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Οπλισµένες Επιχώσεις
1.

ΠΕΤΕΠ

02-07-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την κατασκευή
οπλισµένων επιχώσεων (ενσωµατούµενα υλικά - εφαρµογή).
Οπλισµένη επίχωση: εδαφικές στρώσεις µε διάταξη στοιχείων οπλισµού κατά στρώσεις, τα οποία
αλληλεπιδρούν µέσω δυνάµεων τριβής µε το εδαφικό υλικό (βλ. σχήµατα 1, 2, 3).
Επίχωµα πλήρωσης: οι εδαφικές στρώσεις που περιβάλλουν τον οπλισµό (βλ. σχήµατα 1 και 2).
Επικάλυψη όψης: η εξωτερική προστατευτική ή διακοσµητική επιφάνεια (κεκλιµένη ή κατακόρυφη)
του επιχώµατος που διαµορφώνεται µε προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος (πετάσµατα),
ή γαιοσυνθετικά (γεωκυψέλες - γεωπλέγµατα), επί των οποίων αγκυρώνονται οι ράβδοι οπλισµού.
Οπλισµός: το µέσον που χρησιµοποιείται για την παραλαβή των οριζοντίων δυνάµεων που
αναπτύσσονται κατά την αλληλεπίδρασή του µε το υλικό πλήρωσης (ελάσµατα ή ράβδοι από
χάλυβα, γεωπλέγµατα, γεωϋφάσµατα κλπ.).

Σχήµα 1: Περίπτωση Προκατασκευασµένων Πλακών
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Σχήµα 2: Περίπτωση µε γεωκυψέλες

Οι οπλισµένες επιχώσεις θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, στην οποία θα
καθορίζεται το είδος και η µορφή των στοιχείων οπλισµού, η διάταξη αυτών, το πάχος των
στρώσεων εδαφικού υλικού, η διαµόρφωση της επικάλυψης και η σύνδεση/ αγκύρωση των
οπλισµών µε τα στοιχεία επικάλυψης.
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2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΣΗΣ
Για τις οπλισµένες επιχώσεις χρησιµοποιούνται προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων και υλικά
προέλευσης λατοµείου, απαλλαγµένα από φυτική γη, αποσυνθέσιµα υλικά και εν γένει προσµίξεις
επιβλαβείς που µπορούν να επιφέρουν φθορές στον οπλισµό και να οδηγήσουν ως εκ τούτου σε
µείωση της διάρκειας ζωής της οπλισµένης επίχωσης.
Το υλικό της επίχωσης θα πρέπει επιπλέον να πληροί τα γεωτεχνικά και χηµικά/ ηλεκτροχηµικά
κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω.
Επισηµαίνεται ρητά, ότι τα υλικά κατασκευής είτε γαιωδών, είτε βραχωδών οπλισµένων επιχώσεων
θα λαµβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνον όταν αυτά είναι
ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των έργων, θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά
τους έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα
κατάλληλα µέτρα, ώστε τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών να µπορούν να αξιοποιηθούν για τις
ανάγκες των έργων.
Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίηση στις
κατασκευές των παραγόµενων καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται
αυτόν τον όγκο του χαµένου υλικού να τον αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα, µε δάνεια υλικά.
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ειδικές παραδοχές ή αποκλίσεις από τα ανωτέρω θα
αναφέρονται ρητά στην υποχρεωτική και εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής της οπλισµένης επίχωσης,
µε τις παρακάτω πρόσθετες απαιτήσεις.
Το υλικό της οπλισµένης επίχωσης θα είναι αµµοχαλικώδες, των οµάδων Α1α ή Α1b ή Α2-4 κατά
AASHTO και θα συµφωνεί µε την ακόλουθη διαβάθµιση, που θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών Ε 105-86 (αρ.7και 8) και να έχει «συντελεστή
οµοιοµορφίας» µεγαλύτερο ή ίσο µε 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1: ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Άνοιγµα βροχίδας

% ∆ιερχόµενο
(Κατά βάρος)

250 mm

100

75 mm

≥75

10 mm

≥10

75 µm

0-15

Αν το υλικό της οπλισµένης επίχωσης περιέχει περισσότερο από 15% διερχόµενο από το κόσκινο
των 75 µm, το υλικό µπορεί να είναι ακόµη αποδεκτό, πράγµα που εξαρτάται από τα
αποτελέσµατα δοκιµών κοκκοµετρικής ανάλυσης µε αραιότερο και άµεσης διάτµησης
(προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών Εδαφοµηχανικής Ε 105-86, υπ’ αριθµό 9 και 16
αντίστοιχα).
Για το σκοπό αυτό θα εξετάζεται το ποσοστού του υλικού του λεπτότερου από 75 µm και:
ΠΕΤΕΠ:02-07-04-00
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•

αν αυτό είναι περισσότερο από 20%, το υλικό είναι ακατάλληλο.

•

αν είναι λιγότερο από 10%, το υλικό είναι κατάλληλο.

Η οπλισµένη επίχωση δεν θα περιλαµβάνει υλικά τα οποία χάνουν τα χαρακτηριστικά τριβής τους
µε την πάροδο του χρόνου, υλικά ευαίσθητα στο νερό ή ακατάλληλα υλικά όπως:
•

υλικά από βάλτους.

•

τύρφη φυτικές γαίες και υλικά που φθείρονται.

•

υλικά που αυτοαναφλέγονται.

•

υλικά σε παγωµένη κατάσταση.

•

υλικά µε περιεχόµενη υγρασία µεγαλύτερη από την βέλτιστη που αντιστοιχεί στα συγκεκριµένα
υλικά.

Το υλικό επίχωσης θα είναι συµβατό ως προς τη διαβάθµιση µε το πάχος των στρώσεων που
πρόκειται να συµπυκνωθούν και θα έχει επιπλέον την ιδιότητα να συµπυκνώνεται επαρκώς,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που τίθενται, χρησιµοποιώντας τα συνηθισµένα εργοταξιακά
µηχανήµατα. Η επίχωση δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία (κόκκους) διαµέτρου µεγαλύτερης
των 250 mm.

2.1.1.

Υποχωρήσεις οπλισµένης επίχωσης

Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των οπλισµένων επιχώσεων που φαίνονται στα
συµβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα µετά την αναµενόµενη
συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχώσεων και την καθίζηση του εδάφους µε τα φορτία της
επίχωσης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές συµπληρώσεις, τόση
επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των κάθε είδους
υποχωρήσεων.

2.2. ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΗΣ
Τα υλικά όπλισης ή προστασίας θα πρέπει να είναι βιοµηχανοποιηµένα και µε πιστοποιητικά
διασφάλισης ποιότητας και θα πρέπει να παρέχονται µε στοιχεία αντοχής σε εφελκυσµό και
µακροχρόνιες συνθήκες εφαρµογής. Τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά των προς χρήση υλικών
προδιαγράφονται στην εκάστοτε ειδική µελέτη.
Επιπλέον, τα υλικά θα πρέπει να είναι πρακτικά απρόσβλητα από βιολογική ή χηµική δράση,
καθώς και από υπεριώδη ακτινοβολία.

2.3. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ
Για την επιφανειακή προστασία των εξωτερικών παρειών των πρανών, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν:
α) Γεωκυψέλες, ελάχιστων διαστάσεων κυψελών πλευράς 20 cm και ύψους 10 cm, µε φύλλα
διαστάσεων της τάξης των 2,5 x 6,0 m. Οι γεωκυψέλες θα µορφώνονται από λωρίδες
πολυαιθυλενίου πάχους 1,0 - 1,4 mm, ώστε να εξασφαλίζεται η διάρκεια ζωής που προβλέπεται
από την µελέτη, και θα αγκυρώνονται µε σιδηροπασσάλους µορφής J για να αποφεύγονται οι
µετακινήσεις.
Στη συνέχεια οι γεωκυψέλες γεµίζονται µε φυτικές γαίες για την ανάπτυξη της προβλεπόµενης
από τη µελέτη φυτοκάλυψης.
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β) Ειδικά φυτικά γεωϋφάσµατα για τη συγκράτηση του φυτικού χώµατος για τη διευκόλυνση της
έδρασης και ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος.
Τα χρησιµοποιούµενα φυτικά γεωϋφάσµατα, πρέπει να περιέχουν ειδικό µίγµα από λιπάσµατα,
βιοεξουδετερούµενα προϊόντα, τύρφη και φυτικές ίνες ή ότι άλλο προβλέπει η ειδική µελέτη. Τα
εν λόγω υλικά ενεργούν σαν υπόστρωµα µαζί µε τις φυτικές γαίες για την ανάπτυξη του ριζικού
συστήµατος της φυτοκάλυψης.

2.3.1.

Υλικά φυτοκάλυψης

Αν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στα τεύχη δηµοπράτησης ή την ειδική µελέτη οπλισµένης
επίχωσης, τα υλικά της φυτοκάλυψης θα επιλέγονται από την Υπηρεσία µετά από σχετική πρόταση
του Αναδόχου.

2.3.2.

Πλάκες επικάλυψης

Εάν προβλέπεται τελική κάλυψη της επιφάνειας της επίχωσης µε προκατασκευασµένες πλάκες,
αυτές θα είναι υποχρεωτικά συµβατές µε το επιλεγέν σύστηµα όπλισης. Σε οποιαδήποτε
περίπτωση η αρχιτεκτονική εµφάνιση των υπόψη πλακών, θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.

3.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Πριν από κάθε κατασκευαστική ενέργεια θα προηγείται η µελέτη ευστάθειας των πρανών.
Ο οπλισµός της επίχωσης θα τοποθετείται σε οριζόντιες στρώσεις κατά τη διεύθυνση της µέγιστης
εφελκυστικής αντοχής τους, το δε επίχωµα θα κατασκευάζεται σταδιακά κατά στρώσεις.
Για να υλοποιηθεί η κλίση της παρειάς είτε θα χρησιµοποιείται ξυλότυπος κατά την κατασκευή κάθε
στρώσης, είτε θα τοποθετείται στο άκρο λωρίδα υφαντού γεωϋφάσµατος, βάρους σύµφωνα µε την
ειδική µελέτη, το οποίο θα περιτυλίγει το αµµοχάλικο. Επιφανειακά, η παρειά του επιχώµατος µετά
την κατασκευή του θα καλύπτεται µε γεωκυψέλες, οι οποίες θα πληρούνται µε φυτική γη και θα
επακολουθεί σπορά.
Τα γεωπλέγµατα µπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση µεταξύ τους π.χ. ανά 0,50 m, ή όποια
άλλη απόσταση προκύψει από την ειδική µελέτη που θα έχει προηγηθεί.
Η ειδική µελέτη µπορεί, εναλλακτικά µετά από οικονοµοτεχνική θεώρηση, να προτείνει αύξηση της
απόστασης µεταξύ των γεωπλεγµάτων π.χ. από 0.50 m σε 0.80 m µε επιλογή των απαιτούµενων
κατά περίπτωση χαρακτηριστικών τους.
Το υλικό των γεωπλεγµάτων είναι υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, το οποίο είναι πρακτικά
απρόσβλητο από βιολογική - χηµική δράση καθώς και υπεριώδη ακτινοβολία.

3.2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ
Η κατασκευή των οπλισµένων επιχώσεων, θα γίνεται µε βάση τα αποτελέσµατα της εκάστοτε
γεωτεχνικής έρευνας και της µελέτης ευστάθειας και καθιζήσεων των επιχώσεων αυτών.
Γενικά µέτρα ( για όλα τα επιχώµατα ανεξαρτήτως ύψους επιχώµατος ή κλίσης πρανούς):
•

Αφαίρεση φυτικής γης σε όσο βάθος απαιτηθεί (συνήθως 0,30 – 0,50 m).

•

Εφ΄ όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες αποστράγγισης των όµβριων, είναι προτιµητέο να
διεξάγεται πρόσθετη εκσκαφή µικρού βάθους (π.χ. της τάξης των 0,80 – 1,00 m από την αρχική
επιφάνεια του εδάφους), ώστε να αφαιρεθούν τυχόν χαλαρά και ακατάλληλα εδάφη. Σε κάθε
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περίπτωση, η εκσκαφή αυτή δεν θα πρέπει να είναι βαθύτερη από 1,00 m ή να επεκτείνεται
κάτω από τη στάθµη τυχόν υπογείων υδάτων. Όπως προαναφέρθηκε, εφ΄ όσον υπάρχουν
προβλήµατα µε όµβρια ύδατα, είναι προτιµητέο να µη διενεργηθεί η εκσκαφή αυτή, υπό την
προϋπόθεση βεβαίως ότι θα αποµακρυνθεί πλήρως η φυτική γη και το οργανικό έδαφος κάτω
από τη στάθµη έδρασης του επιχώµατος.
•

Τοποθέτηση διαχωριστικού γεωϋφάσµατος επί του εδάφους έδρασης (ή εναλλακτικά
διαχωριστικής στρώσης άµµου σε πάχος της τάξης των 30-40 cm τουλάχιστον). Όταν τα
σκάµµατα περιέχουν λιµνάζοντα ύδατα που δεν είναι δυνατόν να παροχετευτούν ή υφίστανται
χαλαρώσεις εδάφους από εισροή υπόγειων αναβλυζόντων υδάτων, και είναι ως εκ τούτου
πρακτικά ανέφικτη η προσπέλαση για καθαρισµό της σκάφης ή και για διάστρωση
γεωυφάσµατος, προτείνεται η σταθεροποίηση του πυθµένα εκσκαφής µε χρήση κροκάλας ή
σκύρων, µεγέθους κόκκων 5-8 cm και πάντως όχι µεγαλύτερου των 15 cm, το οποίο θα
διαστρώνεται τµηµατικά και µε τη διέλευση ελαστιχοφόρων ή ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων
θα διεισδύει πλήρως στο µαλακό υπέδαφος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές
λόγω της αυξηµένης υγρασίας του υπεδάφους, είναι πρακτικά αδύνατη η συµπύκνωση της
σκάφης στη φάση αυτή.

•

Επί του γεωυφάσµατος (ή της διαχωριστικής στρώσης άµµου), θα κατασκευάζεται η βάση του
επιχώµατος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σχετική µελέτη.

3.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η κατασκευή θα γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, ως προς τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά και τις ποιότητες των υλικών, αφού προηγουµένως προετοιµαστεί η επιφάνεια
θεµελίωσης (παρ.3,2), όπως γενικά περιγράφεται και στην ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 «Κατασκευή
επιχωµάτων» και 02-07-02-00 «Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων».
Για τη διάστρωση και τη συµπύκνωση έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00
και 02-07-02-00 µε τις επισηµάνσεις που γίνονται παρακάτω.
Για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ισχύουν τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 0207-01-00 και 02-07-02-00.
Το υλικό κατασκευής της οπλισµένης επίχωσης θα πρέπει να είναι αµµοχαλικώδες, ορυκτής
προέλευσης, όπως περιγράφεται στην παρ.2.1. Η βάση επιχώµατος µέχρι ύψος 0.80m πάνω από
το φυσικό έδαφος καθώς και η τελευταία άνω στρώση αυτού, πάχους 0.50 m, θα πρέπει να είναι µε
υλικά κατηγορίας τουλάχιστον Ε3 κατά την κατηγοριοποίηση κατά ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Η διατοµή του επιχώµατος είναι δυνατόν να είναι είτε συµµετρική, µε αµφίπλευρες απότοµες
κλίσεις ή και ασύµµετρη, εφαρµοζόµενης της απότοµης κλίσης στην µια µόνο παρειά, η δε
απέναντι παρειά του επιχώµατος, εφ΄ όσον διατίθεται χώρος, θα κατασκευάζεται µε τις κλίσεις που
προβλέπονται στην ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 και 02-07-02-00, έτσι όπως προβλέπεται στη µελέτη του
έργου.
Στην περίπτωση εφαρµογής των κλίσεων που προβλέπονται στην ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 και 02-0702-00, δεν απαιτείται όπλιση µε γεωπλέγµατα. Τα µέτρα ωστόσο στην έδραση του επιχώµατος,
πρέπει να είναι κοινά και ενιαία καθ’ όλο το πλάτος της διατοµής, ούτως ώστε η συµπεριφορά του
επιχώµατος έναντι καθιζήσεων να είναι κατά το δυνατόν οµοιόµορφη και συµµετρική.

3.3.1.

∆ιάστρωση

Η κατασκευή θα γίνεται µε διάστρωση των γεωπλεγµάτων, χειρονακτικά ή µε άλλο δόκιµο τρόπο
της έγκρισης της Υπηρεσίας, και επ’ αυτών θα γίνεται διάστρωση των κατάλληλων αδρανών µε
ελαστιχοφόρα µηχανήµατα ή άλλα κατάλληλα µέσα, στρώσεις πάχους από 25 έως 65 cm
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σύµφωνα µε τη µελέτη και τις δυνατότητες των συµπυκνωτικών µέσων που διατίθενται επιτόπου.
Για την ακραία ζώνη της επίχωσης (περιοχή επικάλυψης του γεωπλέγµατος ή/ και χρήσης
γεωϋφασµάτων) οι στρώσεις θα είναι 20-25 cm.

3.3.2.

Συµπύκνωση

Η συµπύκνωση θα γίνεται µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης κάθε στρώσης, ώστε µε την
εφαρµογή, κατά προτίµηση, δονητικής συµπύκνωσης να επιτυγχάνεται επιτόπου βαθµός
συµπύκνωσης υψηλότερος του 95% της βέλτιστης εργαστηριακής πυκνότητας του υλικού
(τροποποιηµένο Proctor) κατά Ε 106 – 86/2.
H συµπύκνωση της παραπάνω αναφερόµενης, ακραίας ζώνης επίχωσης θα επιτυγχάνεται µε
χρήση ελαφρών δονητικών µέσων (ελαφρές ή βαριές δονητικές πλάκες), ώστε να επιτυγχάνεται
αντίστοιχος βαθµός συµπύκνωσης µε τη λοιπή κατασκευή (> 95%)

3.3.3.

Μόρφωση εξωτερικής επιφάνειας

Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται ή µέσω ξυλοτύπων ή µε ειδικά εξαρτήµατα από
ανοξείδωτο χάλυβα (τένοντες, άξονες, δοκοί βάσης και συγκράτησης, αγκυρώσεις, µεταλλικά
πλέγµατα κλπ), ανάλογα µε τη µέθοδο κατασκευής που θα προκριθεί µετά από µελέτη που θα
εγκριθεί αρµοδίως.
3.3.3.1.

Εξωτερική προστασία µε γεωκυψέλες

Οι γεωκυψέλες θα τοποθετούνται επί του πρανούς, θα πληρώνονται µε φυτική γη και θα
επακολουθεί σπορά µε κατάλληλο µίγµα σπόρων. Οι γεωκυψέλες θα αποτελούνται από λωρίδες
πολυαιθυλενίου, πάχους 1.0 – 1.4 mm, εργοστασιακά συγκολληµένες µεταξύ τους ώστε να
σχηµατίζουν τετραγωνικές ή εξαγωνικές κυψέλες όταν αναπτυχθούν. Κάθε φύλλο θα έχει πλάτος
της τάξης των 2.5 m και µήκος της τάξης των 6.0 m σε πλήρη ανάπτυξη.
Τα φύλλα των γεωκυψελών θα τοποθετούνται επί του πρανούς και πρέπει να συρράπτονται µεταξύ
τους. Για τη σταθεροποίησή τους, πριν από την πλήρωση µε εδαφικό υλικό, χρησιµοποιούνται
σίδηροι πάσσαλοι µορφής J από χάλυβα Φ12 ή Φ14 µήκους 0.80 m έως και 1.20 m ανά
αποστάσεις της τάξης του 1.0 m κατά µήκος και 0.75 έως 1.00 m κατά τη διεύθυνση της κλίσης του
πρανούς.
Στο φρύδι του πρανούς είναι σκόπιµη η αγκύρωση των φύλλων έτσι όπως φαίνεται στα σχετικά
σκαριφήµατα των σχηµάτων 2 και 3.
Στο φρύδι της επίχωσης η γεωκυψέλη θα αγκυρώνεται, ενώ στο πόδι, αν προβλέπεται
επενδεδυµένη τάφρος, προτιµητέο είναι να πληρωθεί η κυψέλη µε άοπλο ισχνό σκυρόδεµα, µέχρι
ύψους ≈ 1,0 m διαµορφώνοντας έτσι και το επενδεδυµένο τοίχωµα της τάφρου.

3.3.3.2.

Γεωύφασµα φυτοκάλυψης

Το γεωύφασµα θα αποτελέσει τη βάση στήριξης της φυτοκάλυψης και στην εσωτερική του
επιφάνεια πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προστεθούν, µε επάλειψη ή ψεκασµό, υλικά που να
µπορούν να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη ριζικού συστήµατος του υλικού της φυτοκάλυψης.
Το γεωύφασµα θα διαστρώνεται χειρονακτικά και µετά την τοποθέτηση φυτικού υλικού θα
κυλινδρώνεται µε κατάλληλα χειροκίνητα µέσα, για να συνδεθεί µε το υπόλοιπο σώµα της
οπλισµένης γης και να είναι έτοιµο να δεχτεί τη φυτοκάλυψη. Το υλικό της φυτοκάλυψης πρέπει να
πληροί τις προδιαγραφές της οικείας ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 «Επένδυση πρανών-πλήρωσης νησίδων
µε φυτική γη»
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3.3.3.3.

Φυτοκάλυψη

Μπορεί να γίνει και µε υδροσπορά. Οι σπόροι που θα χρησιµοποιηθούν στην φυτοκάλυψη θα
καθορίζονται από τη µελέτη.

4.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
4.1.1.

Απαιτήσεις ακρίβειας γεωµετρικών στοιχείων κατασκευής

4.1.1.1.

Στάθµη

Η Ανώτατη Επιφάνεια της Οπλισµένης Επίχωσης δεν πρέπει να παρουσιάζει σε καµία περίπτωση
αποκλίσεις, σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα (υψόµετρα µελέτης), µεγαλύτερες από ± 30 mm.

4.1.1.2.

Χωροστάθµηση

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πληροί τα ακόλουθα:
Ανά διατοµή: Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές,
άκρα διατοµής, σύνδεση µε υπάρχον επίχωµα) και τα ενδιάµεσα σηµεία, ώστε η οριζόντια
απόσταση να µην είναι ποτέ πάνω από 5,0 m.
Μέγιστες αποστάσεις µεταξύ διατοµών: Ανά 5,0 m κατά µήκος της οπλισµένης επίχωσης, ενώ
για διακριτή τροποποίηση ύψους οπλισµένης επίχωσης, σύµφωνα µε τα άρθρα τιµολογίου, θα
αποτυπώνονται και οι διατοµές αλλαγής από µία κατηγορία σε άλλη (π.χ. από ύψος της
οπλισµένης επίχωσης 0-2 σε 2-4 m, από 2-4 σε 4-6 κ.λπ.).

4.2. ∆ΟΚΙΜΕΣ
Οι δοκιµές εδαφικών υλικών θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις παρακάτω µεθόδους:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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∆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 και PrEN 13286.51

-Κοκκοµετρική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 933.01-933.08

-Όριο υδαρότητας

Ε 105 – 86/5

-Όριο πλαστικότητας

Ε 105 – 86/6

-∆είκτης πλαστικότητας

Ε 105 – 86/6

-Κατάταξη εδαφών

A.A.S.H.O.: Μ -145

-Σχέση υγρασίας – πυκνότητας

ΕΝ 13286.02 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13286.04

-Έλεγχος συµπύκνωσης

Ε 106 – 86/2

- ∆οκιµή CBR

Ε 105 – 86/12-AASHTO T193-ASTM 1883

-∆οκιµαστική φόρτιση (Μέθοδος Φορτιζόµενης Πλάκας)

DIN 18134 ή NF P94118.1

ΠΕΤΕΠ:02-07-04-00

Κατά τη διάρκεια των κατασκευών, θα εκτελούνται ποιοτικοί έλεγχοι επιµέρους υλικών και
κατασκευών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα (υπόδειγµα) του Παραρτήµατος.

5.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την φάση της επίχωσης.

•

Εισροή υδάτων.

•

Τραυµατισµός προσώπων κινούµενων στη ζώνη ελιγµών των µηχανηµάτων.

•

Χρήση µηχανικού εξοπλισµού συµπύκνωσης.

•

Εκφόρτωση µε ανατροπή.

•

Καταπτώσεις/ ολισθήσεις πρανών ορύγµατος κατά τη συµπύκνωση των στρώσεων του υλικού
επίχωσης, 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 Ελληνική Νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και
Π.∆ 159/99 κ.λ.π.).

•

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

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 αντιµετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.

•

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

ΠΕΤΕΠ:02-07-04-00
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6.

•

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

•

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

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα κατακόρυφης προβολής έτοιµης κατασκευής, που
πληροί τις χωροσταθµικές απαιτήσεις της µελέτης µε τις ανοχές του παρόντος άρθρου, µε λήψη
διατοµών κατ’ ελάχιστο ανά 5 m κατά µήκος του άξονα της οδού και σ’ όλες τις διατοµές αλλαγής
άρθρου τιµολογίου (π.χ. ύψος κατασκευής από 0-2 σε 2-4 m, από 2-4 m σε 4-6 m κ.λπ. αλλά και
από 8-6 m σε 6-4 m κ.λπ.).

6.2. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή θα γίνεται ανά m2 κατακόρυφης προβολής έτοιµης επιφάνειας, σύµφωνα µε τη
κατηγορία της οπλισµένης επίχωσης, που καθορίζεται από το ύψος της εκάστοτε κατασκευής.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες εργασιών και υλικών που προδιαγράφονται
στο παρόν άρθρο και ειδικότερα:
α) Καθάρισµα του εδάφους έδρασης της οπλισµένης γης.
β) Εκσκαφή του εδάφους µέχρι το επίπεδο έδρασης της οπλισµένης επίχωσης σύµφωνα µε τη
µελέτη.
γ) Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση γεωπλεγµάτων, γεωϋφασµάτων και λοιπών
προβλεπόµενων από τη µελέτη υλικών, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, καθώς και όλων
των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σχηµατισµού και αντιστήριξης της εξωτερικής
επιφάνειας του πρανούς (µεταλλικά στοιχεία, αγκυρώσεις, δοκοί βάσης και συγκράτησης,
τένοντες, µεταλλικά πλέγµατα, ξυλότυποι κλπ).
δ) Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση των απαραίτητων αδρανών σε στρώσεις πάχους
προσδιοριζόµενων από την µελέτη.
ε) Συµπύκνωση µε κατάλληλα συµπυκνωτικά µέσα ανάλογα της απόστασης από το «φρύδι» της
κατασκευής.
στ) Τοποθέτηση γεωκυψελών ή φυτικού γεωυφάσµατος στην εξωτερική παρειά του πρανούς,
αγκύρωση ή κυλίνδρωση κατά περίπτωση.
ζ) Προσθήκη φυτικών γαιών.
η) Υδροσπορά ή άλλος τρόπος για φυτοκάλυψη που προδιαγράφεται στην εγκεκριµένη µελέτη.
Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά των απαραίτητων
κατάλληλων αδρανών προϊόντων εκσκαφής ή δανείων ή προϊόντων λατοµείου ανεξάρτητα από την
απόσταση µεταφοράς, ενώ η εργασία της υδροσποράς ή άλλου είδους φυτοκάλυψης θα συµφωνεί
µε τα προδιαγραφόµενα στην οικεία ΠΕΤΕΠ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΠΕ)
Α/Α

1.

2.

Αντικείµενο

Ελεγχόµενο
Χαρακτηριστικό

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

Αναφορές –
Πρότυπα

∆ιαδικασία
ελέγχου/
δοκιµής

Συχνότητα ελέγχου
/ δειγµατοληψιών

Έντυπο
καταγραφής

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας
(Μ.Ε.Π.)

Καταλληλότη
τα υλικών
επίχωσης
Κοκκοµετρία

(Μ.Ε.Π.)

Μελέτη
εφαρµογής

Ε-105,

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο

ΦΕΕ

∆ραστικότητα
ιόντων
υδρογόνου

(Μ.Ε.Π.)

Μελέτη
εφαρµογής

BS1377

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο

ΦΕΕ

Ηλεκτρική
αντίσταση

(Μ.Ε.Π.)

Μελέτη
εφαρµογής

Γαλλικός
κανονισµός 1979

Μέτρηση

3/∆ανειοθάλαµο

ΦΕΕ

ΦΕΕ

Υλικά
επίχωσης

(Μ.Ε.Π.)
Κοκκοµετρία

(Μ.Ε.Π.)

Μελέτη
εφαρµογής

Ε-105

Μέτρηση

1/100 m3 ή κατ’
ελάχιστο
1/στρώση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Οπτικός

Κατά την
κατασκευή

ΦΕΕ

3.

Υλικά
όπλισης

Χαρακτηριστικά
Μελέτης
εφαρµογής

(Μ.Ε.Π.)

Μελέτη
εφαρµογής

4.

Χειρισµός
υλικών
όπλισης

Χαρακτηριστικά
Μελέτης
εφαρµογής

(Μ.Ε.Π.)

Μελέτη
εφαρµογής

Μελέτη
εφαρµογής

Οπτικός

Κατά την
κατασκευή

ΦΕΕ

5.

Αρµοί

Χαρακτηριστικά
Μελέτης
εφαρµογής

(Μ.Ε.Π.)

Μελέτη
εφαρµογής

Μελέτη
εφαρµογής

Οπτικός

Κατά την
κατασκευή

ΦΕΕ

6.

Συµπύκνωσ
η υλικού
επίχωσης

Μέτρηση

1/100 m3 ή κατ’
ελάχιστο
1/στρώση
ωπλισµένης
επίχωσης
συγκεκριµένου
ύψους

ΦΕΕ

ΦΕΕ

Μελέτη
εφαρµογής

Max Πυκνότητα

(Μ.Ε.Π.)

Μελέτη
εφαρµογής

Ε-105

Πυκνότητα επί
τόπου

(Μ.Ε.Π.)

Μελέτη
εφαρµογής

Ε-106

Μέτρηση

1/5000 m3 ή κατ’
ελάχιστο
1/στρώση
ωπλισµένης
επίχωσης
συγκεκριµένου
ύψους

7.

Θέση

Γεωµετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασιών

Επιµετρητικά
Φύλλα, ΦΕΕ

8.

∆ιαστάσεις

Γεωµετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασιών

Επιµετρητικά
Φύλλα, ΦΕΕ

9.

Υψόµετρο

Χωροστάθµηση

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Μελέτη
εφαρµογής

Μέτρηση

Τέλος εργασιών
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Επιµετρητικά
Φύλλα, ΦΕΕ
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