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Μεταβατικά Επιχώµατα

1.

ΠΕΤΕΠ

02-07-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την κατασκευή
επιχωµάτων πίσω από τεχνικά έργα (ακρόβαθρα γεφυρών, οχετούς, τοίχους αντιστήριξης) µε
επίλεκτα, µη πλαστικά, αµµοχαλικώδη υλικά.
Τα ως άνω επιχώµατα ονοµάζονται µεταβατικά επιχώµατα και η κατασκευή τους αποσκοπεί
στην ελαχιστοποίηση των υποχωρήσεων της επίχωσης στην περίµετρο των τεχνικών έργων
(λόγω συνιζήσεως) και των εκ του λόγου αυτού επιπτώσεων στο κατάστρωµα της οδού.
Τα µεταβατικά επιχώµατα συνδυάζονται συχνά και µε µεταβατικά έργα (π.χ. πλάκες
πρόσβασης), που δεν εντάσσονται στο αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ.

2.

ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά κατασκευής των µεταβατικών επιχωµάτων θα είναι κοκκώδη, από φυσικά ή θραυστά
αµµοχάλικα, µε δείκτη πλαστικότητας Ρ1 ≤ 4. Κατάλληλα είναι τα υλικά της κατηγορίας Ε4
(κατηγοριοποίηση κατά ΥΠΕΧΩ∆Ε), τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

3.

-

Μέγιστος κόκκος < 80 mm.

-

Ποσοστό διερχοµένων από το κόσκινο βροχίδας 0,063 mm κατά EN 933-1:1997 Tests for
geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method, κατώτερο του 20%.

-

Όριο υδαρότητας LL < 30 (σύµφωνα µε την Ε105-86/5).

-

∆είκτης πλαστικότητας Ρ1 < 4 (σύµφωνα µε την Ε105-86/6).

-

Πλήρης απουσία οργανικών (0% περιεκτικότητα).

-

∆ιόγκωση 0 [µηδέν] (προσδιορισµός κατά τη µέθοδο της ξηράς οξείδωσης κατά
A.A.S.H.T.O.: Τ-194).

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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

ΠΕΤΕΠ:02-07-03-00
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Σχήµα 1: Τυπική διαµόρφωση µεταβατικού επιχώµατος

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

3.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Για την προετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης µεταβατικού επιχώµατος έχουν εφαρµογή οι
απαιτήσεις που καθορίζονται στην ΠΕΤΕΠ: 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων”.

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

3.4. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ
3.4.1.

Γενικές Αρχές Συµπύκνωσης

• Ως προς τον βαθµό συµπύκνωσης του µεταβατικού επιχώµατος, ισχύουν γενικά οι
αντίστοιχες απαιτήσεις για τα επιχώµατα οδικών ή σιδηροδροµικών έργων, που
κατασκευάζονται εν επαφή µε το µεταβατικό επίχωµα (ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή
επιχωµάτων", § 3.3.1).
• Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσµάτων κατά τη συµπύκνωση θα εξασφαλίζονται οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Μεθοδική συµπύκνωση ισοπαχών στρώσεων για οµοιόµορφη τελική συµπεριφορά του
επιχώµατος.
2. Χρήση υλικού συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης.
3. Χρήση κατάλληλου εξοπλισµού συµπύκνωσης.
Στα µεταβατικά επιχώµατα, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη µελέτη, θα εξασφαλίζεται
ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα, τουλάχιστον ίση µε το 92% της µέγιστης πυκνότητας,
που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (EN 132862:2004 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, E105-86 ∆οκιµή 11) στις ανώτερες στρώσεις του
επιχώµατος και µέχρι βάθους 1,00 m.
Η συµπύκνωση των υλικών θα εκτελείται υπό συνθήκες πλησίον της βέλτιστης περιεχόµενης
υγρασίας. Όταν η περιεχόµενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού αποκλίνει σηµαντικά από τη
βέλτιστη, θα γίνεται διαβροχή κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται οµοιόµορφη ύγρανση του
υλικού, ή (κατά περίπτωση) θα γίνεται ξήρανση αυτού µε αναµόχλευση για τον καλύτερο
αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνές παρτίδες υλικού.
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συµπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόµενης
υγρασίας ανώτερης της βέλτιστης. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης δεν
θα εκτελούνται εργασίες συµπύκνωσης µεταβατικού επιχώµατος.

3.4.2.

Έλεγχος βαθµού συµπυκνώσεως

1. Ο έλεγχος του βαθµού συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης θα γίνεται σε κάθε διακεκριµένη
στρώση, όπως αναφέρεται παρακάτω µε την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor
(E105-86 ∆οκιµή 11). Προκειµένου για χονδρόκοκκα υλικά θα γίνεται διόρθωση όπως
ορίζεται στην επόµενη παράγραφο ( βλ. και ΠΕΤΕΠ: 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων").
2. Η µέθοδος A.A.S.H.O.:T-180, Μέθοδος D, θα εφαρµόζεται και για τα κοκκώδη υλικά, στα
οποία το συγκρατούµενο στο κόσκινο Νο 4 υλικό δε θα υπερβαίνει το 60%. Στην περίπτωση
αυτή, η υπολογιζόµενη κατά την παραπάνω µέθοδο µέγιστη εργαστηριακή πυκνότητα, θα
διορθώνεται µε το επί τις εκατό ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού P, που συγκρατείται στο
κόσκινο.
γ=100 / [ P/ε+ (100-P)/γs ]
όπου :
ΠΕΤΕΠ:02-07-03-00
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γ = η διορθωµένη ξηρά πυκνότητα του µίγµατος (λεπτόκοκκου και χονδρόκοκκου υλικού).
γs = η µέγιστη ξηρά εργαστηριακή πυκνότητα του υλικού, που διέρχεται από το κόσκινο.
P = το ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται στο κόσκινο.
ε = το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού, που συγκρατείται στο κόσκινο.
3. Όταν η περιεκτικότητα του υλικού κατασκευής των µεταβατικών επιχωµάτων σε χονδρόκοκκο
υλικό (συγκρατούµενο από το κόσκινο Νο 4) είναι µεγαλύτερη από 60%, ή όταν
χρησιµοποιούνται βραχώδη προϊόντα εκσκαφών, ο έλεγχος της συµπύκνωσης θα εκτελείται
µε τη µέθοδο της πρότυπης κυλίνδρωσης του υλικού µέχρι άρνησης, ή µε τη µέθοδο της
φόρτισης πλάκας.
Ο έλεγχος µε πρότυπη κυλίνδρωση συνίσταται στην παρακολούθηση της τήρησης της
καθορισµένης διαδικασίας εργασίας, χωρίς να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από κάθε ευθύνη
για την επίτευξη της απαιτούµενης συµπύκνωσης.
Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να αποδεχθεί την προκύπτουσα κατά τη
δοκιµαστική συµπύκνωση µεθοδολογία εκτέλεσης, έστω και αν απαιτούνται περισσότερες
διελεύσεις µηχανηµάτων συµπύκνωσης ή µικρότερα πάχη στρώσεων, χωρίς εκ του λόγου
αυτού να µπορεί να απαιτήσει την καταβολή υψηλότερης αµοιβής.
4. Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπυκνώσεως δεν µπορεί να είναι µικρότερος από µία
δοκιµή για κάθε διακεκριµένη στρώση υλικού πλήρωσης.
5. Αν οι τιµές βαθµού συµπυκνώσεως που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι
µικρότερες από τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να
µεταβάλει τον τρόπο εργασίας, ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόµενες τιµές
συµπυκνώσεως.
6. Σε περίπτωση οµοειδούς υλικού πληρώσεως και αν οι έλεγχοι συµπύκνωσης που
εκτελούνται αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία, τότε η Υπηρεσία µπορεί να δεχθεί
περιορισµό του ελάχιστου αριθµού δοκιµών συµπύκνωσης, που αναφέρεται στο
προηγούµενο εδάφιο 4 της παρούσας, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής
παρακολούθηση των παχών των στρώσεων, που συµπυκνώνονται και του αριθµού
διελεύσεων του µηχανήµατος συµπύκνωσης, ανάλογα προς το είδος του µηχανήµατος (βλ.
πίνακα 3-1 της παρούσας).

4/14

ΠΕΤΕΠ:02-07-03-00

Πίνακας 3-1 – Λειτουργικά χαρακτηριστικά εξοπλισµού συµπύκνωσης

Είδος Μηχανήµατος

Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους

Βάρος
λειτουργίας
σε kg

V1
Καταλληλότητα

Πάχος
Στρώσης

Αριθµός
∆ιελεύσεων

Παρατηρήσεις

1. Όπου V1 µη
συνεκτικά
χονδρόκκοκα και
µικτόκκοκα
εδάφη.

Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης
∆ονητικός
συµπιεστής
∆ονητής
εκρήξεων
∆ονητικές
πλάκες

Ελαφρός

έως 25

+

έως 15

2-4

Μέσος

25-60

+

20-40

2-4

έως 100

0

20-30

3-4

Ελαφρός
Ελαφρές

έως 100

+

έως 20

3-5

Μέσες

100-300

+

20-30

3-5

Κατάταξη κατά
DIN 18196 =
GW, GI, GE, SW,
SI, SE, GU, GT,
SU, ST.
2. Όπου + =
Συνιστάται

∆ονητικός
κύλινδρος

Ελαφρός

έως 600

+

20-30

4-6

3. Όπου 0 = Ως επί
το πλείστον
κατάλληλο

Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης
∆ονητικός
συµπιεστής
∆ονητής
εκρήξεων
∆ονητικές
πλάκες
∆ονητικοί
κύλινδροι

Μέσος

25-60

+

20-40

2-4

Βαρύς

60-200

+

40-50

2-4

Μέσος

100-500

0

20-40

3-4

Βαρύς

500

0

30-50

3-4

Μέσες

300-750

+

30-50

3-5

Βαριές

750

+

40-70

3-5

600-8000

+

20-50

4-6

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

7. Στις περιπτώσεις σοβαρών έργων και εφ΄ όσον διατίθενται τα απαιτούµενα όργανα, εκτός της
πρότυπης κυλίνδρωσης, (παρ. 3.4.3 της παρούσας) ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης
θα ορίζεται και µε δοκιµαστικές φορτίσεις, σύµφωνα µε τη µέθοδο φόρτισης πλάκας, κατά την
οποία η αντοχή του εδάφους προσδιορίζεται από το µέτρο παραµόρφωσης (Ε), µε βάση τον
τύπο:
Ε=1,5P R/S σε kg/m2
Όπου:

(1)

P= η ασκηθείσα πίεση σε kg
R= η ακτίνα της φορτιζόµενης κυκλικής πλάκας σε cm
S= η καθίζηση της πλάκας σε cm

Το µέτρο παραµόρφωσης Ε προσδιορίζεται κατά τη φόρτιση πλάκας διαµέτρου 30 cm.
Ο λόγος της τιµής Ε2 της δεύτερης φόρτισης προς την τιµή Ε1 της πρώτης φόρτισης (Ε2/Ε1)
δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερος από 2,20. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει όταν η τιµή Ε της
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πρώτης φόρτισης φτάνει ήδη το 60% της θεωρητικής τιµής για τη δεύτερη φόρτιση ή όταν
πρόκειται για βραχώδη εδάφη.
Με τη συµπύκνωση θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι παρακάτω ελάχιστες αντοχές ως µέσος
όρος δύο τουλάχιστον δοκιµών µέσω της φόρτισης πλάκας (βλέπε πίνακα 3-2).
Πίνακας 3-2 - Ελάχιστες τιµές Ε2 µε εφαρµογή του τύπου (1)

Είδος εδάφους

Ε2 τιµή σε (MN/m2)

Για συνεκτικά υλικά επίχωσης

30

Για το συνεκτικό υπέδαφος

45

8. Ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες του έργου, και µετά από οικονοµοτεχνική διερεύνηση, το
µεταβατικό επίχωµα µπορεί να υποκατασταθεί από λιθορριπή.
Οι λιθορριπές θα κατασκευάζονται από λίθους λατοµείου µέγιστης διάστασης 0,40 m (ή
µικρότερης εφ’ όσον οι διαστάσεις του σκάµµατος και οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη
χρήση τόσο µεγάλων λίθων), σε στρώσεις µέγιστου πάχους 0,80 m και το συνολικό τους
ύψος δεν θα υπερβαίνει τα 8,00 m.
Σε όση έκταση δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση συνήθων δονητικών οδοστρωτήρων, οι
λιθορριπές θα συµπυκνώνονται µε δονητικούς συµπιεστές, δονητικές πλάκες, δονητικούς
κυλίνδρους κ.λπ., σύµφωνα µε τον πίνακα 3-1 της παρούσας.
Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο
και υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης.
Η ανώτερη στρώση του επιχώµατος στην περίπτωση αυτή, ελαχίστου συµπυκνωµένου
πάχους 30 cm, θα κατασκευάζονται από υλικό που πληρεί τους όρους της Προδιαγραφής
κατασκευής υπόβασης οδοστρωµάτων από ασύνδετα υλικά (ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00 «Στρώσεις
έδρασης οδοστρωµάτων από ασύνδετα εδαφικά υλικά»).
Οι λίθοι της ανώτερης στρώσης της λιθορριπής πρέπει να είναι διατεταγµένοι και
συµπυκνωµένοι έτσι ώστε να µπορούν να συγκρατήσουν το τοποθετούµενο εν συνεχεία
υλικό της υπόβασης.
Ανεξάρτητα απ΄ αυτό, το πάχος της στρώσης από υλικό υπόβασης σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει να είναι µικρότερο των 30 cm.

3.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι οι
καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες.
Εάν η διάστρωση και η συµπύκνωση των υλικών εκτελείται σε εποχή ξηρασίας και υψηλών
θερµοκρασιών, απαιτείται το υλικό κάθε στρώσης να αναµοχλεύεται και να διαβρέχεται
οµοιόµορφα πριν από τη συµπύκνωση µέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη περιεχόµενη υγρασία, η
οποία πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της συµπύκνωσης.
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3.6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
Η τελική επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος θα είναι οµαλή, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
από τη µελέτη της οδού κατά µήκος και εγκάρσιες κλίσεις και στην προβλεπόµενη στάθµη, µε
ανοχή ± 3 cm. Κάθε ανωµαλία πέρα των ανωτέρω ορίων θα διορθώνεται, µε αναµόχλευση,
προσθήκη ή αφαίρεση υλικού και εκ νέου µόρφωση και συµπύκνωση.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθµη των χωµατουργικών παραµείνει εκτεθειµένη
αρκετό χρονικό διάστηµα, ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο, θα επανασυµπυκνώνεται πλήρως
πριν να εκτελεστούν οι επόµενες εργασίες.

4.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
4.1.1.

Έλεγχοι

Σκοπός και είδος ελέγχων
Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
• της καταλληλότητας των υλικών κατασκευής µεταβατικών επιχωµάτων.
• του ποσοστού υγρασίας κατά τη συµπύκνωση.
• του βαθµού συµπύκνωσης κατά τη µέθοδο (EN 13286-3:2003 Unbound and hydraulically
bound mixtures - Part 3: Test methods for laboratory reference density and water content Vibrocompression with controlled parameters. -- Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και
σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες. Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού υγρασίας. ∆ονητική συµπύκνωση
µε ελεγχόµενες παραµέτρους, Τ-180, Μέθοδος D).
• της φέρουσας ικανότητας των µεταβατικών επιχωµάτων, της ανώτατης στάθµης κ.λπ.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα συγκρίνονται ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας.
Έκταση ελέγχων
Οι έλεγχοι θα εκτελούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ο αριθµός των ελέγχων θα
εξαρτηθεί από το είδος και την ποιότητα των εδαφών και από τις µεθόδους εργασίας.
Η πυκνότητα της στρώσης, θα προσδιορίζεται µε υπολογισµό του ξηρού φαινοµένου βάρους σε
αδιατάρακτα δείγµατα εδάφους ή µε τη βοήθεια των µεθόδων άµµου, γύψου, είτε ισοδύναµου
υγρού (ρευστού) ή συµπεριλαµβανοµένων και των µεθόδων προσδιορισµού της πυκνότητας και
των ραδιοϊσοτόπων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση µια τουλάχιστον µέτρηση ανά 10
διαδοχικές θα εκτελείται µε τις συµβατικές µεθόδους.
Οι εργαστηριακές δοκιµές µπορούν να περιοριστούν κατά την κρίση της Υπηρεσίας ανάλογα µε
τις εκάστοτε συνθήκες.
Οι θέσεις των δοκιµών θα πρέπει να διανέµονται οµοιόµορφα στην επιφάνεια των στρώσεων,
κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
Οι παράµετροι αντοχής εδάφους µπορούν να προσδιοριστούν σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα
και µε δοκιµή φόρτισης πλάκας σε δύο γειτονικές θέσεις.
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4.1.2.

Παραλαβή

∆ιαδικασίες παραλαβής:
•

Οι χωµατουργικές εργασίες θα ελέγχονται µετά την εκτέλεσή τους ως προς το θεωρητικό
γεωµετρικό σχήµα της οδού (της διατοµής) και την προβλεπόµενη από τη µελέτη
συµπύκνωση.

•

Η στάθµη των στρώσεων των χωµατουργικών θα ελέγχεται πριν από την κατασκευή των
υπερκείµενων στρώσεων οδοστρωσίας.

•

Τα παραπάνω στοιχεία θα λαµβάνονται µε µέριµνα του Αναδόχου ή παρουσία εκπροσώπου
της Υπηρεσίας και θα ελέγχονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

•

Στην περίπτωση διαπίστωσης ατέλειας κατασκευής και εφ΄ όσον η κατασκευή δεν
απορριφθεί, θα καθορίζεται λεπτοµερώς η έκταση και η προθεσµία αποκατάστασης των
ατελειών και θα ακολουθεί επανέλεγχος.

4.2. ∆ΟΚΙΜΕΣ
Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις παρακάτω µεθόδους (βλέπε πίνακα 4-1):
Πίνακας 4-1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

5.

∆ειγµατοληψία αργών υλικών

A.A.S.H.O.:T - 2

Αναγνώριση και δειγµατοληψία εδαφών

A.A.S.H.O.: T -86

Προπαρασκευή διατεταγµένων δειγµάτων
εδαφών

A.A.S.H.O.: T -87

Κοκκοµετρική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-02

Όριο υδαρότητας

A.A.S.H.O.: T –89, Ε 105-86/5/ΥΠΕΧΩ∆Ε

Όριο πλαστικότητας

A.A.S.H.O.: T –90, Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩ∆Ε

∆είκτης πλαστικότητας

A.A.S.H.O.: T –91, Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩ∆Ε

Κατάταξη εδαφών

A.A.S.H.O.: Μ -145

Σχέση υγρασίας – πυκνότητας

EN 13286-2:2004

Έλεγχος συµπύκνωσης

EN 13286-3:2003

∆οκιµαστική φόρτιση (Μέθοδος Φορτιζόµενης
Πλάκας)

DIN 18134 ή NF P94118.1

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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•

Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά τη φάση της επίχωσης.

•

Εισροή υδάτων.
ΠΕΤΕΠ:02-07-03-00

•

Πτώση εξοπλισµού ή αντικειµένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγµατος.

•

Τραυµατισµός προσωπικού εργαζοµένου εντός του ορύγµατος λόγω κακής ορατότητας του
χειριστή του εξοπλισµού.

•

Τραυµατισµός προσώπων κινούµενων στη ζώνη ελιγµών των µηχανηµάτων.

•

Χρήση µηχανικού εξοπλισµού συµπύκνωσης εντός του ορύγµατος.

•

Εκφόρτωση µε ανατροπή.

•

Καταπτώσεις/ ολισθήσεις πρανών ορύγµατος κατά την συµπύκνωση των στρώσεων του
υλικού επίχωσης, εντός του ορύγµατος λόγω των δηµιουργούµενων δονήσεων.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•

Συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων».

•

Συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆
17/96 και Π.∆ 159/99 κλπ).

•

Συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

Η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι
υποχρεωτική. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

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).

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

5.3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
•

Μέτρα αντιµετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.

•

Μέτρα µείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια.

•

Μέτρα περιορισµού δηµιουργίας σκόνης όπως κατάβρεγµα µεταφερόµενων υλικών
επίχωσης, συστηµατικός καθαρισµός οδοστρωµάτων κλπ.
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•

6.

Χρήση µηχανηµάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη µείωση των ρυπογόνων
εκποµπών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες περί µηχανικού εξοπλισµού.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση της εργασίας κατασκευής µεταβατικού επιχώµατος θα γίνεται σε κυβικά µέτρα
έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο
παρόν άρθρο και ειδικότερα:
1. ∆ιαµόρφωση και συµπύκνωση αναβαθµών έδρασης επί των γειτονικών συνήθων
επιχωµάτων.
2. Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» µε κατάλληλο
αριθµό διελεύσεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα µε λείους κυλίνδρους,
ώστε να διαµορφωθεί µια λεία «στραγγιστική» επιφάνεια.
3. Η προµήθεια και µεταφορά ανεξαρτήτως απόστασης επί τόπου της κατασκευής, κατάλληλων
προϊόντων εκσκαφής προερχόµενων από το έργο για την κατασκευή των επιχωµάτων.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν δάνεια υλικών για την κατασκευή των επιχωµάτων,
προερχόµενα εκτός του έργου, ισχύουν τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη.
Στην επιµέτρηση περιλαµβάνονται επίσης και οι όγκοι πλήρωσης των βαθµίδων αγκύρωσης των
µεταβατικών επιχώσεων στο παρακείµενο επίχωµα.
Ιδιαιτέρως αποζηµιώνονται:
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-

η δηµιουργία (µε εκσκαφή) των βαθµίδων αγκύρωσης (εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων),

-

η τυχόν χρήση δανείων υλικών (µετά από έγκριση της Υπηρεσίας) (προµήθεια και
µεταφορά).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ
∆ιαδικασ
ία
ελέγχου/
δοκιµής

Α/Α

Αντικείµενο

Ελεγχόµενο
Χαρακτηριστικό

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

1.1

Καθαρισµός Αποµάκρυνση
Ακατάλληλων
υλικών

Πληρότητα
εργασίας Καταλληλότητα
υλικών
εκσκαφής

Μηχανικός ή
Εργοδηγός
Χωµατουργικών

Καθαρότητα /
Καταλληλότητα
επιφανείας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Οπτικός

Τέλος Εργασίας

1.2

Αντικατάσταση
κοµών
πυθµένα µε
κατάλληλα
υλικά

Έλεγχος
στάθµης
πυθµένα,
ποιότητα υλικών

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας,
Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Οπτικός

Τέλος Εργασίας

1.3

Συµπύκνωση
πυθµένα
Max Ξηρά
Πυκνότητα/
Βέλτιστη
Υγρασία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/ κλάδο οδού ή
κατεύθυνση
κίνησης

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-106, DIN
18134,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων -

Μέτρηση

1/ κλάδο οδού ή
κατεύθυνση
κίνησης

1.4

Μόρφωση
πρανών

Έλεγχος κλίσης
παρειών,
στάθµης
πυθµένα

Μηχ/κός
Χωµ/κών,
Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

1.5

Θέση

Γεωµετρία.

Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

1.6

∆ιαστάσεις

Γεωµετρία

Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

1.7

Υψόµετρο

Χωροστάθµηση

Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

2.1

∆ιαστρωµένα
υλικά

ΠΕΤΕΠ:02-07-03-00

Αναφορές –
Πρότυπα

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγµατοληψιών

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

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Όρια Atterberg

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Max Πυκνότητα

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

C.B.R.

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Φυσική υγρασία

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή

Ε-105,
Προδιαγραφή

Μέτρηση

1/5000 m3

11/14

Α/Α

Αντικείµενο

Ελεγχόµενο
Χαρακτηριστικό

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

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

Αναφορές –
Πρότυπα

∆ιαδικασ
ία
ελέγχου/
δοκιµής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγµατοληψιών

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόµενη
στρώση
µεταβατικού
επιχώµατος

επιχωµάτων

2.2

Συµπύκνωση

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας
(Μ.Ε.Π.)

2.3

Θέση

Γεωµετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

2.4

∆ιαστάσεις

Γεωµετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

2.5

Υψόµετρο

Χωροστάθµηση

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Προδιαγραφή
µεταβατικών
επιχωµάτων

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

3.1

Πυρήνας
Βραχώδη
Επιχώµατα

Μηχανικός
Χωµατουργικών

Καταλληλότητα
υλικών

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας
(Μ.Ε.Π.)

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

12/14

Ε-106

Ποιότητα
πετρώµατος

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Οπτικός

3/∆ανειοθάλαµο

Κοκκοµετρία

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο

Μορφή κόκκων

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Σ.Α.Ε. (Σηµείο
Αναµονής
Ελέγχου)

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Γεωµετρία

Τοπικό
συνεργείο

Γεωµετρία

Χωροστάθµηση

Συµπύκνωση

Τέλος εργασίας
DIN 18134,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόµενη
στρώση

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Τοπικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Τοπικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Θέση

∆ιαστάσεις

Υψόµετρο

Μεταβατικό
τµήµα

Μηχανικός
Χωµατουργικών

Καταλληλότητα
υλικών

Μηχ/κός
ποιότητας

Σ.Α.Ε. (Σηµείο
Αναµονής
Ελέγχου)

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Κοκκοµετρία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο ή
περιοχή
εκσκαφής

Όρια Atterberg

Μηχανικός

Προδιαγραφή

Ε-105,

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο ή

ΠΕΤΕΠ:02-07-03-00

Α/Α

Αντικείµενο

Ελεγχόµενο
Χαρακτηριστικό

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

ελέγχου
ποιότητας

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

Κριτήριο
Αποδοχής

Αναφορές –
Πρότυπα

επιχωµάτων

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

∆ιαδικασ
ία
ελέγχου/
δοκιµής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγµατοληψιών

περιοχή
εκσκαφής

Ισοδύναµο
άµµου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

ΣΚ 346,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο ή
περιοχή
εκσκαφής

∆οκιµή υγείας

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

ΣΚ 321,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο ή
περιοχή
εκσκαφής

∆οκιµή αντοχής
σε τριβή και
κρούση

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

ΣΚ 354,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο ή
περιοχή
εκσκαφής

Κοκκοµετρία

Μηχ/κός
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόµενη
στρώση

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόµενη
στρώση

Φυσική υγρασία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόµενη
στρώση

Max Πυκνότητα

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόµενη
στρώση

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόµενη
στρώση

Γεωµετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Γεωµετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Χωροστάθµηση

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Συµπύκνωση

Θέση

∆ιαστάσεις

Υψόµετρο

Στέψη

Μηχανικός
Χωµατουργικών

Καταλληλότητα
υλικών

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Σ.Α.Ε. (Σηµείο
Αναµονής
Ελέγχου)

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Κοκκοµετρία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο ή
περιοχή εκσκαφής

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο ή
περιοχή εκσκαφής

Max Πυκνότητα

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο ή
περιοχή εκσκαφής

C.B.R.

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο ή
περιοχή εκσκαφής

ΠΕΤΕΠ:02-07-03-00
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Α/Α

Κριτήριο
Αποδοχής

Αναφορές –
Πρότυπα

∆ιαδικασ
ία
ελέγχου/
δοκιµής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγµατοληψιών

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

AASHTO T
194,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο ή
περιοχή εκσκαφής

Θερµοκρασία
περιβάλλοντος

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

Ανά ηµέρα
εργασίας

∆ιαστρωµένα
υλικά

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Αντικείµενο

Ελεγχόµενο
Χαρακτηριστικό

Περιεκτικότητα
σε οργανικά

5.2

5.3

5.4

5.5

14/14

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Κοκκοµετρία

Μηχ/κός
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Max Πυκνότητα

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

C.B.R.

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Φυσική υγρασία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Σ.Α.Ε.

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόµενη
στρώση
µεταβατικού
επιχώµατος.

Συµπύκνωση

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωµάτων

Γεωµετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Γεωµετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Χωροστάθµηση

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Ε-106

Θέση

∆ιαστάσεις

Υψόµετρο
Προδιαγραφή
επιχωµάτων

ΠΕΤΕΠ:02-07-03-00

