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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).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση

05/2006

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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Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών
ογκολίθων ή/και λιµενικών κατασκευών µε ύφαλη
σκυροδέτηση

1.

ΠΕΤΕΠ

09-10-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελούν οι ύφαλες σκυροδετήσεις για την πλήρωση
κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κενών µεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και άλλων λιµενικών
κατασκευών, ανεξαρτήτως σχήµατος ή στάθµης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε µελέτης.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες ύφαλης σκυροδέτησης και τα πάσης φύσεως βοηθητικά υλικά και
εξαρτήµατα για την πλήρη κατασκευή υφάλων σκυροδετήσεων από έγχυτο σκυρόδεµα.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Το υλικό που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση υφάλων σκυροδετήσεων λιµενικών έργων είναι
ύφαλο έγχυτο σκυρόδεµα.

2.2 ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
2.2.1. Σκυρόδεµα
Γενικά ισχύει η ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 (Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος) καθώς και η
ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00 (∆ιάστρωση και Συµπύκνωση Σκυροδέµατος) µε τις ακόλουθες
τροποποιήσεις/συµπληρώσεις:
α. Το σκυρόδεµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή υφάλων εγχύτων κατασκευών 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 Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΣ-97, Φ.Ε.Κ.
315/17.04.1997), ή
β) έτοιµο εργοστασιακό σκυρόδεµα (κατά το αναφερόµενα στο Αρθρο 3, παρ. 3.8 & 3.9 του
ΚΤΣ-97).
Για την παρασκευή του σκυροδέµατος όλων γενικά των κατασκευών που βρίσκονται µέσα στη
θάλασσα ή διαβρέχονται µε θαλασσινό νερό ισχύουν τα αναγραφόµενα στον ισχύοντα
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και ειδικότερα οι παράγραφοι 12.3 (σκυρόδεµα
µειωµένης υδατοπερατότητας) και 12.6 (σκυρόδεµα στη θάλασσα). Για τα τυχόν πρόσθετα
σκυροδέµατος εφαρµογή έχουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.5 του Κανονισµού
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
Το σκυρόδεµα των υφάλων εγχύτων κατασκευών θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C16/20,
εκτός εάν στην µελέτη του έργου προδιαγράφεται ακόµη µεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Τα
υλικά του σκυροδέµατος των ανωδοµών θα είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς
Κανονισµούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ή ανώτερης.
ΠΕΤΕΠ:09-10-02-00
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β. 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
Αναδόχου, προκειµένου να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες του σκυροδέµατος. Σε κάθε
περίπτωση και ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέµατος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του
σκυροδέµατος σε τσιµέντο δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 400 kg/m3 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
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.
γ. Το νερό αναµείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέµατος των υφάλων εγχύτων κατασκευών 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 του σκυροδέµατος.
δ. Ο µέγιστος κόκκος αδρανών του µίγµατος που θα χρησιµοποιηθεί για το σκυρόδεµα δεν θα
πρέπει να έχει διάµετρο µεγαλύτερη από 30 mm. Η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος πρέπει
να βρίσκεται στην υποζώνη ∆ του Κ.Τ.Σ.-97 και κατά το δυνατόν κοντά στη µέση γραµµή αυτής
της περιοχής.
ε. Η κάθιση του σκυροδέµατος (slump), µετρούµενη µε τη δοκιµή του κώνου ABRAΗMS, πρέπει
να είναι 15-20 cm και η συνεκτικότητα του νωπού σκυροδέµατος όσο γίνεται πιο µαλακή (µέτρο
εξάπλωσης περίπου 45 έως 50 cm).
στ.

Η αναλογία νερού-τσιµέντου θα πρέπει να είναι περίπου 0.50

ζ. 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 Κ.Τ.Σ.-97. 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 οποιασδήποτε
σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της µελέτης σύνθεσης.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 (Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος).
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.
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3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πριν από κάθε ύφαλη σκυροδέτηση θα αποµακρύνονται από εξειδικευµένο καταδυτικό συνεργείο
όλα τα ακατάλληλα υλικά (ιζήµατα, λιθορριπές, απορρίµατα κλπ.) που ενδεχοµένως έχουν
συσσωρευτεί στην βάση της κυψέλης ή του κενού. Οι εργασίες καθαρισµού θα γίνονται µε χρήση
κατάλληλου εκσκαπτικού ή αναρροφητικού µηχανικού εξοπλισµού (τζιφάρι).
Για την αποφυγή διαρροής του υφάλου σκυροδέµατος από τους αρµούς/κενά µεταξύ τεχνητών
ογκολίθων, εφ΄ όσον υπάρχει περίπτωση διαφυγής, θα γίνεται επιµεληµένη διάστρωση,
τοποθέτηση και στερέωση γεωϋφασµάτων ή άλλου κατάλληλου υλικού (κανβάς) από το καταδυτικό
συνεργείο.
Η διάστρωση του ύφαλου σκυροδέµατος θα γίνεται µε σωλήνα ικανής διαµέτρου (tremie pipe) ή µε
άλλη µέθοδο που θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας.
Εάν η απόθεση γίνει µε σωλήνα, αυτός θα έχει εσωτερική διάµετρο τουλάχιστον 15 cm και το άκρο
του θα διατηρείται κλειστό πριν αρχίσει η σκυροδέτηση. Κατά την σκυροδέτηση το άκρο του
σωλήνα θα βρίσκεται βυθισµένο µέσα στο νωπό σκυρόδεµα και το υλικό που κατεβαίνει από τον
σωλήνα θα εκτοπίζει το ήδη διαστρωµένο ύφαλο σκυρόδεµα, µετακινώντας την ελεύθερη επιφάνεια
προς τα πλάγια και προς τα άνω. Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης, ο σωλήνας πρέπει να
ανασύρεται προσεκτικά αλλά µόνον τόσο ώστε η άκρη του να παραµένει µέσα στο σκυρόδεµα
µέχρι το τέλος της εργασίας ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισµός τσιµέντου και αδρανών.
Η σκυροδέτηση πρέπει να τελειώνει προτού σκληρυνθεί το σκυρόδεµα στον σωλήνα. Το
σκυρόδεµα δεν θα δονείται και δεν θα µετακινείται/µετατοπίζεται από τη θέση που πήρε µετά την
έξοδό του από τον σωλήνα.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Πριν τις εργασίες σκυροδετήσεως, η στάθµη της βάσης των προς πλήρωση κυψελών ή κενών θα
ελέγεται δια βυθοµετρήσεως.
Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος του υφάλου σκυροδέµατος θα γίνεται κατά τα προβλεπόµενα στον
ΚΤΣ-97.
Απογορεύεται η, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή της υφάλου σκυροδετήσεως καθ΄ ύψος της
κυψέλης ή του κενού µεταξύ τεχητών ογκολίθων.

5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα ειδικά µέτρα ασφαλείας-υγείας κατά την κατασκευή Λιµενικών Έργων, ισχύει η ΠΕΤΕΠ 0919-01-00 «Μέτρα Υγιεινής-Ασφάλειας και µέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή
Λιµενικών Έργων».

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το έγχυτο ύφαλο σκυρόδεµα επιµετράται µε βάση τον πραγµατικό εκτελούµενο όγκο µε βάση τα
σχετικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη
και τα Νέα Ενιαία Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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