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Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων και επιχωµάτων
ΠΕΤΕΠ
από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε
05-03-02-01
υδράσβεστο

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής είναι η περιγραφή εργασιών αφ’ ενός µεν της κατασκευής
σταθεροποιηµένης µε άσβεστο στρώσεως για τη χρήση της στην κατασκευή της στρώσης έδρασης
οδοστρώµατος και αφ’ ετέρου της ανάµιξης υδρασβέστου µε εδαφικό υλικό και της συµπύκνωσης
του µίγµατος στις επιφάνειες, κλίσεις και διαστάσεις που ορίζονται από την µελέτη, για την
εξυγίανση-σταθεροποίηση της σκάφης ή της στρώσης έδρασης επιχώµατος της οδού.
Η προσθήκη υδρασβέστου στα εδαφικά υλικά γίνεται µε σκοπό την βελτίωση των φυσικών
χαρακτηριστικών τους. Το κυριότερο πλεονέκτηµα της χρήσης της υδρασβέστου είναι η µείωση του
δείκτη πλαστικότητας στα αργιλικά εδάφη. Η προσθήκη υδρασβέστου στα αργιλικά εδάφη
αποσκοπεί στην µείωση και ελαχιστοποίηση των µεταβολών του όγκου που παρουσιάζονται στα
αργιλικά εδάφη και η αύξηση της φέρουσας ικανότητας και της ευστάθειας του εδαφικού υλικού για
τις προβλεπόµενες κυκλοφοριακές φορτίσεις και περιβαλλοντικές δράσεις.
Οι αργιλικοί κόκκοι τείνουν να συνενώνονται όταν προστίθεται υδράσβεστος και αυτή η βελτίωση
οδηγεί στην βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους. Με την προσθήκη υδρασβέστου σε
συγκεκριµένους τύπους εδάφους, βελτιώνεται η αντοχή τους.
Αυτά τα χρήσιµα αποτελέσµατα οφείλονται γενικά σε σύνθετες φυσικο-χηµικές και χηµικές
αντιδράσεις που συµβαίνουν κατά την ανάµιξη του εδάφους µε την υδράσβεστοκαι το νερό.
Η ποσότητα της απαιτούµενης υδρασβέστου και του νερού, προσδιορίζονται µε δοκιµές σε
δείγµατα εδάφους που πρόκειται να εξυγιανθεί. Οι αναλογίες προδιαγράφονται στην µελέτη ή θα
καθορίζονται από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Το βάθος και το
πλάτος της εξυγίανσης θα προσδιορίζεται στην µελέτη ή θα καθορίζεται από την Υπηρεσία.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
α. Εδαφικό υλικό.
β. Υδράσβεστος σε µορφή σκόνης ή πολτού.
γ. Νερό.
δ. Ασφαλτικό γαλάκτωµα για τη σφράγιση της στρώσης, εφ’ όσον προβλέπεται στην µελέτη ή
απαιτείται από την Υπηρεσία.
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2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
α. Εδαφικό Υλικό
Το εδαφικό υλικό θα είναι είτε το επι τόπου υλικό της σκάφης της οδού ή από δάνεια υλικά
µεταφερόµενα από άλλες θέσεις. Στο χρησιµοποιούµενο υλικό δεν επιτρέπεται να περιέχονται
φυτικές γαίες, ρίζες φυτών ή άλλα αλλοιώσιµα υλικά και βραχώδη ή στερεά υλικά, , αλλά µπορεί
να περιέχει µη συµπαγείς σβώλους εδάφους.
Το εδαφικό υλικό θα πρέπει να είναι λεπτόκοκκο αργιλώδες, µε σχετικά µεγάλη πλαστικότητα
και διογκοσιµότητα και µε µικρή περιεκτικότητα (ποσοστό;) σε λίθους µεγάλου µεγέθους
(µέγιστη επιτρεπόµενη διάσταση 50 mm).
Οι λίθοι, που τυχόν περιέχονται στο εδαφικό υλικό µε διάµετρο µεγαλύτερη των 50 mm,
δηµιουργούν δυσκολίες στην ανάµιξη και διαµόρφωση της επιφάνειας και προκαλούν φθορές
στα µηχανήµατα ανάµιξης, γι’αυτό πρέπει να αποµακρύνονται.
β. Υδράσβεστος
Η υδράσβεστος που θα χρησιµοποιείται για την εξυγίανση-σταθεροποίηση των εδαφικών
υλικών, σε µορφή σκόνης ή σε µορφή πολτού.
Η υδράσβεστος θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 459-1:2001 Building
lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria -- ∆οµική άσβεστος - Μέρος 1:
Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης (µέρος 1, 2, 3).
Συνήθως µεταφέρεται στη θέση εφαρµογής χύδην σε σιλό. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
προσκοµίσει πιστοποιητικά συµµόρφωσης της υδρασβέστου στα απαιτούµενα πρότυπα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαιτούµενα προληπτικά και προστατευτικά µέτρα
στο προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες µε την υδράσβεστο, εξαιτίας της υψηλής
καυστικότητας και της διαβρωτικής φύσης της.
γ. Νερό
Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγµένο από επιβλαβή
συστατικά όπως λάδι, οξύ, αλκάλια, οργανικές ύλες ή άλλα συστατικά. Επίσης δεν πρέπει να
περιέχει περισσότερα από 650 µέρη στο εκατοµµύριο χλωριδίων, , ούτε περισσότερα από 1300
µέρη στο εκατοµµύριο σουλφιδίων,.
δ. Ασφαλτικό γαλάκτωµα
Το ασφαλτικό γαλάκτωµα που θα χρησιµοποιηθεί για τη σφράγιση της στρώσης (εφόσον
απαιτείται ή προβλέπεται), θα είναι –ανάλογα µε το υλικό της σταθεροποιηµένης στρώσης–
ανιονικό ή κατιονικό γρήγορου διαχωρισµού µε περιεκτικότητα σε άσφαλτο τουλάχιστον 50%
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης.

2.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η εργαστηριακή µελέτη σύνθεσης θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατ’ ελάχιστον:
• Κοκκοµετρική διαβάθµιση εδαφικού υλικού µε κόσκινα και µε αραιόµετρο.
• Όρια Atterberg και µεταβολή αυτών σε σχέση µε το ποσοστό της υδρασβέστου. Αν το εδαφικό
υλικό περιέχει σβώλους οι οποίοι δύσκολα θρυµµατίζονται, θα πρέπει να εξετασθεί η µεταβολή
των ορίων Atterberg συναρτήσει του ποσοστού της υδρασβέστου και του χρόνου που
µεσολαβεί από την ανάµιξη µέχρι την εξέταση του δείγµατος. Επίσης εξετάζεται µακροσκοπικά
η µεταβολή της ευθρυπτότητας του εδαφικού υλικού συγκρίνοντας την ευκολία θραύσεως
σβώλων από µίγµατα εδαφικού υλικού µε διάφορα ποσοστά υδρασβέστου.
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• ∆οκιµές συµπύκνωσης σύµφωνα µε 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” µε ενέργεια
συµπυκνώσεως 0,6ΜJ/m3 µε το εδαφικό υλικό χωρίς την προσθήκη υδρασβέστου και µε
διάφορα ποσοστά υδρασβέστου.
• ∆οκιµές CBR σύµφωνα µε EN 13286-47:2004: “Unbound and hydraulically bound mixtures Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index
and linear swelling -- Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες Μέρος 47: Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό του Καλιφορνιακού δείκτη φέρουσας
ικανότητας (CBR), του άµεσου δείκτη φέρουσας ικανότητας και της γραµµικής διόγκωση”.
Έως την ισχύ του νέου Ευρωπαϊκού προτύπου θα ισχύει η Ε105-86 µέρος 12, για διάφορα
ποσοστά υδρασβέστου. Ως ελάχιστη τιµή θεωρείται η χαρακτηριστική τιµή µε 10%
ποσοστιµόριο δηλ. η τιµή εκείνη για την οποία υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί µικρότερη τιµή
µόνο 10%.
Κατά την εργαστηριακή µελέτη σταθεροποίησης προσδιορίζεται το ποσοστό του σταθεροποιητή
κατά βάρος ξηρού υλικού µε τα οποία επιτυγχάνεται τιµή CBR ίση µε 5%. Στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες επιτυγχάνονται τιµές CBR µεγαλύτερες του 5% µε ποσοστά σταθεροποιητή τα οποία
είναι πρόσφορα από οικονοµική και τεχνική άποψη, η προδιαγραφόµενη - απαιτούµενη από την
µελέτη χαρακτηριστική τιµή CBR, η οποία αποκαλείται προδιαγραφόµενη τιµή, θα
χρησιµοποιηθεί στον έλεγχο ποιότητας του έργου.
• Αντοχή σε θλίψη σύµφωνα µε EN 13286-41:2003: “Unbound and hydraulically bound mixtures Part 41: Test method for the determination of the compressive strength of hydraulically bound
mixtures -- Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες - Μέρος
41: Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της αντοχής σε θλίψη σταθεροποιηµένων µε
υδραυλικές κονίες µιγµάτων”. Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του
σταθεροποιηµένου υλικού, πρέπει ο µέσος όρος της θλιπτικής αντοχής 5 δοκιµίων ηλικίας 28
ηµερών που παρασκευάστηκαν µε το ποσοστό του σταθεροποιητή που προσδιορίστηκε
παραπάνω, να έχει τιµή µετά από 7ήµερο υδρεµποτισµό η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη
από το 80% της αντοχής των κανονικώς συντηρηθέντων δοκιµίων της αυτής ηλικίας. Ο
υδρεµποτισµός γίνεται το τελευταίο 7-ήµερο (από 21 έως 28) Τα δοκίµια µετά τον υδρεµποτισµό
δεν πρέπει να παρουσιάζουν εµφανή ρηγµάτωση ή διόγκωση.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το προς εξυγίανση εδαφικό υλικό µπορεί να είναι, είτε το επιτόπου εδαφικό υλικό της σκάφης, είτε
να προέρχεται από τις θέσεις λήψης δανείων υλικών που προβλέπονται στη µελέτη. Η εργασία της
εξυγίανσης-σταθεροποίησης του υλικού αυτού µπορεί να γίνει, είτε επιτόπου, είτε στη θέση λήψης
των δανείων, οπότε στη συνέχεια το έτοιµο µίγµα θα µεταφερθεί, θα διαστρωθεί και θα
συµπυκνωθεί στην επιθυµητή θέση.

3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Όλος ο µηχανικός εξοπλισµός που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της εργασίας (όπως ειδικά
µηχανήµατα σταθεροποίησης/ θρυµµατισµού-ανάµιξης (ανακυκλωτές), µηχανήµατα θρυµµατισµού
εδάφους, άροτρα, βυτιοφόρα, διαµορφωτές, ισοπεδωτές, καθώς και συµπυκνωτικά µηχανήµατα
όπως ελαστιχοφόροι συµπυκνωτές και συµπυκνωτές µε λείο µεταλλικό τύµπανο κ.λπ.) θα πρέπει
ΠΕΤΕΠ:05-03-02-01
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να βρίσκεται στη θέση του έργου πριν από την έναρξη των εργασιών εξυγίανσης του εδαφικού
υλικού. Εκτός εάν στη µελέτη προδιαγράφεται διαφορετικά, για την ανάµιξη θα χρησιµοποιείται
συνδυασµός µηχανηµάτων µε άροτρα τύπου βαρέως δίσκου και υψηλής ταχύτητας περιστροφικών
αναµικτήρων. Οι δίσκοι θα πρέπει να έχουν ελάχιστη διάµετρο 60 cm, ενώ οι περιστροφικοί
αναµικτήρες θα πρέπει να έχουν ικανότητα ανάµιξης στρώσης ελάχιστου πάχους 25 cm, όταν
κινούνται µε ταχύτητα τουλάχιστον 6 km/h και να καλύπτουν ελάχιστο πλάτος 2 m.
Όλα τα οχήµατα που θα µεταφέρουν υδράσβεστο σε µορφή σκόνης θα πρέπει να είναι καλυµµένα,
ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα στο περιβάλλον..

3.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΦΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
Αφορά στην περίπτωση όπου η εργασία εξυγίανσης-σταθεροποίησης του εδαφικού υλικού
εκτελείται εκτός της θέσης της σκάφης της οδού και το µίγµα που παράγεται µεταφέρεται στην
τελική θέση εφαρµογής του.

3.2.1

Προετοιµασία χώρου εκτέλεσης εργασίας

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ετοιµάσει, αναµίξει και ολοκληρώσει την εργασία σταθεροποίησης του
εδαφικού υλικού µε υδράσβεστο, σε χώρους που προβλέπει η µελέτη ή εγκρίνει η Υπηρεσία.
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης µε υδράσβεστο, θα πρέπει στην περιοχή
εκτέλεσης της εργασίας να αφαιρεθεί η φυτική γη και η επιφάνεια της να συµπυκνωθεί και να
καταστεί οµαλή.
Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη κατάληψης του χώρου, θα
πρέπει αυτός να επαναδιαµορφωθεί, αφού αφαιρεθεί το υφιστάµενο εδαφικό υλικό σε πάχος
10 cm, και να καλυφθεί οµοιόµορφα µε τη φυτική γη που είχε αρχικά αφαιρεθεί.

3.2.2

∆ιάστρωση υδρασβέστου.

Η ποσότητα της υδρασβέστου που θα διαστρώνεται θα πρέπει να είναι αυτή που έχει
προσδιορισθεί από τις εργαστηριακές δοκιµές για κάθε συγκεκριµένο τύπο εδαφικού υλικού. ∆εν
επιτρέπεται απόκλιση περισσότερο από το 10% της προδιαγραµµένης ποσότητας υδρασβέστου
ανά τετραγωνικό µέτρο της επεξεργασµένης επιφάνειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
παρόντος.
Η υδράσβεστος δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται όταν το εδαφικό υλικό έχει παγώσει ή η
θερµοκρασία του αέρα είναι 4οC υπό σκιά σε κάθοδο. Επίσης δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται
όταν επικρατούν άνεµοι που τη διασκορπίζουν στο περιβάλλον.
∆ιάστρωση υδρασβέστουσε µορφή σκόνης
Η υδράσβεστος σε µορφή σκόνης θα πρέπει να διαστρώνεται οµοιόµορφα στην επιφάνεια του
εδαφικού υλικού στην προβλεπόµενη ποσότητα, και να διαβρέχεται ελαφρώς µε νερό ώστε να
ελαχιστοποιείται η δηµιουργία σκόνης και ο διασκορπισµός της στον αέρα. Η διάστρωση µπορεί να
γίνεται είτε µε µηχανικό διανοµέα, είτε µε άνοιγµα σάκων που έχουν τοποθετηθεί σε διάταξη
κάναβου, σε κατάλληλες αποστάσεις ανάλογα µε την ποσότητα υδρασβέστου που περιέχουν.
∆ιάστρωση υδρασβέστου σε µορφή πολτού
Η υδράσβεστος θα αναµιγνύεται µε νερό ώστε να σχηµατίζεται πολτός πριν από τη διάστρωσή της
στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού. Ο πολτός θα δηµιουργείται µε ανάµιξη 1t υδρασβέστου σε
κατ’ ελάχιστο 1900 L νερού. Το νερό θα µετράται µε διακριβωµένη µετρητική συσκευή και η
υδράσβεστοςθα ζυγίζεται σε εγκεκριµένους ζυγούς.
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Μετά την ανάµιξη µε το νερό, θα εκτελείται ανατάραξη/ ανάδευση του πολτού είτε µε πτερύγια είτε
µε αντλία ανακύκλωσης είτε µε συνδυασµό αυτών των δυο συσκευών. Ο πολτός θα πρέπει να
διατηρείται ως οµοιογενές µίγµα έως ότου διαστρωθεί στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού και να
διαστρώνεται οµοιόµορφα στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού στην προβλεπόµενη ποσότητα. Ο
πολτός θα πρέπει να εφαρµόζεται υπό πίεση µε ψεκασµό από διανοµείς που θα αναταράσσουν
διαρκώς το µίγµα. Πριν από τον ψεκασµό του εδαφικού υλικού µε πολτό υδρασβέστου, θα πρέπει
η επιφάνεια αυτού να αναµοχλεύεται ελαφρώς ώστε να διευκολύνεται η απορρόφηση του πολτού
και να εµποδίζεται η απορροή του.

3.2.3

Ανάµιξη

Το εδαφικό υλικό, η υδράσβεστος (σε σκόνη ή πολτό) και το νερό θα αναµιγνύονται µε χρήση
περιστροφικών αναµικτήρων, έως ότου να δηµιουργηθεί οµοιογενές µίγµα. Κατά τη διάρκεια της
αρχικής ανάµιξης µε υδράσβεστοσε σκόνη, απαιτούνται τουλάχιστον δυο διαδοχικοί ψεκασµοί µε
νερό, όπου θα ακολουθεί ανάµιξη µε άροτρο και µε περιστροφικό αναµικτήρα υψηλής ταχύτητας.
Το πάχος της στρώσης του εδαφικού υλικού που θα εξυγιαίνεται δεν επιτρέπεται να είναι
µεγαλύτερο από το βάθος που ο µηχανικός εξοπλισµός µπορεί να αναµίξει αποτελεσµατικά. Η
διαδικασία διαβροχής-ανάµιξης θα επαναλαµβάνεται έως ότου το εδαφικό υλικό, η άσβεστος και το
νερό αποτελούν οµοιόµορφο µίγµα χωρίς θύλακες εδαφικού υλικού ή ασβέστου.
Όταν η εργασία ανάµιξης ολοκληρωθεί, θα πρέπει η περιεχόµενη υγρασία του µίγµατος να µην
είναι µικρότερη από την τυπική βέλτιστη, σύµφωνα µε EN 13286-2:2004.
Μετά την ανάµιξη, η επεξεργασµένη µε υδράσβεστο στρώση θα πρέπει να σφραγίζεται ώστε να
ελαχιστοποιείται η εξάτµιση της υγρασίας, η ενανθράκωση της υδρασβέστου και η υπερβολική
διαβροχή λόγω βροχόπτωσης ή άλλων παραγόντων. Η σφράγιση θα πρέπει να εκτελείται µε
ελαφρά συµπύκνωση της επιφάνειας της επεξεργασµένης στρώσης, µε ελαστιχοφόρο ή µεταλλικού
τύµπανου οδοστρωτήρα ή µε άλλη µέθοδο εγκρινόµενη από την Υπηρεσία.
Η ανάµιξη πρέπει να αρχίζει µέσα σε 6 ώρες από τη διάστρωση της υδρασβέστου. Όταν η
υδράσβεστος εκτίθεται στην ατµόσφαιρα µετά τη διάστρωση, για περισσότερο από 6 ώρες, πριν
από την ανάµιξη, η εργασία δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Η ανάµιξη της υδρασβέστου, του εδάφους και του νερού θα πρέπει να ολοκληρώνεται για κάθε
τµήµα εντός της ίδιας µέρας.

3.2.4

Ωρίµανση

Το µίγµα του εδαφικού υλικού µε τη υδράσβεστο θα πρέπει να ωριµάζει τουλάχιστον 72 ώρες,
εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά στη µελέτη. Κατά τη διάρκεια αυτή, θα πρέπει η
περιεχόµενη υγρασία του µίγµατος να διατηρείται πάνω από την τυπική βέλτιστη µε διαβροχή,
επανάµιξη και επανασφράγιση σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.3.
Μετά το πέρας της περιόδου ωρίµανσης και πριν από την τελική εφαρµογή του µίγµατος, το
σταθεροποιηµένο υλικό θα πρέπει να θρυµµατιστεί, έτσι ώστε όλοι οι µη κορεσµένοι κόκκοι
υδρασβέστου που συγκρατούνται από κόσκινο µε τετραγωνικό άνοιγµα, να αποµακρύνονται. Το
εναποµένον υλικό θα πρέπει να έχει την εξής διαβάθµιση:
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Άνοιγµα κοσκίνου
ISO 565:1990 1[mm]

3.2.5

Ελάχιστο ποσοστό διερχόµενου υλικού

50

100%

4,5

60%

∆ιάστρωση µίγµατος

Το µίγµα εδάφους - υδρασβέστου δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται επί της σκάφης της οδού πριν
από την ολοκλήρωση της προετοιµασίας της επιφανείας της, σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις.
Επίσης, δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται επί παγωµένης επιφάνειας ή κατά τη διάρκεια καθοδικής
πορείας της θερµοκρασίας από 4οC.
Ακριβώς πριν από τη διάστρωση του επεξεργασµένου µίγµατος, αναµοχλεύεται ελαφρά η
επιφάνεια της σκάφης και διαβρέχεται ώστε να αναπτυχθεί συνοχή µε το επεξεργασµένο µε
υδράσβεστοεδαφικό υλικό. Κατά την διάρκεια των εργασιών διάστρωσης του µίγµατος, δεν πρέπει
να υπάρχει επί της επιφάνειας της σκάφης συγκεντρωµένο νερό.
Το επεξεργασµένο εδαφικό µίγµα διαστρώνεται οµοιόµορφα σε όλο το πλάτος της σκάφης, σε
πάχος ώστε µετά τη συµπύκνωση να αποκτηθεί το προδιαγραµµένο πάχος της στρώσης.
Το επεξεργασµένο µίγµα µπορεί να εκφορτωθεί επίσης σε σωρούς, και στη συνέχεια να
διαστρωθεί µε κατάλληλο µηχάνηµα.
Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης και της συµπύκνωσης, η περιεχόµενη υγρασία του µίγµατος θα
πρέπει να διατηρείται εντός του προδιαγραφόµενου εύρους, και να µην είναι µικρότερη από την
τυπική βέλτιστη, σύµφωνα µε EN 13286-2:2004.

3.2.6

Συµπύκνωση

Το µίγµα εδάφους - υδρασβέστου - νερού θα συµπυκνώνεται µε οδοστρωτήρες µε κατσικοπόδαρα,
µε ελαστιχοφόρο ή µεταλλικού τυµπάνου οδοστρωτήρες, ή µε συνδυασµό αυτών.
Η συµπύκνωση θα αρχίζει το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε σε διάστηµα λιγότερο από 24
ώρες µετά από την τελική ανάµιξη.
Κατά τη διάρκεια της συµπύκνωσης, θα πρέπει η περιεχόµενη υγρασία του µίγµατος να διατηρείται
πάνω από την τυπική βέλτιστη.
Όταν το απαιτούµενο πάχος του σταθεροποιούµενου υλικού είναι ≤25 cm, τότε θα συµπυκνώνεται
σε µια στρώση. Όταν το απαιτούµενο πάχος είναι µεγαλύτερο από 25 cm θα συµπυκνώνεται σε 2 ή
περισσότερες στρώσεις. Σε καµία περίπτωση στρώση δεν θα έχει πάχος µεγαλύτερο από 25 cm.
Ανάλογα µε τον τύπο του οδοστρωτήρα, συνιστάται η εργασία της συµπύκνωσης να αρχίζει από τα
κατάντη της διατοµής προς τα ανάντη.
Το σταθεροποιηµένο µε υδράσβεστουλικό συµπυκνώνεται στη σχετική πυκνότητα ≥95%, εκτός αν
αυτή ελαττωθεί στο 92% µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος µε δικά του έξοδα αυξήσει την
περιεκτικότητα σε υδράσβεστοκατά 0,5%. Η σχετική πυκνότητα θα υπολογίζεται µε βάση την
πρότυπη πυκνότητα της ξηρής µάζας του υλικού, η οποία προσδιορίζεται σύµφωνα µε EN 132862:2004. Η επιτόπου ξηρή πυκνότητα θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 106-86/2 ή 238
ή 239 «Προσδιορισµός επιτόπου ξηρής πυκνότητας» ή άλλη µέθοδο που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.

1

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 βροχίδων.
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Πριν από την έναρξη της εργασίας συµπύκνωσης, λαµβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγµατα του
µίγµατος για:
• την εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων συµπύκνωσης (εξακρίβωση/ επιβεβαίωση της µέγιστης
ξηρής πυκνότητας και της βέλτιστης υγρασίας).
• παρασκευή δοκιµίων για δοκιµές αντοχής ή και δοκιµές CBR.
• προσδιορισµό των ορίων Atterberg.

3.2.7

Τελείωµα

Η επιφάνεια της στρώσης δεν πρέπει να παρουσιάζει τοπικές υψοµετρικές διαφορές µεγαλύτερες
από ±3 cm σε σχέση µε τα αντίστοιχα υψόµετρα που ορίζονται από την µελέτη. Επίσης πρέπει να
είναι κλειστή απαλλαγµένη από ρηγµατώσεις και τοπικές επιφανειακές αποφλοιώσεις του νωπού
µίγµατος.

3.2.8

Συντήρηση - Μεµβράνη σφράγισης

Στην περίπτωση όπου η κατασκευή της υπερκείµενης της στρώσης µε το σταθεροποιηµένο
εδαφικό υλικό προβλέπεται να καθυστερήσει, ή εφ’ όσον προβλέπεται από την µελέτη, σφραγίζεται
το συµπυκνωµένο υλικό µε ασφαλτικό γαλάκτωµα του είδους και της ποσότητας που
προδιαγράφεται από την µελέτη. Η δηµιουργούµενη ασφαλτική µεµβράνη θα πρέπει να διατηρείται
ανέπαφη µέχρις ότου να διαστρωθεί η επόµενη στρώση που θα την καλύψει.
Εφαρµόζεται πρόσθετη σφράγιση σε εκείνες τις περιοχές όπου αυτή έχει καταστραφεί λόγω
εργοταξιακής κυκλοφορίας ή γειτονικών εργασιών χωρίς καµία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
Το υλικό σφράγισης θα εφαρµόζεται σε ποσότητα 0,15 έως 0,90 L/m2 επιφάνειας. Η ακριβής
ποσότητα θα καθορίζεται από τον Επιβλέποντα.
Η σφράγιση θα εφαρµόζεται την ίδια ηµέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η ανάµιξη του εδαφικού
υλικού µε την υδράσβεστο. Κατά τη σφράγιση το µίγµα θα πρέπει να έχει τη βέλτιστη υγρασία.

3.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
Αφορά στην εργασία εξυγίανσης-σταθεροποίησης του εδαφικού υλικού που εκτελείται επιτόπου,
χωρίς την αποµάκρυνση και µε επαναδιάστρωση του εδαφικού υλικού.

3.3.1

Προετοιµασία επιφάνειας

Η επιφάνεια της σκάφης πριν από τη διάστρωση της υδρασβέστου, θα πρέπει να έχει
συµπυκνωθεί και διαµορφωθεί στα υψόµετρα, τις κλίσεις και τις επικλίσεις της µελέτης, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η προδιαγραφόµενη διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας και το πάχος της
σταθεροποίησης.
Περιοχές της επιφάνειας που τυχόν παρουσιάζουν υποχώρηση, πλαστιµότητα, αυλακώσεις και
υψοµετρικά σφάλµατα, θα πρέπει να διορθώνονται µε αφαίρεση, αντικατάσταση ή
επαναδιαµόρφωση.
Μετά από την ολοκλήρωση της προετοιµασίας της επιφάνειας της σκάφης, ακολουθεί
αναµόχλευση του υλικού της σκάφης σε όλο το πλάτος και βάθος που προδιαγράφεται από τη
µελέτη.
Ακολουθεί θρυµµατισµός µε µηχανικά µέσα του αναµοχλευµένου εδαφικού υλικού µέχρις ότου όλοι
οι σβώλοι να θρυµµατιστούν. Αποµακρύνονται όλα τα µη αποδεκτά υλικά καθώς και οι λίθοι µε
διάσταση µεγαλύτερη από 50 mm.
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3.3.2

∆ιάστρωση υδρασβέστου

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.2.2 του παρόντος.

3.3.3

Ανάµιξη

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.2.3 του παρόντος.

3.3.4

Ωρίµανση

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.2.4 του παρόντος.

3.3.5

Συµπύκνωση

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.2.6 του παρόντος.

3.3.6

Τελείωµα

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.2.7 του παρόντος.

3.3.7

Συντήρηση - Μεµβράνη σφράγισης

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.2.8 του παρόντος.

3.4. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
∆έκα ηµέρες το λιγότερο πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει
δοκιµαστικό τµήµα τουλάχιστον 400 m2 µε το εδαφικό υλικό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, τους
σταθεροποιητές (µορφές υδρασβέστου) στις αναλογίες που προβλέπει η µελέτη σύνθεσης, στο
µέγιστο πάχος στρώσης που πρόκειται σύµφωνα µε τη µελέτη να εφαρµοσθεί, µε το µηχανικό
εξοπλισµό και το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου εξυγίανσηςσταθεροποίησης. Θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παρούσα προδιαγραφή ώστε
να επιβεβαιωθεί ότι ο Ανάδοχος µε τα µέσα που διαθέτει µπορεί να κατασκευάσει τη στρώση
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας και τους λοιπούς όρους των συµβατικών τευχών.
Η έναρξη των κυρίως εργασιών θα γίνει µόνο µετά από την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας µε την
ολοκλήρωση των ελέγχων του δοκιµαστικού τµήµατος. Η έγκριση ή απόρριψη πρέπει να γίνεται σε
διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τις 10 ηµέρες από την περάτωση του δοκιµαστικού τµήµατος. Εφ’
όσον τα αποτελέσµατα των ελέγχων είναι ικανοποιητικά, τότε το δοκιµαστικό τµήµα εντάσσεται στο
κύριο έργο του Αναδόχου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
α. Επιθεώρηση του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου και όλων των µηχανηµάτων που
προδιαγράφονται ή προτείνεται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας.
β. Έλεγχος των πιστοποιητικών ποιότητας της χρησιµοποιούµενης υδρασβέστου ως προς τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του παρόντος. Εφ΄ όσον χρησιµοποιείται πολτός υδρασβέστου
παραγόµενος από τον Ανάδοχο, ελέγχεται η περιεκτικότητα του πολτού σε υδρασβέστου.
γ. Έλεγχος του βάθους αναµόχλευσης του εδαφικού υλικού.
δ. Οπτικός έλεγχος του εδαφικού υλικού ώστε να διαπιστωθεί εάν περιέχει φυτικές γαίες, ρίζες
φυτών ή άλλα αλλοιώσιµα υλικά και βραχώδη ή στερεά υλικά διάστασης µεγαλύτερης από
50 mm.
ε. Έλεγχος της ποσότητας της υδρασβέστου που προστίθεται στο εδαφικό υλικό. Σε κάθε τµήµα
που πρόκειται να διαστρωθεί υδράσβεστος και τουλάχιστον σε κάθε παρτίδα, θα γίνονται τρεις
τουλάχιστον έλεγχοι της ποσότητας της υδρασβέστου που προστίθεται. Ως παρτίδα νοείται η
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ποσότητα του εδαφικού υλικού µιας απλής στρώσης όχι µεγαλύτερης από 800 m2. Αν
χρησιµοποιείται µηχανικός διανοµέας θα τοποθετείται στην επιφάνεια της στρώσης που
πρόκειται να εξυγιανθεί πλαστικό φύλλο ή µουσαµάς ή κατάλληλο δοχείο γνωστής επιφάνειας
και θα συλλέγεται και θα ζυγίζεται η ποσότητα της υδρασβέστου που διανεµήθηκε σ' αυτό µετά
τη διέλευση του διανοµέα. Αν η διανοµή γίνεται µε άνοιγµα σάκων θα ελέγχεται η ακρίβεια
τοποθέτησης των σάκων.
∆εν επιτρέπεται η απόκλιση περισσότερο από το 10% της προδιαγραµµένης ποσότητας
υδρασβέστου ανά τετραγωνικό µέτρο της επεξεργασµένης επιφάνειας.
στ. Έλεγχος του πάχους ανάµιξης µε κατάλληλο κανόνα. Ο έλεγχος αυτός θα είναι συνεχής ώστε το
πάχος της στρώσης µετά το πέρας της συµπύκνωσης να είναι το απαιτούµενο.
Η ανάµιξη σε επιπλέον βάθος µεγαλύτερο από το 10% του προδιαγραµµένου αποτελεί ένδειξη
ανεπάρκειας της ποσότητας υδρασβέστου και θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον ποσότητα
υδρασβέστου µε επιβάρυνση του Αναδόχου.
ζ. Έλεγχος της υγρασίας του µίγµατος µετά την ανάµιξη, τη διάστρωση και κατά τη συµπύκνωση
µε µια τυχαία δοκιµή σε κάθε παρτίδα σύµφωνα µε EN 13286-2:2004.
η. Έλεγχος της ανάµιξης µε ψεκασµό της επιφάνειας µε διάλυµα δείκτη από οινόπνευµα
φαινολοφθαλεΐνης. Όταν η επιφάνεια του σταθεροποιηµένου υλικού (εκτός από τους σβώλους
µε διάσταση µεγαλύτερη από 25 mm) δεν παρουσιάζει αλλαγή στο χρώµα της, αυτό αποτελεί
ένδειξη ανεπαρκούς ανάµιξης.
θ. Έλεγχος της διαβάθµισης του θρυµµατισµένου σταθεροποιηµένου µίγµατος, για να
επιβεβαιώνεται ότι αυτή συµφωνεί µε την αναφερόµενη διαβάθµιση στην παράγραφο 3.2.4 του
παρόντος. Θα εκτελούνται τρεις τουλάχιστον έλεγχοι διαβάθµισης σε κάθε παρτίδα.
ι. Έλεγχος της συµπύκνωσης της στρώσης του σταθεροποιηµένου υλικού, σε πέντε δοκίµια ανά
παρτίδα (ένα δοκίµιο κάθε 160 m2).
Μια παρτίδα θα γίνεται αποδεκτή όταν τα αποτελέσµατα των πέντε δοκιµών πυκνότητας
δείχνουν ότι τηρείται κατά µέσο όρο 96% της µέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας, χωρίς
οποιαδήποτε δοκιµή να έχει αποτέλεσµα µικρότερο από 92%, σύµφωνα µε EN 13286-2:2004.
ια. Έλεγχος της τελικής στάθµης της επιφάνειας και της οµαλότητας κάθε στρώσης, για την
επιβεβαίωση ότι δεν παρουσιάζονται τοπικές υψοµετρικές διαφορές µεγαλύτερες από ±3 cm σε
σχέση µε τα αντίστοιχα υψόµετρα που ορίζονται από την µελέτη.
ιβ. Έλεγχος της σύνθεσης του ασφαλτικού γαλακτώµατος της σφραγιστικής µεµβράνης (εφόσον
προβλέπεται), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις την µελέτης.
ιγ. Στην περίπτωση εκτέλεσης της εργασίας εκτός της θέσης της σκάφης της οδού, έλεγχος µετά το
πέρας των εργασιών της αποκατάστασης του χώρου κατάληψης.
Η σταθεροποιηµένη στρώση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α. Το συνολικό πάχος της συµπυκνωµένης σταθεροποιηµένης στρώσης δε θα διαφέρει πάνω από
15 mm του συµβατικού πάχους. Έλεγχοι πάχους διενεργούνται ταυτόχρονα µε τον έλεγχο
συµπυκνώσεως (βλ. 3.2.6). Αν οι έλεγχοι πυκνότητας γίνονται µε πυρηνικές µεθόδους τότε οι
έλεγχοι πάχους στρώσεως γίνονται µε διάνοιξη οπών σε όλο το βάθος της σταθεροποιηµένης
στρώσης.
Αρχικά γίνονται έλεγχοι πάχους κάθε 100 m σε τυχαίες θέσεις. Εφ’ όσον το πάχος ικανοποιεί
την απαίτηση αυτή οι έλεγχοι µπορούν να γίνουν κάθε 300 m. Αν αντιθέτως παρουσιαστεί
περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τα τεθέντα όρια οι έλεγχοι πυκνώνουν έτσι ώστε να
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εντοπισθεί πλήρως η περιοχή µε µειωµένο πάχος. Αν πάχος είναι µικρότερο του συµβατικού
µέχρι 25 mm η στρώση παραλαµβάνεται αλλά επιβάλλεται µείωση της τιµής κατά 45%. Αν το
πάχος είναι µικρότερο του συµβατικού περισσότερο από 25 mm τότε ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα να αποξηλώσει τη στρώση και να την επανακατασκευάσει µε
το ίδιο υλικό και τους ίδιους σταθεροποιητές στο ορθό πάχος. Η διάνοιξη των οπών (τόσο για
τον έλεγχο του πάχους όσο και για το έλεγχο της συµπύκνωσης) και η επαναπλήρωση αυτών
µε υλικά κατάλληλα συµπυκνωµένα θα εκτελείται µε δαπάνες και µέριµνα του Αναδόχου και υπό
την επίβλεψη της Υπηρεσίας.
β. H πυκνότητα της σταθεροποιηµένης στρώσης πρέπει να είναι 100% της µέγιστης πυκνότητας
που προσδιορίζεται από την πρότυπη δοκιµή συµπυκνώσεως Proctor, σύµφωνα µε EN 132862:2004 (ενέργεια συµπυκνώσεως 0,6 MJ/m3). Ο έλεγχος γίνεται πριν περάσουν 12 ώρες από το
πέρας των εργασιών συµπύκνωσης, σύµφωνα µε την Προδιαγραφή Ε106-86/2 (ΥΠΕΧΩ∆Ε) σε
5 τουλάχιστον δείγµατα ανά ελεγχόµενο τµήµα. Ο µέσος όρος των 5 προσδιορισµών
πυκνότητας δεν πρέπει να είναι µικρότερος από το 100% και καµία µεµονωµένη τιµή δεν πρέπει
να είναι µικρότερη από το 96% της ως άνω µέγιστης εργαστηριακής τιµής. Σε περίπτωση που
χρησιµοποιούνται πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου της πυκνότητας επιτόπου (ASTM D2922-04
Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear Methods
(Shallow Depth) -- Πρότυπη επιτόπου δοκιµή συµπύκνωσης εδαφικών υλικών και µιγµάτων
εδάφους - αδρανών µε πυρηνικές µεθόδους (µικρού βάθους) και ASTM 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) ) το κριτήριο συµµόρφωσης παραµένει
το ίδιο, αλλά ο ρυθµός δειγµατοληψίας και ελέγχων τουλάχιστον διπλασιάζεται.
γ. O µέσος όρος Χ6 6-δοκιµών CBR να ικανοποιεί τη σχέση 1 και οι µεµονωµένες τιµές στην εξάδα
τη σχέση 2. Η δοκιµή CBR εκτελείται σύµφωνα µε prEN 13286-47 και έως την ισχύ του νέου
Ευρωπαϊκού προτύπου σύµφωνα µε Ε105-86 Μέρος 12 (ΥΠΕΧΩ∆Ε), σε δοκίµια που
παρασκευάζονται από το επιτόπου µίγµα εδαφικού υλικού σταθεροποιητή και νερού πριν από
την έναρξη της συµπύκνωσης και συµπυκνώνονται στο εργαστήριο σύµφωνα µε την πρότυπη
δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (ενέργεια συµπύκνωσης 0,6 MJ/m3).

X 6 >= CBRπροδ + 1.10 S

(1)

Χι >= CBRπροδ − 1 %

(2)

όπου S η τυπική απόκλιση των τιµών CBR των 6 δοκιµίων
i =n
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οι µεµονωµένες τιµές CBR = 1,2,3,…6
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5

η τυπική απόκλιση των 6 τιµών CBR 6

CBRπροδ είναι η απαιτούµενη (προδιαγραφόµενη) χαρακτηριστική τιµή CBR

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κυβικά µέτρα [m3] µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, υπό την
παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας, και αναλυτική ογκοµέτρηση βάσει αυτών.
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Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
α. •Η προµήθεια και µεταφορά στη θέση ενσωµάτωσης του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών.
β. Η προετοιµασία του χώρου εκτέλεσης των εργασιών εξυγίανσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην παράγραφο 3.2.1 της παρούσας.
γ. Η διάστρωση υδρασβέστου (σε µορφή σκόνης είτε σε µορφή πολτού), η ανάµιξη, η διάστρωση
του µίγµατος, η συµπύκνωση και η συντήρηση της στρώσης (µεµβράνη σφράγισης).
δ. Η αποξήλωση και αποµάκρυνση των υλικών µη αποδεκτού δοκιµαστικού τµήµατος, όταν για
την απόρριψη ευθύνεται ο Ανάδοχος. Σε αντίθετη περίπτωση οι εργασίες αυτές επιµετρώνται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη του έργου.
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