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Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση

05/2006

Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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ΠΕΤΕΠ

Ασφαλτική προεπάλειψη

1.

05-03-11-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Προµήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού απορρόφησης (εάν απαιτείται), και εφαρµογή (επάλειψη)
του σε προϋπάρχουσα επιφάνεια οδοστρώµατος αποτελούµενη (συνήθως αλλά όχι µόνον) από
υλικό βάσης οδοστρωσίας.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Εκτός αν αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη το ασφαλτικό υλικό της ασφαλτικής
προεπάλειψης θα είναι ενός από του ακόλουθους τύπους:
•

Ασφαλτικό γαλάκτωµα AE-P ή

•

Γαλάκτωµα εµποτισµού ΡΕ-Ρ.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Ο ανάδοχος θα προσκοµίζει πιστοποιητικά του προµηθευτή (βιοµηχανίας), ότι τα υλικά που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, περιλαµβάνονται στον κατάλογο αποδεκτής χηµικής σύνθεσης
υλικών τα οποία θα πρέπει να καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη.

2.3. ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΖΟΥΣΑΣ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗΣ
Εάν απαιτείται να χρησιµοποιηθούν τέτοια υλικά αυτά θα είναι λεπτόκοκκα αδρανή (άµµος),
προσαρµοσµένα προς τις απαιτήσεις διαβάθµισης του Πίνακα 2.3-1, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται από
τα συµβατικά τεύχη:
Πίνακας 2.3-1: ∆ιαβάθµιση υλικών απορρόφησης υπερχειλίζουσας προεπάλειψης
Μέγεθος κόσκινου

∆ιερχόµενο %

19,00 mm

(3/4 in)

100

4,75 mm

(No 4)

80-100

1,18 mm

(No 16)

45-80

30 µm

(No 50)

10-30

150 µm

(No 100)

2-10
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3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΚΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το υλικό προεπάλειψης δεν θα εφαρµόζεται σε υγρή επιφάνεια ή όταν η ατµοσφαιρική
θερµοκρασία είναι κάτω από 10ºC, ή όταν οι καιρικές συνθήκες εµποδίζουν την οµαλή εκτέλεση
των εργασιών. Σε περιπτώσεις που είναι επιβεβληµένη η ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών οι ως
άνω περιορισµοί µπορεί να παρακάµπτονται απλά µόνο µε την έγκριση της Υπηρεσίας.

3.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στον εξοπλισµό θα περιλαµβάνεται κατ’ ελάχιστον ένας ελαστικοφόρος οδοστρωτήρας, (αν
απαιτείται) διανοµέας ασφάλτου (federal), καθώς και θερµαντήρας ασφαλτικού υλικού.
Ο διανοµέας θα είναι ικανός να διατηρεί το υλικό προεπάλειψης σε σταθερή θερµοκρασία και να το
διανέµει οµοιόµορφα, µε οµοιόµορφη πίεση, και σε καθορισµένη ποσότητα που θα κυµαίνεται
µεταξύ 0,25 και 4,5 l/m2 , σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα στην µελέτη.
Οταν δεν εκτελείται ψεκασµός ο διανοµέας θα ανακυκλώνει το υλικό προεπάλειψης, µέσω της
δεξαµενής, προς το βραχίονα διανοµής και όλα τα άλλα προσαρτηµένα εξαρτήµατα. Για τον ακριβή
έλεγχο της ποσότητας ο διανοµέας θα είναι εφοδιασµένος µε χειροκίνητο ψεκαστήρα µονού ή
διπλού ακροφυσίου µε βαλβίδα ελέγχου.
Ο εξοπλισµός του διανοµέα θα περιλαµβάνει εκτός των άλλων ταχύµετρο, µετρητή πίεσης,
συσκευή ογκοµέτρησης ακρίβειας ή βαθµονοµηµένη δεξαµενή, καθώς και θερµόµετρο µέτρησης
θερµοκρασίας του περιεχοµένου της δεξαµενής. Οι διανοµείς θα είναι εξοπλισµένοι µε ρυθµιστή
παροχής της αντλίας τροφοδοσίας και µε ακροφύσια πλήρους κυκλοφορίας, προσαρµοσµένα
εγκάρσια και κάθετα.

3.3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια που πρόκειται να προεπαλειφθεί θα πρέπει να έχει υποστεί εξοµάλυνση και να είναι
ελεύθερη από κυµατοειδείς αυλακώσεις, και χαλαρά υλικά, και θα πρέπει να είναι οµοιόµορφα
συµπυκνωµένη. Μπορεί να είναι υγρή αλλά όχι κεκορεσµένη από υγρασία.

3.4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗΣ
Η ασφαλτική προεπάλειψη θα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τιε ποσότητες ανά τετραγωνικό µέτρο
επιφανείας, τις εφαρµοστέες αναλογίες, την θερµοκρασία των υλικών που προβλέπεται από την
Μελέτη ή εγκρίνεται από την Υπηρεσία.
Το υλικό προεπάλειψης θα εφαρµόζεται σε όλο το πλάτος του τµήµατος που πρόκειται να
επαλειφθεί, µέσω πιεστικού διανοµέα που θα ψεκάζει, µε οµοιόµορφο και συνεχή τρόπο.
Εάν διαπιστωθούν υπερπληρώσεις, υπερυψώσεις, γραµµώσεις ή άλλες ανοµοιοµορφίες κατά τη
διάρκεια του ψεκασµού, θα διακόπτεται η εργασία µέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες.
Η συνολική ποσότητα του υλικού προεπάλειψης που θα εφαρµοσθεί σε επικαλυπτόµενες
επιφάνειες, δεν θα υπερβαίνει την προβλεπόµενη από την εγκεκριµένη µελέτη ποσότητα.
Όταν συντρέχουν λόγοι διεξαγωγής της κυκλοφορίας στην επιφάνεια που πρόκειται να
ασφαλτοστρωθεί, τότε θα περιορίζεται αυτή στο µη προεπαλειµένο πλάτος της οδού, µέχρι να
απορροφηθεί το υλικό προεπάλειψης ώστε να µην καταστρέφεται από τους τροχούς των
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διερχόµενων οχηµάτων. Μόνον τότε µπορεί η κυκλοφορία να µετατίθεται στο προεπαλειµένο
τµήµα, προκειµένου να επακολουθήσει η προεπάλειψη και στο εναποµένον πλάτος της οδού.
Όταν προβλέπεται από την Μελέτη η επιφάνεια επί της οποίας έχει εφαρµοσθεί η ασφαλτική
προεπάλειψη θα κυλιδρώνεται µε ελαστικοφόρο οδοστρωτήρα, µε πίεση επαφής στους τροχούς
τουλάχιστον 620 kPa µέχρις ότου επιτευχθεί επιφάνεια λεία και σταθεροποιηµένη.
Η φόρτωση και ο καθαρισµός του διανοµέα, οι αναλογίες διάλυσης, και η αποθήκευση του υλικού,
θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του υλικού.

3.5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Στις περιπτώσεις που υλικό προεπάλειψης εµφανίζει εξαιρετικά βραδείς ρυθµούς κατείσδυσης
στην υποκείµενη στρώση, πριν δοθεί ο δρόµος σε κυκλοφορία, θα εφαρµόζεται υλικό
απορρόφησης της υπερχειλίζουσας προεπάλειψης στις απαραίτητες ποσότητες, για την
απορρόφηση του υπερβάλλοντος υλικού.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.
• Έλεγχος της προετοιµασίας της επιφάνειας που πρόκειται να προεπαλειφθεί, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της παραγράφου 3.3.
• ∆ιαπίστωση της καταλληλότητας των καιρικών συνθηκών, για τν εφαρµογή της προεπάλειψης,
σύµφωνα µε τους περιορισµούς της παραγράφου 3.1.
• Έλεγχος της καταλληλότητας του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.2.
• Έλεγχοι κατά την εφαρµογή του υλικού προεπέλειψης σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4.
• Έλεγχοι της εφαρµογής υλικού απορρόφησης υπερχειλίζουσας προεπάλειψης εφόσον
παρατηρείται υπερχείλιση.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα [m2] επαλειφόµενης επιφάνειας οδοστρώµατος.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια, η µεταφορά και η τυχόν προσωρινή αποθήκευση των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν.
• Η προετοιµασία της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί.
• Η εργασία διάστρωσης του υλικού προεπάλειψης στην ήδη προετοιµασµένη επιφάνεια.
• Η προµήθεια και εφαρµογή (αν απαιτηθεί) υλικού απορρόφησης του υπερχειλίζοντος υλικού
προεπάλειψης καθώς και η τυχόν κυλίνδρωση του υλικού προεπάλειψης.
• Ο εργαστηριακός έλεγχος των υλικών καθώς και η δαπάνη διενέργειας ποιοτικών ελέγχων κατά
την κατασκευή.
• Η χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού.
• Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εργασίας.
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