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Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα
εδαφικά υλικά

1.

ΠΕΤΕΠ

05-03-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η προδιαγραφή αυτή αφορά τις εργασίες κατασκευής της στρώσης έδρασης οδοστρωµάτων οδών,
αεροδροµίων, δαπέδων στάθµευσης κλπ από ασύνδετα εδαφικά υλικά.
Ως στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο) ορίζεται το αµέσως κάτω του οδοστρώµατος
συµπυκνωµένο και διαµορφωµένο σύµφωνα µε την Προδιαγραφή αυτή έδαφος ή υλικό επίχωσης.
− Στις περιοχές επιχωµάτων, στη Σ.Ε.Ο, περιλαµβάνεται και η τυχόν προβλεπόµενη από την
µελέτη, στρώση Στράγγισης του Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας
(Σ.Α.Π).
− Στις περιοχές ορυγµάτων, στη Σ.Ε.Ο περιλαµβάνεται εκτός από την Σ.Σ.Ο ή Σ.Α.Π (εφ’ όσον
προβλέπονται) και η ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΓΑΙΩ∆Η ΥΛΙΚΑ
1. Τα γαιώδη υλικά, από πλευράς καταλληλότητας αυτών, κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες
Ε0,Ε1,Ε2,Ε3 και Ε4, των οποίων τα χαρακτηριστικά δίδονται στον πίνακα 1.
2. Τα Υλικά κατηγορίας Ε0 δεν είναι αποδεκτά για την στρώση έδρασης, εάν προηγουµένως
δεν έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία (βελτίωση), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
ΠΕΤΕΠ 02-09-01-00 «Εξυγιάνσεις µε υδράσβεστο ή /και τσιµέντο» και ΠΕΤΕΠ 05-03-02-01
«Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων και επιχωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε
άσβεστο», ή /και τα προβλεπόµενα από την γεωτεχνική µελέτη του έργου.
3. Η φέρουσα ικανότητα της στρώσης Έδρασης και το είδος του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί
για την κατασκευή της είναι καθοριστικά για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου πάχους και
του είδους του οδοστρώµατος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩ∆ΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(∆εν περιλαµβάνονται τα προϊόντα βραχωδών ορυγµάτων)

α/α

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Χαρακτηριστικά
υλικού

Όρια
Αtterberg

Μέγιστη
πυκνότητα
κατά την
τροποποιηµέν
η δοκιµή
συµπύκνωσης

(1)

CBR

Περιεκτικότητα
(3)
σε οργανικά

Αξιολόγηση
υλικού

7

8

0%

Επίλεκτο II

0%

Επίλεκτο Ι

<1%

Κατάλληλο

<3%

Αποδεκτό

kgr/m³
1

2

3

4

5

6

Μέγιστος κόκκος
<80 mm
1

Ε4

∆ιερχόµενο %
από ISO

565:1990
ανοίγµατος
0,063 mm

>20

LL<30

και
µηδενική
διόγκωση

και
ΡΙ<10

(2)

<25%
Μέγιστος κόκκος
<80 mm
2

Ε3

∆ιερχόµενο %
από ISO

565:1990
ανοίγµατος
0,063 mm

>10

LL<30

και
µηδενική
διόγκωση

και
ΡΙ<10

(2)

<25%
Μέγιστος κόκκος
<100 mm
3

Ε2

∆ιερχόµενο %
από ISO

>5
LL<40

>1.940

565:1990
ανοίγµατος0,06
3 mm <35%

4

Ε1

Γαιώδες υλικό
µε µέγιστη
διάσταση
κόκκου
D<150mm
Περιεκτικότητα
σε κόκκους

100<D<150mm

και
διόγκωση
(2)
<2%

LL<40 ή
LL<65
και
ΡΙ<(0,6xL
L-9)

>3

>1.600

και
διόγκωση
(2)
<3%

µέχρι 25%

5

Ε0

Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες

Ακατάλληλο,
εφόσον δεν
υπάρξει
µελέτη
βελτίωσής
του για
χρήση

Όπου :
(1) CBR = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας.
(2) Κατά τη δοκιµή CBR.
(3) Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (ΑASHTΟ Τ-194).
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LL
=
Όριο Υδαρότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 5).
PI
=
∆είκτης Πλαστικότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 6).
Κόσκινο ISO 565:1990 (Test sieves - Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet Nominal sizes of openings - Κόσκινα δοκιµών. Πλεκτού µεταλλικού σύρµατος, διάτρητης µεταλλικής
πλάκας και γαλβανισµένου φύλλου. Ονοµαστικό άνοιγµα βρογχίδων) ανοίγµατος 0,063 mm.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τιµή CBR προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη Μέθοδο 12 των Προδιαγραφών
Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων, τα οποία συµπυκνώνονται στο 90%
της µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 11), µε τη
βέλτιστη υγρασία και µετά από υδρεµποτισµό 4 ηµερών. Κατ' εξαίρεση επί φυσικώς συγκολληµένων
εδαφών και για έργα σε όρυγµα, για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας της "υποκείµενης στρώσης"
οδοστρωµάτων θα γίνεται συµπληρωµατικά και προσδιορισµός του CBR µε δοκιµή "επί τόπου".

4. Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θεϊκά άλατα σε ποσότητα εκφρασµένη ως SO3
µεγαλύτερη από 1,9 gr ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε την µέθοδο BS 1377 δοκιµή 10, µε
λόγο νερού προς εδαφικά υλικά 2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο
από 50 cm από κατασκευές σκυροδέµατος ή από κατεργασµένο θραυστό αµµοχάλικό µε
τσιµέντο (ΚΘΑ) ή από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε Τσιµέντο (ΣΕΥ).
5. Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειϊκά άλατα εκφρασµένα ως SO3 µεγαλύτερη από 0,5% κατά
βάρος, µετρούµενη σύµφωνα µε την µέθοδο BS 1377-3:1990 (Methods of test for soils for civil
engineering purposes. Chemical and electro-chemical tests. Method 5: Determination of the
sulphate content of soil and ground water -- Μέθοδοι δοκιµών εδάφους και την κατασκευή
τεχνικών έργων. Χηµικές και ηλεκτροχηµικές δοκιµές. Μέθοδος 5: Προσδιορισµός της
περιεκτικότητας του εδάφους και του υπογείου ύδατος σε θείιο) δοκιµή 9 δεν θα
χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 cm από µεταλλικές κατασκευές.

2.2. ΘΡΑΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ
Στις περιπτώσεις που δεν διατίθενται κατάλληλα γαιώδη υλικά για την κατασκευή της στρώσης
έδρασης και εφ’ όσον η εδαφοτεχνική έρευνα αποδείξει ότι δεν είναι τεχνικά και οικονοµικά σκόπιµη
η εξυγίανση των υπαρχόντων γαιωδών εδαφών µε σταθεροποίηση µε άσβεστο ή υδραυλικές
κονίες (βλ. ΠΕΤΕΠ 05-03-02-01 ή 02-09-01-00) θα χρησιµοποιούνται προϊόντα δανειοθαλάµων ή
θραυστά υλικά λατοµείου ή ορυχείου ή προϊόντα ανακύκλωσης σκυροδέµατος µετά από έγγραφη
εντολή της Υπηρεσίας. Τα υλικά αυτά θα πληρούν τις απαιτήσεις του Πίνακα 1.

2.3. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα επιτόπου υλικά (όχι κατ’ ανάγκη κατηγορίας µόνον Ε0 αλλά και των άλλων κατηγοριών Ε1,Ε2)
είναι δυνατόν να σταθεροποιηθούν σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 02-09-01-00 και να χρησιµοποιηθούν
για την κατασκευή της στρώσης έδρασης, εφ’ όσον µε τεχνικοοικονοµική µελέτη αποδειχθεί ότι µε
την χρήση σταθεροποιηµένων επιτόπου υλικών και την αύξηση της φέρουσας ικανότητας της
στρώσης έδρασης, το συνολικό κόστος κατασκευής του οδοστρώµατος είναι µικρότερο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ισχύουν γενικά τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 «Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων» και πέραν αυτών τα ακόλουθα:
Το τελικό πάχος των συµπυκνωµένων στρώσεων δεν θα είναι µεγαλύτερο από 25 cm εκτός από
ειδικές περιπτώσεις, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας και εφόσον κατά την κατασκευή του
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δοκιµαστικού τµήµατος αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός και η οµοιοµορφία
συµπύκνωσης κατά την έννοια του βάθους.
∆εν θα διαστρώνεται επικείµενη στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη συµµορφώνεται
προς τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ. Ιδιαιτέρως επισηµαίνονται οι απαιτήσεις που αφορούν
τον βαθµό συµπύκνωσης και την επιπεδότητα της επιφάνεια της στρώσης.
Όταν η υποκείµενη στρώση εµφανίζει αυξηµένη υγρασία (π.χ. λόγω βροχοπτώσεων) δεν θα
διαστρώνεται η επικείµενη πριν επέλθει επαρκής αποξήρανση αυτής.
Κλιµατικοί περιορισµοί κατασκευής
Οι εργασίες θα διακόπτονται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µικρότερη από 2οC καθώς
και κατά την διάρκεια έντονης ή παρατεταµένης βροχόπτωσης.
Σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση επιφανειακής
απορροής των οµβρίων και την αποφυγή εισροής τους στην µάζα της στρώσης έδρασης ή και του
επιχώµατος, όπως περιµετρικές συλλεκτήριες τάφροι, σειράδια προϊόντων εκσκαφών κλπ.
Κυκλοφορία
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων δεν θα κυκλοφορούν οχήµατα. Αυτό επιτρέπεται µόνον αφού
ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη συµπύκνωση.
Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να οργανώσει κατάλληλα την εκτέλεση των εργασιών,
ώστε τα οχήµατα που θα µεταφέρουν το προς διάστρωση υλικό να κινούνται επί ήδη
συµπυκνωθέντων τµηµάτων.

3.2. ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
Στην στάθµη χωµατουργικών (πυθµένα) των βραχωδών ορυγµάτων, εάν προβλέπεται από την
µελέτη, θα κατασκευάζεται ισοπεδωτική στρώση συµπυκνωµένου υλικού, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 «Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά»
µέσου πάχους 0,10 m και ελάχιστου πάνω από τις εξάρσεις 0,08 m.
Η εν λόγω στρώση θα συνυπολογίζεται στο πάχος της Σ.Ε.Ο.

3.3. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής της στρώσης έδρασης, θα κατασκευάζονται δύο
τουλάχιστον δοκιµαστικά τµήµατα, ένα σε περιοχή ορυγµάτων και άλλο ένα σε περιοχή
επιχωµάτων. Οι θέσεις των δοκιµαστικών τµηµάτων θα προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα
εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
Σκοπός της κατασκευής των δοκιµαστικών τµηµάτων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας
µεθοδολογίας συµπύκνωσης που προτίθεται να εφαρµόσει ο Ανάδοχος, ο προσδιορισµός του
αριθµού διελεύσεων των συµπυκνωτών για την επίτευξη της απαιτούµενης συµπύκνωσης και η
βαθµονόµηση των πυρηνικών συσκευών ελέγχου, που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιηθούν, για τον
προσδιορισµό της περιεχόµενης υγρασίας και της επιτυγχανόµενης πυκνότητας.
Τα δοκιµαστικά τµήµατα, θα έχουν µήκος τουλάχιστον 100 m και θα κατασκευάζονται µε τα υλικά
και τον µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της στρώσης έδρασης
στο συνολικό µήκος του ελεγχόµενου τµήµατος.
Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται
στην παράγραφο 4.4.
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Εάν τα αποτελέσµατα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιµαστικό τµήµα θα
ενσωµατώνεται στο έργο, αλλιώς θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές εργασίες.
Στην περίπτωση όπου ακόµα και µετά από την εκτέλεση των διορθωτικών εργασιών τα
αποτελέσµατα των ελέγχων συµπύκνωσης αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, το δοκιµαστικό τµήµα
αποξηλώνεται και τα υλικά θα αποµακρύνονται από το έργο. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή θα
κατασκευάσει εκ νέου δοκιµαστικό τµήµα.
Η κατασκευή της στρώσης έδρασης θα γίνεται µε υλικά και µίγµατα και τον µηχανικό εξοπλισµό,
που χρησιµοποιήθηκαν κατά την διάρκεια κατασκευής του δοκιµαστικού τµήµατος.
Εάν, κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, τα προαναφερόµενα µηχανήµατα και υλικά
διαφοροποιηθούν σηµαντικά κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα κατασκευάζεται νέο δοκιµαστικό
τµήµα από τον Ανάδοχο και εφ΄ όσον αυτό ελεγχθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία, θα επιτρέπεται
η συνέχιση της κατασκευής της Σ.Ε.Ο στο έργο.

3.4. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
3.4.1

Μέθοδοι ελέγχων συµπύκνωσης

Για τα εδαφικά υλικά της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο), αν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία
στην µελέτη, εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα 98% της πρότυπης
εργαστηριακής πυκνότητας και την τροποποίηση µεθόδου Proctor (ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-03).
Ο έλεγχος της συµπύκνωσης µπορεί να γίνεται και επί τόπου και µε συσκευές ραδιοϊσοτόπων
σύµφωνα µε τα Πρότυπα ASTM D 1922 και D3017-04 Standard Test Method for Water Content of
Soil and Rock in Place by Nuclear Methods (Shallow Depth). -- Πρότυπη δοκιµή επιτόπιου
προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε νερό του εδαφικού υλικού και του βράχου µε πυρηνικές
µεθόδους (µικρού βάθους) - µετά από κατάλληλη βαθµονόµηση αυτών (συνιστάται να γίνεται κατά
την κατασκευή των δοκιµαστικών τµηµάτων).

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΟΚΙΜΕΣ
4.1.1

Σκοπός και είδος ελέγχων

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
α) της καταλληλότητας των υλικών
β) της περιεχόµενης υγρασίας
γ) του βαθµού συµπύκνωσης
δ) της συµµόρφωσης των υψοµέτρων της επιφάνειας ως προς τις απαιτήσεις

4.1.2

∆ιαδικασία ελέγχων

Για κάθε κατασκευασµένη επιµέρους στρώση της Σ.Ε.Ο θα ελέγχεται η επιτευχθείσα συµπύκνωση
µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία σε σχέση µε τον τύπο συµπυκνωτών και τον αριθµό διελεύσεων
τους.
Στις περιπτώσεις χονδρόκοκκων βραχωδών υλικών δεν είναι εφικτή η εξακρίβωση της
συµπύκνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-03 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-02 και για τον λόγο αυτό θα
εφαρµόζεται η µέθοδος φόρτισης πλάκας κατά DIN 18134 (ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για
έργα µεγάλης σπουδαιότητας).
ΠΕΤΕΠ:05-03-01-00
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Το «µέτρο παραµόρφωσης» EV 2, κατά τη δεύτερη φόρτιση της εν λόγω δοκιµής, πρέπει να έχει
(ανάλογα µε την επιδιωκόµενη τιµή CBR) τιµή EV2, σύµφωνα µε τις τιµές του παρακάτω Πίνακα 2:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ EV2, (MN/m2), ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ CBR:
Είδος εδάφους

Ελάχιστη τιµή EV2 , (MN/m2) για
CBR≥20

CBR≥10

CBR≥5

CBR≥3

Για συνεκτικά εδάφη
(1)

(διερχόµενο ποσοστό από το
κόσκινο ISO 565:1990
ανοίγµατος 0,063mm
µεγαλύτερο από 35% κ.β.)

45

35

25

18

60

47

33

24

Για κοκκώδη εδάφη
(2)

(διερχόµενο ποσοστό από το
κόσκινο ISO 565:1990
ανοίγµατος 0,063mm µέχρι
35% κ.β.)

Οι έλεγχοι συµπύκνωσης θα γίνονται κατά αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 200 m. Όταν ο
βαθµός συµπύκνωσης τίθεται υπό αµφισβήτηση λόγω διαφοροποιήσεως του υλικού, υγρών
καιρικών συνθηκών ή χρησιµοποίησης διαφορετικού εξοπλισµού, η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα
να αποκτήσει την πύκνωση των ελέγχων ή /και (όπως προαναφέρθηκε) την κατασκευή νέου
δοκιµαστικού τµήµατος.
Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφικών υλικών (ποιότητας κατώτερης από Ε4) συνιστάται η
ακόλουθη διαδικασία.
Φορτηγό βάρους τουλάχιστον 10 tn θα διατρέξει µε µικρή και σταθερή ταχύτητα την Σ.Ε.Ο (ή το
υπόστρωµά της, κατά περίπτωση) σε ολόκληρο το µήκος του προς έλεγχο τµήµατος. Κατά µήκος
της διαδροµής θα επισηµανθούν οι θέσεις αυξηµένων παραµορφώσεων και κατ’ επιλογή απ’ αυτές
θα γίνει δειγµατοληψία για τον προσδιορισµό της συµπύκνωσης και των ορίων Atterberg.

4.1.3

∆οκιµές

Οι προς εκτέλεση δοκιµές και τα αντίστοιχα πρότυπα έχουν ως εξής:
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∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ∆ΟΚΙΜΗ

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods
for sampling -- ∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών.
Μέρος 1: Μέθοδοι δειγµατοληψίας.

EN 932-1:1996

Standard Practice for Soil Investigation and Sampling by
Auger Borings -- Πρακτική έρευνας και δειγµατοληψίας
εδαφών µε διάνοιξη οπών µε γεωδράπανο.

ASTM D1452-80 (2000)

Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for
Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants.
-- Πρότυπο για την προπαρασκευή ξηρών εδαφικών
δειγµάτων για την κοκκοµετρική ανάλυση και τον
προσδιορισµό των εδαφικών σταθερών.

ASTM D421-85 (2002)
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∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ∆ΟΚΙΜΗ

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2:
Determination of particle size distribution - Test sieves,
nominal size of apertures. ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων
αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισµός κατανοµής µεγέθους
κόκκων. Εργαστηριακά κόσκινα, ονοµαστικό άνοιγµα
βρογχίδων.

EN 933-2:1995

Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας (LL)

Ε 105-86/5/ΥΠΕΧΩ∆Ε

Προσδιορισµός ορίου πλαστικότητας (PL)

Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩ∆Ε

∆είκτης πλαστικότητας (PI)

Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩ∆Ε

Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar
Eighteenth Edition; ASTM C144-93 -- Πρότυπη
προδιαγραφή αδρανών κονιαµάτων τοιχοποιίας.

AASHTO M45

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 µε τη µέθοδο Proctor.

EN 13286-2:2004

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.

EN 13286-3:2003

Determining the deformation and strength characteristics of
soil by the plate loading test -- Προσδιορισµός της
παραµόρφωσης και των χαρακτηριστικών αντοχής του
εδάφους µε την µέθοδο της φορτιζόµενης πλάκας

DIN 18134 (αντίστοιχο
Fachberichte)

4.1.4

Ανοχές στάθµης

Η περαιωθείσα επιφάνεια της Σ.Ε.Ο θα είναι οµαλή και στις προβλεπόµενες από την µελέτη
στάθµες, µε ανοχή ± 3 cm.
Οι κλίσεις, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη, θα είναι στα µεν συνεκτικά εδάφη
τουλάχιστον 4%, στα δε µη συνεκτικά τουλάχιστον 2%.
Η παραλαβή θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµιση ανά διατοµή, σε όλα τα σηµεία αλλαγής
κλίσεων κατά την µελέτη και κατ’ ελάχιστον στον άξονα και τις εκατέρωθεν απολήξεις της Σ.Ε.Ο
Η οµαλότητα της προς παραλαβή επιφάνειας θα επιβεβαιώνεται µε χρήση πεντάµετρου (5 m)
ευθύγραµµου πήχη, που θα τοποθετείται κατά µήκος του άξονα της οδού, είτε εγκάρσια σ’ αυτόν
και επί εκάστης διατοµής της µελέτης εφαρµογής, αν δεν αναφέρεται πυκνότερη
αποτύπωση/παραλαβή από τα λοιπά συµβατικά τεύχη (π.χ. ανά 10 m µήκους αντί του συνήθους
ανά 20 m µήκους της οδού).

ΠΕΤΕΠ:05-03-01-00
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4.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος αποδοχής της ποιότητας των εδαφικών και των αδρανών υλικών που ενσωµατώνονται
στην στρώση έδρασης, σύµφωνα µε το εδάφιο 2 της παρούσας.
• Έλεγχος στάθµης άνω επιφάνειας σύµφωνα µε την § 4.1.4 της παρούσας/
• Έλεγχος συµπύκνωσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην § 4.1 της παρούσας.

5.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του
έργου.
Επισηµαίνονται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
α) Ο απαιτούµενος για την εκτέλεση των έργων µηχανικός εξοπλισµός τόσο του Αναδόχου όσο και
των υπεργολάβων θα είναι επαρκώς συντηρηµένος, σύµφωνα µε τις οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής και θα απασχολούνται µόνον εκπαιδευµένοι χειριστές/ οδηγοί, κάτοχοι των αδειών
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις ανά τύπο µηχανήµατος/ οχήµατος.
β) Ο µηχανικός εξοπλισµός θα επιθεωρείται από τεχνικούς του Αναδόχου προκειµένου να
διαπιστωθεί ότι τα συστήµατα πέδησης, τα ελαστικά, οι προβολείς κ.λπ. συστήµατα που
άπτονται άµεσα της ασφαλείας λειτουργούν ικανοποιητικά.
γ) Όταν τα χωµατουργικά µηχανήµατα είναι εκτός λειτουργίας ή ακινητοποιηµένα, θα ευρίσκονται
σε ασφαλή κατάσταση στάσης, µε χαµηλωµένες και εδραζόµενες επί του εδάφους τις
εκσκαπτικές, φορτωτικές κ.λπ. εξαρτήσεις τους (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών,
κουβάδες φορτωτών και εκσκαφέων, καρότσες ανατρεποµένων αυτοκινήτων).
δ) Το προσωπικό θα είναι εφοδιασµένο µε τα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε τύπο µηχανήµατος.
ε) Οι χειριστές των εκσκαφέων θα χρησιµοποιούν υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση τα
σταθεροποιητικά πέλµατα του µηχανήµατος.
στ) Θα τηρούνται οι προβλεπόµενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου διατάξεις για την
ανώτατη στάθµη θορύβου στην θέση των αποδεκτών (π.χ. κατοικηµένες περιοχές).

5.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Όταν τα υλικά κατασκευής της Σ.Ε.Ο προέρχονται από δανειοθαλάµους, έχουν εφαρµογή οι όροι
προστασίας περιβάλλοντος που αναφέρονται στην ΠΕΤΕΠ 02-06-00-00 «Ανάπτυξη –
εκµετάλλευση δανειοθαλάµων».
Σε κάθε δε περίπτωση έχουν εφαρµογή οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες κατασκευής της Σ.Ε.Ο θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα, βάσει διατοµών οριζοµένων
µεταξύ της τελικής στάθµης των χωµατουργικών που θα παραλαµβάνεται πριν από την έναρξη
εκτέλεσης των εργασιών της Σ.Ε.Ο. και της τελικής στάθµης της Σ.Ε.Ο.
Στις δαπάνες περιλαµβάνονται:
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• Η διάστρωση και συµπύκνωση της Σ.Ε.Ο σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
• Η δαπάνη δειγµατοληψιών και ελέγχων στο εργαστήριο και στο πεδίο.
• Η κατασκευή των δοκιµαστικών τµηµάτων καθώς και η αποξήλωση και αποµάκρυνση των
υλικών στη περίπτωση που η αποτυχία του δοκιµαστικού τµήµατος οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
• Οι δαπάνες αποξήλωσης και επανακατασκευής στρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης µη
συµµόρφωσης µε τους όρους της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Στις δαπάνες δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου ή λατοµείου για
την κατασκευή της Σ.Ε.Ο.

ΠΕΤΕΠ:05-03-01-00
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