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Προκατασκευασµένα στοιχεία από Οπλισµένο
σκυρόδεµα

1.

ΠΕΤΕΠ

09-07-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελούν τα προκατασκευασµένα στοιχεία
(προκατασκευασµένοι κεφαλόδεσµοι, δοκοί, πρόπλακες κλπ.) από οπλισµένο σκυρόδεµα που
προορίζονται για την κατασκευή τµηµάτων ανωδοµών λιµενικών έργων επί βάθρων ή επί
πασσάλων (κρηπιδοτοίχων, προβλητών, νησίδων, εξεδρών, µώλων ή κυµατοθραυστών κλπ.).
Περιλαµβάνονται οι εργασίες εντύπισης, τοποθέτησης του οπλισµού, σκυροδέτησης, άρσης,
µεταφοράς και τοποθέτησης των προκατασκευασµένων στοιχείων. Επίσης περιλαµβάνονται τα
πάσης φύσεως βοηθητικά εξαρτήµατα/κατασκευές για την κατασκευή των προκατασκευασµένων
στοιχείων (τύποι, εξαρτήµατα ανάρτησης, δάπεδα σκυροδετήσεως κλπ.)

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των προκατασκευασµένων στοιχείων είναι α)
σκυρόδεµα και β) οπλισµός.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
α. Σκυρόδεµα
Γενικά ισχύει ο ΚΤΣ και ειδικότερα η ΠΕΤΕΠ 01-01 (Παραγωγή και ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος) µε
τις ακόλουθες τροποποιήσεις/συµπληρώσεις:
Το σκυρόδεµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των προκατασκευασµένων στοιχείων
µπορεί να είναι α) έτοιµο εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων (κατά τα αναφερόµενα στο Αρθρο
3, παρ. 3.7 & 3.9 και Αρθρο 13, παρ. 13.4 του ΚΤΣ), ή β) έτοιµο εργοστασιακό σκυρόδεµα (κατά το
αναφερόµενα στο Αρθρο 3, παρ. 3.8 & 3.9 του ΚΤΣ), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την
µελέτη του έργου.
•

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

•

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) 42.5 N.

•

Η κατηγορία αντοχής του τσιµέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέµατος σε τσιµέντο θα
καθορισθεί από τη µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος, βάσει αιτιολογηµένης πρότασης του

ΠΕΤΕΠ:09-07-04-00

1/7

Αναδόχου, προκειµένου να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες του σκυροδέµατος. Σε κάθε
περίπτωση και ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέµατος, η µεν ελάχιστη περιεκτικότητα
του σκυροδέµατος σε τσιµέντο δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 400 kg ανά κυβικό µέτρο
σκυροδέµατος για τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου, η δε µέγιστη περιεκτικότητα του
σκυροδέµατος σε τσιµέντο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 kg/m3.

2/7

•

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 β) η εφαρµογή της προδιαγραφόµενης, από την παρούσα προδιαγραφή,
ελάχιστης περιεκτικότητας του σκυροδέµατος σε τσιµέντο, έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή
σκυροδέµατος κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούµενη.

•

Απαγορεύεται η χρήση τσιµέντου ανθεκτικού σε θειϊκά (τύπου IV κατά Π∆ 244/80) για την
παραγωγή του οπλισµένου σκυροδέµατος των προκατασκευασµένων στοιχείων.

•

Το νερό αναµείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέµατος των προκατασκευασµένων στοιχείων
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.

•

Ο µέγιστος κόκκος αδρανών του µίγµατος που θα χρησιµοποιηθεί για το σκυρόδεµα δεν θα
πρέπει να έχει διάµετρο µεγαλύτερη από 31,5 mm.

•

Η κάθιση του σκυροδέµατος (slump), µετρούµενη µε EN 12350-2:1999: Testing fresh concrete
- Part 2: Slump test -- ∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 2: ∆οκιµή κάθισης, θα πρέπει να
είναι κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες που κατασκευάζονται τα προκατασκευασµένα
στοιχεία (πυκνότητα οπλισµού, διαστάσεις κλπ.), γενικά όµως θα χρησιµοποιείται σκυρόδεµα
που ανήκει στην κατηγορία του “πλαστικού” και “ηµίρευστου” σκυροδέµατος (µε κάθιση
µεγαλύτερη από 3 cm).

•

Η αναλογία νερού-τσιµέντου θα πρέπει να είναι µικρότερη του 0.48

•

Η περιεκτικότητα του σκυροδέµατος σε λεπτόκοκκα υλικά θα πρέπει να είναι µικρότερη από
550 kg ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος.

•

Στην µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος θα πρέπει να δοθεί και καµπύλη ανάπτυξης της
αντοχής του σκυροδέµατος µε θραύση δοκιµίων τουλάχιστον σε 7 και 28 µέρες.

•

Τα πρόσθετα 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 (το
Πρότυπο 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 και ΚΤΣ, Φ.Ε.Κ. 537/Β/01.05.02). 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
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Το σκυρόδεµα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον µικρό λόγο νερού προς τσιµέντο. Η
απαίτηση της ρευστότητας θα καλυφθεί µε την χρήση ρευστοποιητού. Το είδος και η ποσότητα του
ρευστοποιητή θα προσδιορίζεται από τη µελέτη συνθέσεως.
Συνιστάται η προστασία του οπλισµού µε χρήση αναστολέων διάβρωσης ή εφαρµογής συστήµατος
καθοδικής προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αναστολείς διάβρωσης µε βάση το νιτρώδες
ασβέστιο υπό µορφή διαλύµατος σε αναλογία περίπου 15lt/m3.
β. Οπλισµός
Γενικά ισχύουν οι ΠΕΤΕΠ 01-02-01 (Σιδηροπλισµός) και ΠΕΤΕΠ 01-02-02 (∆οµικά Πλέγµατα), µε
τις ακόλουθες τροποποιήσεις/συµπληρώσεις:
•

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 στα προκατασκευασµένα στοιχεία 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.

•

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο της
ποιότητας του σιδηροπλισµού, ο οποίος θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των
προτύπων EN ISO 15630-1:2002: Steel for the reinforcement and prestressing of concrete Test methods - Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO 15630-1:2002) -- Χάλυβας
οπλισµένου και προεντετεµένου σκυροδέµατος. Μέθοδοι δοκιµής. Οπλισµός από ράβδους,
χονδρόσυρµα και σύρµα και prENV 10081-3:2002: Steel for the reinforcement of concrete Weldable reinforcing steel - Part 3: Technical delivery conditions for class B -- Χάλυβες
οπλισµού σκυροδέµατος. Συγκολλήσιµος χάλυβας οπλισµών. Μέρος 3: Τεχνικοί όροι
παράδοσης για προϊόντα κατηγορίας Β και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού
Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ., Φ.Ε.Κ. 381/Β/24-3-2000).

•

Θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας S500s σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και 971 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.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του ΚΤΣ και 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) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΕΤΕΠ 01-04-03 (Σιδηρότυποι) µε τις ακόλουθες συµπληρώσεις /
τροποποιήσεις.
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•

Όλοι οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται µε ακρίβεια στις προδιαγραφόµενες διαστάσεις
και στάθµες και το εσωτερικό σχήµα και οι διαστάσεις θα είναι τέτοια ώστε το αποπερατωµένο
σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τα σχέδια της µελέτης. Πριν ο Ανάδοχος προχωρήσει στην
κατασκευή των τύπων, θα υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία λεπτοµερή σχέδια τους για
έγκριση.

•

Οι τύποι θα είναι υπολογισµένοι να αντέχουν φορτία από µηχανήµατα και προσωπικό που θα
κινούνται επάνω στους τύπους. Οι τύποι θα είναι κατασκευασµένοι στεγανά ώστε να µην
επιτρέπεται η διαρροή σκυροδέµατος εκτός αυτών.

•

Οι τύποι θα είναι έτσι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι ώστε η αποµάκρυνση τους να είναι
εύκολη και η επιφάνεια του σκυροδέµατος να αποµένει επίπεδη, απαλλαγµένη από
εξογκώµατα και κοιλότητες. Επίσης, πριν από κάθε χρήση θα καθαρίζονται προσεκτικά και θα
διαβρέχονται όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα.

•

Αφαίρεση των τύπων θα γίνεται µετά από παρέλευση του απαιτουµένου χρόνου σύµφωνα µε
τους Ελληνικούς Κανονισµούς και µε προσοχή, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο τραυµατισµός της
επιφάνειας του σκυροδέµατος.

3.2. ∆ΑΠΕ∆Ο ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η σκυροδέτηση των προκατασκευασµένων στοιχείων, στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται
επίπεδο τεµάχιο βάσης ως τµήµα του καλουπιού, θα γίνεται υποχρεωτικά επί απόλυτα
οριζοντιωµένου δαπέδου από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, ικανoύ πάχους για την ανάληψη
των φορτίων του νωπού και σκληρυµένου σκυροδέµατος, χωρίς επιφανειακή παραµόρφωση ή
ρηγµάτωση. Απαγορεύεται η σκυροδέτηση των στοιχείων σε δάπεδα από άµµο, αµµοχάλικο ή
άσφαλτο.
Στην περίπτωση σκυροδέτησης επί δαπέδου από σκυρόδεµα, για την εύκολη αποκόλληση των
στοιχείων, 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 στοιχείων. 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 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΕΤΕΠ 01-02-01 (Σιδηροπλισµός)
συµπληρώσεις/τροποποιήσεις.
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µε τις ακόλουθες

•

Οι τελικές επικαλύψεις από σκυρόδεµα όλων των οπλισµών καθώς και των συνδετήρων των
προκατασκευασµένων στοιχείων θα πρέπει να είναι 50 mm, εκτός εάν άλλως προκύπτει από
τα σχέδια της µελέτης του έργου.

•

Οι ενώσεις µε συγκόλληση για την αύξηση του µήκους των οπλισµών θα κατασκευάζονται
σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΟΣ 2000) όπως ισχύει
από 30-6-2001 (Φ.Ε.Κ. 1329 Β΄).

•

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στη διατήρηση της προβλεπόµενης µορφής και της θέσεως των
οπλισµών καθώς και στη σωστή σύνδεση, µε σύρµα, ή συγκόλληση των κυρίων οπλισµών, µε
τον οπλισµό διανοµής και τους συνδετήρες.
ΠΕΤΕΠ:09-07-04-00

•

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 κατάλληλους αποστάτες ή την χρησιµοποίηση ανάστροφων αναβολέων
(καβαλέττα). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται για την πλευρική επικάλυψη των
συνδετήρων. Ο άνω οπλισµός των πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται έναντι
υποβιβασµού αυτού εντός του σκυροδέµατος.

3.4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
∆εν επιτρέπεται χαλάρωση ή αφαίρεση των πλευρικών τύπων των προκατασκευασµένων
στοιχείων πριν την πάροδο τουλάχιστον 12 ωρών από το πέρας της σκυροδέτησης. Η ανωτέρω
περίοδος δύναται να επιµυκηνθεί εάν κατά την κρίση του Επιβλέποντα ήταν δυσµενείς οι συνθήκες
ωρίµανσης του σκυροδέµατος.
Οι διατάξεις των παραγράφων 3.1. έως και 3.4. της παρούσης προδιαγραφής ισχύουν ανεξάρτητα
της αποστάσεως του χώρου κατασκευής των προκατασκευασµένων στοιχείων από την θέση του
έργου.

3.5. ΑΡΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε µετακίνηση των προκατασκευασµένων στοιχείων νωρίτερα από τον
χρόνο που το σκυρόδεµα θα 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).
Ελέγχεται η µέθοδος, ο εξοπλισµός και τα εξαρτήµατα ανάρτησης πριν από την έναρξη των
εργασιών σκυροδέτησης. Θα πρέπει να ελέγχεται επιµελώς η επάρκεια του συστήµατος
αναρτήσεως, τόσο από απόψεων αντοχής εξαρτηµάτων αναρτήσεως, όσο και από απόψεως
επαρκούς αγκυρώσεως τους στο σώµα του προκατασκευασµένου στοιχείου, λαµβάνοντας υπόψη
την διατιθέµενη αντοχή του σκυροδέµατος, κατά την πρώτη ανάρτηση του στοιχείου. Ο Eπιβλέπων
δύναται να ζητήσει τροποποίηση ή αλλαγή του προτεινόµενου συστήµατος ανάρτησης. Η µέθοδος
ανάρτησης θα πρέπει, πέραν της ασφάλειας των εργασιών, να εξασφαλίζει κατασκευαστικά α) την
έντεχνη και απρόσκοπτη τοποθέτηση των προκατασκευασµένων στοιχέιων στην τελική τους θέση
β) την δυνατότητα µελλοντικής άρσης και επανατοποθέτησης όλων των στοιχείων, εφ΄ όσον τούτο
κριθεί απαραίτητο.
Εάν κατά την αφαίρεση των τύπων, άρση, µεταφορά ή την τοποθέτηση των προκατασκευασµένων
στοιχείων λάβει χώρα αποκόλληση τεµαχίων ή ρηγµάτωση ή θραύση, τότε αυτά θα απορρίπτονται
ως ακατάλληλα και θα αποµακρύνονται.
Πριν την τελική τοποθέτηση των προκατασκευασµένων στοιχείων, η άνω επιφάνεια αυτών θα
καθαρίζεται επιµελώς από τυχόν στερεά αντικείµενα (πέτρες, µικριοϋλικά κλπ.). Επίσης οι
επιφάνειες έδρασης των προκατασκευασµένων στοιχείων θα καθαρίζονται επιµελώς από τυχόν
στερεά αντικείµενα, θαλάσσια βλάστηση κλπ.

ΠΕΤΕΠ:09-07-04-00
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι έλεγχοι των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών (κατά την έννοια του Αρθρου 3, παρ. 3.1
του ΚΤΣ-1997) θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Αρθρο 13 του ΚΤΣ. Απαγορεύεται η
ενσωµάτωση (τοποθέτηση) σε τµήµατα του έργου των προκατασκευασµένων στοιχείων κάθε
παρτίδας σκυροδέµατος (κατά την έννοια του Αρθρου 3, παρ. 3.6 του ΚΤΣ) πριν την διενέργεια των
σχετικών ελέγχων και την ικανοποίηση των κριτηρίων συµµόρφωσης.
Στην περίπτωση που αµφισβητείται ένα ανάµιγµα ή φορτίο αυτοκινήτου (κατά την έννοια του
Αρθρου 13 παρ. 13.4 του ΚΤΣ για έτοιµο εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων ή του Αρθρου 13,
παρ. 13.3 του ΚΤΣ για έτοιµο εργοστασιακό σκυρόδεµα), οι επανέλεγχοι σε σκληρυµένο
σκυρόδεµα που προβλέπονται από το Αρθρο 13, παρ. 13.7.1 του ΚΤΣ θα διενεργούνται στο(-α)
στοιχείο(-α) στο(-α) οποίο(-α) ενσωµατώθηκε η αµφισβητούµενη παρτίδα.
Στην περίπτωση που αµφισβητείται ολόκληρη η παρτίδα σκυροδέµατος µιας δειγµατοληψίας (κατά
την έννοια του Αρθρου 13 παρ. 13.4 του ΚΤΣ για έτοιµο εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων ή
του Αρθρου 13, παρ. 13.3 του ΚΤΣ για έτοιµο εργοστασιακό σκυρόδεµα ή του Αρθρου 13.7.1 του
ΚΤΣ για έτοιµο εργοστασιακό σκυρόδεµα ή εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων), οι επανέλεγχοι
σε σκληρυµένο σκυρόδεµα που προβλέπονται από το Αρθρο 13, παρ. 13.7.2 & 13.7.3 του ΚΤΣ θα
διενεργούνται στο σύνολο των προκατασκευασµένων στοιχείων της αµφισβητούµενης παρτίδας.
Στην περίπτωση που ο έλεγχος του Αρθρου 13.7.3 του ΚΤΣ δώσει αρνητικά αποτελέσµατα, όλα τα
προκατασκευασµένα στοιχεία της αµφισβητούµενης παρτίδας θα αποµακρύνονται από το έργο
ως ακατάλληλα.
Ο γεωµετρικός έλεγχος των προκατασκευασµένων στοιχείων συνίσταται στην µέτρηση όλων των
ακµών, καθώς επίσης και των διαγωνίων των πλευρικών επιφανειών και της άνω επιφανείας των
στοιχείων. Η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις του
προκατασκευασµένου στοιχείου είναι ± 5mm , εκτός εάν προβλέπεται ακόµη µεγαλύτερη ακρίβεια
από την µελέτη του έργου. Οι µετρήσεις θα αναγράφονται σε τηρούµενο “Μητρώο Σκυροδέτησης
Προκατασκευασµένων Στοιχείων”.
Στην επιφάνεια κάθε προκατασκευασµένου στοιχείου 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 στον χώρο στοιβασίας των στοιχείων. Τα ανωτέρω στοιχεία θα τηρούνται κατ΄
αντιστοιχία στο Μητρώο Σκυροδέτησης Προκατασκευασµένων Στοιχείων.
Η τοποθέτηση των προκατασκευασµένων στοιχείων θα γίνει µε µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση
από την θεωρητική θέση τους ± 5 mm .

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
Το σκυρόδεµα των προκατασκευασµένων στοιχείων επιµετράται ανά κυβικό µέτρο, στον
πραγµατικό εκτελούµενο όγκο των σκυροδεµάτων και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά
τεύχη και τα Νέα Ενιαία Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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Ο οπλισµός των προκατασκευασµένων στοιχείων επιµετράται ανά kg τοποθετηθέντος σιδηρού
οπλισµού, βάσει σχετικού πίνακα οπλισµού.
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