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Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος

1.

ΠΕΤΕΠ

01-01-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής είναι:
•

η παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέµατος έργων και η µεταφορά του στη θέση διάστρωσης

•

η παραλαβή εργοστασιακού ετοίµου σκυροδέµατος επι τόπου του έργου και η περαιτέρω
προώθησή του στη θέση διάστρωσης (µεταφορά µετά την παραλαβή).

∆εν περιλαµβάνονται σκυροδέµατα που παρασκευάζονται µε ελαφριά ή βαριά αδρανή, µε
προσµίξεις ελαφρών ή βαρέων αδρανών και µε αδρανή που προέρχονται από την θραύση
παλαιού σκυροδέµατος.
Η δοµή και τα περιεχόµενα της παρούσης προδιαγραφής έχουν βασισθεί στις γενικές αρχές που
περιέχει η προδιαγραφή ENV 13670-1:2000: Execution of concrete structures Part 1: Common
Rules -Κατασκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα. Μέρος 1 – Γενικοί Κανόνες και στον Κανονισµό
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και ΦΕΚ/537/Β/1-5-02).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΣ και
ειδικότερα:
- Η διαδικασία παραγωγής και µεταφοράς εργοταξιακού σκυροδέµατος
- Η διαδικασία παραλαβής και µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος από την θέση παραλαβής στο
εργοτάξιο στην θέση διάστρωσης.

2.1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ισχύουν τα πρότυπα τα οποία απαιτούνται για την εφαρµογή του ΚΤΣ και του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.
EN 197-1:2000

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

EN 934-2:2001

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

EN 12620:2002

Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεµάτων

EN 1008:2002

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water, including water recovered from processes in the concrete
industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας
του νερού
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EN 12878:2005

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime Specifications and methods of test -- Χρωστικές ύλες για το χρωµατισµό
δοµικών υλικών, που βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον ασβέστη Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής

EN 450-1:2005

Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria -Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα. Μέρος 1: Ορισµός, προδιαγραφές και κριτήρια
συµµόρφωσης.

EN 12350-1:1999 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling - ∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος Μέρος 1: ∆ειγµατοληψία
Οι κατηγορίες σκυροδέµατος θα ακολουθούν την ονοµατολογία και χαρακτηριστική αντοχή fck
όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2 του Κ.Τ.Σ.

2.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Όπου η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον Κ.Τ.Σ. εννοείται ο Κανονισµός Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και η τροποποίηση του (ΦΕΚ 537/Β/1-5-02).
Ισχύουν οι ορισµοί που παρατίθενται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. και οι οποίοι
συµπληρώνονται ως εξής:
 «Σκυρόδεµα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην
τελική του θέση.
• «Προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδέµατος» λέγεται το στοιχείο σκυροδέµατος, το οποίο έχει
διαστρωθεί και συντηρηθεί σε διαφορετική θέση από αυτήν που προορίζεται για χρήση.
• «Νωπό σκυρόδεµα», λέγεται το σκυρόδεµα που είναι πλήρως αναµεµιγµένο και έχει ακόµη την
δυνατότητα να υποστεί συµπύκνωση.
• «Σκληρυµένο σκυρόδεµα» λέγεται το σκυρόδεµα που είναι σε στερεά µορφή και έχει αναπτύξει
σε κάποιο βαθµό αντοχή.
Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας
προδιαγραφής ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων του, εκτός των παρ. 4.3.4.8
και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του Κ.Τ.Σ.
Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας
προδιαγραφής ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. αναφέρεται σε τρίτον (λχ εργοστάσιο
παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κλπ).
Οµοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή
"εκείνος που ζητά" (λ.χ. τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

2.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ισχύουν γενικώς τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του ΚΤΣ και επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

2.3.1.

Τσιµέντο

i) Τύποι τσιµέντου
α. Οι τύποι τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στο EN
197-1:2000.
β. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση τσιµέντου ανθεκτικού στα θεϊικά (τσιµέντο SR) λόγω
ύπαρξης θεϊικών στο έδαφος ή στο υπόγειο νερό, ή για τη χρησιµοποίηση τσιµέντου µε
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µικρή θερµότητα ενυδάτωσης, το τσιµέντο θα είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του Π.∆.
244/80 για τον τύπο ΙV.
ii) Τρόπος παράδοσης και µεταφοράς τσιµέντου
Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί στο Έργο θα παραδίνεται σε σάκους ή χύδην. Το τσιµέντο
σε σάκους θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασµένους χάρτινους
σάκους, σφραγισµένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα έχουν
φθορές. Το περιεχόµενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kgr. Το
τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύµα, αρκεί ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει επαρκή µεταφορικά
µέσα και αν προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη, συσκευές ζύγισης και όλες τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις, που θα εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του υλικού και που θα επιτρέπουν
την ακριβή ζύγιση µόλις τα φορτία καταφθάνουν στο σιλό αποθήκευσης του Αναδόχου µέχρι την
στιγµή της ενσωµάτωσής τους στα σκυροδέµατα.
Όλες οι αποστολές τσιµέντου θα συνοδεύονται από τα παρακάτω έγγραφα αποστολής:
-

Βεβαίωση ότι το τσιµέντο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών

-

Τύπο του αποστελλοµένου τσιµέντου

-

Τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής του τσιµέντου

-

Ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα του αποστελλοµένου τσιµέντου.

Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα που διαθέτουν καθαρούς
και υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να παρέχουν πλήρη
προστασία του τσιµέντου από την υγρασία.
Η µεταφορά τσιµέντου σε σάκους, αν χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει εξ ίσου
ικανοποιητικά την προστασία από την υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή
αποθήκευση του, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά θα αποµακρύνεται αµέσως από το Εργοτάξιο.
Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
iii) Αποθήκευση
Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο θα αποθηκεύεται σε κατασκευές
στεγανές, που εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και επαρκώς
αεριζόµενες. Τσιµέντο σε σάκους θα φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το πάτωµα των
αποθηκών θα έχει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά πενήντα (50) εκατοστά πάνω από το
έδαφος και σκεπασµένη µε υδατοστεγή µεµβράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους στο
έδαφος δεν θα επιτραπεί σε καµία περίπτωση. Αν απαιτηθεί, το τσιµέντο θα καλυφθεί, όπως
πρέπει, µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση που θα επιλεγεί για τέτοια
αποθήκευση θα είναι υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Το χύδην
τσιµέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε
κανονικά χρονικά διαστήµατα, όχι πλέον των τεσσάρων µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από
την Υπηρεσία.
Τσιµέντο διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε
διαφορετικά σιλό. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, θα υπόκεινται στην έγκριση της
Υπηρεσίας και θα είναι τέτοιες, που να επιτρέπουν εύκολη προσπέλαση για επιθεώρηση και
αναγνώριση. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο σηµείο
παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να καθίσταται
δυνατή η συνέχιση των Έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση. Για να αποφεύγεται υπερβολική
παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τσιµέντο
ΠΕΤΕΠ:01-01-01-00
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σε σάκους, κατά χρονολογική σειρά παράδοσης τους στο Εργοτάξιο. Κάθε φορτίο του τσιµέντου
σε σάκους θα αποθηκεύεται, ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Τσιµέντο
σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύψους µεγαλύτερου των δεκαπέντε (15) σάκων και
µόνο για µικρές περιόδους αποθήκευσης και πάντα όχι µεγαλύτερες των εξήντα (60) ηµερών.
Τσιµέντο αµφίβολης ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί
δειγµατοληπτικά από την Υπηρεσία και τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι ικανοποιητικά. Το
τσιµέντο δεν θα πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση πριν
χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα.
Τσιµέντο κατεστραµµένο ή χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση,
αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και τσιµέντο αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως δεν θα
γίνεται δεκτό.
Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των δύο (2) ηµερών από την παρασκευή του δεν θα
χρησιµοποιείται στην κατασκευή.
iv) Έλεγχοι
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE του συγκεκριµένου τύπου
τσιµέντου που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ πριν την
χρησιµοποίηση του τσιµέντου στο σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα. Συµπληρωµατικά, εάν αυτό
ζητηθεί από την υπηρεσία, µπορεί να υποβάλει Εκθέσεις ∆οκιµών του Εργοστασίου σχετικά µε
τα ιδιαίτερα πρόσθετα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το συγκεκριµένο έργο και τα οποία
δεν συµπεριλαµβάνονται στους ελέγχους που προβλέπονται για την χορήγηση του
πιστοποιητικού συµµόρφωσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου που θα παραλαµβάνεται στο έργο, θα
πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεποµένη από την νοµοθεσία σήµανση, µε την οποία θα
πιστοποιείται η συµφωνία του φορτίου µε τα προβλεπόµενα για το συγκεκριµένο τύπο τσιµέντου
χαρακτηριστικά.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου που προτίθεται να
χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος και την υποβολή του σε δοκιµές. ∆εν θα χρησιµοποιηθεί τσιµέντο
µέχρις ότου η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, από τα
αποτελέσµατα των δοκιµών. Εάν οι δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί δεν
ικανοποιεί τις προδιαγραφές αυτό θα αντικατασταθεί.
v) Θερµοκρασία του τσιµέντου
Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα
υπερβαίνει τους εξήντα (60 0C) εκτός και αν εγκριθεί αλλιώς από την Υπηρεσία.

2.3.2.

Αδρανή

Τα αδρανή θα εξετάζονται, θα χαρακτηρίζονται και θα διαθέτουν σήµα συµµόρφωσης CE
σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 12620:2002 και επιπλέον θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ
όπως αυτές τροποποιούνται παρακάτω:
Η παράγραφος 4.3.4.8 του Κ.Τ.Σ. τροποποιείται ως εξής:
«Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από επιχείρηση
λατοµείου, τότε µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα συµφωνείται η διαβάθµιση
των αδρανών που θα παραδοθούν µε ανοχές που δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες
για τα κόσκινα τα µεγαλύτερα των 4mm και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η
ανοχή στο κόσκινο 0,25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4.3.2.6 του Κ.Τ.Σ.
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2.3.3.

Πρόσθετα σκυροδέµατος

Τα πρόσθετα σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 934-2:2001 και θα ικανοποιούν
επιπρόσθετα τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.5 του ΚΤΣ.
Πρέπει να διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές
συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι
οδηγίες του κατασκευαστή. Ιδίως σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών (παγετός κ.τ.λ.).

2.3.4.

Νερό

Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις το Προτύπου EN 1008:2002.

2.4. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον ΚΤΣ και ειδικότερα οι παράγραφοι 12.1.2, 13.4 και 13.5,
καθώς και οι 12.8, 12.9 (για σκυροδετήσεις µε χαµηλή ή υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος
αντίστοιχα).

2.5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Ισχύει το άρθρο 5 του Κ.Τ.Σ. µε τις εξής τροποποιήσεις και συµπληρώσεις.
«Η µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, µε τα αδρανή,
το τσιµέντο, τα πρόσθετα και το νερό, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, η δε σχετική δαπάνη
βαρύνει τον ίδιο».
«Εάν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παρ.5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος να επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε
να επιτύχει, σε συνεργασία µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες, η δε σχετική δαπάνη
βαρύνει τον ίδιο».
«Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης µε τα οποία έγινε η µελέτη σύνθεσης είναι ο
Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί από την Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης που
θα πρέπει να τηρηθεί κατά την µελέτη σύνθεσης από τον Ανάδοχο του έργου».
Όταν οι σκυροδετήσεις γίνονται σε χαµηλή ή υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να
λαµβάνονται κατάλληλα προστατευτικά µέτρα που αφορούν την σύνθεση και την παρασκευή του
σκυροδέµατος, όπως προβλέπεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ 515 και ΕΛΟΤ 517.

2.6. ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Ισχύει το άρθρο 6 του Κ.Τ.Σ. η δε ανάµιξη θα γίνεται σε συγκρότηµα παραγωγής που είναι
σύµφωνο µε την ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00, µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις:
−

Στην θέση ανάµιξης θα πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες αναλογίες
ανάµιξης για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος που θα περιλαµβάνουν :
α. Κατηγορία της αντοχής του σκυροδέµατος
β. Στοιχεία τσιµέντου (τύπου και κατηγορία αντοχής, ποσότητα τσιµέντου και περιεκτικότητα σε
χιλιόγραµµα ανά κυβικό µέτρο παραγόµενου σκυροδέµατος)
γ. Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα)

ΠΕΤΕΠ:01-01-01-00
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δ. Η κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο χαρακτηριστικό του, µέτρησης του εργάσιµου,
σύµφωνα µε τη µελέτη σύνθεσης).
ε. Τα πρόσθετα του σκυροδέµατος (είδος και ποσότητα)
στ. Ο λόγος νερού προς τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ)
ζ. Το βάρος ή όγκος του νερού ανά m3 παραγόµενου σκυροδέµατος.
−

∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από 0,5 m3 νωπού
σκυροδέµατος και δεν θα φορτώνεται ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από
αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για την σωστή ανάµιξη και λειτουργία.

−

Σε (εργοταξιακό) έτοιµο σκυρόδεµα που µεταφέρεται µε αυτοκίνητο αναδευτήρα, επιτρέπεται
µόνον η προσθήκη υπερρευστοποιητικού, που θα συνοδεύεται από επανάµιξη τουλάχιστον 1
λεπτού ανά m3 σκυροδέµατος και όχι µικρότερης από 5 λεπτά συνολικά.

2.7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Ισχύει το άρθρο 7 και
συµπληρώσεις.
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το άρθρο 12.10 του Κ.Τ.Σ. µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και



Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε είδους µεταφορά σκυροδέµατος είναι ότι δεν θα
πρέπει να αλλοιώνονται κατά την µεταφορά οι ιδιότητες αυτού και ειδικότερα ο λόγος Ν/Τ, η
εργασιµότητα, η οµοιογένια και η αρχική διαβάθµιση καθώς επίσης να µην µεταβάλλεται
σηµαντικά η θερµοκρασία του. Η επιλογή των µέσων µεταφοράς θα πρέπει να λαµβανει
υπόψη της εκτός από το κόστος, τις τοπικές συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες και τις ιδιότητες
και απαιτήσεις του σκυροδέµατος. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η µεταφορά µπορεί να γίνει µε
α) αυτοκίνητα – αναδευτήρες β) κάδους χωρίς ή µε κάποιο µέσο ανάδευσης οι οποίοι
τοποθετούνται σε αυτοκίνητα ή άλλα µεταφορικά µέσα ή αναρτώνται σε γερανό γ) αντλία (σε
περιπτώσεις µικρών αποστάσεων) δ) µεταφορική ταινία ε) άλλα µέσα που κρίνονται αναγκαία
αρκεί να τηρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις.



Ο χρόνος µεταφοράς του σκυροδέµατος µε αυτοκίνητο αναδευτήρα δεν επιτρέπεται να υπερβεί
την 1 ώρα και 30 λεπτά ή να λάβει χώραν αριθµός στροφών µεγαλύτερος των 300. Σε
περίπτωση χρήσης δοκίµου επιβραδυντικού πρσθέτου, ο χρόνος µεταφοράς µπορεί να
αυξηθεί κατά 20 λεπτά. Για το εργοστασιακό σκυρόδεµα ο προαναφερθείς χρόνος µεταφοράς
ισχύει από τη χρονική στιγµή ανάµιξης του τσιµέντου µε το νερό ή τα υγρά αδρανή µέχρι τη
χρονική στιγµή τέλους της εκφόρτωσης.



Σε περίπτωση µεταφοράς ύφυγρου σκυροδέµατος ή κυλινδρούµενου σκυροδέµατος, η
µεταφορά µπορεί να γίνει µε ανατρεπόµενα αυτοκίνητα εφόσον η απόσταση µεταφοράς δεν
είναι πολύ µεγάλη που να προκαλέσει απόµιξη στο σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα πρέπει κατά την
µεταφορά να προφυλάσσεται, µε κατάλληλα σκεπάσµατα, από εξάτµιση ή διαβροχή ή
αλλοίωση της θερµοκρασίας του.



Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις
που το σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες
διατάξεις που να εµποδίζουν την απόµιξη.



Σε περίπτωση που η µεταφορά και η εκφόρτωση του σκυροδέµατος γίνεται µε αντλία πρέπει το
άκρο του άκαµπτου σωλήνα να διαθέτει επέκταση µε εύκαµπτο σωλήνα κατάλληλου µήκους
για την εκφόρτωση του σκυροδέµατος στις επιθυµητές θέσεις. Εάν οι άκαµπτοι σωλήνες είναι
σταθεροί προτοποθετηµένοι (δεν χρησιµοποιείται µηχανική «µπούµα») τότε η εκφόρτωση
πρέπει να αρχίζει από τα πλέον αποµακρυσµένα µέρη και αφαιρώντας τµήµατα άκαµπτων
σωλήνων η διάστρωση να πλησιάζει προς την θέση της αντλίας. Το σκυρόδεµα των τµηµάτων
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των σωλήνων που αφαιρούνται αδειάζεται στο διαστρωνόµενο στοιχείο και οι σωλήνες
πλένονται.


3.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει επίσης να ακολουθούνται οι οδηγίες εκφόρτωσης και µεταφοράς
που περιλαµβάνονται στην ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00 «∆ιάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην Προδιαγραφή αυτή και στον
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και (ΦΕΚ/537/Β/1-5-02).και
ειδικότερα το άρθρο 13 του ΚΤΣ.

4.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Οι όροι υγιεινής ασφάλειας της εργασίας αφορούν την παραγωγή του εργοταξιακού
σκυροδέµατος.
Η διαδικασία είναι υψηλού βαθµού εκµηχάνισης (κατ’ ουσίαν αυτοµατοποιηµένη διαδικασία)
και απαιτεί την λήψη και τήρηση των µέτρων ασφαλείας που αναφέρονται στον χειρισµό και
λειτουργία του µηχανικού εξοπλισµού.
Τα συγκροτήµατα σκυροδέµατος απαιτούν επιθεωρήσεις/ελέγχους επι µέρους συστηµάτων
τους τα οποία βρίσκονται σε ύψος άνω του δαπέδου κυκλοφορίας (σιλό, τροφοδοσία, χοάνες
κλπ.).
Απαιτείται η διάταξη προστατευοµένων διαβάθρων επίσκεψης.
Το κινούµενο στην περιοχή των συγκροτηµάτων προσωπικό θα φορά υποχρεωτικά κράνος.
Τα συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος συνήθως διαθέτουν δοσοµετρικές διατάξεις
προσθήκης προσθέτων.
Ο χειρισµός των προσθέτων, ανάλογα µε την χηµική σύνθεσή τους πρέπει να γίνεται µε
προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού αυτών.
Εφίσταται η προσοχή στον έλεγχο και προστασία των πάσης φύσεως καλωδιώσεων
τροφοδοσίας του συγκροτήµατος µε ηλεκτρική ενέργεια.
Απαγορεύεται η προσέγγιση µη εξουσιοδοτηµένου προσωπικού σε κινούµενα µέρη του
συγκροτήµατος εν λειτουργία (τροφοδοτικοί ιµάντες). Τα κινούµενα µέρη πρέπει σε κάθε
περίπτωση να προστατεύονται µε κιγκλίδωµα ή πλέγµα και να επισηµαίνονται µε πινακίδες.
Εφίσταται η προσοχή στην χρήση νερού για καθαρισµό/απόπλυση όταν το συγκρότηµα
ευρίσκεται εν λειτουργία.



Τα συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος αποτελούν πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος:
−

∆ηµιουργία σκόνης κατά την διακίνηση των λεπτοκκόκων αδρανών (άµµου).

−

∆ηµιουργία ιλύος και απονέρων µε υψηλή συγκέντρωση στερεών κατά το πλύσιµο των
σχηµάτων µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλες) και των αντλιών σκυροδέµατος (που κατά
κανόνα γίνονται στην περιοχή του συγκροτήµατος).

−

Απορρίψεις πλεοναζόντων σκυροδεµάτων (επιστροφές σε περιπτώσεις µη
χρησιµοποίησης του συνόλου του αποστελλοµένου προς σκυροδέτηση υλικού µε τις
βαρέλες).
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−

∆ιαφυγές ποσοτήτων σκυροδέµατος από τις αναχωρούσες πλήρεις βαρέλες.

Χαρακτηριστικό των αποβλήτων των συγκροτηµάτων είναι ότι στερεοποιούνται (πρόκειται κατ’
ουσία περί σκυροδέµατος και τσιµεντοπολτού). Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η
παροχέτευση των απονέρων προς φυσικούς ή τεχνητούς αποδέκτες και επιβάλλεται η
συγκέντρωσή τους σε λάκκους καταλλήλων διαστάσεων (ανάλογα µε το µέγεθος του
συγκροτήµατος).
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα πρέπει να καθαρίζεται η περιοχή από υπολείµατα σκυροδεµάτων
(οδού προσπέλασης), πριν αυτά αποκτήσουν σηµαντικό πάχος.
Τα πλεονάζοντα σκυροδέµατα θα απορρίπτονται σε προεπιλεγµένες θέσεις (π.χ. λάκκους), οι
οποίες θα επικαλύπτονται µε γαιώδη υλικά.
Επιβάλλεται η τοποθέτηση κονεοσυλλεκτών (τύπου σακκοφίλτρου) στις χοάνες τροφοδοσίας
λεπτόκκοκων υλικών και τσιµέντου, για την προστασία τόσο του εργαζόµενου προσωπικού
όσο και του περιβάλλοντος.

5.



Απαγορεύεται η πλύση των σχηµάτων µεταφοράς σκυροδέµατος και των πρεσσών σε
οποιεσδήποτε άλλες θέσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς
όρους, το ΣΑΥ του έργου ή τις εντολές της επίβλεψης.



Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισµό των οδών διακίνησης των προσκοµιζοµένων
στο έργο σκυροδεµάτων από διαρροές από τα οχήµατα µεταφοράς.



Η διαχείριση απορριποµένων φορτίων σκυροδέµατος (π.χ. λόγω καθυστέρησης άφιξης στην
θέση σκυροδέτησης, λόγω µη αποδεκτής κάθησης κλπ.) θα γίνεται σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου, το ΣΑΥ.



Κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύµφωνα τις
Υπουργικές Αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παραγωγή - µεταφορά του σκυροδέµατος αποτελεί µέρος της τιµής µονάδος κατασκευών από
σκυρόδεµα, η οποία δοµείται ως εξής:
Οι ποσότητες του σκυροδέµατος επιµετρώνται σε m3 ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος
σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. (C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 κ.ο.κ) και σύµφωνα µε
τον τρόπο που προβλέπεται στο οικείο άρθρο του αντίστοιχου τιµολογίου (λ..χ οικοδοµικών,
οδοποιίας, υδραυλικών, λιµενικών κ.ά.).
Τα τυχόν ενσωµατούµενα πρόσθετα (που προβλέπονται από την εκάστοτε εγκεγκριµένη µελέτη
συνθέσεως) θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως ή όχι, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τον τρόπο που
προβλέπεται στο οικείο άρθρο του αντίστοιχου τιµολογίου.
Για κάθε συγκεκριµένο άρθρο τιµολογίου (που αφορά σε συγκεκριµένη κατηγορία και είδος
κατασκευής σκυροδέµατος) η τιµή µονάδος διατηρείται σταθερή ανεξαρτήτως της µελέτης
συνθέσεως, δηλαδή δεν λαµβάνονται υπόψη οι διακυµάνσεις στην περιεκτικότητα σε τσιµέντο και
στις αναλογίες των κλασµάτων των αδρανών.
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