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Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων
τεχνικών έργων
1.

ΠΕΤΕΠ

02-07-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µετά την
κατασκευή των θεµελίων των τεχνικών έργων του αποµένοντος όγκου.
Επισηµαίνεται ότι:
- για την επανεπίχωση των ορυγµάτων ακροβάθρων γεφυρών, κιβωτιοειδών οχετών (τοίχων
κ.λ.π.) έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00, «Μεταβατικά Επιχώµατα».
- για την επανεπίχωση αποµένοντος όγκου ορυγµάτων τοποθέτησης υπογείων δικτύων έχουν
εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου
εκσκαφών υπογείων δικτύων».

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

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

2.2. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η καταλληλότητα των εδαφικών υλικών για την επανεπίχωση της θεµελίωσης των τεχνικών έργων
εξαρτάται από τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά και την ικανότητΆ τους προς συµπύκνωση.
Η ταξινόµηση των εδαφών, ως προς τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσής
κατά το DIN 18196:2004-11 Earthworks and foundations - Soil classification for civil engineering
purposes -- Εκσκαφές και επιχώσεις. Κατηγοριοποίηση εδαφών. έχει ως εξής (βλέπε πίνακα 2-1):
ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1: Κατηγορίες Εδαφικών Υλικών κατά DIN 18196
Συνοπτική περιγραφή υλικού

Ικανότητα
συµπυκνώσεως

Κατάταξη εδαφών

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά,
χονδρόκοκκα και µικτόκοκκα εδάφη

V1

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

Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη

V2

GU, GT, SU, ST

Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

V3

UL, UM, TL, TM, TA

ΠΕΤΕΠ:02-07-02-00
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Τα οργανικά κλπ εδάφη των κατηγοριών (HN, HZ, F, OU, OT, OH, OK) κατά DIN 18196 δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν.
Γενικώς τα υλικά επιχωµάτωσης θα είναι απαλλαγµένα από οργανικές ύλες, φύλλα, χλόη και ρίζες
φυτών.
Η ικανότητα συµπύκνωσης των εδαφικών υλικών εξαρτάται από την κοκκοµετρία, τη µορφή των
κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό.
Ειδικότερα:
• Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει η σύνθεση των
κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό.
• Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σηµασία στη συµπύκνωση έχει η περιεκτικότητα σε
νερό.
• Η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής τους ευπάθειας στο νερό και
στην αποσάθρωση είναι ευχερέστερη από ότι η συµπύκνωση των εδαφών των κατηγοριών V2
και V3.
Επισηµαίνονται ακόµη τα εξής:
• Σε πολύ υγρά ή συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο υψηλός βαθµός
συµπύκνωσης.
• Σε πολύ ξηρά εδάφη, η απαιτούµενη συµπύκνωση µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε σηµαντικά
µεγαλύτερο έργο συµπύκνωσης (αριθµός διελεύσεων οδοστρωτήρων, µέγεθος οδοστρωτήρων
κοκ).
Κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατ’ αρχήν εδαφικά υλικά µη συνεκτικά, της
κατηγορίας V1 και µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών
θα χρησιµοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για το υλικό επανεπίχωσης όταν προβλέπεται να αποτελέσει βάση
έδρασης οδοστρωµάτων ή πρόσθετων επιχωµάτων.
Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 «Κατασκευή
επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων», τόσο για τα χρησιµοποιούµενα
υλικά όσο και για τον βαθµό συµπύκνωσής τους.

3.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Ο καθορισµός του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον εξοπλισµό συµπύκνωσης που θα
χρησιµοποιηθεί και από την κατηγορία των χρησιµοποιούµενων εδαφικών υλικών.
Στον παρακάτω πίνακα 3-1 παρέχονται γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτέλεση των
εργασιών συµπύκνωσης.
Τα στοιχεία του πίνακα 3-1 είναι ενδεικτικού χαρακτήρα και αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές. Όταν
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα πλέον κατάλληλα κατά περίπτωση µηχανήµατα, τα
αναφερόµενα πάχη ενδεχοµένως θα πρέπει να µειωθούν ενώ υπό ευνοϊκές συνθήκες είναι δυνατή
και η υπέρβαση των τιµών αυτών.
Ο εξοπλισµός συµπύκνωσης, το πάχος των στρώσεων, και ο τρόπος συµπύκνωσης, θα
αποτελούν αντικείµενο προτάσεων του Αναδόχου και εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
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Για την επιλογή του εξοπλισµού θα λαµβάνονται υπόψιν οι διαστάσεις της προς συµπύκνωσης
επιφάνειας και η γενική απαίτηση διάστρωσης των προϊόντων κατά οµοιόµορφες στρώσεις.
Η επανεπίχωση πρέπει να γίνεται εν ξηρώ. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προστατεύει το σκάµµα από επιφανειακά και υπόγεια νερά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη
ΠΕΤΕΠ 02-04-00-00 «Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων».
Η υγρασία του υλικού πλήρωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη
συµπύκνωση. Υλικά µε αυξηµένη υγρασία δεν θα χρησιµοποιούνται πριν στεγνώσουν επαρκώς.
Η αποµάκρυνση των τυχόν µέσων αντιστήριξης πρανών θα γίνεται σταδιακά και µε τρόπο ώστε
αφενός µεν να αποφεύγεται χαλάρωση και κατάπτωση των πρανών και αφετέρου να διευκολύνεται
η διάστρωση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης του σκάµµατος.
Ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης θα είναι τουλάχιστον ίσος προς 92% της µέγιστης
πυκνότητας της λαµβανοµένης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13286-2:2004 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. εκτός
εάν καθορίζεται διαφορετικά από την Μελέτη.

ΠΕΤΕΠ:02-07-02-00:Ε1/2004
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 - Ταξινόµηση εδαφών και µηχανηµάτων συµπύκνωσης
Κατάταξη εδάφους ως προς την Ικανότητα Συµπύκνωσης Εδάφους (κατά DIN 18196)
V1
Είδος Μηχανήµατος

V2

V3

Ονοµαστικό
βάρος σε kg

Καταλληλότητα

Πάχος
Στρώσης

Αριθµός
∆ιελεύσεων

Καταλληλότητα

Πάχος
Στρώσης

Αριθµός
∆ιελεύσεων

Καταλληλότητα

Πάχος
Στρώσης

Αριθµός
∆ιελεύσεως

Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης
∆ονητικός
συµπυκνωτής

Ελαφρός

έως 25

+

έως 15

2-4

+

έως 15

2-4

+

έως 10

2-4

Μέσος

25-60

+

20-40

2-4

+

15-30

3-4

+

10-30

2-4

∆ονητής εκτονώσεων

Ελαφρός

έως 100

0

20-30

3-4

+

15-20

3-5

+

20-30

3-5

∆ονητικές πλάκες

Ελαφρές

έως 100

+

έως 20

3-5

0

έως 15

4-6

-

-

-

Μέσες

100-300

+

20-30

3-5

0

15-20

4-6

-

-

-

Ελαφρός

έως 600

+

20-30

4-6

0

15-20

5-6

-

-

-

∆ονητικός κύλινδρος

Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης
∆ονητικός
συµπυκνωτής

Μέσος

25-60

+

20-40

2-4

+

15-30

2-4

+

10-30

2-4

Βαρύς

60-200

+

40-50

2-4

+

20-40

2-4

+

20-30

2-4

∆ονητής εκτονώσεων

Μέσος

100-500

0

20-40

3-4

+

25-35

3-4

+

20-30

3-5

Βαρύς

500

0

30-50

3-4

+

30-50

3-4

+

30-40

3-5

Μέσες

300-750

+

30-50

3-5

0

20-40

3-5

-

-

-

Βαριές

750

+

40-70

3-5

0

30-50

3-5

-

-

-

600-8000

+

20-50

4-6

+

20-40

5-6

-

-

-

∆ονητικές πλάκες
∆ονητικοί κύλινδροι
Σηµειώσεις:
+ = Συνιστάται

0 = Ως επί το πλείστον κατάλληλο
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4.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Με µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου θα εκτελούνται οι ακόλουθοι εργαστηριακοί έλεγχοι (επί
τόπου του έργου ή σε αναγνωρισµένα εργαστήρια):
• Καταλληλότητας των εδαφικών υλικών κατασκευής της επανεπίχωσης (κοκκοµετρία, όρια
Atterberg).
• ∆οκιµών συµπύκνωσης κατά τροποποιηµένη µέθοδο Proctor.
• Βαθµού συµπύκνωσης.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών θα τηρούνται στον φάκελο ποιοτικών στοιχείων του έργου
και θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν.
Έλεγχοι καταλληλότητας των υλικών επανεπίχωσης θα διενεργούνται σε κάθε εµφανή αλλαγή των
χαρακτηριστικών των χρησιµοποιουµένων υλικών.
Θα διενεργείται µια κατ΄ ελάχιστο δοκιµή συµπύκνωσης για κάθε σκάµµα και επί πλέον:
α. Σε κάθε εµφανή αλλαγή των εδαφών επανεπίχωσης.
β. Ανά 50 m2 επανεπίχωσης και ανά στρώση πάχους 1,00 m, στις περιπτώσεις που στη θέση της
επανεπίχωσης προβλέπονται υπερκείµενες κατασκευές.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

Εκφόρτωση µε ανατροπή

Κατά την επίχωση

Πληµµελής χρήση µηχανικού εξοπλισµού
Πληµµελής χρήση εργαλείων χειρός

Καταπτώσεις πρανών στη ζώνη
εκτέλεσης των εργασιών

Πληµµελής χρήση µηχανικού εξοπλισµού

Τραυµατισµός περαστικών

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

Προστατευτική
ενδυµασία

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες.
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

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

6.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Οι επανεπιχώσεις των ορυγµάτων διακρίνονται:
α. Σε εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση.
β. Σε εκτελούµενες εξ ολοκλήρου χειρονακτικά και µε εξοπλισµό συµπύκνωσης περιπατητικού
τύπου (πεζού χειριστή).
Οι επανεπιχώσεις επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα κατασκευής, σύµφωνα µε την παρούσα
προδιαγραφή, µε βάση τον αποµένοντα όγκο σκάµµατος µετά την κατασκευή των θεµελίων των
τεχνικών έργων.
Η επανεπίχωση (υλικά, διάστρωση και συµπύκνωση) σκάµµατος που αντιστοιχεί σε µη
αιτιολογηµένες υπερεσκαφές, (βλ. σχετικές ΠΕΤΕΠ 02-03-00-00 «Εκσκαφές κτιριακών έργων» και
ΠΕΤΕΠ 02-04-00-00 «Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων»), που οφείλονται στον ίδιο Ανάδοχο
δεν επιµετρώνται προς πληρωµή.
Στην τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3) έτοιµης συµπυκνωµένης κατασκευής επανεπίχωσης
περιλαµβάνονται:
α. Τα εδαφικά υλικά εφ’ όσον αυτά προέρχονται από πάσης φύσεως εκσκαφές του έργου.
β. Η προώθηση των εδαφικών υλικών εντός του ορύγµατος µε µηχανικά µέσα µε ή χωρίς
χειρονακτική υποβοήθηση.
γ. Η διάστρωση κατά στρώσεις.
δ. Η προµήθεια και µεταφορά νερού και το κατάβρεγµα των εδαφικών υλικών για την απόκτηση
της βέλτιστης υγρασίας.
ε. Η αναµόχλευση των υλικών για το στέγνωµά τους σε περίπτωση περιεκτικότητας υγρασίας.
στ. Η συµπύκνωση των στρώσεων των εδαφικών υλικών στον απαιτούµενο βαθµό συµπύκνωσης.
ζ. Οι απολυµµένοι χρόνοι µηχανηµάτων.
η. Η λήψη µέτρων για τον έλεγχο επιφανειακών και υπογείων υδάτων κατά την εκτέλεση των
εργασιών επανεπίχωσης.
Για την επιµέτρηση του µεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη.
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