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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

Πρώτη έκδοση

05/2006

Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης 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

∆ιαβαθµισµένο υλικό στραγγιστηρίων

1.

08-03-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης από διαβαθµισµένο
θραυστό υλικό.
Φίλτρα αποστράγγισης προβλέπονται τόσο στα γραµµικά στραγγιστήρια (περιβολή διάτρητων
σωλήνων, πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) όσο και στις επιφανειακές αποστραγγίσεις
(φίλτρα πρανών, στρώσεις στράγγισης µε ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.).
Αναλόγως της διάταξης και της διαβάθµισής τους τα φίλτρα διακρίνονται σε µονοβάθµια ή
διβάθµια.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Το θραυστό υλικό θα προέρχεται από σκληρά και ανθεκτικά πετρώµατα και θα είναι απαλλαγµένο
από προσµίξεις αργίλου. Μπορεί να είναι λατοµικής προέλευσης ή να προέρχεται από φυσικούς
συλλεκτούς λίθους ή/και συνδυασµός.
Ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής και υγείας πετρώµατος:
-

Αποµείωση κατά Los Angeles (ΕΝ 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) έως 40%.

-

Απώλεια βάρους κατά την δοκιµή υγείας µε θειικό µαγνήσιο (Μg SO4) έως 10% µετά από 5
κύκλους. (ΕΝ 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).

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη, θα βρίσκεται εντός
των κατωτέρω ορίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κοκκοµετρική διαβάθµιση χονδρόκοκκου υλικού φίλτρου
Άνοιγµα οπής κοσκίνου

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος

[mm]

[%]

25,4

100

19,10

80 - 100

9,52

10 - 40

4,76

0-4

0,074(No. 200)

0 – 2(µη πλαστικά)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κοκκοµετρική διαβάθµιση λεπτόκοκκου υλικού φίλτρου
Άνοιγµα οπής κοσκίνου

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος

[mm]

[%]

12,70

90 - 100

6,35

65 - 100

2,00

40 - 100

0,30

3 - 30

0,15

0-4

0,074 (No. 200)

0 – 3 (non plastic)

Επισηµαίνεται ότι η κοκκοµετρική διαβάθµιση του φίλτρου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος αποστραγγιζοµένου εδάφους.
Γενικώς το υλικό του φίλτρου θα είναι πιο χονδρόκοκκο από το περιβάλλον εδαφικό υλικό, αλλά
επαρκώς διαβαθµισµένο ούτως ώστε τα λεπτοµερή εδαφικά υλικά να µην εισχωρούν εντός της
ζώνης του φίλτρου και προκαλούν έµφραξη αλλά και φαινόµενα διασωλήνωσης (απόπλυση
λεπτοκόκκων του εδαφικού υλικού).
Οι στρώσεις φίλτρου είναι αποτελεσµατικές όταν το διερχόµενο νερό είναι απαλλαγµένο λεπτών
σωµατιδίων. Προς τούτο ο συντελεστής διαπερατότητας µεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων φίλτρου
θα πρέπει να εµφανίζει διαφορές έως και 1/100 (λεπτόκοκκα/χονδρόκοκκα).
Οι σχέσεις διαβάθµισης φίλτρου – εδαφικού υλικού, εάν δεν προβλέπονται διαφορετικά από την
µελέτη, θα έχουν ως εξής:
Ορισµοί:

Dxx:
η διάµετρος της οπής του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το xx%
του υλικού κατά βάρος

Απαιτήσεις:

D15 υλικού φίλτρου / D85 εδαφικού υλικού:

≤5

D15 υλικού φίλτρου / D15 εδαφικού υλικού:

>5

D50 υλικού φίλτρου / D50 εδαφικού υλικού:

≤25

D60 υλικού φίλτρου / D10 υλικού φίλτρου

<20

Οι ανωτέρω απαιτήσεις ισχύουν για µονοβάθµια φίλτρα. Σε περίπτωση διβάθµιων φίλτρων οι
σχέσεις µεταξύ διερχοµένων εδάφους-φίλτρου θα εφαρµόζονται και µεταξύ των δύο διαβαθµίσεων
του φίλτρου.
Οι προαναφερθείσες απαιτήσεις της κοκκοµετρικής διαβάθµισης/ σχέσεων διερχοµένων θα
ελέγχονται εργαστηριακά ανά θέση κατασκευής/ εφαρµογής φίλτρων.
Στις περιπτώσεις κατασκευής γραµµικών στραγγιστηρίων µε επένδυση γεωϋφάσµατος (λειτουργεί
ως φίλτρο διαχωρισµού) το υλικό του φίλτρου µπορεί να είναι χονδρόκοκκο και µονοβάθµιο
(κοκκοµετρική διαβάθµιση εντός των ορίων που καθορίζονται στον Πίνακα Ι).

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η προσωρινή απόθεση των προσκοµιζοµένων υλικών επί τόπου του έργου πριν από την
ενσωµάτωσή τους θα γίνεται σε κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες (αµµοχαλικώδεις,
επίπεδες, προστατευµένες από όµβρια και ελαφρώς συµπυκνωµένες).
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∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη υλικών φίλτρου κατά την αποθήκευση. Για τον λόγο αυτό, όταν
προβλέπονται διβάθµια φίλτρα, οι σωροί θα χωρίζονται µε κενό διάδροµο ή κατάλληλα
διαχωριστικά πετάσµατα.
Οι εργασίες κατασκευής των στώσεων στράγγισης θα πρέπει να διακόπτονται κατά τη διάρκεια
βροχόπτωσης όταν η έντασή της µπορεί να έχει δυσµενή αποτελέσµατα στην ποιότητα της
κατασκευής, αν κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, και για αρκετό χρονικό διάστηµα µετά το
τέλος της βροχόπτωσης, ώστε να στεγνώσει η επιφάνεια εργασίας.
Οι εργασίες διάστρωσης θα διακόπτονται όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι µικρότερη
από 0ο C. ∆εν θα επιτρέπεται η διάστρωση υλικών όταν τα υλικά ή η επιφάνεια επί της οποίας θα
γίνει η διάστρωση είναι παγωµένα.
Η διακίνηση των υλικών θα γίνεται µε εξοπλισµό που θα έχει καθαρά ελαστικά ή ερπύστριες, χωρίς
προσκολληµένες λάσπες ή αργιλικά υλικά.
Οι πάσης φύσεως απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις του υλικού φίλτρων θα γίνονται µε προσοχή
ώστε να µην προκληθεί απόµιξη.
Κατά την διάστρωση του υλικού στις προβλεπόµενες θέσεις θα λαµβάνονται µέτρα προστασίας
από τυχόν υπάρχοντα επιφανειακά ή όµβρια ύδατα, η ανεξέλεγκτη ροή των οποίων µπορεί να
οδηγήσει στην συγκέντρωση λεπτοκόκκων εδαφικών υλικών στην µάζα των στραγγιστικών
στρώσεων.
Εγκιβωτισµός γραµµικών στραγγιστηρίων
Ο εγκιβωτισµός µε υλικό φίλτρου θα γίνεται µετά την τοποθέτηση και ευθυγράµµιση των διάτρητων
σωλήνων.
Εάν προβλέπεται διβάθµιο φίλτρο (γραµµικά στραγγιστήρια χωρίς γεωΰφασµα), θα διαστρώνεται
κατ’ αρχήν το χονδρόκοκκο κλάσµα µέχρι την πλήρη επικάλυψη του σωλήνα και θα ακολουθεί το
λεπτόκοκκο.
Όταν προβλέπεται γεωΰφασµα στραγγιστηρίων, οι διάτρητοι σωλήνες θα τοποθετούνται µετά την
διάστρωση του γεωϋφάσµατος (επ΄αυτού) και θα ακολουθεί ο εγκιβωτισµός µε µονοβάθµιο υλικό
φίλτρου.
Τελικώς, αφού θα έχει διαστρωθεί το φίλτρο στην προβλεπόµενη από την µελέτη διατοµή (πλάτος
– ύψος στερεού) θα συνδέονται τα προεξέχοντα άκρα του γεωϋφάσµατος µε επικάλυψη ή
συρραφή και θα ολοκληρώνεται η επανεπίχωση της αποστραγγιστικής τάφρου σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη.
Το υλικό φίλτρου θα συµπυκνώνεται µε ελαφρό δονητικό εξοπλισµό (αφού έχει ολοκληρωθεί η
διάστρωσή του και έχει εξασφαλισθεί το προβλεπόµενο πάχος επικάλυψης του σωλήνα). Η
συµπύκνωση θα εκτελείται µε προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στους σωλήνες.
Κατασκευή στρώσεων στράγγισης
Οι στρώσεις στράγγισης µπορεί να είναι µονοβάθµιες ή πολυβάθµιες και θα διαµορφώνονται µε µία
ή περισσότερες διαστρώσεις υλικού, ανάλογα µε το συνολικό πάχος και τις προβλεπόµενες
διαβαθµίσεις.
Κατά την διάστρωση του υλικού φίλτρου θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή
ανάµιξής του µε το υποκείµενο εδαφικό υλικό.
Οι στραγγιστικές στρώσεις θα συµπυκνώνονται στον προβλεπόµενο από την µελέτη βαθµό µε
χρήση κατάλληλων οδοστρωτήρων.
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Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει δοκιµαστική συµπύκνωση υπό εργοταξιακές συνθήκες για την
διαπίστωση της καταλληλότητας του εξοπλισµού και του απαιτουµένου αριθµού διελεύσεων.
Η συµπύκνωση θα ελέγχεται ανά 1000 m2 στρώσης µε την µέθοδο άµµου-κώνου.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την αποδοχή των εργασιών διάστρωσης υλικών φίλτρου θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
-

Έλεγχος αποτελεσµάτων κοκκοµετρικής ανάλυσης υλικών φίλτρου και εδαφικού υλικού για την
διαπίστωση τήρησης των σχέσεων διαβάθµισης που καθορίζονται στην ΠΕΤΕΠ και των
σχετικών απαιτήσεων της µελέτης.

-

Έλεγχος αποτελεσµάτων δοκιµών συµπύκνωσης.

-

Έλεγχος τελικών σταθµών εγκιβωτισµού/ πλήρωσης γραµµικών στραγγιστηρίων ή επιφανειών
αποστραγγιστικών στρώσεων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.

-

Έλεγχος λοιπών γεωµετρικών στοιχείων εφαρµογής των υλικών φίλτρου (πλάτος εγκιβωτισµού
στην περίπτωση γραµµικών στραγγιστηρίων, έκτασης στην περίπτωση αποστραγγιστικών
στρώσεων).

-

Έλεγχος µέτρων προστασίας από εισροή επιφανειακών υδάτων και οµβρίων (απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία των έργων στράγγισης, κρίσιµος παράγων µέχρι το
στάδιο επικάλυψης των αποστραγγιστικών στρώσεων και των στερεών εγκιβωτισµού
στραγγιστηρίων).

Η διαπίστωση µη τήρησης των ανωτέρω συνεπάγεται την µη αποδοχή της κατασκευής.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η χρήση µηχανικού εξοπλισµού διάστρωσης συµπύκνωσης (αποστραγγιστικές στρώσεις).
Ο εγκιβωτισµός στραγγιστηρίων απαιτεί εργασία εντός χανδάκος υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Το εργαζόµενο προσωπικό θα συµµορφώνεται προς τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και θα είναι εφοδιασµένο µε κράνος και προστατευτικά υποδήµατα.
Εφίσταται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγγισης παρουσία
εργαζοµένων εντός του ορύγµατος.
Τυχόν πλεονάζοντα υλικά θα συγκεντρώνονται και θα αποµακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις
(πρόκειται για χρήσιµα υλικά, κατάλληλα για επιχώσεις πάσης φύσεως).

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η κατασκευή στρώσεων στράγγισης και οι εργασίες εγκιβωτισµού σωλήνων στραγγιστηρίων ή
πλήρωσης τάφρων αποστράγγισης θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα πλήρως αποπερατωµένης
εργασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα πάχη ή διατοµές στην µελέτη και στους όρους της
παρούσας.
Στην περίπτωση πλήρωσης τάφρων στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατοµή του σωλήνα.
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Κατασκευές µε µεγαλύτερο πάχος ή διαστάσεις διατοµής από ό,τι προβλέπονται στην µελέτη δεν
θα λαµβάνονται υπόψη.
Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η µεταφορά του επί τόπου του
έργου και η απασχόληση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού και εξοπλισµού για την
εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η δαπάνη των απαιτουµένων εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών.
Οι τοποθετούµενοι διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων καθώς και τα γεωϋφάσµατα θα
επιµετρώνται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τις οικείες ΠΕΤΕΠ.

ΠΕΤΕΠ:08-03-02-00

5/5

