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έργων βαρύτητας

1.

ΠΕΤΕΠ

09-10-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελούν οι ύφαλες σκυροδετήσεις για την
αποκατάσταση/πλήρωση κενών στον πόδα υφιστάµενων έργων βαρύτητας, ανεξαρτήτως
σχήµατος ή στάθµης και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε µελέτης.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες:
α) κατασκευής και τοποθέτησης σακκολίθων (εφ΄ όσον απαιτούνται) και
β) ύφαλης σκυροδέτησης.
Επίσης περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως βοηθητικά υλικά και εξαρτήµατα για την πλήρη
κατασκευή υφάλων σκυροδετήσεων λιµενικών έργων από έγχυτο σκυρόδεµα.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση υφάλων σκυροδετήσεων λιµενικών έργων είναι:
α) σακκόλιθοι σκυροδέµατος και
β) ύφαλο έγχυτο σκυρόδεµα.

2.2 ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
2.2.1

Σκυρόδεµα

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 09-10-01-00 (Κατασκευές Εργων Βαρύτητας από Υφαλο
Σκυρόδεµα).

2.2.2

Σακκόλιθοι σκυροδέµατος

Εφ΄ όσον προβλέπεται η χρήση σακκολίθων, αυτοί θα αποτελούνται από σάκκους καµβά ή άλλου
κατάλληλου υλικού, πληρωµένους κατά περίπου 70% µε νωπό σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.
Οι σακκόλιθοι µπορεί να πληρούνται και από το αντίστοιχο ξηρό µίγµα (άµµος-τσιµέντο), ώστε να
διευκολύνεται ο χειρισµός τους από τους δύτες.

2.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 09-10-01-00 (Κατασκευές Έργων Βαρύτητας από Ύφαλο
Σκυρόδεµα).
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3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΦΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΚΚΟΛΙΘΩΝ
Η πλήρωση των σακκολίθων µε σκυρόδεµα και η σφράγιση των ανοικτών πλευρών των σάκκων
(δια δεσίµατος ή ραφής) θα γίνεται αµέσως πριν από την τελική ύφαλη τοποθέτησή τους.
Η ύφαλη τοποθέτηση των σακκολίθων θα γίνεται από εξειδικευµένο καταδυτικό συνεργείο. Οι
σακκόλιθοι θα τοποθετούνται σε µπατική διάταξη, κατά τρόπο ώστε:
α) οι ανοικτές πλευρές των σακκολίθων να κατευθύνονται προς την εσωτερική πλευρά.
β) τα κενά µεταξύ σακκολίθων της ίδια σειρας, ή/και µεταξύ διαδοχικών σειρών σακκολίθων, να
είναι όσο το δυνατόν µικρότερα.
Η άνω επιφάνειά των σακκολίθων θα ισοπεδώνεται αµέσως µετά την τοποθέτησή τους (π.χ. µε
τοποθέτηση και στερέωση µεταλλοτύπων). ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε µετακίνηση των
σακκολίθων µετά την οριστική τοποθέτησή τους στην τελική τους θέση.

3.2 ΥΦΑΛΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ
Για την αποφυγή διαρροής του υφάλου σκυροδέµατος από τυχόν αρµούς/κενά, εφ΄ όσον υπάρχει
περίπτωση διαφυγής, θα γίνεται επιµεληµένη διάστρωση, τοποθέτηση και στερέωση
γεωϋφασµάτων ή άλλου κατάλληλου υλικού (κανβάς) από το καταδυτικό συνεργείο. Για την
αποτροπή της διαφυγής υλικού επιτρέπεται και η χρήση σακκολίθων από σκυρόδεµα, οι οποίοι θα
τοποθετούνται από δύτη στις απαιτούµενες θέσεις.
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 θα αποφεύγεται έτσι 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
Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος του υφάλου σκυροδέµατος θα γίνεται κατά τα προβλεπόµενα στον
ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
Ο έλεγχος και η παραλαβή των υφάλων κατασκευών από έγχυτο σκυρόδεµα θα γίνεται κατόπιν
υποθαλάσσιας αυτοψίας µε καταδυτικό συνεργείο (κατά τις ΠΕΤΕΠ 09-01-03 και ΠΕΤΕΠ 09-0104), κατά την οποία µε χρήση ειδικού εξοπλισµού (κάµερας) θα µεταφέρεται εικόνα στην επιφάνεια,
έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από τον Επιβλέποντα µέσω κατάλληλης
οθόνης και η επικοινωνία του µε το καταδυτικό συνεργείο.
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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 στον 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.
Οι ύφαλες κατασκευές από σακκόλιθους σκυροδέµατος επιµετρώνται ανά κυβικό µέτρο, δι΄
επιµετρήσεως του σκυροδέµατος κάθε σακκολίθου.

ΠΕΤΕΠ:09-10-03-00

3/3

