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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).
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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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Εξυγίανση πυθµένα µε αµµοχαλικώδη υλικά

1.

ΠΕΤΕΠ

09-03-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Περιλαµβάνονται οι εργασίες για την εξυγίανση του πυθµένα µε αµµοχαλικώδη υλικά
διστρωνόµενα σε αύλακα διανοιγµένο µε εκσκαφή του φυσικού πυθµένα στο προκαθορισµένο από
την µελέτη βάθος για την θεµελίωση κρηπιδότοιχων, µώλων, κυµατοθραυστών και λοιπών
λιµενικών έργων βαρύτητας.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα χρησιµοποιούµενα αµµοχάλικα θα είναι προελεύσεως χειµάρρων ή ορυχείων ή λατοµείου,
αυτούσια, µετά από διαλογή ή και σταθεροποιούµενου τύπου αµµοχάλικα που θα παραχθούν µε
θραύση.
Θα ενσωµατώνονται στο έργο µόνον µετά από εργαστηριακό έλεγχο υγείας πετρώµατος,
κοκκοµετρικής διαβάθµισης και περιεκτικότητας σε γαιώδη υλικα και φυτικές γαίες.
∆εν γίνονται αποδεκτή περιεκτικότητα γαιωδών και φυτικών προσµίξεων πέραν του 5%.
Οι έλεγχοι θα γίνονται ανά 500 m3 υλικού.
Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για τα αµµοχάλικα θα γίνονται
σύµφωνα µε τα Ευρωπαικά Πρότυπα ΕΝ ή κατά τα αντίστοιχα πρότυπα ASTM ή AASHTO, ως
εξής:
EN 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.

EN 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.

EN 1097-6:2000

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- Έλεγχοι
µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισµός
πυκνότητος κόκκων και υδατοαπορρόφυσης..

EN 1936:1999

Natural stone test method - Determination of real density and apparent
density, and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων Προσδιορισµός της πραγµατικής και φαινοµένης πυκνότητας και του ολικού
και ανοικτού πορώδους

EN 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.

EN 1926:1999

Natural stone test methods - Determination of compressive strength -Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη

ΠΕΤΕΠ:09-03-01-00

1/3

EN 14157:2004

3.

Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance -Φυσικοί λίθοι - Προσδιορισµός αντίστασης σε απότριψη (σχετ. ASTM
C131: Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles)

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες εξυγίανσης πυθµένα µε αµµοχάλικα συνίστανται στην παραγωγή ή προµήθεια
καταλλήλων υλικών, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία και
θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, διάστρωση και µόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών,
όπως ορίζεται στα σχέδια και σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις.
Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες των εξυγιαντικών στρώσεων του έργου θα κατασκευασθούν
σύµφωνα µε τις παρακάτω επιτρεπόµενες ανοχές, αυτές δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειµµατικές
στάθµες ή διαστάσεις, θα συµπληρώνονται µε τις απαιτούµενες ποσότητες υλικών, ώστε να
προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη διατοµή.
Οι επιτρεπόµενες ανοχές είναι οι ακόλουθες:
• Χαράξεις:
0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης
• Πάχη στρώσεων κατά την κατασκευή (όχι τελικών σταθµών):
-10% έως +15 % του πάχους στρώσης
• Στάθµες στρώσεων σε σχέση µε την Κατωτάτη Ρηχία *:
-0,3m έως +0,5m
*Πηγή CIRIA:Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering, 1991. Εγχειρίδιο για
την χρήση βραχώδων υλικών σε εφαρµογές παρακτίων έργων.
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα
αποµακρύνονται από το Έργο µε έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από άλλα
κατάλληλα.
Τα αµµοχάλικα θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια και στις
στάθµες που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης. Το πάχος κάθε στρώσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1m. Η διάστρωση και µόρφωση των οριζόντιων επιφανειών και των
πρανών γίνεται µε τη βοήθεια δύτη.
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση µιας κατά το δυνατόν
επίπεδης επιφάνειας.
Υλικά, τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της µελέτης και
εφόσον κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσµενή επίδραση επί της ευσταθείας ή
λειτουργίας του έργου. θα αποµακρύνονται.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελέγχονται οι προδιαγραφόµενες ανοχές των πρανών και των υπολοίπων επιφανειών των
εξυγιαντικών στρώσεων του έργου.
Ελέγχονται οι τελικές επιφάνειες, που πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση µιας κατά το
δυνατόν επίπεδης επιφάνειας.
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5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα ειδικά µέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιµενικών Έργων, ισχύει η ΠΕΤΕΠ 0919-01-00 «Μέτρα υγιεινής - ασφάλειας και µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την
κατασκευή λιµενικών έργων».

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επµέτρηση της εργασίας θα γίνει σε m3, του όγκου του υλικού µετρούµενου µε εφαρµογή των
θεωρητικών διατοµών της µελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθµες και τα πρανή και µε βάση τα
αρχικά βυθόµετρα του πυθµένα που λαµβάνονται από την Υπηρεσία.
Οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα του υλικού προκύψει λόγω διείσδυσής του στον πυθµένα ή
καθίζησης του πυθµένα, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια υλικού λόγω διασποράς του για
οποιοδήποτε λόγο είναι ανηγµένη στην τιµή της εργασίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια του υλικού, η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά και η
τοποθέτηση του υλικού στο έργο σύµφωνα µε την µελέτη και την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
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