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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).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
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Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση
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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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Υποθαλάσσια ∆ιάστρωση Γεωπλεγµάτων

1.

ΠΕΤΕΠ

09-03-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελεί η υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγµάτων
στον θαλάσσιο πυθµένα ή σε ύφαλες στρώσεις, είτε για την ενίσχυση της θεµελίωσης λιµενικών
έργων και την βελτίωση της ευστάθειας του πυθµένα, είτε για τον διαχωρισµό εδαφικών στρώσεων
µε σκοπό τον περιορισµό των διαφορικών καθιζήσεων είτε για την προστασία πρανών από
διαφυγή υλικού (σε συνδυασµό µε χρήση υφαντού ή µη γεωυφάσµατος).
Περιλαµβάνονται τα χρησιµοποιούµενα υλικά και οι εργασίες διάστρωσης των γεωπλεγµάτων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Το υλικό κατασκευής των γεωπλεγµάτων θα είναι συνθετικά (πολυµερή) φύλλα ή συνθετικές ίνες
µε κατάλληλες επικαλύψεις (PVC ή ασφαλτικά).

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα γεωπλέγµατα θα έχουν την ίδια ή διαφορετική αντοχή εφελκυσµού ανά διεύθυνση (σύµφωνα µε
την µελέτη του έργου).
Τα γεωπλέγµατα θα διαθέτουν τις ακόλουθες µηχανικές ιδιότητες, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από την µελέτη του έργου (κατά περίπτωσιν, ανάλογα µε το είδος του γεωπλέγµατος):
•

Εφελκυστική αντοχή, κατά την κύρια ή/και δευτερεύουσα διέυθυνση λειτουργίας, µεγαλύτερη
από τις ελάχιστες επιτρεπόµενες

•

Μέγιστη επιµήκυνση κατά την θραύση, κατά την κύρια ή/και δευτερεύουσα διέυθυνση
λειτουργίας, µικρότερη από τις µέγιστες επιτρεπόµενες (ενεργοποίηση αντοχής των
γεωπλεγµάτων χωρίς σηµαντικές παραµορφώσεις)

•

Ετήσιο ερπυσµό υπό φορτίο 60% του µεγίστου (ανά διεύθυνση λειτουργίας) µικρότερο του
µέγιστου επιτρεπόµενου

•

Αντοχή εφελκυσµού των κόµβων σε συνάρτηση της αντίστοιχης αντοχής των νεύρων
µεγαλύτερη από την ελάχιστη επιτρεπόµενη.

•

Βάρος και πάχος µεγαλύτερο ή ίσο από το ελάχιστο επιτρεπόµενο.

•

Ανθεκτικότητα έναντι προσβολής από α) χηµικές επιδράσεις (όπως ελαίων, χλωρίων, οξέων
και αλκαλίων σε µορφές και συγκεντρώσεις που παρουσιάζονται στα εδάφη, στο νερό της
θάλασσας και στα υπόγεια ύδατα που υπάρχουν στο χώρο του έργου) β) βιολογικούς
παράγοντες (βακτηρίδια) και γ) υπεριώδη ακτινοβολία (το υλικό πρέπει να παρουσιάζει επαρκή
αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία έτσι ώστε οι φυσικές του ιδιότητες να ικανοποιούν τις
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προδιαγραφές µετά από έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία κατά την θερινή περίοδο για χρονικό
διάστηµα 30 ηµερών στην περιοχή κατασκευής του έργου).
Ελέγχεται το πληροφοριακό υλικό από το (-α) εργοστάσιο(-α) παραγωγής των γεωπλεγµάτων, το
οποίο θα περιλαµβάνει
α) καταλόγους και τεχνικά φυλλάδια, συστάσεις και οδηγίες του κατασκευαστή για την µέθοδο
µεταφοράς, αποθήκευσης, ελέγχου, κοπής στα απαιτούµενα µήκη, ύφαλης τοποθέτησης και
σύνδεσης των τεµαχίων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης του έργου και
β) πιστοποιητικά καταλληλότητας των προτεινοµένων προς ενσωµάτωση στο έργο
γεωπλεγµάτων, στα οποία θα αναγράφεται η ονοµασία του εργοστασίου παραγωγής, η
ηµεροµηνία και τοποθεσία παραγωγής, οι πρώτες ύλες για την παραγωγή των γεωπλεγµάτων
και θα πιστοποιείται ότι τα προτεινόµενα υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσης
προδιαγραφής.
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας θα συνοδεύονται από αποτελέσµατα δοκιµών (test results) για
τις ακόλουθες ιδιότητες των γεωπλεγµάτων (κατά περίπτωσιν, ανάλογα µε το είδος του
γεωπλέγµατος):

Πίνακας 1
Ιδιότης

Προδιαγραφή ελέγχου

Εφελκυστική αντοχή κατά την κύρια διεύθυνση
λειτουργίας

KN/m

EN ISO 10319:1996 1

Μεγίστη επιµήκυνση κατά την θραύση, κατά
την κύρια διεύθυνση λειτουργίας

%

EN ISO 10319:1996 1

Εφελκυστική αντοχή κατά την δευτερεύουσα
διεύθυνση λειτουργίας

KN/m

EN ISO 10319:1996 1

Μεγίστη επιµήκυνση κατά την θραύση, κατά
την δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας

%

EN ISO 10319:1996 1

%log10t

EN ISO 13431:1999 2

g/m2

EN ISO 9864:2005 3

Ερπυσµός υπό εφελκυσµό
Μάζα
1

Μονάς
µετρήσεως

EN ISO 10319:1996: Geotextiles - Wide-width tensile test (ISO 10319:1993) -- Γεωυφάσµατα - ∆οκιµή

εφελκυσµού κατά πλάτος των ταινιών
2

EN ISO 13431:1999: Geotextiles and geotextile-related products - Determination of tensile creep and creep

rupture behaviour (ISO 13431:1999) -- Γεωυφάσµατα και συναφή προϊόντα. Προσδιορισµός αντοχής
απόσχισης υπό εφελκυστικό ερπυσµό.
3

EN ISO 9864:2005: Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles

and geotextile-related products (ISO 9864:2005) -- Προσδιορισµός βάρους γεωυφάσµατος ανά µονάδα
επιφάνειας

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
α. Παραλαβή
Τα γεωπλέγµατα θα παραδίδονται επί τόπου του έργου σε κυλινδρικούς ρολούς χωρίς συνδέσεις,
ελάχιστου πλάτους 3.50 m. Το συνολικό µήκος κάθε ρολού θα πρέπει να είναι επαρκές, έτσι ώστε
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να τοποθετείται µία πλήρης λωρίδα σε µία φάση, χωρίς σύνδεση στα διάφορα οριζόντια ή επικλινή
τµήµατα που καλύπτει, εκτός αν από τον κατασκευαστή επιτρέπεται και υποδεικνύεται η σύνδεση
κατά την διαµήκης (κύρια) διεύθυνση.
β. Αποθήκευση
Κατά την φάση κατασκευής, τα γεωπλέγµατα δεν θα πρέπει να παραµένουν εκτεθειµένα στην
ηλιακή ακτινοβολία για µακρό χρονικό διάστηµα.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ελέγχεται η µέθοδος τοποθέτησης των γεωπλεγµάτων στον θαλάσσιο πυθµένα ή τεχνητό επίπεδο
ή πρανές, από κατάλληλο πλωτό εξοπλισµό, καθώς επίσης και οι κατασκευαστικές διατάξεις
πόντισης (ενδεικτικά αναφέρονται συγκράτηση από πλωτές φορτηγίδες ή άλλα πλωτά µέσα και
τµηµατική καταβύθιση µε προσθήκη τερµατισµού π.χ. µε λιθοσυντρίµµατα, σε περιπτώσεις που
είτε το ειδικό τους βάρος είναι µικρότερο του θαλασσίου ύδατος, είτε η πόντιση τους γίνεται υπό
συνθήκες θαλάσσιων ρευµάτων ή κυµατισµών).

3.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΝ ΞΗΡΩ
Σε περίπτωση δυσµενών συνθηκών τοποθέτησης (π.χ. µεγάλο βάθος τοποθέτησης, περιοχές
εκτεθειµένες σε κυµατισµούς ή/και θαλάσσια ρεύµατα κλπ.), θα προετοιµάζονται λωρίδες
γεωπλέγµατος όσο το δυνατόν µεγαλύτερου πλάτους (τουλάχιστον 15.0 µέτρων), δια συνδέσεως
των γεωπλεγµάτων στην ξηρά.
Η εν ξηρώ σύνδεση των γεωπλεγµάτων θα εκτελείται δια προσδέσεως µε κατάλληλα υλικά
(ανάλογα µε τον τύπο του γεωπλέγµατος) ή συγκολλήσεως, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή του υλικού. Στην περίπτωση γεωπλεγµάτων διαφορετικής αντοχής ανά διεύθυνση, η
εν ξηρώ σύνδεση θα γινεται µόνον παράλληλα προς την δευτευρεύουσα διεύθυνση λειτουργίας του
γεωπλέγµατος. Το ελάχιστο επιτρεπόµενο ενεργό πλάτος της εν ξηρώ, σύνδεσης των
γεωπλεγµάτων, εξαρτάται από την µέθοδο σύνδεσης των φύλλων γεωπλεγµάτων που εγγυάται ο
κατασκευαστής του υλικού.

3.3. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
Κατά την προετοιµασία, µεταφορά, πόντιση και υποθαλάσσια διάστρωση των γεωπλεγµάτων, θα
πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προστασίας για την αποφυγή τραυµατισµού του
υλικού. Η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετούνται τα γεωπλέγµατα θα πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν επίπεδη και οι προεξέχοντες λίθοι ή βραχώδεις σχηµατισµοί (υφιστάµενοι ή /και
προβλεπόµενοι από την µελέτη του έργου) να είναι επιτρεπόµενων διαστάσεων µε βάση τις
διαστάσεις των βρόγχων και την αντοχή του γεωπλέγµατος.
Στην περίπτωση γεωπλεγµάτων διαφορετικής αντοχής ανά διεύθυνση, η σύνδεση ή παράθεση
τους κατά την κύρια διεύθυνση λειτουργίας θα επιτρέπεται να γίνεται µόνο κατόπιν οδηγιών του
κατασκευαστή.
Για την προσωρινή εξασφάλιση και προστασία των τοποθετηµένων λωρίδων γεωπλέγµατος,
αµέσως µετά την διάστρωση κάθε λωρίδα θα καλύπτεται µερικώς µε στρώση καταλλήλου πάχους,
από τα προβλεπόµενα από την µελέτη του έργου υλικά (άµµος ή λιθορριπές).
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Έλεγχος τοποθέτησης
Η επιτρεπόµενη απόκλιση της οριζοντιογραφικής τοποθέτησης των γεωπλεγµάτων είναι ± 5% της
αντίστοιχης διάστασης του γεωπλέγµατος, για όλες τις µεθόδους πόντισης και τοποθέτησης.

5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
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 ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες υποθαλάσσιας τοποθέτησης γεωπλεγµάτων επιµετρώνται ανά τετραγωνικό µέτρο
πραγµατικής καλυπτόµενης επιφανείας. Οι απαιτούµενες ποσότητες γεωπλέγµατος για συνδέσεις
και επικαλύψεις θεωρούνται ανοιγµένες στην πραγµατική επιφάνεια κάλυψης µε γεώπλεγµα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, η
φορτοεκφόρτωση και η εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την µελέτη και την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
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