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Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων

1.

ΠΕΤΕΠ

09-05-04-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Περιλαµβάνονται οι εργασίες για την πλήρωση µε λιθορριπές και αµµοχάλικα των κυψελών των
πλωτών κιβωτίων (“caissons”) για την κατασκευή λιµενικών έργων βαρύτητας.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η πλήρωση των κυψελών των πλωτών κιβωτίων (“caissons”) , θα γίνεται µε αµµοχάλικα, εκτός αν
από την µελέτη προβλέπεται λιθοπλήρωση λόγω ειδικών συνθηκών (π.χ. απαιτήσεων
απορρόφησης κυµατικής ενέργειας µέσω οπών των κυψελών κ.α. ). Οπότε στην ειδική περίπτωση
πλήρωσης µε λιθορριπές, οι λίθοι θα προέρχονται από λατοµεία ή άλλο κατάλληλο δανειοθάλαµο
µε πετρώµατα που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
α) Φυσικοί λίθοι
Οι φυσικοί λίθοι θα προέρχονται από πετρώµατα υγιή και θα είναι γωνιώδη κατά την θραύση
εφόσον οι λίθοι αυτοί προέρχονται από λατόµευση, συµπαγή, σκληρά, πυκνά, ανθεκτικά σε
µηχανικές κοπώσεις, επίδραση του ατµοσφαιρικού αέρα και µεταβολές των καιρικών συνθηκών.
Θα είναι απαλλαγµένα από ανοικτές oπές, ρήγµατα ή επίπεδα διάκλασης, ρωγµές που
δηµιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσµίξεις και εγκλείσµατα άλλων
πετρωµάτων, τα οποία συµβάλλουν στην ρηγµάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της
µεταφοράς και τοποθέτησης και που µπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραµονή τους
στον ατµοσφαιρικό αέρα ή µέσα στο θαλάσσιο νερό.
Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει
µε τις πρότυπες προδιαγραφές πρωτίστως κατά τα Ευρωπαικά Πρότυπα ΕΝ ή κατά τα
αντίστοιχα πρότυπα ASTM ή AASHTO, ως εξής:
• EN 1367-2: Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulphate test ή
Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or
Magnesium Sulfate (ASTM C 88-99a-73, AASHTO T-104).
• EN 1097-6: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of the particle density and water absorption ή
Standard Test Methods for Absorption and Bulk Specific Gravity of Dimension Stone (ASTM
C 97-02).
• EN 1097-2: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods
for the determination of resistance to fragmentation ή
Standard Test Method for Compressive Strength of Dimension Stone (ASTM C 170-90).
• Standard Test Method for Resistance to Degradation by Abrasion and Impact in the Los
Angeles Machine (ASTM C 131).
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Το λατοµείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαµος, υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας
µετά την εκτέλεση των ακολούθων δοκιµών:
• Ελάχιστο ειδικό βάρος λίθου (προσδιοριζόµενο κατά ASTM C97-02-47): 2,50 t/m3.
• Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%) (προσδιοριζόµενη κατά ASTM C97-0247): 2%.
• Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακµής 5 cm) (προσδιοριζόµενη κατά ASTM C175-90-50):
650 kp/cm2
• Mέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιµή υγείας (5 κύκλων) µε χρήση θειικού
νατρίου (προσδιοριζόµενη κατά ASTM C88-99a-73 ή κατά AASHTO T-104): 10%.
• Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles (προσδιοριζόµενη κατά ASTM C 131):
µικρότερη από 40%.
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας του λατοµείου ή του δανειοθαλάµου θα γίνουν τρεις
σειρές ελέγχων ως άνω και θα ληφθεί ο µέσος όρος των εργαστηριακών αποτελεσµάτων. Στη
συνέχεια θα γίνεται µια σειρά ελέγχων ανά ποσότητα 500 m3 λιθορριπών.
Επίσης για να αποκλεισθούν αµφιβολίες για την υγεία και τις λοιπές απαιτούµενες ιδιότητες των
πετρωµάτων, θα διενεργείται εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χηµικής
σύνθεσης.
Για την πλήρωση των κυψελών των κιβωτίων, η διαβάθµιση των χρησιµοποιούµενων
λιθορριπών, θα καθορισθεί από την µελέτη, σε συνάρτηση µε την περίπτωση χρήσης της (π.χ.
απορρόφηση κυµατικής ενέργειας µέσω των κενών) και της µεθόδου λιθοπλήρωσης.
Ένα ικανοποιητικό δείγµα λιθορριπών θα κρατείται επί τόπου ως υπόδειγµα για την κατασκευή.
β) Αµµοχάλικα
Τα χρησιµοποιούµενα αµµοχάλικα θα είναι προελεύσεως χειµάρρων ή ορυχείων.
Θα ενσωµατώνονται στο έργο µόνον µετά από εργαστηριακό έλεγχο υγείας πετρώµατος,
κοκκοµετρικής διαβάθµισης και περιεκτικότητας σε γαιώδη υλικά και φυτικές γαίες.
∆εν γίνονται αποδεκτή περιεκτικότητα γαιωδών και φυτικών προσµίξεων πέραν του 5%.
Οι έλεγχοι θα γίνονται ανά 500 m3 υλικού.
γ) Κατάλληλα βυθοκορήµατα σύµφωνα µε (α).

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι εργασίες πλήρωσης των κυψελών των πλωτών κιβωτίων µε αµµοχάλικα και σε ειδικές
περιπτώσεις µε λιθορριπές, συνίστανται στην παραγωγή ή προµήθεια καταλλήλων υλικών
σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές, στη φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά,
βύθιση, διάστρωση και µόρφωση των οριζοντίων στρώσεων, όπως ορίζεται στα σχέδια και
σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις.
Τα υλικά πλήρωσης θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις και στις στάθµες, που
καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης. Οι τελικές επιφάνειες πρέπει µακροσκοπικά
να δίνουν την εντύπωση µιας κατά το δυνατόν επίπεδης επιφάνειας.
Η πλήρωση των κυψελών του πλωτού κιβωτίου θα γίνεται σύµφωνα µε την αλληλουχία και τις
στάθµες που καθορίζονται από την µελέτη. Πλήρωση των κυψελών σε περισσότερες της µίας
φάσης, µπορεί να γίνει εφόσον προβλέπεται από την µελέτη (π.χ. µερική πλήρωση κατά την
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πλεύση και συµπλήρωση µέχρι τελικής στάθµης µε την πόντιση του κιβωτίου στην οριστική του
θέση).
Οι επιτρεπόµενες ανοχές για τις τελικές στάθµες πλήρωσης των κυψελών καθώς και τις τυχόν
καθοριζόµενες από την µελέτη ενδιάµεσες στάθµες είναι ± 0,05 m.
Τα υλικά πλήρωσης που παρουσιάζουν ελλειµµατικές τελικές στάθµες θα συµπληρώνονται µε
έξοδα του Αναδόχου µε τις κατάλληλες ποσότητες υλικών.
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.
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 ευστάθειας ή
λειτουργίας του έργου θα αποµακρύνονται µε έξοδα του Αναδόχου.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελέγχονται οι προδιαγραφόµενες στάθµες πλήρωσης των κυψελών των πλωτών κιβωτίων, καθώς
και οι τελικές επιφάνειες, που πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση µιας κατά το δυνατόν
επίπεδης επιφάνειας.

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.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι λιθορριπές και τα αµµοχάλικα που θα χρησιµοποιηθούν για την πλήρωση των κυψελών των
πλωτών κιβωτίων, επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα (m3), µε βάση τον όγκο των κυψελών που
λιθοπληρώνονται µέχρι τις θεωρητικές στάθµες σε σχέση µε την στάθµη αναφοράς της µελέτης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια
µεταφορά και πλήρωση των κυψελών σύµφωνα µε την µελέτη και την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
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