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Κυψελωτοί Τεχνητοί Ογκόλιθοι και Ογκόλιθοι
Ειδικού Σχήµατος

1.

ΠΕΤΕΠ

09-07-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελούν οι πρόχυτοι κυψελωτοί ογκόλιθοι από
οπλισµένο σκυρόδεµα, που προορίζονται για την κατασκευή λιµενικών έργων βαρύτητας
(κρηπιδοτοίχων, προβλητών, νησίδων, µώλων ή κυµατοθραυστών µε κατακόρυφο µέτωπο,
βάθρων κλπ.).
Περιλαµβάνονται οι εργασίες εντύπισης, τοποθέτησης του οπλισµού, σκυροδέτησης, άρσης,
µεταφοράς, τοποθέτησης των ογκολίθων και προφόρτισης των στηλών. Επίσης περιλαµβάνονται
τα πάσης φύσεως βοηθητικά εξαρτήµατα/κατασκευές για την κατασκευή των ογκολίθων
(σιδηρότυποι, εξαρτήµατα ανάρτησης, δάπεδα σκυροδετήσεως κλπ.).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων είναι α)
σκυρόδεµα και β) σιδηρούς οπλισµός (κατά περίπτωσιν).

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
2.2.1. Σκυρόδεµα
Γενικά ισχύει ο ΚΤΣ-97 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ειδικότερα η ΠΕΤΕΠ 01-01 (Παραγωγή και
∆ιάστρωση Σκυροδέµατος) µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις/συµπληρώσεις:
•

Το τσιµέντο θα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Προτύπου EN 197-1:2000 “Cement - Part 1:
Composition, specifications and conformity criteria for common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1:
Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα.” και θα είναι τύπου
CEM IV/B (P-W) 32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 32.5 N. Απαγορεύεται η χρήση τσιµέντου
ανθεκτικού σε θειϊκά (τύπου IV κατά το Π∆244/80) για την παραγωγή του οπλισµένου
σκυροδέµατος των κυψελωτών ογκολίθων.

•

Το σκυρόδεµα των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C20/25
εκτός εάν στην µελέτη του έργου προδιαγράφεται ακόµη µεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή.
Τα υλικά του σκυροδέµατος των τεχνητών ογκολίθων θα είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες
Ελληνικούς Κανονισµούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης.

•

Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέµατος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέµατος
σε τσιµέντο καθορίζεται σε 400 kg τσιµέντου ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος. Η τήρηση της
ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο είναι υποχρεωτική ακόµη και στις περιπτώσεις
που
α) η προδιαγραφόµενη από την µελέτη κατηγορία σκυροδέµατος βάσει της µελέτης συνθέσεως
του Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί µε µικρότερη περιεκτικότητα τσιµέντου, ή
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β) η εφαρµογή της αναφερόµενης από την παρούσα προδιαγραφή ελάχιστης περιεκτικότητας
του σκυροδέµατος σε τσιµέντο, έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή σκυροδέµατος κατηγορίας
(χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούµενη.
•

Το νερό αναµείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέµατος των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων
θα προέρχεται από το δίκτυο ποσίµου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Σχεδίου Προτύπου EN 1008:2002: Mixing water for concrete - Specification for sampling,
testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή
για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού. Απαγορεύεται η
χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του σκυροδέµατος.

•

Η κάθιση του σκυροδέµατος (slump), µετρούµενη µε τη δοκιµή του κώνου ABRAMS, θα πρέπει
να είναι κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες που κατασκευάζονται οι κυψελωτοί ογκόλιθοι
(πυκνότητα οπλισµού, διαστάσεις κλπ.), γενικά όµως θα χρησιµοποιείται σκυρόδεµα που
ανήκει στην κατηγορία του “πλαστικού” και “ηµίρευστου” σκυροδέµατος (µε κάθιση µεγαλύτερη
από 3 εκ.).

•

Η αναλογία νερού-τσιµέντου θα πρέπει να είναι µικρότερη του 0.48, κατά Κ.Τ.Σ.- 97.

•

Τα πρόσµικτα θα προσδιορισθούν από την µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος που θα πρέπει
να συνταχθεί από τον Ανάδοχο. Τα πρόσµικτα σκυροδέµατος θα πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του άρθρου 4, παρ. 4.5. του Ελληνικού Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος-97
(ΚΤΣ-1997, Φ.Ε.Κ. 315/Β/17.04.1997) καθώς και του EN 934-2:2001: Admixtures for concrete,
mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking
and labelling -- Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα
σκυροδέµατος - Ορισµοί απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση. . Η προσθήκη
των προσµίκτων θα γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος. Τα πρόσµικτα θα
µπορούν να προστεθούν στο σκυρόδεµα κατά την ανάµιξή ή προ της σκυροδέτησης στο
εργοτάξιο. Οι αναλογίες ενός συγκεκριµένου πρόσµικτου στο µείγµα του σκυροδέµατος θα
συµφωνηθούν προ της οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της µελέτης
σύνθεσης.

•

Το σκυρόδεµα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον µικρό λόγο νερού προς τσιµέντο. Η
απαίτηση της ρευστότητας θα καλυφθεί µε την χρήση ρευστοποιητού που θα προβλέπεται από
τη µελέτη συνθέσεως.

2.2.2.

Οπλισµός

Γενικά ισχύουν οι ΠΕΤΕΠ 01-02-01 (Σιδηροπλισµός) και ΠΕΤΕΠ 01-02-02 (∆οµικά πλέγµατα), µε
τις ακόλουθες τροποποιήσεις/συµπληρώσεις:
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•

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση οπλισµών κατασκευασµένων µε την µέθοδο δεσµίδων (έλαση
δεσµίδων απο παλιό σίδερο µε αυτογενή συγκόλληση κ.λ.π.). Επίσης απαγορεύεται η
χρησιµοποίηση οπλισµού που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραµορφώσεις.

•

Ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στους κυψελωτούς ογκολίθους θα είναι οµοιογενής,
δεν θα παρουσιάζει διαλείψεις συνέχειας κατά την προεργασία και θα καθαρίζεται καλά απο
ακαθαρσίες, λίπη και σκουριά πριν απο τη χρήση του. Η κάµψη του σιδήρου των διαµέτρων
µέχρι 25 mm θα γίνεται πάντοτε εν ψυχρώ και ποτέ εν θερµώ. Για διατοµές µεγαλύτερες των
25 mm επιτρέπεται η εν θερµώ κάµψη του σιδήρου.

•

Θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας S500s σύµφωνα µε το πρότυπο prENV 10081-3:2002 και τον
Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ., Φ.Ε.Κ.
381/Β/24-3-2000), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη του έργου.
ΠΕΤΕΠ:09-07-02-00

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΠΕΤΕΠ 01-01(Παραγωγή και ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος), ΠΕΤΕΠ
01-02-01 (Σιδηροπλισµός) και ΠΕΤΕΠ 01-02-02 (∆οµικά Πλέγµατα). Στην περίπτωση
χρησιµοποιήσεως ετοίµου σκυροδέµατος, πέραν των προβλεπόµένων στις ανωτέρω ΠΕΤΕΠ, στα
δελτία αποστολής θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά και στην περιεκτικότητα του σκυροδέµατος
σε τσιµέντο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΤΥΠΟΙ (ΚΑΛΟΥΠΙΑ) ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΕΤΕΠ 01-04-03 (Σιδηρότυποι) µε τις ακόλουθες
συµπληρώσεις/τροποποιήσεις. Οι τύποι των τεχνητών ογκολίθων θα επαλείφονται εσωτερικά µε
αποκολλητικό υλικό για την εύκολη αφαίρεσή τους. Οι τύποι θα ενισχύονται µε νευρώσεις και
ντίζες, ώστε να µην παραµορφώνονται κατά την σκυροδέτηση και να εξασφαλίζεται η απόλυτη
επιπεδότητα και κατακορυφότητα των πλευρικών επιφανειών των τεχνητών ογκολίθων καθώς
επίσης και η ορθογωνικότητα µεταξύ αυτών.

3.2. ∆ΑΠΕ∆Ο ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΩΣ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται επίπεδο µεταλλικό τεµάχιο βάσης ως τµήµα του
καλουπιού, η σκυροδέτηση των τεχνητών ογκολίθων θα γίνεται υποχρεωτικά επί απόλυτα
οριζοντιωµένου δαπέδου από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, ικανoύ πάχους για την ανάληψη
των φορτίων του νωπού και σκληρυµένου σκυροδέµατος των ογκολίθων χωρίς επιφανειακή
παραµόρφωση ή ρηγµάτωση. Απαγορεύεται η σκυροδέτηση των ογκολίθων σε δάπεδα από άµµο
ή αµµοχάλικο (ανεξάρτητα του βαθµού συµπύκνωσης).
Στην περίπτωση σκυροδέτησης επί δαπέδου από σκυρόδεµα, για την εύκολη αποκόλληση των
ογκολίθων, πριν την έναρξη της σκυροδέτησης θα έχουν διαστρωθεί επί του δαπέδου
αντικολλητικά φύλλα από κατάλληλο υλικό (ναϋλον, πισσόχαρτο κλπ.), αφού προγηθεί επιµελής
καθαρισµός της επιφάνειας του δαπέδου από πάσης φύσεως και µεγέθους στερεά απορρίµατα,
µικροϋλικά κλπ. Η διάστρωση των αντικολλητικών φύλλων θα πρέπει να είναι επιµελής και να
εξασφαλίζει την διατήρηση της απόλυτης επιπεδότητας της βάσεως των ογκολίθων. Τα
αντικολλητικά φύλλα δεν θα πρέπει να υφίστανται µετακινήσεις ή παραµορφώσεις κατά την
διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης (λόγω π.χ. πτώσης του νωπού σκυροδέµατος από µεγάλο
ύψος, δόνησης του σκυροδέµατος, κυκλοφορίας του προσωπικού κλπ.).

3.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΕΤΕΠ 01-02-01 (Σιδηροπλισµός)
συµπληρώσεις / τροποποιήσεις.

µε τις ακόλουθες

•

Οι τελικές επικαλύψεις από σκυρόδεµα όλων των οπλισµών καθώς και των συνδετήρων των
κυψελωτών ογκολίθων θα είναι 60mm, εκτός εάν από τα σχέδια της µελέτης του έργου
καθορίζονται µεγαλύτερες.

•

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στη διατήρηση της προβλεπόµενης µορφής και της θέσεως των
οπλισµών καθώς και στη σωστή σύνδεση, µε σύρµα, των συνεχόµενων ράβδων που
εφελκύονται ή θλίβονται (κύριοι οπλισµοί), µε τον οπλισµό διανοµής και τους συνδετήρες.
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•

Στους οπλισµούς που καταπονούνται σε εφελκυσµό, η σύνδεση µε σύρµα δεν επιτρέπεται
και αντικαθίσταται µε συγκόλληση.

•

Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, ο οπλισµός πρέπει να συγκρατείται στην ακριβή του
θέση. Η απαιτούµενη
επικάλυψη όλων των οπλισµών απο σκυρόδεµα πρέπει να
εξασφαλίζεται µε την ανάρτηση των οπλισµών και την χρησιµοποίηση ανάστροφων
αναβολέων (καβαλέττα) ή πλαστικών αποστατών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται για την
πλευρική επικάλυψη των συνδετήρων.

•

Οι οπλισµοί πρέπει να περιβάλονται απο πυκνή µάζα σκυροδέµατος. Στην περίπτωση
χρησιµοποιήσεως ύφυγρου σκυροδέµατος πρέπει οι οπλισµοί να περιβάλλονται µε στρώµα
πλαστικού σκυροδέµατος και να επαλείφονται µε γαλάκτωµα τσιµέντου το οποίο κατά την
διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει απαραίτητα να είναι ακόµα νωπό. Εάν το σκυρόδεµα
συµπυκνώνεται µε εσωτερικούς δονητές, τα µέτρα αυτά περιττεύουν.

3.4. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΕΤΕΠ 01-01 (Παραγωγή και ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος) µε τις
ακόλουθες συµπληρώσεις/τροποποιήσεις.
•

∆εν επιτρέπεται η πτώση του νωπού σκυροδέµατος (αντλητού ή µη) από ελεύθερο ύψος
µεγαλύτερο του 1.00 m.

•

∆εν επιτρέπεται η διακοπή σκυροδέτησης ενός τεχνητού ογκολίθου.

•

Το σκυρόδεµα θα παρασκευάζεται πάντοτε σε µηχανικούς αναµικτήρες και θα διαστρώνεται
στους τύπους κατά στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 40 εκατοστά του µέτρου και θα
συµπυκνώνονται υποχρεωτικά µε δονητή(-ές) σκυροδέµατος.

3.5. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
∆εν επιτρέπεται χαλάρωση ή αφαίρεση των πλευρικών τύπων των τεχνητών ογκολίθων πριν την
πάροδο τουλάχιστον 12 ωρών από το πέρας της σκυροδέτησης. Η ανωτέρω περίοδος δύναται να
επιµυκηνθεί, εάν προκύψουν δυσµενείς οι συνθήκες ωρίµανσης του σκυροδέµατος (κατά την κρίση
του Επιβλέποντα).
Οι διατάξεις των παραγράφων 3.1. έως και 3.5. της παρούσης προδιαγραφής ισχύουν ανεξάρτητα
της αποστάσεως του χώρου κατασκευής των κυψελωτών ογκολίθων από την θέση του έργου.

3.6. ΑΡΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε µετακίνηση των ογκολίθων πριν το σκυρόδεµα αποκτήσει αντοχή ίση
µε το 95% της προδιαγραφόµενης από την µελέτη αντοχής των 28 ηµερών (βάσει της µελέτης
συνθέσεως ή βάσει των αποτελεσµάτων ελέγχου επί πλέον των προβεπόµενων από τον ΚΤΣ-1997
δοκιµίων σκυροδέµατος, σε χρόνο µικρότερο των 28 ηµερών). Σε περίπτωση που απαιτηθεί για
οποιοδήποτε λόγο η νωρίτερη ανάρτηση και µετακίνηση, ή τοποθέτηση, θα πρέπει να συντάσσεται
από τον ανάδοχο σχετική µελέτη που υπόκειται σε έγκριση της Υπηρεσίας, προς έλεγχο της
αντοχής σε ανάληψη των επιβαλλοµένων φορτίων κατά την ανάρτηση ή µετά την τοποθέτηση
(µερική φόρτιση).
Η επιλογή του συστήµατος ανάρτησης των ογκολίθων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του
Αναδόχου, ο οποίος θα υποβάλει προς έγκριση τις σχετικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
(µέθοδος, εξοπλισµός και εξαρτήµατα ανάρτησης) πριν από την έναρξη των εργασιών
σκυροδέτησης. Ο Eπιβλέπων δύναται να ζητήσει τροποποίηση ή αλλαγή του προτεινόµενου
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συστήµατος. Η µέθοδος ανάρτησης θα πρέπει, πέραν της ασφάλειας των εργασιών, να
εξασφαλίζει κατασκευαστικά:
α) την κατακορυφότητα του Τ.Ο. κατά την ανάρτηση,
β) την έντεχνη και απρόσκοπτη πόντιση και τοποθέτηση των ογκολίθων στην τελική τους θέση,
χωρίς να λαµβάνουν χώρα µικροµετακινήσεις των ογκολίθων κατά την απαγκίστρωση και
ανάκτηση του συρµατόσχοινου ανάρτησης και
γ) την δυνατότητα µελλοντικής άρσης και επανατοποθέτησης
(συµπεριλαµβανοµένων των κατωτάτων ογκολίθων επί του πυθµένα).

όλων

των

ογκολίθων

Εάν ο ανάδοχος προτείνει ανάρτηση µε διαµόρφωση αυλάκων στις πλευρικές επιφάνειες για την
διέλευση συρµατοσχοίνων ανάρτησης, θα πρέπει να τεκµηριώνει µε σχετική µελέτη, που υπόκειται
σε έγκριση της Υπηρεσίας, την στατική επάρκεια – αντοχή του Τ.Ο. λόγω αποµείωσης της
διατοµής των τοιχωµάτων του.
Πριν την τελική πόντιση των τεχνητών ογκολίθων η άνω επιφάνεια αυτών επίσης, θα καθαρίζεται
επιµελώς από τυχόν στερεά αντικείµενα (πέτρες κλπ.).
Οι ογκόλιθοι θα τοποθετούνται µε τέτοια σειρά ώστε οι βαθµίδες που θα δηµιουργούνται µεταξύ
γειτονικών στηλών να είναι ύψους το πολύ δύο ογκολίθων.
Οι εργασίες άρσης-τοποθέτησης των ογκολίθων θα πρέπει να γίνουν από χειριστές µηχανηµάτων,
και δύτες που διαθέτουν σχετική εµπειρία αποδεικνυόµενη µε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις
εργοδοτών.

3.7. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΗΛΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Πριν από την κατασκευή των ανωδοµών ή/και ανακουφιστικών πρισµάτων και πριν από την
πλήρωση των κυψελών των ογκολίθων, όλες οι περαιωµένες στήλες θα προφορτίζονται µε την
προσθήκη επιπλέον τεχνητών ογκολίθων προφόρτισης. Ο αριθµός των τεχνητών ογκολίθων
προφόρτισης (ένας ή περισσότεροι), θα προκύπτει από πρόσθεση:
α) του βάρους της ανωδοµής,
β) του φαινόµενου (υπό άνωσιν) βάρους του υλικού πληρώσεως των κυψελών και
γ) των προβλεποµένων από την µελέτη του έργου κινητών φορτίων λειτουργίας του έργου (σε
στατική φόρτιση). Το βάρος του(-ων) τεχνητού(-ών) ογκολίθου(-ων) προφόρτισης θα είναι
µεγαλύτερο ή ίσο των ανωτέρω περιγραφοµένων φορτίων (αθροιστικά).
Πριν την τοποθέτηση των ογκολίθων προφόρτισης, η επιφάνεια της έτοιµης στήλης θα καθαρίζεται
επιµελώς από τυχόν στερεά αντικείµενα (πέτρες κλπ.) και θα χωροσταθµούνται οι τέσσερεις γωνίες
του ανώτατου ογκόλιθου της έτοιµης στήλης.
Οι ογκόλιθοι προφόρτισης θα είναι ιδίου ή διαφορετικού τύπου µε τους ανώτατους τεχνητούς
ογκολίθους των περαιωµένων στηλών και θα τοποθετούνται στην κορυφή της έτοιµης στήλης κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η µερική έδραση τους στις γειτονικές στήλες.
Κατά την διάρκεια της προφόρτισης θα πραγµατοποιείται, σε ηµερήσια βάση, χωροστάθµηση
τεσσάρων κατάλληλων σηµείων, πλησίον των γωνιών της επιφανείας του ανώτατου τεχνητού
ογκόλιθου προφόρτισης. Ο Ανάδοχος θα τηρεί Μηρτώο Προφόρτισης Στηλών στο οποίο θα
αναγράφονται για κάθε στήλη τα παρακάτω στοιχεία: αριθµός στήλης, αρχικά υψόµετρα των
τεσσάρων γωνιών της περαιωµένης στήλης, ηµεροµηνία τοποθέτησης των ογκολίθων
προφόρτισης και τα στοιχεία αυτών (αύξοντας αριθµός και ηµεροµηνία σκυροδέτησης), µετρήσεις
χρονικής εξέλιξης των υποχωρήσεων ανηγµένες στην υψοµετρική αφετηρία της ξηράς, τελικά
ΠΕΤΕΠ:09-07-02-00
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υψόµετρα των τεσσάρων γωνιών της περαιωµένης στήλης (µετά την άρση των ογκολίθων
προφόρτισης).
Η επιφόρτιση κάθε στήλης θα διαρκεί 20 ηµέρες από την τοποθέτηση του(-ων) ογκολίθου(-ων)
προφόρτισης. Πρόωρος τερµατισµός της προφορτίσεως και άρση των ογκολίθων προφόρτισης
επιτρέπεται στην περίπτωση που ο µέσος όρος των υποχωρήσεων επί τρείς συνεχόµενες ηµέρες
είναι µικρότερος του 1 mm.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο αρχικός έλεγχος της οριζοντιότητας του δαπέδου σκυροδετήσεως των τεχνητών ογκολίθων θα
γίνεται πριν από την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης των ογκολίθων, δια χωροσταθµήσεως
της τελικής του επιφανείας σε τετραγωνικό κάναβο διαστάσεως περίπου ίσης προς το ήµισυ της
µικρότερης οριζόντιας διάστασης των προς σκυροδέτηση ογκολίθων. Η µέγιστη επιτρεπόµενη
απόκλιση από την οριζόντιο καθορίζεται σε ± 5 mm. Η οριζοντιότητα του δαπέδου θα ελέγχεται (µε
την ανωτέρω µέθοδο) τοπικά και σε εβδοµαδιαία βάση, µετά την σταδιακή άρση των ογκολίθων
(ισχύουν οι ανωτέρω ανοχές). Στην περίπτωση απώλειας της αρχικής οριζοντιότητας του δαπέδου
(λόγω π.χ. διαφορικών καθιζήσεων, επιφανειακών παραµορφώσεων ή ρηγµατώσεων), το
ελαττωµατικό τµήµα του δαπέδου θα αποξηλούται και επανακατασκευάζεται πριν την συνέχιση των
εργασιών.
Ο γεωµετρικός έλεγχος των ογκολίθων συνίσταται στην µέτρηση όλων των ακµών των ογκολίθων
καθώς επίσης και των διαγωνίων των πλευρικών επιφανειών και της άνω επιφανείας των
ογκολίθων. ∆εν επιτρέπεται απόκλιση µεγαλύτερη του ± 1 cm από τις θεωρητικές διαστάσεις του
ογκόλιθου. Οι µετρήσεις θα καταγράφονται σε Μητρώο Σκυροδέτησης Τεχνητών Ογκολίθων.
Στην εµπρόσθια επιφάνεια κάθε τεχνητού ογκολίθου θα αναγράφεται ο τύπος, ο αύξων αριθµός και
η ηµεροµηνία σκυροδέτησης. Τα ψηφία (γράµµατα & αριθµοί) αναγραφής θα έχουν ερυθρό χρώµα,
ανθεκτικό στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ύψος τουλάχιστον 300 mm, προκειµένου να είναι
ευκρινώς ορατά τόσον στον χώρο στοιβασίας των ογκολίθων όσο και κατά την διενέργεια
µελλοντικών υποθαλασσίων αυτοψιών των έργων. Τα ανωτέρω στοιχεία θα τηρούνται κατ΄
αντιστοιχία στο Μητρώο Σκυροδέτησης Τεχνητών Ογκολίθων.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισµού της βάσης κάθε ογκολίθου, θα διενεργείται
επιµελής οπτικός έλεγχος αυτής από τον Επιβλέποντα. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν
αποκλίσεις της επιπεδότητας της βάσης του ογκολίθου (προεξοχές ή κοιλότητες) ή
απόµιξη/διαχωρισµός του σκυροδέµατος στην κατω επιφάνεια, ο τεχνητός ογκόλιθος θα σηµαίνεται
ως ακατάλληλος και θα απορρίπτεται.
Εάν κατά την αφαίρεση των τύπων, άρση, µεταφορά ή την τοποθέτηση των ογκολίθων λάβει χώρα
αποκόλληση µεγάλου µεγέθους τεµαχίων ή ρηγµάτωση ή θραύση ογκολίθου, τότε αυτός θα
απορρίπτεται και αποµακρύνεται ως ακατάλληλος.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε τακτικούς οπτικούς ελέγχους όλων των όψεων των
ηµιτελών τµηµάτων των έργων (πριν την κατασκευή των ανωδοµών ή/και τυχόν ανακουφιστικών
πρισµάτων όπισθεν κρηπιδοτοίχων), διενεργώντας υποθαλάσσιες αυτοψίες και βιντεοσκοπήσεις
κατά την ΠΕΤΕΠ 09-01-04 (Υποβρύχιες Λήψεις µε Βίντεο και Αποτυπώσεις).
Η τοποθέτηση των ογκολίθων θα γίνει µε προσοχή µε µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση από την
θεωρητική θέση τους ± 3 cm.
Οι κατακόρυφοι αρµοί µεταξύ των ογκολίθων θα έχουν πλάτος το πολύ 5 cm, µε µέσο πλάτος
αρµού 3 cm. Επίσης οι αρµοί µεταξύ διαδοχικών στηλών θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθύγραµµοι
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και κατακόρυφοι. ∆εν επιτρέπεται η µερική έδραση ενός τεχνητού ογκολίθου στον υποκείµενο
τεχνητό ογκόλιθο γειτονικής στήλης.
∆εν επιτρέπεται η χρήση υποθεµάτων (“σφηνών”) µεταξύ ογκολίθων της ίδιας στήλης, αλλά και
µεταξύ στηλών. Η µέγιστη απόκλιση (προεξοχή) της όψης ενός τεχνητού ογκολίθου ως προς τους
γειτονικούς του της ίδιας στήλης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ± 3 cm.
Η στάθµη της τελικής άνω επιφάνειας των περαιωµένων στηλών µετά την ολοκλήρωση της
προφόρτισης (όπως περιγράφεται ακολούθως), δεν επιτρέπεται να αποκλίνει περισσότερο από ± 5
cm από την θεωρητική, σύµφωνα µε την µελέτη. Επίσης δεν επιτρέπεται να υπάρχει διαφορά
στάθµης µεταξύ δύο γειτονικών στηλών ογκολίθων µεγαλύτερη από 5 cm.
Σε περίπτωση µη τήρησης κάποιας από τις ανωτέρω κατασκευαστικές ανοχές και κανόνες
τοποθέτησης, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην αποκατάσταση των κακοτεχνιών δι΄ άρσεως,
συµπλήρωσης και οριζοντίωσης της επιφάνειας εδράσεως των ογκολίθων βάσεως (εξισωτικής
στρώσης) και επανατοποθέτησης των ογκολίθων (ανεξαρτήτως πλήθους).
Σε περίπτωση που κατά την προφόρτιση διαπιστωθούν µεγάλες ή/και ανοµοιόµορφες καθιζήσεις,
οι οποίες θεωρούνται από τον Επιβλέποντα απαράδεκτες για την ασφάλεια και την σωστή
λειτουργία του έργου, θα πραγµατοποιείται άρση όλων των ογκολίθων της στήλης που παρουσίασε
τις ανοµοιόµορφες ή µεγάλες καθιζήσεις, καθώς επίσης και τεχνητών ογκολίθων από τις γειτονικές
στήλες έτσι ώστε οι οι δηµιουργούµενες βαθµίδες µεταξύ γειτονικών στηλών να είναι ύψους το
πολύ δύο ογκολίθων.

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
Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη και τα νέα ενιαία τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι
κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι επιµετρώνται ανά κυβικό µέτρο, στον πραγµατικό εκτελούµενο όγκο
των σκυροδεµάτων, µη αφαιρουµένων των κατασκευαστικών κενών εφαρµογής του συστήµατος
ανάρτησης των ογκολίθων εκτός εάν εφαρµοστεί το σύστηµα µε διαµόρφωση αυλάκων από
πλευρικές επιφάνειες οπότε αφαιρείται ο αντίστοιχος όγκος.
Ο οπλισµός των κυψελωτών ογκολίθων επιµετράται ανά Kg τοποθετηθέντος σιδηρού οπλισµού,
βάσει σχετικού πίνακα οπλισµού.
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