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Υποστύλωση δένδρων

1.

ΠΕΤΕΠ

10-05-09-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στην παρούσα προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις υλικών και κατασκευής
υποστύλωσης δένδρων, κατά τη διαδικασία φύτευσης ή µεταφύτευσής τους.
Καθορίζονται τα τεχνικά στοιχεία όλων των υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών καθώς και οι
εργασίες τοποθέτησης των υλικών υποστύλωσης.
Συνήθως η µηχανική στήριξη των δένδρων µπορεί να είναι απαραίτητη όταν το ύψος του δένδρου
είναι µεγάλο, όταν ο κορµός του έχει µικρή διάµετρο (κάτω από 15 cm), όταν έχει πλούσιο
φύλλωµα ή όταν έχει φυτευτεί σε υπόστρωµα µε µεγάλη περιεκτικότητα άµµου. Επίσης όταν έχει
φυτευθεί σε περιοχή, όπου πνέουν ισχυροί άνεµοι. Τα περισσότερα µικρά δένδρα και θάµνοι δεν
απαιτούν υποστύλωση ή άλλου είδους στήριξη και µάλιστα αναπτύσσουν ισχυρότερους κεντρικούς
κλάδους όταν αφήνονται να κινούνται ελεύθερα µε τον άνεµο.
Στην περίπτωση που χρειάζεται µηχανική στήριξη του δένδρου, η υποστύλωση πρέπει να
αποµακρύνεται όσο το δυνατό πιο γρήγορα, συνήθως µετά τον πρώτο χρόνο, εκτός και εάν
δοθούν διαφορετικές οδηγίες από το γεωτεχνικό της Υπηρεσίας. Όσο νωρίτερα αφαιρεθεί η
υποστύλωση, τόσο γρηγορότερα θα δυναµώσει ο κορµός του δένδρου.

1.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ
Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός τεµαχίου δέντρου µε ένα ή περισσότερους πασσάλους.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ
Η εργασία περιλαµβάνει την υποστύλωση ενός τεµαχίου δέντρου µε συρµάτινες αντηρίδες.
ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ
Η εργασία αφορά στην στήριξη της µπάλας χώµατος του δένδρου, εντός του εδάφους, µε
πασσάλους ή µε γεωϋφάσµατα και αγκύρια.

1.3. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 Εγκατάσταση δένδρων - θάµνων.
ΠΕΤΕΠ 10-05-08-00 Μεταφύτευση δένδρων.
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2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

2.1. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
Οι πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Πάσσαλοι αποφλοιωµένοι
•

να είναι από ξύλο καστανιάς ή κυπαρισιού,

•

να είναι πελεκητοί στο κάτω άκρο

•

να είναι τελείως αποφλοιωµένοι,

•

να έχουν περίπου ενιαίο πάχος (διάµετρο) σε όλο το µήκος τους.

•

να είναι ευθυτενείς

•

να είναι πισσαρισµένοι µέχρι ύψος 0,50 m

Πάσσαλοι πριστοί
•

να είναι από ξύλο καστανιάς ή κυπαρισιού,

•

να είναι πελεκητοί στο κάτω άκρο

•

να είναι εµποτισµένοι εν θερµώ σε µυκητοκτόνα σκευάσµατα

•

να είναι ευθυτενείς

Για τους πασσάλους από ξύλο καστανιάς το άνω τµήµα τους (πάνω από το πισσαρισµένο τµήµα)
µπορεί να µείνει απροστάτευτο, ενώ για τους πριστούς πασσάλους θα επαρκεί ο προβλεπόµενος
εµποτισµός τους.
∆ιαστάσεις πασσάλων
Οι διαστάσεις των πασσάλων εξαρτώνται από το µέγεθος των δένδρων και κυµαίνονται για το
ύψος από 1,50 έως 3,00 m και διάµετρο από 5 έως 12 cm.

2.2. ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ
Οι αντηρίδες είναι γαλβανισµένο συρµατόσχοινο πάχους 6 mm (7x7 πλέξη). Τα συρµατόσχοινα
συνοδεύονται από γαλβανισµένους σφυκτήρες, έτσι ώστε να µπορεί να δηµιουργηθεί θηλιά στις
άκρες αυτών.

2.3. ΑΓΚΥΡΙΑ
Είναι από κράµα αλουµινίου µε επιφάνεια αντίστασης από 4.000 - 8.000 mm2, αφού τανιστούν µε
φορτίο από 500 - 1400 kg αντίστοιχα, σε αδιατάρακτες εδαφικές συνθήκες.

2.4. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
Οι καστάνιες είναι επίπεδης βάσης, οι οποίες δύνανται να απορροφήσουν από 500 έως 1000 kg
(συνοδευόµενες από ποιοτικά στοιχεία ελέγχου).

2.5. ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑ
Τρισδιάστατο γεώπλεγµα, µε ενσωµατωµένο µεταλλικό πλέγµα µε πλαστική επικάλυψη και πάχους
6 mm.
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2.6. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ

3.

•

Ελαστικός σύνδεσµος: Η πρόσδεση γίνεται µε ελαστικό σύνδεσµο τύπου αγκράφας για να
ελαχιστοποιηθούν οι τριβές µεταξύ στηρίγµατος και κορµού. Ο ελαστικός αυτός σύνδεσµος είναι
πλάτους 2,5 cm και µε διαστάσεις τέτοιες ώστε να επιτρέπεται στον κορµό του δέντρου να
αυξηθεί φυσικά χωρίς καταστροφές.

•

Σχοινί: Είναι τρίκλωνο σχοινί από κάναβι ή άλλο υλικό φυτικής προέλευσης. ∆εν επιτρέπεται το
πλαστικό σχοινί.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όταν κριθεί απαραίτητη η στήριξη ενός δένδρου για τη σωστή εγκατάστασή του εντός του λάκκου
φύτευσης (φύτευση ή µεταφύτευση) ακολουθείται µία από τις παρακάτω διαδικασίες.

3.1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ
3.1.1.

Στήριξη µε ένα πάσσαλο

Ο πάσσαλος τοποθετείται στο έδαφος µετά τη διάνοιξη του λάκκου και πριν από τη φύτευση ή
µεταφύτευση, σε βάθος 0,50 - 0,70 m ανάλογα µε το µέγεθος του δένδρου, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι θα παραµείνει σε κατακόρυφη θέση. Η έµπηξη του πασσάλου γίνεται εκτός της περιοχής της
ριζόµπαλας του δένδρου και στην προσήνεµη πλευρά του δέντρου για να αποφευχθούν
γδαρσίµατα στο φλοιό.
Μεταξύ της κορυφής του υποστυλώµατος και του χαµηλότερου κλάδου του δέντρου πρέπει να
υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30 mm.
Στη συνέχεια ακολουθεί η πρόσδεση του πασσάλου στο δένδρο µε ελαστικό σύνδεσµο τύπου
αγκράφας ή σχοινιού. Ο ελαστικός σύνδεσµος δένεται στον πάσσαλο σε σχήµα 8 και στερεώνεται
σε αυτόν µε γαλβανισµένο καρφί (Σχήµα 3.1)

0.1000
1.00-1.20

1.0000

7

ΛΑΚΚΟΣ
ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Σχήµα 3.1. Στήριξη µε ένα πάσσαλο
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3.1.2.

Στήριξη µε δύο πασσάλους

Κατακόρυφη στήριξη µε δύο πασσάλους
Τοποθετούνται οι δύο πάσσαλοι, κατακόρυφα, σε απόσταση 0,30 m από τον κορµό του δένδρου
και σε θέσεις, ώστε το δένδρο να βρίσκεται στο µέσον της νοητής ευθείας µεταξύ των πασσάλων.
Αφού στερεωθούν οι πάσσαλοι, ο ελαστικός δακτύλιος δένεται στους πασσάλουςσε σχήµα 8 σε
σχέση µε τον κορµό (Σχήµα 3.2) ή µε δύο ελαστικούς δακτυλίους (Σχήµα 3.3).

Σχήµα 3.2. Υποστύλωση µε δύο κατακόρυφους πασσάλους.
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Σχήµα 3.3. Λεπτοµέρεια πρόσδεσης µε δύο ελαστικούς συνδέσµους.

∆ιαγώνια στήριξη µε δύο πασσάλους
Οι πάσσαλοι τοποθετούνται διαγώνια σε σχέση µε τον κορµό του δένδρου και διασταυρώνονται
µεταξύ τους στο ύψος του κορµού όπου και θα προσδεθούν µε τον ελαστικό σύνδεσµο σε σχήµα 8
(Σχήµα 3.4).

Σχήµα 3.4. Υποστύλωση µε δύο πασσάλους διαγωνίως

ΠΕΤΕΠ:10-05-09-00
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3.1.3.

Στήριξη µε τέσσερις πασσάλους

Σχηµατίζεται ένα τετράγωνο στο έδαφος διαστάσεων 0,40x0,40 ή 0,50x0,50 m, όπου το κέντρο του
είναι η θέση του κορµού του δένδρου. Στις γωνίες του στερεώνονται 4 πάσσαλοι ύψους 0,50 –
1,50 m. Οι πάσσαλοι στερεώνονται µεταξύ τους µε σανίδες 75x25 mm. Κατόπιν τοποθετείται στην
κορυφή διαγώνια ο ελαστικός δακτύλιος και συγκρατεί το δένδρο (Σχήµα 3.5).

Σχήµα 3.5. Υποστύλωση µε τέσσερις πασσάλους. Στο ένθετο φαίνεται η κάτοψη της κατασκευής.

3.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ
Στερεώνονται στο έδαφος τρεις µικροί πάσσαλοι, µήκους 0,50 – 0,70 m, ή αγκύρια περιµετρικά του
δένδρου ανά 120 ο. Η τοποθέτηση των πασσάλων-αγκυρίων γίνεται σε απόσταση 50 cm
τουλάχιστον εξωτερικά της µπάλας χώµατος του δένδρου και µε κλίση κάθετη στις αντηρίδες.
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Στη συνέχεια τοποθετείται ο ελαστικός δακτύλιος στον κορµό του δένδρου και σε ύψος που
εξαρτάται από το συνολικό ύψος του δένδρου, έτσι ώστε οι τεντωµένες αντηρίδες να σχηµατίζουν
γωνία µε τον κορµό 45ο έως 60ο (Σχήµα 3.6).
Η πρόσδεση των αντηρίδων ξεκινά από τον ελαστικό δακτύλιο και καταλήγει στους πασσάλους –
αγκύρια. Το τέντωµα γίνεται σταδιακά ελέγχοντας συνεχώς την κατακόρυφη στάση του δένδρου.

Σχήµα 3.6. Υποστύλωση µε αντηρίδες

3.3. ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ
3.3.1.

Υπόγεια στήριξη δένδρου µε χρήση γεωϋφάσµατος

Η υπόγεια στήριξη δένδρου µε χρήση γεωϋφάσµατος απεικονίζεται στο Εκόνα 3.1 και
περιγράφεται στα παρακάτω βήµατα:
Τοποθέτηση γεωϋφάσµατος
Αφού το δέντρο τοποθετείται κάθετα µέσα στο λάκκο, τα φύλλα του γεωυφάσµατος τοποθετούνται
πάνω στη ριζόµπαλα, ώστε να σχηµατίζουν ισόπλευρο τρίγωνο.
Τοποθέτηση αγκύριων
Τα αγκύρια τοποθετούνται στις γωνίες που σχηµατίζουν τα φύλλα του γεωυφάσµατος σε ίσες
αποστάσεις και όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βάση της ριζόµπαλας.
Ο µεταλλικός πάσσαλος κατεύθυνσης τοποθετείται µέσα στο αγκύριο και βυθίζεται είτε
χειρωνακτικά είτε µε µηχανικά µέσα κάθετα µέχρι να φτάσει η θηλειά του συρµατόσκοινου στη
βάση της ριζόµπαλας.

ΠΕΤΕΠ:10-05-09-00
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Κλείδωµα αγκυρίων
Μετά τη βύθισή τους τα αγκύρια κλειδώνονται. Το κλείδωµα γίνεται µε σύνδεση ενός δυναµόµετρου
στη θηλιά του κάθε συρµατόσκοινου και µετά τράβηγµα αυτού είτε χειρωνακτικά είτε µε µηχανικά
µέσα. Το τράβηγµα πρέπει να γίνεται αργά και σταθερά, µε το συρµατόσκοινο κάθετα και µέχρι να
δείξει το δυναµόµετρο:
•

ένδειξη 500 kg για δένδρα µε διάµετρο κορµού 7-16 cm και ύψους ≤ 2,25 m.

•

ένδειξη 1400 kg για δένδρα µε διάµετρο κορµού 16-30 cm και ύψους 2,25 – 5,50 m.

Πέρασµα του καλωδίου τέντωσης και τέντωµα
Αφού τα αγκύρια έχουν κλειδώσει, η καστάνια τοποθετείται στο κέντρο του ενός φύλλου
γεωυφάσµατος και το συρµατόσχοινο τέντωσης περνάει διαδοχικά από τις 3 θηλιές και µέσα από
την οπή, στο καρούλι της καστάνιας. Το µήκος του συρµατόσχοινου που περισσεύει αποκόπτεται.
Το συρµατόσχοινο τυλίγεται στο καρούλι της καστάνιας. Η καστάνια περιστρέφεται µε το µοχλό
τέντωσης τόσο, ώστε να τεντωθεί το συρµατόσχοινο καλά.

Εκόνα 3.1. Υπόγεια στήριξη δένδρου µε χρήση γεωϋφάσµατος

3.3.2.

Υπόγεια στήριξη δένδρου µε χρήση πασσάλων

Αφού τοποθετηθεί το δένδρο µέσα στο λάκο φύτευσης, επιλέγονται περιφερειακά της µπάλας 4
σηµεία, έτσι ώστε να σχηµατίζουν µεταξύ τους τετράγωνο. Κατόπιν εµπύγνονται οι 4 πάσσαλοι στα
σηµεία αυτά µε τρόπο ώστε, να έχουν εισέλθει σε σταθερό έδαφος τουλάχιστον σε βάθος 30 cm.
Τα τµήµατα των πασσάλων που περισσεύουν πάνω από την επιφάνεια του εδάφους
αποκόπτονται. Οι 4 κάθετοι πάσσαλοι ενώνονται µεταξύ τους στην επιφάνεια του εδάφους µε
σανίδες διαστάσεων 75x25 mm (Σχήµα 3.7).
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Σχήµα 3.7. Υπόγεια στήριξη δένδρου µε χρήση πασσάλων (α) τοµή και (β) κάτοψη.

3.4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης ο Ανάδοχος πρέπει να επιθεωρήσει την περιοχή του
έργου, να ελέγξει προσεκτικά όλα τα επίπεδα και να επαληθεύσει όλες τις διαστάσεις και τους
παράγοντες που είναι σχετικοί µε την εργασία υποστύλωσης των δένδρων, ώστε να εξασφαλισθεί
ότι οι εργασίες θα προχωρήσουν οµαλά και µε ασφάλεια. Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο σχέδιο για
να προσαρµοστεί στις πραγµατικές συνθήκες γίνονται µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης
προσδιορίζονται τα απαραίτητα µέτρα που θα ληφθούν, ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν χωρίς
να διαταραχθούν άλλες δραστηριότητες και να προστατευθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο
έργο και γύρω από αυτό.
Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών, ο ανάδοχος θα κάνει έλεγχο της
σταθερότητας και καθετότητας των πασσάλων ή της σταθερότητας των αντηρίδων και θα
προβαίνει στην αποκατάσταση των υποστυλωµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα.

3.5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της υποστύλωσης και των συναφών εργασιών πρέπει να γίνει καλός
καθαρισµός των χώρων και να αποµακρυνθούν όλα τα πλεονάζοντα υλικά, που έχουν προκύψει
από τις εργασίες.

4.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι απαιτήσεις ασφάλειας αφορούν στα εξής:
•

Ασφαλή µεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση των πασσάλων.

•

Χρήση κατάλληλου εξοπλισµού (εργαλείων, µηχανών και µηχανηµάτων) για την υποστύλωση.

•

Απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού, κατάλληλα εκπαιδευµένου.

•

Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.
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5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της εργασίας γίνεται:
ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟ Ή ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ
Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός τεµαχίου δέντρου µε την αξία του πασσάλου. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την έµπηξή του στο έδαφος σε βάθος 0,50 m σε
οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση και την πρόσδεσή του µε τα υλικά
πρόσδεσης στο δέντρο.
Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί µέθοδος µε περισσότερους πασσάλους από έναν, τότε
υπολογίζεται στην τιµή η αξία των επιπλέον πασσάλων.
ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ
Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός τεµαχίου δέντρου χωρίς την αξία του πασσάλου. Στην
τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την έµπηξή του στο έδαφος σε βάθος 0,50 m σε
οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση και την πρόσδεσή του µε το υλικό
πρόσδεσης στο δέντρο.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ
Η εργασία περιλαµβάνει την υποστύλωση ενός τεµαχίου δέντρου µε συρµάτινες αντηρίδες. Στην
τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των αντηρίδων, των
πασσάλων, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στήριξη των
αντηρίδων στο έδαφος και στο δέντρο, σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση.
ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΟΣ
Η εργασία περιλαµβάνει την υπόγεια στήριξη δέντρου µε χρήση γεωύφάσµατος. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του γεωϋφάσµατος, του
συρµατόσχοινου, των αγκυρίων, της καστάνιας, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα
χρησιµοποιηθούν για τη στήριξη του δένδρου, σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε
κλίση.
ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
Η εργασία περιλαµβάνει την υπόγεια στήριξη δένρου µε χρήση πασσάλων. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των πασσάλων, των
µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στήριξη του δένδρου, σε
οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση.
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