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Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή
υλικά

1.

ΠΕΤΕΠ

05-03-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής είναι η κατασκευή στρώσεων από ασύνδετα αδρανή υλικά, οι
οποίες χρησιµοποιούνται ως βάσεις και υποβάσεις σε οδοστρώµατα οδών, αεροδροµίων,
δαπέδων στάθµευσης, κλπ.
Ως βάση από ασύνδετα αδρανή ορίζεται η στρώση, συνολικού πάχους κατ' ελάχιστον 200 mm,
κάτω από την κατώτατη ασφαλτική στρώση. Ως υπόβαση ορίζεται η στρώση(-εις), από ασύνδετα
υλικά, κάτω από την προαναφερθείσα βάση.
∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των υποβάσεων ή βάσεων από ασύνδετα υλικά, υπάγονται και οι
οι ισοπεδωτικές στρώσεις ή στρώσεις εξοµάλυνσης σε όποιες περιπτώσεις αυτά κατασκευάζονται
από το προδιαγραφόµενο στην παρούσα Προδιαγραφή υλικό.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
1. 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.
2 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.
3. 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.
4. 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 - Μέρος 5: Προσδιορισµός του ποσοστού % των
συνθλιµµένων και θραυσµένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή.
5. 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.
6. EN 932-1:1996: Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling ∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 1: Μέθοδοι δειγµατοληψίας.
7. EN 932-2:1999: Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing
laboratory samples. - ∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι ελάττωσης
ποσότητας δείγµατος. 2.1.2. ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων.
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8. 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.
9. EN 1097-6:2000: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption - Έλεγχοι µηχανικών και φυσικών
ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισµός πυκνότητος κόκκων και υδατοαπορρόφυσης.
10.EN 1367-2:1998: Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test - ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε
θερµικές και καιρικές µεταβολές - Μέρος 2: ∆οκιµή θειικού µαγνησίου.
11.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.
12.EN 13036-7:2003: Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity
measurement of pavement courses : the straightedge test - Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών
και αεροδροµίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 7: Μέτρηση ανωµαλιών των στρώσεων κύλισης
των οδοστρωµάτων (τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα.
13.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.
14.ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 105-86/11, Μέθοδος προσδιορισµού της σχέσης υγρασίας-πυκνότητας εδαφών
(Proctor τροποποιηµένη µέθοδος).
15. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 105-86/5: Μέθοδος προσδιορισµού του ορίου υδαρότητας.
16. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 105-86/6: Μέθοδος προσδιορισµού του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη
πλαστικότητας.
17. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 106-86/2: Προσδιορισµός πυκνότητας εδαφών επί τόπου µε τη µέθοδο της
άµµου και τη βοήθεια κώνου.
18. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 106-86/4: ∆οκιµαστική φόρτιση εδαφών µε πλάκα.

2.2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται αδρανή υλικά.
Aδρανή υλικά θεωρούνται: το θραυστό υλικό από λίθους λατοµείων, το αµµοχάλικο θραυστό ή µη,
από ποταµούς, χείµαρρους, ρεύµατα και ορυχεία, τα τεχνητά υλικά ορυκτής προέλευσης που
έχουν προκύψει µετά από θερµική ή άλλη βιοµηχανική επεξεργασία (σκωρίες κλπ.).

2.3. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
2.3.1

Γενικά

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να είναι απαλλαγµένα
από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσµίξεις, όπως χώµατα, σβώλους αργίλου κλπ.,
καθώς και από επικαλύψεις οιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης τα αδρανή υλικά
δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαθρωµένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεµάχια.
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2.3.2

Χονδρόκοκκο αδρανές υλικό

Το χονδρόκοκκο αδρανές υλικό, δηλαδή το συγκρατούµενο υλικό στο κόσκινο 2.0mm και
καλούµενο στο εξής χονδρόκοκκο υλικό, πρέπει να είναι, για την κατασκευή της βάσης, θραυστό
υλικό από λίθους λατοµείου ή θραυστό αµµοχάλικο ή θραυστό υλικό άλλων πηγών όπως
αναφέρονται στο κεφ. 2.2.
Για την κατασκευή της υπόβασης, το χονδρόκοκκο υλικό µπορεί να είναι θραυστό υλικό, ως
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, αλλά και µη θραυστό υλικό όπως αναφέρεται στο κεφ.
2.2.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί θραυστό αµµοχάλικο ποταµού ή ορυχείων ως χονδρόκοκκο
υλικό για την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης, ποσοστό τουλάχιστον 50% των τεµαχίων κατά
βάρος πρέπει να είναι σπασµένα προερχόµενα από σύνθλιψη και/ή θραύση, όπως ορίζεται και
ελέγχεται από το πρότυπο EN 933-5:1998, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών κόκκων δεν
πρέπει να ξεπερνά το 10% κατά βάρος.
Η φθορά κατά τη δοκιµή θρυµµατισµού από τριβή και κρούση (κατά Los Angeles) σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-1097-2: άρθρο 5, του χονδρόκοκκου υλικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%
για τη βάση και την υπόβαση. Κατ' εξαίρεση, η φθορά σε θρυµµατισµό από τριβή και κρούση (κατά
Los Angeles) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% για την κατασκευή της υπόβασης σε υπεραστικούς
ή αστικούς δρόµους µικρής ή µέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νοµαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο,
µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα σε οδούς δευτερευούσης σηµασίας και
µετά από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας.
Το σχήµα του χονδρόκοκκου αδρανούς που καθορίζεται από το ∆είκτη πλακοειδούς σύµφωνα µε
το πρότυπο EN 933-3:1997 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35%.

2.3.3

Λεπτόκοκκο αδρανές υλικό

Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό, υλικό ονοµαστικού µεγέθους(1)1 2 mm καλούµενο στο εξής
λεπτόκοκκο υλικό, θα πρέπει να προέρχεται από τη θραύση του πετρώµατος για την παραγωγή
των χονδρόκοκκων αδρανών. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµη και κατάλληλη φυσική άµµος
ή άλλο κατάλληλο λεπτόκοκκο υλικό µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µίγµα των αδρανών για την
επίτευξη της επιθυµητής κοκκοµετρικής διαβάθµισης. Στην περίπτωση αυτή το προστιθέµενο
ποσοστό φυσικής άµµου δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της συνολικής ποσότητας των αδρανών
υλικών στο µίγµα.
Το διερχόµενο από το κόσκινο 0,5 mm (ή 0,42 mm-No.40) υλικό πρέπει να έχει όριο υδαρότητος
«µικρότερο ή ίσο του 25 και δείκτη πλαστικότητας PI µικρότερο ή ίσο του 3, για την κατασκευή της
βάσης, και µικρότερο ή ίσο του 4, για την κατασκευή της υπόβασης, όπως αυτά προσδιορίζονται
από την προδιαγραφή Ε 105-86/5 και Ε 105-86/6, αντίστοιχα µε προσέγγιση ακέραιας µονάδας.
Κατ' εξαίρεση, ο δείκτης πλαστικότητας του υλικού µπορεί να είναι µικρότερος ή ίσος του 6 και το
όριο υδαρότητας µικρότερο ή ίσο του 30 για την κατασκευή της υπόβασης σε υπεραστικούς ή
αστικούς δρόµους µικρής ή µέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νοµαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, µε
µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα σε οδούς δευτερεύουσας σηµασίας σε
περιπτώσεις όπου η υπόβαση εκτείνεται σε βάθος µεγαλύτερο των 400 mm από την τελική
επιφάνεια του οδοστρώµατος,
Το διερχόµενο από το κόσκινο 4 mm υλικό πρέπει να έχει ισοδύναµο άµµου µεγαλύτερο ή ίσο του
40, όπως προσδιορίζεται από το πρότυπο EN 933-8:1999.

1

Το ονοµαστικό µέγεθος ορίζεται από το κόσκινο στο οποίο συγκρατείται έως και 15% αδρανές υλικό.
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Η δοκιµή ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση (δοκιµή υγείας) για τα χονδρόκοκκα, τα λεπτόκοκκα
αδρανή και για το µίγµα των αδρανών θα εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1367-2:1998, µε
θειικό µαγνήσιο και η απώλεια βάρους πρέπει να είναι µικρότερη του 18%.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τη δοκιµή για τον προσδιορισµό της πυκνότητας κόκκων και
απορρόφησης ύδατος, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1097-6:2000, καθώς επίσης και δοκιµή
προσδιορισµού της σχέσης υγρασίας-πυκνότητας σύµφωνα µε το πρότυπο prEΝ 13286-2. Έως
την ισχύ του νέου Ευρωπαϊκού Προτύπου θα ισχύει η Ε105-86/11.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται τεχνητά υλικά για την κατασκευή της βάσης ή/και της
υπόβασης θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριµένη περιβαλλοντική µελέτη για τη χρήση του
συγκεκριµένου υλικού στο συγκεκριµένο έργο και στρώση. Η περιβαλλοντική µελέτη θα αναφέρεται
τουλάχιστον στα παρακάτω: α) τη βιοµηχανική διαδικασία παραγωγής από την οποία προέκυψε η
σκωρία, β) τα αποτελέσµατα ελέγχου της στη δοκιµή έκπλυσης σε σχέση µε τα επιτρεπτά όρια και
γ) την απουσία άλλων επικίνδυνων ουσιών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιπροσθέτως θα
εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι: α) ευστάθεια όγκου, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 17441:1998, παράγραφος 19.3, όταν χρησιµοποιούνται σιδηροσκωρίες και β) αποσύνθεση
διττανθρακικού πυριτίου ή/και αποσύνθεση σιδήρου, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1744-1:1998,
παράγραφος 19.1 και 19.2, αντίστοιχα, όταν χρησιµοποιούνται 'αερόψυκτες' σκωρίες υψικαµίνου2.
Η ευστάθεια όγκου, εκφραζόµενη σε ποσοστό διαστολής του όγκου των αδρανών από
σιδηροσκωρίες, πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση του 5%. Σχετικά µε την αποσύνθεση των
'αερόψυκτων' σκωριών υψικαµίνου, και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι µηδενική.

2.3.4

Κοκκοµετρική διαβάθµιση µίγµατος αδρανών υλικών

Ο έλεγχος της κοκκοµετρικής διαβάθµισης θα γίνεται µετά από πλύσιµο, σύµφωνα µε το πρότυπο
EN 933-1:1997.
Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού θα πρέπει πάντοτε να βρίσκεται εντός των ορίων που
αναγράφονται στον Πίνακα 1. Ο Τύπος Ι χρησιµοποιείται για την κατασκευή της βάσης ή/και της
υπόβασης, ενώ ο Τύπος II αποκλειστικά για την κατασκευή της υπόβασης. Η γραφική απεικόνιση
των ορίων του Πίνακα 1 δίνεται στο Σχήµα 1 και 2, για τον Τύπο Ι και II, αντίστοιχα.
Η διαβάθµιση του υλικού πρέπει να είναι οµαλή, έτσι ώστε το σχετικό διάγραµµα να µην
παρουσιάζει απότοµες διακυµάνσεις. Επιπροσθέτως, το διερχόµενο ποσοστό από το κόσκινο 4mm
(Π4), από το κόσκινο 2 mm (Π2) και από το κόσκινο 1 mm (Π^ θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις
του Πίνακα 2.
Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών υλικών που συγκεντρώνονται ή
αποθηκεύονται σε σωρούς προς χρήση, ή του µίγµατος των αδρανών υλικών που
ενσωµατώνονται στο έργο, και γενικότερα της κάθε ποσότητας υλικών που παραδίδεται, δεν θα
πρέπει να αποκλίνει από την κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών υλικών που
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών, διάστρωσης (βλέπε κεφ. 4.1.)
εφαρµόζοντας τις επιτρεπτές αποκλίσεις που δίνονται στον Πίνακα 3. Επιπροσθέτως θα πρέπει να
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Πίνακα 4.

2
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Πίνακας 1 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών
Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου
Κατά EN 933-2:1995

∆ιερχόµενο ποσοστό κατά βάρος
Τύπος I

Τύπος II

63 mm

100

40 mm

100

31,5 mm

85-99(1)

85-99(1)

20 mm

55-85

16 mm

55-85

10 mm

35-65

8 mm

35-65

4 mm

25-50

25-50

2 mm

19-40,5

19-44

1 mm

13,5-31

13,5-38

0,5 mm

8-24

8-32

0,063 mm

0-11

0-12

(1) Γίνεται αποδεκτό και το ποσοστό 100%

Πίνακας 2 Ελάχιστο διερχόµενο ποσοστό αδρανών υλικών
∆ιερχόµενο ποσοστό κατά βάρος
Κόσκινο 2 mm
Π2 ≥ Π1 +6

Κόσκινο 4 mm
Π4 ≥ Π2 +6

Κόσκινο 1 mm
Π1 ≥ 1,8 x Π 0,063

Πίνακας 3 Μέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις
Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου
Κατά ΕΝ 933-2

∆ιερχόµενο ποσοστό κατά βάρος
Τύπος Ι

Τύπος II

0%
0%
±5%
±5%
+8%
±8%
+8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±5%
±5%
±3%
±3%

0%
±5%
±5%
±5%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±5%
±5%
±3%
±3%

63 mm
40 mm
31,5 mm
20 mm
16 mm
10 mm
8 mm
4 mm
0,5 mm
0,063 mm
ΠΕΤΕΠ:05-03-03-00
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Πίνακας 4 Απαιτήσεις διερχόµενου ποσοστού αδρανών υλικών από συγκεκριµένα κόσκινα
Τύπος µίγµατος
Ι
II

∆ιερχόµενο ποσοστό από συγκεκριµένα κόσκινα
10≤Π16-Π8≤25
10≤Π8-Π4≤25
10≤Π20-Π10≤25
10 Π

2.3.5

Π 25

Παραγωγή του υλικού

Το θραυστό υλικό θα παράγεται κατόπιν κατάλληλης θραύσης. Για το σκοπό αυτό θα
χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση συγκροτήµατα θραύσεως, αναλόγων της προέλευσης του
αδρανούς υλικού, της ορυκτολογικής και πετρογραφικής σύστασης του, της σκληρότητας, της
αντοχής, της αρχικής διαβάθµισης του, όπως και αυτής που επιδιώκεται.
Στην περίπτωση κατά την οποία το παραγόµενο υλικό δεν έχει την απαιτούµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση θα πρέπει αυτό να διαχωρίζεται σε κλάσµατα και να επανασυντίθεται κατά την
απαιτούµενη αναλογία που καθορίζεται από την επιδιωκόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση. Η
παραπάνω εργασία θα εκτελείται σε µόνιµη εγκατάσταση, ώστε να επιτυγχάνεται καλή ανάµιξη του
υλικού και οµοιόµορφη κοκκοµετρική διαβάθµιση.

Σχήµα 1 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών Τύπου I
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Σχήµα 2 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών Τύπου ΙΙ
Η τροφοδότηση του συγκροτήµατος θραύσης πρέπει να γίνεται µε καθαρό υλικό, απαλλαγµένο
σβώλων και κωµών αργίλου όπως και κάθε ξένων προσµίξεων, εκ του οποίου ποσοστό 90%
τουλάχιστον να συγκρατείται στο κόσκινο 6 mm.
Στην περίπτωση κατά την οποία τα προς θραύση τεµάχια του υλικού περιβάλλονται από ισχυρά
συγκολληµένη άργιλο η οποία δεν µπορεί να αποχωρισθεί µε µηχανικά µέσα, το υλικό δεν θα
χρησιµοποιείται ή θα υποβάλλεται σε πλύσιµο σε ειδικές για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις.
Το παραγόµενο υλικό ελέγχεται από τον Ανάδοχο ή τον Προµηθευτή συνεχώς σε όλα τα στάδια της
παραγωγής, έτσι ώστε αυτό να πληροί όλους τους όρους της Προδιαγραφής αυτής. Καµία
ποσότητα υλικού δεν επιτρέπεται να µεταφερθεί επί του έργου, εφ' όσον δεν πληροί όλους τους
όρους της Προδιαγραφής αυτής. Τυχόν υλικό που παράχθηκε και µεταφέρθηκε στο έργο και δεν
πληροί τους όρους της προδιαγραφής αυτής θα απορρίπτεται ενώ εάν ενσωµατώθηκε θα
αποξηλώνεται και θα απορρίπτεται, αφού συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο µη συµµόρφωσης.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της Προδιαγραφής αυτής, τα σχετικά µηχανήµατα και
εργαλεία θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να συντηρούνται µε δαπάνες του
Αναδόχου κανονικά και περιοδικά.
Ο Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες οφείλει να διατηρεί Εργοταξιακό Εργαστήριο για την συνεχή
εξέταση των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής
αυτής. Η άδεια λειτουργίας και η εποπτεία του Εργαστήριου θα υπόκειται στον εκάστοτε αρµόδιο
φορέα.
Για µικρής έκτασης έργα, µπορεί να συµπεριληφθεί στους Όρους ∆ηµοπράτησης όρος περί της µη
υποχρεωτικής εγκατάστασης υπό του Αναδόχου του εν λόγω Εργαστηρίου, πλην όµως
υποχρεώνεται µε µέριµνα και µε δαπάνες του να εξετάζει συνεχώς και αδιαλείπτως τα υλικά και τις
εργασίες, σε άλλα αναγνωρισµένα Εργαστήρια (∆ηµόσια ή ιδιωτικά), που θα τυγχάνουν της
έγκρισης της επίβλεψης.
ΠΕΤΕΠ:05-03-03-00
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3.2. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ
Πριν την τοποθέτηση του υλικού πάνω στην επιφάνεια επί της οποίας θα κατασκευασθεί η
στρώση, πρέπει να εκτελείται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου αναπασσάλωση του άξονα της
οδού, χωροστάθµηση αυτού και λήψη εγκάρσιων διατοµών των χωµατουργικών, για τον έλεγχο
της ακριβούς εφαρµογής των στοιχείων της µελέτης.
Πλην του παραπάνω ελέγχου, θα ελέγχεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου ο βαθµός
συµπύκνωσης της στρώσης έδρασης καθώς και η ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων των
ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00: Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από ασύνδετα εδαφικά υλικά και 05-0302-01: Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων και επιχωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε
άσβεστο.
Ειδικότερα, πασσαλώνεται ο άξονας της οδού, εξασφαλίζοντας οριζοντιογραφικά τα αντιστοιχούντα
σε εκατόµετρα της χιλιοµέτρησης σηµεία, λαµβάνονται διατοµές και χωροσταθµούνται µε εξάρτηση
από µόνιµες χωροσταθµικές αφετηρίες. Υποχρεωτικά σηµαίνονται και λαµβάνονται διατοµές σε
χαρακτηριστικά σηµεία των καµπυλών όπως και στα σηµεία που αντιστοιχούν στην αρχή και στο
τέλος της αλλαγής των επικλίσεων.
Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και θεωρούνται από την Υπηρεσία, συµπεριλαµβάνονται στο
πρωτόκολλο και συνιστούν βασικό στοιχείο επιµέτρησης των υπερκείµενων στρώσεων.
Στην περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν ανταποκρίνονται µε αυτά της µελέτης θα πρέπει
να γίνονται διορθωτικές εργασίες ώστε η επιφάνεια του καταστρώµατος να ανταποκρίνεται πλήρως
προς το προγραµµατισµένο γεωµετρικό σχήµα της διατοµής της οδού, (βλ. κεφ. 3.5.5.).
Επί αυτής της έτοιµης επιφάνειας του καταστρώµατος της οδού, η οποία θα βεβαιώνεται µε
πρωτόκολλο µεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα κατασκευασθεί η υπόβαση όπως
καθορίζεται από την τυπική διατοµή της µελέτης.
Η στρώση έδρασης, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευαζόµενη στρώση µπορεί να είναι είτε η
ανώτερη στάθµη των χωµατουργικών της οδού, είτε η υπόβαση, είτε η προηγουµένη στρώση
βάσης, δεν πρέπει να παραµορφώνεται από τα χρησιµοποιούµενα µέσα διάστρωσης και
µεταφοράς και θα πρέπει να έχει τον προβλεπόµενο από την οικεία Προδιαγραφή βαθµό
συµπύκνωσης ο οποίος ελέγχεται κάθε 500m κλάδου οδού µε µέριµνα του Αναδόχου.
Στα ορύγµατα σε βραχώδη τµήµατα της οδού όπου δεν απαιτείται υπόβαση, καθώς και σε
ορισµένες περιπτώσεις επιχωµάτων, θα πρέπει να διαστρώνεται πριν την κατασκευή της βάσης
µία ισοπεδωτική στρώση από υλικό βάσης µεταβλητού πάχους 75 mm έως 150 mm.

3.3. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Το υλικό της βάσης ή της υπόβασης θα διαστρώνεται επί της προπαρασκευασθείσης επιφάνειας
έδρασης σε στρώσεις έτσι ώστε το συµπυκνωµένο πάχος της στρώσης να είναι 100 mm, ή
150 mm, ή 200 mm.
Όταν απαιτούνται περισσότερες της µίας στρώσης, κάθε στρώση θα διαστρωθεί, θα µορφωθεί και
θα συµπυκνωθεί πριν τη διάστρωση του υλικού της επόµενης στρώσης, σύµφωνα µε τους όρους
της Προδιαγραφής αυτής.
Η παραγωγή του προς διάστρωση υλικού θα γίνεται σε κατάλληλη µονάδα ανάµιξης-διαβροχής. Η
διάστρωση του υλικού θα γίνεται µε ειδικά µηχανήµατα διάστρωσης (finishers) και θα έχει την
προκαθορισµένη υγρασία συµπύκνωσης. Το διαβρεγµένο υλικό θα µεταφέρεται, θα διαστρώνεται
και θα συµπυκνώνεται µε υγρασία που µπορεί να µεταβάλλεται µεταξύ του εύρους των τιµών 1%
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πάνω ή 2% κάτω της βέλτιστης υγρασίας για µέγιστη συµπύκνωση κατά Proctor (τροποποιηµένη),
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13286-2:2004, ή την προδιαγραφή Ε 105-86/11 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, και
δίχως να επέρχεται διαχωρισµός ή εξάτµιση του ύδατος.
Εξαίρεση της διάστρωσης µε ειδικό µηχάνηµα αποτελεί η κατασκευή βάσης/υπόβασης σε
υπεραστικούς ή αστικούς δρόµους µικρής ή µέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νοµαρχιακό, ή
Εθνικό δίκτυο, µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα σε οδούς δευτερεύουσας
σηµασίας. Στις περιπτώσεις αυτές η διάστρωση του υλικού στο επιθυµητό πάχος µπορεί να γίνεται
εναλλακτικά και µε διαµορφωτήρα (grader). Η διαβροχή για την επίτευξη της επιθυµητής υγρασίας,
στην περίπτωση αυτή, µπορεί να γίνεται εναλλακτικά και µε κατάλληλα διαµορφωµένες υδροφόρες.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην οµοιόµορφη διασπορά του ύδατος και στην αποφυγή
διαχωρισµού των κόκκων του υλικού. Προκειµένου η συµπυκνωµένη στρώση να έχει το
απαιτούµενο πάχος, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε η ασυµπύκνωτη στρώση να έχει το
κατάλληλο πάχος και τα σειράδια το ανάλογο µέγεθος. Οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση υλικού
για επίτευξη του απαιτούµενου πάχους θα γίνεται σύµφωνα µε το κεφ. 3.5.5.
Σηµειώνεται ότι και στην παραπάνω περίπτωση το υλικό για την κατασκευή της βάσης ή της
υπόβασης έρχεται προαναµιγµένο στην επιθυµητή κοκκοµετρική διαβάθµιση. Ανάµιξη επί της οδού
από σωρούς ή από σειράδια για την επίτευξη της επιθυµητής κοκκοµετρικής καµπύλης
απαγορεύεται, σε όλες τις περιπτώσεις.

3.4. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
Αµέσως µετά την τελική διάστρωση και µόρφωση, η κάθε στρώση θα συµπυκνώνεται σε ολόκληρο
το πλάτος αυτής µε: α) στατικούς οδοστρωτήρες λείου µεταλλικού κυλίνδρου, βάρους >2700 kg
ανά µέτρο πλάτους κυλίνδρου, ή β) δονητικούς οδοστρωτήρες, βάρους >700 kg ανά µέτρο
πλάτους κυλίνδρου, η γ) λαστιχοφόρους οδοστρωτήρες, συνολικού βάρους ανά πλάτος
διάστρωσης >4000 kg, ή δ) αυτοκινούµενους συµπυκνωτές µε δονητικές πλάκες, βάρους >1400 kg
ανά τετραγωνικό µέτρο πλάκας. Για µικρές επιφάνειες µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ο δονητής
επιφανείας (vibro-tamper), βάρους >50kg ή ο κρουστικός συµπυκνωτής (power rammer), βάρους >
100kg.
Η κυλίνδρωση αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού, για µεν τα ευθύγραµµα τµήµατα της
οδού από τα άκρα προς το κέντρο αυτής, για δε τα καµπύλα (σε επίκλιση) από το χαµηλότερο
προς το υψηλότερο άκρο. Σε κάθε διαδροµή του οδοστρωτήρα οι πίσω τροχοί θα πρέπει να
επικαλύπτουν επιµελώς κάθε ίχνος προηγουµένης διέλευσης των. Οποιεσδήποτε ανωµαλίες ή
µετατοπίσεις του υλικού οι οποίες θα δηµιουργηθούν θα πρέπει να διορθώνονται µε χαλάρωση του
υλικού (αναµόχλευση, κλπ.) στις θέσεις αυτές, µε προσθήκη ή αφαίρεση νέου υλικού, όπου
απαιτείται και επανακυλίνδρωση µέχρι η επιφάνεια να καταστεί οµαλή και οµοιόµορφη. Όπου δεν
είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα, το υλικό θα συµπυκνώνεται µε άλλα µηχανικά µέσα (όπως
προαναφέρθηκαν) µε ισοδύναµη απόδοση συµπυκνώσεως προς αυτήν των οδοστρωτήρων.
Η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται µε τον παραπάνω περιγραφέντα τρόπο µέχρι να επιτευχθεί
πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 98% της µεγίστης εργαστηριακής που υπολογίζεται µε το
πρότυπο EN 13286-2:2004, ή την προδιαγραφή Ε 105-86/11, µέθοδος ∆, του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ή το
95% για περιπτώσεις διάστρωσης µε διαµορφωτήρα (grader). Ο έλεγχος της πυκνότητας που
επιτυγχάνεται στο έργο γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο κεφ. 3.5.4.
Σε περίπτωση χρήσης της µεθόδου ∆ της Ε105-86/11 η εργαστηριακή πυκνότητα θα διορθώνεται
για το ποσοστό (%) χονδρόκοκκου (συγκρατούµενου στα 20 mm) που βρέθηκε επί τόπου του
έργου, µε βάση τον τύπο:
d=(100)/[P/E + (100-P)/ds]
ΠΕΤΕΠ:05-03-03-00
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όπου, d = η διορθωµένη πυκνότητα ξηρού µίγµατος
ds = η µέγιστη εργαστηριακή πυκνότητα του ξηρού υλικού του διερχόµενου από το κόσκινο
20mm
Ρ = το ποσοστό (%) χονδρόκοκκου υλικού συγκροτούµενου στο κόσκινο 20 mm
Ε = το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού (του συγκρατούµενου στο κόσκινο 20mm)
κεκορεσµένο επιφανειακά ξηρό
Όταν το συγκρατούµενο επί του κόσκινου τετραγωνικής οπής πλευράς 4,00 mm υλικό είναι
περισσότερο του 60%, δεν δύναται να εφαρµοστεί η Ε105-86/11, µέθοδος ∆. Στην περίπτωση αυτή
θα εκτελείται πρότυπος κυλίνδρωση του υπόψη υλικού µέχρις αρνήσεως καθώς και δοκιµαστική
φόρτιση, σύµφωνα µε την Ε 106-86/4.
Η απαιτούµενη συµπύκνωση της κάθε στρώσης υπόβασης ή βάσης µπορεί να επιτευχθεί εάν ο
αριθµός των διελεύσεων, ανά τύπο µηχανήµατος συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται για
συγκεκριµένο πάχος συµπυκνωµένης στρώσης, είναι σύµφωνος µε τον Πίνακα 5, µε την
προϋπόθεση τήρησης των απαιτήσεων του κεφ. 3.3. Σε κάθε περίπτωση ο βαθµός συµπύκνωσης
που έχει επιτευχθεί µε τη χρήση των µηχανηµάτων που αναφέρονται παραπάνω ή µε συνδυασµό
αυτών, θα επιβεβαιώνεται εκτελώντας τον έλεγχο συµπύκνωσης, όπως προαναφέρθηκε.
Πίνακας 5 Απαιτούµενες διελεύσεις µηχανηµάτων συµπύκνωσης υλικών βάσης και/ή υπόβασης
Τύπος µηχανήµατος
συµπύκνωσης
Στατικός οδοστρωτήρας λείου
κυλίνδρου (ή δονητικός που
λειτουργεί δίχως τη δόνηση)
(Ταχύτητα διέλευσης <5km/h)

∆ονητικός οδοστρωτήρας
(Ταχύτητα διέλευσης 1,5 2,5km/h)

Κατηγορία βάρους

Αριθµός διελεύσεων για πάχος
συµπυκνωµένης στρώσης
100 mm

150 mm

200 mm

2700-5400

16

Ακαταλ.

>5400

8

16

Ακαταλ.
Ακαταλ.

kg/m πλάτους κυλίνδρου
700-1300

16

Ακαταλ.(1)

Ακαταλ.

1300-1800

6

16

Ακαταλ.

1800-2300

4

6

10

2300-2900

3

5

9

2900-3600

3

5

8

3600-4300

2

4

7

4300-5000

2

4

6

>5000

2

3

5

4000-6000

12
12

Ακαταλ.
Ακαταλ.

Ακαταλ.

6000-8000
8000-12000

10

16

Ακαταλ.

>12000

8

12

Ακαταλ.

1400-1800

8

Ακαταλ.

Ακαταλ.

1800-2100

5

8

Ακαταλ.

>2100

3

6

10

kg/m πλάτους κυλίνδρου

Συν. βάρος οδοστρωτ. ανά
πλάτος συµπύκνωσης
Λαστιχοφόρος οδοστρωτήρας
(Ταχύτητα διέλευσης <5km/h)

Ακαταλ.

2

kg/m πλάκας
Αυτοκινούµενος συµπυκνωτής
δονητικής πλάκας (Ταχύτητα
διέλευσης <1km/h)
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Τύπος µηχανήµατος
συµπύκνωσης

Κατηγορία βάρους

Αριθµός διελεύσεων για πάχος
συµπυκνωµένης στρώσης
100 mm

150 mm

200 mm

50kg - 65kg

4

8

Ακαταλ.

65kg - 75kg

3

6

10

>75kg

2

4

8

100kg-500kg

5

8

Ακαταλ.

>500kg

5

8

12

Βάρος
∆ονητής επιφανείας (Vibro
tamper)

Κρουστικός συµπυκνωτής
(Power rammer)
(1)

Βάρος

Ακαταλ. = Ακατάλληλο για συµπύκνωση της στρώσης αυτής

Πριν την έναρξη των εργασιών και εφ’ όσον δεν κατασκευάζεται δοκιµαστικό τµήµα, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αποδεχθεί αναντίρρητα την οριζόµενη από την Υπηρεσία πειραµατική
συµπύκνωση για τον καθορισµό του συγκεκριµένου αριθµού διελεύσεων του µηχανήµατος
συµπύκνωσης για την επίτευξη της προκαθορισµένου βαθµού συµπύκνωσης, χωρίς αξίωση
µεταβολής της συµβατικής τιµής της κατασκευής.

3.5. ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΣΗΣ
Μετά την συµπύκνωση η στρώση της βάσης ή της υπόβασης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που
περιγράφονται παρακάτω.
Η µη τήρησή τους συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος.

3.5.1

Απαιτήσεις πάχους στρώσης

Το πάχος της κάθε στρώσης της βάσης ή της υπόβασης θα είναι σύµφωνο µε όσα αναφέρονται
στο κεφ. 3.3. και δεν θα διαφέρει περισσότερο από ±20 mm από το συµβατικό πάχος. Το συνολικό
όµως πάχος της στρώσης βάσης ή υπόβασης όπως και το συνολικό πάχος της βάσης και της
υπόβασης µαζί δεν θα διαφέρει περισσότερο από ±10 mm από το συµβατικό πάχος.
Αµέσως µετά την τελική συµπύκνωση της βάσης ή της υπόβασης, το πάχος θα µετριέται σε ένα ή
περισσότερα σηµεία ανά 100 µέτρα µήκους. Οι µετρήσεις θα γίνονται µε διάνοιξη δοκιµαστικών
οπών ή άλλων καταλλήλων µεθόδων. Τα σηµεία για τις µετρήσεις θα εκλέγονται από την Υπηρεσία
σε τυχαίες θέσεις έτσι ώστε να περιλαµβάνονται διάφορα σηµεία της διατοµής της οδού. Εάν από
τους ελέγχους που γίνονται δεν καταγράφονται αποκλίσεις µεγαλύτερες των επιτρεποµένων
ανοχών, το µεταξύ των δοκιµών (µετρήσεων) τµήµα µπορεί να αυξηθεί κατά την κρίση της
Υπηρεσίας µέχρι 300 µέτρα µε τυχόν ενδιάµεσες µετρήσεις σε µικρότερα τµήµατα.
Όπου µια µέτρηση πάχους δίνει απόκλιση µεγαλύτερη από την επιτρεπόµενη ανοχή, θα
εκτελούνται επιπρόσθετες µετρήσεις σε διαστήµατα κατά προσέγγισιν 7,5 µέτρων µέχρις ότου οι
µετρήσεις προσδιορίσουν επακριβώς την περιοχή που δεν πληροί τις παραπάνω τις απαιτήσεις.
Η διάνοιξη των οπών και η επαναπλήρωση αυτών µε τα ίδια υλικά διάστρωσης, κατάλληλα
συµπυκνωµένα, θα εκτελείται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπό την επίβλεψη της
Υπηρεσίας.

3.5.2

Απαιτήσεις στάθµης άνω επιφάνειας

Η άνω στάθµη που προκύπτει µετά την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης (µεµονωµένα), ή της
βάσης και της υπόβασης µαζί, δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες
από ±15mm από την αντίστοιχη στάθµη της µελέτης.
ΠΕΤΕΠ:05-03-03-00
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Στην περίπτωση κατά την οποία επί της επιφάνειας της βάσης πρόκειται να διαστρωθεί πλάκα
σκυροδέµατος, η άνω στάθµη που προκύπτει µετά την κατασκευή δεν πρέπει να παρουσιάζει
υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ±10 mm από την αντίστοιχη στάθµη της µελέτης.
Ο έλεγχος των υψοµετρικών αποκλίσεων θα γίνεται µε βάση χωροσταθµικές µετρήσεις σε κάναβο
20 m x 2 m κατά τη διαµήκη και εγκάρσια διεύθυνση, αντίστοιχα, ή όπως άλλως αιτιολογηµένα
ορίσει η Υπηρεσία. Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του κεφ. 3.4. θεωρείται όταν όχι περισσότερες
από µία µέτρηση από τις δέκα διαδοχικές που λαµβάνονται κατά τη διαµήκη διεύθυνση ή µία
µέτρηση κατά την οποιαδήποτε εγκάρσια γραµµή µέτρησης υπερβαίνει τις παραπάνω
επιτρεπόµενες αποκλίσεις κατά 5 mm. O παραπάνω έλεγχος µπορεί να παραλείπεται στις
περιπτώσεις υπεραστικών ή αστικών δρόµων µικρής ή µέσης κυκλοφορίας του Επαρχιακού,
Νοµαρχιακού ή Εθνικού δικτύου µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ή γενικώς σε οδούς
δευτερεύουσας σηµασίας, όπου η διάστρωση του υλικού επιτρέπεται να γίνεται εναλλακτικά και µε
διαµορφωτήρα (grader).

3.5.3

Απαίτηση οµαλότητας άνω επιφάνειας

Η άνω επιφάνεια της βάσης που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης δεν θα
πρέπει να έχει εµφανείς τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµούς κατά την διαµήκη ή εγκάρσια διεύθυνση.
Η οµαλότητα θα ελέγχεται, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13036-7:2003 µε 3µετρο ευθύγραµµο
κανόνα παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού και οι αποκλίσεις από την επιφάνεια της
στρώσης και την κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν θα πρέπει να είναι, σε κανένα σηµείο,
µεγαλύτερες από 15 mm.
Στην περίπτωση κατασκευής δύσκαµπτου οδοστρώµατος (οδοστρώµατος από σκυρόδεµα), η άνω
επιφάνεια της βάσης που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης ή/και της
υπόβασης (ανάλογα µε πού εδράζεται η υπερκείµενη στρώση) θα πρέπει να ελέγχεται, σε όλο το
µήκος της, για τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµούς κατά την διαµήκη ή εγκάρσια διεύθυνση. Η
οµαλότητα θα ελέγχεται, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13036-7:2003 µε 3µετρο ευθύγραµµο
κανόνα παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού και οι αποκλίσεις από την επιφάνεια της
στρώσης και την κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερες από 12 mm.
Οι µετρήσεις οµαλότητας κατά τη διαµήκη διεύθυνση (παράλληλα προς τον άξονα) θα γίνονται στο
µέσο του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας.
Οι µετρήσεις οµαλότητας κατά την εγκάρσια διεύθυνση (κάθετα προς τον άξονα) θα γίνονται σε
διατοµές που απέχουν µεταξύ τους 10 m.

3.5.4

Έλεγχος συµπύκνωσης

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της κάθε στρώσης ή τµήµατος αυτής θα εκτελείται έλεγχος
συµπύκνωσης για την εξακρίβωση του βαθµού της συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί, σύµφωνα
µε την προδιαγραφή Ε106-86/2.

3.5.5

∆ιορθωτικές εργασίες

Οποιαδήποτε περιοχή (τµήµα) δεν είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής
για το πάχος στρώσης, τη στάθµη της άνω επιφάνειας, την οµαλότητα και την συµπύκνωση, ο
Ανάδοχος κατόπιν υποδείξεως από την Υπηρεσία της έκτασης που πρόκειται να αποκατασταθεί,
θα εκτελεί µε δική του δαπάνη όλες τις απαραίτητες διορθωτικές εργασίες.
Οι διορθωτικές εργασίες συνίστανται σε αναµόχλευση των ανώτατων 75 mm της στρώσης,
αφαίρεση ή προσθήκη υλικού (ότι είναι αναγκαίο), µόρφωση και επανασυµπύκνωση, σύµφωνα µε
όσα αναγράφονται στα κεφ. 3.3. και 3.4.. Η περιοχή ή το τµήµα που θα αποκαθίσταται δεν θα
πρέπει να είναι µικρότερα από 20 m µήκος και 2 m πλάτος.
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3.5.6

∆οκιµαστικό τµήµα

Πριν την έναρξη των εργασιών οδοστρωσίας θα κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο δοκιµαστικό
τµήµα µήκους 100 m έως 300 m µε τα υλικά και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθούν.
Σκοπός του δοκιµαστικού τµήµατος είναι να αποδείξει ο Ανάδοχος την ικανότητα του για την
ανάµιξη, τη διάστρωση και τη συµπύκνωση του µίγµατος των ασύνδετων αδρανών υλικών
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής, όπως επίσης και να προσδιορισθεί ο ακριβής
αριθµός διελεύσεων του µηχανήµατος συµπύκνωσης για επίτευξη της απαιτούµενης
συµπύκνωσης.
Το δοκιµαστικό τµήµα θα είναι επί του έργου και η θέση του θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο
κατόπιν συµφωνίας µε τον Επιβλέποντα µηχανικό. Όλο το κόστος κατασκευής του δοκιµαστικού
τµήµατος καθώς και το κόστος δειγµατοληψίας και εκτέλεσης εργαστηριακών και µηεργαστηριακών δοκιµών βαρύνει τον Ανάδοχο.
Το δοκιµαστικό τµήµα θα πρέπει να έχει ένα διαµήκη αρµό µήκους τουλάχιστον 100m και
τουλάχιστον έναν εγκάρσιο αρµό διακοπής, εάν η διάστρωση προβλέπεται να γίνεται µε ειδικά
µηχανήµατα διάστρωσης (finishers) και σε λωρίδες.
Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται
στο κεφ. 4.2. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθµό των δοκιµών κατά το
στάδιο κατασκευής του δοκιµαστικού τµήµατος.
Εάν τα αποτελέσµατα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιµαστικό τµήµα
ενσωµατώνεται στο έργο, αλλιώς θα πρέπει να γίνονται διορθωτικές εργασίες, ως περιγράφονται
στο κεφ. 3.5.5. και στην περίπτωση κατά την οποία τα αδρανή υλικά βρεθούν ακατάλληλα, το
δοκιµαστικό τµήµα θα πρέπει να αποξηλώνεται και τα υλικά να αποµακρύνονται από το έργο. Στις
περιπτώσεις αυτές τα έξοδα κατασκευής/επανακατασκευής, ή αποξήλωσης και αποµάκρυνσης
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Μετά την επιτυχή κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος, σε όλες τις µελλοντικές εργασίες πρέπει
να χρησιµοποιηθούν τα ίδια µηχανήµατα ανάµιξης, διάστρωσης και συµπύκνωσης, τα ίδια υλικά
και µίγµατα και το ίδιο κύριο προσωπικό, που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του
δοκιµαστικού τµήµατος. Εάν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα παραπάνω µεταβληθούν θα
κατασκευάζεται νέο δοκιµαστικό τµήµα από τον Ανάδοχο το οποίο θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.
Η κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος µπορεί να παραλειφθεί εάν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας,
είναι αποδεδειγµένη η εµπειρία και η καταλληλότητα του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά υπόκεινται, πριν από τη χρησιµοποίηση τους, αλλά και σε
οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις
απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Πριν την έναρξη των εργασιών διάστρωσης, ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την πηγή λήψης αδρανών υλικών και να υποβάλει
πλήρη σειρά εργαστηριακών ελέγχων για τα εν λόγω υλικά που προβλέπονται στο κεφ. 2.3.
Αλλαγή στα χαρακτηριστικά του υλικού που χρησιµοποιείται (πχ. αλλαγή της κοκκοµετρικής
διαβάθµισης) ή και γενικότερη αλλαγή πηγών λήψεως υλικών, θα γίνεται µόνο κατόπιν έγκρισης
της Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
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Για τον παραπάνω λόγο, µε ευθύνη του Αναδόχου, λαµβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγµατα
υλικών προς έλεγχο. Τα υλικά ελέγχονται από αναγνωρισµένο εργαστήριο και χρησιµοποιούνται
µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. Η Υπηρεσία,
σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, διατηρεί το δικαίωµα δειγµατοληπτικού ελέγχου προς
επιβεβαίωση της ποιότητας ή την απόρριψη των υλικών.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και η
συνιστώµενη συχνότητα δειγµατοληψίας δίνονται στον Πίνακα 6. Σε καµία περίπτωση η συχνότητα
που δίνεται στον Πίνακα 6 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη να χρησιµοποιεί υλικά τα
οποία πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
Η δειγµατοληψία για τις δοκιµές επί των αδρανών υλικών κατά τη διάρκεια της κατασκευής γίνεται
κατά προτίµηση από το διαστρωτήρα του µηχανήµατος διάστρωσης (finisher) και εφόσον αυτό δεν
είναι εφικτό από τη συµπυκνωµένη στρώση.
Πίνακας 6 Έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής
∆οκιµή

Συχνότητα
∆οκιµές εττί των αδρανών υλικών

Κοκκοµετρική ανάλυση µίγµατος αδρανών

1 δοκιµή ανά 500 m3 συµπυκνωµένου όγκου

Ισοδύναµο άµµου
∆είκτης πλαστικότητας
Αντίσταση σε θρυµµατισµό κατά Los Angeles0'
∆είκτης πλακοειδούς(1)
Ποσοστό θραύσης και ποσοστό τελείως σφαιρικών
κόκκων(2)

1 δοκιµή ανά 500 m3 συµπ. όγκου
1 δοκιµή ανά 500 m3 συµπ. όγκου
1 δοκιµή ανά 20.000 m3 συµπ. όγκου(1)
1 δοκιµή ανά 20.000 m3 συµπ. όγκου(1)

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) (1)
Περιεκτικότητα υγρασίας κατά τη διάστρωση

1 δοκιµή ανά πηγή λήψης αδρανών
3 ηµερησίως
Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των υλικών
και/ή κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος
των αδρανών υλικών

Προσδιορισµός βέλτιστης υγρασίας για τις ανάγκες
του κεφ. 3.3.

1 δοκιµή ανά 5.000 m3 συµπ. όγκου(1)

∆οκιµές επί της συµπυκνωµένης στρώσης
Έλεγχος συµπύκνωσης: α) µε τη µέθοδο κώνου1 δοκιµή ανά 300 m κλάδου οδού(3)
άµµου, ή 'µπαλονιού'
β) µε πυρηνική συσκευή
Έλεγχος πάχους
Έλεγχος στάθµης άνω επιφάνειας
Έλεγχος οµαλότητας
(1)
(2)
(3)
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Κατά την κρίση του Αναδόχου και όχι
λιγότερες από 1 ανά 50 µ διάστρωσης(3)
(ως ορίζεται στο κεφ. 3.5.1.)
(ως ορίζεται στο κεφ. 3.5.2.)
(ως ορίζεται στο κεφ. 3.5.3.)

Και κατ' ελάχιστο 1 δοκιµή ανά συµπυκνωµένη στρώση
Μόνο σε περίπτωση θραυστού αµµοχάλικου ποταµού ή ορυχείων
Για τον προσδιορισµό της πυκνότητας αναφοράς (proctor) απαιτείται µία δοκιµή υπό την προϋπόθεση ότι
δεν µεταβάλλεται η κοκκοµετρική καµπύλη των αδρανών υλικών από την αρχικά υποβληθείσα(βλ. κεφ.
2.3.3.).
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5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο τρόπος επιµέτρησης καθορίζεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω, εκτός εάν στα
Συµβατικά τεύχη περιγράφεται διαφορετικά. Σηµειώνεται ότι η ισοπεδωτική στρώση ή στρώση
εξοµάλυνσης στην περίπτωση που η κάτω της βάσης ή υπόβασης κατασκευή δεν έχει
κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο, δεν επιµετράται στην παρούσα προδιαγραφή.

5.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
5.1.1

Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής (εργασία και
υλικά) µε χρήση µηχανήµατος διάστρωσης (finisher)

Η κάθε στρώση πλήρως κατασκευασµένη (εργασία και υλικά) επιµετράται ανά τετραγωνικό µέτρο
συµπυκνωµένου πάχους, εφόσον έχει εξακριβωθεί το συµβατικό συµπυκνωµένο πάχος, όπως
ορίζεται παρακάτω.
Το πλάτος της στρώσης είναι αυτό που ορίζεται από την απόσταση µεταξύ των ακµών της
ανώτερης επιφάνειας της στρώσης, δίχως να υπολογίζονται τυχόν οριογραµµές της κεκλιµένης
επιφάνειας της στρώσης.
Επιµέτρηση πάχους στρώσης βάσης ή υπόβασης
Το συµβατικό συµπυκνωµένο πάχος της κάθε στρώσης και το συνολικό πάχος της βάσης και της
υπόβασης εξακριβώνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο κεφ. 3.5.2.
Αφού διαπιστωθεί από την Επίβλεψη η εκτέλεση από τον Ανάδοχο του ακριβούς γεωµετρικού
σχήµατος, του καθορισµένου βαθµού συµπύκνωσης κλπ., το συµπυκνωµένο πάχος επιµετράται µε
αναπασσάλωση των ίδιων σηµείων του άξονα της οδού ή τµήµατος αυτής, σε σχέση µε την
αποτύπωση που είχε γίνει στις υποκείµενες στρώσεις. Τα σηµεία αυτά προσδιορίζονται από την
απόσταση τους (µετρούµενα µε κατάλληλη µετροταινία) από τις εξασφαλίσεις της χιλιοµέτρησης και
τη λήψη διατοµών χωροσταθµισµένων γεωµετρικά µε εξάρτηση από τις υψοµετρικές αφετηρίες
τους. Η απόσταση µεταξύ των διατοµών θα µειώνεται εφόσον ο έλεγχος που γίνεται δείξει
αποκλίσεις στο πάχος µεγαλύτερες από τις επιτρεπτές.
Σαν πάχος για την κάθε διατοµή λαµβάνεται το µικρότερο, εφ’ όσον αυτό βρίσκεται µέσα στα όρια
ανοχών του κεφ. 3.5.1. Η µειωµένου πάχους επιφάνεια που καταλαµβάνει όλο το πλάτος της οδού
και µέχρι τις γειτονικές διατοµές στις οποίες διαπιστώνεται κανονικό πάχος στρώσης, πληρώνεται
µε τη σχετική συµβατική τιµή µονάδος µειωµένη, ποσοστιαία, κατά το αντίστοιχο έλλειµµα πάχους.
Η µείωση της συµβατικής τιµής αφορά στην περίπτωση επιµέτρησης ανά τετραγωνικό µέτρο (βλ.
κεφ. 5.1. και 5.2.).
Σε περίπτωση που το πάχος βρεθεί εκτός των επιτρεπτών ανοχών, ανακατασκευάζεται η στρώση(εις) στο συµβατικό πάχος σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο κεφ. 3.5.5. µε έξοδα του Αναδόχου.

5.1.2

Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής (εργασία και
υλικά) µε χρήση διαµορφωτήρα (grader).

Η κάθε στρώση πλήρως κατασκευασµένη (εργασία και υλικά) επιµετράται ανά τετραγωνικό µέτρο
συµπυκνωµένου πάχους, εφόσον έχει εξακριβωθεί το συµβατικό συµπυκνωµένο πάχος, όπως
αυτό ορίζεται στο κεφ. 5.1.1.
Το πλάτος της στρώσης ορίζεται από την απόσταση µεταξύ των ακµών της ανώτερης επιφάνειας
της στρώσης, δίχως να υπολογίζονται τυχόν οριογραµµές της κεκλιµένης επιφάνειας της στρώσης.
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5.2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Επιµετράται η εργασία κατασκευής ανά τετραγωνικό µέτρο συµπυκνωµένου πάχους, αφού έχει
εξακριβωθεί το συµβατικό συµπυκνωµένο πάχος, όπως αυτό ορίζεται στο κεφ. 5.1.1.
Το πλάτος της στρώσης ορίζεται από την απόσταση µεταξύ των ακµών της ανώτερης επιφάνειας
της στρώσης, δίχως να υπολογίζονται τυχόν οριογραµµές της κεκλιµένης επιφάνειας της στρώσης.

5.3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Τα αδρανή υλικά επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα µη συµπυκνωµένου όγκου και παραλαµβάνονται,
µετά από ποιοτικό έλεγχο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής, από την Επιτροπή
Παραλαβής συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

5.4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η δαπάνη µεταφοράς των υλικών προσµετράται στο κόστος ανά κυβικό µέτρο, το οποίο προκύπτει
ως άθροισµα του κόστους του υλικού ανά κυβικό και του κόστους µεταφοράς (χιλιοµετρική
απόσταση επί κόστος ανά χιλιόµετρο).

5.5. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η επιµέτρηση αυτή γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις µε χρήση διαµορφωτήρα (grader), όπως σε
στρώσεις µεταβλητού πάχους, και η πλήρης κατασκευή της στρώσης από ασύνδετα αδρανή
(εργασία και υλικά) επιµετράται σε συµπυκνωµένο όγκο, εφόσον εξακριβωθεί το συµβατικό πάχος
αυτής.
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