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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).
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Σκυροδετήσεις γραµµικών στοιχείων µε χρήση
µηχανικού εξοπλισµού

1.

ΠΕΤΕΠ

08-04-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αναφέρεται στις απαιτήσεις σκυροδετήσεων γραµµικών στοιχείων µε χρήση
ειδικού µηχανικού εξοπλισµού (διαστρωτές σκυροδέµατος – slip form pavers).
Η µέθοδος αυτή σκυροδέτησης εφαρµόζεται στις επενδεδυµένες τριγωνικές ή τραπεζοειδείς
τάφρους, στα στηθαία ασφαλείας τύπου New Jersey, στις ορθογωνικές αρδευτικές διώρυγες
µικρής διατοµής, στα κρασπεδόρειθρα, στους χαµηλούς τοίχους ποδός και σε συναφείς
κατασκευές.
Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται γενικά ως "τρισδιάστατα", σε αντιδιαστολή µε τα πάσης φύσεως
δάπεδα από σκυρόδεµα (οδοστρώµατα, στέψεις κρηπιδωµάτων, πλάκες επί εδάφους), τα οποία
επίσης µπορούν να διαστρωθούν µε την χρήση µηχανικού εξοπλισµού (διαστρωτές - finishers
σκυροδέµατος).
Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός και τα χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος διαφοροποιούνται
µεταξύ των δύο ως άνω κατηγοριών κατασκευών.

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Η διάστρωση του σκυροδέµατος µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού, στις περιπτώσεις στοιχείων µε
κατακόρυφες ή έντονα επικλινείς παρειές, απαιτεί την χρήση µιγµάτων µειωµένης κάθισης,
προκειµένου να διατηρείται η µορφή των παρειών αµετάβλητη µετά την µετακίνηση του
µηχανήµατος, αλλά συγχρόνως και επαρκούς πλαστικότητας, ούτως ώστε οι τελικές επιφάνειες να
είναι λείες και η συµπύκνωση ικανοποιητική.
Ως προς την χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέµατος ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις περί
σκυροδέµατος (βλ. ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00: Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος).
Γενικώς η κάθιση (µέτρηση µε την µέθοδο του προτύπου κώνου κάθισης) θα πρέπει να κυµαίνεται
µεταξύ 40 και 75 mm.
Μίγµατα µε κάθιση µεγαλύτερη των 75 mm οδηγούν σε υποχώρηση των επιφανειών των
σκυροδετούµενων στοιχείων µετά την αποµάκρυνση του µηχανήµατος, ενώ όταν η κάθιση είναι
µικρότερη των 40 mm η επιφάνεια του σκυροδέµατος προκύπτει τραχιά ή µε φωλιές και
απαιτούνται χειρωνακτικές επεµβάσεις εκ των υστέρων για την αποκατάστασή τους.
Η περιεκτικότητα σε νερό του σκυροδέµατος που προβλέπεται να διαστρωθεί µε τον υπόψη
εξοπλισµό θα είναι η ελάχιστη δυνατή για την εξασφάλιση της απαιτούµενης χαρακτηριστικής
αντοχής (fck).
Εάν προβλέπεται από την µελέτη του έργου, στο σκυρόδεµα θα προστίθεται στεγανοποιητικό
µάζης (περιπτώσεις διωρύγων) ή ινών πολυπροπυλενίου για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της
συστολής ξήρανσης (το οποίο στις περιπτώσεις σκυροδεµάτων µειωµένης κάθισης και χαµηλής
περιεκτικότητας σε νερό είναι συνήθως εντονότερο).
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3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ

3.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο εξοπλισµός συνεχούς διάστρωσης σκυροδέµατος θα είναι ερπυστριοφόρος, αυτοκινούµενος, µε
ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου πορείας και δυνατότητα αυτόµατης αποκατάστασης
οριζοντιογραφικών και υψοµετρικών παρεκτροπών µε υδραυλικά συστήµατα.
Το σύστηµα καθοδήγησης θα είναι τύπου νήµατος ή γεωδαιτικό.
Το νήµα θα τοποθετείται µε κατάλληλους µεταλλικούς ορθοστάτες από τοπογραφικό συνεργείο,
εκτός ζώνης διέλευσης του µηχανήµατος, σε απόσταση από το προς σκυροδέτηση στοιχείο και
στάθµη πάνω από το έδαφος εντός του εύρους λειτουργίας των αισθητήρων του µηχανήµατος
(οριακοί διακόπτες κτενωτού τύπου, ο ένας µε οριζόντιες απολήξεις ενεργοποιούµενος κατά τις
κατακόρυφες αποκλίσεις και ο άλλος µε κατακόρυφες απολήξεις, ενεργοποιούµενος κατά τις
οριζοντιογραφικές αποκλίσεις από την πορεία).
Η οδήγηση µε γεωδαιτικό σύστηµα (GPS) ή ακτίνες laser αποτελεί σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη
στα µηχανήµατα διάστρωσης και έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Ο εξοπλισµός αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία:
•

χοάνη εκφόρτωσης σκυροδέµατος (τροφοδοσία από το αυτοκίνητο µεταφοράς).

•

σύστηµα κοχλιών διανοµής και προσυµπύκνωσης του σκυροδέµατος.

•

λυόµενο/ ρυθµιζόµενο σύστηµα σιδηροτύπων, προσαρµοζόµενο στην γεωµετρία του προς
σκυροδέτηση στοιχείου.

•

δονητές επιφανείας προσαρµοσµένους επί του σιδηροτύπου.

Το µέγεθος του µηχανήµατος και η διαµόρφωσή του θα είναι κατάλληλα για το προς σκυροδέτηση
στοιχείο (π.χ. για την σκυροδέτηση επενδύσεων διωρύγων µεγάλης διατοµής απαιτούνται
µηχανήµατα µε κεκλιµένο φορέα στηριζόµενο επί ερπυστριών στην στέψη και στον πυθµένα της
διώρυγας).
Πριν από την έναρξη των σκυροδετήσεων ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία έκθεση επί της
µεθοδολογίας µηχανικής σκυροδέτησης την οποία προτίθεται να εφαρµόσει. Θα αναφέρεται ο
τύπος και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού, η διαδικασία οδήγησης και σκυροδέτησης και θα
παρουσιάζονται έργα στα οποία έχει εφαρµοσθεί επιτυχώς η συγκεκριµένη µεθοδολογία.

3.2. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η βάση έδρασης του προς σκυροδέτηση στοιχείου θα είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στη µελέτη (π.χ. υπόστρωµα πορώδους σκυροδέµατος στις επενδύσεις διωρύγων).
Εάν προβλέπεται απ’ ευθείας έδραση επί του εδάφους ή επί στρώσεων αµµοχάλικου (π.χ.
κρασπεδόρειθρα) η επιφάνεια θα έχει ισοπεδωθεί και συµπυκνωθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στη µελέτη (στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή οι οικείες ΠΕΤΕΠ).
Επισηµαίνεται ότι η ζώνη κίνησης του µηχανήµατος πρέπει να είναι επαρκώς συµπυκνωµένη
προκειµένου να αποφεύγονται τοπικές βυθίσεις των ερπυστριών, που µπορεί να οδηγήσουν (παρά
τους αυτοµατισµούς διόρθωσης στάθµης - θέσης σιδηροτύπου του µηχανήµατος) σε αποκλίσεις
από τις θεωρητικές γραµµές. Ενδεχοµένως η ζώνη αυτή θα πρέπει να αναµοχλευθεί µετά την
ολοκλήρωση των εργασιών εάν προβλέπονται λ.χ. φυτεύσεις.
Εάν η διάστρωση προβλέπεται να γίνει επί στρώσης έδρασης από σκυρόδεµα (κοιτόστρωση) η
επιφάνεια θα καθαρίζεται (π.χ. µε πεπιεσµένο αέρα) και θα υγραίνεται µε ψεκασµό.
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3.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ
Ο εξοπλισµός της υπόψη κατηγορίας προσυµπυκνώνει το σκυρόδεµα, το οδηγεί προς τον
ενσωµατωµένο σιδηρότυπο και το εξωθεί κατά την κίνησή του εφαρµόζοντας ισχυρή δόνηση.
Κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχή συνεχή χύτευση του στοιχείου είναι η οµαλή τροφοδοσία µε
σκυρόδεµα και η τήρηση σταθερής ταχύτητας πορείας (σε συνδυασµό µε την κατάλληλη σύνθεση
του σκυροδέµατος).
Αυξοµειώσεις της ταχύτητας κατά την πορεία µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικές αποκλίσεις
από την προβλεπόµενη γεωµετρία του κατασκευαζόµενου γραµµικού στοιχείου.
Επίσης κίνηση µε αυξηµένη ταχύτητα (δυσανάλογη προς το ρυθµό τροφοδοσίας µε σκυρόδεµα) ή
ανεπαρκής ή µη συνεχής τροφοδοσία µπορούν να οδηγήσουν σε ασυνέχειες της διατοµής ή στην
δηµιουργία φωλεών.
Για τον λόγο αυτό ενδείκνυται η κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος για τον καθορισµό της
κατάλληλης ταχύτητας κίνησης του µηχανήµατος και για τον έλεγχο τόσο της καταλληλότητας της
µελέτης συνθέσεως του σκυροδέµατος όσο και της ικανότητας του χειριστή και του συνεργείου
υποστήριξης για την επίτευξη του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι τελικές επιφάνειες των σκυροδετούµενων στοιχείων θα είναι οµαλές, λείες, χωρίς φωλιές,
εµφανείς κατασκευαστικούς αρµούς και εκτεταµένες ρηγµατώσεις. Οι ανοχές των γεωµετρικών
διαστάσεων των στοιχείων θα είναι οι προβλεπόµενες από τη µελέτη και γενικά δεν θα
υπερβαίνουν το ± 1,0 cm.
Στοιχεία που εµφανίζουν βυθίσεις στην στέψη (τοιχία ορθογωνικών διωρύγων, στέψεις στηθαίων
τύπου New Jersey, κράσπεδα) µεγαλύτερες των αποδεκτών ως άνω ανοχών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα ανακατασκευάζονται ή θα επισκευάζονται σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές της
Υπηρεσίας.
Οι βυθίσεις των στέψεων αποτελούν ένδειξη κάθισης του σκυροδέµατος µεγαλύτερης της
επιβαλλόµενης για την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου σκυροδέτησης. Σχετικοί έλεγχοι θα
γίνονται σε συνεχή βάση κατά την σκυροδέτηση προκειµένου να λαµβάνονται άµεσα διορθωτικά
µέτρα (π.χ. µείωση της ποσότητας νερού στο σκυρόδεµα ή ελάττωση της ταχύτητας
σκυροδέτησης).
Ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέµατος θα γίνεται όπως και στις συµβατικές σκυροδετήσεις,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον Κ.Τ.Σ. (Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος [1997/2001]).
Κατά την παραλαβή των κατασκευών θα ελέγχονται και οι αρµοί και ψευδαρµοί, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην µελέτη και τις οικείες ΠΕΤΕΠ.

5.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εργασία είναι µεγάλου βαθµού εκµηχάνισης. Ο εξοπλισµός κινείται µε µικρή ταχύτητα και ως εκ
τούτου οι κίνδυνοι ατυχήµατος είναι περιορισµένοι.
Το προσωπικό που ασχολείται µε τον έλεγχο και τις µικροεπισκευές του σκυροδετούµενου
στοιχείου (εργάζεται πίσω από τον εξοπλισµό) θα είναι εφοδιασµένο µε τα συνήθη µέσα ατοµικής
προστασίας (κράνος, υποδήµατα εργασίας, γάντια).
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Εφιστάται η προσοχή κατά την διακίνηση του εξοπλισµού διάστρωσης δια µέσου οδών υπό
κυκλοφορία λόγω του µεγέθους του και των µικρών ταχυτήτων που αναπτύσσει.
Κατά την φόρτωση επί πλατφόρµας (νταλίκας) θα τηρούνται οι κείµενες διατάξεις για την διακίνηση/
µεταφορά βαρέως εξοπλισµού.
Πλεονάζοντα σκυροδέµατα ή προϊόντα αποξήλωσης ελαττωµατικών στοιχείων θα αποτίθενται
στους προβλεπόµενους χώρους από την µελέτη ή / και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κυβικά µέτρα επιτυχώς σκυροδετηθέντων γραµµικών στοιχείων
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, µε βάση τις θεωρητικές διαστάσεις που προβλέπονται από
την µελέτη.
Οι εργασίες διαφοροποιούνται µόνον ως προς την κατηγορία του σκυροδέµατος. Τυχόν πρόσθετα
του σκυροδέµατος που απαιτούνται για την επίτευξη του καταλλήλου εργασίµου και κάθισης για
σκυροδέτηση µε µηχάνηµα δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως.
Κατ’ εξαίρεση επιµετράται τυχόν ενσωµατούµενο στεγανοποιητικό µάζης σκυροδέµατος (σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως) καθώς και οι προστιθέµενες ίνες πολυπροπυλενίου.
Ουδεµία επιµέτρηση ξυλοτύπου αναγνωρίζεται στις περιπτώσεις µηχανικής σκυροδέτησης.
Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
•

Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του σκυροδέµατος (της προβλεπόµενης από τη µελέτη
κατηγορίας) µε τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα (ως ανωτέρω).

•

Η δαπάνη του µηχανικού εξοπλισµού συνεχούς διάστρωσης και του πάσης φύσεως
απασχολούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού.

•

Η δαπάνη τοποθέτησης του σύρµατος καθοδήγησης (απασχόληση τοπογραφικού συνεργείου)
ή, εναλλακτικά, ρύθµισης ή προγραµµατισµού των συστηµάτων ελέγχου µέσω GPS
(γεωδαιτικά) ή µε ακτίνες laser.

•

Η καθυστέρηση του αυτοκινήτου µεταφοράς σκυροδέµατος.

•

Οι εργασίες τοπικής αποκατάστασης ατελειών ή ελαττωµάτων µε επεµβάσεις επί του ακόµη
νωπού σκυροδέµατος.

•

Η δαπάνη λήψης των προβλεπόµενων από τον Κ.Τ.Σ. (Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
[1997/2001]) δοκιµιών σκυροδέµατος και εργαστηριακού ελέγχου αυτών.

•

Η δαπάνη καθαίρεσης και ανακατασκευής τµηµάτων της κατασκευής µη αποδεκτών κατά τον
έλεγχο παραλαβής λόγω µη συµµόρφωσης µε τους όρους της παρούσας.

Οι εργασίες διαµόρφωσης αρµών και ψευδαρµών (σύµφωνα µε την µελέτη) αποτελούν αντικείµενο
ιδιαίτερης ΠΕΤΕΠ (08-05-02-01: ∆ιαµόρφωση Αρµών και Ψευδαρµών µε Αρµοκόφτη) και
επιµετρώνται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σ’ αυτήν.
Επισήµανση: Στην µελέτη ή/και στα λοιπά συµβατικά τεύχη ενδεχοµένως θα καθορίζεται η
υποχρεωτική εφαρµογή µηχανικής σκυροδέτησης άνευ ξυλοτύπου ορισµένων
κατασκευών. Στις περιπτώσεις αυτές, έστω και εάν ο Ανάδοχος έχει χρησιµοποιήσει
ξυλοτύπους µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, οι ξυλότυποι αυτοί δεν θα
επιµετρώνται και η κατασκευή θα επιµετράται σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας.
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