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Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι
Πάσσαλοι)

1.

ΠΕΤΕΠ

11-01-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζουν τις βασικές αρχές για την
κατασκευή πασσάλων δι’ εκτοπίσεως εδαφικού υλικού (εµπηγνυόµενοι πάσσαλοι). Με τον όρο
πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εµπηγνυόµενοι πάσσαλοι) εννοούνται οι πάσσαλοι, οι οποίοι τοποθετούνται εντός του εδάφους µε τη βοήθεια τεχνικών διείσδυσης (π.χ. άσκηση επί της κεφαλής
κρούσεων, δονήσεων, εξωτερικής πίεσης, περιστροφής ή συνδυασµό όλων των ανωτέρω), χωρίς
την διενέργεια εκσκαφής (πέραν κάποιας πιθανώς απαιτούµενης για την έναρξη της διαδικασίας
εµπήξεως).
Οι πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως είναι προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία εµπηγνυόµενα στο έδαφος
ή δοµικά στοιχεία έγχυτα επιτόπου (εντός οπής που προέκυψε από την έµπηξη κάποιου κοίλου
στοιχείου – σωλήνωσης) ή συνδυασµός των ανωτέρω. Στα σχήµατα 1 και 2 παρουσιάζονται
χαρακτηριστικοί τύποι πασσάλων δι’ εκτοπίσεως, οι οποίοι καλύπτονται από την παρούσα
Προδιαγραφή.
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Σχήµα 1. Παραδείγµατα πασσάλων δι’ εκτοπίσεως
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Σχήµα 2. Παραδείγµατα διατοµών πασσάλων δι΄ εκτοπίσεως.
Στα υλικά κατασκευής των πασσάλων δι’ εκτοπίσεως περιλαµβάνονται:
1. Xάλυβας.
2. Χυτοσίδηρος.
3. Σκυρόδεµα, κονίαµα.
ΠΕΤΕΠ:11-01-02-00
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4. Ξύλο.
5. Ενεµα.
6. Συνδυασµός των παραπάνω.
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά πασσάλους µε διάµετρο (ή µέγιστη εκ των διαστάσεων διατοµής)
µεγαλύτερη των 150 mm.
Οι όροι της παρούσης ΠΕΤΕΠ καλύπτουν τις ακόλουθες διατάξεις πασσάλων:
1. Μεµονωµένους πασσάλους.
2. Οµάδες πασσάλων.
3. Πασσαλοτοιχίες.
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ δεν αφορά µικροπασσάλους, χαλικοπασσάλους, εδαφοπασσάλους υψηλής
πίεσης (τύπου jet-grouting) και πασσάλους δι’ εκσκαφής για τους οποίους υπάρχουν χωριστές
Προδιαγραφές.
1.1.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Oι προδιαγραφές και τα κείµενα, τα οποία έχουν κανονιστική αναφορά στην παρούσα ΠΕΤΕΠ είναι
τα εξής:
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EN 12699:2000

Execution of special geotechnical work - Displacement piles -- Εκτέλεση
ειδικών γεωτεχνικών έργων - Πάσσαλοι εκτόπισης

EN 791:1995

Drill rigs - Safety -- Γεωτρύπανα. Ασφάλεια.

EN 996:1995

Piling equipment - Safety requirements -- Εξοπλισµός για θεµελίωση µε
πασσάλους - Απαιτήσεις ασφάλειας.

EN 1536:1999

Execution of special geotechnical work - Bored piles -- Εκτέλεση ειδικών
γεωτεχνικών έργων. Πάσσαλοι δι' εκσκαφής.

EN 10248-1:1995

Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery
conditions -- Πασσαλοσανίδες θερµής έλασης µή κεκραµένων χαλύβων Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

EN ISO 5817:2003

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
(beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003) Συγκολλήσεις. Αρµοί συγκολλήσεως τήξεως σε χάλυβα, νικέλιο, τιτάνιο και
κράµατα αυτών (εξαιρουµένων των συγκολλήσεων δέσµης). Αποδεκτά
επίπεδα ατελειών.

EN ISO 9692-1

Metal-Arc Welding with Covered Electrode, Gas- Shielded Metal-Arc
Welding and Gas Welding and allied processes. Recommendations for joint
preparation. Part 1: Manual metal-arc welding, gas-shielded metal-arc
welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels ISO 9692-1:
2003; (Supersedes EN ISO 29692:1994) -- Συγκόλληση τόξου µε το χέρι
µε επενδεδυµένο ηλεκτρόδιο, συγκόλληση τόξου µε εύτηκτο ηλεκτρόδιο και
αέρια προστασίας, συγκόλληση µε αέριο, συγκόλληση TIG και συγκόλληση
δέσµης χαλύβων

EN 206-1:2000

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συµµόρφωση.
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EN 1991-1-1:2002

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities,
self-weight, imposed loads for buildings -- Ευρωκώδικας 1: ∆ράσεις σε
δοµήµατα - Μέρος 1-1 : Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, ίδια βάρη και φορτία
εκµετάλλευσης κτιρίων.

prEN 1992-3

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Concrete foundations -Ευρωκώδικας 2: Μέρος 3: Θεµελιώσεις από σκυρόδεµα -

prEN 1993-5

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling -- Ευρωκώδικας 3:
Σχεδιασµός χαλύβδινων κατασκευών - Μέρος 5: Πασσαλώσεις.

EN 1994-1-1:2004

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1:
General rules and rules for buildings -- Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασµός
σύµµεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεµα - Μέρος 1-1: Γενικοί
κανόνες και κανόνες για κτίρια

EN 1995-1-1:2004

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules
and rules for buildings -- Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασµός ξύλινων κατασκευών Μέρος 1-1: Γενικά - Κοινοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

EN 1997-1:2004

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- Ευρωκώδικας 7:
Γεωτεχνικός σχεδιασµός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες.

EN ISO 4063:2000

Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference
numbers (ISO 4063:1998) -- Συγκολλήσεις και συναφείς διεργασίες Ονοµατολογία διεργασιών και αριθµοί αναφοράς.

EN 12063:1999

Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls -- Εκτέλεση ειδικών
γεωτεχνικών έργων - Πετάσµατα πασσαλοσανίδων

prEN 12724

Adhesives - Water Based - Determination of Sustained Combustibility
(Closed Cup Method) -- Συγκολλητικά. Υδατικής βάσεως. Προσδιορισµός
βαθµού διατήρησης της καύσης (µέθοδος κλειστού κυπέλου

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2000.
1.2.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Πάσσαλος: Eύκαµπτο δοµικό στοιχείο εντός του εδάφους που αποσκοπεί στην ανάληψη φορτίων.
Πάσσαλος δι’ εκτοπίσεως : Πάσσαλος του οποίου η τοποθέτηση εντός του εδάφους γίνεται µε τη
χρήση τεχνικών διεισδύσεως, χωρίς τη διενέργεια εκσκαφής (πέραν κάποιας αρχικής εκσκαφής
που πιθανώς απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας εµπήξεως.
Προκατασκευασµένος Πάσσαλος (δι’ εκτοπίσεως): Πάσσαλος του οποίου η κατασκευή έχει
ολοκληρωθεί (συνολικά ή σε επιµέρους τµήµατα) πριν την διείσδυσή του εντός του εδάφους.
Έγχυτος επί τόπου Πάσσαλος (δι’ εκτοπίσεως): Πάσσαλος του οποίου η κατασκευή
περιλαµβάνει αρχικώς την διείσδυση εντός του εδάφους ενός κελύφους από σκυρόδεµα µε κλειστό
κάτω άκρο ή µιάς µόνιµης ή προσωρινής σωλήνωσης και στη συνέχεια την πλήρωση της
δηµιουργηθείσας κατ’ αυτόν τον τρόπο οπής µε άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα.
Σύνθετος πάσσαλος: Πάσσαλος ο οποίος απαρτίζεται από δύο ή περισσότερους τύπους
πασσάλων (πιθανώς και διαφορετικών διαστάσεων) ενωµένων µεταξύ τους. Οι συνδέσεις µεταξύ
των επιµέρους τµηµάτων σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά φορτίου και να µην
είναι δυνατός ο διαχωρισµός τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή µετά την κατασκευή τους
(σχήµα 3).
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Εµπηγνυόµενος Πάσσαλος δια περιστροφής (auger pile): Πάσσαλος του οποίου η βάση φέρει
περιορισµένο αριθµό ελικώσεων και ο οποίος προωθείται εντός του εδάφους µε συνδυασµένη
δράση κατακόρυφης ώθησης και στροφής, µε αποτέλεσµα την πλευρική εκτόπιση του εδάφους
από την αρχική του θέση (σχήµα 4).
Εισπιεζόµενος πάσσαλος: Πάσσαλος του οποίου η τοποθέτηση εντός του εδάφους γίνεται µέσω
της άσκησης στατικής φόρτισης.
Ενεµατούµενος πάσσαλος: Προκατασκευασµένος πάσσαλος µε διευρυµένο το άκρο διείσδυσης
του, έτσι ώστε να είναι δυνατή η δηµιουργία κενού (σε όλο το µήκος της παράπλευρης επιφάνειας),
του οποίου η πλήρωση µε ένεµα, κονίαµα ή σκυρόδεµα πραγµατοποιείται είτε κατά την προώθηση
του πασσάλου, είτε µετά από αυτήν (σχήµα 5α, β).
Σωλήνωση: Mεταλλικός σωλήνας, ο οποίος χρησιµοποιείται ως προσωρινό ή µόνιµο µέσο
στήριξης των τοιχωµάτων της οπής του πασσάλου. Σε περίπτωση µόνιµης χρήσης του, µπορεί να
δρα και ως φέρων στοιχείο.
Σωλήνας διείσδυσης: Mεταλλικός σωλήνας του οποίου η χρήση συνδυάζεται µε την εκτόπιση του
εδάφους κατά την κατασκευή ενός εγχύτου επί τόπου πασσάλου δι’ εκτοπίσεως.
Μανδύας: Μεταλλικός σωλήνας µε µικρού πάχους τοιχώµατα, ο οποίος τοποθετείται σε τµήµα της
παράπλευρης επιφάνειας του πασσάλου µε σκοπό την προστασία του από µολυσµένο έδαφος ή
την µείωση των αρνητικών τριβών.
«Φτερά»: Μεταλλικά τµήµατα συγκολληµένα επί του πασσάλου, τα οποία
διαπλατύνσεις της παράπλευρης επιφάνειας του (σχήµα 1).

συνιστούν

Oδηγός: Μεταλλικά στελέχη για την καθοδήγηση του πασσάλου κατά τη διαδικασία προώθησης
(έµπηξης) του στο έδαφος (σχήµα 6).
Κρουστική σφύρα: Οργανο προώθησης (έµπηξης) του πασσάλου εντός του εδάφους µε τη
βοήθεια κρούσης.
∆ονητική σφύρα: Οργανο έµπηξης ή εξαγωγής του πασσάλου ή της σωλήνωσης µε εφαρµογή
δονήσεων.
Κάλυµµα κεφαλής πασσάλου: Mεταλλικό παρέµβληµα µεταξύ της κεφαλής του πασσάλου και
της βάσης της κρουστικής σφύρας, για την κατά το δυνατόν επίτευξη οµοιόµορφης κατανοµής της
επιβαλλόµενης κρούσης στην κεφαλή του πασσάλου.
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Σχήµα 3. Παράδειγµα σύνθετου πασσάλου.

Σχήµα 4. Βάση εµπηγνυόµενου πασσάλου δια περιστροφής.

ΠΕΤΕΠ:11-01-02-00
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Σχήµα 5. Παραδείγµατα ενεµατούµενου πασσάλου.
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Σχήµα 6. ∆ιάταξη µηχανισµού προώθησης (έµπηξης) πασσάλων εντός του εδάφους.
Αποσβεστήρας σφύρας: Παρέµβληµα µεταξύ της κρουστικής σφύρας και του καλύµµατος της
κεφαλής του πασσάλου για την προστασία της σφύρας και της κεφαλής του πασσάλου από πιθανή
καταστροφή εξαιτίας απευθείας κρούσης.
∆ιαδικασία εισπίεσης: Χρήση υπό πίεση νερού για τη διευκόλυνση της προώθησης του
πασσάλου µέσω υδραυλικής εκτόπισης του εδάφους.
Προδιάτρηση: ∆ιάτρηση εµποδίων ή εδαφικών υλικών πυκνής απόθεσης, τα οποία προξενούν
δυσκολία στην προώθηση του πασσάλου µε τη βοήθεια του υπάρχοντος εξοπλισµού.
Προκαταρκτικός πάσσαλος: Πάσσαλος, ο οποίος υλοποιείται πριν την έναρξη των κύριων
εργασιών κατασκευής των πασσάλων, µε σκοπό τη διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων σχετικά
µε την καταλληλότητα του επιλεγέντος τύπου πασσάλου ή/και την επιβεβαίωση της επάρκειας του
γενικού σχεδιασµού του πασσάλου, δηλ. των διαστάσεων και της φέρουσας ικανότητάς του.
∆οκιµαστικός πάσσαλος: Πάσσαλος, ο οποίος υλοποιείται µε σκοπό την αξιολόγηση της
επιτελεστικότητας και αποτελεσµατικότητας της επιλεγείσης µεθόδου κατασκευής πασσάλων για
µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Συνήθως ο πάσσαλος αυτός δεν αποτελεί τελικώς λειτουργικό τµήµα
του έργου.
ΠΕΤΕΠ:11-01-02-00
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Πάσσαλος δοκιµαστικής φόρτισης: Πάσσαλος, ο οποίος υπόκεινται σε δοκιµή ανάληψης
φορτίων µε σκοπό τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών αντοχής και παραµορφωσιµότητας του
εν λόγω πάσσάλου, αλλά και του περιβάλλοντος γεωϋλικού.
∆οκιµή σταθερού φορτίου: ∆οκιµή στατικής φόρτισης, κατά την οποία η κάθε βαθµίδα σταθερού
φορτίου ασκείται κατά στάδια, έως ότου η προκαλούµενη µετακίνηση του πασσάλου είτε να
σταµατήσει τελείως, είτε εξισωθεί µε µία συγκεκριµένη προκαθορισµένη τιµή.
∆οκιµή σταθερού ρυθµού µετακίνησης (διείσδυσης): ∆οκιµή στατικής φόρτισης, κατά την οποία
µετράται η τιµή του εξωτερικά επιβαλλόµενου φορτίου για την οποία επιτυγχάνεται σταθερός
ρυθµός διείσδυσης του πασσάλου εντός του εδάφους.
∆οκιµή δυναµικής φόρτισης: ∆οκιµή φόρτισης, κατά την οποία επί της κεφαλής του πασσάλου
ασκείται δυναµικό φορτίο, αποσκοπώντας στην εκτίµηση της φέρουσας ικανότητάς του.
∆οκιµή ακουστικού ελέγχου (sonic integrity): ∆οκιµή ελέγχου της συνέχειας της σκυροδέτησης
πασσάλου µε τη βοήθεια καταγραφής της διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών ακουστικών
κυµάτων, τα οποία εκπέµπονται από ειδικό ποµπό (συνήθως στην κεφαλή του πασσάλου),
διέρχονται διαµέσου του σκυροδέµατος κατασκευής του πασσάλου και λαµβάνονται από ειδικό
δέκτη (συνήθως στην κεφαλή του πασσάλου).
1.3.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ∆Ι’
ΕΚΣΚΑΦΗΣ
Οι ελάχιστες απαιτήσεις πριν και κατά τη διάρκεια κατασκευής των πασσάλων δι’ εκτοπίσεως
περιλαµβάνουν:
1. Επαρκή στοιχεία εκ της γεωτεχνικής διερεύνησης των απαντώµενων σχηµατισµών στην
περιοχή κατασκευής των πασσάλων (βλέπε παράγραφο 5 της παρούσης ΠΕΤΕΠ).
Επισηµαίνεται ότι η απαιτούµενη γεωτεχνική έρευνα θα πρέπει να εκτελείται µε τέτοιο τρόπο
ώστε να προσφέρει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη φύση του υπεδάφους σε βάθος το οποίο
να περιλαµβάνει το συνολικό προβλεπόµενο µήκος των πασσάλων, την περιοχή της στάθµης
έδρασης των πασσάλων, αλλά και ικανό βάθος κάτω από αυτή, έτσι ώστε να είναι εφικτές οι
ασφαλείς εκτιµήσεις της φέρουσας ικανότητάς των, αλλά και των αναµενοµένων καθιζήσεων
κατά τη φάση ανάληψης φορτιών.
2. Γνώση των επικρατουσών συνθηκών στην περιοχή κατασκευής των πασσάλων, δηλ. έκταση
και όρια της περιοχής, τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής µε αναφορά στις επικρατούσες
κλίσεις και στους περιορισµούς προσβασιµότητας της.
3. Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη, την ακριβή θέση και την κατάσταση υφιστάµενων
κατασκευών (π.χ. κτίρια, δρόµοι, δίκτυα κοινής ωφέλειας), υπογείων κατασκευών, ανοικτών
βαθιών εκσκαφών, επικρεµάµενων καλωδίων υψηλής τάσης, δυνητικά ασταθών πρανών,
αρχαιολογικών αντικειµένων κ.λπ.
4. Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη ρυπογόνων ουσιών εντός των γεωϋλικών ή µε πιθανούς
κινδύνους, οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν την µέθοδο κατασκευής των πασσάλων, την
ασφάλεια του προσωπικού κ.λπ.
5. Ικανοποίηση των νοµικών περιορισµών και των περιβαλλοντικών περιορισµών (π.χ. µόλυνση ή
περιορισµοί του υπερβολικού θορύβου, των προκαλουµένων ταλαντώσεων και της γενικότερης
όχλησης στα γειτονικά κτίσµατα).
6. Προϋπάρχουσα εµπειρία στην κατασκευή πασσάλων δι’ εκτοπίσεως.
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7. Πληροφορίες σχετικά µε παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις
εργασίες κατασκευής των πασσάλων (π.χ. αποστραγγίσεις, υπόγειες εκσκαφές, ανοικτές
εκσκαφές).
8. Απαιτήσεις σχετικά µε την επίβλεψη, καταγραφή και τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών
κατασκευής των πασσάλων (π.χ. έλεγχος συνεχείας της σκυροδέτησης των κατασκευασµένων
πασσάλων).
Επισηµαίνεται ότι πρόσθετες κατασκευαστικές απαιτήσεις ή κατασκευαστικές απαιτήσεις, οι οποίες
αποκλίνουν από τα αναφερόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ θα πρέπει µε σαφήνεια να καθορίζονται
και να συµφωνούνται πριν την έναρξη των εργασιών, µε ταυτόχρονη πιθανή τροποποίηση του
συστήµατος ποιοτικού ελέγχου. Σαν τέτοιες απαιτήσεις ενδεικτικώς αναφέρονται: (α) µειωµένες ή
αυξηµένες γεωµετρικές αποκλίσεις κατά την κατασκευή, (β) χρησιµοποίηση διαφορετικών υλικών
από εκείνα που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ, (γ) ειδικές αγκυρώσεις των πασσάλων
εντός του υποκείµενου βραχώδους υποβάθρου, (δ) χρήση µανδυών για τη µείωση της αρνητικής
τριβής, (ε) χρήση προδιάτρησης ή εισπίεσης νερού για την υποβοήθηση της διαδικασίας
προώθησης του πασσάλου εντός του εδάφους κ.λπ.
1.4.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Οι απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες θα πρέπει να εκτείνονται σε ικανό βάθος, έτσι ώστε να
προσφέρουν επαρκή στοιχεία (αντοχής και παραµορφωσιµότητας) για όλες τις γεωτεχνικές
ενότητες, οι οποίες εκτιµάται ότι επηρεάζουν την κατασκευή και την λειτουργία των πασσάλων υπό
τις συνθήκες ανάληψης και µεταφοράς των φορτίων στο περιβάλλον γεωϋλικό. Η εκτέλεση των
παραπάνω ερευνών θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις γενικές αρχές που αναφέρονται στο EN
1997-1:2004.
Επισηµαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες γεωτεχνικές συνθήκες της
περιοχής κατασκευής των πασσάλων:
1. Παρουσία χαλαρών ή µαλακών εδαφικών υλικών µε πιθανά προβλήµατα αστάθειας κατά την
έµπηξη των πασσάλων.
2. Παρουσία κροκαλών, λατυπών, κολυµβητών ογκολίθων ή άλλων φυσικών ή τεχνητών
εµποδίων, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες στην έµπηξη των πασσάλων και
απαιτούν τη χρησιµοποίηση ειδικών µεθόδων και εργαλείων για τη διάτρηση ή αποµάκρυνση
τους.
3. Το πάχος και τα χαρακτηριστικά µαλακών εδαφικών στρώσεων, κάτω από τη στρώση έδρασης
των πασσάλων, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν την λειτουργία αυτών των πασσάλων.
4. Ύπαρξη, έκταση και πάχος στρώσεων ευαίσθητων σε φαινόµενα διήθησης υπογείου ύδατος και
στην άσκηση των κρουστικο-δονητικών φορτίσεων κατά την τοποθέτηση των πασσάλων.
5. Παρουσία (βάθος και κλίση) υποκείµενου βραχώδους στρώµατος.
6. Το πάχος και στρώσης αποσαθρωµένου βραχώδους σχηµατισµού.
7. Παρουσία συστηµατικής στάθµης υπογείου υδροφόρου ορίζοντα.
8. Παρουσία αρτεσιανού ή επικρεµάµενου υδροφόρου ορίζοντα.
9. Στρώσεις εντός των οποίων είναι δυνατόν να αναπτυχθεί καθεστώς υπόγειας ροής µε µεγάλες
υδραυλικές κλίσεις.
10.Παρουσία µολυσµένου εδάφους ή θαµµένων αποβλήτων, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν την
ποιότητα των πασσάλων, αλλά και τη διαχείριση και απόθεση των υλικών εκσκαφής.

ΠΕΤΕΠ:11-01-02-00
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2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΩΝ
Τα υλικά τα οποία ενσωµατώνονται στους πασσάλους δι’ εκτοπίσεως περιγράφονται στις αµέσως
επόµενες παραγράφους. Επισηµαίνεται ότι τα υλικά αυτά θα πρέπει να ικανοποιούν τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αναφερόµενα στην παρούσα
ΠΕΤΕΠ. Κάθε πρόθεση για αλλαγή των αρχικώς εγκεκριµένων πηγών τροφοδοσίας των
ενσωµατούµενων υλικών θα πρέπει να δηλώνεται εγκαίρως και να αιτιολογείται καταλλήλως. Υλικά
τα οποία έχουν απορριφθεί µετά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων καταλληλότητας θα πρέπει
να αποµακρύνονται από την περιοχή των εργασιών.
1. Προκατασκευασµένοι Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως
i. Πάσσαλοι εκ σκυροδέµατος
Τα υλικά και η µέθοδος κατασκευής των πασσάλων εκ σκυροδέµατος
(συµπεριλαµβανοµένων και των αρµών) θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του prEN
12724.
ii. Μεταλλικοί πάσσαλοι
Τα υλικά και η µέθοδος κατασκευής των µεταλλικών πασσάλων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του prEN 1993-5.
Επαναχρησιµοποιούµενοι πάσσαλοι θα πρέπει αφενός να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τα
κριτήρια της Μελέτης όσον αφορά τον τύπο, τις ανοχές, και την ποιότητα χάλυβα, κι
αφετέρου να µην παρουσιάζουν ζηµιές και ενδείξεις οξείδωσης (σκουριάς), οι οποίες είναι
δυνατόν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά της µηχανικής τους αντοχής.
iii. Ξύλινοι πάσσαλοι
Τα υλικά, η µέθοδος κατασκευής και η χρήση των ξύλινων πασσάλων θα πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του EN 1995-1-1:2004, εκτός εάν άλλως προδιαγράφεται στις
επόµενες παραγράφους.
Η λέπτυνση των άκρων των πασσάλων θα είναι κατά το δυνατόν οµοιόµορφη. Οι διαστάσεις
της διατοµής των πασσάλων δεν πρέπει να µεταβάλλονται περισσότερο από 1.50εκ./µ. Η
απόκλιση των πασσάλων από την ευθυγραµµία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% του
συνολικού µήκους των. Ο κάθε πάσσαλος (προς τοποθέτηση εντός του εδάφους) θα πρέπει
να διατίθεται µε τη µορφή ενός πλήρους τεµαχίου.
iv. Πάσσαλοι από χυτοσίδηρο
Οι πάσσαλοι από χυτοσίδηρο θα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές
κατασκευαστή καθώς επίσης τα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχεδιασµού της Μελέτης.

του

2. Επιτόπου έγχυτοι Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως
Τα ενσωµατούµενα υλικά των επιτόπου εγχύτων πασσάλων πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ: 11-01-01-00:E1/2004: «Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (Εγχυτοι πάσσαλοι) και
Κεφαλόδεσµοι». Ειδικότερα για το σκυρόδεµα κατασκευής των πασσάλων αυτό θα είναι
κατηγορίας ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής C25/30, η δε περιεκτικότητά του σε τσιµέντο δεν
πρέπει να είναι µικρότερη από 350 kg/m3 σκυροδέµατος.
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3. Ένεµα
Οι διαδικασίες προετοιµασίας (π.χ. σύνθεση) και εφαρµογής των ενεµάτων (π.χ. ενεµάτωση
των εξωτερικών παρειών ή της βάσης των προκατασκευασµένων πασσάλων κλπ.) στις
εργασίες κατασκευής πασσάλων δι’ εκτοπίσεως θα εκτελούνται λαµβάνοντας υπόψη τις
εδαφικές συνθήκες και µε σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας.
Η χρησιµοποιούµενη αναλογία νερού/τσιµέντου (W/C) θα καθορίζεται µε βάση τις επικρατούσες
γεωτεχνικές συνθήκες. Ως τυπικό εύρος τιµών της αναλογίας νερού/τσιµέντου προτείνεται
ενδεικτικά: W/C = 0.40 – 0.55. ∆εν αποκλείεται η χρήση πρoσµίκτων µε σκοπό τη διευκόλυνση
της αντλησιµότητας των ενεµάτων.
4. Μανδύες, Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας
Οι µανδύες αποµείωσης των παράπλευρων τριβών θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
παρούσης ΠΕΤΕΠ.
Τα υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της
Μελέτης και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1.

ΓΕΝΙΚΑ
Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής των πασσάλων θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριµένη
περιγραφή της µεθοδολογίας που θα περιλαµβάνει πλήρη, σαφή και λεπτοµερή αναφορά :
α) στον κατάλογο των µηχανηµάτων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν,
β) στη σύνθεση του τεχνικού προσωπικού, µε ορισµό του επικεφαλής, ο οποίος θα πρέπει να είναι
εργοδηγός βεβαιωµένης πείρας σε εργασίες πασσάλων, καθώς και του αντικαταστάτη αυτού, ο
οποίος θα πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και
γ) στο πρόγραµµα διαδοχής και χρονικής διάρκειας των εργασιών.
Η χρονική αλληλουχία των επιµέρους εργασιών κατά τη διείσδυση των πασσάλων εντός του
εδάφους πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα παρακάτω:
• Tην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις όποιες πιθανές να πραγµατοποιηθούν
κατακόρυφες ή πλευρικές µετακινήσεις των πασσάλων (π.χ. αποµείωση της φέρουσας
ικανότητας ήδη τοποθετηµένων πασσάλων). Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου οι
πάσσαλοι έχουν µετακινηθεί σε σηµαντικό βαθµό από την αρχικώς προβλεπόµενη θέση τους,
θα πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση της συνολικής τους λειτουργίας ως φερόντων στοιχείων.
• Την απαίτηση το έδαφος στην περιοχή ενός τοποθετηµένου πασσάλου να µην έχει τέτοιο
βαθµό συµπύκνωσης, έτσι ώστε η διείσδυση των υπολοίπων πασσάλων να µην είναι δυνατόν
να πραγµατοποιηθεί επιτυχώς.
• Την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των δονήσεων κατά τη φάση διείσδυσης των πασσάλων επί
των πλησιέστερων πασσάλων, οι οποίοι έχουν πρόσφατα σκυροδετηθεί και το σκυρόδεµά τους
είναι ακόµα εργάσιµο.
Στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η εκτέλεση δοκιµαστικών διεισδύσεων (προκαταρκτικοί
πάσσαλοι) οι θέσεις των πασσάλων αυτών πρέπει να βρίσκονται πλησίον των θέσεων των
υφιστάµενων γεωτρήσεων, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, σχετικά µε
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την καταλληλότητα του επιλεγέντος τύπου πασσάλου ή/ και την επιβεβαίωση της επάρκειας του
γενικού σχεδιασµού του, δηλαδή των διαστάσεων και της φέρουσας ικανότητας.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής των πασσάλων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για
την εξασφάλιση του ελάχιστου δυνατού κινδύνου εκδήλωσης βλαβών σε γειτονικές κατασκευές
από τις δηµιουργούµενες δονήσεις.
3.2.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής διαφραγµατικών τοίχων είναι απαραίτητος ο παρακάτω
εξοπλισµός (κατά περίπτωση, αναλόγως του τύπου του πασσάλου), o οποίος θα πρέπει να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του EN 996:1995:
1. Kρουστική σφύρα. Πάσσαλοι και σωληνώσεις προωθούνται εντός του εδάφους µέχρι το
προκαθορισµένο βάθους µε τη χρήση κατάλληλης σφύρας και µε περιορισµό των
περιβαλλοντικών οχλήσεων και χωρίς την πρόκληση βλαβών. Ο προσδιορισµός των
χαρακτηριστικών της επιβαλλόµενης κρούσεως (δηλ. ταχύτητα κρούσης, βάρος σφύρας,
ενέργεια κρούσης κλπ.) έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται συνθήκες υπερφόρτισης των
πασσάλων αποτελεί αντικείµενο της Μελέτης. Για κάθε τύπο πασσάλου τα όρια της
επιβαλλόµενης κρουστικής ενέργειας καθορίζονται επί τη βάσει των επιτρεπόµενων τιµών των
τάσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε όλο το µήκος του πασσάλου κατά τη
διαδικασία εµπήξεώς τους. Οι επιτρεπόµενες τιµές των τάσεων για κάθε τύπο πασσάλου
καθορίζονται ως εξής:
α) Προκατασκευασµένοι πάσσαλοι από σκυρόδεµα: Eπιτρεπόµενη τάση σε θλίψη = 0.8 x
χαρακτηριστική τιµή της αντοχής σε θλίψη του σκυροδέµατος τη στιγµή της έµπηξης.
β) Μεταλλικοί πάσσαλοι: Επιτρεπόµενη τάση = 0.9 x χαρακτηριστική τιµή του ορίου διαρροής
του χάλυβα κατασκευής.
γ) Ξύλινοι πάσσαλοι: Επιτρεπόµενη τάση = 0.8 x χαρακτηριστική τιµή της αντοχής σε θλίψη του
ξύλου, κατά τη διεύθυνση του άξονα του πασσάλου.
2. ∆ονητική σφύρα. Εναλλακτικά η προώθηση πασσάλων και σωληνώσεων εντός του εδάφους
έως του προκαθορισµένου βάθους είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τη χρήση δονητικής σφύρας
και µε περιορισµό των περιβαλλοντικών οχλήσεων και χωρίς την πρόκληση βλαβών. Η
δονητική σφύρα θα πρέπει να τοποθετείται κεντρικώς επί της σωληνώσεως ή της κεφαλή του
πασσάλου. Η επιλογή των χαρακτηριστικών της επιβαλλόµενης δόνησης (δηλ. συχνότητα,
εύρος µετατόπισης κλπ.) θα γίνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του πασσάλου και των
εδαφικών ιδιοτήτων. Είναι δυνατή η συνδυασµένη χρήση δονητικής σφύρας και κρουστικής
σφύρας, κατά τρόπον ώστε η αρχική τοποθέτηση των πασσάλων να πραγµατοποιείται µε
εφαρµογή δονήσεων, ενώ η έµπηξή τους, στη συνέχεια, να γίνεται µε την άσκηση κρούσης.
3. Εξοπλισµός επµηγνυόµενων πασσάλων δια περιστροφής. Η επιλογή της επιβαλλόµενης
στρέψης και πίεσης θα βασίζεται στην αναγκαιότητα οι πάσσαλοι να εισχωρήσουν εντός του
εδάφους έως του προκαθορισµένου βάθους χωρίς να προκληθεί σηµαντική εδαφική διατάραξη.
4. Εξοπλισµός εµπηγνυόµενων πασσάλων µε τη βοήθεια γρύλλων. Οι επιλογές που
αφορούν την επιβαλλόµενη πίεση, αλλά και το σύστηµα άσκησης της (δηλ. τύπος γρύλλου)
πρέπει να βασίζονται στην απαίτηση εισχώρησης των πασσάλων εντός του εδάφους έως του
προκαθορισµένου βάθους, χωρίς την πρόκληση ζηµιών σε αυτούς και στο γρύλλο.
5. Σωλήνας διεισδύσεως. Ο σωλήνας διεισδύσεως θα είναι οµοιόµορφης διαµέτρου σε όλο το
µήκος του, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή κατασκευή του πασσάλου.
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3.3.

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ
Οι παρακάτω απαιτήσεις αφορούν στη χρήση, τοποθέτηση και αποθήκευση των
προκατασκευασµένων πασσάλων. Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι τρόποι χρήσης και
αποθήκευσης των πασσάλων δεν πρέπει να δηµιουργούν φαινόµενα υπερφόρτισής τους.
Για την ανάγκη καθορισµού της επίδρασης του χρόνου στην φέρουσα ικανότητα των πασσάλων
είναι δυνατόν να προδιαγραφεί η εκτέλεση δοκιµής επαναδιείσδυσης (re-driving) µετά την
παρέλευση συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος από την αρχική τους τοποθέτηση. Σε όποιες από
τις περιπτώσεις, κατά την διαδικασία της προαναφερθείσης δοκιµής, δεν ικανοποιηθούν τα
προκαθορισµένα κριτήρια διείσδυσης, είναι απαραίτητη η επανεκτίµηση της φέρουσας ικανότητας
των πασσάλων.

3.3.1.

Προκατασκευασµένοι πάσσαλοι από σκυρόδεµα

Είναι αναγκαία η προστασία της κεφαλής των πασσάλων µε τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για
την αποµείωση της κρουστικής ενέργειας και την κατά το δυνατόν εξασφάλιση της οµοιόµορφης
κατανοµής των τάσεων εκ της κρούσης. Η υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών µεταξύ των
επιµέρους τµηµάτων των πασσάλων θα γίνεται επί τη βάσει συγκεκριµένων προτάσεων
εγκεκριµένων από την Υπηρεσία. Στο σχήµα 7 παρουσιάζονται τυπικές κατασκευαστικές διατάξεις
αρµών µεταξύ τµηµάτων προκατασκευασµένων πασσάλων από σκυρόδεµα.

Σχήµα 7. Παραδείγµατα αρµών σύνδεσης τµηµάτων προκατασκευασµένων πασσάλων από σκυρόδεµα.

3.3.2.

Μεταλλικοί πάσσαλοι

Είναι αναγκαία η προστασία της κεφαλής των πασσάλων µε τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για
την αποφυγή βλαβών από την κρούση.
Οι συγκολλήσεις (τύπος, εκτέλεση και τρόποι ελέγχου) , καθώς και η προετοιµασία των συνδέσεων
µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων των µεταλλικών πασσάλων από τύπους δοµικού χάλυβα, oι
οποίοι περιγράφονται στα prEN 1993-5 και EN 10248-1:1995, καθορίζονται στον Πίνακα του
Παραρτήµατος Α (σχετικό απόσπασµα εκ του EN 12699:2000.

ΠΕΤΕΠ:11-01-02-00

15/28

ΠΑΣΣΑΛΟΙ ∆Ι’ ΕΚΤΟΠΙΣΕΩΣ (ΕΜΠΗΓΝΥΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ)

Οι συγκολλήσεις πρέπει να εκτελούνται από έµπειρο προσωπικό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
για την ελαχιστοποίηση των προκαλούµενων τάσεων και παραµορφώσεων στις περιοχές
πραγµατοποίησής τους.

3.3.3.

Ξύλινοι πάσσαλοι

Για την προστασία της κεφαλής των πασσάλων κατά τη διαδικασία έµπηξης, αυτή θα πρέπει να
κόβεται συµµετρικά ως προς τον άξονα των πασσάλων και επιπλέον να «δένεται» καταλλήλως µε
µεταλλικό δακτύλιο.
Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η σύνδεση επιµέρους τµηµάτων των πασσάλων, οι
επιφάνειες των αρµών θα πρέπει να διαµορφώνονται σε τετράγωνα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης επαφή µεταξύ τους. Η βαθµός αποτελεσµατικότητας της επιτευχθείσας σύνδεσης στις
περιοχές των αρµών θα εξασφαλίζεται µε κατάλληλο τρόπο και µε έγκριση της Υπηρεσίας. Στα
σχήµατα 3 και 8 παρουσιάζονται αποδεκτοί τρόποι κατασκευής των εν λόγω αρµών.
Μετά την ολοκλήρωση της διείσδυσης των πασσάλων και πριν την τοποθέτηση του
κεφαλόδεσµου, θα πρέπει οι κεφαλές τους να κοπούν µέχρι του άθικτου ξύλου και στην συνέχεια
να συντηρηθούν µε τη χρήση κατάλληλων υλικών.

Σχήµα 8. Παράδειγµα διαµόρφωσης αρµού σε ξύλινο πάσσαλο.

3.3.4.

Σύνθετοι πάσσαλοι

Κατά την προώθηση των σύνθετων πασσάλων εντός του εδάφους θα πρέπει να λαµβάνονται όλα
τα αναγκαία µέτρα για να µην αναπτυχθούν φαινόµενα υπερφόρτισης στην περιοχή του αρµού
σύνδεσης µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων των πασσάλων από διαφορετικό υλικό.
3.4.

ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΓΧΥΤΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ

3.4.1.

Γενικά

Το σύνολο του διαθεσίµου εξοπλισµού, τα χρησιµοποιούµενα υλικά και οι ακολουθούµενες
διαδικασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κατασκευή επιτόπου εγχύτων πασσάλων µε την
ελάχιστη απαιτούµενη διατοµή.
Η προώθηση εντός του εδάφους του σωλήνα διεισδύσεως θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα
προαναφερθέντα στις παραγράφους 7.2 και 7.3 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
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Ο καθορισµός της αλληλουχίας των εργασιών κατασκευής πασσάλων µε προσωρινή σωλήνωση
πρέπει να λαµβάνει υπόψη την απαίτηση για αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στους πλέον
προσφάτως κατασκευασθέντες πασσάλους, εφόσον το σκυρόδεµα κατασκευής τους δεν έχει
αναπτύξει ικανοποιητική αντοχή. Εφόσον το σκυρόδεµα κατασκευής ενός ήδη τοποθετηµένου
πασσάλου δεν έχει αναπτύξει πλήρως την αντοχή του (αντοχή 28 ηµερών), δεν επιτρέπεται η
τοποθέτηση νέου πασσάλου µε µόνιµη σωλήνωση σε αξονική απόσταση µικρότερη από 6D1. Για
πασσάλους µε προσωρινή σωλήνωση (δηλ. εξαγόµενη αµέσως µετά τη σκυροδέτηση), το
διάγραµµα του σχήµατος 9 καθορίζει την ελάχιστη αξονική απόσταση µεταξύ των πασσάλων
ανάλογα µε την τιµή της διατµητικής αντοχής του περιβάλλοντος εδάφους, στην περίπτωση όπου
το σκυρόδεµα κατασκευής τους δεν έχει αναπτύξει την πλήρη αντοχή του. Οι προαναφερθείσες
ελάχιστες αποστάσεις αποτελούν αντικείµενο καθορισµού της Μελέτης, λαµβανοµένης υπόψη και
της επιτόπου εµπειρίας (εάν υπάρχει).

Σχήµα 9. Ελάχιστη απόσταση µεταξύ πασσάλων χωρίς µόνιµη σωλήνωση συναρτήσει της διατµητικής αντοχής
του εδάφους.
∆εν επιτρέπεται η επανατοποθέτηση εντός του εδάφους πασσάλων, οι οποίοι έχουν
προηγουµένως ανελκυθεί, εκτός εάν η σκυροδέτηση τους έχει πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια
µόνιµης σωλήνωσης. Πιο συγκεκριµένα, πάσσαλοι µε προσωρινή σωλήνωση δεν πρέπει να
επανατοποθετούνται εντός του εδάφους, εκτός εάν η διατοµή τους αποδειχθεί ότι µπορεί να
αναλάβει µε ασφάλεια την ασκούµενη επί αυτών δύναµη προώθησης.

3.4.2.

Οπλισµοί πασσάλων

Οι χαλύβδινοι οπλισµοί των πασσάλων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς
την κατηγορία χάλυβος, διάµετρο, διαστάσεις και µορφή.
Ο κλωβός του οπλισµού θα µορφώνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αντοχή του κατά
τη διάρκεια λειτουργίας, αλλά και να είναι επαρκώς ισχυρός ώστε να µην παραµορφώνεται κατά τη
µεταφορά και τοποθέτηση του. Επιπλέον θα πρέπει να στηρίζεται µε κατάλληλα στηρίγµατα για την
διατήρηση της σωστής θέσης τους κατά την σκυροδέτηση.
H ποιότητα των αναγκαίων συγκολλήσεων για την κατασκευή των κλωβών οπλισµού θα πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ανάληψη των φορτίων µε απόλυτη ασφάλεια. Επιπλέον οι εν
λόγω συγκολλήσεις θα υλοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του prEN 1992-3.
Η τοποθέτηση των οπλισµών θα προηγείται της φάσης σκυροδέτησης. Σε ειδικές περιπτώσεις
όπου υπάρχει επαρκής σχετική εµπειρία (σε συγκρίσιµες συνθήκες δοκιµαστικών πασσάλων) είναι
1

D είναι η µέγιστη διάµετρος εκ των δύο πασσάλων
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δυνατόν οι οπλισµοί να τοποθετούνται αµέσως µετά την ολοκλήρωσης της σκυροδέτησης, εφόσον
τούτο προβλέπεται στη Μελέτη.
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά στη Μελέτη οι οπλισµοί των επιτόπου εγχύτων πασσάλων
θα τοποθετούνται σε όλο το µήκος των πασσάλων και οι ελάχιστες ποσότητες διαµήκους σιδηρού
οπλισµού καθορίζονται ως ακολούθως :
• ποσοστό 0.5% της επιφάνειας διατοµής των πασσάλων
• Ο ελάχιστος διαµήκης οπλισµός θα συνίσταται από 4 ράβδους διαµέτρου Φ12 mm.
Είναι ουσιαστικής σηµασίας η διατήρηση κάποιας µέγιστης και ελάχιστης απόστασης µεταξύ των
ράβδων του διαµήκους οπλισµού των πασσάλων για να µπορεί το σκυρόδεµα να καλύψει πλήρως
τον κλωβό οπλισµού και να έλθει σε πλήρη επαφή µε τις εδαφικές παρειές της οπής. Έτσι το
ελάχιστο κενό µεταξύ των διαµήκων ράβδων του οπλισµού πρέπει να είναι 10 εκατοστά, ενώ στην
περίπτωση όπου ο µέγιστος κόκκος αδρανών σκυροδέµατος είναι 20 χλστ, το ελάχιστο κενό
µπορεί να µειωθεί στα 8 εκ.
Ο εγκάρσιος οπλισµός θα ικανοποιεί τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:
• Eλάχιστη διάµετρος ράβδων: 5 mm.
• Ελάχιστη απόσταση µεταξύ των ράβδων: όπως καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο για
τους διαµήκεις οπλισµούς.
Το πάχος επικάλυψης των οπλισµών δεν πρέπει να είναι µικρότερο από:
• 5 cm, για πασσάλους µε προσωρινή σωλήνωση.
• 7.5 cm, εφόσον η τοποθέτηση των οπλισµών ακολουθεί την φάση σκυροδέτησης.
• 4 cm από την εσωτερική επιφάνεια της µόνιµης σωλήνωσης.

3.4.3.

Σκυροδέτηση των πασσάλων

Η εν-ξηρώ (δηλαδή πάνω από τη στάθµη του νερού) σκυροδέτηση επιτόπου εγχύτων πασσάλων
δι΄ εκτοπίσεως θα πραγµατοποιείται µε µία εκ των παρακάτω µεθόδων:
1. Mε τη χρήση σκυροδέµατος υψηλού εργάσιµου, του οποίου η έκχυση εντός του σωλήνα
διεισδύσεως (σκυροδέτησης) θα γίνεται σε επαρκή ποσότητα πριν από και κατά τη διάρκεια
ανέλκυσης του εν λόγω σωλήνα.
2. Με αντλούµενο εντός του σωλήνα διεισδύσεως σκυρόδεµα υψηλής εργασιµότητας (slump).
3. Με προσθήκη µικρών ποσοτήτων ηµίρρευστου σκυροδέµατος εντός του σωλήνα σκυροδετήσεως, καθεµία εκ των οποίων θα συµπυκνώνεται καταλλήλως κατά τη διαδικασία σταδιακής
ανέλκυσης του προαναφερθέντος σωλήνα.
4. Με χρήση µεταλλικού «εµβαπτισµένου» σωλήνα (TREMIE PIPE).
Σκυροδετήσεις κάτω από τη στάθµη του νερού θα γίνονται οπωσδήποτε µε χρήση µεταλλικού
«εµβαπτισµένου» σωλήνα (TREMIE PIPE).
Κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η προβλεποµένη σύνθεση µε
το προβλεπόµενο εργάσιµο φτάνει µέχρι τον πυθµένα της διάστρωσης, ότι δεν δηµιουργείται
απόµιξη ή ρύπανση του σκυροδέµατος και ότι η στήλη του σκυροδέµατος δεν διακόπτεται και δεν
υπάρχουν στενώσεις. Επιπλέον πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφευχθεί
διαχωρισµός των συστατικών του σκυροδέµατος ή έκπλυση των αδρανών. Η στάθµη του
σκυροδέµατος θα πρέπει να διατηρείται πάνω από τον πυθµένα του σωλήνα σκυροδετήσεως κατά
τη διάρκεια της σταδιακής ανέλκυσης αυτού.
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Κατά τη σκυροδέτηση θα πρέπει να ελέγχονται και να καταγράφονται συστηµατικά η στάθµη και
όγκος του σκυροδέµατος που τοποθετείται εντός του σωλήνα, και να συγκρίνονται ως προς τις
διαστάσεις και τον τύπο του υπό κατασκευή πασσάλου, αλλά και να συνδυάζονται µε τις επιτόπου
γεωτεχνικές συνθήκες.
Σε συνθήκες ψυχρού καιρού µε θερµοκρασία περιβάλλοντος µικρότερη των 3 0C θα πρέπει να
λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των κεφαλών των προσφάτως κατασκευασθέντων πασσάλων έναντι παγετού. Επισηµαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται έτσι
ώστε να εξασφαλισθεί η καλή ποιότητα του σκυροδέµατος στις κεφαλές των πασσάλων. Η ύπαρξη
κακής ποιότητας σκυροδέµατος στις εν λόγω περιοχές πρέπει να αντιµετωπίζεται απαραιτήτως
αφενός µε αφαίρεση του κι αφετέρου µε εκ νέου σκυροδέτηση, η οποία όµως θα πρέπει να
χαρακτηρίζεται από πολύ καλή συνάφεια µε το ήδη υπάρχον σκυρόδεµα.
3.5.

ΕΝΕΜΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ

3.5.1.

Ενεµάτωση κατά τη διείσδυση

H ενεµάτωση του δηµιουργούµενου κενού µεταξύ της παράπλευρης επιφάνειας του πασσάλου και
των τοιχωµάτων της οπής εντός του εδάφους γίνεται µέσω σωλήνα, ο οποίος είναι τοποθετηµένος
στη βάση του πασσάλου (σχήµα 5α). Η παροχή του ενέµατος καθορίζεται σύµφωνα µε την
ταχύτητα διεισδύσεως του πασσάλου, αλλά και τις διαστάσεις του προαναφερθέντος κενού πέριξ
του πασσάλου.

3.5.2.

Ενεµάτωση µετά τη διείσδυση

Η ενεµάτωση του υπάρχοντος κενού µεταξύ της παράπλευρης επιφάνειας του πασσάλου και των
τοιχωµάτων της οπής εντός του εδάφους γίνεται µέσω µονίµως στερεωµένων σωλήνων επί του
πασσάλου. Η διαδικασία ενεµάτωσης πραγµατοποιείται κατά στάδια µε κατάλληλες παροχές υπό
καθορισµένες τιµές πιέσεων, έτσι ώστε: (α) να επιτυγχάνεται ικανοποιητικός βαθµός διάχυσης του
ενέµατος στην περιοχή της διεπιφάνειας πασσάλου – εδάφους και (β) να αποφεύγεται η θραύση
του περιβάλλοντος εδαφικού υλικού.
3.6.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ως κυριότερες µέθοδοι για τη διευκόλυνση της διεισδύσεως των πασσάλων εντός του εδάφους
αναφέρονται:
• Η εισπίεση νερού κατά τη διείσδυση του πασσάλου και
• η προδιάτρηση.
Οι προναφερθείσες µέθοδοι πρέπει να υλοποιούνται έτσι ώστε να µην προκαλούνται:
• ζηµιές στους ήδη εγκατεστηµένους πασσάλους.
• αστοχία του περιβάλλοντος εδάφους (π.χ. φαινόµενα ολισθήσεων, ρευστοποίηση, ανύψωση
κ.λπ.).
• προβλήµατα ευστάθειας των παρακείµενων κατασκευών.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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4.1.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ο επικεφαλής της επίβλεψης των εργασιών κατασκευής πασσάλων δι’ εκτοπίσεως θα πρέπει να
είναι πρόσωπο βεβαιωµένης πείρας σε ανάλογες εργασίες και θα είναι επιφορτισµένος µε :
• τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσης ΠΕΤΕΠ στο σύνολο των επιτόπου
εργασιών,
• την καταγραφή του συνόλου των εργασιών και
• την ενηµέρωση της Υπηρεσίας ή/και του Μελετητή για τις όποιες επιτόπου διαφοροποιήσεις ή
αποκλίσεις από τις αναµενόµενες συνθήκες.
Οι απαιτούµενες καταγραφές των εργασιών κατασκευής των πασσάλων δι’ εκτοπίσεως
παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήµατος Β της παρούσης ΠΕΤΕΠ (σχετικά
αποσπάσµατα του EN 12699:2000.
Ειδικότερα επισηµαίνονται τα παρακάτω:
• Θα πρέπει να καταγράφονται οι επιδράσεις των εργασιών κατασκευής των πασσάλων σε
γειτονικά κτίρια ή παρειές πρανών τα οποία παρουσιάζουν δυνητικά φαινόµενα αστάθειας. Οι εν
λόγω καταγραφές και µετρήσεις αφορούν τις δονήσεις, τις πιέσεις πόρων εντός του εδάφους,
καθώς και τις εδαφικές µετακινήσεις (π.χ. µε τη βοήθεια εγκατεστηµένων αποκλισιοµέτρων) και
θα πρέπει να συγκρίνονται µε προκαθορισµένα και αποδεκτά από την Υπηρεσία ασφαλή όρια.
• Η συχνότητα των καταγραφών και µετρήσεων θα πρέπει να καθορίζεται πριν την έναρξη των
εργασιών κατασκευής των πασσάλων και θα είναι της σύµφωνης γνώµης της Υπηρεσίας.
• Τα µητρώα των καταγραφών (ανά πάσσαλο ή οµάδα πασσάλων) θα πρέπει να υποβάλλονται
για έλεγχο στην Υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αποτελούν ουσιώδες επιµετρητικό
στοιχείο κατά την πιστοποίηση των εργασιών κατασκευής των πασσάλων. Ο τρόπος
παρουσίασης των προαναφερθέντων µητρώων θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και θα
καθορίζεται πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής των πασσάλων.
• Τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου διεισδύσεως των πασσάλων εντός του εδάφους πρέπει
να καταγράφονται έτσι ώστε να καθορίζονται οι αναγκαίες συσχετίσεις µε τις επιτόπου εδαφικές
συνθήκες και να γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις εάν απαιτείται. Οι εν λόγω καταγραφές,
αναλόγως και της µεθόδου διεισδύσεως, αφορούν: (α) ύψος πτώσης σφύρας, βάρος σφύρας,
ενέργεια κρούσης και αριθµός κρούσεων ανά µονάδα µήκους διεισδύσεως (για χρήση
κρουστικής σφύρας), (β) εφαρµοζόµενη ροπή στρέψης και πίεση (για εµπηγνυόµενους
πασσάλους δια περιστροφής), και (γ) εύρος µετατόπισης και συχνότητα δόνησης καθώς και
ταχύτητα διεισδύσεως (για χρήση δονητικής σφύρας).

4.2.

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
Η εκτέλεση δοκιµαστικών φορτίσεων των πασσάλων θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
EN 1997-1:2004. Οι δοκιµαστικές φορτίσεις αποσκοπούν στα εξής:
• Kαθορισµό και επιβεβαίωση των παραµέτρων σχεδιασµού των πασσάλων (π.χ. φέρουσα
ικανότητα).
• Επιβεβαίωση της συµµόρφωσης της µεθόδου κατασκευής των πασσάλων µε την παρούσα
ΠΕΤΕΠ.
• Επιβεβαίωση της ορθής κατασκευής των πασσάλων.
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• Προσδιορισµός της σχέσης φορτίων – καθίζησης για το εύρος των επιβαλλοµένων επί των
πασσάλων δράσεων.
Οι δοκιµαστικές φορτίσεις και έλεγχοι πασσάλων περιλαµβάνουν:
• ∆οκιµαστικές φορτίσεις στατικού φορτίου και σταθερού ρυθµού διεισδύσεως.
• ∆οκιµαστικές φορτίσεις δυναµικού φορτίου.
• ∆οκιµές ακουστικού ελέγχου (για τον έλεγχο συνέχειας της σκυροδέτησης των πασσάλων).
• ∆οκιµές ελέγχου των υλικών κατασκευής των πασσάλων και της επιτευχθείσης γεωµετρίας κατά
την κατασκευή τους.

5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1.

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών, όπου ισχύουν όλες οι διαδικασίες
χρήσης ανυψωτικών µηχανηµάτων.
2. Κατά την εκτέλεση της διάτρησης µε το γεωτρύπανο.
3. Κατά την διαδικασία παραγωγής τσιµεντενέµατος και εισπίεσης µέσω των ευκάµπτων
σωλήνων.
4. Πιθανές µετακινήσεις εδάφους και όµορων κατασκευών
5. Μόλυνση του περιβάλλοντος από τα εξερχόµενα υλικά.
6. Κίνδυνος µεταφοράς βαριών αντικειµένων.
7. Εργασία σε συνθήκες θορύβου και δονήσεων.

5.2.

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συµµόρφωση προς τα παρακάτω νοµικά κείµενα, που είναι σχετικά µε την ασφάλεια και υγιεινή
των εργαζοµένων σε τεχνικά έργα είναι υποχρεωτική.
• Π.∆.1073/16-9-81 “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια
οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”
• Υπουργική Απόφαση ∆7/Α/Φ114080/732/96 Ενσωµάτωση των διατάξεων της οδηγίας
92/104/ΕΟΚ ΄΄περί των ελάχιστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες΄΄
στον Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 771/Β)
• Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212Α/29-896), σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. Πρωτ. ∆16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχετικά µε το εν λόγω
Π.∆.
• Π.∆. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς
την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ».

ΠΕΤΕΠ:11-01-02-00

21/28

ΠΑΣΣΑΛΟΙ ∆Ι’ ΕΚΤΟΠΙΣΕΩΣ (ΕΜΠΗΓΝΥΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ)

• B.S 5573 (SAFETY PRECAUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF LARGE DIAMETER
ΒOREHOLES FOR PILING AND OTHER PURPOSES).
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισµού ατοµικής προστασίας είναι οι εξής:
•

Προστατευτική ενδυµασία : EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής
σε διάτρηση.

•

Προστασία χεριών και βραχιόνων : EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

•

Προστασία κεφαλιού : EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

•

Προστασία ποδιών : EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική
χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

Επίσης θα ισχύουν:
• Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την
οδηγία 86/188/ΕΟΚ
• Π.∆ 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή
χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ
Όλες οι επί µέρους µηχανικές διατάξεις θα συµµορφώνονται προς τα Πρότυπα για την Ασφάλεια
των Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει)
Για την διαχείριση των παντός είδους χρησιµοποιούµενων υλικών θα εφαρµόζονται οι εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο. Ενδεικτικά
ισχύουν και θα εφαρµόζονται :
• Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93) Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 (135/Α) σε
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
• Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) ΄΄Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε
την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ΄΄ και οι τροποποιήσεις του µε τα Π.∆.127/2000 (ΦΕΚ
111/Α/2000) και Π.∆. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003)
• Π.∆.90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανωτάτων οριακών τιµών
έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας
τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση
και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 (135/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ
34/Α/93).
• Π.∆.338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά
την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες.
• Π.∆.339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.∆. 307/86 (135/Α) Προστασία της υγείας
των εργαζοµένων πού εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της
εργασίας τους.
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• Ειδικές απαιτήσεις του εξοπλισµού µεταφοράς των χρησιµοποιουµένων ρευστών λόγω
ανάπτυξης υψηλών πιέσεων.
• ∆ιαχείριση και αποµάκρυνση των εξερχόµενων άχρηστών υλικών και αποφυγή µόλυνσης του
περιβάλλοντος.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1.

ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια εισκόµισης - αποκόµισης πλήρους µηχανικού εξοπλισµού για την
κατασκευή των πασσάλων σε κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο. ∆ιευκρινίζεται, ότι σαν µεµονωµένο
τεχνικό έργο θεωρείται (παραδείγµατος χάριν) κάθε ανεξάρτητη γέφυρα µε τους αντιστοίχους
συνεχόµενους τοίχους της (ακόµη και γέφυρα µε δύο χωριστούς κλάδους), κάθε ανεξάρτητος
τοίχος ή οµάδα παρακείµενων τοίχων, και κάθε κτίριο ή οµάδα παρακείµενων κτιρίων. Ενδιάµεσες
αποκοµίσεις και εισκοµίσεις του µηχανικού εξοπλισµού πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών
δεν επιµετρώνται.

6.2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΜΠΗΞΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. Προκατασκευασµένοι πάσσαλοι και σωληνώσεις
Η επιµέτρηση των προκατασκευασµένων πασσάλων για έµπηξη και των µόνιµων
σωληνώσεων, θα γίνεται ανά χιλιόγραµµο βάρους πλήρως κατασκευασµένου και
τοποθετηµένου µεταλλικού πασσάλου (ή µόνιµης σωλήνωσης) ή ανά κυβικό µέτρο πλήρως
κατασκευασθέντου πασσάλου εκ σκυροδέµατος (εξαιρουµένου του οπλισµού, ο οποίος θα
επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάρους), σύµφωνα µε τη µελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές,
περιλαµβανοµένου και του τυχόν προεξέχοντος τµήµατος πάνω από το έδαφος εφόσον
προβλέπεται στη µελέτη.
2. Έγχυτοι πάσσαλοι µε εκτόπιση
Για έγχυτους πασσάλους µε εκτόπιση, η επιµέτρηση των υλικών δοµικών στοιχείων που
τοποθετούνται εντός οπής που κατασκευάσθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας
Προδιαγραφής (δηλαδή µε εκτόπιση) θα γίνεται ως εξής :
• Για το σκυρόδεµα, σε κυβικά µέτρα όγκου σκυροδέµατος (µετρούµενου µε τον θεωρητικό
όγκο της οπής)
• Για τον χαλύβδινο οπλισµό, σε χιλιόγραµµα βάρους οπλισµού που πράγµατι τοποθετήθηκε
(µετρούµενου µε το θεωρητικό βάρος του οπλισµού σύµφωνα µε τη µελέτη).
Η εργασία περιλαµβάνει :
1. Την προετοιµασία των απαραιτήτων διατάξεων και δαπέδων εργασίας κλπ.
2. Την προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών (αδρανών, ύδατος, τσιµέντου, προσθέτων
κλπ) και παραγωγή της απαιτουµένης ποσότητας σκυροδέµατος ή την προµήθεια της
κατάλληλης ποσότητας έτοιµου σκυροδέµατος µε τις προδιαγραφόµενες ιδιότητες.
3. Την προµήθεια του οπλισµού, µεταφορά και αποθήκευση στο έργο, µόρφωση του κλωβού
του οπλισµού και τοποθέτησή του εντός του πασσάλου.
4. Την σκυροδέτηση του πασσάλου.
5. Την διενέργεια όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων.
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Ο υπολογισµός του µήκους σκυροδέτησης του κάθε πασσάλου θα γίνει από την στάθµη του
πυθµένα του πασσάλου όπως προβλέπεται στην µελέτη (ή όπως η στάθµη αυτή ήθελε
τροποποιηθεί κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας) µέχρι την οριστική στάθµη
σκυροδέτησης της κεφαλής του πασσάλου που προβλέπεται στην µελέτη (ή όπως η στάθµη
αυτή ήθελε τροποποιηθεί κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας). ∆εν θα
επιµετρηθεί το τυχόν επιπλέον βάθος που εκτελέσθηκε κάτω από την εγκεκριµένη στάθµη
πυθµένα ούτε το αποκοπτώµενο τµήµα της κεφαλής του πασσάλου.
6.3.

ΕΜΠΗΞΗ ΤΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ (Η ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΣ)
Η εργασία θα επιµετράται σε µέτρα µήκους πλήρως εµπηχθέντος πασσάλου (ή σωλήνωσης), από
τη στάθµη στην οποία έγινε άρχισε η έµπηξη µέχρι τη στάθµη του πυθµένα του πασσάλου που
προβλέπεται στη µελέτη (ή όπως ήθελε τροποποιηθεί κατά την κατασκευή, µετά από έγκριση της
Υπηρεσίας). Η εργασία περιλαµβάνει :
1. Την πλήρη έµπηξη του πασσάλου ή της σωλήνωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Μελέτης
και των Τεχνικών Προδιαγραφών µέχρι το επιθυµητό βάθος.
2. Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών και εµποδίων που τυχόν θα συναντηθούν κατά την
έµπηξη (π.χ., επιφανειακά υπόγεια ή αρτεσιανά ύδατα, προβλήµατα προσπέλασης κλπ).
3. Την λήψη των καταλλήλων µέτρων και κατασκευή των καταλλήλων έργων για την αποφυγή
ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ή αχρήστων υλικών σε
θέσεις τις έγκρισης της Υπηρεσίας.
4. Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, ανάµιξη, χρησιµοποίηση κλπ όλων των
απαιτουµένων υλικών, προσωπικού και εξοπλισµού που απαιτείται για την έµπηξη.
5. Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για
την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για
απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα).
6. Την επανόρθωση ζηµιών δικτύων ΟΚΩ ή και κατασκευών παρόδιων ιδιοκτησιών που τυχόν
έχουν βλαφτεί από τα έργα εκτέλεσης των πασσάλων.
7. Τη διενέργεια όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων.

6.4.

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Οι παρακάτω συναφείς εργασίες και υλικά επιµετρώνται ξεχωριστά:
1. η διενέργεια σχετικών γεωτρήσεων, τσιµεντενέσεων κλπ, που αφορούν στον ποιοτικό έλεγχο
του πυθµένα έδρασης του πασσάλου ή τυχόν διερεύνησης των γεωτεχνικών συνθηκών.
2. Η εκτέλεση δοκιµαστικών φορτίσεων σε µή-λειτουργικούς πασσάλους, καθώς και σε
λειτουργικούς πασσάλους.
3. Η χρήση τσιµέντου τύπου IV του Π∆ 288/1980, που θα απαιτηθεί από τη συνάντηση βλαβερών
υπογείων υδάτων που θα έκαναν αναγκαία τη χρησιµοποίηση του.
4. Η τυχόν πρόσθετη εδαφοτεχνική έρευνα που θα απαιτηθεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
5. Οι κατασκευή των κεφαλόδεσµων, δηλαδή εκσκαφές, σκυροδετήσεις (οπλισµένες και άοπλες)
και σιδηροπλισµοί. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι στον όγκο της εκσκαφής κεφαλόδεσµων θα
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συµπεριληφθεί και ο όγκος των επανεπιχωθέντων ασκυροδέτων τµηµάτων των οπών των
πασσάλων όπως επίσης και ο όγκος των τυχόν αποκοπτοµένων κεφαλών των πασσάλων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ, ∆ΟΚΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 12699 “EXECUTION OF SPECIAL GEOTECHNICAL WORKS – DISPLACEMENT
PILES”.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο
Απαιτούµενες καταγραφές των εργασιών κατασκευής των πασσάλων δι’ εκτοπίσεως σύµφωνα µε το εν 12699
“Execution of special geotechnical works – displacement piles”.
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