελεσμάτων πυρηνικών μετρήσεων σε σύγκριση με αυτά των συμβατικών
μεθόδων κατά την κατασκευή των πιλοτικών τμημάτων). Σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης συσκευών με
ραδιενεργά ισότοπα ο αριθμός των ελέγχων πρέπει να διπλασιασθεί.
7.2.4 Γεωμετρικός έλεγχος
Σκοπός
Έλεγχος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις επιπεδότητας και ακρίβειας υψομέτρων, κλίσεων και επικλίσεων.
Διαδικασία
Θα ελέγχεται ο άξονας, με μετρήσεις ανά 10 m στις ευθυγραμμίσεις και επί πλέον στα χαρακτηριστικά σημεία
των καμπυλών με πασσάλους υψομετρημένους με ακρίβεια χιλιοστού. Στα σημεία αυτά θα ελέγχεται το
πλάτος και η εγκάρσια κλίση με τοποθέτηση πασσάλων στα άκρα της διατομής.
Θα ελέγχεται εάν παρουσιάζονται αποκλίσεις στο πλάτος, τη μηκοτομή, ή την εγκάρσια κλίση και θα
εφαρμόζεται ο 4μετρος πήχης όπου υπάρχει υποψία διακυμάνσεων μεγαλύτερων των αποδεκτών.
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Θα γίνονται αποδεκτές οι διατομές που πληρούν τις απαιτήσεις επιπεδότητας και ακρίβειας υψομέτρων,
κλίσεων και επικλίσεων που προβλέπονται από τη Μελέτη του Έργου.
Οι ανωμαλίες που υπερβαίνουν τις ανοχές, θα επισκευάζονται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας και στην συνέχεια θα επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι πυκνότητας και οι γεωμετρικοί έλεγχοι.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας και τους αναφερομένους ελέγχους του πάχους της στρώσης.
Οι εργασίες ψυχρής ανακύκλωσης με αφρώδη άσφαλτο διακρίνονται με βάση το μέσο πάχος
κατασκευαζόμενης στρώσης:
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α.

Ανακυκλούμενη στρώση μέσου πάχους έως 20 cm.

β.

Ανακυκλούμενη στρώση μέσου πάχους 21-25 cm.
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Ανακυκλούμενη στρώση μέσου πάχους 26-30 cm.

Εναλλακτικά η εργασία μπορεί να επιμετρηθεί ανά κυβικό μέτρο (m3) ανακυκλωμένης στρώσης, σύμφωνα με
την παρούσα και αποδεκτής από την Υπηρεσία.
Τα πρόσθετα ενσωματούμενα υλικά (αδρανή, άσφαλτος και τσιμέντο) επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τις
αναλογίες που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εφαρμογής συνεπτυγμένων άρθρων κατά m2 ή m3 πλήρως αποπερατωμένων
στρώσεων (ανακύκλωση, προσθήκη υλικών, ανάμιξη, διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση, μεταφορικό
έργο κλπ).
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

Η προμήθεια και μεταφορά (ανεξαρτήτως αποστάσεως) όλων των απαιτούμενων
υλικών,

x

Ο καθαρισμός της υπάρχουσας ασφαλτικής επιφάνειας (εάν απαιτείται),

x

Η ανακύκλωση του οδοστρώματος, η προσθήκη αφρώδους ασφάλτου κλπ προσθέτων ή
προσμίκτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του προκύπτοντος μίγματος,

x

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

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 ή πλεοναζόντων υλικών 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.
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Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων
ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας
Road pavement layers with cement bound recycled materials resulting from asphalt concrete
and underlying layers milling
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-17-00
«Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα
φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας»
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 1501-05-03-17-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου
ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-17-00 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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Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο
μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων
στρώσεων οδοστρωσίας

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις περιπτώσεις επισκευής
παλαιών φθαρμένων εύκαμπτων οδοστρωμάτων, με την οποία (επισκευή) επιδιώκεται η αναβάθμιση των
λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και ταυτόχρονα η αποκατάσταση ή η ενίσχυση της φέρουσας ικανότητάς
τους.
Σκοπός της ανακύκλωσης με τσιμέντο είναι η επαναχρησιμοποίηση των υλικών, μέρους ή όλων, των
υφιστάμενων στρώσεων ενός φθαρμένου οδοστρώματος και μέσω κατάλληλης επεξεργασίας με τσιμέντο, η
κατασκευή μιας τσιμεντόδετης στρώσης οδοστρώματος, αυξημένης φέρουσας ικανότητας. Το ελάχιστο
πάχος μετά τη συμπύκνωση της ανακυκλωμένης στρώσης είναι συνήθως 200 mm, ενώ το μέγιστο πάχος
είναι 350 mm.
Πάνω στη στρώση αυτή διαστρώνονται ασφαλτικές στρώσεις κατάλληλου πάχους, ανάλογα με τις
απαιτήσεις της μελέτης του οδοστρώματος. Όλη η διαδικασία εκτέλεσης του έργου πραγματοποιείται
επιτόπου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αφού προηγηθεί η κατασκευή ενός δοκιμαστικού τμήματος.

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 ΕΝ 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2

Cement - Part 2 : Conformity evaluation -- Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση
συμμόρφωσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάμιξης
σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της
καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται
από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος για τη χρήση του ως νερό
ανάμιξης σκυροδέματος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete admixtures- Part 2:
Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-6

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6 : Sampling, conformity
control and evaluation of conformity -- Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων
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και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση
της συμμόρφωσης
ΕΛΟΤ EN 13286-2

Unbound and Hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for
laboratory reference density and moisture content - Proctor compaction. –
Mίγματα 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 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -- Μίγματα
μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 4:
Εργαστηριακές μέθοδοι δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και
την περιεκτικότητα σε νερό - Δονητική σφύρα

ΕΛΟΤ EN 13286-41

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for the
determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 41: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη
σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-45

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test method for the
determination of the workability period of hydraulically bound mixtures. –
Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες –
Μέρος 45: Mέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της περιόδου
εργασιμότητας σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων.

ΕΛΟΤ EN 13286.51

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51 : Methods for making test
specimens by vibrating hammer compaction – Μίγματα μη σταθεροποιημένα
και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 51: Μέθοδος παρασκευής
δοκιμίων από μίγματα σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες με
συμπύκνωση με δονητική σφύρα

ΕΛΟΤ ΕΝ 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 ΕΝ 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. Δοκιμές
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών
κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος
(παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμο

ΕΛΟΤ EN 12504-1

Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining
and testing in compression -- Δοκιμές σκυροδέματος στις κατασκευές - Μέρος
1 : Δοκίμια πυρήνων - Λήψη, εξέταση και δοκιμή σε θλίψη

ΕΛΟΤ ΕΝ 13036-7

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity
measurement of pavement courses : the straightedge test -- Χαρακτηριστικά
επιφάνειας οδών και αεροδρομίων Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και
αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 7: Μέτρηση ανωμαλιών των
στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων (τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods
for the determination of resistance to fragmentation -- Δοκιμές για τον
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προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2:
Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό
ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1:
Determination of water content -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 1 : Προσδιορισμός περιεκτικότητας
σε νερό
BS 1377-3

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

3.1

Επιτόπου ανακυκλωμένη στρώση με τσιμέντο

Στρώση από ομοιόμορφο μίγμα, κατάλληλα διαστρωμένο, συμπυκνωμένο και συντηρημένο που αποτελείται
από:
x Τα υλικά που προέρχονται από την αναμόχλευση και τον θρυμματισμό του καταπονημένου
παλιού οδοστρώματος, (συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων ή μέρους των α) ασφαλτικών
στρώσεων και β) των υποκειμένων στρώσεων)
x Τσιμέντο
x Προστιθέμενα ενδεχομένως αδρανή
x Νερό
x Χημικά πρόσθετα, αν θεωρηθεί απαραίτητο

3.2

Επιτόπου ανακύκλωση οδοστρώματος με τσιμέντο

Το σύνολο των εργασιών για τη δημιουργία της ανακυκλωμένης στρώσης, σύμφωνα με τις ακόλουθες
διαδικασίες:
x Αναμόχλευση και θρυμματισμός του παλιού οδοστρώματος μέχρι ένα καθορισμένο βάθος, με
μία συνήθως διέλευση του μηχανήματος ανακύκλωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, αναμιγνύονται
μαζί με τα υφιστάμενα υλικά το τσιμέντο, το νερό, τα κατάλληλα χημικά πρόσθετα, που ενίοτε
χρησιμοποιούνται, με σκοπό την παράταση της περιόδου εργασιμότητας του επεξεργασμένου
υλικού και τα προστιθέμενα αδρανή υλικά κατάλληλης διαβάθμισης και προκαθορισμένης
ποσότητας, τα οποία διαστρώνονται στην επιφάνεια του προς ανακύκλωση οδοστρώματος πριν
ή εναλλακτικά μετά την αναμόχλευση και το θρυμματισμό, σε περιπτώσεις που κρίνεται
αναγκαία η διόρθωση της διαβάθμισης του επιτόπου προς ανακύκλωση υλικού.
x Διαμόρφωση της επιφάνειας και των εγκάρσιων κλίσεων με ισοπεδωτή.
x Δημιουργία αρμών όταν το υλικό είναι ακόμα νωπό (προρηγμάτωση).
x Συμπύκνωση και μόρφωση της τελικής επιφάνειας.
x Συντήρηση και προστασία της επιφάνειας.

3.3

Φρεζαρισμένο υλικό

Το υλικό που προκύπτει μετά την διέλευση του ειδικού μηχανήματος ανακύκλωσης (ανακυκλωτής) και
αποτελείται από θρυμματισμένο ασφαλτόμιγμα ή από μίγμα θρυμματισμένου ασφαλτομίγματος με
αναμοχλευμένο αμμοχάλικο ή άλλο υλικό που αποτελεί τις υποκείμενες του ασφαλτοτάπητα στρώσεις
(στρώσεις από ΚΘΑ, ΣΕΥ, κλπ), αλλά χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της ανακύκλωσης, δηλ. η
ανάμιξη με τσιμέντο και νερό, η διάστρωση, η συμπύκνωση και η συντήρηση. Ειδικότερα, αν το υλικό που
προκύπτει αποτελείται μόνον από ασφαλτόμιγμα ονομάζεται φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα.

3.4

Ανακυκλωμένο με τσιμέντο οδόστρωμα

Το οδόστρωμα του οποίου μία στρώση (συνήθως η βάση) έχει κατασκευαστεί με ανακύκλωση με τσιμέντο.
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Νωπό ανακυκλωμένο υλικό ή νωπό μίγμα

Το ανακυκλωμένο με τσιμέντο μίγμα υλικών, που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση κατά την οποία μπορεί να
συμπυκνωθεί με τα διαθέσιμα μηχανήματα συμπύκνωσης, επιτυγχάνοντας πυκνότητες που ικανοποιούν την
Προδιαγραφή αυτή.

3.6

Αρμός εργασίας

Η επιφάνεια διαχωρισμού δύο διαδοχικών εργασιών διάστρωσης ανακυκλωμένου υλικού. Εάν το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο διαστρώσεων είναι μεγάλο, τότε λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την
διαμόρφωση της περιοχής του αρμού.

3.7

Αρμοί προρηγμάτωσης

Οι εγκοπές που δημιουργούνται σε μέρος ή σε όλο το βάθος και το πλάτος μίας στρώσεως από τσιμεντόδετο
υλικό, που σκοπίμως δημιουργούνται εγκάρσια προς τον άξονα της οδού, ανά ορισμένες αποστάσεις, με
σκοπό την μείωση της μεταβολής του εύρους του ανοίγματος των εγκάρσιων ρωγμών των τσιμεντόδετων
στρώσεων και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάδυσης στην επιφάνεια του οδοστρώματος των ρωγμών
αυτών.

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1

Υλικά ανακύκλωσης

Τα προς ανακύκλωση υλικά προέρχονται από την αναμόχλευση και τον θρυμματισμό μίας ή περισσότερων
στρώσεων του υπάρχοντος οδοστρώματος. Αποτελούνται από υλικά που βρίσκονται κάτω από τις
ασφαλτικές στρώσεις (συνήθως ασύνδετα αμμοχάλικα) και από φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα των
ασφαλτικών στρώσεων (μίγματα από τεμάχια ασφαλτικού κονιάματος και μεγαλύτερων αδρανών
περιβεβλημένων από άσφαλτο).
Αφού μελετηθούν τα χαρακτηριστικά, η κατάσταση και τα πάχη των στρώσεων του παλιού οδοστρώματος,
θα διαπιστώνεται αν υπάρχουν τμήματα με υλικό ακατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
Στην περίπτωση αυτή, το παλαιό υλικό θα αφαιρείται, θα μεταφέρεται σε εγκεκριμένο χώρο απόθεσης και να
αντικαθίσταται από κατάλληλο υλικό. Μπορεί να γίνει αποδεκτή, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας,
η χρησιμοποίηση υλικού που προέρχεται από εργασίες ανακύκλωσης σε περιοχή εκτός του έργου.
Πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο άμεσης αντίδρασης του προς ανακύκλωση υλικού με τα αλκαλικά
στοιχεία του τσιμέντου. Υλικά των οποίων δεν είναι επαρκώς γνωστή η συμπεριφορά τους όταν
αναμιγνύονται με τσιμέντο, θα ελέγχονται ως προς την αλκαλοπυριτική αντίδραση σύμφωνα με το Πρότυπο
ASTM C 289. Με βάση το διάγραμμα Sc προς Rc του Προτύπου αυτού, το υλικό θεωρείται ως αντιδρόν αν:
Sc > Rc, όταν Rc ≥70
Sc > 35+0.5 Rc, όταν Rc < 70
Το φρεζαρισμένο υλικό δεν θα περιέχει κόκκους μεγέθους μεγαλυτέρου των 80 mm και θα λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του φρεζαρισμένου υλικού μετά και την τυχόν προσθήκη θραυστού υλικού
πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη διαβάθμισης του Πίνακα 1, (βλπ. και Σχ. 1). Επιτρέπεται η χρήση
φρεζαρισμένου υλικού εκτός των ορίων της ως άνω ζώνης, μετά από μελέτη η οποία θα αποδεικνύει ότι
επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες αντοχές.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό του διερχομένου υλικού από το κόσκινο ανοίγματος 4 mm, θα είναι
τουλάχιστον 20 %, από δε το κόσκινο ανοίγματος 63 μm έως 25 %. O συντελεστής ομοιομορφίας πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από 10. Εφ’ όσον αυτά τα όρια δεν επιτυγχάνονται, είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση
προσθέτων αδρανών για τη διόρθωση της κοκκομετρικής σύνθεσης.
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Πίνακας 1 - Ζώνη κοκκομετρικής διαβάθμισης ανακυκλωμένου υλικού
Άνοιγμα
κόσκινου
(mm)
80
63
40
31,5
20
16
10
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,063

Διερχόμενο ποσοστό (%)
Κάτω όριο
100
84
58
51
41
38
31
29
22
18
14
11
8
5
2

Άνω όριο

100
94
81
76
62
50
41
32
26
23
20

Το φρεζαρισμένο υλικό δεν πρέπει να περιέχει οργανικά ή άλλα επιβλαβή υλικά που μπορούν να
επηρεάσουν τη διαδικασία ενυδάτωσης του τσιμέντου. Η περιεκτικότητα του υλικού αυτού σε οργανικές ύλες,
προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο AASΗTO T-194, δεν θα υπερβαίνει το 1 % της μάζας. Επίσης, η
περιεκτικότητα του μίγματος σε θείο, ανηγμένη σε SO3.σύμφωνα με το Πρότυπο ΒS 1377-3t 3, δεν θα
υπερβαίνει το 1 % της μάζας του.
Ο δείκτης πλαστικότητας, προσδιοριζόμενος σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε 105-86/6 του ΥΠΕΧΩΔΕ
(βλέπε Βιβλιογραφία), θα είναι PI ≤15% και, αντίστοιχα, το όριο θα είναι LL ≤35%. Αν το υλικό δεν πληροί
αυτές τις απαιτήσεις, θα πρέπει να προηγηθεί επεξεργασία με υδράσβεστο. Η απαιτούμενη ποσότητα της
υδρασβέστου θα καθορίζεται με εργαστηριακές δοκιμές.

4.2

Προστιθέμενα θραυστά υλικά

Τα προστιθέμενα θραυστά αδρανή στο φρεζαρισμένο υλικό (για την διόρθωση της κοκκομετρίας του), θα
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών Προδιαγραφών ως προς τις ιδιότητες αυτών. Η κοκκομετρική
διαβάθμισή τους θα προσδιορίζεται με βάση την μελέτη συνθέσεως του τελικού, προς διάστρωση, μίγματος.
Το ίδιο ισχύει και όταν απαιτούνται πρόσθετα θραυστά υλικά, για τα ερείσματα, τη συμπλήρωση του πάχους
της προς ανακύκλωση στρώσης, τη διαπλάτυνση της παλαιάς οδού κλπ.
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Τσιμέντο

Θα χρησιμοποιούνται τσιμέντα κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 (αναφέρονται στη
σύνθεση και στην αποδοχή των τσιμέντων) που ανήκουν στη κατηγορία αντοχής 32.5 Ν. Μπορεί να
επιτραπεί η χρήση τσιμέντου υψηλότερης αντοχής ή ταχύτερης αναπτύξεως αντοχής (τύπου R), σε ειδικές
περιπτώσεις, μετά από αιτιολόγηση (π.χ. σε εποχές που ο καιρός είναι πολύ κρύος).
Αν το ποσοστό των θειικών στοιχείων SO3 που περιέχεται στο προς ανακύκλωση υλικό, προσδιοριζόμενο
σύμφωνα με το Πρότυπο BS 1377-3, είναι μεγαλύτερο από 0,5 %, θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ανθεκτικό
στα θειικά που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΠΔ 244/1980 (βλέπε Βιβλιογραφία).
Η έναρξη της πήξης του τσιμέντου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 2 ώρες. Ωστόσο,
αν η διάστρωση του τσιμέντου γίνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των 30°C, η έναρξη της
πήξης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 ώρα. Για την διαπίστωση της παραπάνω ιδιότητας μπορεί να
γίνει αποδεκτό πιστοποιητικό από το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου.

4.4

Νερό

Το νερό που προστίθεται στο μίγμα του προς ανακύκλωση υλικού θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1008.

4.5

Χημικά πρόσθετα

Στη μελέτη σύνθεσης θα γίνεται αναφορά στα χημικά πρόσθετα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν. Αν η
διαδικασία της ανακύκλωσης γίνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των 30°C, είναι απαραίτητη η
χρησιμοποίηση επιβραδυντικών πρόσθετων. Κατά την κατασκευή, πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία
μέτρα ώστε να επιτευχθεί η σωστή ενσωμάτωση του πρόσθετου στο μίγμα. Επίσης πρέπει να ληφθούν
υπόψη, τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή, οι τυχόν αλλαγές των ιδιοτήτων του μίγματος λόγω της
παρουσίας των προσθέτων αυτών.
Τα χημικά πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 934-6.

5

Μελέτες συνθέσεως

5.1 Γενικά
Θα συντάσσονται οι εξής μελέτες :
x Προκαταρτική μελέτη βασισμένη σε "ιστορικά στοιχεία"
x Μελέτη βασισμένη σε μετρήσεις
x Μελέτη εφαρμογής
Γενικά τα ανακυκλωμένα μίγματα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 7
της παρούσας και κάθε μελέτη σύνθεσης μίγματος στοχεύει στο να εξασφαλίσει ότι κατά την κατασκευή οι
απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται.

5.2

Απαιτήσεις της μελέτης σύνθεσης

Ο τύπος και η σύνθεση του ανακυκλωμένου μίγματος καθορίζονται από τη μελέτη σύνθεσης, στην οποία θα
αναφέρεται και η κοκκομετρία του προστιθέμενου θραυστού υλικού, οι οριακές τιμές της περιεκτικότητας του
μίγματος σε τσιμέντο και η ελάχιστη αντοχή του ανακυκλωμένου υλικού σε θλίψη.
Η περιεκτικότητα του μίγματος σε τσιμέντο δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 % κατά βάρος των ξηρών
υλικών του μίγματος.
Τα δοκίμια που θα παρασκευαστούν για να προσδιοριστεί η αντοχή του υλικού, θα συμπυκνωθούν με
δονητική ηλεκτρόσφυρα και στη συνέχεια, μετά την καθορισμένη περίοδο συντήρησης, θα δοκιμαστούν σε
θλίψη. Η αντοχή σε θλίψη δοκιμίων ανακυκλωμένου υλικού ηλικίας 7 ημερών θα είναι κατ’ ελάχιστον 7 ΜPa
και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ΜPa.
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Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του ανακυκλωμένου μίγματος, πρέπει ο μέσος όρος της
αντοχής σε θλίψη σε ηλικία 14 ημερών, 5 δοκιμίων που παρασκευάστηκαν με το ποσοστό του τσιμέντου που
προσδιορίστηκε παραπάνω, να έχει τιμή μετά από 7ήμερο υδρεμποτισμό όχι μικρότερη από το 80 % της
αντοχής των κανονικώς συντηρηθέντων δοκιμίων της ίδιας ηλικίας (14 ημέρες). Επίσης τα δοκίμια μετά τον
υδρεμποτισμό δεν πρέπει να παρουσιάζουν εμφανή ρηγμάτωση ή διόγκωση.
Η βέλτιστη υγρασία για συμπύκνωση θα προσδιορίζεται με την τροποποιημένη δοκιμή Proctor σύμφωνα με
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 ή σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-4 (δονητική ηλεκτρόσφυρα). Με
τη δοκιμή αυτή θα καθορίζεται επίσης η πυκνότητα αναφοράς με βάση την οποία θα γίνεται ο έλεγχος
συμπύκνωσης της ανακυκλωμένης στρώσης.
Η διάρκεια εργασιμότητας του μίγματος πρέπει να επιτρέπει την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης μιας
λωρίδας πριν να λήξει η περίοδος εργασιμότητας της ήδη ανακυκλωμένης γειτονικής λωρίδας. Η διάρκεια
εργασιμότητας καθορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-45, με την παρασκευή μιγμάτων στη
μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος που επικρατεί μεταξύ των ωρών 12:00 και 15:00.
Οι χρόνοι εργασιμότητας θα καθορίζονται από τις συνθήκες του εκάστοτε έργου (π.χ. δυνατότητα
διοχέτευσης της κυκλοφορίας) και πάντως δεν θα είναι μικρότεροι από :
x 180 min όταν η εργασία ανακύκλωσης γίνεται σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος
x 240 min όταν η εργασία ανακύκλωσης γίνεται ανά λωρίδες χωρίς κυκλοφορία σε παράπλευρες
λωρίδες
x 300 min όταν η εργασία ανακύκλωσης γίνεται με κυκλοφορία σε παράπλευρες λωρίδες
Ειδικές απαιτήσεις για άμεση απόδοση της στρώσης στην κυκλοφορία
Σε περιπτώσεις που απαιτείται να δοθεί η ανακυκλωμένη στρώση αμέσως σε κυκλοφορία, πρέπει το
ανακυκλωμένο μίγμα να έχει μεγάλη αρχική ευστάθεια. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι καλύπτεται, εφόσον
δοκίμια παρασκευαζόμενα στη μήτρα CBR με πυκνότητα ίση τουλάχιστον με το 97 % της μέγιστης
εργαστηριακής πυκνότητας (πυκνότητα αναφοράς που αναφέρθηκε παραπάνω), υποβαλλόμενα αμέσως
μετά την παρασκευή τους σε δοκιμή CBR (Προδιαγραφή Ε 105-86/12, ΥΠΕΧΩΔΕ) χωρίς βάρη επιφόρτισης,
δίνουν τιμή τουλάχιστον ίση με 70 %.

5.3

Προκαταρκτική μελέτη με ιστορικά στοιχεία

Με τη μελέτη αυτή κρίνεται, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από την κατασκευή και τις τυχόν εργασίες
συντήρησης του υπό μελέτη οδοστρώματος, αν η μέθοδος της ανακύκλωσης με τσιμέντο είναι πρόσφορη
από τεχνική και οικονομική άποψη. Το μήκος του του προς αναβάθμιση οδοστρώματος χωρίζεται σε
τμήματα, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, και εκτιμάται το ποσοστό του τσιμέντου, οι αναλογίες
φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών καθώς και η τυχόν ανάγκη προσθήκης θραυστού
υλικού, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της 7 της παρούσας.

5.4

Μελέτη βασισμένη σε μετρήσεις

Επιθεωρείται η προς ανακύκλωση επιφάνεια και γίνεται επαλήθευση ή διόρθωση του επιμερισμού του
οδοστρώματος σε τμήματα, που είχε γίνει κατά την προκαταρκτική μελέτη με ιστορικά στοιχεία. Λαμβάνονται
αντιπροσωπευτικά δείγματα των υλικών από κάθε τμήμα του έργου, με πυρήνες, διερευνητικές τομές κλπ.
και άλλων μεθόδων δειγματοληψίας, έτσι ώστε να εξακριβωθεί το πάχος και ο τύπος των υλικών των
διαφόρων στρώσεων. Κατ’ ελάχιστο θα γίνονται δύο πυρηνοληψίες και μία διερευνητική τομή ανά χιλιόμετρο.
Ο αριθμός των τομών πρέπει να πυκνώσει αν τα αποτελέσματα δεν είναι εντός των αναμενομένων ορίων. Σε
κάθε δείγμα που λαμβάνεται από κάθε επιλεχθείσα ζώνη, επομένως για κάθε κατηγορία υλικού, πρέπει να
προσδιοριστούν τα ακόλουθα :
x Κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1.
x Όριο υδαρότητας και δείκτης πλαστικότητας, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Ε 105-86/5 και Ε
105-86/6 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία).
x Περιεκτικότητα σε θειικές ενώσεις σύμφωνα με το Πρότυπο BS 1377-3.
x Περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες, σύμφωνα με το Πρότυπο AASHTO T-194.
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x Περιεχόμενη υγρασία, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 178921.
x Συμπύκνωσης, σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13286-2 (τροποποιημένη δοκιμή Proctor) ή το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-4 (δονητική ηλεκτρόσφυρα).
x Η παρουσία στοιχείων που μπορούν να αναστείλουν ή να προκαλέσουν προβλήματα στην
ενυδάτωση του τσιμέντου όπως οι οργανικές, αλκαλικές και χλωριούχες ενώσεις.
Εάν οι δοκιμές των υλικών που λήφθηκαν από τις δειγματοληψίες παρουσιάζουν διαφορές μεγαλύτερες από
τις τιμές που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2, τότε τα τμήματα από τα οποία λήφθηκαν τα δείγματα
θεωρούνται ανεξάρτητα μεταξύ των και πρέπει να γίνει ξεχωριστή μελέτη για κάθε ένα από αυτά.
Πίνακας 2 - Μέγιστες αποδεκτές ανοχές σε ομοιογενή τμήματα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κοκκομετρία του υλικού
(κόσκινα κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ - EN 933-2)

Μέγιστος κόκκος
Διερχόμενο %
από κόσκινο
ανοίγματος 4 mm

Μέγιστη πυκνότητα από δοκιμή συμπύκνωσης*
*

ΜΟΝΑΔΑ
% κ.β. του
ξηρού προς
ανακύκλωση
υλικού
%

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΝΟΧΗ
0
r10
r5

Τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286.02) ή δονητική ηλεκτρόσφυρα (Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 13286-4)

Στη μελέτη γίνεται ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών με βάση τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και η
προς ανακύκλωση οδός επιμερίζεται σε τμήματα με κριτήριο τις ανοχές του Πίνακα 2. Σε κάθε τμήμα γίνεται
ξεχωριστή μελέτη σύνθεσης με βάση τον μέσο όρο των αντιστοίχων τιμών και γίνεται σύγκριση του κόστους
εφαρμογής με άλλες δόκιμες μεθόδους αποκατάστασης, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την λύση
που θα εφαρμοσθεί.
Στη φάση αυτή, με βάση τη μελέτη σύνθεσης και τα στοιχεία των τυχόν υποκειμένων στρώσεων και του
υπεδάφους, καθορίζεται το απαιτούμενο πάχος του οδοστρώματος.

5.5

Μελέτη εφαρμογής

Η μελέτη αυτή εκπονείται από τον Ανάδοχο. Η εκτέλεση των εργασιών ανακύκλωσης δεν θα αρχίζει πριν
από την έγκρισή της από την Υπηρεσία. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
x

Τα πάχη των στρώσεων του προς ανακύκλωση οδοστρώματος

x

Την κοκκομετρική ανάλυση του ανακυκλωμένου υλικού και το ποσοστό και την κοκκομετρία του
προστιθέμενου θραυστού υλικού που ενδεχομένως απαιτείται.

x

Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και το ποσοστό του στη μάζα του προς ανακύκλωση
ξηρού υλικού και, για κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη ποσότητα ανηγμένη ανά m2 επιφάνειας

x

Το ποσοστό νερού του μίγματος ως προς την μάζα του προς ανακύκλωση ξηρού υλικού

x

Τον τύπο και την αναλογία των πρόσθετων, ως προς την μάζα του προς ανακύκλωση ξηρού υλικού

x

Την ελάχιστη πυκνότητα

x

Τον χρόνο εργασιμότητας του μίγματος, στη μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος που επικρατεί μεταξύ
των ωρών 12:00 και 15:00.

x

Για την περίπτωση που προβλέπεται άμεση απόδοση της ανακυκλωμένης στρώσης στην κυκλοφορία,
θα πραγματοποιούνται 3 δοκιμές CBR

Το ποσοστό του νερού στο τελικό μίγμα θα αντιστοιχεί στη μέγιστη πυκνότητα της τροποποιημένης δοκιμής
Proctor, κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2. Είναι προφανές, ότι λόγω της ανομοιομορφίας των προς ανακύκλωση

13

32939

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00:2009

©

ΕΛΟΤ

υλικών, είναι πιθανόν να χρειαστούν τροποποιήσεις του ποσοστού της περιεχόμενης υγρασίας κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Σημειώνεται ότι πριν από την έναρξη των εργασιών θα κατασκευάζεται δοκιμαστικό τμήμα, στο οποίο
αξιολογείται η μελέτη σύνθεσης και η καταλληλότητα των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Το ποσοστό προσθήκης τσιμέντου στο μίγμα προσδιορίζεται με την θραύση δοκιμίων ηλικίας 7 ημερών κατά
ΕΛΟΤ EN 13286.41. Τα δοκίμια συμπυκνώνονται, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286.51.
Όταν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και ο προμηθευτής του τσιμέντου, των προσθέτων χημικών ή των
προστιθεμένων αδρανών, θα γίνεται νέα μελέτη σύνθεσης, Σε περίπτωση έντονης μεταβολής των συνθηκών
του περιβάλλοντος θα καθορίζεται νέος χρόνος εργασιμότητας του μίγματος.
Οι αποδεκτές ανοχές των χαρακτηριστικών των υλικών σε σχέση με τη μελέτη σύνθεσης των υλικών δίνονται
στον παρακάτω Πίνακα 3
Πίνακας 3 - Αποδεκτές ανοχές των χαρακτηριστικών των υλικών σε σχέση με τη μελέτη σύνθεσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ

Μέγιστος κόκκος
> 4 mm

'Ανοιγμα κοσκίνων
κατά το Πρότυπο

≤ 4 mm

ΕΛΟΤ EN 933-2

0.063 mm
(συμπεριλαμβανομένου του
τσιμέντου)

0
% της συνολικής
μάζας του προς
ανακύκλωση ξηρού
υλικού

Μέγιστη πυκνότητα από δοκιμή συμπύκνωσης*
*

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΟΧΗ
±12
r10
±2.0
±5.0

Τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ΕΛΟΤ EN 13286-2) ή δονητική ηλεκτρόσφυρα (ΕΛΟΤ EN 13286-4)

6

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών

6.1

Εξοπλισμός για την εκτέλεση των έργων

6.1.1 Μηχανήματα για την εκτέλεση της επιτόπου ανακύκλωσης
Ο μηχανικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μηχανήματα:
x Φρεζαρίσματος
x Ανάμιξης
x Διάστρωσης και ενδεχομένως προσυμπύκνωσης
x Δοσολόγησης και διανομής του τσιμέντου
x Δοσολόγησης και διανομής του νερού
x Δημιουργίας αρμών στο νωπό υλικό
x Συμπύκνωσης
x Ισοπέδωσης της επιφάνειας
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει γίνει κατ' αρχήν αποδεκτός από την Υπηρεσία, κατά την κατασκευή του
δοκιμαστικού τμήματος.
Το μηχάνημα φρεζαρίσματος θα πρέπει να μπορεί να φρεζάρει το υπάρχον οδόστρωμα στο απαιτούμενο
βάθος και πλάτος και να παράγει ομοιογενές υλικό με την απαιτούμενη κοκκομετρική σύνθεση σε μία μόνο
διέλευση, με σταθερή ή με αυτόματα ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Πρέπει να διαθέτει σύστημα ελέγχου με το
οποίο θα εξασφαλίζεται ότι το φρεζάρισμα πραγματοποιείται στο προκαθορισμένο βάθος, καθώς διάταξη
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που θα εξασφαλίζει ότι το υλικό του φρεζαρίσματος, θρυμματίζεται έτσι ώστε να μην περιέχει τεμάχια
μεγαλύτερα από 50 mm.
Το ελάχιστο πλάτος εργασίας δεν θα είναι μικρότερο από το μισό του πλάτους της λωρίδας, το δε πλάτος
του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 2,00 m.
Η τροφοδοσία του τσιμέντου και του νερού γίνεται γενικά μέσω σιλό ή κινητών δεξαμενών, με σύστημα
αυτόματου ελέγχου της δοσολογίας, με το οποίο θα είναι δυνατή η εξασφάλιση της σταθερότητας αυτής υπό
συνθήκες αλλαγής της ταχύτητας του μηχανήματος ανάμιξης, εντός των παρακάτω πρίων ανοχών:
x Τσιμέντο : ± 0.3 % κατά βάρος της συνολικής μάζας του προς ανακύκλωση ξηρού υλικού
x Νερό

: ± 0.3 % κατά βάρος της συνολικής μάζας του εκάστοτε προστιθέμενου νερού

Το μηχάνημα ανάμιξης μπορεί να είναι ανεξάρτητο από τη μηχανή φρεζαρίσματος ή να είναι τμήμα αυτής.
Στη δεύτερη περίπτωση το σύστημα ελέγχου της δοσολογίας θα είναι ενσωματωμένο στο μηχανισμό
φρεζαρίσματος.
Η ενσωμάτωση του τσιμέντου στο μίγμα θα είναι συνεχής, ώστε να μην διακόπτεται η διαδικασία της
ανάμιξης και της διάστρωσης για τον εφοδιασμό του μηχανήματος με τσιμέντο.
Το τσιμέντο θα προστίθεται ως υδαρές αιώρημα. Κατ' εξαίρεση, (π.χ. σε μικρά έργα, σε περιοχές οι οποίες
δεν είναι εκτεθειμένες σε ισχυρούς ανέμους, όταν δεν υπάρχει γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές κ.λ.π.),
μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, θα μπορεί να προστεθεί υπό μορφή σκόνης. Στην περίπτωση
αυτή θα χρησιμοποιείται εξοπλισμός με διατάξεις ελέγχου της τροφοδότησης τσιμέντου ανά μονάδα
επιφάνειας, ανεξάρτητα από την ταχύτητα κινήσεως. Αν η εκφόρτωση του τσιμέντου στο προς ανακύκλωση
οδόστρωμα πραγματοποιείται από ύψος μεγαλύτερο των 10 cm, ο μηχανισμός εκφόρτωσης πρέπει να φέρει
πετάσματα προστασίας, των οποίων το κάτω μέρος δεν θα απέχει πάνω από 10 cm από την επιφάνεια του
οδοστρώματος.
Στην περίπτωση παροχής του τσιμέντου ως υδαρούς αιωρήματος, η μηχανή παρασκευής θα είναι
εξοπλισμένη με αναμικτήρα στον οποίο θα παρέχεται νερό μετρημένο κατ΄ όγκο και τσιμέντο σε σκόνη
μετρημένο κατά βάρος.
Το μηχάνημα ανακύκλωσης πρέπει να μπορεί να προσαρμόσει την προβλεπόμενη δοσολογία των υλικών,
ανάλογα με το πλάτος και το βάθος επεξεργασίας και την ταχύτητα του οχήματος που προπορεύεται, εντός
των ορίων ανοχών που ήδη αναφέρθηκαν στην παρούσα παράγραφο. Προς τούτο πρέπει να είναι
εξοπλισμένο με ένα δοσομετρητή - διανεμητή κατ΄ όγκο του αιωρήματος, με αντλία ρευστού υλικού,
ψεκαστήρα και μηχανισμό αυτόματου ελέγχου δοσολογίας.
Πρέπει επίσης να διατίθεται ένα βυτιοφόρο αυτοκίνητο ή παρόμοιος εξοπλισμός ικανός να τροφοδοτεί τον
ανακυκλωτή ή τον διανεμητή με την απαιτούμενη ποσότητα νερού, ανάλογα με την ταχύτητα του
μηχανήματος και το βάθος επεξεργασίας.
Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν χημικά πρόσθετα, όταν ο ανακυκλωτής δεν διαθέτει δοσιμετρικές
διατάξεις, αυτά θα ενσωματώνονται στη συσκευή τροφοδοσίας του νερού.
6.1.2 Μηχανήματα συμπύκνωσης
Οι οδοστρωτήρες θα είναι αυτοκινούμενοι, οι δε δονητικοί θα διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό παύσης
δόνησης κατά την αναστροφή της πορείας τους.
Η καταλληλότητά τους για το έργο θα επαληθεύεται στο δοκιμαστικό τμήμα. Θα χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον
ένας δονητικός οδοστρωτήρας και ένας ελαστικοφόρος.
Ο δονητικός οδοστρωτήρας θα διαθέτει λείους μεταλλικούς κυλίνδρους με στατικό φορτίο στη γενέτειρα όχι
κατώτερο από 300 N/cm, θα είναι συνολικής δονούμενης μάζας κατ' ελάχιστον 15 t με κατάλληλο εύρος και
συχνότητα δόνησης. Ο ελαστικοφόρος οδοστρωτήρας θα είναι συνολικού φορτίου 35 t, με φορτίο ανά τροχό
τουλάχιστον 5,0 t και εσωτερική πίεση ελαστικών τουλάχιστον 0.8 MΡa.
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Οι δονητικοί οδοστρωτήρες με μεταλλικούς κυλίνδρους δεν πρέπει να δημιουργούν ίχνη στο πέρασμά τους
ούτε ανωμαλίες. Οι ελαστικοφόροι θα έχουν λείους τροχούς, και αριθμό, μέγεθος και διάταξη ελαστικών
τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η επικάλυψη των λωρίδων εργασίας.
Σε περιοχές που είναι αδύνατη η πρόσβαση των οδοστρωτήρων θα γίνεται χρήση άλλων συμπυκνωτών, με
μέγεθος και συμπυκνωτική ικανότητα κατάλληλη για την εκτέλεση των εργασιών.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται σε περιπτώσεις συμπύκνωσης στρώσεων πάχους μεγαλύτερου των 200 mm
για την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης και την αποφυγή διαφοροποιήσεων της
πυκνότητας κατά την έννοια του πάχους της στρώσης.
6.1.3 Μηχανήματα δημιουργίας αρμών στο νωπό υλικό
Για τη δημιουργία των αρμών όταν το ανακυκλωμένο οδόστρωμα είναι ακόμα νωπό, θα χρησιμοποιείται
αυτόνομος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα πραγματοποιεί κατά την διέλευσή του τομή βάθους
τουλάχιστον μέχρι τα 2/3 του πάχους της στρώσης και ταυτόχρονα θα εισάγει ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας
διάσπασης ή άλλο προϊόν κατάλληλο (πλαστικό φύλλο ή κυματοειδές πλαστικό τεμάχιο) για την αποφυγή της
επανασυγκόλλησης των παρειών του αρμού.
Μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. μικρά έργα) να γίνει
αποδεκτή η χρήση χειροκίνητου μηχανικού εξοπλισμού με εργαλείο "κοπής" σε βάθος βάθος ίσο
τουλάχιστον με το 1/3 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης,
6.1.4 Μηχανήματα μόρφωσης της τελικής επιφάνειας
Όταν απαιτηθεί μικρή αναπροσαρμογή της τελικής επιφάνειας της νωπής ανακυκλωμένης στρώσης, θα
γίνεται με ισοπεδωτή (grader). Επιτρέπεται μόνον η αφαίρεση και απομάκρυνση του υλικού και ουδέποτε η
προσθήκη υλικού.

6.2

Εκτέλεση των εργασιών

6.2.1 Προετοιμασία της υπάρχουσας επιφάνειας
Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνεται προετοιμασία της προς ανακύκλωση επιφανείας με τις ακόλουθες
διαδικασίες:
x Καθαρισμός και απομάκρυνση των ξένων στοιχείων από την επιφάνεια του οδοστρώματος, σε
ολόκληρο το πλάτος του, συμπεριλαμβανομένων και των λωρίδων που δεν πρόκειται να
ανακυκλωθούν.
x Επεξεργασία ή εξάλειψη ζωνών με αυξημένη ρύπανση, που δεν πληρούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις και κατά συνέπεια δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.
x Ισοπέδωση του καταστρώματος, με την προσθήκη θραυστών αδρανών σε περίπτωση έλλειψης
υλικού, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή στάθμη της οδού κατά την κατά μήκος και την εγκάρσια
διεύθυνση.
6.2.2 Φρεζάρισμα του οδοστρώματος
Το φρεζάρισμα του παλιού οδοστρώματος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια μηχανημάτων και μεθόδων
αποδεκτών από την Υπηρεσία, μετά και την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος. Τόσο η ταχύτητα
κίνησης της μηχανής ανακύκλωσης όσο και του περιστρεφόμενου οδοντωτού τυμπάνου που φέρει, πρέπει
να είναι σταθερή για κάθε τμήμα του έργου, έτσι ώστε το βάθος φρεζαρίσματος να είναι το ίδιο και το
ανακυκλωμένο υλικό ομοιογενές. Οι στάσεις του μηχανήματος ανακύκλωσης πρέπει να αποφεύγονται και αν
αυτές είναι αναγκαίες, τότε πρέπει να σταματά άμεσα η παροχή αιωρήματος τσιμέντου και νερού, για να μην
δημιουργούνται λόγω υπερδοσολογίας περιοχές με περιεκτικότητα σε νερό ή/ και τσιμέντο περισσότερη από
την απαιτούμενη.
Κάθε φορά που διαπιστώνεται υπέρβαση των αποδεκτών ορίων αποκλίσεων, που αναφέρονται στον Πίνακα
3 της παρούσας, θα σταματά η εργασία της ανακύκλωσης, μέχρι να εξαλειφθούν οι λόγοι για τους οποίους
παρουσιάζονται οι αποκλίσεις (φθορά των δοντιών εκσκαφής, έμφραξη των εγχυτήρων αιωρήματος κ.α.).
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Σε ειδικές περιπτώσεις που είναι τοπικά αδύνατη η χρήση της μηχανής ανακύκλωσης για το φρεζάρισμα του
οδοστρώματος, το παλιό υλικό θα θρυμματίζεται με άλλα μηχανικά μέσα και θα μεταφέρεται σε χώρο
απόθεσης. Στις ζώνες αυτές, θα διαστρώνονται άλλα κατάλληλα υλικά, τα οποία έχουν προαναμιχθεί με τις
απαιτούμενες ποσότητες τσιμέντου και νερού, και θα συμπυκνώνονται με απλά μηχανικά μέσα.
6.2.3

Προσθήκη τσιμέντου , νερού και χημικών πρόσθετων

Το τσιμέντο, το νερό και τα πρόσθετα θα προστίθενται ομοιόμορφα με δοσιμετρικές διατάξεις, σύμφωνα με
τη μελέτη σύνθεσης. Το τσιμέντο θα προστίθεται σε μορφή αιωρήματος απευθείας στον αναμικτήρα του
μηχανήματος ανακύκλωσης.
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ανακύκλωσης θα καθαριστούν και θα τεθούν σε λειτουργία οι αντλίες
και οι ψεκαστήρες του νερού και του αιωρήματος του τσιμέντου, για να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία τους. Σε
κάθε διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος ανακύκλωσης οι ψεκαστήρες θα καθαρίζονται, και κατ' ελάχιστον
δύο φορές την ημέρα. Ο εφοδιασμός του μηχανήματος με τσιμέντο θα γίνεται έτσι ώστε να μην επηρεάζεται
η κυκλοφορία στις γειτονικές λωρίδες, όταν αυτές είναι υπό κυκλοφορία.
Μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, σε ειδικές περιπτώσεις, ή όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο λόγω
υψηλής υγρασίας του προς ανακύκλωση οδοστρώματος το τσιμέντο μπορεί να προστίθεται σε σκόνη.
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα οι ταχύτητες του μηχανήματος διανομής του
τσιμέντου και του μηχανήματος ανακύκλωσης, ώστε το μήκος της λωρίδας του διαστρωνόμενου τσιμέντου
μπροστά από το μηχάνημα να μην υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Η διάστρωση του τσιμέντου θα σταματά όταν η
ταχύτητα των επικρατούντων ανέμων είναι μεγαλύτερη από 10 m/s ή και μικρότερη, όταν η διάστρωση του
τσιμέντου επηρεάζει κατοικημένες περιοχές, ή περιοχές περιβαλλοντικά ευαίσθητες.
Σε ζώνες μη προσβάσιμες από τον μηχανικό εξοπλισμό, η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχτεί τη διάστρωση του
τσιμέντου με τα χέρια. Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιούνται σάκοι τσιμέντου, οι οποίοι θα
τοποθετούνται πάνω στο οδόστρωμα σχηματίζοντας τετράγωνο με ίσες περίπου πλευρές, που θα
αντιστοιχεί στην επιθυμητή δοσολογία του. Από τη στιγμή που θα ανοίξουν οι σάκοι, το περιεχόμενό τους θα
διασκορπίζεται και θα κατανέμεται γρήγορα και ομοιόμορφα με τη βοήθεια τσουγκρανών χειροκίνητων ή
ρυμουλκούμενων.
Δεν θα πραγματοποιείται διάστρωση του τσιμέντου όταν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά στην επιφάνεια του
οδοστρώματος.
Κατά τη διάστρωση του τσιμέντου θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και των
εργαζομένων.
6.2.4

Ανάμιξη και διάστρωση

Σε περίπτωση προσθήκης του τσιμέντου υπό μορφή σκόνης, η διαδικασία φρεζαρίσματος και ανάμιξης του
υλικού της στρώσης που πρόκειται να ανακυκλωθεί πρέπει να αρχίσει άμεσα. Σε περίπτωση προσθήκης του
τσιμέντου σε μορφή αιωρήματος, η ανάμιξη γίνεται ταυτόχρονα με την προσθήκη του τσιμέντου.
Δεν θα ανακυκλώνεται κανένα τμήμα του οδοστρώματος, όταν αυτό έχει υγρασία μεγαλύτερη από τη
βέλτιστη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανοχές του Πίνακα 3.
Το τσιμέντο πρέπει θα είναι ομοιόμορφα διασκορπισμένο στο μίγμα, πράγμα που διαπιστώνεται από το
ενιαίο χρώμα του μίγματος υλικό και από την απουσία σβόλων τσιμέντου. Το διαστρωνόμενο τσιμέντο θα
αναμιγνύεται με το φρεζαρισμένο υλικό πριν από την πάροδο μίας (1) ώρας από την διάστρωσή του.
Εάν διαπιστωθεί διαχωρισμός του μίγματος, τμήματα χωρίς ανάμιξη, ή διαφοροποιήσεις στο ποσοστό του
τσιμέντου ή του νερού σε τμήματα της ανακυκλωμένης επιφάνειας, θα σταματά η διαδικασία και θα γίνονται
οι κατάλληλες διορθώσεις.
Σε περίπτωση που το πλάτος του οδοστρώματος είναι μεγαλύτερο από το πλάτος που έχει τη δυνατότητα να
επεξεργαστεί το μηχάνημα, η ανακύκλωση θα γίνεται σε παράλληλες λωρίδες που θα αλληλοεπικαλύπτονται
κατά 15 - 30cm, έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιοχές χωρίς ανάμιξη στις άκρες. Θα λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η υπερδοσολογία τσιμέντου ή νερού στα τμήματα αυτά. Η μηχανή
ανακύκλωσης πρέπει να έχει κλειστούς τους διανεμητές νερού και τσιμέντου στις ζώνες επικάλυψης. Τα ίδια
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ισχύουν και στην περίπτωση, που η ανακύκλωση γίνεται με δύο μηχανές ανακύκλωσης που δουλεύουν
παράλληλα. Οι δύο μηχανές πρέπει να προχωρούν κατά το δυνατόν με την ίδια ταχύτητα, ή με όσο το
δυνατό μικρότερη διαφορά φάσης, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κατά μήκος αρμοί μεταξύ των λωρίδων.
Το υλικό των ερεισμάτων, όταν αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία της ανακύκλωσης, θα
απομακρύνεται ώστε να μην αναμιγνύεται με το υλικό των προς ανακύκλωση στρώσεων.
6.2.5 Προσθήκη θραυστού υλικού
Όταν κριθεί αναγκαία η χρησιμοποίηση προσθέτων θραυστών αδρανών στο προς ανακύκλωση υλικό, τότε
θα ενσωματώνονται στο μίγμα με μία από τις παρακάτω μεθόδους :
x Με διάστρωση σε μία ομοιόμορφη στρώση, πάνω στην υπάρχουσα επιφάνεια πριν από το
φρεζάρισμα
x Με προσθήκης στο προς ανακύκλωση υλικό μετά το φρεζάρισμα του δρόμου. Για να
πραγματοποιηθεί αυτό απαιτείται μια επιπλέον μηχανή, ανεξάρτητη από το μηχάνημα
ανακύκλωσης, που θα αναμιγνύει το ήδη φρεζαρισμένο υλικό με τα προστιθέμενα θραυστά
υλικά.
Η μέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία, μετά από εφαρμογή στο
δοκιμαστικό τμήμα.
6.2.6 Προρηγμάτωση
Πριν από την έναρξη της συμπύκνωσης της ανακυκλωμένης στρώσης ή, σπανιότερα, μετά την
πραγματοποίηση μέρους της απαιτούμενης συμπύκνωσης θα δημιουργούνται εγκάρσιοι αρμοί στο νωπό
υλικό. Ο εξοπλισμός και η μέθοδος εκτέλεσης θα έχουν γίνει αποδεκτά από την Υπηρεσία κατά την
κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
Η απόσταση μεταξύ των αρμών αυτών θα καθορίζεται από τη μελέτη, ανάλογα με την κατηγορία της
κυκλοφορίας, τις κλιματολογικές συνθήκες και το πάχος της ασφαλτικής στρώσης που θα τοποθετηθεί επί
της ανακυκλωμένης στρώσης. Γενικά, οι αποστάσεις των αρμών κυμαίνονται μεταξύ 3,0 και 4,0 m.
6.2.7 Συμπύκνωση
Η συμπύκνωση θα γίνεται αμέσως μετά την ανάμιξη και τη δημιουργία των εγκάρσιων αρμών στο νωπό
υλικό, έτσι ώστε να αποφευχθούν απώλειες υγρασίας και η εργασία να ολοκληρωθεί στην χρονική περίοδο
εργασιμότητας του υλικού. Το μίγμα δεν πρέπει να παραμείνει ασυμπύκνωτο για περισσότερο από 1/2 ώρα.
Η συμπύκνωση θα πραγματοποιείται κατά μήκος του ανακυκλωμένου τμήματος, με συνεχή και συστηματικό
τρόπο, μέχρι να επιτευχθεί η καθορισμένη πυκνότητα, Αν η διάστρωση πραγματοποιείται σε συνεχόμενες
λωρίδες, η ζώνη συμπύκνωσης θα εκτείνεται έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει 15 cm από την προηγούμενη
ζώνη. Αν η διάστρωση πραγματοποιείται με δύο μηχανές ανακύκλωσης που κινούνται παράλληλα με μικρή
διαφορά φάσης, η συμπύκνωση θα γίνεται ταυτόχρονα και στις δύο λωρίδες.
Ο οδοστρωτήρας θα πρέπει να ακολουθεί τη μηχανή φρεζαρίσματος. Αλλαγές κατεύθυνσης του
οδοστρωτήρα επιτρέπεται να γίνονται μόνον σε ήδη συμπυκνωμένο μίγμα και με ομαλό τρόπο. Οι κύλινδροι
του οδοστρωτήρα πρέπει να είναι πάντα καθαροί και, αν είναι απαραίτητο, να διαβρέχονται.
Η συμπύκνωση θα αρχίζει από το χαμηλότερο άκρο της προς συμπύκνωση λωρίδας και θα συνεχίζεται
προς το υψηλότερο, υπερκαλύπτοντας τα ακραία τμήματα των ζωνών εργασίας με τις διαδοχικές διελεύσεις
του οδοστρωτήρα. Κατά τη συμπύκνωση θα διατίθεται εξοπλισμός ψεκασμού, που να παρέχει νερό υπό
μορφή νέφους στην επιφάνεια της ανακυκλωμένης στρώσης, ώστε να αποφευχθεί στέγνωμα της επιφάνειας.
Σε μια οποιαδήποτε εγκάρσια διατομή, η συμπύκνωση της λωρίδας θα έχει ολοκληρωθεί πριν περάσει η
χρονική περίοδος εργασιμότητας της προηγούμενης γειτονικής, ήδη ανακυκλωμένης λωρίδας.
Σε σημεία απρόσιτα για τους οδοστρωτήρες θα χρησιμοποιούνται δονητικές πλάκες ή δονητικοί κύλινδροι, με
κατάλληλα χαρακτηριστικά, ώστε η συμπύκνωση που επιτυγχάνεται να είναι αντίστοιχη με αυτήν των
εγκεκριμένων μηχανημάτων συμπύκνωσης.
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6.2.8 Δημιουργία αρμών εργασίας
Α. Διαμήκεις αρμοί
Κατά τη συμπύκνωση δύο λωρίδων σε επαφή, δεν δημιουργείται κατά μήκος αρμός στην διεπιφάνεια, εφ’
όσον η συμπύκνωση ολοκληρωθεί πριν περάσει η περίοδος εργασιμότητας της λωρίδας που διαστρώθηκε
πρώτα. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να δημιουργείται διαμήκης αρμός.
Λαμβάνοντας υπόψη το πλάτος του τμήματος που ανακυκλώνεται, τη διατήρηση της κυκλοφορίας και τα
χαρακτηριστικά του μηχανικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται προσδιορίζεται το πλάτος των λωρίδων
διάστρωσης του υλικού με τρόπο ώστε :
x Να απαιτείται η δημιουργία όσο το δυνατόν λιγότερων αρμών
x Να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή συνέχεια στη διάστρωση
x Να μην δημιουργούνται αρμοί σε θέσεις με μεγάλη συχνότητα διέλευσης τροχών φορτηγών
αυτοκινήτων
Μεταξύ των διαδοχικών διελεύσεων της μηχανής ανακύκλωσης θα γίνεται υπερκάλυψη 15 - 30 cm, ώστε να
αποφευχθούν ζώνες μη επαρκώς επεξεργασμένες. Η ζώνη υπερκάλυψης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ. Η
μηχανή ανακύκλωσης πρέπει να έχει κλειστούς τους διανεμητήρες του τσιμέντου και του νερού στη ζώνη
υπερκάλυψης, ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή ανακυκλωμένου μίγματος με αναλογίες διαφορετικές από
τις προκαθορισμένες.
Β. Εγκάρσιοι αρμοί
Όταν η διαδικασία του έργου διακόπτεται για χρόνο περισσότερο από το χρόνο εργασιμότητας του μίγματος
θα δημιουργούνται εγκάρσιοι αρμοί εργασίας, φρεζάροντας το ήδη ανακυκλωμένο υλικό σε μήκος ίσο
τουλάχιστον με την διάμετρο του τύμπανου του ανακυκλωτή, στο προκαθορισμένο βάθος, χωρίς να κινείται
το μηχάνημα.
6.2.9 Τελική μόρφωση της επιφάνειας
Μετά την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης μιας λωρίδας, δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον προσθήκη υλικού
για την αύξηση του πάχους, καθ’ όσον δεν επιτυγχάνεται συγκόλληση του προστιθέμενου υλικού με το
υπάρχον, με καταστροφικές συνέπειες στη συμπεριφορά του οδοστρώματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση
που το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης είναι μικρότερο του συμβατικού, λαμβάνοντας υπόψη τις και τις
αποδεκτές ανοχές, θα αποξηλώνεται η στρώση, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται προσθήκη υλικού.
Τα τελικά υψόμετρα της επιφάνειας, αν απαιτείται διόρθωση, θα μορφώνονται με ισοπεδωτή (grader) χωρίς
προσθήκη αλλά μόνο με αφαίρεση υλικού, μέσα περίοδο εργασιμότητας του μίγματος. Θα ακολουθεί
ύγρανση της επιφάνειας του οδοστρώματος και επανασυμπύκνωση. Τα υλικά που θα προέλθουν από την
τελική μόρφωση της επιφάνειας θα απομακρύνονται. Η τελική συμπύκνωση θα γίνεται με οδοστρωτήρες με
λείους τροχούς, χωρίς δόνηση.
Η μόρφωση της τελικής επιφάνειας θα ελέγχεται και στην κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
Το πλεόνασμα του υλικού που βρίσκεται στα πλευρικά άκρα του οδοστρώματος και δεν έχει συμπυκνωθεί
επαρκώς, θα απομακρύνεται, εκτός και αν αυτό αποτελεί τμήμα του ερείσματος του οδοστρώματος το οποίο
και θα υποστεί επεξεργασία στη συνέχεια.
6.2.10 Συντήρηση και προστασία της επιφάνειας
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συμπύκνωσης και της τελικής μόρφωσης (συμπεριλαμβανομένης
και της τυχόν επανασυμπύκνωσης) και πριν από την πάροδο δύο ωρών, επακολουθεί η επάλειψη της τελικά
μορφωμένης επιφάνειας με υγρό υλικό συντήρησης. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην μελέτη, ως υλικό
συντήρησης θα χρησιμοποιείται ασφαλτικό γαλάκτωμα ανιονικό ή κατιονικό ταχείας διάσπασης, με
υπόλειμμα σε άσφαλτο τουλάχιστον 55 % το οποίο ψεκάζεται στην επιφάνεια σε αναλογία τέτοια ώστε η
ποσότητα της ασφάλτου να είναι 400 g/m2. Ακολουθεί διασκορπισμός αδρανών υλικών 0/5 mm σε ποσότητα
τουλάχιστον 10 kg/m2, με διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο 0.063 mm έως 15% κ.μ. Αν η στρώση
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πρόκειται να εξυπηρετήσει σημαντική κατασκευαστική κυκλοφορία, τότε η επάλειψη αυτή ενισχύεται με μία
ακόμη επάλειψη.
Αν το τμήμα που κατασκευάστηκε δεν θα κυκλοφορηθεί μέχρι την κατασκευή μίας τουλάχιστον από τις
προβλεπόμενες ασφαλτικές στρώσεις, τότε η διάστρωση αδρανών υλικών στην επιφάνεια της περατωθείσας
ανακυκλωμένης στρώσης μπορεί να παραληφθεί.
Γενικά, όταν υπάρχει κίνδυνος αυλακώσεων ή άλλου τύπου φθορών στην επιφάνεια δεν θα επιτρέπεται η
κυκλοφορία. Ελαφρά οχήματα επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν μετά από την παρέλευση 3 ημερών και βαριά
κυκλοφορία επιτρέπεται μετά από την παρέλευση 7 ημερών. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται η διάστρωση αδρανών υλικών επάνω από το υλικό συντήρησης στην επιφάνεια της
ανακυκλωμένης στρώσης.
Άμεση παράδοση της ανακυκλωμένης στρώσης στη κυκλοφορία μπορεί να επιτραπεί αν στη μελέτη
σύνθεσης έχει αποδειχθεί ότι η τιμή CBR (χωρίς βάρη επιφόρτισης) του νωπού μίγματος είναι μεγαλύτερη
από 70 % και έχει προηγηθεί η κατασκευή της διπλής ασφαλτικής επάλειψης που αναφέρθηκε παραπάνω.
Επίσης άμεση παράδοση στην κυκλοφορία μπορεί να επιτραπεί αν διαστρωθεί ασφαλτική στρώση πάχους
τουλάχιστον 40 mm.

6.3

Δοκιμαστικό τμήμα

Πριν από την έναρξη των εργασιών ανακύκλωσης, είναι υποχρεωτική η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος,
με τον ίδιο μηχανικό εξοπλισμό, το ίδιο προσωπικό, την ίδια σύνθεση υλικών και το ίδιο πάχος της
ανακυκλωμένης στρώσης όπως κατά την εκτέλεση του κυρίως έργου. Με το δοκιμαστικό τμήμα θα ελέγχεται
κυρίως η δυνατότητα του μηχανικού εξοπλισμού και ειδικότερα η απόδοση του μηχανήματος ανακύκλωσης,
των μέσων συμπύκνωσης, καθώς και η ακολουθούμενη μεθοδολογία στην κατασκευή της ανακυκλωμένης
στρώσης. Θα ελέγχεται επίσης η ομοιομορφία της ανακύκλωσης, η επίτευξη των απαιτήσεων ως προς την
υγρασία, το πάχος της στρώσης, η ομοιομορφία πυκνότητας κατά την έννοια του πάχους, η κοκκομετρία, η
περιεκτικότητα σε τσιμέντο, ο βαθμός συμπύκνωσης, το CBR (σε περίπτωση που η ανακυκλωμένη στρώση
δοθεί στην κυκλοφορία αμέσως μετά την κατασκευή της), η προδιαγραφόμενη αντοχή καθώς και η
απαιτούμενη ομαλότητα της τελικής επιφάνειας.
Η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα επιλέξει τη θέση του δοκιμαστικού τμήματος, το μήκος του
οποίου δεν θα είναι μικρότερο των 200 m για δρόμους βαριάς κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση δε θα
είναι μικρότερο των 100 m. Η Υπηρεσία επίσης θα αποφασίσει αν το δοκιμαστικό τμήμα μπορεί να
ενσωματωθεί στο υπό κατασκευή συμβατικό έργο, σε περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν ότι το τμήμα
ικανοποιεί όλα τα κριτήρια αποδοχής.

6.4 Περιορισμοί στην εκτέλεση εργασιών
Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών επιτόπου ανακύκλωσης με τσιμέντο όταν:
x Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, υπό σκιά, είναι μεγαλύτερη από 35°C.
x Όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 5°C.
x Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων οι εργασίες ανακύκλωσης πρέπει να σταματούν.
Στις περιπτώσεις εργασιών ανακύκλωσης που η Υπηρεσία επιτρέπει τη διανομή του τσιμέντου εν ξηρώ,
πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα.

7

Έλεγχοι αποδοχής εργασιών

7.1

Έλεγχοι κατά την κατασκευή

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα γίνονται τουλάχιστον :
x 15 έλεγχοι πάχους συμπυκνωμένης στρώσεως που θα συσχετισθούν με ισάριθμες μετρήσεις
ασυμπύκνωτου πάχους για να προσδιοριστεί ο λόγος των δύο παχών. Ο λόγος αυτός θα
χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κατασκευής για τον ταχύ έλεγχο του τελικού πάχους
(επίπλησμα).
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x 15 έλεγχοι περιεχόμενης υγρασίας μίγματος. Πέντε τουλάχιστον δείγματα θα ληφθούν σε μία
εγκάρσια διεύθυνση, από διαφορετικά κατά πλάτος σημεία, για να εξακριβωθεί η ομοιομορφία
διαβροχής του μηχανήματος κατά πλάτος.
x 10 προσδιορισμοί κοκκομετρίας μίγματος.

7.2

Έλεγχος συμπυκνωμένης στρώσης

Στο συμπυκνωμένο δοκιμαστικό τμήμα θα εκτελεστούν:
x Τουλάχιστον 10 έλεγχοι συμπύκνωσης σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε 106-86/2 του
ΥΠΕΧΩΔΕ και, ταυτόχρονα, ισάριθμοι έλεγχοι πάχους ανακυκλωμένης στρώσης
x Έλεγχος ομαλότητας συμπυκνωμένης στρώσης σύμφωνα με τις § 9.5 και 10.5 της
Προδιαγραφής Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία).
x Έλεγχος ποσότητας και διαδικασίας διάστρωσης γαλακτώματος και των αδρανών υλικών
x Έλεγχος επιτυγχανόμενης αντοχής. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με τουλάχιστον 18 δοκίμια,
σύμφωνα με τις § 9.3 και 10.3. της παραπάνω Προδιαγραφής Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ
x Έλεγχος πάχους και ομοιομορφίας στρώσης με αποκοπή πυρήνων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με
αποκοπή 10 τουλάχιστον πυρήνων (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12504-1) από τυχαία
σημεία, που απέχουν μεταξύ τους κατ’ ελάχιστο 7,0 m κατά μήκος και τουλάχιστον 50 cm από
οποιαδήποτε ρωγμή συστολής, εγκάρσιο αρμό ή άκρο για να εξακριβωθεί :
- Το πάχος της στρώσεως
- Η ομοιομορφία συμπυκνώσεως κατά την έννοια του πάχους της στρώσεως. Θα γίνονται 3
προσδιορισμοί πυκνότητας σε τρία ισοϋψή περίπου τμήματα του πυρήνα: ανώτερο, μεσαίο
και κατώτερο. Η διαφορά των τριών μετρήσεων μεταξύ τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 3%
- Η ελάχιστη ηλικία κατά την οποία είναι δυνατή η αποκοπή πυρήνων
Στο δοκιμαστικό τμήμα επίσης :
x Καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων διελεύσεων των οδοστρωτήρων για την επίτευξη της
απαιτούμενης πυκνότητας
x Βαθμονομούνται τα όργανα ελέγχου πυκνότητας με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν (κατά τα Πρότυπα ASTM D 2922 και ASTM D 3017), και υπολογίζεται ο
συντελεστής διόρθωσης των μετρήσεων λόγω της παρουσίας ασφάλτου στο μίγμα
x Ελέγχονται και βαθμονομούνται τα όργανα δοσομέτρησης του μηχανήματος ανακύκλωσης ή
των μηχανημάτων διάστρωσης τσιμέντου
x Ελέγχεται ο τρόπος δημιουργίας των αρμών
x Για την περίπτωση άμεσης απόδοσης της ανακυκλωμένης στρώσης στην κυκλοφορία
πραγματοποιούνται 3 δοκιμές CBR
Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, η Υπηρεσία θα καθορίσει αν είναι αποδεκτός ο μηχανικός
εξοπλισμός και η ακολουθούμενη μέθοδος κατασκευής, καθώς και τις απαιτούμενες, ενδεχομένως,
τροποποιήσεις ή βελτιώσεις.

7.3

Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

Η εξακρίβωση ότι η κατασκευή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής στηρίζεται στον έλεγχο:
x Του μίγματος του ανακυκλωμένου υλικού με δείγματα που λαμβάνονται πίσω από το μηχάνημα
ανακύκλωσης (για τον προσδιορισμό της αντοχής, της υγρασίας, και της κοκκομετρίας) και
x Της τελειωμένης στρώσης για τον προσδιορισμό της πυκνότητας και της ομαλότητας της
επιφάνειας.
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7.3.1 Κοκκομετρία
Η κοκκομετρία, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1, πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις και των Πινάκων 2 και 3 της παρούσας Προδιαγραφής.
7.3.2 Πυκνότητα
Η μέση τιμή της πυκνότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται με την Προδιαγραφή Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ
(βλπ. Βιβλιογραφία), υπολογίζεται από 5 δοκιμές, και πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 97%, ενώ καμία
μεμονωμένη τιμή στην πεντάδα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 95% της μεγίστης εργαστηριακής
πυκνότητας (Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 ή 13286-4). Ο έλεγχος συμπύκνωσης γίνεται πριν περάσουν 12
ώρες από το πέρας των εργασιών ανακύκλωσης.
Αν χρησιμοποιηθούν πυρηνικές μέθοδοι (Πρότυπα ASTM D 2922 και ASTM D 3017), το κριτήριο
συμμόρφωσης παραμένει το ίδιο, αλλά ο ρυθμός δειγματοληψίας και ελέγχων τουλάχιστον διπλασιάζεται. Η
βαθμονόμηση του οργάνου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο δοκιμαστικό τμήμα.
7.3.3 Αντοχή σε θλίψη
Η μέση αντοχή σε θλίψη ηλικίας επτά ημερών, προσδιοριζόμενη από 6 δοκίμια συντηρημένα όπως ορίζεται
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286.41, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 7 ΜPa, και καμία μεμονωμένη τιμή
στην 6άδα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 4.5 MPa.
7.3.4 Τελική μόρφωση, γεωμετρικοί περιορισμοί
Η τελική επιφάνεια της ανακυκλωμένης στρώσης πρέπει να είναι ομοιόμορφη, χωρίς απομίξεις,
διαχωριστικές ρωγμές ή κυματώσεις και σύμφωνη με τις επικλίσεις της μελέτης.
Το επίπεδο της τελικής επιφάνειας δεν θα ξεπερνά τα θεωρητικά όρια σε κανένα σημείο, ούτε να διαφέρει
από αυτά περισσότερο από 15 mm. Ο έλεγχος των υψομετρικών αποκλίσεων θα γίνεται με χωροσταθμικές
μετρήσεις σε κάνναβο 20 x 2 m, κατά τη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση αντίστοιχα, ή όπως άλλως
καθορίζεται στους όρους δημοπράτησης.
Το πλάτος του ανακυκλωμένου οδοστρώματος δεν θα πρέπει να διαφέρει από το θεωρητικό πλάτος που
αναφέρεται στη μελέτη, περισσότερο από ±10 cm.
7.3.5 Ομαλότητα επιφανείας
Μετά την ολοκλήρωση της ανακυκλωμένης στρώσης θα ελέγχεται η ομαλότητα της επιφάνειάς της, σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13036-7, με τρίμετρο ευθύγραμμο κανόνα παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα
της οδού. Οι αποκλίσεις της επιφάνειας της στρώσης από την κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερες από 20 mm.

7.4

Έλεγχος ποιότητας

Ο έλεγχος ποιότητας διενεργείται στο "ελεγχόμενο τμήμα" το οποίο ορίζεται ως το τμήμα εκείνο το οποίο
καλύπτει το πιο περιοριστικό από τα ακόλουθα κριτήρια:
x Μήκος όχι μεγαλύτερο από 500 m
x Επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 3.500 m2
x Μήκος που δεν υπερβαίνει το κατασκευαζόμενο σε μία ημέρα εργασίας.
Αν το μήκος ή η επιφάνεια του κατασκευασθέντος σε μία ημέρα τμήματος είναι μεγαλύτερο από τα
παραπάνω όρια, το τμήμα χωρίζεται σε δύο περίπου ίσου μήκους τμήματα και κάθε ένα από αυτά αποτελεί
ξεχωριστό "ελεγχόμενο τμήμα".
7.4.1 Τσιμέντο και νερό
α. 'Έλεγχος ποιότητας τσιμέντου
Κάθε παραλαμβανόμενη παρτίδα τσιμέντου θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό του προμηθευτή ότι το
τσιμέντο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.
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β. 'Έλεγχος δοσολογίας
Σε περίπτωση που το τσιμέντο διανέμεται υπό μορφή υδαρούς αιωρήματος θα ελέγχεται δύο φορές
καθημερινά (πρωί και απόγευμα) η ορθή λειτουργία και ρύθμιση του συστήματος διανομής του
μηχανήματος (ακροφύσια). Επίσης θα γίνεται έλεγχος κατανάλωσης του τσιμέντου και του νερού από
τα καθημερινά στοιχεία του επεξεργαστή του μηχανήματος διανομής.
Το τσιμέντο θα διανέμεται σε ποσότητα τέτοια, οι οποία δεν θα διαφέρει από την ποσότητα που
καθορίζεται στη μελέτη σύνθεσης περισσότερο από ± 0.3 % της συνολικής μάζας του προς
ανακύκλωση ξηρού υλικού, ενώ το νερό δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από -1.5 /+0.5 % της
βέλτιστης υγρασίας κατά μάζα.
Σε περίπτωση διανομής του τσιμέντου υπό μορφή σκόνης στην προς ανακύκλωση επιφάνεια, ο
έλεγχος της διαστρωνόμενης ποσότητας θα γίνεται με τοποθέτηση υποδοχέα (από λαμαρίνα,
καραβόπανο ή άλλο κατάλληλο υλικό γνωστής επιφάνειας και βάρους) διαστάσεων τουλάχιστον 0,5 x
0.5 m, σε διαφορετικά σημεία της τροχιάς διέλευσης του μηχανήματος διανομής, και ζύγιση του
υποδοχέα μετά τη διανομή του τσιμέντου. Ο έλεγχος αυτός γίνεται στην έναρξη της κατασκευής σε
διαδοχικές αποστάσεις κατά πλάτος έτσι ώστε να καλύψουν όλο το πλάτος διάστρωσης.
Εφόσον τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών δώσουν διαφορές από τη συμβατική ποσότητα
μικρότερες από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, η μέθοδος διανομής θεωρείται ότι ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής και οι έλεγχοι μπορούν να μειωθούν σε δύο ανά ημέρα σε τυχαία
σημεία.
7.4.2 Προστιθέμενα αδρανή υλικά
Εφόσον χρησιμοποιηθούν προστιθέμενα αδρανή υλικά, θα ελέγχονται εάν συμμορφώνονται προς την
κοκκομετρική διαβάθμιση που προβλέπεται από τη μελέτη σύνθεσης. Γενικώς θα διεξάγονται με τις
αναγραφόμενες συχνότητες οι παρακάτω έλεγχοι, και οπωσδήποτε όταν αλλάζει η πηγή των αδρανών:
x

Κοκκομετρική διαβάθμιση (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1): Ένας έλεγχος ημερησίως

x

Ισοδύναμο Άμμου (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8): Ένας έλεγχος ανά εβδομάδα

x

'Όριο Υδαρότητας και Δείκτης Πλαστικότητας, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Ε 105-86/5 και Ε
105-86/6 αντίστοιχα του ΥΠΕΧΩΔΕ: Ένας έλεγχος ανά εβδομάδα

x

Περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες και σε θειικά: Στην έναρξη της κατασκευής ή όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι υπάρχει πρόβλημα

x

Αντοχή σε φθορά και κρούση - Los Angeles (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2): Στην έναρξη της
κατασκευής ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει πρόβλημα

7.4.3 Έλεγχος ανακυκλωμένου υλικού
Στην ανακυκλωμένη στρώση θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι :
α. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης ανακυκλωμένου υλικού
Δύο φορές την ημέρα (πρωί, απόγευμα) ή από κάθε "ελεγχόμενο τμήμα" θα λαμβάνεται δείγμα από το
ανακυκλωμένο υλικό πίσω από το μηχάνημα ανακύκλωσης από όλο το πάχος της στρώσης για τον
προσδιορισμό:
x

της διαβάθμισης του μίγματος (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1).

x

της περιεχόμενης υγρασίας.

x

του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή επιπλήσματος
που προσδιορίστηκε στο δοκιμαστικό τμήμα.

β. Έλεγχος αντοχής
Τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα (πρωί, απόγευμα) ή σε κάθε "ελεγχόμενο τμήμα" θα λαμβάνονται
δείγματα πίσω από το μηχάνημα ανακύκλωσης για την παρασκευή (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-4) έξι
δοκιμίων (6 το πρωί και 6 το απόγευμα). Αν οι εργασίες ανακύκλωσης γίνονται με 2 μηχανήματα
ανακύκλωσης τότε τα παραπάνω αφορούν κάθε ένα μηχάνημα, επομένως ο συνολικός αριθμός των
δοκιμίων θα είναι διπλάσιος.
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Τα δοκίμια που παρασκευάζονται από το ανακυκλωμένο μίγμα, αμέσως μετά από τη διέλευση του
μηχανήματος ανακύκλωσης, θα παραμένουν στο έργο για ένα εικοσιτετράωρο σκεπασμένα με
πλαστικά φύλλα και υγρές λινάτσες, ώστε να αποτραπεί η εξάτμιση νερού από την επιφάνειά τους και
θα μεταφέρονται την επόμενη μέρα στο εργαστήριο, όπου θα ξεκαλουπώνονται. Στη συνέχεια, θα
τοποθετούνται μέσα σε πλαστικές σακούλες στο θάλαμο συντηρήσεως, σε θερμοκρασία 20 ± 2°C,
όπου θα συντηρούνται μέχρι τη δοκιμή τους σε θλίψη σε επτά ημέρες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286.41).
Με τη λήψη του δείγματος θα ελέγχεται επίσης και το πάχος της στρώσης λαμβάνοντας υπόψη τον
συντελεστή επιπλήσματος. Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την αύξηση των ελέγχων του πάχους της
ανακυκλωμένης στρώσης με την μέθοδο του συντελεστή επιπλήσματος, αν στους παραπάνω
ελέγχους παρουσιαστεί μεγάλη ανομοιομορφία πάχους.
γ. Έλεγχος μηχανημάτων συμπύκνωσης
Ελέγχονται :
x Ο αριθμός και ο τύπος των οδοστρωτήρων
x Το βάρος του έρματος και στην περίπτωση των ελαστικοφόρων οδοστρωτήρων η πίεση των
ελαστικών των τροχών
x Η συχνότητα και το εύρος δόνησης των δονητικών οδοστρωτήρων
x Ο αριθμός των διελεύσεων κάθε μηχανήματος συμπύκνωσης
x Έλεγχος για να διαπιστωθεί αν η συμπυκνωθείσα επιφάνεια διατηρείται υγρή, έως ότου
πραγματοποιηθεί η επάλειψη συντήρησης κατά της ξήρανσης με ασφαλτικό γαλάκτωμα
x Έλεγχος δοσολογίας ασφαλτικού γαλακτώματος και της ποσότητας του αδρανούς υλικού που
διαστρώνεται με μεθοδολογία παρόμοια εκείνης που ισχύει για το διασκορπιζόμενο τσιμέντο
στην επιφάνεια της προς ανακύκλωση στρώσης

7.5

Έλεγχος τελειωμένου τμήματος

Σε κάθε ελεγχόμενο τμήμα θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι :
7.5.1 Έλεγχος πυκνότητας επιτόπου (σε νωπό μίγμα)
Μετά το πέρας της συμπύκνωσης, πριν παρέλθουν 12 ώρες από την ολοκλήρωσή της θα διενεργείται
έλεγχος του βαθμού συμπυκνώσεως σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ με 5 τυχαία
δείγματα από κάθε ελεγχόμενο τμήμα. Θα πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο συμμόρφωσης της υπόψη
Προδιαγραφής.
Ο προσδιορισμός της πυκνότητας επιτόπου μπορεί να γίνεται με συσκευή ραδιενεργών ισοτόπων υπό την
προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει κατάλληλα βαθμονομηθεί κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος
και η βαθμονόμηση έχει γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός των ελέγχων
ανά "ελεγχόμενο τμήμα" πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος και οι έλεγχοι να έχουν γίνει εντός δύο ωρών
από την περάτωση της τελικής συμπύκνωσης.
7.5.2 Έλεγχος συμπυκνωμένου πάχους ανακυκλωμένης στρώσης
Κατά τον έλεγχο της πυκνότητας θα διενεργείται και έλεγχος συμπυκνωμένου πάχους της νωπής
ανακυκλωμένης στρώσης. Σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται το προσδιοριζόμενο με τον τρόπο αυτό πάχος
να είναι μικρότερο από το προδιαγεγραμμένο πάχος περισσότερο από 15 mm. Αν το πάχος της στρώσης
υπολείπεται του προδιαγεγραμμένου περισσότερο από 15 mm, οι έλεγχοι θα πυκνώσουν έτσι ώστε να
εντοπισθεί πλήρως η περιοχή με το ελαττωμένο πάχος. Η περιοχή αυτή πρέπει να ανακατασκευάζεται.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος της πυκνότητας διενεργείται με ραδιενεργές μεθόδους, τότε ο έλεγχος του
πάχους γίνεται με διάνοιξη μιας οπής κάθε 300 m2.
7.5.3 Έλεγχος υψομέτρων
Θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Προδιαγραφής Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
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7.5.4. Έλεγχος ομαλότητας
Οι μετρήσεις ομαλότητας με τον τρίμετρο ευθύγραμμο κανόνα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
Προδιαγραφής Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ και θα πραγματοποιούνται:
x κατά τη διαμήκη διεύθυνση (παράλληλα προς τον άξονα) στο μέσον του πλάτους κάθε λωρίδας
κυκλοφορίας.
x κατά την εγκάρσια διεύθυνση (κάθετα στον άξονα) σε διατομές που απέχουν μεταξύ τους 10 m.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στο
εργοτάξιο και για τους τυχόν επισκέπτες, ιδιαίτερα δε όταν οι εργασίες ανακύκλωσης γίνονται σε αστικές ή
περιαστικές περιοχές, καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της όχλησης των περίοικων
από θόρυβο, σκόνη κλπ.
Θα πρέπει προς τούτο να τηρούνται οι όροι και τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Ειδικότερα, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί
ασφαλείας των μηχανημάτων οδοποιίας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη λειτουργία του συρμού μηχανημάτων ανακύκλωσης για:

9

x

τυχόν παρεμβολή ατόμων μεταξύ του κυρίως μηχανήματος και ρυμουλκούμενων
δευτερευόντων μηχανημάτων σε θέσεις που δεν είναι ορατές από τον οδηγό του κυρίως
μηχανήματος

x

τυχόν ύπαρξη σε μικρό βάθος δικτύων κοινής ωφέλειας

x

την προστασία του προσωπικού από τα διερχόμενα οχήματα, σε περιπτώσεις που οι εργασίες
γίνονται με ταυτόχρονη κυκλοφορία τμήματος της οδού

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας
Δεν επιμετρούνται 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 επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η ανάμιξη, διάστρωση και συμπύκνωση του προκύπτοντος μίγματος.

x

Η συντήρηση με εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος

x

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

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.
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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 ή πλεοναζόντων υλικών 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.

Δεν περιλαμβάνονται και επιμετρούνται ιδιαιτέρως:
x Τα προστιθέμενα αδρανή υλικά, αν απαιτούνται, ανά κυβικό μέτρο
x Τα χημικά πρόσθετα, αν απαιτούνται, ανά χιλιόγραμμο
x Τα αδρανή υλικά (ψηφίδα) που διασκορπίζονται στην επιφάνεια του ασφαλτικού γαλακτώματος
καθώς και η δεύτερη επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα (στην περίπτωση της άμεσης
απόδοσης της ανακυκλωμένης στρώσης στην κυκλοφορία), ανά τετραγωνικό μέτρο.
x Η εργασία δημιουργίας των αρμών, ανά τρέχον μέτρο.
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Βιβλιογραφία
 Ε 105-86/6 - ΥΠΕΧΩΔΕ, Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής, ‘’Προσδιορισμός του
ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας"
 Ε 105-86/5 - ΥΠΕΧΩΔΕ, Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής, "Μέθοδος
προσδιορισμού του ορίου υδαρότητας"
 Ε 105-86/12 - ΥΠΕΧΩΔΕ, Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής,: "Μέθοδος δοκιμής
του Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας"
 Ε 105-86/12 - ΥΠΕΧΩΔΕ, Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής: "Προσδιορισμός
πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου"
 Π Δ. 244/1980 - Υπ.Δ.Ε., "Κανονισμός τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα
και άοπλο)

(Προεντεταμένο,οπλισμένο

 ASTM C 289 Standard Test Method for Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates (Chemical
Method) – Πρότυπη δοκιμή για τον προσδιορισμό του ενδεχομένου αλκαλοπυριτικής αντίδρασης των
αδρανών (χημική μέθοδος).
 RILEM AAR-4 Detection of potential alkali-reactivity. Accelerated method for aggregate combinations and
concrete mix designs using concrete prisms – Ανίχνευση του ενδεχομένου αλκαλοπυριτικής αντίδρασης
των αδρανών – Επιταχυντική μέθοδος μιγμάτων αδρανών και συνθέσεων σκυροδέματος με χρήση
πρισμάτων σκυροδέματος.
 AASHTO T 194
Determination of organic matter in soils by wet combustion – Προσδιορισμός
οργανικών υλικών στο έδαφος με την καύση υγρού δείγματος.
 ASTM D 2922-04 Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth)" – Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού επί τόπου της πυκνότητας του εδάφους και
των αδρανών με χρήση ραδιοϊσοτόπων (πυρηνικές μέθοδοι για μικρό βάθος)
 ASTM D 3017-04 Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth)" - Πρότυπη δοκιμή για τον επιτόπιο προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε νερό
εδαφικών και βραχωδών υλικών με χρήση ραδιοϊσοτόπων (πυρηνικές μέθοδοι για μικρό βάθος)
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-18-01
«Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων
οδοστρώματος» 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 1501-05-03-18-01, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-18-01 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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Ασφαλτική
επάλειψη
προστασίας
στρώσεων οδοστρώματος
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σταθεροποιημένων

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την επάλειψη με συνεχή και
ομοιόμορφη μεμβράνη από ασφαλτικό γαλάκτωμα, ώστε να προκύψει αδιαπέρατη επιφάνεια για την
προστασία από ξήρανση σταθεροποιημένων στρώσεων με άσβεστο, τσιμέντο ή άλλες υδραυλικές κονίες
(Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01,
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-01).
Όταν μετά την επάλειψη η οδός πρέπει να δοθεί στην κυκλοφορία θα εφαρμόζεται προστατευτική διάστρωση
αδρανών υλικών, τα οποία θα κυλινδρώνονται ελαφρώς.

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 EN 932-1

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling -Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 1: Μέθοδοι δειγματοληψίας.

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
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κατανομής
μεγέθους κόκκων. Εργαστηριακά κόσκινα, ονομαστικό άνοιγμα βροχίδων.

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- Μέρος 8: Δοκιμή ισοδυνάμου
άμμου του
λεπτόκοκκου υλικού.

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 απότριψη.

ΕΛΟΤ EN 12591

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens - Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προδιαγραφές για ασφάλτους
οδοστρωσία
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01

Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with lime
stabilized soil -- Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01

Road pavement layers with cement bound aggregates -- Στρώσεις
οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00

Road pavement layers with cement bound recycled materials resulting from
asphalt concrete and underlying layers milling -- Στρώσεις οδοστρώματος
από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και
υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1

Υλικά

Τα ενσωματούμενα υλικά είναι : το ασφαλτικό γαλάκτωμα και τα αδρανή.
4.1.1 Ασφαλτικό γαλάκτωμα
Ο τύπος του ασφαλτικού γαλακτώματος που θα χρησιμοποιηθεί εκτός αν ορίζεται αλλιώς, θα είναι ανιονικού
ή κατιονικού τύπου ταχείας διάσπασης με ιξώδες max 50 s κατά τη μέθοδο Saybolt Furol στους 25°C, και
υπόλειμμα ασφαλτικού συνδετικού υλικού min 60%.
Η ποσότητα του ασφαλτικού γαλακτώματος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τέτοια ώστε να σχηματίζεται
συνεχής, ομοιόμορφη, λεπτή στρώση και σε κάθε περίπτωση θα είναι τουλάχιστον 300 gr/m2.
4.1.2 Αδρανή
Τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από φυσικά ή θραυστά αμμοχάλικα ή από συνδυασμό
και των δύο.
Τα αδρανή θα διέρχονται σε ποσοστό 100% από το κόσκινο των 4 mm (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2)
και δε θα περιέχουν υλικά μικρότερου μεγέθους από 0,063 mm σε ποσοστό περισσότερο από 15%
(Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1).
Η απώλεια από τριβή και κρούση κατά τη δοκιμή Los Angeles (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2) δεν θα είναι
μεγαλύτερη από 40%, το δε ισοδύναμο άμμου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8 θα είναι τουλάχιστον 50%.
Τα αδρανή δεν θα περιέχουν σκόνη, ρύπους, σβώλους αργίλου, εδαφικό υλικό, λιπαντικά, ή άλλα ξένα
υλικά. Τα υλικά δε θα έχουν πλαστικότητα (έλεγχος με τη μέθοδο των παραγράφων 5 και 6 της
Προδιαγραφής Ε 105-86 του ΥΠΕΧΩΔΕ) (βλέπε Βιβλιογραφία).
Η ποσότητα του αδρανούς θα είναι η ελάχιστη απαιτούμενη, ώστε να εξασφαλίζει την προστασία της
επάλειψης από τα φορτία της κυκλοφορίας του εργοταξίου κατά τη διάρκεια των εργασιών διάστρωσης. Σε
κάθε περίπτωση αυτή η ποσότητα πρέπει να είναι από 4 έως 6 kg/m2.

4.2

Ποιοτικά χαρακτηριστικά υλικών

Η συμμόρφωση προς τα ισχύοντα πρότυπα των ενσωματούμενων υλικών θα επιβεβαιώνεται με
πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
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Όταν τα εν λόγω προϊόντα φέρουν σήμα ποιότητας ή συνοδεύονται από πιστοποιητικά που εγγυώνται τη
συμμόρφωσή τους προς τα ισχύοντα πρότυπα θα γίνονται αποδεκτά.
Ισχύουν τα παρακάτω Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 932-1 για τις μεθόδους δειγματοληψίας, ΕΛΟΤ EN 933-1 για
τον προσδιορισμό του διαγράμματος κοκκομετρίας (Μέθοδος με κόσκινα), ΕΛΟΤ EN 933-2 για τον
προσδιορισμό κατανομής του μεγέθους των κόκκων. (Εργαστηριακά κόσκινα, ονομαστικό άνοιγμα
βροχίδων), ΕΛΟΤ EN 933-8 για τη δοκιμή ισοδυνάμου άμμου του λεπτόκοκκου υλικού και ΕΛΟΤ EN 10972, για τις μεθόδους προσδιορισμού της αντίστασης σε απότριψη.
Για τα ασφαλτικά γαλακτώματα ισχύουν τα καθοριζόμενα στην οικεία Προδιαγραφή του ΕΛΟΤ.

5

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

5.1

Απαραίτητος εξοπλισμός

5.1.1 Εξοπλισμός ψεκασμού συνδετικού υλικού
Για την εφαρμογή του ασφαλτικού συνδετικού θα διατίθεται αυτοκινούμενος εξοπλισμός (διανομέας, Federal)
και, επικουρικά, ευέλικτος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός με κινητούς ψεκαστήρες χειρονακτικής λειτουργίας
(για δυσπρόσιτα σημεία μη προσπελάσιμα από τους αυτοκινούμενους διανομείς).
Οι διανομείς θα είναι ελαστικοφόροι και θα διαθέτουν:
x

θερμομονωμένη δεξαμενή.

x

σύστημα θέρμανσης τύπου εμβαπτιζόμενου θερμαντικού στελέχους (π.χ. ηλεκτρική αντίσταση).

x

αντλία προώθησης ασφαλτικού συνδετικού εφοδιασμένη με μανόμετρο.

x

θερμόμετρα εγκατεστημένα σε απόσταση από το (τα) θερμαντικό (-α) στοιχείο (-α).

x

διάταξη ψεκαστήρων με ρυθμιστικό παροχής και δικλείδες απομόνωσης, επί σταθερού φορέα
προσαρμοσμένου στο οπίσθιο μέρος του οχήματος.

Η διάταξη ψεκαστήρων θα εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψεκασμό του ασφαλτικού υλικού σε ολόκληρη την ζώνη
λειτουργίας του μηχανήματος.
5.1.2 Εξοπλισμός διάστρωσης αδρανών
Για τη διάστρωση των αδρανών θα χρησιμοποιούνται μηχανικοί διανομείς (αμουδιέρες) προσαρμοσμένοι σε
φορτηγά ανατρεπόμενα ή ρυμουλκούμενους διανομείς.
Χειρωνακτικός διασκορπισμός αδρανών μπορεί να επιτραπεί από την Υπηρεσία μόνο σε μεμονωμένες
περιοχές όπου εμφανίζεται περίσσευμα συνδετικού υλικού. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα
εξασφαλίζει ομοιόμορφη διανομή των αδρανών.

5.2

Εκτέλεση της εργασίας

5.2.1 Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας
Θα ελέγχεται εάν η επιφάνεια επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η ασφαλτική επάλειψη συντήρησης έχει
κατάλληλα προετοιμαστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, η
επιφάνεια θα αποκαθίσταται σύμφωνα με τις αντίστοιχες για τη συγκεκριμένη στρώση Τεχνικές
Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Αμέσως πριν αρχίσει η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος, η επιφάνεια θα καθαρίζεται από σκόνες
και τυχόν χαλαρά ή ρυπαντές.
Σε περιοχές απρόσιτες από τα μηχανικά σάρωθρα θα χρησιμοποιούνται σάρωθρα χειρός.

7
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5.2.2 Ψεκασμός του ασφαλτικού γαλακτώματος
Το ασφαλτικό γαλάκτωμα θα ψεκάζεται ομοιόμορφα ώστε η αναλογία του ανά m2 επιφανείας να είναι η
προβλεπόμενη από τη Μελέτη. Η θερμοκρασία εφαρμογής δε θα διαφέρει ουσιωδώς από τη συνιστώμενη
από τον παραγωγό. Πρέπει να αποφεύγονται οι επικαλύψεις ψεκασμού και για το λόγο αυτό στις περιοχές
εγκάρσιων ή κατά μήκος ενώσεων κατά την επανάληψη της εργασίας διαστρώνονται λωρίδες χαρτιού έτσι
ώστε να αποφευχθεί η διπλή επικάλυψη. Οι λωρίδες αυτές συλλέγονται μετά την εργασία και καταστρέφονται
με καύση. Η παραπάνω διαδικασία απεικονίζεται στα παρακάτω Σχήματα 1 έως 11.

Η σωστή ρύθμιση και λειτουργία του διανομέα
αποτελεί την προϋπόθεση ομοιόμορφης
διανομής της προβλεπόμενης ποσότητας του
ασφαλτικού.
Η ράβδος και τα ακροφύσια πρέπει να
ρυθμίζονται κατάλληλα για την επίτευξη
ομοιόμορφης εκροής.
Το μέγεθος των ακροφυσίων, η μεταξύ τους
απόσταση και η γωνία τους εν σχέσει με την
ράβδο καθορίζουν το ύψος της ράβδου από
την προς επίστρωση επιφάνεια.

Σχήμα 1

(Σχήματα 1, 2 και 3)

Σχήμα 2

Σχήμα 3
Επί του καταστρώματος της οδού θα εμφανισθούν
επιμήκη ίχνη (ενδεικτικά της ανομοιόμορφης
κατανομής του ασφαλτικού) στις εξής περιπτώσεις:
- Όταν η θερμοκρασία του
μικρότερη της απαιτούμενης.

ασφαλτικού

είναι

- Όταν το ιξώδες του ασφαλτικού είναι υπερβολικό.
- Όταν έχουν
ακροφύσια.

εμφραχθεί

ένα

ή

περισσότερα

- Όταν το άνοιγμα των ακροφυσίων έχει διευρυνθεί

8
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λόγω φθορά.
- Όταν οι γωνίες των ακροφυσίων ως προς τη
ράβδο δεν είναι ίσες (Σχ. 4).
- Όταν η ράβδος των ακροφυσίων είναι
περισσότερο από ότι πρέπει υπερυψωμένη από
το έδαφος (Σχ. 5).

Σχήμα 5

- Όταν η ράβδος είναι υπερβολικά χαμηλωμένη
(Σχ. 6).
- Όταν η πίεση στη ράβδο εξόδου είναι υπερβολική
(Σχ. 7) (δημιουργία ιχνών απόπλυσης λόγω
υψηλής πίεσης ή μικρού μεγέθους ακροφυσίων).

Σχήμα 6

Σχήμα 7

Σχήμα 8

- Όταν το σύστημα αυτόματης αναπροσαρμογής της
στάθμης της ράβδου ως προς το πλαίσιο του
οχήματος (για την αντιστάθμιση της μεταβολής της
βύθισης της ανάρτησης του οχήματος κατά την
εκφόρτωση του υλικού) εμφανίζει εμπλοκές ή
δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα η απόσταση της
ράβδου από το έδαφος να μην διατηρείται σταθερή
(Σχ. 8).
- Όταν η ράβδος είναι μεγάλου μήκους ή/ και τα
ανοίγματα των ακροφυσίων δυσανάλογα μεγάλα για
την αντλία ψεκασμού, οι ριπές θα είναι στενότερες
και παλλόμενες (το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με
μικρότερα ακροφύσια ή ισχυρότερη αντλία).
- Όταν η δεξαμενή κοντεύει να αδειάσει τελείως η
εκροή από τα ακροφύσια θα αρχίσει να γίνεται
διαλείπουσα
ή
ακανόνιστη.
Συνιστάται
να
διακόπτεται η εφαρμογή του ασφαλτικού όταν το
περιεχόμενο της δεξαμενής κατέβει κάτω από τα
500 lt.

9

32962

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Ρύθμιση ύψους ράβδους (μπάρας):

Σχήμα 9

- Εάν η ράβδος βρίσκεται πολύ χαμηλά
προκύπτουν λωρίδες χωρίς υλικό (Σχ. 9)

θα

- Εάν η ράβδος βρίσκεται πολύ υψηλά
εμφανισθούν ζώνες επικάλυψης (Σχ.10).

θα

- Η ορθή ρύθμιση έχει το αποτέλεσμα του Σχήματος
11.

Σχήμα 10

Σχήμα 11

Η θερμοκρασία εφαρμογής του μίγματος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το ιξώδες να είναι μεταξύ δέκα (10)
και σαράντα (40) sec Saybolt - Furol (10-40 SFS).
Σχετικά ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα: το Πρότυπο
ASTM D88-94, για την πρότυπη δοκιμή
προσδιορισμού ιξώδους Saybolt, το Πρότυπο ASTM D2161-05 για την πρότυπη μέθοδο μετατροπής του
κινηματικού ιξώδους σε ιξώδες Saybolt Universal, ή ιξώδες Saybolt Furol.
Ο χρόνος προετοιμασίας του μίγματος θα προδιαγράφεται από τις Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, ή από
την Υπηρεσία.
Πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προληφθεί η ρύπανση από το μίγμα των
οποιωνδήποτε παρακείμενων στοιχείων όπως είναι, κράσπεδα, στηθαία ασφαλείας και λοιπά στοιχεία του
εξοπλισμού της οδού.
5.2.3 Διάστρωση αδρανών υλικών και κυλίνδρωση
Σε περιπτώσεις που η επιφάνεια προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία, πρέπει να προστατευθεί η
επάλειψη από τους τροχούς των οχημάτων και για τον λόγο αυτό θα διαστρώνονται αδρανή υλικά σε
προκαθορισμένες ποσότητες.
Η διάστρωση των αδρανών θα γίνεται με τη χρήση μηχανικών μέσων, κατά ομοιόμορφο τρόπο και σε
ποσότητες σύμφωνα με την μελέτη. Τα αδρανή κατά τη διάρκεια της διάστρωσης δεν θα πρέπει να
περιέχουν νερό σε ποσοστό μεγαλύτερο από 4%. Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο ώστε οι τροχοί του
οχήματος που φέρει τον διανομέα να μην έρχονται σε επαφή απευθείας με επαλειμμένη επιφάνεια χωρίς να
έχει προηγηθεί κάλυψή της με αδρανή.
Μετά τη διάστρωση των αδρανών, το υλικό θα συμπυκνώνεται με τη χρήση ελαστικοφόρων, κατά προτίμηση
οδοστρωτήρων ή ελαφρών στατικών οδοστρωτήρων.
Πριν επιτραπεί η κυκλοφορία, η επιφάνεια θα σκουπίζεται, προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν
πλεονάζοντα χαλαρά αδρανή, με προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην ασφαλτική επάλειψη.
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Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των τροχών του μηχανικού σαρώθρου με τμήματα επιφάνειας που
έχουν επαλειφθεί με γαλάκτωμα αλλά δεν έχουν επιστρωθεί με αδρανή.
Σε περιπτώσεις που επαλειμμένη λωρίδα πρέπει να καλυφθεί με αδρανή ενώ η γειτονική προς αυτή λωρίδα
δεν έχει ακόμη επαλειφθεί με γαλάκτωμα, κατά τη διάστρωση των αδρανών θα αφήνεται χωρίς κάλυψη
λωρίδα σε επαφή με την μη επαλειμμένη λωρίδα πλάτους 20 cm περίπου. Κατά την διανομή του
γαλακτώματος στην μη επαλειμμένη λωρίδα θα λαμβάνονται μέτρα (π.χ. κάλυψη με χαρτί) για να
αποφευχθούν διπλές επαλείψεις.

5.3

Περιορισμοί εργασίας

Η ασφαλτική επάλειψη συντήρησης μπορεί να εφαρμόζεται μόνον όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
μεγαλύτερη από 10 ºC και δεν υπάρχει πρόβλεψη για επικείμενη βροχή. Το όριο αυτό μπορεί να κατέλθει
στους 5 ºC εφόσον υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Ποιοτικός έλεγχος

6.1.1 Έλεγχος ποιότητας
x

Το ασφαλτικό συνδετικό υλικό πρέπει να είναι σύμφωνο με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12591

x

Από κάθε πηγή προέλευσης αδρανών θα λαμβάνονται δύο δείγματα σύμφωνα με τη προδιαγραφή
ΕΛΟΤ EN 932-1 για τον προσδιορισμό του ισοδυνάμου άμμου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 933-8. Το ισοδύναμο άμμου δεν θα είναι μικρότερο από 50.

6.1.2 Έλεγχος εκτελεσθείσας εργασίας
Ο έλεγχος θα γίνεται κατά παρτίδες οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές ή θα απορρίπτονται στο σύνολό τους.
Ως παρτίδα ελέγχου θα λαμβάνεται η μικρότερη από τις ακόλουθες επιφάνειες:
x

επιφάνεια που αντιστοιχεί σε 500 m οδού.

x

επιφάνεια οδού 3500 m2.

x

η επιφάνεια που καλύπτεται σε μια ημέρα.

Η Υπηρεσία μπορεί να καθορίζει και διαφορετικά μεγέθη παρτίδων.
Σε κάθε παρτίδα θα γίνονται τουλάχιστον 5 προσδιορισμοί των ελεγχόμενων χαρακτηριστικών. Θα
ελέγχονται οι ποσότητες ασφαλτικού γαλακτώματος και αδρανών. Ο έλεγχος θα γίνεται με μεταλλικούς
δίσκους ή φύλλα χαρτιού, ή άλλα παρόμοια υλικά, τοποθετημένα στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής του μίγματος ή κατά τη διάρκεια του ψεκασμού των αδρανών, σε 5 σημεία το λιγότερο. Η
Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί έλεγχο των μέσων ποσοτήτων του ασφαλτικού γαλακτώματος και των
αδρανών και με άλλες μεθόδους.
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας που πρόκειται να διαστρωθεί, καθώς και η
θερμοκρασία του ασφαλτικού συνδετικού υλικού θα ελέγχεται με τη χρήση θερμομέτρων τοποθετημένων
μακριά από θερμαντικά σώματα του διανομέα ασφάλτου.

6.2

Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης

Οι μέσες τιμές τόσο του απομένοντος ασφαλτικού συνδετικού υλικού όσο και των αδρανών, δεν θα
διαφέρουν από αυτές που προδιαγράφονται από την Μελέτη, περισσότερο από 15%.
Δεν επιτρέπεται περισσότερα του ενός του δείγματος να δίδουν αποτελέσματα που να υπερβαίνουν τα
προδιαγεγραμμένα από την Μελέτη όρια. Από τα δείγματα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της
μέσης τιμής, μόνον το ένα επιτρέπεται να μην ικανοποιεί το αντίστοιχο κριτήριο.
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Η Υπηρεσία θα προσδιορίζει τα μέτρα που θα υιοθετούνται τελικά για τις παρτίδες εκείνες που δεν
συμμορφώνονται προς τα προηγούμενα κριτήρια.

7

Όροι υγείας και ασφάλειας

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με προστατευτικά υποδήματα εργασίας, γάντια και
προστατευτική ενδυμασία για την αποφυγή επαφής των ασφαλτικών με το δέρμα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά τον καθαρισμό ή τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των ακροφυσίων.
Απαγορεύεται η εκκένωση ασφαλτικού υλικού σε δανειοθαλάμους, οχετούς ή αύλακες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Τα αδρανή και το ασφαλτικό γαλάκτωμα θα επιμετρώνται, είτε κατά βάρος σε τόνους (tn), είτε ως
διαστρωνόμενη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα (m2).
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 κατασκευή ασφαλτικής
επάλειψης προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

η προετοιμασία της υφιστάμενης επιφάνειας,

x

η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος,

x

η διάστρωση των αδρανών,

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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης
Removal of existing pavement markings

Κλάση τιμολόγησης: 4
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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 1501-05-04-01-00 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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Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις για την αφαίρεση υφιστάμενης προσωρινής ή μόνιμης
οριζόντιας σήμανσης οδοστρώματος, περιλαμβανομένων και των ανακλαστήρων οδοστρώματος («μάτια
γάτας»).
Οι εργασίες αυτές εκτελούνται όταν προβλέπεται η κατάργηση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης
προκειμένου να εφαρμοσθεί νέα για την υλοποίηση διαφορετικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

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 ΕΝ 1824

Road marking materials - Road Trials - - Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών Δοκιμές πεδίου εφαρμογής

ΕΛΟΤ ΕN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες – Μέθοδος
δοκιμής : Aντοχή 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 ISO 20345

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection - Vocabulary -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Λεξιλόγιο

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

5
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Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

©

ΕΛΟΤ

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Η αφαίρεση της οριζόντιας σήμανσης μπορεί να γίνει με μεθόδους οι οποίες υλοποιούνται με ή χωρίς τη
χρήση υλικών.
Για εφαρμοζόμενες μεθόδους με προσθήκη υλικών, η εργασία εκτελείται με χρήση ενός από τα ακόλουθα
υλικά:
α.

β.

γ.

4.2

Υλικά κάλυψης:


Χρώματα υδατικών ή οργανικών διαλυτών.



Ασφαλτικό διάλυμα.



Θερμοπλαστικά υλικά ελεύθερα σταθεροποιητών, υαλώδους βάσης.



Ψυχροπλαστικά υλικά, αποτελούμενα από μεθυλο-μετακρυλικές ρητίνες και αδρανή έκδοχα.



Αυτοκόλλητη ταινία μαύρου χρώματος, ειδική για τον σκοπό αυτό.



Άμμος μεγέθους κόκκου 1 mm για επίπαση των υλικών επικάλυψης.

Εκτοξευόμενα υλικά με μέγεθος καθοριζόμενο από τη συσκευή εκτόξευσης:


Άμμος.



Σκωρία χαλκού.



Μεταλλικά σφαιρίδια.

Χημικοί διαλύτες:


Βάση διττανθρακικού νατρίου (σόδας).



Οργανικοί διαλύτες ελεύθεροι αλκαλίων και χλωριόντων.



Βάση μεθυλενοχλωρίδιου.

Γενικές απαιτήσεις

Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών αφαίρεσης της υφιστάμενης
οριζόντιας σήμανσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση επί της μεθοδολογίας
που προτίθεται να εφαρμόσει, καθώς και επί των μέτρων προστασίας του προσωπικού, κατά τη διάρκεια
των εργασιών.
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης των εργασιών με ταυτόχρονη κυκλοφορία οχημάτων, απαιτείται εφαρμογή
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με διάταξη μέσων προσωρινής κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες,
ανακλαστικοί κώνοι, αναλάμποντες φανοί κλπ.). Θα εφαρμόζονται οι κυκλοφοριακές διατάξεις που
περιγράφονται στις Οδηγίες – Προδιαγραφές ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία της
παρούσας), ώστε να καθοδηγείται η κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).

6

32972
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00:2009

Τα κριτήρια αποδοχής των μεθόδων και των μέσων εκτέλεσης της εργασίας είναι:
α. Η μη διατήρηση επί του οδοστρώματος μονίμων ιχνών ή ειδώλων μετά την αφαίρεση της υφιστάμενης
σήμανσης.
β. Η προστασία από φθορά της επιφάνειας του μονίμου οδοστρώματος.
γ. Η ελαχιστοποίηση της όχλησης αλλά και η ασφάλεια της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων από
τα χρησιμοποιούμενα μέσα και ιδιαίτερα από επιβλαβή στην υγεία υλικά.
Σε κάθε περίπτωση, το οδόστρωμα θα καθαρίζεται με απομάκρυνση και απόρριψη των πάσης φύσεως
προϊόντων που θα προκύψουν κατά την αφαίρεση της σήμανσης καθώς και των πλεοναζόντων υλικών από
αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών σε εγκρινόμενη από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος.
Η αφαίρεση σήμανσης με βέλη, γράμματα ή σύμβολα θα γίνεται με εφαρμογή της μεθόδου σε ορθογωνική
επιφάνεια που θα περικλείει την αφαιρούμενη σήμανση ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος δημιουργίας
ειδώλων, τα οποία μπορεί να παραπλανούν του οδηγούς.
Οι εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό με λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων
προστασίας κατά περίπτωση.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Αφαίρεση διαγράμμισης

Για την αφαίρεση διαγράμμισης οδοστρώματος επιτρέπεται να εφαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε
συνθήκες μια από τις ακόλουθες μεθόδους, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
5.1.1
α.

Κάλυψη

Επικάλυψη με βαφή μαύρου χρώματος.

Εφαρμόζεται στην περίπτωση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και εφόσον η ανάγκη της κάλυψης περιορίζεται
μέχρι 5 ημέρες, ανάλογα και με τον κυκλοφοριακό φόρτο.
Η επικάλυψη της υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης, πραγματοποιείται με χρώματα υδατικών ή οργανικών
διαλυτών, εφαρμοζόμενα με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό. Μετά από την εργασία επικάλυψης, ακολουθεί
επίπαση με άμμο μεγέθους κόκκου 1 mm, για μείωση της ολισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής
επιφάνειας.
β.

Επικάλυψη με ασφαλτικό διάλυμα.

Εφαρμόζεται σε πλάτος περίπου 1 m, εφ’ όσον πρόκειται για αφαίρεση διαγράμμισης, και ακολουθεί
επίπαση με άμμο μεγέθους κόκκου  1 mm, για μείωση της ολισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής
επιφάνειας.
γ.

Επικάλυψη με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.

Εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό και ακολουθεί επίπαση με λεπτόκοκκα αδρανή μεγέθους κόκκου 3-5 mm,
για μείωση της ολισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής επιφάνειας.
δ.

Επικάλυψη με αυτοκόλλητη ταινία μαύρου χρώματος.

Εφαρμόζεται στην περίπτωση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εφόσον υπάρχει ανάγκη προσωρινής κάλυψης
της υφιστάμενης διαγράμμισης για διάστημα που υπερβαίνει τις 5 ημέρες. Η εφαρμογή της ταινίας θα γίνεται
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σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της. Η ταινία θα αφαιρείται όταν θα παύουν να συντρέχουν λόγοι
επικάλυψης της υπάρχουσας διαγράμμισης.
5.1.2

Εκτόξευση υλικών

Αφαίρεση οριζόντιας σήμανσης με απόξεση δια της εκτόξευσης υλικών υπό πίεση. Η μέθοδος δεν συνιστάται
για την αφαίρεση διαγραμμίσεων από ελαστομερή υλικά, όπως επίσης και εντός κατοικημένων περιοχών,
λόγω του θορύβου που δημιουργείται κατά την εφαρμογή της.
Εφόσον μετά από την αφαίρεση της διαγράμμισης παραμένουν επί του οδοστρώματος είδωλα ή ίχνη, θα
εφαρμόζεται επικάλυψη με ασφαλτικό διάλυμα.
Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι οι ακόλουθες:
α.

Εκτόξευση άμμου:

Η άμμος θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά με προσθήκη νερού στο ακροφύσιο εκτόξευσης.
β.

Εκτόξευση σκωρίας χαλκού:

Η αναλισκόμενη σκωρία θα συλλέγεται μέσω του συστήματος αναρρόφησης της συσκευής εκτόξευσης
(υποχρεωτικά το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με τέτοια διάταξη).
γ.

Εκτόξευση μεταλλικών σφαιριδίων:

Η εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου απαιτεί εξοπλισμό εφοδιασμένο με σύστημα αναρρόφησης και δυνατότητα
διαχωρισμού σφαιριδίων και προϊόντων αποξήλωσης. Τα σφαιρίδια θα είναι ανακυκλώσιμα. Η μέθοδος δεν
θα εφαρμόζεται επί ασφαλτικών στρώσεων ανοικτού τύπου, λόγω της σημαντικής φθοράς που προκαλείται.
δ.

Υδροβολή:

Αφαίρεση οριζόντιας σήμανσης με εκτόξευση νερού υπό υπερ-υψηλή πίεση (200 ΜPa). Η εν λόγω μέθοδος
συνιστάται για μεγάλης κλίμακας έργα. Απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό βαρέως τύπου.
5.1.3

Καύση

Καύση της υφιστάμενης διαγράμμισης με χρήση κατάλληλου φλογίστρου (εστιασμένη φλόγα υψηλής
ταχύτητας, παραγόμενη από μίγμα προπανίου και πεπιεσμένου αέρα).
Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται για αφαίρεση απλού χρώματος, θερμοπλαστικών υλικών ή ταινιών
προσωρινής σήμανσης, μόνον όταν η επιφάνεια κυκλοφορίας πρόκειται, είτε να επανεπιστρωθεί, είτε να
αποξηλωθεί σε σύντομο διάστημα, μετά την αναδιάταξη της σήμανσης.
5.1.4

Χρήση χημικών διαλυτών

Η εφαρμογή μεθόδων με χρήση χημικών διαλυτών απαιτεί εξοπλισμό εκτόξευσης του διαλύτη. Οι διαλύτες
που θα χρησιμοποιούνται θα είναι ενδεικτικώς διττανθρακικού νατρίου, ή οργανικοί, ή βάσης
μεθυλενοχλωρίδιου.
Στην περίπτωση χρήσης μίγματος διττανθρακικού νατρίου (σόδας), η ανάμιξη του διττανθρακικού νατρίου με
το νερό, θα γίνεται εντός ειδικού ακροφυσίου. Το μίγμα θα εκτοξεύεται με υψηλή πίεση. Αυτή η μέθοδος
συνήθως προτιμάται έναντι των μεθόδων που χρησιμοποιούν άλλους χημικούς διαλύτες, λόγω της
φιλικότητας του διττανθρακικού νατρίου προς το περιβάλλον.
Κατά την χρήση χημικών διαλυτών θα λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης, ανάλογα με την
χρησιμοποιούμενη χημική ένωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής αυτών.
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Εφαρμογή τεχνικών λειότριψης

Η επιφανειακή λειότριψη των διαγραμμίσεων ή συμβόλων θα πραγματοποιείται με χρήση ειδικού
εξοπλισμού. Τα δημιουργούμενα ίχνη στο οδόστρωμα από τη λειότριψη, θα επικαλύπτονται με ασφαλτικό
διάλυμα, ή γαλάκτωμα.

5.2

Αφαίρεση ανακλαστήρων οδοστρώματος

Η αφαίρεση των ανακλαστήρων οδοστρώματος θα γίνεται με χειρωνακτική μέθοδο, με χρήση εξολκέων και
προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο οδόστρωμα.
Στην περίπτωση που κατά την αφαίρεση του ανακλαστήρα, παραμένουν στο οδόστρωμα υπολείμματα
κόλλας, αυτά θα αφαιρούνται με λειότριψη.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος του οδοστρώματος για παραμένοντα μόνιμα ίχνη της αφαιρεθείσας σήμανσης. Όταν
απαιτείται, θα γίνεται έλεγχος για παραμένοντα (Qd) και οπισθανάκλαση (RL) σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1824.
 Εάν διαπιστωθούν είδωλα στις περιοχές του οδοστρώματος όπου αφαιρέθηκε η οριζόντια
σήμανση, θα πρέπει να εφαρμοσθεί ασφαλτική επάλειψη ή θερμοπλαστική στρώση με επίπαση
λεπτόκοκκων αδρανών, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1 της παρούσας.
 Έλεγχος για πρόκληση φθοράς στην επιφάνεια του οδοστρώματος, κατά τις εργασίες
αφαίρεσης της οριζόντιας σήμανσης.
 Έλεγχος της περιοχής του έργου για την διαπίστωση της απομάκρυνσης και απόρριψης των
υλικών αφαίρεσης και των προϊόντων αποξήλωσης.
 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων προστασίας του προσωπικού που απασχολείται.
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

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπό κυκλοφορία, απαιτείται πλήρης εργοταξιακή σήμανση, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 της παρούσας.
Σε περίπτωση χρήσης εξοπλισμού που λειτουργεί υπό υψηλή πίεση ή/και θερμοκρασία, απαιτείται πλήρης
εξάρτηση του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 396/94 (συμμόρφωση προς την Οδηγία
89/656/ΕΟΚ) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
Όταν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες, απαιτείται λήψη ανάλογων προστατευτικών μέτρων κατά
περίπτωση, από το προσωπικό εκτέλεσης των εργασιών.
Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΕ,που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το
ΠΔ 305/96) είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα
υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και 159/99 κλπ).
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Υποχρεωτική επίσης είναι και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα παρακάτω Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 863, ΕΛΟΤ ΕΝ 388,
ΕΛΟΤ EN 397, ΕΛΟΤ EN ISO 20345 και ΕΛΟΤ EN 165.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται πλήρης συμμόρφωση προς τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Ειδικότερα η επιμέτρηση γίνεται ως εξής:
α.

Αφαίρεση διαγράμμισης: Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) πραγματικής επιφάνειας
οριζόντιας σήμανσης. Στην περίπτωση συμβόλων ή γραμμάτων η επιφάνεια επιμετράται βάσει του
ορθογώνιου σχήματος στο οποίο εγγράφεται το αφαιρούμενο σύμβολο.

β.

Αφαίρεση ανακλαστήρων οδοστρώματος: Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχια (τεμ).

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 εργασία. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Οι εργασίες αφαίρεσης της σήμανσης σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη μέθοδο.
x Η προμήθεια και απώλεια των υλικών που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σήμανσης.
x Τα μέτρα προστασίας προσωπικού, κατά τις εργασίες αφαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης της
διάθεσης όλων των απαιτούμενων μέσων για την ασφαλή διευθέτηση της κυκλοφορίας
(μεταφορά επί τόπου, αποθήκευση, τοποθέτηση κλπ.).
x Η απομάκρυνση και απόρριψη των υλικών αφαίρεσης και των προϊόντων αποξήλωσης καθώς και
η αφαίρεση προσωρινά τοποθετούμενης αυτοκόλλητης ταινίας.
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.
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Βιβλιογραφία



ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (έκδοση 2002) - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Προδιαγραφές και
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε οδούς



Κ.Ο.Κ - Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: (Ν 2696/1999)



ΠΔ 396/94 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
89/656/ΕΟΚ.



Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα Υ&Α - Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99



Οδηγία 92/57/ΕΕ - Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites
-- Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.

Οδηγίες
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ανακλαστήρες οδοστρώματος
Road reflectors

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 1501-05-0403-00 «Ανακλαστήρες οδοστρώματος» 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 1501-05-04-03-00, 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 1501-05-04-03-00 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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32979

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00:2009

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

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

2

Τυποποιητικές παραπομπές ................................................................................................................ 5

3

Όροι και ορισμοί..................................................................................................................................... 5

4

Απαιτήσεις .............................................................................................................................................. 5

5

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

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ....................................................................................... 7

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ............................................................... 8

8

Τρόπος επιμέτρησης .............................................................................................................................8

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 10

3

32980

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00:2009

©

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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Ανακλαστήρες οδοστρώματος

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος. Οι
ανακλαστήρες οδοστρώματος (κοινώς “μάτια γάτας”), αποτελούν στοιχείο της οριζόντιας σήμανσης, και
χρησιμοποιούνται για την προειδοποίηση, καθοδήγηση ή πληροφόρηση των οδηγών.

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 EN 1463-1

3

Road marking materials - Retroflecting road studs - Part 1: Initial
performance requirements -- Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων

Όροι και ορισμοί

Οι ανακλαστήρες οδοστρώματος τοποθετούνται στις διαχωριστικές γραμμές των λωρίδων κυκλοφορίας και
στα όρια των επιφανειών αποκλεισμού.
Οι ανακλαστήρες οδοστρώματος διακρίνονται με βάση:
 Την χρονική διάρκεια χρήσης: μόνιμοι και προσωρινοί
 Την λειτουργία: απλής και διπλής όψης
 Τον σχεδιασμό: συμβατικοί (μη συμπιεζόμενοι) και συμπιεζόμενοι (για διέλευση π.χ.
εκχιονιστικών μηχανημάτων χωρίς την καταστροφή τους)
 Τον τρόπο στερέωσης επί του οδοστρώματος: συγκολλητοί ή καρφωτοί.

4

Απαιτήσεις

Οι ανακλαστήρες θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1463-1 και θα συνοδεύονται από
σχετικό πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
Θα φέρουν ευκρινή και μόνιμη σήμανση με τις πληροφορίες:
 Τύπος του ανακλαστήρα με βάση τις ταξινομήσεις της παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ EN
1463-1.

5
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 Στοιχεία εργοστασίου παραγωγής.
Το σώμα του ανακλαστήρα μπορεί να είναι μεταλλικό ή πλαστικό.
Τα αντανακλαστικά στοιχεία του ανακλαστήρα μπορεί να είναι:
 Γυάλινα (τύπος 1)
 Πλαστικά (τύπος 2)
 Πλαστικά με επίστρωση ανθεκτική στην τριβή (τύπος 3).
Οι συμπιεζόμενοι ανακλαστήρες πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες επαναφοράς τους μετά από συμπίεση
κατά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί ενενήντα ημέρες μετά την έκθεσή τους στην κυκλοφορία.
Η επιλογή των διαστάσεων του σώματος του, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη, θα γίνεται
σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1.

Πίνακας 1- Επιλογή διαστάσεων ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης
Διαστάσεις ανακλαστικού [κάτοψης]

Θέση τοποθέτησης

Μήκος [mm]

Πλάτος [mm]

60 έως 100

100

150 έως 300

100

Οριογραμμή:
1.

x Στο τμήμα απόσβεσης λωρίδας
x Στο τμήμα στένωσης λωρίδας
x Στο τμήμα επιφάνειας αποκλεισμού

2.

Σε θέσεις όπου είναι επιθυμητό να δοθεί
πρόσθετη έμφαση

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1463-1, καθορίζονται τα ακόλουθα με τους ανακλαστήρες (βλέπε
παρακάτω Πίνακα 2 Ελάχιστων τιμών έντασης φωτεινότητας σε σχέση με τις διαστάσεις των
ανακλαστήρων):
Πίνακας 2- Ελάχιστες τιμές έντασης φωτεινότητας (R) και διαστάσεις ανακλαστήρων
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1463-1
Ελάχιστες τιμές (R)

Διαστάσεις [mm]

Τύποι ανακλαστήρων
Στοιχεία

Μόνιμοι
(Ρ)

Προσωρινοί
(Τ)

Τύπος 1: Γυάλινα

4&5

Τύπος 2: Πλαστικά
Τύπος 3: Πλαστικά με
επίστρωση ανθεκτική
στην τριβή

Μέγιστες

Ελάχιστες

Μόνιμοι και προσωρινοί

Προσωρινοί

Ύψος
(Η)

Μήκος

Πλάτος

Μήκος

Πλάτος

6&5

Η<18

250

190

35

84

4&5

7&5

18<Ηd
20

320

230

75

90

4&5

8&5

20<Η
d25

320

230

75

90

Αντανακλαστικό υλικό

6
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Ελάχιστες τιμές (R)

Διαστάσεις [mm]

Τύποι ανακλαστήρων
Στοιχεία

Μόνιμοι
(Ρ)

Προσωρινοί
(Τ)

9

9

10

10

Μέγιστες

Ελάχιστες

Μόνιμοι και προσωρινοί

Προσωρινοί

Ύψος
(Η)

Μήκος

Πλάτος

Μήκος

Πλάτος

Ορατότητα κατά τη
νύκτα
Κορυφές χρωματικών
περιοχών της
οπισθανακλώμενης
ακτινοβολίας
Ορατότητα κατά την
ημέρα
Κορυφές χρωματικών
περιοχών και ελάχιστη
τιμή παράγοντα
φωτεινότητας (β) των
σωμάτων καινούργιων
ανακλαστήρων

Παρατήρηση: οι συμπιεζόμενοι και οι μη βατοί από οχήματα ανακλαστήρες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς
διαστάσεων του σώματός τους.

Στην περίπτωση εφαρμογής των ανακλαστήρων με συγκόλληση το υλικό συγκόλλησης θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου (κατά τις ισχύουσες απαιτήσεις της Ε.Ε.) και αναλυτικές οδηγίες
του κατασκευαστή για την ανάμειξη και εφαρμογή (προετοιμασία επιφανείας, επιτρεπόμενες θερμοκρασίες
εφαρμογής, χρόνος σκλήρυνσης συγκολλητικού υλικού).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Οι ανακλαστήρες οδοστρώματος (retroflecting road studs) θα τοποθετούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην μελέτη σήμανσης της οδού (όσον αφορά την οριζοντιογραφική διάταξη και τις αποστάσεις μεταξύ των)
και τις οδηγίες του κατασκευαστή για την στερέωση (καρφωτά ή συγκολλητά στοιχεία).
Όταν οι εργασίες εκτελούνται υπό κυκλοφορία απαιτείται εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με τις
σχετικές απαιτήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε
Βιβλιογραφία). Η οργάνωση των εργασιών θα είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούνται οι οχλήσεις προς την
κυκλοφορία.
Το απασχολούμενο προσωπικό θα φορά υποχρεωτικά ανακλαστικά γιλέκα.
Οι εγκοπές για την τοποθέτηση των ανακλαστήρων θα δημιουργούνται με κρουστικό στέλεχος με μία κίνηση
(ενδείκνυται η χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού περιπατητικού τύπου για τον σκοπό αυτό).
Πριν από την τοποθέτηση και στερέωση των ανακλαστήρων (με κάρφωμα ή πάκτωση), η εγκοπή θα
καθαρίζεται επιμελώς.
Όταν εφαρμόζεται συγκόλληση θα εξασφαλίζεται η μη διέλευση οχημάτων για τον χρόνο που απαιτείται για
την σκλήρυνση του συγκολλητικού υλικού.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η παραλαβή θα γίνεται μετά την παρέλευση τριμήνου από την τοποθέτηση των ανακλαστήρων. Απαιτούνται
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

7
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 Έλεγχος των επιδόσεων του ανακλαστήρα και του τρόπου στερέωσης στο οδόστρωμα
σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στη μελέτη, με βάση τα πιστοποιητικά και τις οδηγίες
τοποθέτησης του κατασκευαστή.
 Έλεγχος της γεωμετρικής ακρίβειας της τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια και τις
προβλεπόμενες οριζοντιογραφικές ανοχές από τη μελέτη.
 Δειγματοληπτικός έλεγχος για την διαπίστωση επαρκούς στερέωσης των ανακλαστήρων στο
κατάστρωμα κυκλοφορίας σε ποσοστό 1% επί των τοποθετηθέντων, με ελάχιστο αριθμό 5
τεμάχια.
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

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχια (τεμ), ανάλογα με το είδος του ανακλαστήρα, τον τρόπο στερέωσης του και
τον τύπο των αντανακλαστικών στοιχείων.
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 εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των ανακλαστήρων και των απαιτούμενων υλικών
συγκόλλησης στη θέση ενσωμάτωσης τους στο έργο συμπεριλαμβανομένης της σταλίας των
μέσων μεταφοράς και η κάθε είδους εργασία για την πλήρη τοποθέτηση των ανακλαστήρων
σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 της παρούσας.
 Τα μέτρα προστασίας προσωπικού, κατά τις εργασίες αφαίρεσης.
 Κάθε είδους εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και συσκευών) για την ασφαλή
διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια τοποθέτησης ανακλαστήρων οδοστρώματος.
 Η εργοταξιακή σήμανση και τα μέτρα προστασίας προσωπικού, κατά την εκτέλεση υπό
κυκλοφορία.
 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.

9
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Βιβλιογραφία

 ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 7: Προδιαγραφές και οδηγίες σήμανσης
εκτελούμενων έργων.
 Κ.Ο.Κ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: (Ν 2696/1999)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Οριοδείκτες οδού
Road delineators

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

32988

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-04-04-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0404-00 «Οριοδείκτες οδού» 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 1501-05-04-04-00, 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 1501-05-04-04-00 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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Οριοδείκτες οδού

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τους οριοδείκτες της οδού.
Οι οριοδείκτες τοποθετούνται στα όρια του καταστρώματος μη φωτιζόμενων οδών για την επισήμανση
αυτών κατά τη νύκτα και την καθοδήγηση των διερχόμενων οδηγών.
Οι οριοδείκτες τοποθετούνται επίσης σε θέσεις στενώσεων του καταστρώματος και θέσεις τεχνικών ή τυχόν
επικινδύνων σημείων.
Όταν προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων, οι οριοδείκτες συνεχίζουν όπισθεν του στηθαίου ή
τοποθετούνται επί του στηθαίου (προσθήκες), σε τρόπο ώστε το κέντρο βάρους του αντανακλαστικού
στοιχείου να βρίσκεται 85 cm πάνω από την ερυθρά της οδού.
Στις ευθυγραμμίες η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οριοδεικτών, ανερχόμενη σε 60 m, πρέπει να
διατηρείται σταθερή σε ολόκληρο το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση των οριοδεικτών μόνο με ανακλαστήρες τοποθετούμενους στα μεταλλικά ή
από σκυρόδεμα στηθαία, σε αποστάσεις ίσες με τις απαιτούμενες για τους οριοδείκτες.

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 EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα. Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs -- Σταθερές πινακίδες
κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Μόνιμες πινακίδες

ΕΛΟΤ EN 45011

General requirements for bodies operating product certification systems -Γεvικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίvoυv σε πιστoπoίηση πρoϊόvτωv

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Απαιτήσεις

4.1

Γενικά
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Οι οριοδείκτες, ανάλογα με τις δυνατότητες του στύλου, ταξινομούνται σε τέσσερις τύπους σύμφωνα με τον
παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1 – Τύποι οριοδεικτών ανάλογα με τις δυνατότητες του στύλου
Τύπος D1

Οριοδείκτες που πακτώνονται στο έδαφος και αχρηστεύονται μετά από
πρόσκρουση οχήματος.

Τύπος D2

Οριοδείκτες που πακτώνονται στο έδαφος και
(επανακάμπτουν) μετά από τυχόν πρόσκρουση οχήματος.

Τύπος D3

Οριοδείκτες που πακτώνονται στο έδαφος και μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν μετά από τυχόν πρόσκρουση οχήματος (απαιτούν
επανατοποθέτηση).

Τύπος D4

Οριοδείκτες που στερεώνονται επί κατασκευών και στηθαίων ασφαλείας.

επανέρχονται

Τα αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών ταξινομούνται σε τρεις τύπους σύμφωνα με τον παρακάτω
Πίνακα 2:
Πίνακας 2 – Αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών

4.2
4.2.1

Τύπος R1

Αυτοκόλλητη μεμβράνη.

Τύπος R2

Ολόσωμο πλαστικό στοιχείο.

Τύπος R3

Ολόσωμο γυάλινο στοιχείο.

Αποδεκτά υλικά
Στύλοι

Θα είναι κατασκευασμένοι από πολυβινυλοχλωρίδιο με υψηλή αντοχή έναντι της ακτινοβολίας (PVC-HI, UVresistant). Το χρώμα του στύλου θα είναι λευκό, ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνεια.
Διαστάσεις:
ύψος ≥ 1,50 m (τμήμα 50 cm πακτώνεται εντός του εδάφους)
διατομή: ισοσκελές τρίγωνο (30°/ 75°/ 75°)
πλευρά Β = 10-16 cm για συμπαγή διατομή
πλευρά Β = 12-16 cm για κοίλη διατομή (στην περίπτωση αυτή πάχος τοιχώματος ≥ 3 mm)
οι γωνίες της τριγωνικής διατομής του στύλου θα διαμορφώνονται με στρογγυλεύσεις ακτίνας R = 1,00 cm
(βλέπε Σχήμα 1).
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Σχήμα 1
Ισχύον Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
Οι στύλοι θα φέρουν εγχάρακτη σήμανση στην οποία θα αναφέρεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12899-1 και ο
τύπος του υλικού (εάν είναι ανακυκλώσιμο).
Κατά την παραλαβή των οριοδεικτών (στύλων και αντανακλαστικών στοιχείων) θα γίνεται δειγματοληπτικός
έλεγχος σε ποσοστό 1% των παραλαμβανομένων τεμαχίων, με ελάχιστο αριθμό 5 τεμάχια.
4.2.2

Αντανακλαστικά στοιχεία

Χρώμα

λευκό, κόκκινο ή κίτρινο (κατά περίπτωση).

Διαστάσεις

12 x 8 cm (εκτός αν προβλέπονται διαφορετικές διαστάσεις από τη μελέτη).

Ανακλαστικότητα

σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12899-1.

Τοποθέτηση

και επί των δύο ίσων πλευρών του ισοσκελούς τριγώνου της διατομής, επί ταινίας
πλάτους 25 cm, χρώματος μαύρου, καλύπτουσας την παράπλευρη επιφάνεια του
στύλου. Το κέντρο βάρους του αντανακλαστικού στοιχείου θα βρίσκεται 15-20 cm
κάτω από την κορυφή του οριοδείκτη (βλέπε Σχήμα 2).

Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει πιστοποιητικά για την ανακλαστικότητα των στοιχείων, από διαπιστευμένο
εργαστήριο, σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45011).
4.2.3

Άμμος λατομείου

Για την επανεπίχωση της οπής πάκτωσης του οριοδείκτη χρησιμοποιείται άμμος λατομείου.
4.2.4

Μικροϋλικά στερέωσης οριοδεικτών σε κατασκευές

Οι πάσης φύσεως κοχλίες, περικόχλια και ειδικά χαλύβδινα τεμάχια που θα χρησιμοποιούνται θα είναι
γαλβανισμένα εν θερμώ (hot dip galvanized) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Το γαλβάνισμα θα
εφαρμόζεται μετά την απαιτούμενη μηχανουργική επεξεργασία των στοιχείων αυτών.
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Σχήμα 2

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Οι οριοδείκτες θα τοποθετούνται κατακορυφωμένοι, στις αποστάσεις που καθορίζονται από την μελέτη, σε
τρόπο ώστε τα ερυθρού χρώματος αντανακλαστικά στοιχεία να βρίσκονται δεξιά ως προς τη φορά της
κυκλοφορίας στην παρακείμενη λωρίδα.
Πάκτωση οριοδεικτών:
Θα διανοίγεται οπή βάθους 50 cm, διαμέτρου διπλασίας από τη μέγιστη πλευρά του στύλου, η οποία μετά
την τοποθέτηση και την κατακορύφωση του θα πληρούται με άμμο λατομείου.
Στερέωση επί κατασκευών:
Θα γίνονται σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και/ή τις οδηγίες του κατασκευαστή.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος των διαστάσεων του στύλου, της αντοχής συγκόλλησης των αντανακλαστικών
στοιχείων, της κατακορυφότητας του ορθοστάτη και της πάκτωσης του σε ποσοστό 1% επί των
τοποθετηθέντων οριοδεικτών, με ελάχιστο αριθμό 5 τεμάχια.
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 Έλεγχος της ακριβείας τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προβλεπόμενες
οριζοντιογραφικές ανοχές της μελέτης.
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

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχια (τεμ), ανά τύπο οριοδεικτών και αντανακλαστικών στοιχείων, που έχουν
τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής:
D1 : με πάκτωση, μιας χρήσης
D2 : με πάκτωση, επαναχρησιμοποιούμενοι
D3 : με πάκτωση, ανακάμπτοντες
D4 : με στερέωση επί κατασκευών
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 εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στην θέση του έργου των οριοδεικτών καθώς και
όλων των υλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη πάκτωση – στερέωσή τους,
συμπεριλαμβανομένης της σταλίας των μεταφορικών μέσων.

x

Η κάθε είδους εργασία για την πλήρη τοποθέτηση των οριοδεικτών, ήτοι επισήμανση της θέσης
τους, διάνοιξη της οπής, πάκτωση, επαναπλήρωση της οπής με άμμο λατομείου, σύμφωνα με το
Κεφάλαιο 5 της παρούσας.

x

Κάθε είδους εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μέσων) για την ασφαλή διευθέτηση
της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των οριοδεικτών.

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.
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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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση
αυτών
Removal and/or repositioning of traffic signs and webs

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 1501-05-0405-00 «Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης
σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών» 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 1501-05-04-05-00, 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 1501-05-04-05-00 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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Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και
επανατοποθέτηση αυτών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις για την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών:
 Αφαίρεση πινακίδων σήμανσης
 Αφαίρεση ιστών στήριξης
 Επανατοποθέτηση πινακίδων σήμανσης
 Επανατοποθέτηση ιστών στήριξης

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 EN ISO 1461

3

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Eπικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμον προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα – Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Υλικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση επανατοποθέτησης πινακίδων και ιστών:
 Για τις πινακίδες: μικροϋλικά ανάρτησης επί των ιστών στήριξης.
 Για τους ιστούς:

σκυρόδεμα θεμελίου.

Τα εξαρτήματα ανάρτησης των πινακίδων επί των προβλεπόμενων ιστών στήριξης (κοχλίες, περικόχλια,
ειδικές διατάξεις κλπ.), θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Το άοπλο σκυρόδεμα θεμελίου θα είναι γενικώς κατηγορίας C12/15.
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Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

α. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη προς έγκριση τεχνική έκθεση για τα προβλεπόμενα μέτρα
ασφαλείας και ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
β. Η αφαίρεση των πινακίδων από την στήριξή τους θα γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα
τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η κατάστασή τους επιτρέπει την επανατοποθέτησή τους.
γ. Αμέσως μετά την αποξήλωση των ιστών, η δημιουργούμενη οπή θα πληρούται με υλικά, ίδια με εκείνα
της γύρω επιφάνειας, τα οποία θα συμπυκνώνονται κατάλληλα.
δ. Τα απομακρυνόμενα υλικά (πινακίδες, ιστοί και λοιπά μικροϋλικά) θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται
σε θέση που θα ορίζει η Υπηρεσία.
ε. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής κατά την αφαίρεση των ιστών θα απομακρύνονται και
απορρίπτονται.
στ. Η επανατοποθέτηση των πινακίδων ή και των ιστών τους σε νέα θέση, θα γίνεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στις οικείες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος των πινακίδων και ιστών που αφαιρέθηκαν εξ αυτών προκειμένου να επιλεχθούν τα
κατάλληλα προς επανατοποθέτηση.
 Έλεγχος της αποκατάστασης της επιφάνειας στη θέση της θεμελίωσης των αφαιρεθέντων
ιστών.
 Στην περίπτωση επανατοποθέτησης θα γίνονται οι αντίστοιχοι έλεγχοι που απαιτούνται για τις
νέες τοποθετήσεις πινακίδων και ιστών.
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

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
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 εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
1.

6

Οι πινακίδες επιφάνειας d 1 m2, οι οποίες επιμετρώνται σε τεμάχια.
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2. Οι πινακίδες επιφάνειας >1 m2, οι οποίες επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) πραγματικής
επιφάνειας.
3.

Οι ιστοί, οι οποίοι επιμετρώνται σε τεμάχια (τεμ), ανάλογα με το είδος και την μορφή τους.

Σημειώνεται ότι επιμετρώνται ιδιαιτέρως οι πινακίδες και οι ιστοί που αφαιρούνται απλώς και ιδιαιτέρως οι
πινακίδες και οι ιστοί που επανατοποθετούνται.
Στις παραπάνω επιμέρους επιμετρήσεις περιλαμβάνονται:
x

Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών.

x

Οι εργασίες (συμπεριλαμβανομένων και των μέσων) για την αφαίρεση των πινακίδων και την
αποξήλωση των ιστών.

x

Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση των πινακίδων και ιστών που αφαιρέθηκαν σε θέσεις
καθοριζόμενες από την Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένης της σταλίας των μεταφορικών μέσων.

x

Η επαναφορά του περιβάλλοντος χώρου στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την αφαίρεση των
ιστών.

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.

Στην περίπτωση επανατοποθέτησης περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
 Η εργασία τοποθέτησης και στερέωσης των πινακίδων και τα απαιτούμενα μικροϋλικά
συνδέσεως επί των ιστών στήριξης.
 Η εργασία πάκτωσης των ιστών (διάνοιξη οπής και σκυρόδεμα θεμελίωσης).
Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής ή αποξήλωσης θεμελίων μεγάλων διαστάσεων (διαμέτρου
> 30 cm). Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται χωριστά σαν εργασίες εκσκαφής θεμελίων και κατασκευής
σκυροδεμάτων ή καθαίρεσης σκυροδεμάτων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης
Vertical traffic signs’ mounting and support systems

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0407-00
«Διατάξεις
στήριξης
πινακίδων
κατακόρυφης
σήμανσης» 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 1501-05-04-07-00, 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 1501-05-04-07-00 εγκρίθηκε την 30η 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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Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για τις διατάξεις στήριξης
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης.

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 EN 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions. – Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1:
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 573-3

Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 3: Chemical composition -- Αλουμίνιο και κράματα
αλουμινίου - Χημική σύσταση και μορφή των κατεργασμένων προϊόντων -.
Μέρος 3: Χημική σύσταση και μορφή των προϊόντων

ΕΛΟΤ EN ISO 15609.01

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials Welding procedure specification - Part 1: Arc welding -- Προδιαγραφή και
έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών - Προδιαγραφή
διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1: Συγκόλληση τόξου

ΕΛΟΤ EN 898-1

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse
thread and fine pitch thread -- Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών
κατασκευασµένων από ανθρακούχο χάλυβα και κράµα χάλυβα - Μέρος 1:
Μπουλόνια, κοχλίες και ήλοι µε καθορισµένες κατηγορίες ιδιοτήτων - Βήµα
σπειρώµατος και λεπτό µετρικό σπείρωµα

ΕΛΟΤ EN ISO 3506-1

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners - Part
1: Bolts, screws and studs -- Μηχανικές ιδιότητες
αντιδιαβρωτικών
στερεωτικών από ανοξείδωτο χάλυβα - Μέρος 1: Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με βαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

DIN 18800-7

Steel structures - Part 7: Execution and constructor's qualification -Χαλύβδινες κατασκευές. Μέρος 7: Εκτέλεση εργασιών και προσόντα
κατασκευαστή
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete -- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

3

Όροι και ορισμοί

Οι διατάξεις στήριξης διακρίνονται στους εξής τύπους:

3.1 Απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες
Για την στήριξη μικρών πινακίδων (επιφάνειας d 2 m2).

3.2 Δικτυωτοί ορθοστάτες
Για την στήριξη μεγάλων πινακίδων (επιφάνειας > 2,0 m2).

3.3 Γέφυρες σήμανσης
Φέρουσες κατασκευές από χάλυβα ή κράματα αλουμινίου για την στήριξη μεγάλων πινακίδων (ή και
σηματοδοτών) υπεράνω του υποστρώματος της οδού. Οι γέφυρες σήμανσης μπορεί να είναι και μορφής
προβόλου (μονού ή διδύμου).

4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Ανάλογα με το είδος της διάταξης στήριξης απαιτούνται τα ακόλουθα υλικά:
α.

Απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες
 Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι ή σωλήνες από κράμα αλουμινίου, διαφόρων μηκών και
εξωτερικών διαμέτρων, ελαχίστου πάχους τοιχώματος 2,0 mm.
 Άοπλο σκυρόδεμα C12/15.
 Xάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s.

β.

Δικτυωτοί ορθοστάτες
 Χαλυβδοσωλήνες ή κοιλοδοκοί γαλβανισμένοι ή σωλήνες από κράμα αλουμινίου, διαφόρων
μηκών και διατομών, ελαχίστου πάχους τοιχώματος 2,0 mm.
 Χαλύβδινες πλάκες έδρασης, αγκύρια, κοχλίες αγκύρωσης, περικόχλια, δακτύλιοι σύσφιξης
(ροδέλες).
 Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.
 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s.
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γ.

4.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009

Γέφυρες σήμανσης


Κλειστές διατομές από χάλυβα ή αλουμίνιο. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή δικτυωμάτων για την
διαμόρφωση των γεφυρών σήμανσης.



Πλάκες έδρασης χαλύβδινες ή από αλουμίνιο, αγκύρια, κοχλίες αγκύρωσης, περικόχλια,
δακτύλιοι σύσφιξης (ροδέλες).



Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 η C25/30.



Σκυρόδεμα εξομάλυνσης.



Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s.

Αποδεκτά υλικά

Για την ονοματολογία των χαλύβων παρατίθενται τα ακόλουθα:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
S 235 JR

St 37-2

S 235 JR G1

USt 37-2

S 235 JR G2

RSt 37-2

S235 JO

St 37-3U

S 235 J2 G3

St 37-3N

S 355 JO

St 52-3U

S 355 J2 G3

St 52-3N

Η ποιότητα του χάλυβα κατασκευών θα καθορίζεται στην μελέτη.
Το δομικό αλουμίνιο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 573-3 διακρίνεται στις εξής ποιότητες:
AIMgSi1-F30,
AIMgSi1-F31,
AIMgSi 0,7,
AIMg 4,5Mn –F27,
AIMg 4,5Mn
Θα εφαρμόζεται η ποιότητα που καθορίζεται στην μελέτη.
Οι πλάκες έδρασης των ορθοστατών των γεφυρών σήμανσης που κατασκευάζονται από αλουμίνιο θα
διαμορφώνονται αποκλειστικά με κράμα αλουμινίου ποιότητας AIMg 4,5Mn F27 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 573-3. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO
15609.01.
Για τους κοχλίες των γεφυρών σήμανσης έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
α) Στον πόδα της γέφυρας θα χρησιμοποιούνται επιψευδαργυρωμένοι εν θερμώ κοχλίες, ποιότητας 5.6,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 898-1.
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β) Στην γωνία σύνδεσης ορθοστάτη και ζυγώματος πλαισίου, πλήρως προεντεταμένοι κοχλίες ποιότητας 8.8
ή 10.9 σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 898-1.
γ) Στα στοιχεία ενίσχυσης του ζυγώματος, επιψευδαργυρωμένοι εν θερμώ κοχλίες, ποιότητας 5.6, σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 898-1.
δ) Στους σφιγκτήρες και στα συστήματα ανάρτησης των πινακίδων, κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα
Α 5 Νr 1.4571 σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 3506-1.
Για τα σκυροδέματα έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
Για τον χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Οι διατάξεις στήριξης των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης (μεμονωμένοι ορθοστάτες, δικτυώματα,
γέφυρες σήμανσης) θα είναι εργοστασιακής προέλευσης.
Η επιψευδαργύρωση των χαλύβδινων στοιχείων θα γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Για την αντιδιαβρωτική προστασία γίνονται αποδεκτά και όσο καθορίζονται στις Γερμανικές Οδηγίες ο ZTVKOR.
Όταν προβλέπεται συγκολλητή φέρουσα κατασκευή από χάλυβα για την ικανότητα των ηλεκτροσυγκολλητών
και την διαδικασία εκτέλεσης των συγκολλήσεων έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο DIN 188007.
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και αποθηκεύσεις των στοιχείων των κατασκευών, οι γαλβανισμένες επιφάνειες
θα προστατεύονται από φθορές με τη λήψη καταλλήλων μέτρων (π.χ. κατά τη στοίβαξη των στοιχείων για
μεταφορά ή αποθήκευση, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστάτες από ξύλο, ώστε τα μεταλλικά στοιχεία να
μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη του μέσου μεταφοράς).
Η διάτρηση των οπών στα χαλύβδινα μέρη των στοιχείων στήριξης θα γίνεται πριν από το γαλβάνισμα.
Οποιαδήποτε φθορά στην γαλβανισμένη επιφάνεια των στοιχείων θα αποκαθίσταται με διπλή επάλειψη
υλικού με βάση σκόνη ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδάργυρο.
Δεν επιτρέπονται εργοταξιακές συγκολλήσεις. Για την συναρμολόγηση των διαφόρων τμημάτων των
διαφόρων τμημάτων των διατάξεων στήριξης στο εργοτάξιο θα χρησιμοποιούνται κοχλίες ως στοιχεία
σύνδεσης.
Η κατασκευή της θεμελίωσης πάκτωσης ή αγκύρωσης των στοιχείων στήριξης, θα γίνονται σύμφωνα με την
μελέτη. Για τις επιμέρους εργασίες έχουν εφαρμογή οι οικείες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 περί εκσκαφών
θεμελίων, σκυροδεμάτων κλπ.
Μετά το πέρας της πάκτωσης ή αγκύρωσης, η φυσική ή διαμορφωμένη επιφάνεια γύρω από την θεμελίωση
θα αποκαθίσταται στην αρχική της κατάσταση. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται και
θα απορρίπτονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη σχετικά με τους χώρους απόρριψης
αχρήστων υλικών.
Στα στοιχεία της στήριξης που τυχόν κατά την διακίνηση ή τοποθέτηση θα υποστούν φθορές θα
απομακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται με καινούργια, με δαπάνη του Αναδόχου.
Οι διατάξεις στήριξης θα τοποθετούνται οριζοντιογραφικά και υψομετρικά όπως ορίζει η μελέτη και οι
σχετικές ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, έκδοση 2003: Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων, Μέρος 1 (βλέπε
Βιβλιογραφία της παρούσας), κατακόρυφα ή με κλίση (εάν προβλέπεται από την μελέτη) και σε κάθε
περίπτωση θα εξασφαλίζεται το απαρομόρφωτο αυτών.
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Όταν οι εργασίες τοποθέτησης γίνονται σε θέσεις γειτνιάζουσες με υπόγεια ή εναέρια δίκτυα ΟΚΩ αγωγών,
θα λαμβάνονται τα επιβαλλόμενα κατά περίπτωση μέτρα ασφαλείας
Δεν επιτρέπεται ούτε η διάταξη στήριξης, ούτε η πινακίδα να απέχουν απόσταση < 1,50 m από το όριο του
χώρου κυκλοφορίας σε υπεραστικές οδούς, ή γενικά να βρίσκονται σε απόσταση < 1,00 m (επιθυμητή
1,50 m) πίσω από στηθαία ασφαλείας (βλέπε Σχήματα 1, 3, 4).
Σε αστικές οδούς το όριο αυτό περιορίζεται στα 0,50 m (επιθυμητό 0,75 m) με αφετηρία την όψη του
κρασπέδου. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις που περιγράφονται στο Μέρος 4
των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (2003), ούτως ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών στο πεζοδρόμιο.
Η θεμελίωση των δικτυωτών ορθοστατών στήριξης πινακίδων δεν πρέπει να προεξέχουν περισσότερο από
0,05 m από το γύρω έδαφος (βλέπε Σχήμα 2).

Σχήμα 1

Σχήμα 2
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Σχήμα 3
Συνίσταται οι δικτυωτοί ορθοστάτες να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1,80 m. Αυτό μειώνει την
πιθανότητα πρόσκρουσης των οχημάτων που εκτρέπονται από την πορεία τους και εξέρχονται από το
οδόστρωμα, και επί των ορθοστατών (βλέπε Σχήμα 5). Μεταξύ των ορθοστατών δεν πρέπει να διατάσσεται
αντιανέμιος σύνδεσμος.

Σχήμα 4
Η ανάρτηση των πινακίδων στους ορθοστάτες τους θα γίνεται αφού παρέλθουν 4 τουλάχιστον ημέρες από
τη σκυροδέτηση του θεμελίου, προκειμένου για τις μικρές πινακίδες, και αντίστοιχα τουλάχιστον 7 ημέρες για
τις μεγάλες πινακίδες.
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Σχήμα 5
(33/3: εξωτερική διάμετρος/πάχος τοιχώματος)

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής διάταξης στήριξης, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.2 της παρούσας.
 Έλεγχος της επεξεργασίας των μεταλλικών κατασκευών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της
παρούσας.
 Έλεγχος συμμόρφωσης προς την μελέτη, της διάταξης στήριξης όσον αφορά τα υλικά και τις
διατομές των επί μέρους στοιχείων.
 Έλεγχος της θεμελίωσης και της πάκτωσης ή αγκύρωσης, με βάση τα προβλεπόμενα στη
μελέτη.
 Έλεγχος της θέσης εγκατάστασης/τοποθέτησης (θεμελίωση – στοιχεία στήριξης – πινακίδα)
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με βάση τα προβλεπόμενα στη μελέτη και στις σχετικές
ΟΜΟΕ.
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 Έλεγχος των γαλβανισμένων επιφανειών για την διαπίστωση τυχόν φθορών.
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

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

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

Απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες

Οι μεμονωμένοι ορθοστάτες κυκλικής διατομής συμπεριλαμβανόμενης και της στήριξης τους, επιμετρώνται
σε τεμάχια (τεμ) ανάλογα με τη διατομή, το ύψος και το πάχος του τοιχώματος τους.
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 εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των γαλβανισμένων χαλύβδινων σωληνωτών ορθοστατών και όλων των
απαιτουμένων υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία του
μεταφορικού μέσου, η διαμόρφωση της κεφαλής, και του κάτω άκρου του σωλήνα για την
πάκτωση εντός του σκυροδέματος.
 Οι εργασίες και τα υλικά πλήρους κατασκευής της πάκτωσης του ορθοστάτη με σκυρόδεμα
C12/15, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης,
συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής του απαιτούμενου σε έδαφος πάσης φύσεως.
 Οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από τη θεμελίωση καθώς και η φόρτωση,
μεταφορά, απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής και η σταλία του μεταφορικού μέσου.
 Η λήψη των απαραίτητων μέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών.
β.

Δικτυωτοί ορθοστάτες

Οι δικτυωτοί ορθοστάτες επιμετρώνται ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρους και τοποθετημένης διάταξης στήριξης.
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 εργτασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των υλικών και οι εργασίες κατασκευής δικτυώματος μορφής σύμφωνης με τα
σχέδια της μελέτης.

12

33016
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009

 Η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και μέσων σύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των πλακών
έδρασης, των αγκυρίων, των κοχλιών, περικοχλίων κλπ.
 Η επιψευδαργύρωση (εργασία και υλικά) των δικτυωμάτων, πλακών έδρασης κλπ.
 Η μεταφορά επί τόπου του έργου των δικτυωμάτων, των μέσων σύνδεσης κλπ.
συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των μέσων μεταφοράς.
 Η εκσκαφή σε έδαφος πάσης φύσεως για την θεμελίωση.
 Η συναρμολόγηση, τοποθέτηση,
κατασκευασθείσα θεμελίωση.

κατακορύφωση

και

στερέωση

του

φορέα

στην

 Η επαναφορά της επιφάνειας γύρω από την θεμελίωση στην αρχική της κατάσταση, όποια και
αν είναι αυτή (φυσικό έδαφος, έρεισμα, ασφαλτοσκυρόδεμα, πλακόστρωση, κλπ.).
 Η λήψη των απαραίτητων μέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών.
γ.

Γέφυρες σήμανσης

Οι γέφυρες σήμανσης επιμετρώνται ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρους και τοποθετημένης γέφυρας σήμανσης.
Η κατασκευή της θεμελίωσης επιμετράται ιδιαιτέρως.
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 εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των υλικών και οι εργασίες κατασκευής των γεφυρών σήμανσης, οποιασδήποτε
μορφής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης από χάλυβα η κράματα αλουμινίου σύμφωνα με την
παράγραφο 4.1 της παρούσας.



Η προμήθεια των απαιτουμένων εξαρτημάτων σύνδεσης των διαφόρων τμημάτων της γέφυρας
καθώς και των εξαρτημάτων στήριξης – αγκύρωσής της στα βάθρα (πλακών έδρασης, αγκυρίων,
κοχλιών, περικοχλίων κλπ.)



Η επιψευδαργύρωση (εργασία και υλικά) της γέφυρας σήμανσης (στην περίπτωση χρήσης χάλυβα).



Η μεταφορά της γέφυρας σήμανσης και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης και αγκύρωσης από το
εργοστάσιο κατασκευής στη θέση ανέγερσης, συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και
της σταλίας του μεταφορικού μέσου.



Η συναρμολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και στήριξη του φορέα στα βάθρα από
οπλισμένο σκυρόδεμα.



Η επαναφορά της επιφάνειας γύρω από την εκσκαφή της θεμελίωσης στην αρχική της κατάσταση,
όποια και αν είναι αυτή (φυσικό έδαφος, έρεισμα, ασφαλτοσκυρόδεμα, πλακόστρωση, κλπ.).



Η λήψη των απαραίτητων μέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών



Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

13
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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.

33018
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Βιβλιογραφία



ΟΜΟΕ-ΚΣΑ Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Κατακόρυφη σήμανση αυτοκινητοδρόμων, έκδοση
2003: «Στήριξη πινακίδων σήμανσης»



ZTV-KOR Additional technical contract conditions and guidelines for
corrosion protection ZTVKOR Γερμανικoί πρόσθετοι τεχνικοί συμβατικοί όροι και οδηγίες για την αντιδιαβρωτική προστασία.



ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs -- Σταθερές πινακίδες
κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0408-00 «Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ)» 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 1501-05-04-08-00, 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 1501-05-04-08-00 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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Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για τις πινακίδες μεταβλητής ένδειξης ή
μεταβλητού περιεχομένου ή μεταβλητών μηνυμάτων.

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 EN 12966-1

Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product
standard – Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες μεταβαλλόμενων
μηνυμάτων - Μέρος 1: Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 12899-1

Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs -- Σταθερές πινακίδες
κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες

ΕΛΟΤ EN 12767

Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and
test methods -- Παθητική ασφάλεια των φερουσών κατασκευών για τον
εξοπλισμό οδών – Απαιτήσεις, ταξινόμηση και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων
δοκιμών και διακριβώσεων

ΕΛΟΤ EN 60529

Degrees of protection provided by enclosures (IP code) – Βαθμοί
προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (Κώδικας IP)

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με βαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 61000-6-3

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards Emission standard for residential,commercial and light-industrial
environments -- Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 6-3: Γένια
πρότυπα - Πρότυπο εκποµπής σε κατοικιακά, εµπορικά και βιοτεχνικά
περιβάλλοντα

IEC 60068-2-14

Environmental testing - Part 2: Tests. Test N: Change of temperature -Περιβαλλοντικές δοκιμές. Μέρος 2: Δοκιμή Ν: Μεταβολή θερμοκρασίας
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Όροι και ορισμοί

3.1 Γενικά
Ως πινακίδες ΠΜΜ ορίζονται οι πινακίδες των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με
τις συνθήκες ή/και να καταργείται.
Οι ΠΜΜ τοποθετούνται σε μόνιμες διατάξεις στήριξης πλευρικώς της οδού, επί γεφυρών σήμανσης ή επί
οχημάτων (για εργοταξιακή χρήση).

3.2 Επιμέρους στοιχεία του συστήματος ΠΜΜ
α.

Οθόνη εμφάνισης μηνυμάτων (τύπου matrix) με λυχνίες αλογόνου ή φωτοδιόδους (LEDs).

β.

Προστατευτικό κέλυφος οθόνης.
Συνήθως το περίβλημα των ΠΜΜ κατασκευάζεται από κράμα αλουμινίου και βάφεται σε χρώμα φαιό Β
κατά το Πρότυπο RAL 7042. Τα αρχικά RAL αναφέρονται στο σύστημα κωδικοποίησης χρωμάτων που
εφαρμόζεται σήμερα στην Ευρώπη -- RAL 7042: απόχρωση του γκρι, ονομαζόμενη ‘’γκρι της
κυκλοφορίας’’ - traffic grey (RAL: Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung" – German
State Commission for Delivery Terms and Quality Assurance – Γερμανική Κρατική Επιτροπή Όρων
Παράδοσης και Διασφάλισης Ποιότητος).

γ.

Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου του προβαλλόμενου μηνύματος και διάταξη προγραμματισμού
(hardware και software).

δ.

Διάταξη στήριξης της ΠΜΜ σε σταθερή κατασκευή αυτοκινούμενο όχημα ή ρυμουλκούμενο φορείο.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Οι ΠΜΜ που θα εγκατασταθούν μόνιμα στο έργο ή θα χρησιμοποιηθούν προσωρινά, θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12966-1.
Τα υλικά κατασκευής του πλαισίου και της επικάλυψης της οθόνης προβολής των μηνυμάτων θα πρέπει να
αντέχουν σε διάβρωση σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12899-1, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη
μελέτη.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίζει στην Υπηρεσία εγγύηση του συστήματος ΠΜΜ που πρόκειται να εγκαταστήσει
και πιστοποιητικά από αρμόδιο πιστοποιημένο εργαστήριο σχετικά με τη χρωματική απόδοση, τους
κλιματικούς περιορισμούς για τη λειτουργία, τις λάμπες αλογόνου ή τις φωτοδιόδους (LEDs), και τον
εξοπλισμό ελέγχου και επικοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12966-1.
Η παθητική ασφάλεια της διάταξης στήριξης, θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Προτύπου EN 12767.
Η παρεχόμενη εγγύηση του κατασκευαστή θα καλύπτει τις απαιτήσεις συντήρησης και λειτουργίας για
περίοδο 10 ετών (συντήρηση, ανταλλακτικά, αναλώσιμα χωρίς την δαπάνη της ηλεκτρικής παροχής).
Το προς έγκριση σύστημα των ΠΜΜ θα πρέπει να συνοδεύεται από τρεις τουλάχιστον βεβαιώσεις επιτυχούς
εφαρμογής του από αρμόδιες Υπηρεσίες στις οποίες θα αναφέρεται η θέση τοποθέτησης/εγκατάστασης του
ΠΜΜ, το χρονικό διάστημα λειτουργίας, και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος.
Τα χαρακτηριστικά των πινακίδων μεταβλητής ένδειξης θα αποδεικνύονται με πιστοποιητικό από
διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025.
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Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Αποδεκτά συστήματα ΠΜΜ

5.1.1

33025

Οθόνη εμφάνισης μηνύματος

Τα συστήματα προβολής διακρίνονται σε τρεις γενικές κατηγορίες:
α.

Αντανακλώμενου φωτός.

β.

Εκπομπής φωτός.

γ.

Υβριδικά συστήματα.

Αποδεκτοί τύποι συστήματος ΠΜΜ αντανακλώμενου φωτός:
 Με οθόνη αποτελούμενη από περιστρεφόμενα στοιχεία (ψηφίδες) κυκλικού ή ορθογωνικού
σχήματος, δυο όψεων, μια αντανακλαστική φθορίζοντος κιτρινοπράσινου χρώματος και μια
μελανού χρώματος ως υπόβαθρο.
 Με οθόνη που σχηματίζεται από περιστρεφόμενα στοιχεία μορφής είτε λάμας δυο όψεων είτε
πρισματικά τριών όψεων, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙΙ.
Αποδεκτοί τύποι συστήματος προβολής μηνυμάτων με εκπομπή φωτός:
 Οι οθόνες δέσμης οπτικών ινών φωτιζόμενες από λυχνία αλογόνου δεν συνιστώνται.
 Οθόνη αποτελούμενη από φωτοεκπέμπουσες διόδους (LEDs), υπέρλαμπρου τύπου, ελάχιστης
διάρκειας ζωής 100 000 ωρών συνεχούς λειτουργίας. Οι βάσεις των LEDs θα είναι
σφραγισμένες με εποξειδικό υλικό.
Στις οθόνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται τύποι με επιμέρους πινακίδια για κάθε
χαρακτήρα (modular character matrix), με πίνακες ανά γραμμή (continuous line matrix), ή με
πλήρη πίνακα (full matrix).
Οι διαστάσεις των χαρακτήρων εξαρτώνται από την ταχύτητα μελέτης της οδού (με μέγιστο
ύψος 420 mm για την περίπτωση αυτοκινητοδρόμου).
Ο αριθμός των στοιχείων (pixels) ανά χαρακτήρα ή σύμβολο καθώς και ο τύπος προβολής θα
καθορίζονται από την μελέτη του έργου.
 Με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD).
Οι αποδεκτοί τύποι υβριδικών συστημάτων, θα αποτελούνται από συνδυασμό αποδεκτών τύπων
συστημάτων αντανάκλασης και εκπομπής φωτός. Είναι π.χ. αποδεκτός ο συνδυασμός οθόνης
αντανακλαστικών ψηφίδων με σύστημα οπτικών ινών.
Τα συστήματα προβολής ΠΜΜ θα έχουν τις εξής δυνατότητες προβολής:
 Λέξεων και συμβόλων κυκλοφοριακών πινακίδων σταθερού περιεχομένου.
 Δίγλωσσων μηνυμάτων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
 Μηνυμάτων με αναγνωσιμότητα από ελάχιστη απόσταση 200 m.
 Χαρακτήρων και αριθμών μεγέθους και μορφής σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ
(βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
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Η μήτρα σχηματισμού των χαρακτήρων (matrix) θα είναι τουλάχιστον 7 (καθ’ ύψος), 5 (κατά
πλάτος).
 Σταθερού, ή εναλλασσόμενου, ή αναλάμποντος μηνύματος.
Οι διαστάσεις του πλαισίου θα πρέπει να επαρκούν για την αναγραφή της μεταβλητής πληροφορίας, με
περιθώρια (μέχρι τα εξωτερικά όρια του μελανού υποβάθρου) και αποστάσεις μεταξύ των γραμμών των
μηνυμάτων σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ.
5.1.2

Προστατευτικό κέλυφος οθόνης

Το κέλυφος της οθόνης εμφάνισης των μηνυμάτων θα έχει στεγανότητα κατηγορίας Ρ2 για σκόνη και
επιπέδου Ρ3 για υδατοστεγάνωση, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60529.
Στην περίπτωση οθόνης εκπομπής φωτός, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός των φωτεινών
πηγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.
Το πλαίσιο του κελύφους θα είναι από κράμα αλουμινίου με προστατευτική επίστρωση στις εξωτερικές και
εσωτερικές του επιφάνειες, από πολυεστερικές πούδρες ανθεκτικές στις εξωτερικές επιδράσεις,
εφαρμοζόμενες με ηλεκτροστατικές μεθόδους και πολυμερισμένες σε φούρνο.
Η όψη του κελύφους θα είναι από σκληρό και άθραυστο διαφανές υλικό (π.χ. Lexan) ανθεκτικό στην
υπεριώδη ακτινοβολία και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
Το τελείωμα της όψης θα έχει μη στιλπνή (ματ) επιφάνεια και μη ανακλαστική για την αποφυγή θαμβώσεως
των διερχομένων οδηγών. Για τον ίδιο λόγο το κέλυφος θα φέρει σκίαστρο από υλικό ίδιο με το υλικό του
πλαισίου.
Το σκίαστρο θα πρέπει να είναι ημέρας – νύκτας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατότητα ανάγνωσης
των πινακίδων, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά την διάρκεια της νύκτας και να αποφεύγεται
ο κίνδυνος θάμβωσης.
Στην οπίσθια όψη του κελύφους θα υπάρχει πινακίδιο από αλουμίνιο στο οποίο θα αναγράφονται με
ανεξίτηλα στοιχεία: ο κωδικός αριθμός της πινακίδας (σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας), το έτος
κατασκευής, τα στοιχεία του κατασκευαστή, η τάση τροφοδοσίας, η ισχύς και οι κλιματικοί περιορισμοί
λειτουργίας της ΠΜΜ. Θα αναγράφεται επίσης η δήλωση συμμόρφωσης CE, ο αριθμός αναγνώρισης του
φορέα πιστοποίησης και ο αριθμός του Ευρωπαϊκού Προτύπου, το οποίο πληροί η κατασκευή (Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 12966).
Το κέλυφος της ΠΜΜ θα είναι ηλεκτρικώς γειωμένο.
5.1.3

Σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας

Ως σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας των ΠΜΜ νοείται ο υλικός εξοπλισμός (π.χ. φορητός Η/Υ, ρυθμιστές
(controllers), modems, ασύρματες διατάξεις τηλεχειρισμού, κλπ.) καθώς και το λογισμικό.
Οι ΠΜΜ που θα εγκατασταθούν, θα παρέχουν δυνατότητα τηλεχειρισμού και θα διαθέτουν συμβατότητα
σύνδεσης με άλλα «έξυπνα συστήματα» (Intelligent Transportation Systems) μέσω τυποποιημένων
πρωτοκόλλων σύνδεσης/επικοινωνίας ενσύρματων ή ασυρμάτων δικτύων.
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας και το λογισμικό λειτουργίας θα είναι κοινό για κάθε ομάδα ΠΜΜ και συμβατό
για την δικτύωση με τυχόν υφιστάμενο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας. Οι σχετικές απαιτήσεις καθορίζονται
στην μελέτη του συστήματος.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει προς έγκριση στην Υπηρεσία πιστοποιητικά του κατασκευαστή του συστήματος
ελέγχου και επικοινωνίας σχετικά με την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης αυτού με χρήση πρόσθετων
καρτών ή λογισμικού.
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Οι λειτουργίες που θα εκτελούν οι ΠΜΜ (π.χ. εμφάνιση προγραμματισμένων τυπικών μηνυμάτων,
διαδικασίες αλλαγής μηνυμάτων, δυνατότητες ελέγχου και επικοινωνίας, διασύνδεση με ηλεκτρονικά
συστήματα ελέγχου ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων κλπ.) καθορίζονται επίσης από την μελέτη του
συστήματος.
5.1.4

Διάταξη στήριξης

Η διάταξη στήριξης των ΠΜΜ σε σταθερή κατασκευή (γέφυρες προβόλους ή στύλους) ή αυτοκινούμενο
όχημα ή ρυμουλκούμενο φορείο, θα είναι υπολογισμένη ώστε να φέρει το βάρος της πινακίδας και την
ανεμοπίεση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η σταθερή κατασκευή θα πρέπει να προστατεύεται
από προσκρούσεις οχημάτων με κατάλληλες διατάξεις.
Όλα τα χαλύβδινα εξαρτήματα (εκτός αλουμινίου) της διάταξης στήριξης θα είναι γαλβανισμένα με επικάλυψη
ψευδαργύρου ελάχιστου πάχους 70 μm με εμβάπτιση εν θερμώ, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN ISO 1461.
Η διάταξη στήριξης επί σταθερής κατασκευής θα επιτρέπει την ρύθμιση της θέσης της πινακίδας ως προς
την κατακόρυφο, ώστε να περιορίζεται η θάμβωση λόγω ηλιακού φωτός.
Η διάταξη στήριξης επάνω σε όχημα ή ρυμουλκούμενο φορείο θα επιτρέπει την οριζόντια περιστροφή της
ΠΜΜ κατά 360q (δυνατότητα αναστροφής).

5.2

Εγκατάσταση των ΠΜΜ

Οι ΠΜΜ εγκαθίστανται στις θέσεις που ορίζονται από την μελέτη, με ανάρτηση ή στήριξη στην εκάστοτε
προβλεπόμενη διάταξης.
Για τον περιορισμό του προβλήματος της θάμβωσης λόγω του ηλιακού φωτός, οι πινακίδες θα
τοποθετούνται με απόκλιση της όψης από την κατακόρυφη θέση και θα αποφεύγεται η τοποθέτησή τους σε
θέση προσανατολισμένη δυτικό – νοτιοδυτικά ή ανατολικά, ή βορειοανατολικά.
Στις εργασίες εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται:
 Η σύνδεση με την πηγή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (δίκτυα, φωτοβολταϊκά στοιχεία ή
χημικοί συσσωρευτές).
 Η σύνδεση με το σύστημα τηλεχειρισμού μέσω κατάλληλου αγωγού, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου.
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδείξει η
Υπηρεσία στην λειτουργία του συστήματος.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της ποιότητας των ενσωματούμενων υλικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών που
προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη, καθώς και των πιστοποιητικών του εργοστασίου
κατασκευής για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επιδόσεων και αντοχής που καθορίζονται
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12966-1.
 Έλεγχος του συστήματος προστασίας έναντι στιγμιαίας υπέρτασης σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 12966-1.
 Έλεγχος πιστοποιητικών για ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
61000-6-3.
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 Έλεγχος πιστοποιητικών για λειτουργία σε θερμοκρασίες αναπτυσσόμενες στο σώμα της
πινακίδας από -15qC μέχρι 55qC, σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60068-2-14.
 Έλεγχος της θέσης τοποθέτησης των πινακίδων σύμφωνα με τη μελέτη, ή τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, καθώς και των προβλεπομένων οριζοντιογραφικών ανοχών από την μελέτη.
 Έλεγχος εξασφάλισης του απαιτούμενου ελάχιστου περιτυπώματος οδικής κυκλοφορίας.
 Έλεγχος της γωνίας απόκλισης από την κατακόρυφο κατά την τοποθέτηση των ΠΜΜ σύμφωνα
με τα σχέδια.
 Για την παραλαβή των ΠΜΜ από την Υπηρεσία, θα έχει προηγηθεί εκπαίδευση του
προσωπικού της επιλογής της Υπηρεσίας στην λειτουργία του συστήματος ελέγχου και
επικοινωνίας, με δαπάνες του Αναδόχου. Επίσης ο Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη σειρά
εγχειριδίων με τεχνική μετάφραση αυτών στην Ελληνική γλώσσα.
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

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια (τεμ), πλήρως εγκατεστημένων συστημάτων με βάση το περιεχόμενο
σύστημα προβολής, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας και το μέγεθος της ΠΜΜ (μέγιστο μήκος
αναγραφής και αριθμός των γραμμών εμφάνισης μηνυμάτων).
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 εργασία εγκατάστασης
του πλήρως εγκατεστημένου συστήματος ΠΜΜ. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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Η προμήθεια της ΠΜΜ (οθόνη και κέλυφος), ο υλικός εξοπλισμός (hardware) και το λογισμικό
(software) λειτουργίας του συστήματος ελέγχου και επικοινωνίας και τα εξαρτήματα ανάρτησης ή
στήριξης σε κάθε είδους διάταξη.



Η μεταφορά της ΠΜΜ και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων επιτόπου του έργου, και η τυχόν
προσωρινή αποθήκευσή τους μέχρι την ενσωμάτωση τους στη θέση τοποθέτησης.



Η εργασία ανάρτησης ή εγκατάστασης της πινακίδας σε κάθε είδους διάταξη.



Η σύνδεση της πινακίδας με το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής και το δίκτυο (ενσύρματο ή ασύρματο)
του συστήματος ελέγχου και επικοινωνίας ώστε να είναι άμεσα λειτουργική.



Η σύνδεση της πινακίδας με σύστημα τηλεχειρισμού, εφόσον αυτό προβλέπεται.



Η εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας για τον έλεγχο και τη λειτουργία του συνολικού
συστήματος της ΠΜΜ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

33029

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00:2009



Οι εργασίες δοκιμών λειτουργίας της συσκευής.



Η κατασκευή της διάταξης ανάρτησης ή στήριξης της πινακίδας, εκτός εάν προβλέπεται από τα
συμβατικά τεύχη ιδιαίτερη επιμέτρηση για το υπόψη αντικείμενο.



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.



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.
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Βιβλιογραφία



ΟΜΟΕ (*) - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ



ΟΜΟΕ-ΚΣΑ - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Τεύχος 6 - Κατακόρυφη Σήμανση
Αυτοκινητοδρόμων

_____________________________________________
(*) Παρατήρηση:
Οι ΟΜΟΕ πρέπει να αναμορφωθούν ώστε να είναι απολύτως συμβατές με την σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1317: Road
restraint systems: Οδικά Συστήματα Αναχαίτισης. Οδηγίες για τα ΣΑΟ.
Ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει συντάξει το 2003 κείμενα εισαγωγής και τεκμηρίωσης ΣΑΟ (τεύχος 1) και
Οδηγίες για τον σχεδιασμό και εγκατάσταση των ΣΑΟ (τεύχος 2).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης
Expropriation zone markers

Κλάση τιμολόγησης: 1
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0505-00 «Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης»
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 1501-05-05-05-00, 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 1501-05-05-05-00 εγκρίθηκε την 30η 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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Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις για τους προκατασκευασμένους δείκτες οριοθέτησης
απαλλοτριωμένης ζώνης. Οι δείκτες οριοθέτησης τοποθετούνται στις εξωτερικές οριογραμμές του
εγκεκριμένου κτηματολογικού διαγράμματος της ζώνης απαλλοτρίωσης της οδού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Οι προκατασκευασμένοι δείκτες θα είναι διαστάσεων 20 x 20 x 75 cm και κατασκευασμένοι από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Θα φέρουν οπλισμό κατηγορίας S400 (τυπικός οπλισμός: 4Φ8 και συνδετήρες Φ6/15).
Το σκυρόδεμα πάκτωσης των δεικτών στο έδαφος θα είναι κατηγορίας C12/15.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

α. Υλοποιείται επί του εδάφους η χάραξη της οριογραμμής της απαλλοτρίωσης με βάση τις συντεταγμένες
των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών, σύμφωνα με το κτηματολογικό διάγραμμα. Επιτρέπεται η απόκλιση
από τις προκαθοριζόμενες αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών δεικτών σε περίπτωση συνάντησης
εμποδίων, με την προϋπόθεση ότι η απόσταση μεταξύ των δεικτών δεν θα διαφέρει από την
προκαθορισμένη περισσότερο από r 5 m.
β.

Οι δείκτες υλοποίησης της οριογραμμής απαλλοτρίωσης θα τοποθετούνται ως εξής:
 Σε κάθε σημείο θλάσης της γραμμής απαλλοτρίωσης.
 Γενικά σε αποστάσεις μεταξύ έως ≤ 50 m όταν βρίσκονται σε ευθυγραμμία.
 Όταν η χάραξη της γραμμής απαλλοτρίωσης είναι παράλληλη με τον άξονα της οδού,
εφαρμόζονται οι αποστάσεις που προβλέπονται από τη μελέτη.

γ.

Επιπλέον δείκτες τοποθετούνται σε κάθε σημείο θλάσης της οριογραμμής απαλλοτρίωσης.

5
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δ. Στις θέσεις τοποθέτησης των δικτύων διανοίγεται όρυγμα κάτοψης 40 x 40 cm και βάθους έως 50 cm
στις θέσεις τοποθέτησης των δεικτών, εντός του οποίου τοποθετούνται σε κατακόρυφη θέση και
σταθεροποιούνται οι προκατασκευασμένοι δείκτες. Το όρυγμα πληρούται με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15,
ούτως ώστε ο δείκτης να εξέχει από το έδαφος κατά 40 cm.
ε. Μετά την πάκτωση, η φυσική ή διαμορφωμένη επιφάνεια γύρω από τη θεμελίωση θα αποκαθίσταται
στην αρχική της κατάσταση. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται και απορρίπτονται.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών και των διαστάσεων των προκατασκευασμένων δεικτών,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 της παρούσας.
 Έλεγχος της πάκτωσης (διαστάσεις ορύγματος, πλήρωση οπής με σκυρόδεμα).
 Τοπογραφικός έλεγχος των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών με δειγματοληπτικές μετρήσεις,
με βάση το εγκεκριμένο κτηματολογικό διάγραμμα.
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

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση των δεικτών γίνεται ανά τεμάχιο (τεμ).
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 εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η προμήθεια και μεταφορά των δεικτών και όλων των απαιτουμένων υλικών στις θέσεις
τοποθέτησης.

x

Οι τοπογραφικές εργασίες για τον καθορισμό των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών.

x

Η εκσκαφή ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του δείκτη, η
πλήρωση του εναπομένοντος όγκου του ορύγματος με άοπλο σκυρόδεμα και η αποκατάσταση της
επιφάνειας γύρω από το όρυγμα.

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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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

7

33038

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.080.30

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Μόνιμη περίφραξη οδών
Permanent road fences

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0506-00 «Μόνιμη περίφραξη οδών» 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 1501-05-05-06-00, 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 1501-05-05-06-00 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.

4

33042
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00:2009

Μόνιμη περίφραξη οδών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στις μόνιμες περιφράξεις οι οποίες εφαρμόζονται στις κλειστές υπεραστικές
οδούς για την παρεμπόδιση της εισόδου οχημάτων, πεζών και ζώων και οι περιφράξεις παρόδιων
εγκαταστάσεων των οδών (του Δημοσίου ή τρίτων).

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 EN 10244-2

Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc alloy coatings -- Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα
συρμάτων - Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων ψευδαργύρου

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα. Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity –
Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση

3

Όροι και ορισμοί

Ο τύπος της περίφραξης και οι θέσεις εφαρμογής καθορίζονται από τη Μελέτη. Οι συνήθεις εφαρμοζόμενοι
τύποι περίφραξης (τυποποιημένοι στα μεγάλα οδικά έργα) είναι οι εξής:

3.1 Περίφραξη υψηλή, τύπου Υ/2,25 (ύψους 2,25 m)
Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για περίφραξη ιδιοκτησιών του Δημοσίου στην περιοχή των οδικών έργων.

3.2 Περίφραξη μέσου ύψους
 Τύπος Υ/1,45 (ύψος 1,45 m).
 Τύπος Υ/1,60 (ύψος 1,60 m).
Χρησιμοποιείται για την περίφραξη των ζωνών διέλευσης της οδού.

5
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Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

©
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Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο.
 Σύρμα τάνυσης γαλβανισμένο.
 Πάσσαλοι και αντηρίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 Σκυρόδεμα πάκτωσης των πασσάλων στο έδαφος.
 Μικροϋλικά σύνδεσης στοιχείων περίφραξης.

4.2

Αποδεκτά υλικά

4.2.1

Συρματόπλεγμα – σύρμα

Το συρματόπλεγμα και το σύρμα τάνυσης θα έχουν υποστεί διαδικασία επιψευδαργύρωσης (γαλβάνισμα)
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10244-2 ή άλλα ισοδύναμα.
Το γαλβάνισμα του συρματοπλέγματος και του σύρματος θα πληρεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ
EN ISO 1461.
Κατά την κρίση της Επίβλεψης μπορούν να γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι του συρματοπλέγματοςσύρματος που προσκομίζεται στο έργο.
Η τοποθέτηση επιτρέπεται στο έργο μόνο μετά την αποδοχή του προσκομιζομένου συρματοπλέγματοςσύρματος που θα πιστοποιείται με υπογραφή σχετικού πρακτικού.
Για τα τυποποιημένα είδη περίφραξης (υψηλή ή μέσου ύψους) έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά συρματοπλέγματος - σύρματος και διαστάσεις (εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από την
Μελέτη):
α.

Περίφραξη υψηλή, Τύπος Υ/2,25
 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5 x 5 cm, με σύρμα Φ 3 mm,
βάρους 2,36 kg/m2, ύψους 1,94 m. Στο κάθε άκρο του συρματοπλέγματος θα υπάρχει ενίσχυση
από ένα γαλβανισμένο σύρμα Νο 19 διαμέτρου 3,6 mm.
 Σύρμα Νο 13 (Φ 2 mm), γαλβανισμένο, διπλό αγκαθωτό τοποθετούμενο στην ανώτατη πλευρά
της περίφραξης.
 Σύρμα Νο 19 (Φ 3,6 mm) γαλβανισμένο, που τοποθετείται στο μέσο του ύψους και διαγωνίως
χιαστί.
 Σύρμα Νο 17 (Φ 3,0 mm) γαλβανισμένο για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του
συρματοπλέγματος.
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Περίφραξη μέσου ύψους, Τύπος Υ/1,45
 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5 x 5 cm, με σύρμα Φ 3 mm,
βάρους 2,36 kgr/m2, ύψους 1,20 m. Στο κάθε άκρο του συρματοπλέγματος θα υπάρχει
ενίσχυση από ένα γαλβανισμένο σύρμα Νο 19 (σύρμα Φ 3,6 mm).
 Σύρμα Νο 13 (Φ 2 mm), γαλβανισμένο διπλό αγκαθωτό τοποθετούμενο στην ανώτατη πλευρά
της περίφραξης.
 Σύρμα Νο 19 (Φ 3,6 mm)
συρματοπλέγματος.

γ.

για

την

πρόσδεση

και

ενίσχυση

της

στερέωσης

του

Περίφραξη μέσου ύψους, Τύπος Υ/1,60
 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο με ορθογωνικές οπές (τύπου URSUS της BEKAERT) ή
ανάλογο, ύψους 1,60 m τύπου MEDIUM 160/23/5M με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 23 οριζόντια σύρματα (τα δυο ακραία Φ 2,50 mm και τα υπόλοιπα 21 εσωτερικά
Φ 2,00 mm) από ατσαλόσυρμα υψηλού ποσοστού άνθρακα (0,45 - 0,50%) και
εφελκυστικής αντοχής 1200-1400 N/mm2 (16 διαστήματα 0,05 m στο κάτω τμήμα, στη
συνέχεια 3 διαστήματα 0,10 m ακολούθως δυο διαστήματα 0,15 m και τέλος, στο ανώτερο
τμήμα, ένα διάστημα 0,20 m).
 Κατακόρυφα σύρματα ανά 0,15 m, Φ 1,9 mm από χάλυβα με περιεκτικότητα σε άνθρακα
d 0,10% και με αντοχή σε εφελκυσμό 400/500 N/mm2.
 Ελάχιστο βάρος γαλβανίσματος (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461): 210 gr/m2.
 Σύρμα Νο 17 (Φ 3,0 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση του συρματοπλέγματος.

4.2.2

Πάσσαλοι - αντηρίδες - σκυρόδεμα πάκτωσης

Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή δονητικό) ελάχιστης
κατηγορίας C30/37, «στεγανό» και «υψηλής αντίστασης σε παγετό», όπως ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 206-1.
Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό ή κόλουρου πυραμίδας διατομής κυκλικής ή σχήματος
κανονικού οκταγώνου/εξαγώνου. Ο κύριος οπλισμός των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το μήκος των
πασσάλων και τουλάχιστον 6 Ø10 (S400 KTX) σε περίπτωση κυκλικής, οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατομής
και 4 Ø8 (S400 KTX) σε περίπτωση ορθογωνικής (και τετραγωνικής) διατομής. Ως οπλισμός διατομής θα
χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής
διατομής) Ø4 (S400 KTX) ανά 35 cm σε όλο το μήκος των πασσάλων.
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Πίνακας 1 – Διαστάσεις και χαρακτηριστικά αντοχής πασσάλων περίφραξης
Τύποι περίφραξης
Χαρακτηριστικά πασσάλων – αντηρίδων

Υψηλή

Μέσου ύψους

Υ/2,25

Υ/1,45

Υ/1,60

300

1,90

210

στη βάση [cm]

13

12

12

στην κορυφή [cm]

10

9

9

12

9

9

στη βάση [cm]

13

12

12

στην κορυφή [cm]

12

9

9

Ελεύθερο ύψος πασσάλου για έλεγχος αντοχής με
εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου F [cm]

230

150

150

Ελάχιστη ροπή αστοχίας Μ [kNm]

3,75

2,40

2,40

Ύψος [cm]
Διάμετρος κυκλικής διατομής ή περιγεγραμμένου
κύκλου οκταγωνικής διατομής:

Πλευρά ορθογωνικής διατομής [cm]
Πλευρά πρισματικής ορθογωνικής διατομής:

Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο, σε ποσοστό 0,5% του πλήθους που θα
χρησιμοποιηθεί στο έργο, και κατ΄ ελάχιστο σε 2 τεμάχια. Οι προς δοκιμασία πάσσαλοι θα λαμβάνονται
τυχαία από τους πασσάλους που έχουν προσκομισθεί στο εργοτάξιο.
Ο έλεγχος της ροπής αστοχίας M θα γίνεται με σταδιακή εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου (F) σε
απόσταση 2,20 m από τη στέψη της πάκτωσης (0,10 m από την κορυφή) για την υψηλή περίφραξη και σε
απόσταση 1,40 m για την μέσου ύψους. Όταν ένας από τους δοκιμαζόμενους πασσάλους αστοχήσει για
F < 1,70 kN απορρίπτεται η παρτίδα στην οποία αυτός ανήκει.
Οι αντηρίδες θα έχουν μήκος 3,00 m και θα είναι προκατασκευασμένες (όπως οι πάσσαλοι).
Το σκυρόδεμα πάκτωσης του πασσάλου στο έδαφος θα είναι κατηγορίας C8/10.
4.2.3

Μικροϋλικά σύνδεσης

Τα διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης των αντηρίδων με τους πασσάλους (κοχλίες, περικόχλια κλπ.), θα έχουν
υποστεί διαδικασία επιψευδαργύρωσης (γαλβάνισμα) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1461. Ο
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία και πιστοποιητικό περί της ποιότητας του γαλβανίσματος
αυτών των τεμαχίων.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Η ζώνη γύρω από τη γραμμή περίφραξης θα καθαρίζεται σε πλάτος 1,00 m από δέντρα, θάμνους, κορμούς
δέντρων και άλλα εμπόδια. Εξομάλυνση του εδάφους δεν απαιτείται εκτός από περιοχές με έντονες
εναλλαγές της κλίσης του εδάφους σε μικρές αποστάσεις, που καθιστούν δυσχερή την ευθυγράμμιση και
προσαρμογή των πασσάλων στο ανάγλυφο του εδάφους.
Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της ζώνης περίφραξης θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση με την
ελάχιστη δυνατή ενόχληση και βλάβη της γύρω περιοχής.
Σε γέφυρες, κάτω διαβάσεις και οχετούς, η περίφραξη θα τερματίζεται στους πτερυγότοιχους ώστε να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των ζώων και των πλημμυρικών απορροών.
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Για τις τυποποιημένες περιφράξεις έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στον παρακάτω Πίνακα 2.
Πίνακας 2 - Διαστάσεις θεμελίωσης – Αποστάσεις πασσάλων – Εγκατάσταση συρματοπλέγματος
Τύπος περίφραξης
Α/
Α

1.

Υψηλή

Χαρακτηριστικά στοιχεία

Διαστάσεις
διανοιγόμενων
πασσάλων [mm]

οπών

Μέσου ύψους

Υ/2,25 m

Υ/1,45 m

Υ/1,60 m

Διάμετρος

250

200

200

Βάθος

550

300

350

Διάμετρος

600

400

400

Βάθος

150

100

100

θεμελίωσης

x Κατώτερο τμήμα οπής:

x Ανώτερο τμήμα οπής

2.

Μέγιστη απόσταση πασσάλων [m]

3,0

2,5

2,5

3.

Μέγιστη απόσταση πασσάλων με αντηρίδες [m]

60

60

60

4.

Επιπλέον αντηρίδες τοποθετούνται σε κάθε οριζόντια
ή κατακόρυφη γωνία μεγαλύτερη από

15q

15q

15q

5.

Τοποθέτηση διπλού αγκαθωτού σύρματος Νο 13
στην άνω παρειά της περίφραξης σε 3 σειρές
[διέρχεται
από
πασσάλους
μέσα
από
προδιαμορφωμένες οπές Φ 10 mm]. Αποστάσεις
μεταξύ σειρών αγκαθωτού σύρματος [mm]

100

80

80

6.

Απαιτούμενες ενισχύσεις συρματοπλέγματος:
x Ενίσχυση χιαστί με 2 σύρματα Νο 19



-

-

x Ενίσχυση στο μέσο με 1 σύρμα Νο 19





-

x Πρόσδεση σε 3 σημεία των πασσάλων με άλλο
σύρμα Νο 17







Η απόσταση τοποθέτησης των πασσάλων θα μετράται παράλληλα με την κλίση του εδάφους. Οι πάσσαλοι
θα τοποθετούνται κατακόρυφα.
Όταν στην θέση πάκτωσης του πασσάλου συναντάται βράχος, θα διανοίγεται οπή ελάχιστου βάθους: 35 cm
για ενδιάμεσο πάσσαλο, 50 cm για τερματικό, γωνιακό ή πάσσαλο θύρας. Η διάμετρος της οπής θα είναι
τουλάχιστον 3 cm μεγαλύτερη από τη διάμετρο του πασσάλου. Η πάκτωση του πασσάλου στην περίπτωση
αυτή θα γίνεται με ρευστό κονίαμα.
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Όταν βρεθεί συμπαγής βράχος κάτω από στρώμα εδάφους ή μη συνεκτικό επιφανειακό υλικό, η διάτρηση
για την θεμελίωση θα προχωράει και εντός του βράχου μέχρι να εξασφαλισθεί το απαιτούμενο βάθος
θεμελίωσης.
Όταν το πάχος του υπερκειμένου του βράχου εδαφικού στρώματος είναι μεγαλύτερο από 30 cm, θα
διαμορφώνεται πλάκα αγκύρωσης από σκυρόδεμα από τη στάθμη του συμπαγούς βράχου έως τη στάθμη
του φυσικού εδάφους. Όταν το πάχος του υπερκείμενου στρώματος είναι ίσο με 30 cm ή μικρότερο, τότε δεν
απαιτείται πλάκα αγκύρωσης και ο πάσσαλος θα πακτώνεται στο συμπαγή βράχο.
Στους τερματικούς πασσάλους τοποθετούνται αντηρίδες.
Όταν η νέα περίφραξη συνδέεται με υφιστάμενη, θα πρέπει στο σημείο της ένωσης να τοποθετείται
τερματικός πάσσαλος.
Το συρματόπλεγμα θα τοποθετείται στην πλευρά του πασσάλου που βρίσκεται προς την οδό.
Στα καμπύλα τμήματα το συρματόπλεγμα θα τοποθετείται στην πλευρά του πασσάλου που βρίσκεται στο
εξωτερικό της καμπύλης.
Πριν από τη σύνδεση του πλέγματος στον πάσσαλο, θα τανύεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,
με κατάλληλο εργαλείο (π.χ. ναυτικό κλειδί). Η εφαρμοζόμενη δύναμη τάνυσης θα πρέπει να έχει
ομοιόμορφη κατανομή επί των διαμηκών συρμάτων, έτσι ώστε να μην παραμορφώνεται το σχήμα των
βρόχων του πλέγματος. Η χρήση μηχανοκίνητου οχήματος για την τάνυση του πλέγματος δεν επιτρέπεται.
Μάτισμα του πλέγματος μεταξύ διαδοχικών πασσάλων επιτρέπεται μόνον όταν η ελάχιστη απόσταση από το
επόμενο μάτισμα είναι 15 m. Το μάτισμα του πλέγματος θα γίνεται με περιτύλιξη των άκρων των
συνδεομένων ρολών κατά τουλάχιστον έξι πλήρεις περιστροφές. Κοντά σε τερματικό πάσσαλο ή όπου
προβλέπεται θύρα δεν επιτρέπεται μάτισμα.
Τα διαμήκη σύρματα ενίσχυσης του πλέγματος θα τυλίγονται γύρω από τον πάσσαλο και ύστερα γύρω από
τον εαυτό τους με τουλάχιστον τέσσερις περιστροφές.
Σε ενδιάμεσους πασσάλους το πλέγμα θα δένεται στο άνω και κάτω μέρος του και σε ενδιάμεσα σημεία σε
αποστάσεις που δε θα υπερβαίνουν τα 30 cm. Η πρόσδεση του πλέγματος θα γίνεται με σύρμα ή με
μεταλλικούς σφικτήρες. Τα σύρματα τάνυσης θα ματίζονται στο πλέγμα και στις δύο πλευρές του πασσάλου
(δύο περιστροφές στο πίσω τμήμα του πασσάλου και μία στο εμπρόσθιο τμήμα).
Στα τμήματα που λόγω της τάνυσης ασκούνται δυνάμεις έλξης του πασσάλου από το έδαφος (π.χ. σε
ταπεινώσεις της κατά μήκος κλίσης), θα τοποθετείται πρότονος, ο οποίος θα συνδέεται με κάθε βρόχο του
συρματοπλέγματος καθώς και με τα ακραία διαμήκη σύρματα, έτσι ώστε να διατηρείται σε όλο το ύψος του
πλέγματος το κανονικό του σχήμα. Ο πρότονος θα αγκυρώνεται στο έδαφος με αγκύριο, σε βάθος
τουλάχιστον 60 cm. Εάν ο πρότονος αγκυρωθεί σε συμπαγή βράχο, τότε θα πρέπει να διανοιχθεί στο βράχο
οπή διαμέτρου 5 cm και βάθους τουλάχιστον 25 cm.
Οι προβλεπόμενες από την μελέτη θύρες θα κατασκευάζονται με τον αυτό τύπο πλέγματος της περίφραξης.
Το άνοιγμα της θύρας θα καλύπτεται με ένα επαρκώς τανυσμένο και ευθυγραμμισμένο πλέγμα σε πλαίσιο,
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η θύρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει με το χέρι.
Σε θέσεις διασταύρωσης της γραμμής της περίφραξης με ηλεκτρικό δίκτυο, θα κατασκευάζεται γείωση
ακριβώς κάτω από το σημείο διασταύρωσης, με έμπηξη στο έδαφος γαλβανισμένης ή επιχαλκωμένης
ράβδου ελάχιστης διαμέτρου 13 mm και μήκους 2,5 m. Η ράβδος θα εμπήγνυται κάθετα στο έδαφος σε
βάθος μέχρις ότου το κορυφαίο τμήμα της να βρίσκεται 15 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Όταν η
κατακόρυφη έμπηξη της ράβδου δεν είναι δυνατή, θα χρησιμοποιείται ισοδύναμο οριζόντιο σύστημα
γείωσης.
Κάθε στοιχείο του πλέγματος της περίφραξης θα συνδέεται στη ράβδο γείωσης με αμιγώς χάλκινα σύρματα
διαμέτρου 5 mm ή με ανάλογο αγωγό. Όλες οι συνδέσεις θα πραγματοποιούνται με ανοξείδωτους σφικτήρες.
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Όταν παράλληλα ή σχεδόν παράλληλα στη γραμμή περίφραξης διέρχεται ηλεκτρικό δίκτυο το
συρματόπλεγμα θα γειώνεται σε κάθε άκρη ή θύρα και σε ενδιάμεσα σημεία που απέχουν μεταξύ τους το
πολύ 500 m.
Μετά το πέρας της κατασκευής, η φυσική ή διαμορφωμένη επιφάνεια γύρω από την περιοχή των πασσάλων
θα αποκαθίσταται στην αρχική της κατάσταση. Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής θα
απομακρύνονται και θα απορρίπτονται στον προβλεπόμενο από τη μελέτη ή τα λοιπά συμβατικά τεύχη
χώρο.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος συμμόρφωσης της κατασκευασθείσας περίφραξης ως προς τα υλικά και τον
προβλεπόμενο τύπο που καθορίζεται στην μελέτη.
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της περίφραξης, σύμφωνα με την παράγραφο
4.2 της παρούσας.
 Έλεγχος της πάκτωσης των πασσάλων, της τάνυσης και της στερέωσης του συρματοπλέγματος
επί των πασσάλων.
 Έλεγχος της επιπεδότητας συρματοπλέγματος (να μην παρουσιάζει παραμορφώσεις).
 Έλεγχος της διακοπής της περίφραξης σε θέσεις γεφυρών, κάτω διαβάσεων και οχετών.
 Έλεγχος των θέσεων διασταύρωσης ή παράλληλης όδευσης με την περίφραξη αγωγών
ηλεκτρικού ρεύματος (απαιτείται η κατασκευή γείωσης).
 Οριζοντιογραφικός έλεγχος της περίφραξης και των θέσεων των θυρών, ως προς τα
προβλεπόμενα στην μελέτη.
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

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Προκειμένου περί τυποποιημένων περιφράξεων η επιμέτρηση θα γίνεται σε πραγματικά μέτρα μήκους
κατασκευασμένης περίφραξης ανάλογα με τον τύπο της. Για μη τυποποιημένες περιφράξεις η εργασία
επιμετράται σε m2 περίφραξης (επιφάνεια συρματοπλέγματος).
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 εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

11
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 Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση ενσωμάτωσης του έργου όλων των υλικών που
απαιτούνται για την κατασκευή της περίφραξης.
 Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη κατασκευή της περίφραξης και της
τυχόν απαιτούμενης γείωσης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην παρούσα Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.
 Οι εργασίες της εκσκαφής και αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από τη θεμελίωση καθώς
και η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής.
 Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήμανση της θέσης της περίφραξης (όρια απαλλοτρίωσης
κλπ.).
Λοιποί τύποι περίφραξης, όπως συνδυασμός τοιχίσκου με περίφραξη ή μεταλλικού στηθαίου με περίφραξη,
επιμετρώνται είτε ως πλήρης αποπερατωμένη εργασία ανά τρέχον μέτρο ή αναλυτικά (τοιχίο, στηθαίο,
επιφάνεια συρματοπλέγματος κ.ο.κ.), σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.

12
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0701-00 «Υποδομή οδοφωτισμού» 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 1501-05-07-01-00, 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 1501-05-07-01-00 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

33052
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009

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

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

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 6

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 6

4.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 6

4.2

Αποδεκτά υλικά .......................................................................................................................... 6

5

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

5.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 7

5.2

Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων ........................................................................................ 8

5.3

Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων ................................................................. 8

5.4

Έλξη καλωδίων ........................................................................................................................... 8

5.5

Εγκατάσταση γείωσης ............................................................................................................... 9

5.6

Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων .................................................... 9

5.7

Στήριξη ιστών οδοφωτισμού ..................................................................................................... 9

5.8

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) .................................................................................. 10

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ......................................................................... 10

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος .................................................. 11

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 11

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 13

3

33053

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009

©

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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Υποδομή οδοφωτισμού

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της υποδομής του οδοφωτισμού η οποία περιλαμβάνει:
 Την εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων (σκαμμάτων) για την τοποθέτηση των σωληνώσεων
διέλευσης καλωδίων, των φρεατίων και της θεμελίωσης των ιστών φωτισμού, την
αποκατάσταση της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και την
απομάκρυνση των περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής.
 Την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.
 Την προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων.
 Την προκατασκευή ή την επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των βάσεων έδρασης των ιστών
φωτισμού.
 Την προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες.
 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων.
 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων.
 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).
 Τις δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου.

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 HD 21-1 S4

Cables of rated voltages up to and including 450/750V and having thermoplastic
insulation - Part 1: General requirements -- Καλώδια ονοµαστικής τάσης µέχρι και
450/750V που έχουν θερµοπλαστική µόνωση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ 563.4

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V
- Part 4: Sheathed cables for fixed wiring -- Καλώδια µε µόνωση από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονοµαστικής τάσης µέχρι και 450/750 V - Μέρος 4:
Καλώδια µε µανδύα για σταθερή καλωδίωση

ΕΛΟΤ 843

Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for rated voltage 600/1000
V -- Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και μανδύα από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

5
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ΕΛΟΤ EN 60228

Conductors of insulated cables -- Αγωγοί μονωμένων καλωδίων

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods -- Θερμό γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως διαμορφωμένων σιδηρών
και χαλύβδινων στοιχείων. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων, κατασκευής φρεατίων και βάσεων ιστών.
 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος.
 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων.
 Σωλήνες PVC, PE και γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες.
 Πλάκες γείωσης, χάλκινοι αγωγοί (πολύκλωνοι & μονόκλωνοι) και ακροδέκτες (σφικτήρες)
γείωσης.
 Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων.
 Γαλβανισμένα αγκύρια με κοχλίωση (κλωβός αγκύρωσης).
 Καλώδια τύπου A05VV-R, A05VV-U (NYM κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 21-1 S4).
 Καλώδια τύπου Ε1VV-U, Ε1VV-R, E1VV-S (NYY κατά ΕΛΟΤ 843, J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S).
 Υλικά κατασκευής κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).
 Κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά.
 Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων.

4.2

Αποδεκτά υλικά

Για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ισχύουν οι εξής απαιτήσεις:
1.

Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15.

2.

Το σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών θα είναι κατηγορίας C20/25.

3.

Ο σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος θα είναι κατηγορίας S500 ΚΤΧ (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).

4.

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις.

6
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5.

Ο σωλήνας PVC διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar.

6.

Ο πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 25 mm2, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 60228.

7.

Ο μονόκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 6 mm2, σύμφωνα με το Πρότυπο
IEC EN 60228.

8.

Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø90 θα είναι αντοχής 6 bar.

9.

Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar.

10. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα), διαμέτρου Φ101,6 (4’’).
11. Το σύρμα-οδηγός θα έχει διατομή 5 mm2 και θα είναι γαλβανισμένο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN ISO 1461.
12. Η πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό θα έχει διαστάσεις 500 x 500 x5 mm.
13. Τα αγκύρια με κοχλίωση θα είναι από χάλυβα κατηγορίας S400s ΚΤΧ (βλέπε Βιβλιογραφία της
παρούσας), γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
14. Τα καλώδια τύπου A05VV-U ή A05VV-R θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE, βλέπε
Βιβλιογραφία της παρούσας) με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ 563.4 αποτελούμενα από:


Μονόκλωνο αγωγό διατομής 4 mm2



Πολύκλωνο αγωγό διατομής 6 mm2



Τρίκλωνο αγωγό διατομής 3 x 1,5 mm2

15. Τα καλώδια τύπου Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση από
θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ 843 με διατομές:


2 x 10 mm2



3 x 10 mm2



4 x 10 mm2

16. Ο ακροδέκτης γείωσης (σφικτήρας) θα είναι για αγωγό διατομής 25 έως 35 mm2.
17. Τα υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) θα συμμορφώνονται με την Απόφαση
ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
18. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN ISO 1461.
19. Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό λατομείου.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα και τα
σχέδια της μελέτης.
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Επιβάλλεται να γίνεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου τοποθέτησης των καλωδίων σε όσα τμήματα
προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) λόγω εμποδίων, και η έγγραφη αποδοχή της από τον
επιβλέποντα εφόσον το νέο μήκος είναι μεγαλύτερο από το 5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα
σχέδια.

5.2

Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι (βάθους τουλάχιστον 70 cm)
στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης, με στάθμη πυθμένα σε βάθος 10 cm κάτω από
την προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η
τάφρος θα επανεπιχώνεται με άμμο, ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια συμπληρώνεται με
κατάλληλα υλικά επιχωμάτων με κοκκομετρική διαβάθμιση η οποία διέρχεται κατά 100% από το κόσκινο
βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, όμως αυτή δεν μπορεί να
έχει πλάτος μικρότερο από 300 mm. Το υλικό της επανεπίχωσης συμπυκνώνεται ώστε να δέχεται τα φορτία
που προβλέπονται να διέρχονται στην επιφάνεια της τάφρου χωρίς να παραμορφώνεται.
Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής θα απομακρύνονται και θα απορρίπτονται σε χώρο εγκρινόμενο
από την Υπηρεσία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη σχετικά με χώρους απόρριψης
άχρηστων υλικών.

5.3

Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων

Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου θα τοποθετούνται στην τάφρο και θα στερεώνονται κατάλληλα
ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο αποχωρισμός τους κατά τη διάρκεια των εργασιών
επανεπίχωσης ή εγκιβωτισμού τους σε σκυρόδεμα.
Όπου χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως απαραίτητου
μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).
Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε θα τοποθετείται επιστόμιο στα άκρα της
σωλήνωσης. Οι σωλήνες πρέπει να παραμένουν εσωτερικά καθαροί. Πριν από την τοποθέτηση των
καλωδίων, θα ελέγχεται το εσωτερικό τους με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του
σωλήνα.
Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η εσωτερική διάμετρός τους, με ελάχιστη
ακτίνα καμπυλότητας 12πλάσια της διαμέτρου των.
Οι σιδηροσωλήνες μεταξύ τους θα συνενώνονται με κοχλιωτούς συνδέσμους.
Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που τραυματίζουν τα καλώδια.
Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωμα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια, θα γίνεται με σωλήνες που
θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια.
Εντός των σωλήνων διέλευσης καλωδίων τοποθετείται γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των
καλωδίων.

5.4

Έλξη καλωδίων

Η έλξη των καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες διέλευσης
καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός
του σωλήνα.
Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα χρησιμοποιείται
δυναμόμετρο για τον έλεγχο της αναπτυσσόμενης δύναμης σύμφωνα με την αντοχή σε εφελκυσμό που
ορίζει ο κατασκευαστής των καλωδίων.
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Εγκατάσταση γείωσης

Ο αγωγός γείωσης διατομής 25 mm2 τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων.
Αυτός συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) με αγωγό
διατομής 6 mm2 με σφικτήρες. Οι πλάκες γείωσης τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και
συνδέονται με τον αγωγό γείωσης, με αγωγό διατομής 25 mm2 ή μεγαλύτερης εάν έτσι ορίζεται στη μελέτη.

5.6

Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων

Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια και θα τοποθετούνται εντός της τάφρου των
καλωδίων, στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη. Αυτά θα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25,
θα φέρουν διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση και θα φέρουν στον πυθμένα τους σωλήνα PVC Ø50.
Η πλήρωση του κενού μεταξύ των παρειών του σκάμματος και των φρεατίων επανεπιχώνεται με άμμο
λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή (π.χ. πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική
της κατάσταση.

5.7
5.7.1

Στήριξη ιστών οδοφωτισμού
Με βάσεις στήριξης (ιστοί από αλουμίνιο ή χάλυβα)

Οι βάσεις στήριξης (θεμελίωση) των ιστών οδοφωτισμού θα είναι είτε προκατασκευασμένες από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 είτε θα κατασκευάζονται με πασσάλους (έγχυτους από σκυρόδεμα ή
εμπηγνυόμενους σιδηροπασσάλους χάλυβα κατηγορίας S500s, με κατάλληλη προστασία έναντι
διάβρωσης). Η θεμελίωση με εφαρμογή πασσάλων συνιστάται για υψηλούς ιστούς (H > 14 m).
Επί της προκατασκευασμένης βάσης ή του κεφαλοδέσμου των πασσάλων πακτώνεται το στοιχείο
αγκύρωσης του ιστού σύμφωνα με τη μελέτη. Το στοιχείο αγκύρωσης θα πρέπει να παραμένει ακλόνητο
κατά τη σκυροδέτηση με εφαρμογή π.χ. ηλεκτροσυγκόλλησης στο πλέγμα οπλισμού της βάσης.
Κατασκευή προκατασκευασμένης βάσης. Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων βάσεων, θα
ελέγχεται από τον επιβλέποντα το σκάμμα για τις πραγματικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης και
αναλόγως με τον εκτιμώμενο κίνδυνο θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης του σκάμματος ή/και
προστασίας έναντι πτώσης ανθρώπων ή ζώων.
Η προκατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και η τοποθέτηση
τους μέσα στα σκάμματα θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται
το σύστημα των αγκυρίων με κοχλίωση, τα οποία πρέπει να παραμένουν κατακόρυφα με
ηλεκτροσυγκόλληση ή κατάλληλες διατάξεις πλαισίων κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η στάθμη
τοποθέτησης της προκατασκευασμένης βάσης θα ελέγχεται ότι είναι σύμφωνη με τα σχέδια.
Κατά τη σκυροδέτηση και στη συνέχεια μέχρι την τοποθέτηση του ιστού οι προεξέχοντες κοχλίες του
στοιχείου αγκύρωσης θα προστατεύονται με πλαστικά καλύμματα (κατ’ ελάχιστο τεμάχιο πλαστικού
σωλήνα). Επίσης θα φράσσονται τα άκρα των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων που τοποθετούνται μέσα
στη βάση του φωτιστικού για την αποφυγή τυχόν έμφραξης τους.
Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις θα γίνεται με άμμο λατομείου και θα αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή
επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.
Κατασκευή βάσης με πασσάλους. Αυτή θα γίνεται σύμφωνα με την μελέτη.
5.7.2

Με πάκτωση (ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα)

Ο πυθμένας της τάφρου θα διαμορφώνεται με σκυρόδεμα πάχους 0,15 m. Ο ιστός θα εγκαθίσταται σε
κατακόρυφη θέση και ο κενός χώρος της τάφρου θα επανεπιχώνεται με προϊόντα εκσκαφής (βλέπε
παράγραφο 5.2), έως 0,20 m από την επιφάνεια του εδάφους. Η τελική διαμόρφωση μέχρι την επιφάνεια του
εδάφους θα γίνεται με σκυρόδεμα.
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Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)

Η κατασκευή του πίλλαρ θα γίνεται από προκατασκευασμένα τεμάχια (ερμάρια μεταλλικά, στεγανά ή από
ανθεκτικό πλαστικό π.χ. για τοποθέτηση κοντά σε θάλασσα) και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου,
περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης του από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, για κάθε
τύπο που ορίζεται στην μελέτη, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων. Η θύρα του πίλλαρ θα φέρει
κλείθρο σύμφωνα με τη μελέτη.
Η βάση έδρασης του πίλλαρ θα περιλαμβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίων.
Κάθε πίλλαρ θα χωρίζεται σε δυο μέρη με στεγανή διανομή, για την τοποθέτηση αντίστοιχα του μετρητή της
ΔΕΗ και όλων των οργάνων διακοπής και προστασίας των γραμμών. Οι εξωτερικές και εσωτερικές
επιφάνειες του πίλλαρ, μετά την κατασκευή τους θα υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία (θερμό
γαλβάνισμα ή και εποξειδική βαφή) για την προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. Ολόκληρο το
πίλλαρ θα έχει βαθμό προστασίας ΙP55.
Η διανομή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου ή από ανθεκτικό
πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα με χυτόπρεσσα. Τα κιβώτια
θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας θάλασσας. Τα κιβώτια
θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του
καλωδίου τηλεχειρισμού, καθώς και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής οδοφωτισμού, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.2 της παρούσας.
 Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) της διανοιγόμενης
τάφρου, του υλικού επανεπίχωσης και του βαθμού συμπύκνωσης αυτού.
 Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της
διαμέτρου του σωλήνα.
 Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των καλωδίων.
 Έλεγχος των συνθηκών (της αντοχής) του εδάφους θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των
ιστών οδοφωτισμού.
 Έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής της θεμελίωσης σύμφωνα με τη μελέτη.
 Έλεγχος της εφαρμογής ελαστικών καλυμμάτων στις κοχλιώσεις των αγκυρίων, στήριξης της
βάσης των ιστών οδοφωτισμού.
 Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου, και κατ΄ ελάχιστον:
α.

έλεγχος υπό τάση της συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και του κιβωτίου πίλλαρ

β.

έλεγχος διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο

γ.
έλεγχος της
βραχυκυκλώματος

εγκατάστασης

γείωσης

με

δημιουργία

συνθηκών

ελεγχόμενου

 Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας μετά το πέρας των εργασιών
κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού και απομάκρυνσης των περισσευμάτων των
προϊόντων εκσκαφής και απόρριψης αυτών σε εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις.
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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.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Η υποδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/ αντικείμενα:
α.

Την εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και την επανεπίχωση.

β.

Τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων και το σύρμα – οδηγό.

γ.

Τους αγωγούς γείωσης (διακρίνονται ως προς την διατομή).

δ.

Τους ακροδέκτες αγωγού γείωσης.

ε.

Τις πλάκες γείωσης.

στ. Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας με το κάλυμμα τους, πλήρως τοποθετημένα.
ζ.

Την προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με
βάση την τυπική διατομή της Μελέτης.

η.

Τα καλώδια κατά τύπο και διατομή αγωγού.

θ.

Την κατασκευή πίλλαρ. Διακρίνονται με βάση τον αριθμό αναχωρήσεων.

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 ανωτέρωεργασάς. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:


Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των σκαμμάτων, της φυσικής ή
τεχνητής επιφάνειας, στην αρχική της ποιοτική κατάσταση με αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος
οδοστρώματος ή πεζοδρομίου κλπ., καθώς και η μεταφορά και απόρριψη των περισσευμάτων των
προϊόντων εκσκαφής.



Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεμελίωσης των ιστών, των φρεατίων και των λοιπών
στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστημα της υποδομής οδοφωτισμού ώστε να είναι έτοιμο να δεχθεί το
σύστημα επιδομής οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κλπ.).



Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων διέλευσης αυτών, γειώσεων
και μικροϋλικών, η μεταφορά όλων αυτών επιτόπου του έργου και η ενσωμάτωση τους στο έργο.



Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης σε άμμο, ή σε σκυρόδεμα.



Η κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).
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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.



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
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
Road lighting columns and fixtures

Κλάση τιμολόγησης: 10
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-07-02-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0702-00 «Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα» 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 1501-05-07-02-00, 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 1501-05-07-02-00 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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Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της ανωδομής του οδοφωτισμού και περιλαμβάνει:
 Την προμήθεια και εγκατάσταση τυποποιημένων ιστών οδοφωτισμού, βραχιόνων, φωτιστικών
σωμάτων, λαμπτήρων, συσκευών ελέγχου λειτουργίας καθώς και άλλων εξαρτημάτων,
απαιτούμενων για το φωτισμό οδών, σταθμών διοδίων και σταθμών εξυπηρέτησης.
 Όλες τις δοκιμές καλής λειτουργίας του οδοφωτισμού.
Ειδικού τύπου ιστοί (π.χ. αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικών εφαρμογών κλπ.) δεν περιλαμβάνονται στο
αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής και αντιμετωπίζονται σαν μεταλλικές κατασκευές
διαστασιολογημένες κατά EC3, με αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με τις οικίες Προδιαγραφές
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.

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 1501-05-07-01-00

Infrastructure for road lighting -- Υποδομή οδοφωτισμού

ΕΛΟΤ EN 40-1

Lighting columns - Part 1: Definitions and terms -- Στύλοι φωτισμού - Μέρος
1: Ορισμοί και όροι

ΕΛΟΤ EN 40-2

Lighting Columns - Part 2: General requirements and dimensions -- Ιστοί
φωτισμού - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις και διαστάσεις

ΕΛΟΤ EN 40-3-1

Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for
characteristic loads -- Στύλοι φωτισμού - Μέρος 3-1: Σχεδιασμός και
επαλήθευση - Προδιαγραφή για χαρακτηριστικά φορτία

ΕΛΟΤ EN 40-3-2

Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing -Στύλοι φωτισμού - Μέρος 3-2: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Επαλήθευση με
δοκιμές

ΕΛΟΤ EN 40-3-3

Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - Verification by
calculation -- Στύλοι φωτισμού - Μέρος 3-3: Σχεδιασμός και επαλήθευση Επαλήθευση βάσει υπολογισμών

ΕΛΟΤ EN 40-5

Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns -- Στύλοι
φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού
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ΕΛΟΤ EN 40-6

Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns -Στύλοι φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο

ΕΛΟΤ EN 40-7

Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer
composite lighting columns -- Στύλοι φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για
ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές

ΕΛΟΤ EN 40-9

Lighting columns - Part 9: Special requirements for reinforced and
prestressed concrete lighting columns -- Στύλοι φωτισμού - Μέρος 9: Eιδικές
απαιτήσεις για στύλους φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο
σκυρόδεμα

ΕΛΟΤ EN 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions – Προϊόντα θερμής εξέλασης για χάλυβες κατασκευών – Μέρος 1
: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10149-1

Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming Part 1: General delivery conditions. -- Πλατεά προϊόντα θερμής έλασης από
χάλυβες υψηλής αντοχής για ψυχρή διαμόρφωση - Μέρος 1: Γενικοί όροι
παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10149-2

Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming Part 2: Delivery conditions for thermomechanically rolled steels. -- Πλατεά
προϊόντα θερμής έλασης από χάλυβες υψηλής αντοχής για ψυχρή
διαμόρφωση - Μέρος 2: Όροι παράδοσης για θερμομηχανικά ελατούς
χάλυβες

ΕΛΟΤ EN ISO 15612

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials Qualification by adoption of a standard welding procedure -- Προδιαγραφή
και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών Αξιολόγηση καταλληλότητας με βάση πρότυπη διαδικασία συγκόλλησης

ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials Welding procedure specification - Part 1: Arc welding-- Προδιαγραφή και
έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών - Προδιαγραφή
διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1: Συγκόλληση τόξου

ΕΛΟΤ EN ISO 15613

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials Qualification based on pre-production welding test -- Προδιαγραφή και
έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών Αξιολόγηση καταλληλότητας βασιζόμενη σε δοκιμή συγκόλλησης κατά την
διαδικασία πριν την παραγωγή

ΕΛΟΤ EN 287-1

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels – Δοκιμασία
καταλληλότητας συγκολλητών - Μέρος 1: Χάλυβες

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods -- Θερμό γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως
διαμορφωμένων σιδηρών και χαλύβδινων στοιχείων. Προδιαγραφές και
μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 60598.02.03

Luminaires – Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and
street lighting -- Φωτιστικά σώµατα - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις Φωτιστικά σώµατα για οδικό φωτισµό

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 9000

Quality management systems – Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο
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ΕΛΟΤ ΕΝ 60384.01

Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 1 : Generic
specification -- Σταθεροί πυκνωτές για χρήση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό –
Μέρος 1 : Γένια προδιαγραφή

ΕΛΟΤ EN 485-2

Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical
properties -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Φύλλα, ταινίες και επίπεδες
πλάκες - Μέρος 2: Μηχανικές ιδιότητες

ISO 209-1

Wrought aluminium and aluminium alloys -- Chemical composition and forms
of products -- Part 1: Chemical composition -- Σφυρήλατο αλουμίνιο και
κράματα αλουμινίου. Χημική σύνθεση και μορφές προϊόντων. Μέρος 1:
Χημική σύνθεση

ΕΛΟΤ EN 15088

Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works
- Technical conditions for inspection and delivery -- Αλουµίνιο και κράµατα
αλουµινίου - ∆οµικά προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες ελέγχου
και παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 12020-2

Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN
AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form -Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆ιελασµένο προφίλ ακριβείας από
κράµατα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και
µορφή

ΕΛΟΤ EN 60900

Live working. Hand tools for use up to 1000 V/AC. and 1500 V/DC -Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets -- Κράνη
προστασίας

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη προστασίας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Measurements of self-health protection - vocabulary -- Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Λεξιλόγιο

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Ιστοί οδοφωτισμού (συμβατικοί και υψηλοί)

7
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 Βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωμάτων
 Φωτιστικά σώματα τοποθετούμενα επί βραχιόνων ιστών
 Κινητές κεφαλές (στεφάνες) επί υψηλών ιστών περιλαμβανομένου του συστήματος ανάρτησης, κίνησης
και μανδάλωσης
 Προβολείς εξωτερικού φωτισμού υψηλών ιστών
 Λαμπτήρες φωτιστικών σωμάτων, όπως λαμπτήρες εκκενώσεως ατμών νατρίου ή υψηλής ή χαμηλής
πιέσεως
 Μετασχηματιστές
 Διανομείς ισχύος και εξοπλισμός ελέγχου
 Σταθεροποιητές τάσης
 Πυκνωτές αντιστάθμισης
 Ακροκιβώτια ιστών
 Καλωδιώσεις στο εσωτερικό των ιστών
 Συνδετήρες καλωδίων
 Ηλεκτρικοί πίνακες και ασφαλειοθήκες
 Μικροϋλικά συναρμολόγησης και αγκύρωσης ιστού
 Μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

4.2

Αποδεκτά υλικά

4.2.1

Γενικά

Οι ιστοί οδοφωτισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN: 40-1, 40-2, 40-3-1, 40-3-2,
40-3-3, 40-5, 40-6, 40-7, 40-9, 10025-1, 10149-1, 10149-2, ISO 15612, ISO 15609-1, ISO 15613, ISO
15609-1, 287-1, ISO 1461 και 60598.02.03.
Η πιστοποίηση της ποιότητας οποιουδήποτε τμήματος του εξοπλισμού, που είναι βιομηχανικό προϊόν,
γίνεται με υποβολή στην Υπηρεσία των αντίστοιχων πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής. Θα
πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9000, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να φέρουν σήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της συμμόρφωσης του
προϊόντος με τα σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (βλέπε παράγραφο Τυποποιητικών παραπομπών της
παρούσας), τις απαιτήσεις της μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τους ακόλουθους κανονισμούς (βλέπε
Βιβλιογραφία της παρούσας):
α.

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573 Β/9.9.1986) κατά το τμήμα της που
διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με την Απόφαση.

β.

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/123/8.3.88 (ΦΕΚ 177 Β/31.3.88) κατά το τμήμα της που
διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με την Απόφαση.

γ.

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/ /28.12.94).
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δ.

Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE (CIE), σχετικές με θέματα
ηλεκτροφωτισμού οδών.

ε.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60384.01.

στ. Η Δ13/β/οικ/16522/30-11-2004 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές
Προδιαγραφές Οδικού Ηλεκτροφωτισμού».
ζ.

Η Εγκύκλιος 1/2005 με α. πρ. Δ13/β/ο/4318/8-3-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

4.2.2
4.2.2.1

Ιστοί οδοφωτισμού
Γενικά

Οι ιστοί οδοφωτισμού διακρίνονται ανάλογα με το ύψος τους σε συμβατικούς ιστούς (ύψους μικρότερου
από 20 m), ή υψηλούς ιστούς (ύψους ίσου ή μεγαλύτερου από 20 m). Οι συμβατικοί ιστοί φέρουν
βραχίονες με φωτιστικά σώματα, ενώ οι υψηλοί φέρουν στην κορυφή τους κινητή κεφαλή (στεφάνη) επί της
οποίας αναρτώνται προβολείς και πιθανόν τα όργανα αφής των προβολέων.
Η διατομή του ιστού θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε μετά την εγκατάστασή του και την πλήρη
συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων και των φωτιστικών σωμάτων, να έχει αντοχή σε φορτία ανέμου
σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40.6 και 40.7 για ιστούς ύψους μέχρι 20 m. Για ιστούς μεγαλυτέρου
ύψους τα φορτία θα λαμβάνονται σύμφωνα με ΕC3, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
4.2.2.2

Ιστοί αλουμινίου

Οι ιστοί αλουμινίου θα παράγονται με περιδίνηση, χωρίς καμία ραφή, σε σχήμα κοίλου κώνου σταθερά
μεταβαλλόμενης διατομής (εκτός από το κατώτερο τμήμα που μπορεί να είναι σταθερής διατομής). Σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3, το κράμα αλουμινίου θα ακολουθεί τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN 485-2,
ISO 209-1 και ΕΛΟΤ EN 15088 ή θα είναι κατηγορίας 6063-Τ6 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 12020-2. Τα τοιχώματα των ιστών θα έχουν ελάχιστο πάχος ανάλογα με το ύψος ως εξής:
Ύψος h [m]

H ≤ 10

10 < h< 12

12 < h

Πάχος t [mm]

t ≥ 3,96

t ≥ 4,78

t ≥ 5,56

Οι ιστοί δεν επιτρέπεται να έχουν καμία συγκόλληση κατά το μήκος τους, ενώ μπορεί να έχουν συγκόλληση
κατά μήκος της περιμέτρου της βάσης τους με την πλάκα βάσης τους, η οποία αγκυρώνεται στο θεμέλιο. Η
πλάκα βάσης των ιστών θα είναι ενιαίο τεμάχιο, από αλουμίνιο κατηγορίας 356-Τ6, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12020-2, και θα στερεώνεται με ενσφήνωση και ηλεκτροσυγκόλληση
στον ιστό. Όλες οι ακμές της πλάκας θα έχουν λείο τελείωμα.
Στην περίπτωση ιστού αλουμινίου που έχει παραχθεί με μήτρα διαμόρφωσης, μπορεί η βάση και το σώμα
του ιστού να αποτελούν ολόσωμο τεμάχιο, προερχόμενα από ενιαία μήτρα. Η πλάκα βάσης ιστών
αλουμινίου που έχουν παραχθεί με μέθοδο περιδίνησης ή ψυχρής εξέλασης πρέπει να είναι ενιαία και να
συμμορφώνεται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12020-2, κράματος 356.0-Τ6.
Η επιφάνεια των ιστών θα έχει λειανθεί με αμμοβολή δια περιστροφής και θα φέρει επένδυση για την
προστασία της κατά τη φόρτωση και μεταφορά των ιστών.
Οι βραχίονες των ιστών θα είναι από σωλήνα αλουμινίου χωρίς ραφή τύπου 6063-Τ6, μήκους και σχήματος
σύμφωνα με την μελέτη. Οι βραχίονες θα προσαρμόζονται επάνω στους ιστούς με ολίσθηση του στοιχείου
προσαρμογής τους και θα στερεώνονται επί του ιστού με διαμπερείς κοχλίες και τα σχετικά περικόχλια.
Το άκρο των βραχιόνων από αλουμίνιο, θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση (χυτή, επεξεργασμένη ή
συγκολλημένο τεμάχιο αλουμινίου από εξέλαση), για τη στερέωση του βραχίονα στον κορμό του ιστού.
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Η πλάκα βάσης των ιστών θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με το Πρότυπο AWS D1.2/D1.2M.
4.2.2.3

Ιστοί χαλύβδινοι

Αυτοί θα έχουν σχήμα κοίλο κωνικό, διατομής κύκλου ή οκταγώνου και θα είναι από χάλυβα σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1. Μετά από τη βιομηχανική κατασκευή τους, ανάλογα με την κατηγορία του
υλικού χάλυβα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις εξής απαιτήσεις:
για υλικό με όριο διαρροής [MPa]

≥ 275

≥ 379,3

ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων t [mm]

t ≥ 3,4

t≥3

Οι ιστοί θα κατασκευάζονται είτε ως ενιαία τεμάχια χωρίς ραφή στην περίπτωση κυκλικής διατομής ή στην
περίπτωση οκταγωνικής διατομής μπορεί να είναι με μια ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης κατά μήκος μιας
γενέτειρας του κώνου. Η ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχει γίνει με αυτόματο μηχάνημα, να είναι
διαμήκης, ομοιόμορφη στην εμφάνιση με πάχος όχι μικρότερο του πάχους του υλικού στη βάση του ιστού και
με αποκλίσεις από τη γεωμετρία της διατομής του ιστού όχι μεγαλύτερες από 2 mm. Το πάχος του σώματος
του ιστού πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το ύψος, εκτός από τη θέση της ραφής.
Ιστοί ύψους μεγαλύτερου των 15 μέτρων, είναι δυνατόν να διαμορφώνονται με δύο τεμάχια τα οποία θα
συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα στο άλλο με επικαλυπτόμενο τμήμα μήκους
τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάμετρο βάσης του υπερκειμένου και όχι μικρότερο των 60 cm.
Ο ιστός θα συνδέεται στην πλάκα βάσης του με δυο περιμετρικές ηλεκτροσυγκολλήσεις. Η πλάκα βάσης θα
είναι ενιαίο τεμάχιο από χαλυβδόφυλλο με όρια διαρροής υλικού τουλάχιστον 248 MPa και με διαστάσεις
που εξαρτώνται από το ύψος του ιστού. Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται
με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του ιστού, με πάχος τουλάχιστον ίσο με το
πάχος του σώματος του ιστού. Η εφαρμογή της σύνδεσης με ηλεκτροσυγκόλληση προϋποθέτει την κατοχή
πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 9000 της βιομηχανίας παραγωγής
των ιστών καθώς και την προσκόμιση πιστοποιητικού δοκιμών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 40-1 από
αναγνωρισμένο εργαστήριο. H διαδικασία συγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Πρότυπα
ΕΛΟΤ EN 287 και ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1.
Εφόσον από τα Τεύχη Δημοπράτησης προβλέπεται θα είναι αποδεκτή η εναλλακτική εφαρμογή ενισχυτικών
πτερυγίων στήριξης μεταξύ της πλάκας βάσης και του ιστού, αντί της προαναφερόμενης μεθόδου.
Η πλάκα βάσης θα φέρει οπές για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων. Το
μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταλλικής βάσης και του σκυροδέματος του θεμελίου θα πληρούται με μη
συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα.
Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση σε σχέση με τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του άνω
άκρου του ιστού από την κάτω επιφάνεια της πλάκας βάσης ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις εξής απαιτήσεις:
Ιστός συνολικού ύψους

[m]

6

9

11

12

15

Επιτρεπόμενη απόκλιση

[mm]

20

25

30

40

45

Οι αρμοί θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του ιστού και θα έχουν πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3 mm.
Αυτοί θα τοποθετούνται με ειδικό τεμάχιο στην κεφαλή του ιστού με ολίσθηση και συγκράτηση με διαμπερείς
κοχλίες και σχετικά περικόχλια.
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Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με το Πρότυπο AWS D1.1/D1.1M.
Κάθε έτοιμο τμήμα χαλύβδινου ιστού θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ, με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος
70 μm κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου.
Οποιεσδήποτε εκδορές που θα συμβούν κατά την εργασία ανέγερσης του ιστού θα επιδιορθώνονται
επιτόπου με μια βαφή πλούσια σε περιεκτικότητα ψευδάργυρου (95%).
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την
είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψους 300 mm
και πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 402. Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι 600 mm. Για την
αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με
έλασμα κατάλληλου πάχους, ηλεκτροσυγκολλούμενο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τμήμα του
συνδεόμενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς, ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα
όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος
ενίσχυσης, το άκρο του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατομής,
εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με κάλυμμα κατάλληλων διαστάσεων από έλασμα
ιδίου πάχους και σχήματος ίδιου με τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την
επιφάνεια του σιδηροϊστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα
εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού.
Οι ελάχιστες διαστάσεις για την πλάκα βάσης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται μετά από
αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 και 40-7 και θα είναι κατ΄ ελάχιστον
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 117Β/31.3.88, όπως καταγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Η
πλάκα βάσης θα φέρει οπές, μια στο κέντρο της Ø100 για τη διέλευση του αγωγού γείωσης και των
καλωδίων και τέσσερις σχήματος οβάλ για τη στερέωση της στους κοχλίες αγκύρωσης (σύμφωνα με τα
σχέδια).
Πίνακας 1 – Ελάχιστες διαστάσεις πλάκας βάσης και αγκυρίων ιστών
Πλάκα βάσης ιστών

Ύψος ιστού

4.2.2.4

Αγκύρια
διαμέτρου

[m]

Διαστάσεις [mm]

Πάχος [mm]

10

400 x 400

20

M24

12

400 x 400

20

M24

15

500 x 500

20

M27

Ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα

Οι ιστοί οδοφωτισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατατάσσονται στους συμβατικούς ιστούς με ονομαστικό
ύψος μικρότερο των 20 m και φέρουν βραχίονες με φωτιστικά σώματα.
Η διατομή του ιστού θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε μετά την εγκατάστασή του και την πλήρη
συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων και των φωτιστικών σωμάτων, να έχει αντοχή σε φορτία ανέμου
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40.9.
Οι ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα θα παράγονται με περιδίνηση, σε σχήμα κοίλου κώνου σταθερά
μεταβαλλόμενης διατομής.
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση τους θα έχουν κατάλληλη θυρίδα επαρκών διαστάσεων για
την είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού. Απέναντι από τη θυρίδα, στο μέσο του ιστού,
συμμετρικά και σ’ όλο το μήκος της θυρίδας θα επικολληθεί καλά πάνω στον οπλισμό του ιστού
γαλβανισμένη σιδηρόλαμα 25 x 4 mm για την στήριξη του ακροκιβωτίου. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας
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της θυρίδας θα είναι ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον Πίνακα της
παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη
βάση του ιστού θα είναι 600 mm. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θυρίδας θα
κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα κατάλληλου πάχους (δύο χαλύβδινοι δακτύλιοι Φ8 mm, που
ενώνουν περιμετρικά τον οπλισμό, στο άνω και κάτω άκρο της θυρίδας), ηλεκτροσυγκολλούμενο σε κάθε
άκρο του προς το αντίστοιχο τμήμα του συνδεόμενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους
υπολογισμούς, ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα
όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το άκρο του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’
ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατομής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με
κάλυμμα κατάλληλων διαστάσεων - συνήθως από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένο το ακροκιβώτιοτο οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την επιφάνεια του ιστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα
γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει
στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού.
4.2.2.5

Απαιτήσεις

 στο σκυρόδεμα το περιεχόμενο τσιμέντο δεν θα είναι λιγότερο από 350 kg/m3. Περισσότερες
λεπτομέρειες για το μίγμα δίνονται στην παράγραφο 2.1.6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
 ο χάλυβας οπλισμού θα είναι του τύπου S500. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον χάλυβα δίνονται στην
παράγραφο 2.1.7 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
 οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες του οπλισμού θα είναι σύμφωνες με τις παραγράφους 2.2.1 και 2.2.2
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
 ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
 η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος θα υπερβαίνει την τιμή των 32 Ν/mm2.
 οι ειδικές απαιτήσεις του οπλισμού θα είναι σύμφωνες με την παράγραφο 3.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 40-9.
4.2.2.6

Ανοχές

1. Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση σε σχέση με τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του
άνω άκρου από το κάτω άκρο του ιστού ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2:
Πίνακας 2 – Ευθύτητα ιστών (ονομαστικό ύψος ιστού - επιτρεπόμενη απόκλιση)
Ιστός ονομαστικού ύψους [m]

5

6

8

10

12

15

18

Επιτρεπόμενη απόκλιση [mm]

17

20

27

34

40

50

58

2. Η ανοχή του συνολικού μήκους των ιστών χωρίς βραχίονες θα είναι r 0,5%, ενώ των ιστών με
βραχίονες r 1%.
3. Οι ανοχές των διαμέτρων θα είναι μέχρι r 1 % σε σχέση με την ονομαστική διάμετρο. Αντιδιαμετρικά
επιτρέπεται απόκλιση μέχρι r 5%, με ελάχιστη τιμή 10 mm.
4. Οι αποστάσεις προβολής στην περίπτωση που υπάρχουν βραχίονες θα είναι 0,75 m ή 1,25 m ή 2 m ή
3 m και η ανοχή τους r 2%.
5.

12

Όλες οι ανοχές θα είναι σύμφωνες με την παράγραφο 8 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
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4.2.2.7

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009

Διαστάσεις ιστών

Οι διαστάσεις των ιστών φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.
Πίνακας 3 – Διαστάσεις ιστών
Ονομαστικό ύψος ιστού[m]

5

6

8

10

12

15

18

Ελάχιστο* βάθος πάκτωσης[m]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

1,5

1,5

Ολικό ύψος ιστού[m]

5,6

6,8

9

11,2

13,5

16,5

19,5

*
Το βάθος πάκτωσης είναι σχετικό με το υπέδαφος. Οι τιμές που δίνονται αναφέρονται σε συνηθισμένη
ποιότητα υπεδάφους.
4.2.2.8

Βάσεις Ιστών

Η θεμελίωση των μεταλλικών ιστών θα γίνεται με προκατασκευασμένες βάσεις που έχουν ενσωματωμένο
φρεάτιο για το τράβηγμα των καλωδίων, ενώ των τσιμεντοϊστών θα γίνεται με πάκτωση σύμφωνα με την
οικεία Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00.
Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΙSO 9000. Επιτρέπεται
επίσης η χρήση κυλινδρικών βάσεων κατόπιν εγκρίσεως ειδικής δομοστατικής μελέτης για τις βάσεις αυτές.
Οι ιστοί για το φωτισμό των γεφυρών και των άνω διαβάσεων θα τοποθετούνται έξω από τα στηθαία
ασφαλείας.
4.2.2.9

Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε χαλύβδινους ιστούς

Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας):
 Μονοί βραχίονες.
 Διπλοί βραχίονες.
Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων εξαρτημάτων του ιστού,
θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να
ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η ονομαστική
διάμετρος της διατομής τους θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 50 mm.
 Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο σχηματίζοντας
γωνία από 0º έως 15º.
 Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές ή εμπόδια που
εμποδίζουν την διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα πρέπει να
εξασφαλίζει κάμψη των καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.
 Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου μήκους 200 mm και
ονομαστικής διαμέτρου 50 mm, ώστε να προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός
τεμαχίου μέσα στο άλλο (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης).
 Όταν από τη μελέτη ασφάλισης της οδού απαιτείται μετάθεση των ιστών σε απόσταση από το
οδόστρωμα, οπότε απαιτούνται οι βραχίονες μήκους μεγαλύτερου από 2,4 m, αυτοί θα κατασκευάζονται
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από δύο στελέχη (άνω και κάτω σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με
κατακόρυφη δοκό, σύμφωνα με τη σχετική στατική μελέτη.
Κάθε βραχίονας θα σχεδιάζεται για να στηρίζει ένα φωτιστικό με χαρακτηριστικά βάρους και επιφάνειας
σύμφωνα με τη μελέτη (και τουλάχιστον βάρους 26 kg και επιφάνειας 0,25 m2).
4.2.2.10 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς από οπλισμένο σκυρόδεμα
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας):
 Μονοί βραχίονες.
 Διπλοί βραχίονες.
Το άκρο του βραχίονα θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση για τη στερέωση του βραχίονα στον κορμό του ιστού.
Μετά από συμφωνία με τον αγοραστή υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμοσθεί στην κορυφή του ιστού
τεμάχιο σιδηροσωλήνα για την στήριξη του βραχίονα. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος εξ
ολοκλήρου και στερεά ηλεκτροσυγκολλημένος πάνω στον οπλισμό του ιστού, εξωτερικής διαμέτρου
76÷78 mm και μήκους 600 mm (200 mm εντός και 400 mm εκτός).
Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων εξαρτημάτων του ιστού,
θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να
ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η ονομαστική
διάμετρος της διατομής τους θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 50 mm.
 Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο σχηματίζοντας
γωνία από 0º έως 15º.
 Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές ή εμπόδια που
εμποδίζουν τη διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα πρέπει να
εξασφαλίζει κάμψη των καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.
 Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου μήκους 200 mm και
ονομαστικής διαμέτρου 50 mm, ώστε να προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός
τεμαχίου μέσα στο άλλο (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης).
 Όταν από την μελέτη ασφάλισης της οδού απαιτείται μετάθεση των ιστών σε απόσταση από το
οδόστρωμα, οπότε απαιτούνται οι βραχίονες μήκους μεγαλύτερου από 2,4 m, αυτοί θα κατασκευάζονται
από δύο στελέχη (άνω και κάτω σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με
κατακόρυφη δοκό, σύμφωνα με την σχετική στατική μελέτη.
Κάθε βραχίονας θα σχεδιάζεται για να στηρίζει ένα φωτιστικό με χαρακτηριστικά βάρους και επιφάνειας
σύμφωνα με τη μελέτη (και τουλάχιστον βάρους 26 kg και επιφάνειας 0,25 m2).
4.2.2.11 Υψηλοί ιστοί οδοφωτισμού (Η≥20 m), στεφάνες
Αυτοί οι ιστοί κατασκευάζονται από χαλύβδινα τεμάχια (υλικού κατηγορίας Fe 510B σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 10025-1) διατομής σχήματος κόλουρου πυραμίδας ή κόλουρου κώνου. Ο μέγιστος αριθμός των
χαλύβδινων τμημάτων, θα είναι:
 για ιστούς ύψους έως και 30 m ............................................................................. τμήματα 4
 για ιστούς ύψους μέχρι 37 m ................................................................................ τμήματα 5
 για ιστούς ύψους μεγαλύτερου από 37 m ............................................................ τμήματα 6
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Τα τμήματα του σώματος του ιστού, θα συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα στο
άλλο, με επικαλυπτόμενο τμήμα μήκους τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάμετρο της βάσης του υπερκείμενου
τμήματος και τουλάχιστον 60 cm. Πριν από την ενσωμάτωση του ιστού στο έργο, θα πρέπει αυτός να έχει
συναρμολογηθεί δοκιμαστικά στο εργοστάσιο κατασκευής και κάθε τμήμα του να έχει επισημανθεί κατάλληλα
για την συναρμολόγηση στην θέση του έργου.
Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σε κάθε τμήμα του κορμού του ιστού πάνω από δύο διαμήκεις ραφές
ηλεκτροσυγκόλλησης.
Όλες οι ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχουν γίνει με αυτόματο μηχάνημα, να είναι πλήρους
διείσδυσης (εκτός από τις διαμήκεις), ομοιόμορφης πυκνότητας με πάχος όχι μικρότερο του πάχους του
υλικού στη βάση του ιστού, με μέγιστη απόκλιση 20% του πάχους.
Οι διαμήκεις ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχουν διείσδυση τουλάχιστον 85%, εκτός των
τμημάτων που κατά τη σύνδεση επικαλύπτονται από υπερκείμενο τμήμα. Σ΄ αυτό το μήκος και για 150 mm
επιπλέον, η διείσδυση θα είναι πλήρης.
Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση
πλήρους διείσδυσης, με επιπλέον εξωτερική συγκόλληση ταινίας ίσης με το πάχος του χάλυβα του σώματος
του ιστού. Η βάση θα φέρει οπές (για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων), με
κατάλληλη ενίσχυση ώστε να αποφεύγεται συγκέντρωση τάσεων.
Η στεφάνη ανάρτησης των προβολέων θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα κατηγορίας Fe 360, ή από
υλικό με χαρακτηριστικά αντοχής όμοια με εκείνα του σώματος του ιστού.
Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετείται σύστημα ανάρτησης της κινητής κεφαλής (στεφάνης) η οποία θα
φέρει τα φωτιστικά σώματα. Η κεφαλή αυτή θα κινείται από την κορυφή του ιστού μέχρι τη βάση του και θα
αποτελείται από τμήματα ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους, για λόγους συντήρησης. Το
σύστημα ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων στην κεφαλή θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθμισης
κατανομής του φωτισμού σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις ώστε να είναι δυνατός ο προσανατολισμός
του απαιτούμενου αριθμού φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά
προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Ολόκληρο το σύστημα κεφαλής θα είναι γαλβανισμένο κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Όλοι οι άξονες του συστήματος κινητής κεφαλής, θα είναι ανοξείδωτοι, το δε άγκιστρο
ασφάλισης της κινητής κεφαλής θα είναι χυτό.
Στη βάση του ιστού θα τοποθετείται η διάταξη κίνησης (άνοδος, κάθοδος) της κεφαλής αποτελούμενη από
μειωτήρα και τύμπανα, στα οποία συνδέονται συρματόσχοινα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.
Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται με φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος θα προσαρμόζεται στο
σύστημα μειωτήρας - τύμπανα και θα τροφοδοτείται από ρευματοδότη που θα βρίσκεται σε σταθερή θυρίδα
στη βάση του ιστού. Η λειτουργία του κινητήρα θα γίνεται από ανεξάρτητο χειριστήριο, ώστε κατά την άνοδο
και κάθοδο της κεφαλής, ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση από τη βάση τουλάχιστον 5 m. Το σύστημα
κίνησης της κεφαλής θα έχει ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον διπλασίου βάρους από εκείνο της κεφαλής
και θα πρέπει να προδιαγράφεται η μέγιστη ροπή περιτύλιξης του συστήματος. Η θυρίδα επίσκεψης μέσα
στην οποία θα βρίσκεται το σύστημα σύνδεσης της κινητής κεφαλής θα ασφαλίζεται με κλειδαριά ασφαλείας.
Ο φορητός ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την κίνηση των κεφαλών των υψηλών
ιστών, προδιαγραφής και ποιότητας σύμφωνα με τον κατασκευαστή του συστήματος του υψηλού ιστού.
Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη αντί του συστήματος μειωτήρα και τύμπανου σε κάθε
ιστό είναι δυνατή η χρήση μίας φορητής μονάδας η οποία φέρει ηλεκτροκίνητο βαρούλκο με καδένα, η οποία
συνδέεται σε ειδικό μπρακέτο πολλαπλής χρήσης του συστήματος στήριξης των φωτιστικών σωμάτων.
Τροφοδοτείται με ρεύμα από τον ίδιο κεντρικό ακροδέκτη στο εσωτερικό της θυρίδας, ώστε να διασφαλίζεται
η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα φωτιστικά σώματα κατά την μετακίνηση αυτών. Το βαρούλκο
στερεώνεται σε ειδικά στηρίγματα που υπάρχουν στον ιστό.
Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σύστημα μανδάλωσης ώστε ο φορέας της κεφαλής να συγκρατείται
χωρίς να δημιουργείται διαρκής καταπόνηση στα συρματόσχοινα.
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Οι χρησιμοποιούμενες τροχαλίες θα είναι υπολογισμένες και κατάλληλου τύπου για τα συρματόσχοινα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του ιστού.
Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του ιστού που θα είναι
σταθερά στερεωμένη στη βάση του, και θα είναι κατάλληλα ώστε να μη συστρέφονται, φθείρονται ή
καταπονούνται κατά το ανέβασμα και κατέβασμα της κεφαλής.
Στη βάση των υψηλών ιστών θα υπάρχει θυρίδα καταλλήλων διαστάσεων (τουλάχιστον Β x Υ = 30 x 70 cm)
εντός της οποίας θα βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα καθώς και τα όργανα αφής των
προβολέων. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά με θύρα από λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού.
Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήματος αφής των προβολέων σε ειδικό πίλλαρ με τις
κατάλληλες διαστάσεις και θύρα διαστάσεων τουλάχιστον 40 x 70 cm. Αυτή η θύρα, σε κάθε περίπτωση, θα
έχει μεντεσέδες στην μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με απλή κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί,
δηλαδή με αφαιρούμενη χειρολαβή).
Η περιοχή του ανοίγματος του ιστού στη θέση της θυρίδας θα ενισχύεται με κατάλληλη λάμα. Η θυρίδα θα
είναι από έλασμα πάχους τουλάχιστον 3 mm.
Το σύστημα αφής είναι δυνατόν να τοποθετείται στη στεφάνη των ιστών με κινητή κεφαλή.
Ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία των ιστών, θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τους
στατικούς υπολογισμούς αντοχής των ιστών σύμφωνα με τον Ευροκώδικα EC3. Στα δεδομένα για τον
υπολογισμό αντοχής των ιστών θα λαμβάνονται υπόψη η πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμός προβολέων
μελλοντικά.
Από τους υπολογισμούς θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και ως προς την
επιτρεπόμενη κάμψη της κορυφής του ιστού στην ταχύτητα ανέμου σχεδιασμού.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση του κατασκευαστή του ιστού ότι σύμφωνα με δοκιμές έχουν
επιβεβαιωθεί από αρμόδιο φορέα οι τιμές των εξής παραμέτρων:
 Ιδιοσυχνότητα του ιστού.
 Κρίσιμη ταχύτητα ανέμου για συντονισμό.
 Χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού.
 Τάση του χάλυβα σε συνθήκες συντονισμού.
 Επιτάχυνση στην κορυφή του ιστού κάτω από συνθήκες συντονισμού.
 Αντοχή σε κόπωση του χάλυβα.
Επίσης θα υποβάλλονται σχέδια με τις λεπτομέρειες όπως είναι:
 Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις.
 Η κατασκευή της πλάκας βάσης η οποία θα είναι από ενιαίο φύλλο χάλυβα.
 Οι αρμοί μεταξύ των τμημάτων του ιστού και μεταξύ αυτού και της πλάκας βάσης.
 Η κατασκευή της θυρίδας κοντά στη βάση του ιστού με τις λεπτομέρειες στεγάνωσης.
 Τα εξαρτήματα συναρμολόγησης. Αυτά θα είναι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι και τα γαλβανισμένα κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461 στοιχεία όπως κοχλίες περικόχλια και ροδέλες. Αυτοί θα συνοδεύονται με
πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου που θα βεβαιώνει την ποιότητα του χάλυβα και του
γαλβανίσματος.
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Φωτιστικά σώματα

Τα φωτιστικά σώματα θα έχουν προστασία IP65 στο χώρο του λαμπτήρα και IP43 στο χώρο των οργάνων,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3 αποτελούμενα από:
 Κέλυφος.
 Κώδωνα από διαφανές υλικό.
 Λαμπτήρες 150 W ή 250 W ή 400 W ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως (HPS).
 Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα.
 Λυχνιολαβή.
 Ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας κλπ.)
Ο ελάχιστος χρόνος της «οικονομικής ζωής» των λαμπτήρων Na, θα είναι τουλάχιστον ίσος προς 15.000
ώρες λειτουργίας.
4.2.4

Προβολείς εξωτερικού φωτισμού

Οι προβολείς εξωτερικού φωτισμού που αναρτώνται στη στεφάνη των υψηλών ιστών οδοφωτισμού, θα
έχουν προστασία IP65 και ικανότητα συνεχούς λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10ºC μέχρι
+40ºC. Τα υλικά κατασκευής τους θα είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου και τις
δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες. Αυτοί αποτελούνται από τα εξής μέρη:
 Κέλυφος και οπτικό σύστημα.
 Υάλινο κάλυμμα
 Διάταξη στήριξης ισχυρής κατασκευής
 Ηλεκτρική μονάδα
 Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως (HPS) σωληνωτού τύπου 400 ή 1000 W με απόδοση
αντίστοιχα κατ΄ ελάχιστον 55.000 ή 130.000 Lumen, κατάλληλος για λειτουργία υπό τάση 230 V/50 Hz
και ελάχιστο χρόνο οικονομικής ζωής αντίστοιχα 15 000 και 11 000 ώρες.
Οι κοχλίες και τα περικόχλια στήριξης αλλά και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του προβολέα θα είναι
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το γυάλινο κάλυμμα του προβολέα θα είναι πάχους τουλάχιστον 5 mm, θα είναι τύπου SECURIT και θα έχει
ειδική επεξεργασία για αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του προβολέα
ή τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Το κάλυμμα θα συγκρατείται πάνω στο κέλυφος με ειδικά κλίπς με
ελατήριο, ώστε να αποκλείεται η απόστασή του από το κέλυφος.
Στο εσωτερικό του προβολέα θα υπάρχει λυχνιολαβή αντικραδασμικού τύπου από πορσελάνη, με κάλυκα
τύπου Ε 40 για τη στήριξη της σωληνωτής λυχνίας.
Η είσοδος του καλωδίου στον προβολέα θα γίνεται μέσω στυπιοθλίπτη, προσαρμοσμένου πάνω στο
κέλυφός του.
Κάθε προβολέας θα είναι πλήρης με ενσωματωμένο εξοπλισμό ελέγχου και έναυσης.
Εναλλακτικά ο εξοπλισμός ελέγχου θα ενσωματώνεται σε κουτί κράματος αλουμινίου με βαθμό προστασίας
IP 65 που θα αναρτάται στην κεφαλή του ιστού.
Τα ηλεκτρικά όργανα του προβολέα είναι:
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α. Στραγγαλιστικό πηνίο (Balast), κατάλληλο για τον λαμπτήρα που προορίζεται, τάσεως λειτουργίας
230 V, συχνότητας 50 Hz του οποίου οι απώλειες δεν θα υπερβαίνουν το 10% της ονομαστικής ισχύος του
λαμπτήρα.
β. Πυκνωτής διόρθωσης συνημίτονου, που θα εξασφαλίζει την επίτευξη συντελεστή ισχύος (συνφ) με τιμή
μεγαλύτερη ή ίση από 0,85. Ο πυκνωτής θα φέρει αντίσταση εκφόρτισης και θα είναι κατάλληλος για χρήση
σε συνδυασμό με το στραγγαλιστικό πηνίο του προβολέα.
γ. Ηλεκτρονικός εναυστήρας (Starter), αυτοδιακοπτόμενης λειτουργίας, που θα εξασφαλίζει την κατάλληλη
υψηλή τάση για την έναυση του λαμπτήρα.
4.2.5

Ακροκιβώτια ιστών

Τα ακροκιβώτια όλων των τύπων των ιστών θα κατασκευάζονται από υλικά σύμφωνα με την παράγραφο 3
της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων,
κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου ή άκαυστο πλαστικό, το οποίο θα φέρει στο κάτω μέρος του
διαιρούμενο κάλυμμα με τρεις οπές για διέλευση καλωδίων E1VV-R 4 x 10 mm2. Στο επάνω μέρος θα φέρει
δυο οπές για διέλευση καλωδίων E1VV 4 x 2,5 mm2. Κάθε οπή θα διαθέτει μεταλλικό ή πλαστικό (από ΡΡ)
στυπιοθλίπτη με στεγανοποιητικό ελαστικό δακτυλίδι.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προκειμένου να εξασφαλιστεί σωστή
επαφή των αγωγών των καλωδίων. Οι διακλαδώσεις θα είναι στηριγμένοι πάνω στη βάση και μεταξύ αυτών
και του σώματος του ακροκιβωτίου θα υπάρχει κατάλληλη μόνωση. Θα υπάρχουν κυλινδρικές ασφάλειες με
βάσεις από άκαυστο μονωτικό υλικό ή αυτόματοι μαγνητοθερμικοί διακόπτες. Επίσης θα υπάρχουν
ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα βιδώνονται σε σπείρωμα που θα υπάρχει στο σώμα του ακροκιβωτίου. Οι
κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, ροδέλες κλπ. για τη σύνδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του
φωτιστικού σώματος.
Το όλο ακροκιβώτιο στηρίζεται σε κατάλληλη βάση μέσα στον ιστό με τη βοήθεια δυο κοχλίων και θα κλείνει
με πώμα το οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια δυο ορειχάλκινων κοχλίων. Το πώμα
θα φέρει περιφερειακό στεγανοποιητική εσοχή με ελαστικό παρέμβυσμα, σταθερά συγκολλημένη σε αυτή για
την πλήρη εφαρμογή του πώματος.
4.2.6

Στεγανές διανομές μέσα σε υψηλούς ιστούς

Η τροφοδότηση όλων των προβολέων που εγκαθίστανται πάνω σε υψηλούς ιστούς θα γίνει από μια στεγανή
διανομή που εγκαθίστανται μέσα στη βάση του ιστού.
Κάθε στεγανή διανομή θα περιλαμβάνει:
α.

Γενικό διακόπτη και ασφάλειες στην είσοδο.

β. Αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των προβολέων, που κάθε μία θα περιλαμβάνει αυτόματο
μαγνητοθερμικό διακόπτη. Κάθε αναχώρηση θα τροφοδοτεί τον προβολέα μέσω των οργάνων έναυσης του,
που είναι τοποθετημένα μέσα σε στεγανό κουτί που βρίσκεται στην κεφαλή του ιστού.
γ. Μια τριφασική αναχώρηση με αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη, που θα καταλήγει σε ρευματοδότηση
για την τροφοδότηση της συσκευής ανύψωσης της κινητής κεφαλής του ιστού.
4.2.7

Αλεξικέραυνα - Θεμελιακή γείωση

Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη στους υψηλούς ιστούς θα πρέπει να τοποθετούνται
διατάξεις αλεξικέραυνου και θεμελιακή γείωση σύμφωνα με τη μελέτη.
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Φανοί ασφαλείας επισήμανσης ιστών

Εφ’ όσον οι υψηλοί ιστοί βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμιο θα πρέπει να τοποθετούνται επί αυτών φανοί
επισήμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όπως προβλέπεται από τη μελέτη.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η προστασία έναντι
ηλεκτρικού πλήγματος, η εσωτερική καλωδίωση, η μόνωση, η αντίσταση και η διηλεκτρική αντοχή θα
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς του φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) και των
λοιπών σχετικών Προδιαγραφών.
Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών οδοφωτισμού καθορίζονται στη μελέτη. Όπου απαιτείται η Υπηρεσία
μπορεί να εγκρίνει τη μετάθεση των προβλεπόμενων από την μελέτη θέσεων των ιστών, ώστε να
αποφευχθούν εμπλοκές με υφιστάμενα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να διαπιστώνεται η θέση διέλευσης υπογείων δικτύων και να
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Κατά τη φόρτωση από το εργοστάσιο και μεταφορά στη θέση αποθήκευσης ή τοποθέτησης των μεταλλικών
στοιχείων των ιστών, θα προστατεύεται η γαλβανισμένη επιφάνειά τους από φθορές. Κατά τη στοίβαξη
αυτών των στοιχείων για μεταφορά ή αποθήκευση, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστάτες από υλικό που
δεν προξενεί φθορές στη γαλβανισμένη επιφάνεια (π.χ. από ξύλο), ώστε τα μεταλλικά στοιχεία να μην
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη του μέσου μεταφοράς. Η διάτρηση κάθε οπής στα
χαλύβδινα μέρη θα γίνεται υποχρεωτικά πριν από το γαλβάνισμα.
Οποιαδήποτε φθορά της γαλβανισμένης επιφάνειας θα αποκαθίσταται με διπλή επάλειψη από χρώμα υλικού
«σκόνης ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή η εργασία αποκατάστασης θα γίνεται μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ιστού.
Σε κάθε περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται με μια από τις τρεις μεθόδους σύμφωνα με
ASTM A780 και ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος επικάλυψης που προδιαγράφεται για το
συγκεκριμένο στοιχείο.

5.2

Εγκατάσταση ιστών και εξαρτημάτων

Οι ιστοί εγκαθίστανται στις βάσεις από σκυρόδεμα σε κατακόρυφη θέση. Η βάση τους συνδέεται στους ήδη
εγκατεστημένους κοχλίες των αγκυρίων.
Οι βάσεις έδρασης των ιστών θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-0100.
Σε ύψος 1,80 m από τη βάση του ιστού και στη όψη πριν την οδό θα τοποθετείται πινακίδα από αλουμίνιο με
τα στοιχεία ταυτότητας του ιστού τα οποία είναι: ο κωδικός αριθμός ιστού ο οποίος θα ορίζεται από την
Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση μητρώου συντήρησης, το έτος κατασκευής και στοιχεία του
εργοστασίου παραγωγής.
Οι βραχίονες ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων, τα φωτιστικά σώματα, οι κεφαλές των υψηλών ιστών και
οι προβλεπόμενοι προβολείς, θα τοποθετούνται στους ιστούς σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του, το διάκενο μεταξύ της βάσης σκυροδέματος και
της χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί με μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. Το ελεύθερο τμήμα των
αγκυρίων πάνω από τη χαλύβδινη πλάκα του ιστού θα καλυφθεί με γράσο και θα τοποθετηθεί πλαστικό
κάλυμμα.
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Στη βάση σκυροδέματος του ιστού θα τοποθετηθεί πριν από την σκυροδέτηση πλαστικός σωλήνας
διαμέτρου σύμφωνα με τα σχέδια, για τη διέλευση των καλωδίων.

5.3

Ακροκιβώτια ιστών

Η σύνδεση των καλωδίων από το ακροκιβώτιο στο φρεάτιο γίνεται μέσω σωλήνων πολυαιθυλενίου (ΡΕ)
διαμέτρου Ø50.

5.4

Δοκιμές καλής λειτουργίας

Όλες οι δοκιμές που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος οδοφωτισμού και τα αποτελέσματα
τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για
την εκτέλεση των δοκιμών. Κάθε αστοχία που προκύπτει κατά τις δοκιμές θα επιδιορθώνεται και μετά θα
γίνονται νέες δοκιμές. Όλες οι δοκιμές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο οποίος υπογράφει
σχετική βεβαίωση περί της καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τη μελέτη. Οι δοκιμές που
γίνονται είναι:
 Μέτρηση γειώσεων
 Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων
 Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή/και προβολέων
 Δοκιμή λειτουργίας κινητής κεφαλής όλων των ιστών.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

α. Πριν από την εγκατάσταση στο έργο των στοιχείων ανωδομής θα διενεργούνται οι εξής έλεγχοι:
 Έλεγχος των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού για την εξακρίβωση της
ποιότητας και των αποδόσεων των εφαρμοζόμενων υλικών και εξαρτημάτων βιομηχανικής
παραγωγής. Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιλέγονται για εργαστηριακό έλεγχο τυχαία
δείγματα υλικών και εξαρτημάτων από τη θέση του έργου, το χώρο αποθήκευσης ή από το χώρο
παραγωγής τους, για τον έλεγχο της ποιότητάς τους.
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της παρούσας.
 Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής και της θέσης επί της διατομής της οδού των διατάξεων
οδοφωτισμού, ώστε να συμμορφώνονται με τα σχέδια της μελέτης.
β. Πριν από την παραλαβή του έργου θα εκτελούνται οι δοκιμές καλής λειτουργίας του δικτύου (βλέπε
παράγραφο 5.4), οι οποίες αφορούν και στην υποδομή του ηλεκτροφωτισμού. Το κατασκευασθέν δίκτυο
δοκιμάζεται για συνολικό χρονικό διάστημα 14 ημερών. Τις πρώτες 48 ώρες, παραμένουν αδιαλείπτως
αναμμένα τα φωτιστικά σώματα. Στη συνέχεια δοκιμάζεται για 12 ημέρες η 24-ωρη περιοδική λειτουργία του
συστήματος.
γ. Όλα τα υλικά που αστόχησαν ή υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια διεξαγωγής των δοκιμών ή με υπαιτιότητα
του Αναδόχου, θα αντικαθίστανται πριν από την παραλαβή του έργου.
δ. Η Υπηρεσία θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση της 14-ήμερης δοκιμής του συστήματος οδοφωτισμού.
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

 Χρήση γερανού.
 Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.
 Χρήση καδοφόρου.
 Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων.
 Χρήση συσκευών συγκόλλησης.
 Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
 Χρήση εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες, κλπ.) με ακατάλληλη φθαρμένη μόνωση (κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας).
Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται εργαλεία πιστοποιημένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60900.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο,
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται με
ασφάλεια τον εξοπλισμό, δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η Οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η
Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις
σωληνουργικές/ηλεκτρολογικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
 Προστασία χεριών και βραχιόνων: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388.
 Προστασία κεφαλιού: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397.
 Προστασία ποδιών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345.
 Προστασία οφθαλμών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Η ανωδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/αντικείμενα:
 Τους ιστούς που κατατάσσονται ως προς το ύψος και τον τύπο τους (από χάλυβα ή αλουμίνιο).
 Το σύστημα καταβιβασμού της κινητής κεφαλής (όταν προβλέπεται).
 Τους βραχίονες που κατατάσσονται ως προς το είδος, τον τύπο (μονοί ή διπλοί, από χάλυβα ή
αλουμίνιο) και το μήκος τους.
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 Τους λαμπτήρες που κατατάσσονται ως προς την ισχύ και τον τύπο τους.
 Τα φωτιστικά σώματα που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους.
 Τους προβολείς εξωτερικού φωτισμού που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους.
 Τα ακροκιβώτια.
 Το φορητό ηλεκτροκινητήρα ή το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (όταν προβλέπονται).
Η επιμέτρηση θα γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες μονάδες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη.
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 εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (ιστών, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων, κινητών
κεφαλών, λαμπτήρων, μετασχηματιστών κλπ.).



Η προμήθεια του ηλεκτροκινητήρα για ανύψωση και καταβιβασμό των κινητών κεφαλών σε ιστούς
ύψους t 20 m ή του συγκροτήματος μειωτήρα – κινητήρα.



Οι εργασίες και διαδικασίες λήψης παροχής ενέργειας από τη ΔΕΗ, οι οποίες δεν επιμετρώνται
χωριστά.



Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού, οι οποίες δεν επιμετρώνται χωριστά.



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.



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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Βιβλιογραφία


EC3 Ευροκώδικας 3

 CIE Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE, σχετικές με θέματα
ηλεκτροφωτισμού οδών.
 Υπ. Αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ: - ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573 Β/9.9.1986)
-

ΕΗ1/0/123/8.3.88 (ΦΕΚ 177 Β/31.3.88)

-

Δ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/ /28.12.94)

 - Δ13/β/οικ/16522/30-11-2004 «Φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού
Ηλεκτροφωτισμού».
-

Εγκύκλιος 1/2005 με α. πρ. Δ13/β/ο/4318/8-3-2005

 Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159.99 κλπ.
 Οδηγία 92/57/ΕΕ Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites -Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.
 AWS D1.2/D1.2M Structural Welding Code - Aluminum (includes ANSI/AWS D1.2A-83, Commentary) -Κανονισμός δομικών συγκολλήσεων. Aλουμίνιο. (εγχειρίδιο της American Welding Society)
 AWS D1.1/D1.1M Structural Welding Code - Steel -- Κανονισμός δομικών συγκολλήσεων. Χάλυβες
(εγχειρίδιο της American Welding Society)
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0704-00 «Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών» 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 1501-05-07-04-00, ανέλαβε η Ειδική
Ομάδα Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-07-04-00 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.

4
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Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή υποδομής
τηλεφωνοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφώνων ανάγκης SOS κατά μήκος οδών.
Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται:
x Η εκσκαφή και επανεπίχωση σκαμμάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης των
καλωδίων και των φρεατίων.
x Η προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.
x Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων.
x Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων.
Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης καλωδίων και τα λοιπά μέρη, τα οποία περιλαμβάνονται στις
εργασίες κατασκευής της επιδομής της τηλεφωνοδότησης.

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 EN ISO 1461

3

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods – Eπικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων
από σίδηρο και χάλυβα. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα – αποδεκτά υλικά

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.

5
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Για την κατασκευή της υποδομής του δικτύου τηλεφωνοδότησης, απαιτούνται τα εξής υλικά :
x Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων.
x Σκυρόδεμα κατασκευής φρεατίων.
x Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος.
x Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων.
x Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE.
x Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι.
x Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων.
x Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη καλωδίων.

4.2

Αποδεκτά υλικά

Οι απαιτήσεις για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, είναι οι εξής:
x Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15, ΚΤΣ.
x Το σκυρόδεμα φρεατίων θα είναι κατηγορίας C20/25, ΚΤΣ.
x Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος θα είναι κατηγορίας S500s, ΚΤΧ.
x Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αντίστοιχης
Προδιαγραφής.
x Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) θα έχουν διάμετρο Ø90 και αντοχή 6 bar. Ειδικά για τη
διέλευση οπτικών ινών οι απαιτήσεις είναι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με διάμετρο Ø40 ή
Ø50 και αντοχή 8 bar έως 10 bar
x Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι γαλβανισμένοι (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα), διαμέτρου Ø101,6
(4’’).
x Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό λατομείου.
x Το σύρμα - οδηγός θα έχει διατομή 2 mm2 και θα είναι γαλβανισμένο, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 1461.

5

Τρόποι κατασκευής

5.1

Γενικά

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για τηλεφωνικά δίκτυα καθώς
και με τις απαιτήσεις του αρμόδιου οργανισμού τηλεφωνίας.
Επιβάλλεται να γίνεται πασσάλωση της χάραξης της τάφρου διέλευσης των καλωδίων στα τμήματα, όπου
προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) λόγω εμποδίων, και η αποδοχή της από τον
επιβλέποντα εφ’ όσον το νέο μήκος είναι >5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα σχέδια.

6
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Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι (βάθους περίπου 70 cm) στις
θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης και μέχρι βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόμενη
στάθμη των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς, η
τάφρος θα επανεπιχώνεται με άμμο ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια, θα συμπληρώνεται με
υλικό κατάλληλο για επίχωμα με κοκκομετρική διαβάθμιση η οποία διέρχεται 100% από το κόσκινο βρόχου
25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, όμως αυτή δεν μπορεί να έχει
πλάτος μικρότερo από 300 mm.
Η επανεπίχωση της τάφρου θα συμπυκνώνεται με δονητική πλάκα ή δονητικό κόπανο (με εξάρτηση σε
υδραυλική σφύρα) ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπεται να δέχεται η άνω επιφάνεια της τάφρου.
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται και θα απορρίπτονται σε χώρο εγκρινόμενο από
την Υπηρεσία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη σχετικά με χώρους απόρριψης
άχρηστων υλικών.

5.3

Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ή γαλβανισμένου χάλυβα θα τοποθετούνται στην τάφρο και θα
στερεώνονται κατάλληλα με σφήνες, ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και η αποσυναρμολόγηση τους
κατά τη διάρκεια των εργασιών της επανεπίχωσης ή του εγκιβωτισμού τους σε σκυρόδεμα.
Όπου χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες, αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως
απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).
Όταν απαιτείται διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων, θα τοποθετείται προσωρινό επιστόμιο
στα άκρα του σωλήνα, προκειμένου η σωληνογραμμή να παραμένει εσωτερικά καθαρή.
Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, θα ελέγχεται το εσωτερικό της σωλήνωσης με εισχώρηση σφαίρας
διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα.
Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, εφ’ όσον δεν παραμορφώνονται κατά διάμετρο. Συνιστάται
καμπυλότητα ελάχιστης ακτίνας 12πλάσια της διαμέτρου των.
Οι χαλυβδοσωλήνες θα συνενώνονται μεταξύ τους με κοχλιωτούς συνδέσμους (μούφες).
Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που θα μπορούσαν να
τραυματίσουν τα καλώδια κατά την διέλευσή τους.
Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδοστρώματα ή λοιπές ζώνες με κινητά φορτία, θα γίνεται με
χαλυβδοσωλήνες εγκιβωτισμένους ή μη σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις τυπικής διατομής
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

5.4

Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων

Τα φρεάτια θα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, θα φέρουν διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με
στεγάνωση και στον πυθμένα τους σωλήνα PVC Ø50 για αποστράγγιση. Η πλήρωση του κενού μεταξύ των
παρειών του σκάμματος και των φρεατίων επανεπιχώνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή
τεχνητή (π.χ. πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.
Τα φρεάτια συνιστάται να είναι προκατασκευασμένα.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι
x

Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής τηλεφωνοδότησης, σύμφωνα με
την παράγραφο 4.2. της παρούσας Προδιαγραφής.
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x Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) της διανοιγόμενης
τάφρου.
x Έλεγχος του υλικού επανεπίχωσης και του βαθμού συμπύκνωσης αυτού.
x Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της
διαμέτρου του σωλήνα.
x Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των καλωδίων.
x Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας του εδάφους μετά το πέρας
των εργασιών κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού.
x Έλεγχος της απομάκρυνσης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και της απόρριψης αυτών
σε εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
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 εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

8

x

H εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και επανεπίχωση.

x

Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων, οι οποίοι κατατάσσονται ως προς το υλικό κατασκευής και την
διάμετρό τους (συνήθως σωλήνες πολυαιθυλενίου ή χαλυβδοσωλήνες).

x

Το γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων.

x

Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης μαζί με το κάλυμμα πλήρως τοποθετημένα.

x

Ο εγκιβωτισμός προστασίας σωλήνων διέλευσης καλωδίων, με άμμο λατομείου ή σκυρόδεμα
(σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της εγκεκριμένης μελέτης).

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
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Οι ανωτέρω εργασίες μπορούν να επιμετρώνται είτε μεμονωμένες, είτε με συνεπτυγμένα άρθρα, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
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