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Επίστρωση προστασίας συνθετικών µεµβρανών
ΠΕΤΕΠ
στεγανοποίησης µε αµµοχαλικώδες διαβαθµισµένο
08-05-03-03
υλικό

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η κατασκευή προστατευτικών επιστρώσεων επί
συνθετικών στεγανωτικών µεµβρανών εφαρµοζόµενων σε λιµνοδεξαµενές και συνήθως σε χώρους
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ).
Οι επιστρώσεις προστασίας αποτελούνται από αµµοχαλικώδη υλικά κατηγορίας 8/32 mm, πάχους
της τάξης των 15 cm. Ενίοτε επί της µεµβράνης και πριν από την διάστρωση του αµµοχαλικώδους
στρώµατος εφαρµόζεται γεωΰφασµα προστασίας. Τα επιµέρους χαρακτηριστικά των στρώσεων
αυτών καθορίζονται κατά περίπτωση από την µελέτη του έργου.
Σε ορισµένες περιπτώσεις η αµµοχαλικώδης επίστρωση µπορεί να αντικατασταθεί από στρώση
σκυροδέµατος.
Επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις στεγανοποίησης λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ διαφοροποιούνται ως
προς την διάταξη των στραγγιστηρίων:

2.

•

Λιµνοδεξαµενές:

τα στραγγιστήρια τοποθετούνται εντός του υποστρώµατος έδρασης της
µεµβράνης (για την εκτόνωση της υδροστατικής πίεσης που ασκείται προς
την µεµβράνη.

•

ΧΥΤΑ:

οι διάτρητοι σωλήνες συλλογής - απαγωγής των στραγγιδίων (leachates)
που δηµιουργούνται από την βιοαποσύνθεση των απορριµµάτων
διατάσσονται επί της µεµβράνης, εντός της προστατευτικής επίστρωσης, η
οποία λειτουργεί και ως φίλτρο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
α. Γεωΰφασµα προστασίας της συνθετικής µεµβράνης (Αν προβλέπεται από την µελέτη)
Το γεωΰφασµα θα είναι πυκνότητας τουλάχιστον 400 gr/m2, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά
από την µελέτη. Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου, από το
οποίο θα προκύπτει η συµµόρφωσή του µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη χαρακτηριστικά.
Βλ. σχετικά και ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00 περί γεωϋφασµάτων στραγγιστηρίων.
β. Αµµοχαλικώδη υλικά προστατευτικής στρώσης
Θα είναι προέλευσης λατοµείου, ορυχείου ή χειµάρρου διαβάθµισης 8/32 mm, το δε ποσοστό
των διερχοµένων από το κόσκινο 0,063 mm (πλησιέστερο το Νο 200 κατά ASTM) θα είναι
µικρότερο από 5%.
γ. ∆ιάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης
Οι σωλήνες θα αποτελούνται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ή PVC.
ΠΕΤΕΠ:08-05-03-03
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Για τους διάτρητους σωλήνες έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-03-01-00
"Κατασκευή Στραγγιστηρίων µε ∆ιάτρητους Σωλήνες".
δ. Γαιώδη υλικά επίστρωσης
Εάν προβλέπεται από την µελέτη η διάστρωση γαιωδών υλικών πάνω από την αµµοχαλικώδη
προστατευτική στρώση τα υλικά αυτά θα έχουν την παρακάτω κοκκοµετρική διαβάθµιση (εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στην µελέτη).
∆ιαβάθµιση υλικών

∆ιακύµανση ποσοστού %

0,001mm – 0,002 mm (άργιλος)

5 - 10

0,002 mm – 0,006 mm (ίλυς)

10 - 20

0,006 mm – 5 mm (άµµος)

45 - 55

5 mm – 16 mm (χαλίκια)

15 - 25

Η κοκκοµετρία θα προσδιορίζεται µε βάση το ΕΝ 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).
Η διαπερατότητα υλικών µε την κοκκοµετρία αυτή θα είναι της τάξης 1x10-4 m/sec, µε βαθµό
συµπύκνωσης τουλάχιστον 85% κατά Proctor.

2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
α. Γεωΰφασµα προστασίας της συνθετικής µεµβράνης
Οι συσκευασίες του γεωϋφάσµατος (ρολά) θα ελέγχονται για τυχόν κακώσεις και θα
επαληθεύεται ότι στην συσκευασία αναγράφεται ο προβλεπόµενος προς παράδοση τύπος.
Μαζί µε το υλικό θα παραδίδονται τα συνοδευτικά πιστοποιητικά δοκιµών της σειράς (παρτίδας)
του προϊόντος.
H Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την λήψη δειγµάτων υλικού για την διενέργεια πρόσθετων
ελέγχων σε πιστοποιηµένο εργαστήριο.
β. Αµµοχαλικώδη υλικά προστατευτικής στρώσης
Οι τυχόν προσωρινά αποτιθέµενες ποσότητες στο εργοτάξιο θα προστατεύονται από ανάµιξη
µε γαιώδη υλικά και από την επίδραση των οµβρίων. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την
µελέτη, θα διενεργείται µια σειρά εργαστηριακών ελέγχων (κοκκοµετρία, διαπερατότητα, όρια
Atterberg) ανά 1000 m3 υλικού ή 5000 m2 στρώσης.
γ. ∆ιάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης
Ισχύουν τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-03-01-00 "Κατασκευή Στραγγιστηρίων µε ∆ιάτρητους
Σωλήνες".

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
α. Γεωΰφασµα προστασίας της συνθετικής µεµβράνης
(Εάν προβλέπεται από την µελέτη η εφαρµογή γεωϋφάσµατος προστασίας επί της συνθετικής
µεµβράνης).
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Το γεωΰφασµα θα µεταφέρεται επί τόπου του έργου συσκευασµένο και θα εκτυλίσσεται από τα
ανάντη προς τα κατάντη µε την βοήθεια φορτωτή ελαστικοφόρου που θα φέρει κατάλληλη
εξάρτηση προσαρµοσµένη στον κουβά. Η διάστρωση των φύλλων θα γίνεται µε προσοχή επί
της µεµβράνης, ώστε να µην δηµιουργούνται αναδιπλώσεις. Σε επιφάνειες µε κλίσεις
µεγαλύτερες του 10% συνιστάται διαµήκης ραφή των λωρίδων του γεωϋφάσµατος. Σε
ηπιότερες κλίσεις µπορεί να γίνεται παράθεση των φύλλων κατά 50 cm (ή σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην µελέτη). Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η κίνηση εξοπλισµού
διάστρωσης ή µεταφοράς του γεωϋφάσµατος απ’ ευθείας επί της τοποθετηµένης
γεωµεµβράνης ή επί του γεωϋφάσµατος.
Το προσωπικό που θα ασχολείται µε την τάνυση του γεωϋφάσµατος (και ως εκ τούτου θα
κινείται επί της µεµβράνης) θα φορά ελαστικά υποδήµατα για την αποφυγή χαράξεων της
µεµβράνης.
Το γεωΰφασµα µαζί µε την γεωµεµβράνη θα αγκυρώνονται σε περιµετρική τάφρο στην στέψη
του στεγανοποιηµένου χώρου. Η τάφρος αγκύρωσης αµέσως µετά από την τοποθέτηση του
γεωϋφάσµατος θα γεµίζει µε αµµοχάλικο ή ισχνό σκυρόδεµα (ερµατισµός).
β. Αµµοχαλικώδης προστατευτική επίστρωση
Εάν προβλέπεται από την µελέτη η διάταξη σωλήνων αποστράγγισης (περιπτώσεις ΧΥΤΑ), η
τοποθέτηση των διάτρητων σωλήνων θα γίνεται σταδιακά και συγχρόνως µε την διάστρωση του
αµµοχάλικου προστασίας.
Κατά την διάστρωση του αµµοχαλικώδους στρώµατος προστασίας θα αποτίθενται αρχικά
ποσότητες υλικού ικανού πάχους στα χαµηλότερα σηµεία της στεγανοποιούµενης έκτασης και
θα ακολουθεί προοδευτικά η διάστρωση σε τρόπο ώστε τα µηχανήµατα να κινούνται πάντοτε
επί ήδη διαστρωθέντος υλικού.
Σε περίπτωση που θα προκληθεί φθορά της υποκείµενης µεµβράνης ή του γεωϋφάσµατος θα
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις ΠΕΤΕΠ περί συνθετικών µεµβρανών και γεωϋφασµάτων
για την αποκατάσταση των ζηµιών.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις θέσεις διέλευσης σωλήνων αποστράγγισης για την αποφυγή
έµφραξης ή φθοράς τους.
γ. ∆ιάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης
Για την τοποθέτηση των διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης ισχύουν τα καθοριζόµενα στην
οικεία ΠΕΤΕΠ.
Συνήθης πρακτική είναι η διαµόρφωση κοιλωµάτων στην επιφάνεια στεγανοποίησης στις θέσεις
διέλευσης των σωλήνων. Η µεµβράνη και το άνωθεν αυτής γεωΰφασµα προστασίας
ακολουθούν τα κοιλώµατα, η δε αµµοχαλικώδης προστατευτική στρώση διαµορφώνεται στις
περιπτώσεις αυτές λεία και χωρίς εξάρσεις.
δ. Περιµετρικές αγκυρώσεις
Η στεγανοποιητική µεµβράνη και τα γεωϋφάσµατα προστασίας αυτής (κάτω ή /και άνω
σύµφωνα µε την µελέτη) θα αγκυρώνονται σε περιµετρική τάφρο, στην στέψη της
στεγανοποιούµενης λεκάνης. Η τάφρος θα απέχει τουλάχιστον 0,50 m (η εξωτερική παρειά της)
από την στέψη του πρανούς του κοιλώµατος του ΧΥΤΑ ή της λιµνοδεξαµενής και θα έχει βάθος
τουλάχιστον 0,60 m.
Η τάφρος αγκύρωσης θα πληρούται µε αµµοχαλικώδη υλικά επαρκώς συµπυκνωµένα ή µε
ισχνό σκυρόδεµα. Οι εργασίες θα προχωρούν περιµετρικά κατά το πρόγραµµα εκτύλιξης /
διάστρωσης των γεωσυνθετικών.
ΠΕΤΕΠ:08-05-03-03
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4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

•

Έλεγχος τήρησης του φακέλου ποιοτικών στοιχείων του έργου.
-

Πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιµών ενσωµατούµενων υλικών.

-

Εργαστηριακοί έλεγχοι αµµοχαλικώδους προστατευτικής επίστρωσης.

Τοπογραφική αποτύπωση τελικής επιφάνειας προστατευτικής επίστρωσης.
Η αποτύπωση της επιφάνειας του υποστρώµατος της µεµβράνης έχει προηγηθεί των εργασιών
διάστρωσης αυτής. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται ο όγκος της αµµοχαλικώδους
προστατευτικής στρώσης.

5.

•

Οπτικός έλεγχος πλήρους κάλυψης των γεωσυνθετικών της λεκάνης της λιµνοδεξαµενής ή του
ΧΥΤΑ.

•

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος πάχους προστατευτικής στρώσης (τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά
1000 m2 επιφάνειας).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

Για την εκτέλεση των εργασιών διάστρωσης γεωϋφασµάτων σχετικά βαρέως τύπου (≥500gr/m2)
σε εκτεταµένες επιφάνειες απαιτείται η χρήση µηχανικού εξοπλισµού, τόσο για την εκτύλιξη των
ρολών όσο και για την συρραφή των γειτονικών φύλλων.

-

Η διακίνηση επί της στεγανωτικής συνθετικής µεµβράνης ενέχει κινδύνους ολισθήσεως και
πτώσεων.

-

Κατά την εκτύλιξη του γεωϋφάσµατος η πνοή ανέµου µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα.

-

Η χειρωνακτική υποβοήθηση εργασιών διάστρωσης υλικών που εκτελούνται µε µηχανικά µέσα
ενέχει κινδύνους οφειλόµενους σε απροσεξία των χειριστών.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το πλαίσιο των µέτρων υγείας και ασφάλειας καθορίζεται από το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)
του έργου, σε εφαρµογή των κείµενων διατάξεων και της οδηγίας 92/57/EE, που αναφέρεται στις
«Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων».
Το απασχολούµενο προσωπικό θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασµένο µε τα ακόλουθα µέσα ατοµικής
προστασίας (ΜΑΠ):
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Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).
ΠΕΤΕΠ:08-05-03-03

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α. Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, κοπή, τοποθέτηση, ραφή ή επικάλυψη και αγκύρωση
γεωϋφάσµατος προστασίας της γεωµεµβράνης: σε τετραγωνικά µέτρα (m2) τελικής επιφάνειας
(χωρίς να προσµετρώνται οι επικαλύψεις)
β. Προµήθεια αµµοχαλικώδους υλικού προστατευτικής στρώσης, µεταφορά από οποιαδήποτε
απόσταση, διάστρωση και µερική συµπύκνωση αυτού: σε κυβικά µέτρα (m3) υπολογιζόµενα µε
λήψη διατοµών
γ. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρης τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων
αποστράγγισης: σε τρέχοντα µέτρα πλήρως τοποθετηµένου δικτύου, ανάλογα µε τα υλικά
κατασκευής (HDPE ή PVC) και την διάµετρο. Βλ. σχετικά και ΠΕΤΕΠ 08-03-01-00 "Κατασκευή
Στραγγιστηρίων µε ∆ιάτρητους Σωλήνες"
Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες συµπεριλαµβάνονται:
-

Η απασχόληση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού για
την εκτέλεση των εργασιών

-

Η επί τόπου του έργου αποθήκευση και φύλαξη και οι πλάγιες µεταφορές όλων των
ενσωµατούµενων υλικών

-

Οι απαιτούµενες δοκιµές και έλεγχοι των ενσωµατούµενων υλικών σύµφωνα µε την παρούσα
ΠΕΤΕΠ

-

Οι δαπάνες (εργασία και υλικά) για την αποκατάσταση τυχόν µη συµµορφώσεων σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ

ΠΕΤΕΠ:08-05-03-03
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