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Στρώσεις οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα
εδαφικά υλικά µε τσιµέντο και τσιµεντόδετα
κοκκώδη υλικά

1.

ΠΕΤΕΠ

05-03-02-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα σταθεροποιηµένα υλικά µε τσιµέντο συντίθεται από το οµοιογενές µίγµα καθορισµένων
αναλογιών κοκκωδών ή εδαφικών υλικών, τσιµέντου, νερού και πιθανώς πρόσµικτων υλικών, το
οποίο παράγεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Αυτό το µίγµα,
οδοστρωµάτων.

αφού

συµπυκνωθεί

κατάλληλα,

χρησιµοποιείται

ως

στρώση

έδρασης

Έως την παραγωγή του τελικού προϊόντος, απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
-

Εκπόνηση µελέτης για τον προσδιορισµό των αναλογιών του µίγµατος και καθορισµός της
µεθόδου εργασίας.

-

Παραγωγή του µίγµατος σε κατάλληλη µονάδα.

-

Προετοιµασία υπάρχουσας επιφάνειας.

-

Μεταφορά και διάστρωση του µίγµατος.

-

Προρηγµάτωση (όπου απαιτείται).

-

Συµπύκνωση και διαµόρφωση.

-

Συντήρηση και προστασία τελειωµένης επιφάνειας.

Η παρούσα προδιαγραφή περιλαµβάνει:
-

Σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε τσιµέντο (τύπος µίγµατος SC 40 και SC 20).

-

Τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά (τύπος µίγµατος GC 25 και GC 20).

Τα εν λόγω µίγµατα εφαρµόζονται σε οδούς, ανάλογα µε την κατηγορία της µέσης ηµερήσιας
κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων (βλ. Πίνακα 1-1).
Πίνακας 1-1: Κατηγορία οδού
Κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων

Τ00

Μέση ηµερήσια κυκλοφορία βαρέων
οχηµάτων [βαρέα οχήµατα / ηµέρα]

≥4000

Τ0

Τ1

Τ2

Τ3

<4000

<2000

<800

<200

≥2000

≥800

≥200

≥50

Τ4
<50

Ο φόρτος βαρέων οχηµάτων που καθορίζει την κατηγορία της οδού (Τ00 έως Τ4), αφορά στο
φόρτο της ηµέρας έναρξης λειτουργίας της οδού.
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2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
α. Τσιµέντο.
β. Εδαφικά ή κοκκώδη υλικά.
γ. Νερό.
δ. Πρόσµικτα υλικά.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
2.2.1.

Τσιµέντο

Ο τύπος και η κατηγορία αντοχής του τσιµέντου θα καθορίζεται, είτε από τις Ειδικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΠ), είτε από την Υπηρεσία. Αυτός ο τύπος του τσιµέντου θα συµµορφώνεται µε
EN 196-1:2005 «Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength -- Μέθοδοι δοκιµής
τσιµέντου - Μέρος 1: Προσδιορισµός αντοχών», EN 197-1:2000 «Cement - Part 1: Composition,
specifications and conformity criteria for common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση,
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα» και EN 197-2:2000 «Cement Part 2: Conformity evaluation -- Τσιµέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση συµµόρφωσης», καθώς και µε τις
τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που προσδιορίζονται στις ΕΤΠ.
Εφ΄ όσον δεν καθορίζεται διαφορετικά, η κατηγορία αντοχής του τσιµέντου θα είναι 32,5 N. Η
Υπηρεσία, σε περιόδους ψυχρού καιρού, µπορεί να απαιτήσει εγγράφως χρήση τσιµέντου
κατηγορίας αντοχής 42,5 Ν. Τσιµέντα ασβεστίου αλουµινίου (Calcium aluminate) καθώς και
µίγµατα τσιµέντου µε πρόσµικτα υλικά τα οποία δε θα έχουν παραχθεί στη µονάδα παραγωγής δε
θα χρησιµοποιούνται.
Εφ’ όσον η περιεκτικότητα κατά βάρος σε ενδιαλυτό SO3 των κοκκωδών υλικών που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν, είναι µεγαλύτερη από 0,5% κατά βάρος (προσδιοριζόµενη κατά EN 1744-1:1998
«Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis -- ∆οκιµές για τον
προσδιορισµό των χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χηµική ανάλυση», άρθρο 11), θα
χρησιµοποιείται τσιµέντο ανθεκτικό σε θειικά στοιχεία, σύµφωνα µε EN 197-1:2000 Cement - Part
1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1:
Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα το οποίο συµπληρώνει
το ΕΝ 197. Αυτές οι στρώσεις έδρασης θα πρέπει να αποµονώνονται κατάλληλα όταν έρχονται σε
επαφή µε συναντώµενα έργα από σκυρόδεµα.
Οι ΕΤΠ θα προσδιορίζουν το χρόνο πήξης (στερεοποίησης) του τσιµέντου σύµφωνα µε ΕΝ 196-3,
η οποία σε κάθε περίπτωση δε θα συµβαίνει εντός 2 h. Εντούτοις, εφ’ όσον η διάστρωση εκτελείται
υπό θερµοκρασία περιβάλλοντος που υπερβαίνει τους 30ºC, η αρχή της πήξης (σύµφωνα µε
ΕΝ 196-3 αλλά εκτελώντας τους ελέγχους σε θερµοκρασία 40 ± 2ºC), δε θα συµβαίνει εντός 1 h.

2.2.2.

Κοκκώδη υλικά

Γενικά χαρακτηριστικά
Τα κοκκώδη υλικά που προσδιορίζονται για σταθεροποίηση µε τσιµέντο, θα είναι διαβαθµισµένα
αδρανή, φυσικά ή προϊόντα θραύσης, ή κοκκώδη εδαφικά υλικά.
Λοιπά υποπροϊόντα ή περισσεύµατα αδρανών επιτρέπεται επίσης να χρησιµοποιούνται εφόσον
στις ΕΤΠ καθορίζονται τα χαρακτηριστικά τους και οι συνθήκες χρήσης τους.
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Τα κοκκώδη υλικά δε θα περιέχουν αργιλικούς σβώλους, οργανικές ύλες, µάργες ή άλλα ξένα υλικά
που µπορούν να επηρεάσουν την αντοχή της στρώσης.
Στα τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά, θα χρησιµοποιούνται φυσικά θραυστά αδρανή λατοµείου ή
χάλικες. Λοιπά υποπροϊόντα ή περισσεύµατα αδρανών επιτρέπεται επίσης να χρησιµοποιούνται
εφ’ όσον στις ΕΤΠ καθορίζονται τα χαρακτηριστικά τους και οι συνθήκες χρήσης τους. Τα αδρανή
θα αποτελούνται από τουλάχιστον δυο διαφορετικές διαβαθµίσεις κλασµάτων.
Τα κοκκώδη υλικά των σταθεροποιηµένων εδαφικών υλικών µε τσιµέντο ή τα αδρανή στα
τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά θα πρέπει, υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες που θεωρείται ότι θα
συµβούν στη θέση εφαρµογής τους, να είναι ανθεκτικά σε κάθε τύπου αποσάθρωση ή σηµαντική
φυσική ή χηµική αλλοίωση. Θα πρέπει επίσης να µη ρευστοποιούνται µε την παρουσία νερού, σε
βαθµό που µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην κατασκευή ή σε άλλες στρώσεις της οδού.
Οι ΕΤΠ ή, σε απουσία αυτών, η Υπηρεσία, θα καθορίζουν τους ελέγχους για τον προσδιορισµό του
αναλλοίωτου των υλικών. Εφόσον τα κοκκώδη υλικά εξετάζονται µε σκοπό να προσδιορισθούν τα
συστατικά τους που µπορούν να διηθηθούν και να θέσουν σε ενδεχόµενο κίνδυνο το περιβάλλον ή
τις κατασκευές που βρίσκονται στην εγγύτερη περιοχή, θα πρέπει αυτά να ελέγχονται κατά NLT326, «Έλεγχος διήθησης υλικών οδών (Μέθοδος δεξαµενής)».
Χηµική σύνθεση
Η περιεκτικότητα κατά βάρος ξηρών αδρανών του συνόλου των θειικών συστατικών σύµφωνα µε
EN 1744-1, δε θα υπερβαίνει το 1% ή το 0,8% (εφ’ όσον µετράται µε µεγαλύτερη ακρίβεια).
Τα κοκκώδη υλικά ή τα αδρανή δε θα πρέπει να αντιδρούν χηµικά µε τα αλκάλια του τσιµέντου.
Εφόσον χρησιµοποιούνται υλικά για τα οποία δεν υπάρχει επαρκής εµπειρία σχετική µε τη
συµπεριφορά τους κατά την ανάµιξη τους µε τσιµέντο, θα ελέγχεται η συγκέντρωση του SiO2 και η
εξ αυτού µείωση της αλκαλικότητας R, σύµφωνα µε EN 1744-1:1998: «Χηµική ανάλυση αδρανών».
Τα υλικά θα θεωρείται ότι µπορεί να αντιδράσουν, εφ’ όσον:
• SiO2>R όταν R≥70
• SiO2>35+0,5 R όταν R<70
Πλαστικότητα
Το όριο υδαρότητας LL των κοκκωδών υλικών στα σταθεροποιηµένα µε τσιµέντο εδαφικά υλικά,
σύµφωνα µε CEN ISO/TS 17892-12:20041 θα είναι λιγότερο από 30, ενώ το όριο πλαστικότητας PI
σύµφωνα µε το ως αυτό πρότυπο θα είναι µικρότερο από 15.
Τα λεπτόκοκκα αδρανή στρώσεων τσιµεντόδετων κοκκωδών υλικών σε οδούς µε κυκλοφοριακούς
φόρτους, Τ00 έως Τ2 δε θα πρέπει να εµφανίζουν πλαστικότητα.
Στις άλλες περιπτώσεις θα ισχύουν τα ακόλουθα:
• LL<25, CEN ISO/TS 17892-12:2004.
• PI<6, σύµφωνα µε CEN ISO/TS 17892-12:2004.

1

«Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of Atterberg limits
(ISO/TS 17892-12:2004) -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές. Εργαστηριακές δοκιµές εδαφικών υλικών. Μέρος
12: Προσδιορισµός ορίων Atterberg (LL, PL, PI)»,
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Ειδικά χαρακτηριστικά αδρανών για τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά
(α) Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά
Ως χονδρόκοκκα αδρανή υλικά ορίζεται το µέρος του συνολικού µίγµατος των αδρανών που
συγκρατείται σε βροχίδα ανοίγµατος 4 mm, σύµφωνα µε EN 933-2:1995 «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 βροχίδων».
Η αναλογία των θραυστών κόκκων στο µίγµα των χονδρόκοκκων αδρανών σύµφωνα µε EN
933-5:1998, θα συµµορφώνεται µε τον ακόλουθο Πίνακα 2.2.2-1.
Πίνακας 2.2.2-1: Ελάχιστη αναλογία θραυστών κόκκων χονδρόκοκκων αδρανών (κατά EN 933-5:1998)
Ελάχιστη ποσότητα [%] κατά βάρος αδρανών
ανάλογα µε κυκλοφορικό φόρτο οδού

Στρώση

Τ00 έως Τ1

Τ2

Τ3 και Τ4

Κύριες λωρίδες

75%

50%

30%

Ερείσµατα

50%

30%

Η µέγιστη τιµή του δείκτη πλακοειδούς για τα διάφορα κλάσµατα των χονδρόκοκκων αδρανών
σύµφωνα µε EN 933-3:1997 «Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3:
Determination of particle shape - Flakiness index -- ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των
αδρανώ. Μέρος 3: Προσδιορισµός της µορφής των κόκκων. ∆είκτης πλακοειδούς», θα
καθορίζεται στις ΕΤΠ. Εφ’ όσον όµως αυτό δε συµβαίνει, η τιµή αυτή δε θα υπερβαίνει αυτήν
που αναφέρεται στον Πίνακα 2.2.2-2.
Πίνακας 2.2.2-2: Μέγιστη τιµή δείκτη πλακοειδούς χονδρόκοκκων αδρανών (κατά EN 933-3:1997)
Στρώση
Κύριες λωρίδες

Μέγιστη τιµή δείκτη ανάλογα µε κυκλοφοριακό φόρτο οδού
Τ00 έως Τ1

Τ3 και Τ4

30

35

Ερείσµατα

40

Η µέγιστη τιµή του συντελεστή Los Angeles για τα διάφορα κλάσµατα των χονδρόκοκκων
αδρανών σύµφωνα µε ΕΝ 1097-2, θα καθορίζεται στις ΕΤΠ. Εφ’ όσον όµως αυτό δε συµβαίνει,
η τιµή αυτή δε θα υπερβαίνει αυτήν που αναφέρεται στον Πίνακα 2.2.2-3.
Πίνακας 2.2.2-3: Μέγιστη τιµή συντελεστή Los Angeles χονδρόκοκκων αδρανών (κατά ΕΝ 1097-2)
Στρώση
Κύριες λωρίδες
Ερείσµατα

Μέγιστη τιµή συντελεστή LA ανάλογα µε κυκλοφοριακό φόρτο οδού
Τ00 έως Τ1

Τ3 και Τ4

30

35
40

Για οδούς κατηγορίας αντοχής Τ1 και Τ2 όταν χρησιµοποιούνται ανακυκλώµενα υλικά
προερχόµενα από ασφαλτικές στρώσεις, οδοστρώµατα από σκυρόδεµα, σταθεροποιηµένα µε
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τσιµέντο υλικά ή σκυρόδεµα αντοχής µεγαλύτερης από 35 Mpa από καθαίρεση τεχνικών, η τιµή
του συντελεστή Los Angeles θα πρέπει να µην είναι µεγαλύτερη από 35.
Η αναλογία αργιλικών σβώλων δε θα υπερβαίνει το 0,25% κατά βάρος, σύµφωνα µε ASTM
C142-97 (2004), «Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates».
(β) Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
Ως λεπτόκοκκα αδρανή υλικά, ορίζεται το µέρος του συνολικού µίγµατος των αδρανών που
διέρχεται από βροχίδα ανοίγµατος 4 mm, σύµφωνα µε EN 933-2:1995.
Το ισοδύναµο άµµου, σύµφωνα µε EN 933-8:1999 «Test for geometrical properties of
aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test -- Μέρος 8: ∆οκιµή ισοδυνάµου
άµµου του λεπτόκοκκου υλικού», θα είναι µεγαλύτερο από 40 για τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά
τύπου GC 20, και µεγαλύτερο από 35 για τύπο GC 25. Εφόσον αυτές οι απαιτήσεις δεν
ικανοποιηθούν, θα πρέπει ο δείκτης απορρόφησης διαλύµατος µπλε του µεθυλαινίου, σύµφωνα
µε EN 933-9:1998 «Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines
- Methylene blue test -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των
αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος - ∆οκιµή µπλε του
µεθυλενίου» να είναι µικρότερη από 10 και ταυτόχρονα το ισοδύναµο άµµου να είναι
µεγαλύτερο από 30, και για τους δυο τύπους µίγµατος (GC 20 και GC 25).
Η αναλογία σε αργιλικούς σβώλους δε θα υπερβαίνει το 1% κατά βάρος, σύµφωνα µε ASTM
C142-97 (2004).

2.2.3.

Νερό

Το νερό ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1008:2002 «Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered
from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάµιξης
σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του
νερού» για άοπλο σκυρόδεµα.

2.2.4.

Πρόσµικτα υλικά

Οι ΕΤΠ θα καθορίσουν τα πρόσµικτα υλικά που µπορεί να χρησιµοποιηθούν, είτε για να επιτευχθεί
η κατάλληλη εργασιµότητα, είτε για να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά του µίγµατος. Τα πρόσµικτα
υλικά θα προδιαγράφονται στη µεθοδολογία εργασίας και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Η
χρήση επιβραδυντικών πήξης ώστε να αυξηθεί ο χρόνος εργασιµότητας του υλικού, σύµφωνα µε
τις καιρικές συνθήκες, όπως και η µέθοδος ενσωµάτωσης τους καθώς και οι προδιαγραφές που θα
πρέπει αυτό να ικανοποιεί όπως και οι ιδιότητες του µίγµατος µετά από την ενσωµάτωσή του θα
πρέπει να εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
Η χρήση επιβραδυντικών θα είναι υποχρεωτική όταν κατά τη διάρκεια διάστρωσης του µίγµατος η
θερµοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 30ºC, εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά.
Τα πρόσµικτα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν θα συνοδεύονται από εγγύηση του
εργοστασίου παραγωγής τους, σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα για τη συµπεριφορά και
τα αποτελέσµατα τους στο µίγµα, όταν χρησιµοποιούνται στην προβλεπόµενη αναλογία.
Πριν από την εφαρµογή των επιβραδυντικών θα διεξάγονται υποχρεωτικά έλεγχοι για την
αποτελεσµατικότητα τους µε τα υλικά και τις αναλογίες που προδιαγράφονται στη µεθοδολογία
εργασίας.
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2.2.5.

Τύπος και σύνθεση µίγµατος

Οι ΕΤΠ θα καθορίζουν τον τύπο και τη σύνθεση των σταθεροποιηµένων εδαφικών υλικών καθώς
και των τσιµεντόδετων κοκκωδών υλικών, των οποίων η διαβάθµιση, η περιεκτικότητα σε τσιµέντο
και η αντοχή, θα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των κοκκωδών υλικών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
σταθεροποιηµένων εδαφικών υλικών µε τσιµέντο, θα συµµορφώνεται µε µια από τις
περιβάλλουσες που καθορίζονται στον Πίνακα 2.2.5-1. Ο τύπος µίγµατος SC 20 µπορεί να
χρησιµοποιείται µόνο σε οδούς µε κυκλοφοριακούς φόρτους Τ3 και Τ4 καθώς και σε ερείσµατα.
Πίνακας 2.2.5-1: Περιβάλλουσες κοκκοδιαβάθµισης κοκκωδών υλικών σε σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε
τσιµέντο
Τύπος
σταθεροποιηµένων
εδαφικών υλικών

Ποσοστό [%] κατά βάρος διερχόµενου υλικού από κόσκινο βροχίδας µεγέθους [mm] κατά EN 933-2:1995
50

40

25

20

12,5

SC40

100

80-100

67-100

62-100

53-100

SC20

-

-

100

92-100

76-100

8

4

2

0,500

0,063

45-89

30-65

17-52

5-37

2-20

63-100

48-100

36-94

18-65

2-35

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών υλικών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
τσιµεντόδετων κοκκωδών υλικών, θα συµµορφώνεται µε µια από τις περιβάλλουσες που
καθορίζονται στον Πίνακα 2.2.5-2. Ο τύπος µίγµατος GC 25 µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σε
οδούς µε κυκλοφοριακούς φόρτους Τ3 και Τ4 καθώς και σε ερείσµατα, αντί για µίγµα τύπου SC 40
σταθεροποιηµένων εδαφικών υλικών.
Πίνακας 2.2.5-2: Περιβάλλουσες κοκκοδιαβάθµισης κοκκωδών υλικών σε τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά
Τύπος
τσιµεντόδετων
κοκκωδών υλικών

Ποσοστό [%] κατά βάρος διερχόµενου υλικού από κόσκινο βροχίδας µεγέθους [mm] κατά EN 933-2:1995
40

25

20

8

4

GC25

100

GC20

-

2

0,500

0,063

76-100

67-91

38-63

25-48

16-37

6-21

1-7

100

80-100

44-68

28-51

19-39

7-22

1-7

Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο στα τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά θα είναι τέτοια ώστε να
επιτυγχάνεται η αντοχή που αναφέρεται στον Πίνακα 2.2.5-3. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η
περιεκτικότητα δε θα είναι µικρότερη από 3,5% κατά βάρος, µε θεωρούµενα τα αδρανή πλήρως
ξηρά.
Πίνακας 2.2.5-3: Μέσος όρος αντοχής επτά ηµερών. Μέθοδος ελέγχου ΣΚ 304 ΚΤΣ.
Υλικό
Τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά

Θέση εφαρµογής

Αντοχή [Mpa]
Ελάχιστη

Μέγιστη

Κύριες λωρίδες

4,5

7,0

Ερείσµατα

4,5

6,0

Σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά
Όλο το οδόστρωµα
2,5
4,5
Σηµείωση:
Ως µέσος όρος αντοχής ορίζεται ο αριθµητικός µέσος των αποτελεσµάτων των δοκιµών τουλάχιστον τριών
δοκιµίων από το ίδιο µίγµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.1.
Εφόσον χρησιµοποιούνται τσιµέντα ειδικών χρήσεων (ESP VI-1) οι τιµές του πίνακα θα πρέπει να µειωθούν
κατά 15%.
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Ο χρόνος εργασιµότητας του µίγµατος θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε την µέθοδο ελέγχου ΣΚ 309
ΚΤΣ, «Κάθιση» και δε θα είναι µικρότερος από αυτόν που αναφέρεται στον Πίνακα 2.2.5-4. Εφ’
όσον το µίγµα διαστρώνεται σε λωρίδες, ο χρόνος εργασιµότητας του µίγµατος πρέπει να επιτρέπει
την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης κάθε λωρίδας πριν από την πάροδο του χρόνου
εργασιµότητας της γειτονικής ως προς την πρώτη, λωρίδας.
Πίνακας 2.2.5-4: Ελάχιστος χρόνος εργασιµότητας

3.

Τρόπος εκτέλεσης διάστρωσης

Tpm [min]

Στο πλήρες πλάτος οδοστρώµατος

180

Κατά λωρίδες

240

MEΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά το περιβάλλον, την
υγεία, την ασφάλεια και τις µεταφορές, σχετικά µε τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την
εκτέλεση της εργασίας.
Εξοπλισµός που δεν έχει προηγουµένως εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται στην κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος.

3.1.1.

Μονάδα παραγωγής

Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µονάδες ανάµιξης συνεχείς ή ασυνεχείς (παρτίδας). Οι ΕΤΠ θα
καθορίζουν την ελάχιστη ωριαία παραγωγή της µονάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να ετοιµάζει πριν από τη ανάµιξη
χωριστά τις αναλογίες των διαφόρων κλασµάτων των αδρανών ή των κοκκωδών υλικών, του
τσιµέντου, του νερού και όπου προβλέπεται των πρόσµικτων υλικών, µε τις ανοχές που
αναγράφονται στη µεθοδολογία εργασίας.
Οι χοάνες των κοκκωδών υλικών θα έχουν ισχυρά και αδιαπέρατα τοιχώµατα, ανοίγµατα
ικανοποιητικού πλάτους ώστε η πλήρωσή τους να γίνεται σωστά, θα είναι εφοδιασµένα µε σχάρα
ώστε να συγκρατεί τους κόκκους µε µέγεθος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο καθώς επίσης και
κυλίστρα υπερπλήρωσης ώστε να προλαµβάνεται δυσλειτουργία του συστήµατος τροφοδοσίας.
Αυτές θα είναι τοποθετηµένες σε κατάλληλες αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται η
ανάµιξη των κοκκωδών υλικών. Τα στόµια εξόδου των υλικών θα είναι εφοδιασµένα µε συσκευές
ρύθµισης που θα ελέγχουν τη ροή του υλικού.
Οι ΕΤΠ ή σε απουσία αυτών, η Υπηρεσία, θα προσδιορίζουν εάν το σύστηµα µέτρησης των
συστατικών του µίγµατος θα είναι ογκοµετρικό ή βαροµετρικό. Σε κάθε περίπτωση, για
οδοστρώµατα µε κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 έως Τ2, το σύστηµα µέτρησης των κλασµάτων των
αδρανών και του τσιµέντου, θα µετρά βάρος, χωρίς εξαιρέσεις.
Στις µονάδες παραγωγής µε µετρητές βάρους, αυτοί οι µετρητές θα είναι ανεξάρτητοι και
τουλάχιστον ένας για µέτρηση των κοκκωδών υλικών, ή όπου προβλέπεται ένας για κάθε κλάσµα
αδρανών για τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά, καθώς και τουλάχιστον ένας για το τσιµέντο. Η ακρίβεια
του µετρητή των κοκκωδών και των κλασµάτων των αδρανών υλικών θα είναι καλλίτερη από ±2%,
ενώ του τσιµέντου καλλίτερη από ±1%.
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Η ποσότητα του προστιθέµενου νερού θα ελέγχεται µε χρήση µετρητή παροχής, η ακρίβεια του
οποίου θα είναι καλλίτερη από ±2%, καθώς και µε χρήση αθροιστικού µετρητή µε δείκτη εντός του
θαλάµου ελέγχου της µονάδας παραγωγής.
Όπου προβλέπεται χρήση πρόσµικτων υλικών, η µονάδα παραγωγής θα διαθέτει αποθηκευτικούς
χώρους και συστήµατα µέτρησης διαφορετικά από εκείνα των υπολοίπων υλικών, προστατευµένα
από την υγρασία. Τα συστήµατα µέτρησης των πρόσµικτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
µεθοδολογίας εργασίας και την ακρίβεια που αναφέρεται στην παρούσα προδιαγραφή.
Ο εξοπλισµός ανάµιξης θα είναι ικανός να παράγει πλήρως οµοιογενοποιηµένο µίγµα από τα
προβλεπόµενα συστατικά, εντός των προδιαγραφόµενων ανοχών.

3.1.2.

Μέσα µεταφοράς

Το µίγµα θα µεταφέρεται στον τόπο του έργου µε φορτηγά αυτοκίνητα των οποίων η καρότσα θα
είναι λεία, υδατοστεγής και καθαρή. Τα φορτηγά θα έχουν κατάλληλα καλύµµατα για την
προστασία µίγµατος κατά τη µεταφορά. Αυτά τα καλύµµατα θα χρησιµοποιούνται επίσης για
λόγους ασφαλείας χωρίς εξαιρέσεις, κατά τη µεταφορά του µίγµατος µέσω οδών σε λειτουργία.
Εφόσον για τη διάστρωση του µίγµατος χρησιµοποιούνται διαστρωτήρες, το σχήµα και το ύψος της
καρότσας των φορτηγών θα είναι συµβατά µε τη χοάνη τροφοδοσίας του διαστρωτήρα.
Τα µέσα µεταφοράς θα πρέπει να είναι διαθέσιµα κάθε στιγµή κατά την πρόοδο της εργασίας, ενώ
το πλήθος τους θα εξαρτάται από την ικανότητα της µονάδας παραγωγής, την ταχύτητα του
εξοπλισµού διάστρωσης και την απόσταση µεταξύ της µονάδας παραγωγής και του έργου.

3.1.3.

Μηχανήµατα διάστρωσης

Για οδοστρώµατα οδών µε κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 έως Τ2, θα χρησιµοποιούνται
µηχανοκίνητοι διαστρωτήρες εξοπλισµένοι κατάλληλα ώστε να διαστρώνεται το υλικό στο
επιθυµητό σχήµα και πάχος, καθώς και µε συσκευές αυτόµατης χωροστάθµησης (Laser).
Εφ’ όσον χρησιµοποιούνται διαστρωτήρες οι οποίοι δεν έχουν χοάνη υποδοχής του υλικού κατά
την εκφόρτωσή του από τα φορτηγά, η εκφόρτωση θα γίνεται µε χρήση εξοπλισµού
προδιάστρωσης (βαγονέτα ή ανάλογα), ο οποίος θα επιτυγχάνει κατάλληλη διανοµή του υλικού
πριν από το µηχάνηµα διάστρωσης.
Θα πρέπει να ελέγχεται, όπου προβλέπεται, εάν οι ρυθµιστές της στάθµης και της θερµότητας
ικανοποιούν τις ανοχές που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή του µηχανήµατος, καθώς
επίσης και εάν αυτοί οι ρυθµιστές έχουν υποστεί από φθορές.
Τα ελάχιστα και τα µέγιστα πάχη διάστρωσης θα προδιαγράφονται στις ΕΤΠ, ή σε απουσία αυτών,
από την Υπηρεσία. Εφόσον για την αύξηση του πάχους διάστρωσης προσαρτώνται στο
διαστρωτήρα πρόσθετα εξαρτήµατα, αυτά θα προσαρµόζονται τέλεια µε τα εξαρτήµατα
διαστρωτήρα.

3.1.4.

Μηχανήµατα συµπύκνωσης

Όλοι οι οδοστρωτήρες θα είναι αυτοκινούµενοι και θα επιτρέπουν την οµαλή µετάβαση σε
οπισθοπορεία. Εφ’ όσον προδιαγράφεται, θα είναι εφοδιασµένος µε διατάξεις ύγρανσης τυµπάνων.
Η καταλληλότητα του εξοπλισµού συµπύκνωσης θα προσδιορίζεται στο δοκιµαστικό τµήµα. Θα
αποτελείται από τουλάχιστον έναν δονητικό οδοστρωτήρα µεταλλικού τυµπάνου και από έναν
πνευµατικό (ελαστιχοφόρο) οδοστρωτήρα.
Το µεταλλικό τύµπανο του δονητικού οδοστρωτήρα θα έχει στατικό φορτίο στη γενέτειρα
τουλάχιστον 300 N/cm, ενώ θα έχει την ικανότητα να εφαρµόζει βάρος τουλάχιστον 15 t, µε
κατάλληλη συχνότητα και εύρος δόνησης.
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Ο ελαστιχοφόρος οδοστρωτήρας θα έχει την ικανότητα να εφαρµόζει βάρος τουλάχιστον 35 t και
φορτίο ανά τροχό τουλάχιστον 5 t, µε πίεση ελαστικών τουλάχιστον 0,8 MPa.
Τα µεταλλικά τύµπανα δε θα έχουν ανωµαλίες ή αυλακώσεις. Οι δονητικοί οδοστρωτήρες θα είναι
εφοδιασµένοι µε αυτόµατο σύστηµα διακοπής των δονήσεων όταν η κατεύθυνση κίνησης
αντιστρέφεται. Οι ελαστιχοφόροι οδοστρωτήρες θα έχουν λείους τροχούς, σε αριθµό, µέγεθος και
διάταξη ώστε να υφίσταται επικάλυψη µεταξύ των εµπρόσθιων και των οπίσθιων αποτυπωµάτων.
Η Υπηρεσία θα εγκρίνει τον εξοπλισµό συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθεί, τη σύνθεση και τα
χαρακτηριστικά κάθε µονάδας αυτού, µε κριτήριο την ικανότητά του να επιφέρει επαρκή και
οµοιογενή συµπύκνωση του µίγµατος σε όλο το πάχος της στρώσης χωρίς θραύσεις ή
κυµατισµούς.
Σε θέσεις έργου απρόσιτες από συνήθη εξοπλισµό συµπύκνωσης, µπορεί να χρησιµοποιούνται
άλλα µηχανήµατα κατάλληλου µεγέθους και σχήµατος. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται δονητικά
τύµπανα ή πλάκες, µε κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να επιτυγχάνονται ανάλογα αποτελέσµατα
µε αυτά του συνήθους εξοπλισµού συµπύκνωσης.

3.1.5.

Εξοπλισµός κατασκευής προδιαµορφωµένων εγκάρσιων αρµών

Για την κατασκευή προδιαµορφωµένων εγκάρσιων αρµών θα χρησιµοποιείται αυτοκινούµενος
εξοπλισµός, ο οποίος σε κάθε διέλευση θα δηµιουργεί ευθύγραµµη αυλάκωση διεισδύοντας
τουλάχιστον στα 2/3 του πάχους της στρώσης, ενώ ταυτόχρονα θα εισάγει στην αυλάκωση
κατάλληλο υλικό πλήρωσης που θα αποτρέπει το κλείσιµο του αρµού. Αυτό το υλικό (µπορεί να
είναι ταχείας πήξης ασφαλτικό γαλάκτωµα, εύκαµπτη πλαστική ταινία, λωρίδα άκαµπτου πλαστικού
κλπ.) εκτός της αποτροπής του κλεισίµατος του αρµού, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη
µεταφορά των φορτίων µεταξύ των εκατέρωθεν πλευρών του αρµού.
Η Υπηρεσία µπορεί να επιτρέπει εγγράφως σε µικρής έκτασης έργα (<70 000 m2) τη χρήση
εξοπλισµού κατασκευής προδιαµορφωµένων εγκάρσιων αρµών µε εργαλείο κοπής που
επιτυγχάνει διείσδυση τουλάχιστον στο 1/3 του πάχους της συµπυκνωµένης στρώσης.

3.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.2.1.

Μελέτη σύνθεσης και προσδιορισµός µεθοδολογίας εργασίας

Η παραγωγή σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο υλικών δεν επιτρέπεται να αρχίσει προτού η
Υπηρεσία εγκρίνει τη σχετική µεθοδολογία εργασίας, η οποία προσδιορίσθηκε στο εργαστήριο και
ελέγχθηκε στην κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος. Η έκθεση µεθοδολογίας της εργασίας θα
προδιαγράφει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
-

Την ποιότητα και την αναλογία σε βάρος (εν ξηρώ) των κοκκωδών υλικών κάθε κλάσµατος
αδρανών, κατά την προµήθεια.

-

Την κοκκοµετρική διαβάθµιση του κοκκώδους υλικού, ή όπου προβλέπεται, του µίγµατος των
αδρανών και τις περιβάλλουσες κοκκοδιαβαθµίσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.5.

-

Την αναλογία κατά βάρος ή κατά όγκο του τσιµέντου, του νερού και πιθανώς των πρόσµικτων
υλικών του µίγµατος.

-

Τη µέγιστη πυκνότητα και τη βέλτιστη υγρασία του µίγµατος σύµφωνα µε τη δοκιµή Proctor,
κατά EN 13286-1:2003 «Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 1: Test methods for
laboratory reference density and water content - Introduction, general requirements and
sampling -- Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες - Μέρος
1: Εργαστηριακές µέθοδοι δοκιµής αναφορικά µε τη φαινόµενη πυκνότητα και την
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περιεκτικότητα σε νερό - Εισαγωγή, γενικές απαιτήσεις και δειγµατοληψία [Τροποποιηµένη
δοκιµή Proctor (ASTM D1557 και AASHTO T-180)]» (ASTM D 1557 & AASHTO T-180).
-

Την ελάχιστη πυκνότητα που πρέπει να επιτευχθεί κατά τη συµπύκνωση.

-

Το χρόνο εργασιµότητας του µίγµατος.

Εφ’ όσον υπάρξει ανάγκη κατά τη διάρκεια της εργασίας, η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει
αναθεώρηση µεθοδολογίας εργασίας (εκπόνηση νέας µελέτης και εκτέλεση νέων δοκιµών). Η
διαδικασία αυτή θα εφαρµόζεται όταν η πηγή έστω και ενός από τα συστατικά του µίγµατος
µεταβληθεί.
Οι επιτρεπόµενες ανοχές των βασικών χαρακτηριστικών των υλικών που προβλέπονται στην
εκάστοτε εγκεκριµένη µεθοδολογία σταθεροποίησης καθορίζονται στον Πίνακα 3.2.1-1. Σε καµιά
περίπτωση αυτές οι τιµές δε θα υπερβαίνουν τα προδιαγραφόµενα όρια των περιβαλλουσών
καµπυλών της κοκκοδιαβάθµισης.
Πίνακας 3.2.1-1: Επιτρεπόµενες αποκλίσεις χαρακτηριστικών υλικών (*)
Χαρακτηριστικό

Μονάδα

Απόκλιση

Μέγιστο µέγεθος

0

>4 mm

Μεγέθη βροχίδας σύµφωνα
µε EN 933-2:1995

≤4 mm
0,063 mm (συµπεριλαµβανοµένου
του τσιµέντου)
Τσιµέντο

±6
% επί του
συνολικού βάρους
του υλικού

±3
±1,5
±0,3

% σύµφωνα µε τη
-1,0 /+0,5
βέλτιστη
(*) Στα σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε τσιµέντο, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι τιµές που σχετίζονται µε το
τσιµέντο και την υγρασία.
Υγρασία (συµπυκνωµένου υλικού)

3.2.2.

Προετοιµασία υπάρχουσας επιφάνειας

Η τραχύτητα και η κατάσταση της επιφάνειας επί της οποίας θα διαστρωθεί το σταθεροποιηµένο µε
τσιµέντο εδαφικό υλικό ή το τσιµεντόδετο κοκκώδες υλικό, θα ελέγχεται. Οι ΕΤΠ ή σε απουσία
αυτών, η Υπηρεσία, θα καθορίζουν τις απαιτούµενες µετρήσεις για τον έλεγχο της τραχύτητας και
της κατάστασης της επιφάνειας. Όπου απαιτείται, ο Ανάδοχος θα επιδιορθώνει τις προβληµατικές
περιοχές.
Σε περιπτώσεις ξηρασίας και ζέστης, και οποτεδήποτε αναµένεται απώλεια υγρασίας του
διαστρωνόµενου µίγµατος, η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει ψεκασµό της επιφάνειας µε νερό υπό
µορφή λεπτών σταγονιδίων, αµέσως πριν από τη διάστρωση του µίγµατος, έτσι ώστε αυτή να γίνει
υγρή, αλλά χωρίς να σχηµατιστούν θύλακες νερού. Εάν παρατηρηθεί συσσώρευση νερού κατά τον
ψεκασµό, αυτό πρέπει να αποµακρυνθεί πριν από τη διάστρωση του µίγµατος.

3.2.3.

Παραγωγή του µίγµατος

Πριν από την έναρξη της παραγωγής του µίγµατος, τα κοκκώδη υλικά ή τα κλάσµατα των αδρανών
θα είναι αποθηκευµένα σε σωρούς σε ικανοποιητική ποσότητα, ώστε η µονάδα παραγωγής να
λειτουργεί αδιάλειπτα. Οι ΕΤΠ, ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προδιαγράφουν τον ελάχιστο
απαιτούµενο συσσωρευµένο όγκο αυτών των υλικών σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του έργου και
το συνολικά απαιτούµενο όγκο του µίγµατος. Όταν το έργο περιλαµβάνει επιφάνεια στρώσης
µικρότερη από 70 000 m2, θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευµένο εξ΄ αρχής το σύνολο (100%) των
απαιτούµενων υλικών. Σε έργα που περιλαµβάνουν οδούς µε κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 έως
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και Τ2 ή σε έργα µε επιφάνεια στρώσης µεγαλύτερη από 70 000 m2, ο ελάχιστος απαιτούµενος
συσσωρευµένος όγκος, θα καθορίζεται σύµφωνα µε τα απαιτούµενα όρια ασφαλείας και σε καµία
περίπτωση δε θα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 30% του συνολικού απαιτούµενου όγκου.
Οι χοάνες θα τροφοδοτούνται έτσι ώστε το περιεχόµενο τους να αντιστοιχεί πάντοτε από 50% έως
100% της χωρητικότητάς τους, χωρίς να υπερφορτώνονται.
Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών τροφοδοσίας θα λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγεται
διαχωρισµός ή ρύπανση των κοκκωδών υλικών.
Η ανάµιξη θα εκτελείται µε εξοπλισµό ικανό να εξασφαλίσουν την καθολική οµοιογενοποίηση των
συστατικών. Κατά το στάδιο των αρχικών δοκιµών θα καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος ανάµιξης.
Τα κοκκώδη υλικά και το τσιµέντο θα αναµιγνύονται µαζί εξ αρχής και στη συνέχεια θα προστίθεται
το νερό και τα πρόσµικτα που θα ρευστοποιούν το µίγµα. Η ποσότητα του νερού που θα
προστίθεται στο µίγµα θα είναι η απαιτούµενη ώστε να επιτυγχάνεται η προδιαγραφόµενη στη
µεθοδολογία εργασίας υγρασία, λαµβάνοντας υπόψη ότι η περιεχόµενη υγρασία των κοκκωδών
υλικών µπορεί να ποικίλει λόγω εξάτµισης κατά την εκτέλεση της εργασίας.
Η ανάµιξη θα συνεχίζεται έως ότου τα συστατικά του µίγµατος οµοιογενοποιηθούν πλήρως εντός
των προβλεπόµενων ανοχών.
Σε εγκαταστάσεις ανάµιξης µη συνεχείς (παρτίδας), ο αναµίκτης δε θα επανατροφοδοτείται πριν
από την πλήρη εκκένωση των προηγούµενων υλικών.

3.2.4.

Μεταφορά του µίγµατος

Για τη µεταφορά των σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο υλικών, θα λαµβάνονται µέτρα για την
ελαχιστοποίηση του διαχωρισµού και τη διακύµανση της υγρασίας. Το µίγµα κατά τη µεταφορά, θα
πρέπει πάντοτε να καλύπτεται µε κατάλληλο κάλυµµα.

3.2.5.

∆ιάστρωση του µίγµατος

Η διάστρωση θα εκτελείται λαµβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται ο
διαχωρισµός των συστατικών του µίγµατος και η ανάµιξή του µε επιβλαβή στοιχεία. Το πάχος της
στρώσης πριν από τη συµπύκνωση θα είναι τέτοιο ώστε µετά τη συµπύκνωση να επιτυγχάνεται το
προδιαγραφόµενο στην µελέτη πάχος, µε αποκλίσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας,
λαµβάνοντας υπόψη ότι σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται συµπλήρωση του πάχους τυχούσας
λεπτότερης στρώσης µετά από την έναρξη της εργασίας συµπύκνωσης.
Οι ΕΤΠ, ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προδιαγράφουν το πάχος διάστρωσης. Οπουδήποτε
είναι εφικτό, το µίγµα θα διαστρώνεται στο συνολικό προβλεπόµενο πλάτος. Σε διαφορετική
περίπτωση, η διάστρωση θα αρχίζει από την κατάντη οριογραµµή και θα εκτελείται σε διαµήκεις
λωρίδες. Το πλάτος αυτών θα είναι τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται ο κατά το δυνατόν µικρότερος
αριθµός αρµών καθώς και η βέλτιστη ροή της εργασίας διάστρωσης, λαµβάνοντας υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εξοπλισµού διάστρωσης και την δυναµικότητα της µονάδας παραγωγής. Θα
επιτρέπεται η διάστρωση του µίγµατος σε διαδοχικές λωρίδες, µόνον εφόσον εξασφαλίζεται ότι η
συµπύκνωση και το τελείωµα της επιφάνειας κάθε λωρίδας που διαστρώθηκε θα έχει ολοκληρωθεί
εντός του χρόνου εργασιµότητας της προηγούµενης, εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει να
εφαρµοσθούν διαµήκεις κατασκευαστικοί αρµοί.

3.2.6.

Προρηγµάτωση

Προρηγµάτωση των σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο στρώσεων θα εκτελείται οπουδήποτε
προδιαγράφεται στις ΕΤΠ ή από την Υπηρεσία.

ΠΕΤΕΠ:05-03-02-02
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Εφ’ όσον απαιτείται, πριν από την έναρξη της εργασίας συµπύκνωσης, θα εφαρµόζονται
προδιαµορφωµένοι εγκάρσιοι αρµοί επί της στρώσης. Οι ΕΤΠ ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα
προσδιορίζουν τη µέγιστη επιτρεπόµενη απόσταση µεταξύ των προδιαµορφωµένων εγκάρσιων
αρµών, ανάλογα από την κατηγορία της οδού, τις κλιµατολογικές συνθήκες και το πάχος των
υπερκείµενων στρώσεων. Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η απόσταση µεταξύ των
αρµών θα είναι 3 έως 4 m.
Ο εξοπλισµός και η µέθοδος εκτέλεσης θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία µετά από την κατασκευή
του δοκιµαστικού τµήµατος.

3.2.7.

Συµπύκνωση και διαµόρφωση τελικής επιφάνειας

Η συµπύκνωση θα εκτελείται σύµφωνα µε εγκεκριµένο από την Υπηρεσία σχέδιο, µε βάση τα
αποτελέσµατα των ελέγχων του δοκιµαστικού τµήµατος. Το µίγµα θα συµπυκνώνεται εντός του
χρόνου εργασιµότητας, έως ότου επιτευχθεί η προδιαγραφόµενη στην παράγραφο 4.1 πυκνότητα.
Η συµπύκνωση θα εκτελείται συνεχώς και συστηµατικά. Εάν το µίγµα διαστρώνεται σε λωρίδες, η
περιοχή συµπύκνωσης θα επεκτείνεται ώστε να επικαλύπτει τουλάχιστον κατά 15 cm τη γειτονική
λωρίδα. Στις οριογραµµές της λωρίδας θα προβλέπονται πλευρικές διατάξεις εγκιβωτισµού της
στρώσης.
Οι οδοστρωτήρες θα έχουν τον τροχό οδήγησης στην πλησιέστερη προς το µηχάνηµα διάστρωσης
πλευρά. Αλλαγή κατεύθυνσης του οδοστρωτήρα θα εκτελείται µόνο στην περιοχή συµπυκνωµένης
στρώσης και µόνο µε ήπιες κινήσεις. Τα στοιχεία συµπύκνωσης θα είναι πάντοτε καθαρά και
εφόσον απαιτείται, υγρά.
Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα σε ζεστό και ξηρό καιρό ή σε περίπτωση δυνατών ανέµων, η
επιφάνεια θα διατηρείται υγρή µε ψεκασµό λεπτών σταγονιδίων νερού.
Σε οποιαδήποτε διατοµή, η συµπύκνωση µιας λωρίδας θα ολοκληρώνεται εντός του χρόνου
εργασιµότητας της προγενέστερα διαστρωθείσας γειτονικής λωρίδας.
Εφ’ όσον η συµπύκνωση της στρώσης έχει ολοκληρωθεί, δε θα επιτρέπεται η συµπλήρωσή της.
Εντούτοις, πάντοτε εντός του χρόνου εργασιµότητας του µίγµατος, η Υπηρεσία µπορεί να
απαιτήσει την αναδιαµόρφωση οποιασδήποτε περιοχής που υπερβαίνει τη θεωρητική επιφάνεια.
Μετά από τη διόρθωση, αυτή θα πρέπει να επανασυµπυκνωθεί η στρώση.

3.2.8.

∆ιαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών

Εγκάρσιοι κατασκευαστικοί αρµοί θα διαµορφώνονται όταν η πρόοδος της εργασίας διακοπεί για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του χρόνου εργασιµότητας, αλλά και πάντοτε στο πέρας κάθε
ηµέρας.
Όταν γίνεται διάστρωση του µίγµατος κατά λωρίδες, τότε θα διαµορφώνονται διαµήκεις
κατασκευαστικοί αρµοί, εφόσον δεν είναι δυνατή η συµπύκνωση του υλικού της λωρίδας εντός του
µέγιστου χρόνου εργασιµότητας του υλικού της γειτονικής λωρίδας που διαστρώθηκε
προγενέστερα. Αυτό κατά κανόνα θα αποφεύγεται.
Οι κατασκευαστικοί αρµοί θα διαµορφώνονται έτσι ώστε οι παρειές τους να είναι απολύτως κάθετες
στην επιφάνεια της στρώσης, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από την µελέτη µέθοδο
διαµόρφωσης.

3.2.9.

Ωρίµανση και προστασία επιφάνειας

Όταν ολοκληρωθεί η διαµόρφωση µιας στρώσης, θα εφαρµόζεται στρώση ασφαλτικού
γαλακτώµατος τύπου και ποσότητας σύµφωνα µε τις ΕΤΠ.
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Η εργασία αυτή θα εκτελείται αµέσως µετά από την ολοκλήρωση της εργασίας συµπύκνωσης και
σε κάθε περίπτωση εντός διαστήµατος τριών ωρών µετά από την ολοκλήρωση, υπό την
προϋπόθεση όµως ότι η επιφάνεια θα διατηρείται υγρή σε όλο το διάστηµα.
Η κυκλοφορία όλων των τύπων οχηµάτων επί προσφάτως κατασκευασµένων στρώσεων θα
απαγορεύεται για τουλάχιστον 3 ηµέρες από την ολοκλήρωση της κατασκευής. Για κυκλοφορία
βαρέων οχηµάτων, το διάστηµα αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 7 ηµέρες.
Εφ’ όσον η σταθεροποιηµένη µε τσιµέντο στρώση πρόκειται να κυκλοφορηθεί πριν από την
κατασκευή υπερκείµενης στρώσης, η ασφαλτική στρώση θα προστατεύεται µε διάστρωση
αδρανών υλικών. Μετά από τη διάστρωση των αδρανών υλικών θα ακολουθεί η συµπύκνωσή τους
µε ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα και στη συνέχεια, πριν να δοθεί η οδός στην κυκλοφορία, η
επιφάνεια της στρώσης των αδρανών θα σαρώνεται ώστε να αποµακρύνονται τα εξέχοντα αδρανή.
Η Μελέτη θα προδιαγράφει σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασιών, το χρόνο που θα µεσολαβεί από
το πέρας της κατασκευής της στρώσης έως την έναρξη της διάστρωσης της υπερκείµενης
στρώσης. Σε καµία περίπτωση ο χρόνος αυτός δε θα είναι µικρότερος από 7 ηµέρες.

3.2.10. ∆οκιµαστικό τµήµα
Πριν από την έναρξη κατασκευής της στρώσης µε τα σταθεροποιηµένα µε τσιµέντο υλικά, θα είναι
υποχρεωτική η κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος στο προδιαγραφόµενο πάχος, µε την
προβλεπόµενη µεθοδολογία εργασίας και χρησιµοποιώντας τα ίδια µέσα που θα χρησιµοποιήσει ο
Ανάδοχος για την εκτέλεση της εργασίας, ώστε να ελεγχθεί η µεθοδολογία εργασίας, ο
απαραίτητος εξοπλισµός και ιδιαίτερα η συµπύκνωση. Επιπρόσθετα, θα ελέγχονται µε λήψη
δειγµάτων η συµµόρφωση των υλικών µε τις προδιαγραφές, το πάχος της στρώσης, η
διαµόρφωσή της, η περιεκτικότητα σε τσιµέντο καθώς και άλλες προδιαγραφόµενες απαιτήσεις.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του δοκιµαστικού τµήµατος, θα ελέγχεται η συµφωνία, µεταξύ των
µεθόδων ελέγχου της πυκνότητας και της υγρασίας επιτόπου του έργου, µε τις προδιαγραφόµενες
στις ΕΤΠ.
Οι ΕΤΠ ή σε απουσία αυτών, η Υπηρεσία, θα καθορίζουν το µήκος του δοκιµαστικού τµήµατος το
οποίο δε θα είναι µικρότερο από 100 m. Η Υπηρεσία θα αποφασίσει εάν το δοκιµαστικό τµήµα θα
αποτελέσει και τµήµα του οριστικού έργου.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν, η Υπηρεσία θα καθορίσει:
-

Εάν η µεθοδολογία εργασίας είναι αποδεκτή ή όχι. Εάν είναι, µπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή
του σταθεροποιηµένο µε τσιµέντο υλικού. Εάν δεν είναι, θα προτείνει κατάλληλες ενέργειες,
όπως εκπόνηση νέας µελέτης µεθοδολογίας, µερική αναθεώρηση της µεθοδολογίας,
διορθώσεις στη µονάδα παραγωγής και στον εξοπλισµό διάστρωσης κλπ.

-

Εάν ο εξοπλισµός που διατίθεται από τον Ανάδοχο είναι αποδεκτός ή όχι. Εάν είναι, θα
εγκρίνεται η µέθοδος λειτουργίας. Εάν δεν είναι, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει νέο
εξοπλισµό ή να συµπληρώσει τον υπάρχοντα.

3.2.11. Περιορισµοί καιρικών συνθηκών
Εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά, η εφαρµογή σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο
υλικών, δεν επιτρέπεται όταν:
-

η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι υψηλότερη από 35ºC,

-

η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι 5ºC µε πτωτική τάση. Η Υπηρεσία µπορεί να
µειώσει αυτό το όριο λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της συµπύκνωσης και την επίτευξη
της απαιτούµενης αντοχής της στρώσης,
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-

4.

υπάρχει περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Οι ΕΤΠ θα προσδιορίζουν την πυκνότητα της στρώσης µετά από την εκτέλεση της συµπύκνωσης.
Αυτή δε θα είναι µικρότερη από το 98% της µέγιστης σύµφωνα µε την τροποποιηµένη δοκιµή
Proctor κατά EN 13286-1:2003 «Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 1: Test methods
for laboratory reference density and water content - Introduction, general requirements and
sampling -- Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες - Μέρος 1:
Εργαστηριακές µέθοδοι δοκιµής αναφορικά µε τη φαινόµενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε
νερό - Εισαγωγή, γενικές απαιτήσεις και δειγµατοληψία [Τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (ASTM
D1557 και AASHTO T-180)]» (ASTM D 1557 και AASHTO T-180).

4.2. MHXANIKH ANTOXH
Η µονοαξονική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου 7 ηµερών σύµφωνα µε την µέθοδο ελέγχου ΣΚ 304 ΚΤΣ
θα είναι µεταξύ των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.5.

4.3. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΚΛΙΣΕΙΣ, ΠΛΑΤΟΣ & ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Η τελική επιφάνεια θα έχει οµοιόµορφη υφή, δεν θα εµφανίζει περιοχές µε διαχωρισµένα υλικά, δεν
θα είναι κυµατοειδής και θα έχει διαµορφωµένες τις προβλεπόµενες από την µελέτη κλίσεις. Οι
αποκλίσεις από τη θεωρητική επιφάνεια σε οποιοδήποτε σηµείο της στρώσης δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν τα ±15 mm. Οι ΕΤΠ ή η Υπηρεσία µπορεί να τροποποιήσουν το προαναφερόµενο
όριο (ανοχές).
Σε όλα τα υποτµήµατα θα ελέγχεται το πλάτος της διαστρωθείσας στρώσης, το οποίο δεν
επιτρέπεται να διαφέρει πέραν των ±10 cm από το προδιαγραφόµενο στα τυπικά σχέδια της
µελέτης.
Το πάχος της στρώσης δεν θα είναι µικρότερο από το προδιαγραφόµενο στα τυπικά σχέδια της
µελέτης σε κανένα σηµείο.

4.4. ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Ο Γενικός ∆είκτης Οµαλότητας URΙ, της τελειωµένης επιφάνειας θα πληροί τις απαιτήσεις του
Πίνακα 4.4-1, ανάλογα µε τη θέση της στρώσης ως προς τις ασφαλτικές στρώσεις και τον
κυκλοφοριακό φόρτο της οδού.
Πίνακας 4.4-1:

Γενικός ∆είκτης Τραχύτητας URI [dm/hm]

Κατηγορία αντοχής οδού και θέση της σταθεροποιηµένης στρώσης ως προς ασφαλτική στρώση
Ποσοστό του
εκατόµετρου
[hm]
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Τ00 έως Τ2

Τ3, Τ4

Θέση στρώσης σταθεροποιηµένων υλικών
1 υποκείµενη
ασφαλτικής στρώσης

2η υποκείµενη
ασφαλτικής στρώσης

Ερείσµατα

50%

<2,5

<3,0

<3,0

80%

<3,0

<3,5

<3,5

100%

<3,5

<4,0

<4,0

η
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5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι ΕΤΠ θα καθορίζουν σε κάθε περίπτωση τη µέθοδο ελέγχου, το µέγεθος της παρτίδας καθώς και
τον τύπο και τον αριθµό των ελέγχων που θα πραγµατοποιηθούν. Θα καθορίζουν επίσης και τις
µεθόδους γρήγορου ελέγχου που θα εφαρµόζονται καθώς και τις βασικές τους απαιτήσεις.
Κατ΄ ελάχιστο, θα λαµβάνεται ένα δοκίµιο ή θα εκτελείται ένας έλεγχος κάθε 100 m.

5.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
5.1.1.

Τσιµέντο

Το τσιµέντο πρέπει να συµµορφώνεται µε EN 196-1:2005, EN 197-1:2000 και EN 197-2:2000.
Στην περίπτωση που τα προς σταθεροποίηση υλικά περιέχουν θειικά στοιχεία σε ποσοστό
µεγαλύτερο από 0,5%, τότε θα χρησιµοποιείται τσιµέντο ανθεκτικό σε θειικά στοιχεία, σύµφωνα µε
EN 197-1:2000 το οποίο συµπληρώνει το ΕΝ 197.

5.1.2.

Κοκκώδη υλικά

Από κάθε πηγή κοκκώδους υλικού για παραγωγή σταθεροποιηµένου εδαφικού υλικού µε τσιµέντο,
ανεξαρτήτως ποσότητας, θα λαµβάνονται 4 δείγµατα σύµφωνα µε EN 932-1:1996 «Tests for
general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling -- ∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των
αδρανών. Μέρος 1: Μέθοδοι δειγµατοληψίας» και για κάθε δείγµα θα προσδιορίζονται τα
ακόλουθα:
-

Όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας κατά CEN ISO/TS 17892-12:2004 CEN ISO/TS
17892-12:2004 αντίστοιχα.

-

Περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά σύµφωνα µε EN 1744-1:1998 άρθρο 15.

-

Περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και του θειικού οξέως σύµφωνα
µε EN 1744-1:1998.

-

Κοκκοµετρική διαβάθµιση του κοκκώδους υλικού σύµφωνα µε EN 933-1:1997 «Tests for
geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method -- ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του
διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα.».

Εφ΄ όσον τα αδρανή για την παραγωγή των τσιµεντόδετων κοκκωδών υλικών συνοδεύονται από
πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ή έχουν
εγκεκριµένη σήµανση ποιότητας ή σφραγίδα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.5, τα κριτήρια
ελέγχου της πηγής των αδρανών για την παραγωγή τσιµεντόδετων κοκκωδών υλικών, που
περιγράφονται ακολούθως δε θα εφαρµόζονται, µετά και από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας.
Εφόσον όµως αυτό δε συµβαίνει, θα λαµβάνονται 4 δείγµατα σύµφωνα µε EN 932-1:1996, από
κάθε πηγή αδρανών, ανεξαρτήτως απαιτούµενης ποσότητας, και για κάθε ένα δείγµα θα
προσδιορίζονται τα εξής:
-

Συντελεστής Los Angeles χονδρόκοκκων αδρανών σύµφωνα µε EN 1097-2:1998 «Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of
resistance to fragmentation. -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της αντίστασης σε απότριψη.».

-

∆είκτης πλακοειδούς σύµφωνα µε EN 933-3:1997.

-

Ποσοστό θραυσµένων κόκκων χονδρόκοκκων αδρανών σύµφωνα µε EN 933-5:1998 «Tests for
geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and
broken surfaces in coarse aggregate particles -- ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών -
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Μέρος 5: Προσδιορισµός του ποσοστού % των συνθλιµµένων και θραυσµένων επιφανειών σε
χονδρόκοκκα αδρανή».
-

Περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και του θειικού οξέως σύµφωνα
µε EN 1744-1:1998.

-

Κοκκοµετρική διαβάθµιση κάθε κλάσµατος, σύµφωνα µε EN 933-1:1997.

Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει την εκτέλεση των ακόλουθων πρόσθετων ελέγχων των αδρανών
που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή τσιµεντόδετων κοκκωδών υλικών:
-

Περιεκτικότητα των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών σε αργιλικούς σβώλους
σύµφωνα µε ASTM C142-97 (2004).

-

Ισοδύναµο άµµου των λεπτόκοκκων υλικών σύµφωνα µε EN 933-8 και µπλε του µεθυλενίου
σύµφωνα µε EN 933-9:1998.

-

Όριο υδατότητας και όριο πλαστικότητας των λεπτόκοκκων αδρανών σύµφωνα µε ASTM D 854
και ASTM D 4318 αντίστοιχα.

5.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5.2.1.

Παραγωγή µίγµατος

Τα κοκκώδη υλικά στους σωρούς ή στον τροφοδότη της µονάδας παραγωγής, θα ελέγχονται
οπτικά για να διαπιστωθεί εάν περιέχουν υπολείµµατα φυτικών γαιών, οργανικά υλικά ή κόκκους
που υπερβαίνουν τη µέγιστη επιτρεπόµενη διάσταση που αναφέρεται στη µεθοδολογία εργασίας.
Τα υλικά που εµφανίζουν οποιαδήποτε ανωµαλία στην εµφάνισή τους όπως διαφορές στο χρώµα,
διαχωρισµό, πλαστικότητα κλπ., θα συγκεντρώνονται σε χωριστούς σωρούς, η δε Υπηρεσία θα
αποφασίζει εάν µπορούν να γίνουν αποδεκτά ή εάν πρέπει να απορριφθούν. Θα ελέγχεται επίσης
το ύψος των σωρών, η κατάσταση των διαχωριστικών τους και οι προσπελάσεις στους σωρούς.
Για τα κοκκώδη υλικά του σταθεροποιηµένου µε τσιµέντο εδαφικού υλικού ή τα επιµέρους
κλάσµατα των αδρανών στα τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά που έχουν παραχθεί ή παραληφθεί, θα
εκτελούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
• Για κάθε 1000 m3 κοκκώδους υλικού ή σε κάθε ηµέρα (εφόσον χρησιµοποιήθηκε µικρότερη
ποσότητα υλικού), θα ελέγχονται 2 δείγµατα, ένα το πρωί και ένα το απόγευµα, για:

- την κοκκοµετρική διαβάθµιση µε κόσκινα σύµφωνα µε EN 933-1:1997, για κάθε κλάσµα
αδρανούς για τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά,

- το όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας,
- το ισοδύναµο άµµου λεπτόκοκκων αδρανών στα τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά σύµφωνα µε
EN 933-9.
• Για κάθε 5000 m3 αδρανών για τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά ή σε κάθε εβδοµάδα (εφόσον
χρησιµοποιήθηκε µικρότερη ποσότητα υλικού) θα ελέγχονται:

- ο δείκτης πλακοειδούς χονδρόκοκκων υλικών σύµφωνα µε EN 933-3,
- το όριο υδαρότητας και δείκτης πλαστικότητας,
- το ποσοστό θραυσµένων κόκκων χονδρόκοκκων αδρανών σύµφωνα µε EN933-5.
• Κατ΄ ελάχιστο κάθε µήνα ή όταν η πηγή προµήθειας των υλικών αλλάζει:

- η περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά των κοκκωδών υλικών, σύµφωνα µε το EN 1744-1:1998,
άρθρο 15,
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- η περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και του θειικού οξέως
σύµφωνα µε EN 1744-1:1998, των κοκκωδών υλικών,

- ο συντελεστής Los Angeles των χονδρόκοκκων υλικών για τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά,
σύµφωνα µε EN 1097-2,

- η περιεκτικότητα σε αργιλικούς σβώλους χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών για
τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά, σύµφωνα µε το ASTM C142-97 (2004).
Επιπροσθέτως, σε τουλάχιστο ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα (κατά EN 932-1) µίγµατος ξηρών
συστατικών θα ελέγχεται η κοκκοµετρική του διαβάθµιση κατά EN 933-1, τουλάχιστον δύο φορές
την ηµέρα (πρωί και απόγευµα).
Στις εγκαταστάσεις παραγωγής µε αναµίκτη συνεχούς λειτουργίας, θα ελέγχεται η ροή του ιµάντα
τροφοδοσίας ξηρών υλικών κάθε µέρα. Η κίνηση του ιµάντα θα σταµατά ενώ µεταφέρει υλικά και τα
υλικά που βρίσκονται σε συγκεκριµένο µήκος ιµάντα θα συλλέγονται και θα ζυγίζονται.
Τουλάχιστον µία φορά κάθε 15 ηµέρες, θα ελέγχεται η ακρίβεια των µέσων µέτρησης της αναλογίας
µε χρήση τυπικών βαρών.
Στην έξοδο του αναµικτήρα, θα ελέγχεται η εµφάνιση του µίγµατος κατά τη φόρτωσή του στα µέσα
µεταφοράς. Τα µίγµατα που θα εµφανίζουν διαχωρισµό υλικών ή δεν θα είναι οµοιογενοποιηµένα,
θα απορρίπτονται.
Τουλάχιστον σε ένα δείγµα ανά παρτίδα, θα ελέγχεται η περιεχόµενη υγρασία των προς
επεξεργασία υλικών. Ο έλεγχος αυτός θα διεξάγεται δυο φορές την ηµέρα, µια στην αρχή και µια
στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας. Επιπρόσθετα θα διεξάγεται έλεγχος της µέσης κατανάλωσης
τσιµέντου.
Κατά τη διάρκεια εκκένωσης του αναµίκτη, θα λαµβάνονται δοκίµια για έλεγχο της θλιπτικής
αντοχής του µίγµατος. Αυτά τα δοκίµια θα φυλάσσονται υπό συνθήκες σύµφωνα µε την µέθοδο
ελέγχου ΣΚ 303 ΚΤΣ. Οι ΕΤΠ, ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προσδιορίζουν τον αριθµό των
µιγµάτων που θα ελεγχθούν καθώς και τον αριθµό των δοκιµίων κάθε παρτίδας που θα
παραχθούν.
Για οδούς µε κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 και Τ0 θα ελέγχονται τουλάχιστον τρία διαφορετικά
µίγµατα ανά παρτίδα. Αυτή η τιµή µπορεί να µειωθεί σε δυο για οδούς µε άλλους κυκλοφοριακούς
φόρτους. Ο αριθµός των παραγόµενων δοκιµίων κάθε µίγµατος δε θα είναι µικρότερος από τρία.
Στην περίπτωση µονάδων ασυνεχούς λειτουργίας (παραγωγής παρτίδων), ως παρτίδα θα
θεωρείται η ισοδύναµη ποσότητα από µονάδα συνεχούς λειτουργίας που παράγεται από τρεις
διαδοχικές τροφοδοσίες του αναµίκτη.
Τα δοκίµια θα ελέγχονται σε ηλικία 7 ηµερών σύµφωνα µε την µέθοδο Ελέγχου ΣΚ 304 ΚΤΣ.

5.2.2.

Εφαρµογή

∆ιάστρωση
Πριν από τη διάστρωση του µίγµατος θα ελέγχεται η οµοιογένειά του και όλα τα ξηρά ή
διαχωρισµένα υλικά θα απορρίπτονται.
Το πάχος της διάστρωσης θα ελέγχεται διαρκώς µε χρήση βαθµονοµηµένης ακίδας ή µε άλλη
µέθοδο της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη τη µείωση του πάχους που επέρχεται
κατά τη συµπύκνωση του υλικού.
Συµπύκνωση
Θα ελέγχεται η σύνθεση και η µέθοδος λειτουργίας του εξοπλισµού συµπύκνωσης και
συγκεκριµένα:
ΠΕΤΕΠ:05-03-02-02
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-

Η χρήση του αριθµού και των τύπων οδοστρωτήρων που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.

-

Η λειτουργία των µηχανισµών διαβροχής και καθαρισµού των τροχών.

-

Το συνολικό βάρος των οδοστρωτήρων,
οδοστρωτήρες, η πίεση των ελαστικών τους.

-

Η συχνότητα δόνησης των δονητικών οδοστρωτήρων.

-

Ο αριθµός διελεύσεων κάθε τύπου οδοστρωτήρα.

ή

όταν

χρησιµοποιούνται

ελαστιχοφόροι

Μετρήσεις υγρασίας και πυκνότητας θα γίνονται σε τυχαίες θέσεις, µε ελάχιστη συχνότητα 7
µετρήσεις ανά παρτίδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.3.
Ταχείς, µη καταστρεπτικοί, έλεγχοι µπορεί να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της
πυκνότητας της στρώσης, όπως προσδιορισµός πυκνότητας εδαφών επιτόπου µε τη µέθοδο της
άµµου, (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 106-86/2 «Προσδιορισµός πυκνότητας εδαφών επί τόπου µε τη µέθοδο της
άµµου και τη βοήθεια κώνου») ή µε πυρηνική συσκευή (κατά 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)»).
Οι χρησιµοποιούµενες συσκευές για τον προσδιορισµό της υγρασίας και της πυκνότητας της
στρώσης θα ελέγχονται περιοδικά, σύµφωνα µε την εξέλιξη της εργασίας, ανά 15 έως 30 ηµέρες.
Ωρίµανση και προστασία επιφάνειας
Θα ελέγχεται ότι η επιφάνεια της στρώσης παραµένει διαρκώς υγρή έως ότου εφαρµοσθεί το υλικό
προστασίας, χωρίς όµως να προκαλείται λίµναση νερών.
Θα διεξάγεται τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά ηµέρα για την εξακρίβωση της ποσότητας του
ασφαλτικού γαλακτώµατος που χρησιµοποιήθηκε, καθώς και τουλάχιστον ένας έλεγχος των
αδρανών κάλυψης της στρώσης, εφόσον προβλέπονται.

5.3. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εξεταζόµενη εκάστοτε παρτίδα η οποία γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται στο σύνολό της, είναι η
µικρότερη ποσότητα από τις ακόλουθες:
-

Μήκος οδού 500 m.

-

Επιφάνεια οδού 3500 m2.

-

Η ποσότητα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα.

Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται µε λήψη κυλινδρικών δειγµάτων (πυρήνων) από τυχαίες
θέσεις, πλήθους όχι µικρότερου από αυτόν που καθορίζεται από τις ΕΤΠ ή σε απουσία αυτών από
την Υπηρεσία. Ο ελάχιστος αριθµός των δειγµάτων κάθε παρτίδας θα είναι 2. Αυτός µπορεί να
αυξηθεί σε 5 εφ’ όσον το πάχος ενός εκ των δύο δειγµάτων είναι µικρότερο του
προδιαγραφόµενου. Οι προκύπτουσες οπές από την αφαίρεση των πυρήνων θα πληρώνονται µε
υλικό ίδιας ποιότητας µε αυτό που χρησιµοποιήθηκε σε όλη τη στρώση, θα διαµορφώνονται
υψοµετρικά και θα συµπυκνώνονται.
Η τραχύτητα της επιφάνειας θα ελέγχεται µε χρήση του Γενικού ∆είκτη οµαλότητας (URI) και θα
συµµορφώνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 4.4 της παρούσας.
Οι κλίσεις της τελειωµένης επιφάνειας θα συγκρίνονται µε τις θεωρητικές της µελέτης κατά µήκος
του άξονα, των θλάσεων όπου υπάρχουν, των οριογραµµών και των διατοµών της µελέτης. Θα
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ελέγχεται εάν η τελική επιφάνεια έχει οµοιόµορφη εµφάνιση χωρίς ένδειξη διαχωρισµού των υλικών
του µίγµατος. Θα ελέγχεται επίσης το πάχος της στρώσης.

5.4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
5.4.1.

Πυκνότητα

Η µέση πυκνότητα που επιτυγχάνεται επί τόπου του έργου σε κάθε παρτίδα δε θα πρέπει να είναι
µικρότερη από εκείνη που προδιαγράφεται στην παράγραφο 4.1. Επιτρέπεται, δύο το πολύ
δείγµατα, να δίνουν αποτελέσµατα έως 2% µικρότερα από την τιµή της προδιαγραφόµενης
πυκνότητας. Στα σηµεία όπου δε συµµορφώνονται µε τα προαναφερόµενα, θα διεξάγονται έλεγχοι
µηχανικής αντοχής σε δοκίµια ,σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 5.4.2

5.4.2.

Μηχανική αντοχή

Η µηχανική αντοχή µιας παρτίδας σε δεδοµένη ηλικία, θα ορίζεται ως η µέση αντοχή των δοκιµίων
που παράγονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.1. Εφ’ όσον η µέση αντοχή των δοκιµίων ηλικίας
7 ηµερών της παρτίδας είναι υψηλότερη από την ελάχιστη και χαµηλότερη από τη µέγιστη
προδιαγραφόµενη, η παρτίδα θα γίνεται αποδεκτή.
Εφόσον η µέση αντοχή είναι υψηλότερη από τη µέγιστη, θα πρέπει να µορφώνονται
κατασκευαστικοί αρµοί ανά αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες στην
παράγραφο 3.2.6 και όχι σε αποστάσεις µικρότερες από 2,5 m από τις πιθανές ρηγµατώσεις που
θα δηµιουργηθούν.
Εφόσον η µέση αντοχή των δοκιµίων είναι χαµηλότερη από την ελάχιστη απαιτούµενη αλλά όχι
µικρότερη από το 90% αυτής, η Υπηρεσία θα αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί την παρτίδα
εφαρµόζοντας όµως τις ποινές που προβλέπονται στις ΕΤΠ, ή εάν θα απαιτήσει πρόσθετους
ελέγχους. Εφ’ όσον οι πρόσθετοι έλεγχοι δώσουν αντοχή µικρότερη από το 90% της ελάχιστης
απαιτούµενης, η Υπηρεσία µπορεί ν’ αποφασίσει εάν θα αποξηλώσει το τµήµα που
κατασκευάσθηκε µε την εν λόγω παρτίδα, ή εάν θα αξιολογήσει περαιτέρω τα αποτελέσµατα.
Οι πρόσθετοι έλεγχοι για την αξιολόγηση της µηχανικής αντοχής των παρτίδων που δε
συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές, θα εκτελούνται συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της
µονοαξονικής θλιπτικής αντοχής των δοκιµίων που λήφθηκαν από τη συγκεκριµένη παρτίδα µε τα
αποτελέσµατα δοκιµίων που λήφθηκαν από µια αποδεκτή παρτίδα. Η προς σύγκριση αποδεκτή
παρτίδα θα επιλέγεται έτσι ώστε να έχει παραχθεί όσο το δυνατό πλησιέστερα και µε τις ανάλογες
συνθήκες εφαρµογής µε την µη συµµορφούµενη παρτίδα.
Οι ΕΤΠ θα προσδιορίζουν τον αριθµό των δοκιµίων που θα λαµβάνονται από κάθε παρτίδα
(αποδεκτή ή µη συµµορφούµενη), ο οποίος σε καµιά περίπτωση δε θα είναι µικρότερος από 4.Η
ηλικία των δοκιµίων κατά τον έλεγχο θα είναι η ίδια και για τις δύο σειρές δοκιµίων και θα
προσδιορίζεται από την Υπηρεσία.
Η µέση τιµή των αποτελεσµάτων των δοκιµίων της µη συµµορφούµενης παρτίδας θα συγκρίνεται
µε τη µέση τιµή αυτών της αποδεκτής παρτίδας ως εξής:
-

Εάν δεν είναι µικρότερη, η παρτίδα µπορεί να γίνεται αποδεκτή.

-

Εάν είναι µικρότερη αλλά όχι λιγότερο από 90%, θα εφαρµόζονται (µόνο για την παρτίδα) οι
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στις ΕΤΠ.

-

Εάν είναι µικρότερη από 90% αλλά όχι µικρότερη από 80%, η Υπηρεσία µπορεί να εφαρµόσει
τις προβλεπόµενες στις ΕΤΠ ποινικές ρήτρες ή να αποφασίσει την αποξήλωση και
επανακατασκευή του τµήµατος που κατασκευάστηκε µε την εν λόγω παρτίδα, µε έξοδα του
Αναδόχου.
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-

Εάν είναι µικρότερη από 80%, το τµήµα που κατασκευάστηκε µε την εν λόγω παρτίδα θα
αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται µε έξοδα του Αναδόχου.

Εφ’ όσον δεν ισχύουν οι προαναφερόµενες συνθήκες, η παρτίδα θα απορρίπτεται και το τµήµα
που κατασκευάσθηκε µε την εν λόγω παρτίδα θα αποξηλώνεται. Τα προϊόντα της αποξήλωσης θα
αποµακρύνονται και αποτίθενται σε χώρο εγκρινόµενο από την Υπηρεσία.

5.4.3.

Πάχος στρώσης

Το µέσο κατασκευασµένο πάχος της στρώσης δε θα είναι µικρότερο από το προδιαγραφόµενο στις
ΕΤΠ ή στα σχέδια της µελέτης. Επιτρέπεται, δύο το πολύ δείγµατα, να δίνουν αποτελέσµατα έως
10% µικρότερα του προδιαγραφόµενου πάχους.
Εφόσον το µέσο κατασκευασµένο πάχος είναι µικρότερο από το 85% του προδιαγραφόµενου, η
στρώση θα αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται µε έξοδα του Αναδόχου .Εφ’ όσον το µέσο
κατασκευασµένο πάχος είναι µεγαλύτερο από το 85% του προδιαγραφόµενου, η διαφορά θα
αντισταθµίζεται µε ισοδύναµο πρόσθετο πάχος στην επόµενη στρώση, που θα εφαρµόζεται σε όλο
το πλάτος της τυπικής διατοµής, µε έξοδα του Αναδόχου.
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συµπλήρωση του πάχους µε λεπτή στρώση.

5.4.4.

∆ιαµόρφωση κλίσεων

Οι διαφορές στα υψόµετρα µεταξύ της κατασκευασµένης επιφάνειας και της θεωρητικής των
σχεδίων της µελέτης, δε θα υπερβαίνει τις προδιαγραφόµενες µέγιστες αποκλίσεις ούτε θα
υπάρχουν περιοχές κατακράτησης νερών. Όταν οι µέγιστες αρνητικές αποκλίσεις δεν τηρούνται και
δεν υπάρχουν περιοχές κατακράτησης νερών, η Υπηρεσία µπορεί να αποδεχθεί την επιφάνεια,
υπό την προϋπόθεση ότι στην επόµενη στρώση θα διορθωθεί η στάθµη µε αύξηση του πάχους της
στρώσης χωρίς απαίτηση από τον Ανάδοχο πρόσθετης αποζηµίωσης. Όταν οι µέγιστες θετικές
αποκλίσεις δεν τηρούνται, η επιφάνεια θα πρέπει να διορθώνεται µε έξοδα του Αναδόχου, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό δε θα συνεπάγεται µείωση του πάχους της στρώσης το οποίο δε θα
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της µελέτης.

5.4.5.

Οµαλότητα επιφάνειας

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της οµαλότητας της τελειωµένης επιφάνειας δε θα υπερβαίνουν
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.4. Εφόσον συµβαίνει υπέρβαση αυτών των ορίων, θα γίνονται
τα ακόλουθα:
-

Εφ’ όσον η υπέρβαση είναι µεγαλύτερη από 10% του µήκους του ελεγχόµενου τµήµατος, οι
ατέλειες θα διορθώνονται µε έξοδα του Αναδόχου, µε ικανοποίηση των απαιτήσεων της
παραγράφου 5.4.3.

-

Εφ’ όσον η υπέρβαση είναι µικρότερη από 10% του µήκους του ελεγχόµενου τµήµατος, θα
επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα η µείωση της αποζηµίωσης της εργασίας που προβλέπεται στα
συµβατικά τεύχη του έργου.

5.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CE
Η συµµόρφωση προς τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές υλικών που περιλαµβάνονται στην
παρούσα προδιαγραφή µπορεί να επιβεβαιώνενται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά από
αναγνωρισµένο φορέα.
Εάν προϊόντα φέρουν σήµα ποιότητας CE, το οποίο εγγυάται τη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές, τότε η Υπηρεσία αποδέχεται αυτά υποχρεωτικά. Εντούτοις, η Υπηρεσία
µπορεί µε αποκλειστικά δικά της έξοδα και µέσα να κάνει οποιοδήποτε έλεγχο για την επιβεβαίωση
της ποιότητας των προϊόντων.
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η επιµέτρηση της σταθεροποιηµένης µε τσιµέντο στρώσης θα γίνεται σε κυβικά µέτρα [m3]
πλήρους κατασκευής, µε λήψη διατοµών και αναλυτική ογκοµέτρηση, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
-

Η προµήθεια και µεταφορά στη θέση παρασκευής του µίγµατος όλων των απαιτούµενων
υλικών, καθώς και η µεταφορά του παραγόµενου υλικού στη θέση ενσωµάτωσης στο έργο.

-

Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την προετοιµασία της υπάρχουσας επιφάνειας,
στην οποία εφαρµόζεται η σταθεροποιηµένη στρώση.

-

Η κάθε είδους εργασία, εξοπλισµός και υλικό που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή της
σταθεροποιηµένης µε τσιµέντο στρώσης, συµπεριλαµβανοµένης της µόρφωσης και πλήρωσης
των αρµών, της διαµόρφωσης της τελικής επιφάνειας, της συντήρησης και προστασίας της
στρώσης µε ασφαλτικό γαλάκτωµα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας.

-

Η εκπόνηση της µελέτης για τον προσδιορισµό των αναλογιών του µίγµατος και τον καθορισµό
της µεθόδου εργασίας, καθώς η κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος.

-

Η εκτέλεση όλων των δοκιµών (εργαστηριακών και επιτόπιων) που προβλέπονται στην
παρούσα, συµπεριλαµβανοµένης της λήψης δοκιµίων και πυρήνων και αποκατάστασης των
προκυπτουσών οπών.

-

Η αποξήλωση και αποµάκρυνση των υλικών και η επανακατασκευή ή οι διορθωτικές εργασίες
της στρώσης, συµπεριλαµβανοµένων της µόρφωσης και της σφράγισης των απαιτούµενων
λόγω επανακατασκευής αρµών, σε περίπτωση που είτε τα υλικά κριθούν ακατάλληλα, ή τα
αποτελέσµατα των ελέγχων κατά την παρούσα αποδειχθούν µη ικανοποιητικά.

Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η προστασία της τελικής επιφάνειας µε στρώση αδρανών υλικών
(εργασία και υλικά), εφόσον αυτή πρόκειται να κυκλοφορηθεί πριν από την κατασκευή
υπερκείµενης στρώσης (βλ. παράγραφο 3.2.9).
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