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∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος

1.

ΠΕΤΕΠ

01-01-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής είναι διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος για την
κατασκευή έργων από άοπλο, οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών.
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.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και ΦΕΚ/537/Β/1-5-02).

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα σκυροδέµατα τα οποία παράγονται σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ‘’Παραγωγή και
µεταφορά σκυροδέµατος’’.

2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ισχύουν τα πρότυπα τα οποία απαιτούνται για την εφαρµογή του ΚΤΣ-97. Ειδικά έχουν εφαρµογή:
ΕΛΟΤ - 515*

Σκυροδέτηση όταν η Θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή

ΕΛΟΤ - 517*

Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή

*

Εθνικά Πρότυπα του ΕΛΟΤ που περιλαµβάνονται και στο παράρτηµα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ.

2.3. 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 τη
δυνατότητα να υποστεί συµπύκνωση και να πάρει το σχήµα των ξυλοτύπων στους οποίους
εισάγεται.
ΠΕΤΕΠ:01-01-02-00
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• «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.
• 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 (λ.χ. 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.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και (ΦΕΚ/537/Β/1-5-02).

3.1. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Ισχύει το άρθρο 8 του Κ.Τ.Σ. µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις.
-

Το εργοταξιακό σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξή του,
ώστε να µην ελαττώνεται το εργάσιµό του και να µην αλλάζει η σύνθεσή του. Ως προς το χρόνο
µεταφοράς του σκυροδέµατος ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ‘’Παραγωγή
και µεταφορά σκυροδέµατος’’.

-

Το εργοταξιακό σκυρόδεµα που µεταφέρεται µε αυτοκίνητα-αναδευτήρες θα πρέπει να
συνοδεύεται από ∆ελτίο Παραγωγής σκυροδέµατος, στο οποίο θα αναγράφεται η ηµεροµηνία
και χρόνος φόρτωσης, η κατηγορία αντοχής, η κατηγορία κάθισης, η περιεκτικότητα σε τσιµέντο,
η θέση διάστρωσης και το στοιχείο διάστρωσης για το οποίο προορίζεται.

-

Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέµατος θα πρέπει να γίνεται
προσεκτικό καθάρισµα των καλουπιών (ξυλοτύπων, σιδηροτύπων) από οποιαδήποτε υλικά
που πιθανόν να υπάρχουν επί αυτών. Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης του κάθε τµήµατος
του έργου, το ήδη ολοκληρωµένο τµήµα πρέπει να επιθεωρείται και να ειδοποιείται η Υπηρεσία
για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι θα µπορούσε να επηρεάσει την σωστή συνέχιση των εργασιών.
Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει την µεθοδολογία µε
την οποία θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. Η
µεθοδολογία αυτή υπόκειται σε έγκριση από την Υπηρεσία.

-

Η επάλειψη των καλουπιών (ξυλοτύπων) µε αποκολλητικό υλικό σκυροδέµατος θα γίνεται µια
ηµέρα πριν από την τοποθέτηση των οπλισµών και µε υλικό κατάλληλο για τον συγκεκριµένο
τύπο καλουπιών. ∆εν επιτρέπεται να έλθει σε επαφή το αποκολλητικό υλικό µε τον οπλισµό.

-

Η διάστρωση του σκυροδέµατος επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των
καλουπιών και του οπλισµού, όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων,
αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων των εγκαταστάσεων πάσης φύσης που τυχόν προορίζονται
να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Είναι απαραίτητο κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος να
παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός ξυλουργών που θα παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των
καλουπιών (ξυλοτύπων).

Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 24
ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση.

2/13

ΠΕΤΕΠ:01-01-02-00

∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

-

Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέµατος υπό βροχή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η
διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 10ωρο να
επακολουθήσει νεροποντή.

-

Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την διάστρωση όταν οι καιρικές συνθήκες
(χαµηλές/υψηλές θερµοκρασίες, µεγάλες ταχύτητες ανέµου κλπ) εµποδίζουν την κανονική
διάστρωση και πήξη του σκυροδέµατος.

-

Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η απόµιξη του σκυροδέµατος και η
µετακίνηση του σιδηρού οπλισµού. Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να έχει τέτοιο ρυθµό,
ώστε η εργασία να είναι συνεχής και οµαλή µέχρι πλήρους συµπλήρωσης του τµήµατος του
έργου που έχει προκαθοριστεί και το σκυρόδεµα να διατηρείται νωπό και να έχει το εργάσιµο
που έχει προκαθοριστεί.

-

Η διάστρωση θα γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που να εξαρτάται από την
αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συµπύκνωσης. Πρέπει να αποφεύγεται ο σχηµατισµός
οριζόντιων αρµών εργασίας, κατά την διάστρωση και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµείνει ορατός
κατασκευαστικός αρµός µεταξύ των στρώσεων.

-

Η εκφόρτωση του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή
απαγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης.

-

Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφορά κατ΄
ελάχιστον:
 Την στερεότητα των καλουπιών και των ικριωµάτων.
 Την οµοιόµορφη επίστρωση (ψεκασµό) των καλουπιών µε αποκολλητικά σκυροδέµατος που
διευκολύνουν το ξεκαλούπωµα.
 Την στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των καλουπιών.
 Την συµφωνία των διαστάσεων των καλουπιών µε τα κατασκευαστικά σχέδια.
 Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης.
 Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης.
 Την θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), την στερέωσή τους, την ποιότητα
των συνδέσεών τους και την κατάσταση των σωλήνων και γενικά την ικανοποίηση των
απαιτήσεων των σχετικών προδιαγραφών για τους σιδηρούς οπλισµούς και την προένταση.
 Την ορθή τοποθέτηση αποστατήρων για να εξασφαλιστεί η από την µελέτη προβλεπόµενη
επικάλυψη.
 Την κανονικότητα των καµπυλών των τενόντων µέσα στους σωλήνες.
 Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους.
 Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση,
συµπλήρωση, ενίσχυση ή διόρθωση του ξυλοτύπου.
 Την παρουσία στο εργοτάξιο και την καλή κατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται για την
έγχυση και την συµπύκνωση του σκυροδέµατος.

-

Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι
υπάρχουν όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός για τα τελειώµατα και την συντήρηση του
σκυροδέµατος.

ΠΕΤΕΠ:01-01-02-00

3/13

∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

-

Σε κάθε σκυροδέτηση και κατά την διάρκεια της διάστρωσης θα συµπληρώνεται επί τόπου ένα
¨Έντυπο Σκυροδετήσεων, ενδεικτική µορφή του οποίου παρατίθεται στο Παράρτηµα 1, το οποίο
θα φυλάσσεται στο Αρχείο-Φάκελο Ποιότητας Έργου µαζί µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα
αντοχής.

-

Στα σχήµατα 1 έως 5 παρέχονται συνοπτικά οδηγίες για διάφορες περιπτώσεις διάστρωσης µε
την µορφή της «ορθής και λαθεµένης ενέργειας».

Σχήµα 1. ∆ιάστρωση κατακόρυφου στοιχείου (υποστηλώµατα ή τοιχώµατα) µε µεταφορά του σκυροδέµατος µε
καρότσι ή κεκλιµένο επίπεδο

Σχήµα 2. ∆ιάστρωση σκυροδέµατος σε κατακόρυφα στοιχεία (υποστυλώµατα ή τοιχώµατα) µεγάλου ύψους
µέσω «παραθύρων»
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Σχήµα 3.∆ιάστρωση σκυροδέµατος µε αντλία. Ο εύκαµπτος σωλήνας της αντλίας πρέπει να τοποθετείται όσο το
δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο χύτευσης και να ανασηκώνεται ακολουθώντας την πρόοδο της διάστρωσης έτσι
ώστε το ύψος της ελεύθερης πτώσης να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο και σε καµία περίπτωση να µην
υπερβαίνει τα 2.5 m .

Σχήµα 4. ∆ιάστρωση οριζόντιων στοιχείων µε µεταφορά σκυροδέµατος µε καρότσι.

ΠΕΤΕΠ:01-01-02-00
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Σχήµα 5. ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος υπό κλίση.
Η σωστή διαδικασία είναι η διάστρωση να αρχίσει από το χαµηλότερο σηµείο, έτσι ώστε η
συµπύκνωση να επιβοηθείται από την πίεση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται.
Η διάστρωση από το υψηλότερο σηµείο αποτελεί λαθεµένη ενέργεια γιατί η µάζα του
σκυροδέµατος τείνει να κυλήσει προς τα κάτω και δηµιουργούνται εφελκυστικές τάσεις που τελικά
µπορεί να ρηγµατώσουν το σκυρόδεµα. Η δόνηση σε χαµηλότερο σηµείο επειδή ρευστοποιεί το
σκυρόδεµα που δονείται αφαιρεί την υποστήριξη από το σκυρόδεµα που έχει ήδη διαστρωθεί σε
υψηλότερο σηµείο και προκαλεί τάσεις εφελκυσµού σε αυτό, οι οποίες τελικά µπορούν να
ρηγµατώσουν.

3.2. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Ισχύει το άρθρο 9 του Κ.Τ.Σ. µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις.
-

Η συµπύκνωση µε δόνηση πρέπει να γίνεται από πεπειραµένο προσωπικό και να ακολουθεί
τους εξής κανόνες:
α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική (επιπρόσθετα στοιχεία αναφέρονται στην παράγραφο 3 της
ΠΕΤΕΠ 01-01-05-00 «∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος»), εκτός αν ήθελε ορισθεί από
την Υπηρεσία διαφορετική, όπως αναφέρεται παρακάτω.
Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές θα συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές
επιφανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας όπως πχ καταστρώµατα, δοκοί
και πλάκες γεφυρών και κτιρίων.
∆ονητές πάνω στα καλούπια (ξυλότυπους) θα χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η
εφαρµογή εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα
στοιχεία κλπ).
Για τον σκοπό διαπιστώσεως της δυνατότητας καλής εκτέλεσης της συµπύκνωσης, είναι
δυνατόν να ζητηθεί από την Υπηρεσία η εκτέλεση δοκιµαστικής σκυροδέτησης ενός
στοιχείου και µε ταυτόχρονη καταγραφή των µέσων (αριθµού δονητών, διαµέτρου,
εργάσιµου, µέγιστου κόκκων κλπ.) που χρησιµοποιήθηκαν για την επιτυχή σκυροδέτηση. Τα
µέσα αυτά θα επαναλαµβάνονται στη συνέχεια σε όλες τις αντίστοιχες σκυροδετήσεις
στοιχείων.
β. Οι δονητές πρέπει να είναι ικανοί να µεταδώσουν στο σκυρόδεµα την κατάλληλη δόνηση
ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή συµπύκνωση. Ο πίνακας 1 παρέχει χρήσιµες
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πληροφορίες σχετικά µε τη διάµετρο, τη συχνότητα και το εύρος ταλάντωσης, που είναι τα
κύρια χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την απόδοση των δονητών.
γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο τον κατάλληλο αριθµό δονητών ώστε να γίνεται
δυνατή η συµπύκνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του στα καλούπια.
Επίσης πρέπει να διαθέτει στη θέση διάστρωσης και ανάλογο αριθµό πρόσθετων δονητών
οι οποίοι θα είναι άµεσα διαθέσιµοι σε περίπτωση βλάβης των δονητών που
χρησιµοποιούνται.
δ. Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να συµπυκνώνεται το σκυρόδεµα σε κάθε
θέση µέσα στους ξυλότυπους γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κλπ. Η συµπύκνωση
µε δονητές µπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες δύο φάσεις, οι οποίες χρονικά µπορεί να µη
διαφέρουν:
ι) φάση της βύθισης των κόκκων ή φάση καθίζησης. Κατά φάση αυτή το σκυρόδεµα
συµπεριφέρεται σαν υγρό (επειδή οι εσωτερικές τριβές έχουν ελαχιστοποιηθεί λόγω της
ταλάντωσης που υφίστανται οι κόκκοι από τη δόνηση) και αλλάζει δοµή από τη χαλαρή
(σχετικά µεγάλου όγκου) που το χαρακτηρίζει πριν από τη συµπύκνωση σε µία
πυκνότερη δοµή µε τους κόκκους να έχουν ελαχιστοποιήσει τις µεταξύ τους αποστάσεις.
ιι) φάση διαφυγής αέρα. Κατά τη φάση αυτή ο εγκλωβισµένος στη µάζα του σκυροδέµατος
αέρας υπό µορφή φυσαλίδων –ως ελαφρύτερος – κινείται προς τα πάνω και η περιοχή
περί τον δονητή χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία φυσαλίδων. Στη αρχή εξέρχονται
οι φυσαλίδες που είναι πιο κοντά στην επιφάνεια του σκυροδέµατος ή πιο κοντά στο
δονούµενο στέλεχος του δονητή και οι µεγαλύτερες σε όγκο φυσαλίδες λόγω
µεγαλύτερων δυνάµεων άνωσης, αργότερα αρχίζουν να εξέρχονται και οι µικρότερες σε
όγκο φυσαλίδες. Όλος ο εγκλωβισµένος αέρας δεν είναι δυνατόν πρακτικά να εξαχθεί
χωρίς το σκυρόδεµα να υποστεί απόµιξη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Χαρακτηριστικά δονητών
∆ιάµετρος

Συχνότητα

[cm]

[Hz]

1

2

Μέσο εύρος
ταλάντωσης

Φυγόκεντρος
δύναµη

Ακτίνα
ενέργειας

Ρυθµός
∆ιάστρωσης

[cm]

[Ν]

[cm]

3
[m /h]

3

4

5

6

Πεδίο Εφαρµογής

7

2-4

150-200

0.04-0.08

450-1800

8-15

0.8-4

Για πλαστικό και ρευστό
σκυρόδεµα σε λεπτές διατοµές ή
σε διατοµές µε πυκνό οπλισµό ή
σαν επιπρόσθετος δονητής σε
προεντεταµένο σκυρόδεµα. Για
συµπύκνωση δοκιµίων

3-6

140-210

0.05-0.10

1400-4000

13-25

2.3-8

Για πλαστικό σκυρόδεµα σε λεπτές
διατοµές, σε αρµούς διακοπής
εργασίας. Επιπρόσθετος δονητής
σε δύσκολες περιοχές

5-9

130-200

0.06-0.13

3200-9200

18-36

4.6-15

Για κάθιση <8cm σε κοινού τύπου
διατοµές. Βοηθητικό µέσο
συµπύκνωσης σε οδοστρώµατα
και ογκώδεις διατοµές. Σε
µηχανήµατα διάστρωσηςσυµπύκνωσης οδοστρωµάτων

8-15

120-180

0.08-0.15

6800-18000

30-51

11-31

Για κάθιση<5cm σε µεγάλες και
ανοιχτές διατοµές. Βοηθητικός
δονητής σε διάστρωση φραγµάτων
ή άλλων µεγάλου όγκου διατοµών

13-18

90-140

0.10-0.20

1100027000

40-61

19-38

∆ιατοµές µεγάλου όγκου
(φράγµατα,βάθρα κ.α)
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Στήλη 2 : Συχνότητα λειτουργίας µέσα στη µάζα του σκυροδέµατος (συνιστώµενες τιµές)
Στήλη 3: Για λειτουργία στον αέρα (το µισό της τιµής από κορυφή σε κορυφή)
Στήλη 3 και 4: Οι αναγραφόµενες τιµές είναι προτεινόµενες
Στήλη 5: Απόσταση από το κέντρο του δονητή στην οποία το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται
Στήλη 5 και 6 : Οι αναγραφόµενες τιµές είναι τιµές κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από την εργασιµότητα του
σκυροδέµατος, την ποσότητα του αέρα που πρέπει να εξαχθεί, και άλλα χαρακτηριστικά της κατασκευής.

ε. Η δόνηση θα εφαρµόζεται στο σκυρόδεµα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι εσωτερικοί
δονητές θα διεισδύουν γρήγορα στο σκυρόδεµα και θα βγαίνουν από το σκυρόδεµα
βραδέως και θα διατηρούνται κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη περίπου θέση, εκτός από
ειδικές περιπτώσεις (ρηχές διατοµές, ή δύσκολα προσπελάσιµες). Η δόνηση θα έχει τέτοια
διάρκεια και έκταση ώστε να επέρχεται ικανοποιητική συµπύκνωση του σκυροδέµατος χωρίς
να προκαλείται απόµιξη Τα ακόλουθα κριτήρια µπορούν να εφαρµόζονται για να κριθεί αν η
συµπύκνωση είναι ικανοποιητική.
 Τα αδρανή έχουν εισχωρήσει στη µάζα του σκυροδέµατος και δεν είναι ευθέως ορατά
γιατί καλύπτονται από ένα λεπτό στρώµα τσιµεντοκονιάµατος.
 Εν γένει έχει παύσει η εµφάνιση µεγάλων φυσσαλίδων. Σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις
µεγάλου σχετικώς πάχους σκυροδέµατος οι φυσσαλίδες χρειάζονται περισσότερο χρόνο
για να φθάσουν στην επιφάνεια.
 Παρακολουθούνται προσεκτικά οι µεταβολές του ήχου του δονητή δεδοµένου ότι η
συχνότητα µειώνεται όταν ο δονητής εισέρχεται στο σκυρόδεµα στη συνέχεια µεγαλώνει
και τελικά, όταν το µεγαλύτερο µέρος των φυσαλίδων έχει εξέλθει, γίνεται σταθερή. Τη
στιγµή αυτή ο δονητής µπορεί να εξαχθεί αργά από το σκυρόδεµα
στ. Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα
χονδρά αδρανή µέσα στην υποκείµενη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη
εµφάνιση επαρκούς πολτού για την διαµόρφωση οµαλής επιφανείας, χωρίς επιφανειακά
ελαττώµατα συγκεντρώσεις αδρανών τα οποία δεν περιβάλλονται από επαρκές κονίαµα κ.α.
ζ. Οι δονητές που εφαρµόζονται πάνω στα καλούπια θα προσαρµόζονται σε αυτά κατά τρόπο
ώστε να µεταδίδουν επαρκή δόνηση στο σκυρόδεµα και θα µετακινούνται κατακόρυφα από
κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των στρώσεων του σκυροδέµατος. Το
ύψος µετακίνησης δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος που έχει επηρεασθεί από
την δόνηση. Οριζόντια οι δονητές πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους,
σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του Κ.Τ.Σ.
η. Αν σκυροδετούνται υποστυλώµατα ή κατακόρυφα τοιχώµατα ταυτόχρονα µε οριζόντια
στοιχεία –πλάκες ή και δοκοί – προηγείται η διάστρωση και η συµπύκνωση των
κατακόρυφων στοιχείων. Η διάστρωση των οριζόντιων στοιχείων πρέπει να καθυστερήσει
για κάποιο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε τη συµπύκνωση των κατακορύφων στοιχείων για
να λάβουν χώρα τυχόν καθιζήσεις-υποχωρήσεις του σκυροδέµατος των κατακόρυφων
στοιχείων. Η καθυστέρηση αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος και την
θερµοκρασία διάστρωσης αλλά δεν υπερβαίνει συνήθως την 1 ώρα. Ακολουθεί η διάστρωση
των οριζόντιων στοιχείων. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος στα σηµεία επαφής
κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων γίνεται µε εισαγωγή του δονητή στο ήδη
συµπυκνωµένο –αλλά επιδεχόµενο συµπύκνωση- σκυρόδεµα του κατακόρυφου στοιχείου.
-
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Σχήµα 6. Συµπύκνωση µε δονητές µάζας
Ο δονητής θα πρέπει να εισχωρεί σχεδόν κατακόρυφα στο σκυρόδεµα µέχρι περίπου 5 cm µέσα
στην µάζα της προηγούµενης στρώσης, (η οποία πρέπει να είναι σε κατάσταση που να επιδέχεται
συµπύκνωση) παραµένει σε λειτουργία στο βάθος αυτό για ορισµένο χρονικό διάστηµα και στη
συνέχεια ανασύρεται αργά. Οι αποστάσεις θέσεων δόνησης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερες από
την ακτίνα δράσης του δονητή αυξηµένη κατά 50%.
Η εισχώρηση του δονητή µε µεγάλη απόκλιση από την κατακόρυφο χωρίς να τηρούνται οι ορθές
αποστάσεις και χωρίς να διεισδύει ο δονητής στην µάζα της προηγούµενης στρώσης είναι λάθος.
Χρήση του δονητή για οριζόντια µετακίνηση του σκυροδέµατος προκαλεί απόµιξη και δεν πρέπει
να εφαρµόζεται.

3.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚEΣ ∆ΙΑΤΆΞΕΙΣ
Αρµοί Εργασίας
Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 14 παρ 3 του ΚΤΣ µε τις ακόλουθες προσθήκες:
Ο καθαρισµός-προετοιµασία των επιφανειών του διαστρωθέντος σκυροδέµατος για να δεχθούν το
νέο σκυρόδεµα µπορεί να γίνει εκτός από τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ και µε εκτοξευόµενο νερό ή
πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη
στρώση τσιµέντου και να φανούν τα χονδρόκοκκα αδρανή µε µέσο βάθος 5 χλστ. Κατά τη
διαδικασία αυτή θα πρέπει να προφυλάσσονται από την ενδεχόµενη βλάβη οι επιφάνειες
σκυροδέµατος που δεν ανήκουν στον αρµό. (λχ αποκοπή της ακµής των όψεων του αρµού και
ρηγµάτωση του σκυροδέµατος).
Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε τη µελέτη ή κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η
επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική λειτουργία
του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε εποξειδικές ρητίνες
(κόλλα), σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισής της.
-

Για την διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας που δεν έχει προβλεφθεί στα θεωρηµένα
λεπτοµερειακά σχέδια πρέπει να ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας.

-

Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί θα διαµορφώνονται όπως προβλέπεται στα θεωρηµένα
σχέδια.

Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στα επάνω 0.50 m της στρώσης, η άνω επιφάνεια του οποίου
θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει να έχει κάθιση όχι
µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη µελέτη σύνθεσης χωρίς την
πρόσθετη κάθιση (των ανοχών).
Η άνω στρώση σκυροδέµατος πρέπει να συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα
σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο
χρονικό διάστηµα όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να
ΠΕΤΕΠ:01-01-02-00
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εµφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάµατος στην επιφάνεια αλλά ούτε να παραµείνουν οι
µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες στην επάνω
επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που είναι κοντά στην εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων
ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να διαµορφώνεται µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο
ξυλότυπος να δώσει ακµή που να ανταποκρίνεται στην επιθυµητή γραµµή και την υψοµετρική της
θέση. Η επιφάνεια του σκληρυµένου σκυροδέµατος θα παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµαλίες µε
πλάτος όχι µικρότερο από 5 mm και όχι µεγαλύτερο από 30 mm.
Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί σφικτά ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο
σκυρόδεµα στο προετοιµασµένο οριζόντιο κατασκευαστικό αρµό χωρίς να ρίχνεται το υλικό από
ύψος µεγαλύτερο των 0,50 m.
Στην συνέχεια το σκυρόδεµα πρέπει να συµπυκνωθεί µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ
τους θέσεις χωρίς να ακουµπάει στο από κάτω σκληρυµένο σκυρόδεµα.
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-

Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί θα πρέπει να δηµιουργούνται στις θέσεις που προβλέπουν
τα θεωρηµένα σχέδια και θα περιλαµβάνουν και τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα
σχέδια.

-

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διαστρωθεί χωρίς διακοπή µία οριζόντια στρώση
ολόκληρη, θα ολοκληρωθεί µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο έτσι ώστε, όταν
επαναληφθεί η εργασία, όλες οι ανώτερες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες.

-

Αν η σκυροδέτηση διακοπεί, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί, µεταξύ δύο προκαθορισµένων
κατασκευαστικών αρµών, πρέπει να καλυφθεί το εκτεθειµένο µέτωπο µε µία στρώση
τσιµεντοκονίας για να δηµιουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος.
Όταν η σκυροδέτηση ξαναρχίσει η στρώση τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθεί (µε
συρµατόβουρτσα ή αµµοβολή κλπ).

-

Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία
σφηνοειδών απολήξεων. Στις θέσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι
τύποι ώστε να δίνουν ένα ελάχιστο πάχους νέου σκυροδέµατος 0,15 m.

-

Γενικώς, θα ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών
αρµών:

-

Οι κατασκευαστικοί αρµοί θα είναι όπως περιγράφονται στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της
µελέτης ή όπως απαιτείται από την Υπηρεσία, Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για τους
πρόσθετους αρµούς που θα αρµόζουν στο κατασκευαστικό του πρόγραµµα µε δικά του έξοδα.
Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών θα υποβάλλονται για
έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι έτσι η διάταξη ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα
ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί
συγκέντρωσης ρωγµών ή/και διαχωριστικοί αρµοί (πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη). Για την
περίπτωση αυτή τα υλικά συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών θα έχουν
εγκριθεί από την Υπηρεσία.

-

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

-

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

4.

Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι λαστιχένιες απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορφώνονται
στην όψη των κατασκευαστικών αρµών γενικά όπως φαίνεται στα Εγκεκριµένα Σχέδια
Εφαρµογής της µελέτης και όπως και όπου απαιτείται από την Επίβλεψη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τήρηση των διαλαµβανοµένων στην παρούσα προδιαγραφή.
Έλεγχος εντύπων σκυροδέτησης.
Ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής του σκυροδέµατος σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00
‘’Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος’’.
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ συνεπάγεται την
απόρριψη της εργασίας.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απαιτείται η λήψη µέτρων ασφαλείας για το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια της
παρούσης ΠΕΤΕΠ µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία, την µελέτη µέτρων ασφαλείας και υγείας
των εργαζοµένων (Ν 1396/83) καθώς και την υποχρέωση χρήσης των µέσων ατοµικής προστασίας
σε κάθε επί µέρους εκτελούµενη εργασία και τις άλλες απαιτήσεις του Π.∆. 17/96 ‘’Μέτρα για την
βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ’’ και τις σχετικές τροποποιήσεις του µε το Προεδρικό
∆ιάταγµα 159/99. 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).

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης δεν επιµετράται ιδιαιτέρως, αλλά η σχετική δαπάνη
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µονάδας για τα επιµετρηθέντα κυβικά µέτρα σκυροδέµατος, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ‘’Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος’’.
Σε περίπτωση όµως που προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή για τη συγκεκριµένη εργασία, η επιµέτρηση
θα γίνεται ως εξής :
α. Η επιµέτρηση θα γίνεται για κάθε είδος εργασιών σκυροδέτησης και για κάθε κατηγορία
σκυροδεµάτων σε m3 πραγµατικού όγκου σκυροδέµατος όπως αυτός θα προκύψει από τις
διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων του έργου, σύµφωνα µε τα συµβατικά σχέδια, τους όρους
δηµοπράτησης τις προδιαγραφές των ειδικών εργασιών στις οποίες χρησιµοποιούνται τα κάθε
είδους σκυροδέµατα κλπ, αφαιρουµένων των οποιονδήποτε κενών.
∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις εργασίες σκυροδέτησης αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η
στάθµη αυτού νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή
των σκυροδεµάτων.

ΠΕΤΕΠ:01-01-02-00
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β. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρησιµοποίηση
καλουπιών, θα γίνει µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον
όγκος του σκυροδέµατος που τυχόν διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των καλουπιών.
γ. Από τον όγκο του σκυροδέµατος θα αφαιρείται ο όγκος των περικλειοµένων κενών, που
διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα σώµατα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη µελέτη.
δ. ∆εν θα αφαιρείται ο όγκος των λοξοτµηµένων µέχρι µήκους ακµής 3cm ή στρογγυλεµένων
γωνιών ακτίνας 3cm ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο
σκυρόδεµα. Επίσης δεν θα αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που
τοποθετούνται στο σώµα του βάθρου ή των τοίχων αντιστήριξης για την αποστράγγιση και
προστασία αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτική µορφή ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ
ονοµατεπώνυµο, υπογραφή του υπεύθυνου δειγµατοληψίας :
ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α 1ο
Έρ γ ο
Μ έθοδος ∆ ει γµ α τολη ψ ί α ς :

Ο ν ο µ α τεπώ ν υ µ ο :

Η µ εροµ ηνία :

Σ κ υροδετού µ ενο Σ τοιχείο :

Κ α τη γορί α σκ υ ροδέµ α τος :

Π ερι οχή / Σ τά θµ η :

Α ριθµ ός Σ ειρά ς ∆ ειγµ α τολη ψ ία ς :

Σ υνολικ ά Κ υβικ ά Σ κ υροδέµ α τος :

Α ρ .Α υ τ ο κ .
α /α

Θ έ ση

Α ρ .∆ ε λ . Α π
Φ όρτ ω ση ς
.

Χ ρόνοι
Ά φ ιξης

Έν α ρ ξ η

Π έρας

εκ φ ό ρ τ ω ση ς

εκ φ όρ τω ση ς

Κ ά θι ση
( cm )
(Σ Κ 309)

∆ οκ ίµ ιο

Θ ε ρ µ ο κ ρ α σί α (°C )

Α πό
Α πό
Π εριβά λλοντο
Σ κ υροδέµ α τος
ς
α να µ ικ τή ρα α υτοκ ίνη το

Π ρ ό σ θετο
Ε π ιβ ρ α δ υ ν τ ή ς

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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