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∆άπεδα λιµενικών έργων από κυβόλιθους
σκυρόδεµατος

1.

ΠΕΤΕΠ

09-14-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής αποτελεί η κατασκευή λιµενικών δαπέδων βαρέος τύπου από
κυβολίθους σκυροδέµατος.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες προετοιµασίας των επιφανειών διαστρώσεως των κυβολίθων και
κατασκευής των δαπέδων δια τοποθέτησης των κυβολίθων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των δαπέδων και καλύπτονται από την
προδιαγραφή αυτή είναι α) κυβόλιθοι σκυροδέµατος, β) άµµος εγκιβωτισµού των κυβολίθων και γ)
άµµος πληρώσεως των αρµών µεταξύ των κυβολίθων.
Για τις λοιπές υποκείµενες στρώσεις του δαπέδου (υποβάσεις, βάσεις κ.λπ.), σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από την µελέτη του έργου, ισχύουν οι αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
2.2.1.

Σκυρόδεµα κυβολίθων σκυροδέµατος

Γενικά ισχύει η ΠΕΤΕΠ 01-01-00-00 (Παραγωγή και ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος) µε τις ακόλουθες
τροποποιήσεις/ συµπληρώσεις:
α. 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”.
β. Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέµατος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέµατος σε
τσιµέντο καθορίζεται σε 370 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 µε βάση την µελέτης
συνθέσεως του Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί µε µικρότερη περιεκτικότητα τσιµέντου, ή β) η
εφαρµογή της προδιαγραφόµενης, από την προδιαγραφή αυτή, ελάχιστης περιεκτικότητας του
σκυροδέµατος σε τσιµέντο, έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή κυβολίθων αντοχής ανώτερης
από την απαιτούµενη.
γ. Οι κυβόλιθοι θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1338:2003 (Concrete paving
blocks - Requirements and test methods -- Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
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∆ειγµατοληψία
Κάθε ποσότητα (παρτίδα) αποτελούµενη από 10000 έτοιµους κυβόλιθους θα διαχωρίζεται σε οκτώ
περίπου ισοµεγέθεις οµάδες, από έκαστη των οποίων θα ελέγχονται δύο κυβόλιθοι (δείγµατα), οι
οποίοι θα σηµαίνονται κατάλληλα κατά την δειγµατοληψία, προκειµένου να είναι σαφής η παρτίδα
προέλευσής τους.
Μορφή και διαστάσεις κυβολίθων
Οι τυπικοί κυβόλιθοι θα έχουν σχήµα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, ονοµαστικών διαστάσεων
200×100×100 mm (µήκος×πλάτος×ύψος). Προβλέπεται η διαµόρφωση ίσων λοξότµητων
αποτµήσεων κατά µήκος των ακµών της άνω έδρας κάθε κυβόλιθου, έτσι ώστε το εµβαδόν της
τελικής άνω επιφάνειας του κυβολίθου να είναι µεταξύ 75% και 85% του εµβαδού της ονοµαστικής
επιφάνειας της πλήρους κατόψεως του κυβολίθου (που περικλείεται από τις κατακόρυφες έδρες
του κυβολίθου).
Μέτρηση διαστάσεων
Το πάχος (ύψος) κάθε δείγµατος θα µετράται σε τέσσερεις διαφορετικές θέσεις, στο πλησιέστερο
χιλιοστόµετρο (mm), µε µεταλλικές καλίµπρες και θα υπολογίζεται η µέση τιµή των µετρήσεων, µε
ακρίβεια 1 mm.
Οι οριζόντιες διαστάσεις κάθε δείγµατος (µήκος, πλάτος) θα µετρώνται στις αντίθετες έδρες και σε
δύο (για το µήκος) ή τρείς (για το πλάτος) χαρακτηριστικές θέσεις. Οι µετρήσεις θα γίνονται µε
µεταλλικές καλίµπρες και ή µέση τιµή των διαστάσεων θα καταγράφεται, µε ακρίβεια 1 mm.
Οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις των µετρούµενων µέσων τιµών διαστάσεων όλων των δειγµάτων
από τις αντίστοιχες ονοµαστικές είναι ±2 mm για το µήκος και πλάτος και ±3 mm για το ύψος του
κυβόλιθου.
Υπολογισµός µέσης θλιπτικής αντοχής δειγµάτων
Η ελάχιστη επιτρεπόµενη µέση θλιπτική αντοχή των δειγµάτων της ελεγχόµενης παρτίδας,
µετρούµενη σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή, είναι 49 MPa. Η ελάχιστη αντοχή κάθε
ανεξάρτητου δείγµατος δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των 40 MPa.
Η θλιπτική αντοχή (f) κάθε δείγµατος, θα υπολογίζεται ως το πηλίκον του φορτίου θραύσεως (P)
δια το εµβαδόν της τελικής άνω επιφάνειας του κυβολίθου (A), πολλαπλασιαζόµενο επί τον
διορθωτικό συντελεστή 1.24:
f = 1.24P/A
Τα δείγµατα θα ελέγχονται αφού έχουν παραµένει εµβαπτισµένα εντός ύδατος θερµοκρασίας 200C
± 50C επί τουλάχιστον 24 ώρες. Κατά την θραύση των δειγµάτων, ο ρυθµός αύξησης του
επιβαλλοµένης τάσης θα πρέπει να είναι συνεχής και περίπου ίσος προς 15 MPa/min.

2.2.2.

Άµµος

Η άµµος εγκιβωτισµού των κυβολίθων και πληρώσεως των αρµών µεταξύ των κυβολίθων θα είναι
α) φυσική άµµος ή β) θραυστή άµµος προελεύσεως λατοµείου.
Άµµος εγκιβωτισµού των κυβολίθων
Τουλαχιστον το 90% κατά βάρος του υλικού θα πρέπει να είναι διερχόµενο από κόσκινο
ανοίγµατος οπής 5 mm.
Η περιεκτικότης της άµµου σε ιλύ και άργιλο θα πρέπει να είναι µικρότερη του 3% (κατά βάρος). Η
άµµος θα πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγµένη από επιβλαβείς ξένες προσµίξεις (άλατα κλπ.).
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Η φυσική υγρασία της άµµου θα είναι οµοιόµορφη και εντός ±2% της βέλτιστης υγρασίας,
καθοριζόµενης σύµφωνα µε το BS 1377-3:1990: Methods of test for soils for civil engineering
purposes. Chemical and electro-chemical tests. Method 5 : Determination of the sulphate content
of soil and ground water -- Μέθοδοι δοκιµών εδάφους και την κατασκευή τεχνικών έργων. Χηµικές
και ηλεκτροχηµικές δοκιµές. Μέθοδος 5: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας του εδάφους και του
υπογείου ύδατος σε θείιο (Test 12).
Αµµος πλήρωσης αρµών µεταξύ των κυβολίθων
Η άµµος πλήρωσης των αρµών µεταξύ των κυβολίθων θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Μέγιστο µέγεθος κόκου 1.18 mm

•

Ποσοστό διερχοµένου από κόσκινο ανοίγµατος οπής 0.063 mm: 10%

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Οι σωροί αποθήκευσης της άµµου στο εργοτάξιο θα πρέπει να διατηρούνται καλυµένοι.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ
Αρχικά θα διαµορφώνεται µία στρώση από ασυµπύκνωτη άµµο, πάχους περίπου 2/3 του
απαιτούµενου τελικού πάχους του στρώµατος. Ακολουθεί ελαφρά συµπύκνωση µε δονητική πλάκα
και συµπλήρωση και ισοπέδωση άµµου, για την δηµιουργία τελικής επιφανείας επί της οποίας θα
τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι. ∆εν επιτρέπεται η κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων επί της τελικής
επιφάνειας της άµµου εγκιβωτισµού πριν από την τοποθέτηση των κυβολίθων.

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ
Οι κυβόλιθοι θα τοποθετούνται µε τα χέρια ή µε κατάλληλα µηχανικά µέσα, εν επαφή µεταξύ τους,
ξεκινώντας από ηµιτελείς πλευρές του δαπέδου ή από κατασκευασµένα στερεά όρια (όπως
κράσπεδα, ρείθρα, φρεάτια, κανάλια κλπ.) και ακολουθώντας τις προβλεπόµενες από την µελέτη
του έργου διατάξεις (σχέδια) τοποθέτησης. ∆εν επιτρέπεται η επιβολή µηχανικών φορτίων για την
επίτευξη στενής επαφής µεταξύ των κυβολίθων.
Αρχικά θα τοποθετούνται οι κυβόλιθοι τυπικού σχήµατος (ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου).
Ακολουθεί η τοποθέτηση κυβολίθων ειδικού σχήµατος για την οµαλή προσαρµογή του δαπέδου σε
κατασκευασµένα στερεά όρια. Επιτρέπεται επίσης η κοπή τυπικών κυβολίθων σε µικρότερα µεγέθη
και σχήµατα και η τοποθέτηση τους πλησίον στερεών ορίων του δαπέδου, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν χρησιµοποιούνται κυβόλιθοι µεγέθους µικρότερου του 1/4 του µεγέθους του τυπικού
κυβολίθου.

3.3. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Η αρχική συµπύκνωση του δαπέδου θα εκτελείται µε δονητική πλάκα α) επιφανείας µεγαλύτερης
των 0.25 m2, β) συχνότητας δόνησης µεταξύ 75 και 100 Hz και γ) ικανής για την µετάδοση ενεργού
δύναµης µεταξύ 75 και 100 kN.
Οι εργασίες αρχικής συµπύκνωσης θα εκτελούνται καθηµερινά το συντοµώτερο δυνατόν και στο
σύνολο των διαστρωθέντων εντός της ηµέρας κυβολίθων, εξαιρουµένων των λωρίδων πλάτους
ενός µέτρου από τις πλευρές ηµιτελών τµηµάτων των δαπέδων.
ΠΕΤΕΠ:09-14-03-00
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Πλησίον των στερεών ορίων του δαπέδου, οι εργασίες συµπύκνωσης θα εκτελούνται σε πλήρως
ολοκληρωµένα τµήµατα του δαπέδου, µετά ολοκλήρωση της κατασκευής των προσαρµογών.

3.4. ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Αµέσως µετά την αρχική συµπύκνωση του δαπέδου, θα απλώνεται στεγνή φυσική ή θραυστή
άµµος σε ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέδου και θα οδηγείται µε βούρτσες στο εσωτερικό των
αρµών µεταξύ των κυβολίθων. Ακολουθεί τελική δονητική συµπύκνωση του δαπέδου, σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο.
Οι εργασίες αρχικής συµπύκνωσης του δαπέδου, πλήρωσης των αρµών µεταξύ των κυβολίθων µε
άµµο και τελικής συµπύκνωσης του δαπέδου θα πρέπει να εκτελούνται στο σύνολο των
διαστρωθέντων εντός της ηµέρας κυβολίθων, το συντοµώτερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν το
πέρας κάθε ηµέρας εργασίας.

3.5. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Η απόδοση τµηµάτων του δαπέδου σε προσωρινή κυκλοφορία επιτρέπεται αµέσως µετά την
ολοκλήρωση των εργασιών τελικής συµπύκνωσης. Τις δύο πρώτες εβδοµάδες προσωρινής
κυκλοφορίας, το δάπεδο θα παραµένει καλυµένο µε άµµο πλήρωσης των αρµών µεταξύ των
κυβολίθων και θα βουρτσίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
Τυχόν εκδηλωθείσες µικροµετακινήσεις των κυβολίθων κατά την περίοδο απόδοσης του δαπέδου
σε προσωρινή κυκλοφορία θα επισκευάζονται άµεσα, δι΄ άρσης των κυβολίθων, και
επανακατασκευής του δαπέδου σύµφωνα τις παραγράφους 3.1 έως και 3.4 της προδιαγραφής
αυτής.

3.6. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟ ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Στην περίπτωση που οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (βροχή, παγετός κ.λπ.)
για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή, οι εργασίες θα
διακόπτονται κατόπιν εντολής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιφάνεια διάστρωσης της άµµου εγκιβωτισµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη
του έργου, θα είναι καθαρή και επίπεδη εντός -30 mm έως +10 mm από την θεωρητική της στάθµη.
Τυχόν τοπικές ανωµαλίες της επιφάνειας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 4 mm ανά µήκος 300
mm σε κάθε κατεύθυνση.
Η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση της στάθµης της τελικής περαιωµένης επιφάνειας κυκλοφορίας
του δαπέδου από την θεωρητική, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη του έργου, είναι
± 6 mm. Η διαφορά στάθµης µεταξύ διαδοχικών (εν επαφή) κυβολίθων δεν επιτρέπεται να είναι
µεγαλύτερη από 2 mm.

5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα ειδικά µέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιµενικών έργων ισχύει η ΠΕΤΕΠ 09-1901-00 «Μέτρα υγιεινής-ασφάλειας και µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή
λιµενικών έργων».
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το δάπεδο θα επιµετράται ανά τετραγωνικό µέτρο καθαρής επιφάνειας έτοιµου παραδοθέντος
δαπέδου, µετά την αφαίρεση των άλλων επιφανειών (βάσεις ιστών φωτισµού, κανάλια
ηλεκτροµηχανολογικών παροχών κλπ.).
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