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Στρώσεις στεγανοποίησης από αργιλικά υλικά

1.

ΠΕΤΕΠ

08-05-03-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την κατασκευή
στεγανοποιητικής στρώσης από αργιλικά υλικά των φυσικών ή τεχνητών (δι’ εκσκαφής)
κοιλωµάτων που προβλέπονται να διαµορφωθούν ως λιµνοδεξαµενές ή χώροι υγειονοµικής ταφής
απορριµµάτων (ΧΥΤΑ).
Η αργιλική στεγανοποιητική στρώση αναφέρεται και ως "γεωλογικός φραγµός" (geologic barrier).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την κατασκευή της στεγανωτικής στρώσης θα χρησιµοποιούνται αργιλικά υλικά υψηλής
πλαστικότητας και χαµηλής διαπερατότητας, στα οποία θα προστίθεται ως βελτιωτικό µπεντονίτης
σε ξηρή µορφή. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, ο συντελεστής διαπερατότητας της
στεγανοποιητικής στρώσης (k) θα είναι το πολύ 1x10-9 m/sec.

2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, τα ενσωµατούµενα υλικά θα έχουν τις ακόλουθες
ιδιότητες / χαρακτηριστικά.

2.2.1.

Αργιλικά υλικά
Παράµετροι - Ιδιότητες

Αποδεκτή Τιµή

Όριο Υδαρότητας (LL)

LL < 40%, κατά προτίµηση 25%-30%

∆είκτης Πλαστικότητας (ΡΙ)

10% < ΡΙ< 25%

Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος,
διάµετρος κόκκων <2 µm)

> 20%, κατά µάζα

Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού

32 mm
(κόκκοι µεγαλύτερου µεγέθους θα
αφαιρούνται προ της διάστρωσης)

Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκα

< 40% επί του ολικού όγκου

Περιεκτικότητα οργανικών υλικών

< 5%

Εάν τα διαθέσιµα υλικά (προϊόντα δανειοθαλάµων) δεν εξασφαλίζουν τις παραπάνω απαιτήσεις θα
αναµειγνύονται µε κατάλληλη ποσότητα µπεντονίτη, η οποία θα προσδιορίζεται εργαστηριακά.
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2.2.2.

Μπεντονίτης

Παράµετροι - Ιδιότητες

Προδιαγραφή

Τιµές

Υγρασία (%)

ASTM D2216-981

10 -12

Ειδικό βάρος (gr/cm3)

ASTM D1556-002

265

Φαινόµενο ειδικό βάρος (gr/cm3)
Ανάλυση λεπτότητας (ξηρή κοσκίνιση)
∆ιερχόµενα από το κόσκινο Νο 100 (% min)
∆ιερχόµενα από το κόσκινο Νο 200 (% min)

800
ASTM D421-85(2002)3

Απορρόφηση κυανού του µεθυλενίου (mg/g)

8%
5%
360 - 390

Ιονοεναλλακτική ικανότητα (meg/100g)

80 -90

Ικανότητα απορρόφησης νερού (%)

ASTM D4380-84 (2001)4

500

Βαθµός διογκώσεως (ml/g)

ASTM D4380-84 (2001)4

22 min

Όριο υδαρότητας (%)

CEN ISO/TS 1789212:20045

450

Όριο πλαστικότητας (%)

CEN ISO/TS 1789212:20045

45

∆είκτης πλαστικότητας (%)

CEN ISO/TS 1789212:20045

405

Η προσθήκη µπεντονίτη, (προκειµένου να επιτευχθεί χαµηλή διαπερατότητα) κυµαίνεται συνήθως
σε ποσοστό 2% κατά βάρος.
Η ακριβής αναλογία του µπεντονίτη θα καθορισθεί µε βάση τα αποτελέσµατα εργαστηριακών
δοκιµών και θα επανελεγχθεί µε εξέταση δειγµάτων που θα ληφθούν από το δοκιµαστικό επίχωµα.
Ο µπεντονίτης θα προσκοµίζεται σε ξηρά µορφή µε σιλοφόρο όχηµα ή σε συσκευασία σε σάκους
(big-bags, είτε χάρτινους σάκους).

2.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών προς διάστρωση θα εκτελούνται οι ακόλουθοι
εργαστηριακοί έλεγχοι:

1

Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass -Πρότυπη µέθοδος εργαστηριακού προσδιορισµού υδροπεριεκτικότητας εδαφικών και βραχωδών υλικών.
2
Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method -- Πρότυπη δοκιµή
επιτόπιου προσδιορισµού πυκνότητας και ειδικού βάρους εδαφικών υλικών µε την µέθοδο κώνου και άµµου.
3
Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil
Constants. -- Πρότυπο για την προπαρασκευή ξηρών εδαφικών δειγµάτων για την κοκκοµετρική ανάλυση και τον
προσδιορισµό των εδαφικών σταθερών.
4
Standard Test Method for Density of Bentonitic Slurries -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού πυκνότητος των πολτών
µπεντονίτη.
5
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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Απαιτήσεις ελέγχων

3.

Μέθοδος ελέγχου

Κοκκοµετρική Ανάλυση

ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε 105-86 /7,8,9

α. Ξηρή µέθοδος (κόσκινο)
β. Με αραιόµετρο

(CEN ISO/TS 17892-1:20046,
ASTMD 1140-007,)

Μέθοδος προσδιορισµού του
ορίου υδαρότητας

ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε 105-86/5

Μέθοδος προσδιορισµού της
σχέσης υγρασίας-πυκνότητας
εδαφών (Proctor
τροποποιηµένη µέθοδος)

Ε 105-86/11

Εργαστηριακός
προσδιορισµός
διαπερατότητας σε µήτρα
Proctor

Ε 105-86/18,19

Τριαξονική δοκιµή µε
στερεοποίηση-αποστράγγιση
(CUPP)

ASTM 2850-03a10

ΕΝ 13286-2:20048
(CEN ISO/TS 17892-1:20046)
ΕΝ 13286-2:20048
(ASTM D 5084-39)
11

ASTM D5202-02

Συχνότητα
Μία δοκιµή ανά 800 m
Μία δοκιµή ανά 1.600 m3 (ανά
δύο κοκκοµετρήσεις)
Μία δοκιµή ανά 4.000 m3, ή
αλλαγή δανειοθαλάµου

Μία δοκιµή ανά 4.000 m3, ή
αλλαγή δανειοθαλάµου
Μία δοκιµή σε κάθε
δανειοθάλαµο

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η κατασκευή του θα γίνεται σε περιπτώσεις εκτεταµένης εφαρµογής.
α. ∆οκιµαστικό Επίχωµα
Εντός του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α. ή της λιµνοδεξαµενής θα κατασκευασθεί δοκιµαστικό επίχωµα
διαστάσεων 30m x 30m x 50cm, για τον έλεγχο της καταλληλότητας της µεθόδου συµπύκνωσης
που εφαρµόζει ο Ανάδοχος (τύπος εξοπλισµού, αριθµός διελεύσεων, ικανότητα χειριστών) και
την επίτευξη της προβλεπόµενης στεγανότητας (εξασφάλιση του συντελεστή διαπερατότητας
που προβλέπει η Μελέτη).
Εάν οι εργαστηριακοί έλεγχοι δείξουν συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις, το δοκιµαστικό επίχωµα
µπορεί να ενταχθεί στην κατασκευή. Στην περίπτωση αυτή, οι οπές των δειγµατοληψιών θα
πληρωθούν µε µίγµα αργίλου µπεντονίτη, ή άλλη αποδεκτή από την Υπηρεσία µέθοδο.
Εάν από τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις µε τους όρους της
παρούσας ΠΕΤΕΠ, το δοκιµαστικό επίχωµα θα αποξηλώνεται και θα επαναλαµβάνεται η όλη
διαδικασία µε βελτιωµένα υλικά ή / και διαφορετικό τύπο εξοπλισµού.

6

Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content (ISO/TS
17892-1:2004) -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - Εργαστηριακές δοκιµές εδαφικών υλικών. Προσδιορισµός
υδατοπεριεκτικότητας.
7
Standard Test Methods for Amount of Material in Soils Finer Than the No. 200 (75-µm) Sieve -- Πρότυπη δοκιµή
προσδιορισµού κλάσµατος λεπτοκόκκων διερχοµένων από το κόσκινο no 200 (75 µm).
8
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.
9
Standard Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of Saturated Porous Materials Using a Flexible
Wall Permeameter -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού της υδροπερατότητας κορεσµένων πορωδών υλικών µε
χρήση διαπερατοµέτρου ευκάµπτου τοιχώµατος.
10
Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression Test on Cohesive Soils -- Πρότυπη
τριαξονική δοκιµή συνεκτικών εδαφών χωρίς στερεοποίηση και αποστράγγιση
11
Standard Test Method for Determining Triaxial Compression Creep Strength of Chemical Grouted Soils -- Πρότυπη
δοκιµή προσδιορισµού θλιπτικού ερπυσµού εδαφικών υλικών εµποτισµένων µε χηµικά ενέµατα.
ΠΕΤΕΠ:08-05-03-01
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β. Αργιλική στεγανωτική στρώση (αργιλικό υπόστρωµα)
Το αργιλικό υπόστρωµα θα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του πυθµένα και των πρανών του
χώρου, έως το εσωτερικό όριο της περιµετρικής τάφρου αγκύρωσης, σε οµοιόµορφο πάχος,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Μελέτη.
Το υλικό θα διαστρωθεί και θα συµπυκνωθεί σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συµπυκνωµένου
πάχους έως 25 cm.
Οι υποκείµενες στρώσεις (µία ή περισσότερες), µετά την συµπύκνωσή τους θα φέρουν τα
αποτυπώµατα του «κατσικοπόδαρου» (tamper roller), για την καλύτερη αγκύρωση της
υποκείµενης στρώσης.
Η τελική επιφάνεια µετά την διέλευση του οδοντοφόρου συµπυκνωτή θα συµπυκνωθεί µε
εξοπλισµό λείου τυµπάνου ώστε να είναι απόλυτα οµαλή (συνήθως επί της αργιλικής στρώσης
προβλέπεται η εφαρµογή στεγανοποιητικής µεµβράνης).
Η συµπύκνωση της αργιλικής στρώσης στα πρανή του χώρου (των οποίων η κλίση µπορεί να
είναι έως 1:2½) θα γίνεται κατά την φορά της κλίσεως (πάνω - κάτω) µε συµπυκνωτικό
εξοπλισµό αναρτηµένο µε συρµατόσχοινα από φορτωµένο φορτηγό ή βαρύ χωµατουργικό
µηχάνηµα ευρισκόµενο επί της στέψης της κοιλότητας.
Η επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης θα είναι οµοιογενής και οµοιόµορφη. Οι αποκλίσεις/
ανωµαλίες στην επιφάνεια αυτή δεν θα ξεπερνούν το ± 5 cm µετρούµενες µε 4-µετρο κανόνα
(πήχη).
Η συµπύκνωση του υλικού θα πραγµατοποιείται υπό περιεκτικότητα σε υγρασία, ελαφρώς
µεγαλύτερη (2-3%) της βέλτιστης εργαστηριακής πυκνότητας, µε βάση την πρότυπη δοκιµή
Proctor. Ο βαθµός συµπύκνωσης θα είναι τουλάχιστον 95% της πυκνότητας κατά Proctor.
Γενικώς ως επαρκής αριθµός διελεύσεων των συµπυκνωτών θεωρείται αυτός κατά τον οποίο η
επιφάνεια στρώσης δεν παρουσιάζει πρόσθετη υποχώρηση µεγαλύτερη του 1,0 cm.
Εφιστάται η προσοχή ώστε κατά την κατασκευή της στεγανοποιητικής στρώσης να µην
αναµοχλεύει η υποκείµενη υπόβαση (εάν προβλέπεται από την Μελέτη).
Οι εργασίες κατασκευής της αργιλικής στρώσης θα διακόπτονται όταν επικρατούν δυσµενείς
καιρικές συνθήκες (έντονη βροχόπτωση, παγετός) ή υπό συνθήκες οι οποίες µπορεί να
προκαλέσουν ρηγµατώσεις, αποπλύσεις ή ασυνέχειες στην γεωλογική στρώση. Εφιστάται η
προσοχή στον προγραµµατισµό των εργασιών κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η
παρατεταµένη έκθεση της διαµορφωθείσας συµπυκνωµένης επιφάνειας στην ηλιακή
ακτινοβολία. Μέχρι την επικάλυψή της, η διαµορφωθείσα επιφάνεια θα διαβρέχεται περιοδικά
για την αποφυγή ρηγµατώσεων.
Ο µπεντονίτης (εάν προβλέπεται ενσωµάτωσή του) θα διασκορπίζεται οµοιόµορφα επί της µη
συµπυκνωµένης στρώσης αργίλου και θα ακολουθεί ανάµιξη µε φρέζα, για την εξασφάλιση
οµογενούς µίγµατος. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τρόπο ώστε η φρέζα να µην αναµοχλεύει
την υποκείµενη συµπυκνωµένη στρώση.
Κατά την διάρκεια της διάστρωσης/ συµπύκνωσης θα γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι κατά
στρώση. Το είδος και η συχνότητα των ελέγχων, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη,
καθορίζονται ως εξής:
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Συχνότητα ελέγχου
∆οκιµή

Μέθοδος ελέγχου

Προσδιορισµός φυσικής
υγρασίας µε την µέθοδο
ξήρανσης σε κλίβανο

Ε 105-86/2

Κοκκοµετρική ανάλυση

Ε 105-86/7,8,9

α. ξηρή µέθοδος (κόσκινο)
β. µε αραιόµετρο

ΕΝ 933-02:199512

Μέθοδος προσδιορισµού της
σχέσης υγρασίας-πυκνότητας
εδαφών (Proctor
τροποποιηµένη µέθοδος)

Ε 105-86/11

Εργαστηριακός
προσδιορισµός
διαπερατότητας σε µήτρα
Proctor
Προσδιορισµός πυκνότητας
εδαφών επί τόπου µε τη
µέθοδο της άµµου και τη
βοήθεια κώνου
Πάχος και επιφανειακές
κλίσεις

(ASTM D2216-981)

(AASHTO T-2713)
ΕΝ 13286-2:20048
(CEN ISO/TS 178921:20046)
Ε 105-86/18,19
9

(ASTM D 5084-3 )

∆οκιµαστικό
Επίχωµα

Αργιλική
Στρώση

Τέσσερις (4) ανά
στρώση

Μία (1) ανά
4.000 m2

∆ύο (2) ανά
στρώση

Μία (1) ανά
4.000 m2

∆ύο (2) σε όλο
το δοκιµαστικό
επίχωµα

Μία (1) ανά
4.000 m2

∆ύο (2) ανά
στρώση

Ένα δοκίµιο
ανά 4.000 m2

∆ύο (2) ανά
στρώση

Μία (1) ανά
1.000 m2 για
κάθε στρώση

Ε 106-86/2
ΕΛΟΤ ΕΝ 132863:200314
(σχετικό και το
AASHTO Τ-147)
Έλεγχος µε 4-µετρο
κανόνα

Μία (1) σε
κάναβο 20 m,
ανά στρώση

Κατά την διάρκεια της διάστρωσης των υλικών θα γίνεται οπτικός έλεγχος και θα
αποµακρύνονται τυχόν ευµεγέθεις χάλικες.
Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης/συµπύκνωσης του αργιλικού υποστρώµατος θα
ελέγχεται το συνολικό πάχος του και οι κλίσεις των επιφανειών. Η συχνότητα των ελέγχων
αυτών, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, καθορίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο
πίνακα:
∆οκιµή / Έλεγχος
Επιτόπου έλεγχος οµαλότητας
επιφανειών

Απαιτήσεις
± 5 cm ανά 4,0 m

Συχνότητα Ελέγχου
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος σε
κάνναβο 4,0 x 4,0 m ανά
1000 m2 επιφανείας

Επιτόπου έλεγχος των κλίσεων

Σε κάνναβο των 20 x 20 m

Πάχος στρώσης

Σε κάνναβο 20 x 20 m

12

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.
13
Standard Specification for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates Nineteenth Edition; ASTM C136-95a -Πρότυπη προδιαγραφή κοκκοµετρικής ανάλυσης λεπτοκόκκων και χονδοκόκκων αδρανών.
14
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.
ΠΕΤΕΠ:08-05-03-01
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4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών. Τα χαρακτηριστικά των υλικών και ο βαθµός
συµπύκνωσης θα ανταποκρίνονται στους όρους της παρούσας ΠΕΤΕΠ.

•

Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει την διενέργεια πρόσθετων δειγµατοληπτικών ελέγχων κατά
την παραλαβή.

•

Έλεγχος γεωµετρικής ακρίβειας κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.
Υψοµετρικές ανοχές µεγαλύτερες των ± 25 cm δεν γίνονται αποδεκτές.

•

Έλεγχος οµαλότητας τελικής επιφανείας µε 4-µετρο κανόνα. Αποκλίσεις µεγαλύτερες των ± 5
cm δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο Ανάδοχος αποκαθιστά
τις ατέλειες µε δαπάνες του, σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές της Υπηρεσίας.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ
Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - µεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού
βαθµού εκµηχάνισης.
Η πιθανότητα ατυχηµάτων κατά την λειτουργία των χωµατουργικών µηχανηµάτων και την
διακίνηση των χωµατουργικών αυτοκινήτων είναι µη αµελητέα.
Επισηµαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
•

Αδυναµία των χειριστών να επισηµάνουν από την θέση οδήγησης άτοµα κινούµενα στην
περιοχή ελιγµών του οχήµατος (νεκρές ζώνες).

•

Αδυναµία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισµού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικίνδυνων καταστάσεων.

•

Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά στα συστήµατα πέδησης.

•

Πληµµελής συντήρηση του εξοπλισµού.

•

Σφάλµατα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.

Στα ληπτέα µέτρα περιλαµβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
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•

Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των µηχανηµάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού στο να µην
πλησιάζει τον χώρο ελιγµών εξοπλισµού σε λειτουργία.

•

Τοποθέτηση σε όλα τα µηχανήµατα και οχήµατα διάταξης ακουστικών σηµάτων που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.

•

Υποχρέωση των οδηγών/ χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισµό όταν δεν λειτουργεί:
εφαρµογή χειρόφρενου, καταβιβασµός των κάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο έδαφος,
απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόµενου αυτοκινήτου µε υπερυψωµένη την καρότσα κ.ο.κ.

•

Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή/και τοποθέτηση προστατευτικών µέσων (π.χ. κορµών δένδρων).
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•

Εφαρµογή εργοταξιακής σήµανσης για την κίνηση των χωµατουργικών σχηµάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά µήκος των εργοταξιακών οδών.

•

Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αµµοχαλικοστρώσεις).

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται µε κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και στις διατάξεις του Π.∆. 305/96 περί ελαχίστων µέτρων ασφαλείας στα
εργοτάξια.
Ο εξοπλισµός πάσης φύσεως θα συντηρείται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισµός του θα γίνεται µόνον από προσωπικό που
κατέχει την απαραίτητη κατά νόµο άδεια / δίπλωµα.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα λαµβάνει όλα τα µέτρα, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:

6.

•

Μέτρα µείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά
ηχοπετάσµατα, προγραµµατισµός καταλλήλων µεθόδων κατασκευής).

•

Μέτρα περιορισµού δηµιουργίας σκόνης (κατάβρεγµα µεταφερόµενων υλικών εκσκαφής και
χρησιµοποιούµενων µη ασφαλτοστρωµένων οδών, συστηµατικός καθαρισµός οδοστρωµάτων
κ.λπ.).

•

Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.

•

Χρήση µηχανηµάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την µείωση των ρυπογόνων
εκποµπών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΑΡΓΙΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Η επιµέτρηση του αργιλικού υλικού θα γίνεται σε κυβικά µέτρα (m3), µε λήψη διατοµών πριν και
µετά την διάστρωση. Ποσότητες που αντιστοιχούν σε πάχος στρώσης µεγαλύτερο του
προβλεπόµενου από την Μελέτη δεν θα λαµβάνονται υπόψη.

6.2. ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ
Η επιµέτρηση του ενσωµατωµένου µπεντονίτη θα γίνεται σε χιλιόγραµµα, σύµφωνα µε τον
αποδεκτό όγκο αργιλικής επίστρωσης και την καθοριζόµενη εργαστηριακά αναλογία ανάµιξης.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
-

Οι δαπάνες απασχόλησης εργατοτεχνικού προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού.

-

Οι πρόσθετες δαπάνες συµπύκνωσης στις παρειές της λεκάνης µε αυξηµένες κλίσεις µε χρήση
αναρτηµένου εξοπλισµού συµπύκνωσης.

-

Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες µεταφορές όλων
των ενσωµατούµενων υλικών.
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-

Οι δαπάνες ενσωµάτωσης του µπεντονίτη στα αργιλικά υλικά (ανάµιξη, οµογενοποίηση).

-

Η πραγµατοποίηση των προβλεπόµενων από την παρούσα ΠΕΤΕΠ εργαστηριακών ελέγχων,
δοκιµών κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα
ΠΕΤΕΠ, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να
αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον
έλεγχο παραλαβής.
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