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1.

ΠΕΤΕΠ

11-02-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή προσωρινών
ή µόνιµων διαφραγµατικών τοίχων µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού που έχουν ως σκοπό είτε την
αντιστήριξη γαιών, είτε την βαθιά θεµελίωση δοµικών έργων είτε την παρεµπόδιση κυκλοφορίας
ύδατος ή κάποιου ρυπαντικού υγρού στο έδαφος. Οι διαφραγµατικοί τοίχοι είναι κατασκευές µε
µόνιµο ή προσωρινό χαρακτήρα, ανάλογα µε τον σκοπό που θα εξυπηρετήσουν.
Ειδικότερα, η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά σε :
1. Tοίχους αντιστήριξης γαιών όπως :

α) Έγχυτους επιτόπου διαφραγµατικούς τοίχους από οπλισµένο σκυρόδεµα
β) ∆ιαφραγµατικούς τοίχους µε προκατασκευασµένα πετάσµατα
γ) Οπλισµένους διαφραγµατικούς τοίχους αιωρήµατος
2. Στοιχεία θεµελίωσης (µπαρέττες)
3. Τοίχους στεγάνωσης ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας ύδατος ή ρυπαντικού υγρού όπως :

α) ∆ιαφραγµατικούς τοίχους µπεντονιτικού αιωρήµατος
β) ∆ιαφραγµατικούς τοίχους πλαστικού σκυροδέµατος

1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
EN 1538:2000

Execution of special geotechnical works - Diaphragm walls -- Εκτέλεση
ειδικών γεωτεχνικών - ∆ιαφραγµατικοί τοίχοι

EN 934-2:2001

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα
σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα
σκυροδέµατος - Ορισµοί απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και
επισήµανση.

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.

EN 206-1:2000

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

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.
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EN 1992-1-1:2004

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and
rules for buildings - Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός δοµηµάτων από
σκυρόδεµα -Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια.

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 1997-1:2004

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

prENV 10081-4:2002 Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 4:
Technical delivery conditions for class C (will replace ENV 10080:1995) Χάλυβες οπλισµού σκυροδεµάτων. Συγκολλήσιµος νευροχάλυβας. Μέρος 4:
Τεχνικοί όροι παράδοσης για χάλυβες κατηγορίας C (αντικαθιστά το
πρότυπο ENV 10080:1995).
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ. /1997).
Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα (Κ.Τ.Χ. /2000).
Προδιαγραφές για τα κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ/917/Β/17.7.01).
Κανονισµός προκατασκευασµένων στοιχείων εκ σκυροδέµατος (όπως στους πασσάλους κλπ).

1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Έγχυτος διαφραγµατικός τοίχος από σκυρόδεµα: Τοίχος από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα
του οποίου η κατασκευή περιλαµβάνει τη διάνοιξη κατάλληλης τάφρου εντός του εδάφους (µε ή
χωρίς την υποστήριξη των τοιχωµάτων της) µε την βοήθεια ειδικού κοπτικού (µπένας ή φρέζας)
ορθογωνικής διατοµής και υδραυλικής ή µηχανικής λειτουργίας, και στη συνέχεια την πλήρωση της
τάφρου µε σκυρόδεµα.
∆ιαφραγµατικός
τοίχος
από
προκατασκευασµένα
πετάσµατα:
Τοίχος
από
προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος τα οποία τοποθετούνται σε τάφρο εντός του εδάφους,
η οποία κατασκευάσθηκε µε ή χωρίς την υποστήριξη των τοιχωµάτων της και περιέχει
αυτοσκληρυνόµενο αιώρηµα.
∆ιάφραγµα αιωρήµατος : Εύκαµπτος τοίχος από σκληρυνόµενο αιώρηµα που χρησιµεύει και ως
στηρικτικό υγρό κατά την εκσκαφή. Είναι δυνατόν να είναι άοπλος ή οπλισµένος µε σιδηροδοκούς
ή πλέγµατα.
∆ιάφραγµα από πλαστικό σκυρόδεµα: Τοίχος από πλαστικό σκυρόδεµα του οποίου η
κατασκευή περιλαµβάνει τη διάνοιξη κατάλληλης τάφρου εντός του εδάφους (µε ή χωρίς την
υποστήριξη των τοιχωµάτων της) και στη συνέχεια την πλήρωσή της µε πλαστικό σκυρόδεµα
ειδικής σύνθεσης.
Πέτασµα: Στοιχείο του διαφραγµατικού τοίχου που σκυροδετείται µε µια συνεχή διαδικασία. Το
πέτασµα συνήθως έχει ορθογωνική διατοµή κατόψεως αλλά ενίοτε και άλλα σχήµατα (π.χ Τ ή L).
Οδηγοί τοίχοι: Χαµηλού ύψους τοιχίσκοι, παράλληλοι µεταξύ των, που κατασκευάζονται
προσωρινά πριν την εκσκαφή του διαφράγµατος για την καθοδήγηση της εκσκαπτικής µπένας και
την εξασφάλιση της θέσης των παρειών της τάφρου στην επιφάνεια. Ο χώρος µεταξύ των οδηγών
τοίχων επιτρέπει και την διακύµανση της στάθµης του στηρικτικού µπεντονιτικού αιωρήµατος κατά
την διάρκεια της εκσκαφής του πετάσµατος.
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2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
2.1.1.

Μπεντονίτης - Μπεντονιτικό Αιώρηµα

Η χρησιµοποίηση του µπεντονιτικού αιωρήµατος βασίζεται στις στηρικτικές του ιδιότητες. Το
µπεντονιτικό αιώρηµα χρησιµοποιείται είτε αυτούσιο, είτε ως προσθετικό υλικό των πολυµερών,
είτε ως συνθετικό των διαφραγµάτων αιωρήµατος (αυτο-σκληρυνόµενο αιώρηµα). Ο µπεντονίτης
είναι µία άργιλος που περιέχει κυρίως ορυκτό µοντµοριλλονίτη. Η χηµική και ορυκτολογική σύνθεση
του µπεντονίτη θα παρέχεται από τον προµηθευτή του υλικού.
Ο στεγνός µπεντονίτης πρέπει απαραίτητα να είναι επεξεργασµένος και ή δυνατόν κατάλληλα
ενεργοποιηµένος. Τα διατιθέµενα στην αγορά προϊόντα περιλαµβάνουν τον ασβεστούχο
µπεντονίτη, τον φυσικό σοδιούχου µπεντονίτη και τον ενεργοποιηµένο σοδιούχο µπεντονίτη (ο
οποίος έχει προέλθει από τον φυσικό ασβεστούχο µπεντονίτη µετά από ανταλλαγή ιόντων).
Η ενυδάτωση του µπεντονίτη για την παρασκευή του φρέσκου αιωρήµατος γίνεται µε νερό και θα
πρέπει να ικανοποιεί τις ιδιότητες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατή η ανακύκλωση (επανα-χρησιµοποίηση) του µπεντονιτικού
αιωρήµατος εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η
ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών µπορεί να γίνει µετά τον κατάλληλο εµπλουτισµό του
ανακυκλούµενου µπεντονιτικού αιωρήµατος.
Πίνακας 1 : Χαρακτηριστικά του µπεντονιτικού αιωρήµατος
Ιδιότητες
Πυκνότητα (g/ml)
Τιµή Marsh (sec)

(1)

Τιµή fluid loss (ml)
Τιµή pH
Περιεκτικότητα σε άµµο (%)
Φίλτρο κέικ (mm)
(1)
(2)
(3)

(2)

Εµπλουτισµένο αιώρηµα

Φρέσκο
αιώρηµα

για επαναχρησιµοποίηση

Πριν την
σκυροδέτηση

< 1,10

< 1,25

< 1,15

32 έως 50

32 έως 60

32 έως 50

< 30

< 50

-

7 έως 11

7 έως 12

-

-

-

<4

<3

<6

-

Η τιµή του ιξώδους Marsh µετράται σε φιάλη όγκου 946 ml.
Η περιεκτικότητα του αιωρήµατος σε άµµο είναι ποσοστό σε όγκο των κόκκων άνω των 0.074 mm.
Πριν τη σκυροδέτηση και σε ειδικές περιπτώσεις (µη-φέροντες διαφραγµατικοί τοίχοι, άοπλοι
διαφραγµατικοί τοίχοι) είναι δυνατόν η ανώτερη τιµή του ποσοστού περιεκτικότητας σε άµµο να κυµαίνεται
µεταξύ 4% - 6%.

Oι τιµές του Πίνακα 1 είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σε ειδικές περιπτώσεις, όπως:
1. Σε εδάφη ή βράχους υψηλής διαπερατότητας ή εδάφη µε έγκοιλα όπου είναι δυνατόν να συµβεί

απότοµη απώλεια του µπεντονιτικού αιωρήµατος.
2. Σε συνθήκες υπόγειου αρτεσιανισµού.
3. Σε πολύ µαλακά εδάφη.
4. Σε συνθήκες υφάλµυρου υπογείου υδροφόρου ορίζοντα.
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Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να απαιτηθεί και η µέτρηση της διατµητικής αντοχής του
αιωρήµατος (gel), όπως π.χ. στις περιπτώσεις απαίτησης µειωµένης διείσδυσης του αιωρήµατος
εντός του γεωϋλικού, όπου είναι αναγκαία η ικανοποιητική αντοχή του αιωρήµατος προκειµένου να
συγκρατηθούν εν αιωρήµατι οι κόκκοι της άµµου.
Πολυµερή διαλύµατα (πιθανώς και µε την προσθήκη µπεντονίτη), είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν ως στηρικτικά υγρά µέσα σε εδάφη για τα οποία υπάρχει προηγούµενη εµπειρία
ή µετά από την εκτέλεση δοκιµαστικού πεδίου επιτόπου.

2.1.2.

Σκυρόδεµα

Η σύνθεση του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι εργάσιµο, ρευστό, να µην
προκαλείται ξέπλυµα και συγχρόνως να καλύπτει τις απαιτήσεις αντοχής, παραµορφωσιµότητας
και διαπερατότητας του έργου.
Για τη σκυροδέτηση των πετασµάτων (πανέλων) χρησιµοποιείται σκυρόδεµα µε ελάχιστο ποσοστό
τσιµέντου 350 kg/m3. Η αυξηµένη ποσότητα του τσιµέντου είναι απαραίτητη λόγω της
σκυροδέτησης αναγκαστικά υπό το µπεντονιτικό αιώρηµα (βλ. συνηµµένο πίνακα 2 σε σχέση µε
την µέγιστη διάµετρο κόκκων των αδρανών).
Πίνακας 2 : Ελάχιστη περιεκτικότητα σκυροδέµατος σε τσιµέντο
Μέγιστος Κόκκος Αδρανών

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο

(mm)

(kg/m3)

32

350

25

370

20

385

16

400

Τα χρησιµοποιούµενα αδρανή θα πρέπει να είναι καλής διαβάθµισης και οι διαστάσεις των να
πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις :
1. Η µέγιστη διάµετρος να είναι 32 mm ή το 1/4 της απόστασης µεταξύ των διαµηκών ράβδων

οπλισµού.
2. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης αδρανών µε µέγιστο κόκκο 32 mm, το ποσοστό άµµου θα

πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 40% του συνολικού βάρους των αδρανών και τα λεπτόκοκκα
(συµπεριλαµβανοµένoυ και του τσιµέντου) θα πρέπει να κυµαίνονται από 400 έως 550 kg/m3.
Το χρησιµοποιούµενο τσιµέντο θα είναι κοινό Ελληνικού τύπου (µε περίπου 10% θηραϊκή γη). Στην
περίπτωση βλαπτικού περιβάλλοντος, θα χρησιµοποιείται τσιµέντο ανθεκτικό σε θειϊκά (sulfate
resisting cement).
Ο λόγος νερού προς τσιµέντο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιµή 0,60.
Το σκυρόδεµα πρέπει να έχει πλαστικότητα που αντιστοιχεί σε προτεινόµενη τιµή κάθισης
(SLUMP) 18 έως 21 cm ή (flow test) 55 έως 60 cm. Επειδή η σκυροδέτηση γίνεται µέσω σωλήνα
(tremie pipe), το σκυρόδεµα πρέπει να περιέχει κατάλληλο πρόσµικτο (πλαστικοποιητή ή υπερπλαστικοποιητή) προκειµένου να αποφευχθεί το ξέπλυµα ή ο διαχωρισµός του κατά τη
σκυροδέτηση.
Στην περίπτωση διαφραγµάτων πλαστικού σκυροδέµατος (για στεγάνωση ή παρεµπόδιση της
κυκλοφορίας υγρού), απαιτείται επιπρόσθετα να επιτυγχάνεται χαµηλή διαπερατότητα και
ευκαµψία του διαφραγµατικού τοίχου. Το πλαστικό σκυρόδεµα αποτελείται από µπεντονίτη (ή άλλο
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αργιλικό υλικό), τσιµέντο, αδρανή καλής διαβάθµισης, νερό, πρόσθετα και πρόσµικτα
σκυροδέµατος. Επισηµαίνεται ότι τυπικές συνθέσεις πλαστικού σκυροδέµατος δίνονται στο
Παράρτηµα Α του EN 1538:2000.

2.1.3.

Χάλυβας Οπλισµών

Ο χάλυβας των απαραίτητων οπλισµών θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα προδιαγραφόµενα στο
prENV 10081-4:2002. Στην κατασκευή του κλωβού του οπλισµού των πανέλων χρησιµοποιείται
συνήθως χάλυβας κατηγορίας (S500s) τόσο για τους διαµήκεις (κατακόρυφους) όσο και για τους
εγκάρσιους (οριζόντιους) οπλισµούς. Οι οριζόντιοι οπλισµοί πρέπει να έχουν επαρκή διάµετρο και
πυκνότητα (συνήθως χρησιµοποιείται διπλή εσχάρα) ώστε να παρέχουν την αναγκαία ακαµψία του
κλωβού, κυρίως κατά την ανύψωση του κλωβού για την τοποθέτησή του µέσα στο πανέλο.
Επισηµαίνεται ότι τα χρησιµοποιούµενα µεταλλικά στοιχεία, π.χ σωλήνες, πλάκες, συνδετήρες κλπ.
θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από µη γαλβανισµένο σίδηρο εξαιτίας κυρίως του κινδύνου
ηλεκτροχηµικής διάβρωσης των οπλισµών.

2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της µελέτης και των ακόλουθων κανονισµών :
1. Ευρωπαϊκός Κανονισµός για ∆ιαφραγµατικούς Τοίχους EN 1538:2000.
2. Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ. /1997).
3. Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα (Κ.Τ.Χ. /2000).
4. Προδιαγραφές για τα κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ/917/Β/17.7.01).
5. Κανονισµός προσθέτων σκυροδέµατος EN 934-2:2001
6. Κανονισµός προκατασκευασµένων στοιχείων εκ σκυροδέµατος (όπως στους πασσάλους κλπ).
7. EN 197-1:2000
8. EN 206-1:2000

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
3.1.1.

Προκαταρκτικές εργασίες

1. Πριν από την κινητοποίηση του εξοπλισµού, θα προηγηθεί τοπογραφική αποτύπωση του

χώρου, έλεγχος της κατάστασης του δαπέδου εργασίας, των υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω. και της
κατάστασης των γειτονικών κτιρίων καθώς και το είδος της θεµελίωσής των ώστε να ληφθούν
πιθανώς κατάλληλα µέτρα προστασίας. Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητη η γνώση των πιθανών
ειδικών απαιτήσεων για το περιβάλλον, η παλαιότερη χρήση της περιοχής και η πιθανή ύπαρξη
ρυπαντικών υλικών στο έδαφος.
2. Στην περίπτωση διαφραγµατικών τοίχων στεγάνωσης, είναι απαραίτητη η γνώση των

µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού του διαφράγµατος, όπως διαπερατότητα, αντοχή και
παραµορφωσιµότητα. Σηµειώνεται ότι οι διαφραγµατικοί τοίχοι δεν είναι τελείως στεγανοί και
συνεπώς αναµένεται να υπάρχει µικρή διαφυγή νερού (δάκρυσµα) από τους αρµούς καθώς και
από το σώµα τους.
3. Οι απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες πριν την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να εκτείνονται

σε

ικανό
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παραµορφωσιµότητας) για όλες τις γεωτεχνικές ενότητες, οι οποίες εκτιµάται ότι επηρεάζουν
την κατασκευή και την λειτουργία των διαφραγµατικών τοίχων. Η εκτέλεση των παραπάνω
ερευνών θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις γενικές αρχές που αναφέρονται στο EN 19971:2004. Η συνεκτίµηση της υπάρχουσας σχετικής εµπειρίας κατασκευής διαφραγµατικών
τοίχων σε ανάλογες γεωτεχνικές συνθήκες η/και των υπαρχουσών γεωτεχνικών πληροφοριών
στην ευρύτερη περιοχή των εργασιών είναι απαραίτητη για τον τελικό καθορισµό των
ποσοτήτων των προς εκτέλεση αναγκαίων γεωτεχνικών ερευνών. Επισηµαίνεται ότι ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις παρακάτω γεωτεχνικές συνθήκες:
• Παρουσία χαλαρών ή µαλακών εδαφικών υλικών µε πιθανά προβλήµατα αστάθειας κατά την
εκσκαφή.
• Χονδρόκοκκοι σχηµατισµοί ή εδαφικοί σχηµατισµοί µεγάλης εν γένει διαπερατότητας, οι
οποίοι είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλεια των ενεµάτων κατά την κατασκευή.
• Στρώσεις κροκάλων και λατυπών, βραχώδεις σχηµατισµοί ή άλλα εµπόδια, τα οποία είναι
δυνατόν να προκαλέσουν δυσκολίες κατά την εκσκαφή και εξ αυτού να απαιτηθεί η
εφαρµογή ειδικών διατρητικών µηχανηµάτων.
• Παρουσία συστηµατικής στάθµης υπογείου υδροφόρου ορίζοντα.
• Παρουσία αρτεσιανού ή επικρεµάµενου υδροφόρου ορίζοντα.
• Στρώσεις εντός των οποίων είναι δυνατόν να αναπτυχθεί καθεστώς υπόγειας ροής µε
µεγάλες υδραυλικές κλίσεις.
• ∆υνατότητα εκδήλωσης χηµικής δράσης του υπογείου ύδατος ή του εδάφους επί του
σκυροδέµατος των πασσάλων.
• Ύπαρξη προ-βελτιωµένου εδάφους το οποίο είναι δυνατόν να προκαλέσει δυσµενείς
επιπτώσεις κατά τη διενέργεια των εκσκαφών.
4. Η κινητοποίηση γίνεται µόνον όταν διαπιστωθούν συνθήκες ευνοϊκές και απαραίτητες για την

εγκατάσταση του προγραµµατιζόµενου διατρητικού συγκροτήµατος και αφού προηγουµένως
κατασκευασθούν οι απαραίτητοι οδηγοί τοίχοι.

3.1.2.

Εξοπλισµός

Για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής διαφραγµατικών τοίχων είναι απαραίτητος ο παρακάτω
εξοπλισµός :
1. Γερανός ερπυστριοφόρος ο οποίος φέρει τον εκσκαπτικό εξοπλισµό δηλαδή την υδραυλική ή
µηχανική αρπάγη (µπένα).
2. Συγκρότηµα παραγωγής µπεντονιτικού αιωρήµατος µε τις κατάλληλες δεξαµενές απόθεσης.
3. Σύστηµα καθαρισµού (απο-άµµωσης) του µεταχειρισµένου αιωρήµατος για να ξαναχρησιµοποιηθεί.
4. Φορτωτής και αυτοκίνητο φορτηγό για την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής.
5. Συγκρότηµα παραγωγής ενέµατος τσιµέντου στην περίπτωση κατασκευής διαφράγµατος C/B,
(τσιµέντου-µπεντονίτη).
6. Εξοπλισµός ελέγχου των ιδιοτήτων του µπεντονίτη.
7. Βοηθητικός εξοπλισµός, όπως αντλίες κυκλοφορίας µπεντονίτη, ηλεκτροκολλήσεις, σωλήνες
σκυροδέτησης, κλπ.
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3.1.3.

Εκσκαφή

Προϋπόθεση καλής εκτέλεσης ενός διαφραγµατικού τοίχου είναι η κατασκευή στην επιφάνεια ενός
συνεχούς οδηγού (συνήθως από σκυρόδεµα) που οδηγεί τη µπένα και εµποδίζει το αιώρηµα να
έχει επιφανειακές διαρροές και καταπτώσεις. Ο οδηγός αυτός αποτελείται από 2 δοκούς, συνήθως
διαστάσεων 0,25 x 1,00 m που αφήνουν µεταξύ τους ένα κενό ίσο προς το πάχος του
προβλεπόµενου διαφραγµατικού τοίχου πλέον 2 έως 5 cm. Σηµειώνεται ότι ο πιο πάνω οδηγός θα
µπορούσε να αποτελείται από προκατασκευασµένα µεταλλικά τεµάχια, συναρµολογούµενα επί του
δαπέδου εργασίας του έργου και επαναχρησιµοποιούµενα.
Η διάνοιξη της τάφρου ("πέτασµα - πανέλου") του διαφραγµατικού τοίχου γίνεται µε τη βοήθεια µιας
αρπάγης ("µπένας") που έχει ορθογωνική διατοµή, πάχους συνήθως 0,60 m έως 1,20 m και
πλάτους συνήθως 2,50 έως 3,00 m. Η µπένα µπορεί να είναι υδραυλική ή απλή κρεµαστή
µηχανική.
Η υδραυλική µπένα αναρτάται συνήθως από ένα στέλεχος που οδηγείται από µία ειδική τράπεζα,
µονταρισµένη επάνω στον κυρίως γερανό. Το στέλεχος αυτό αναρτάται από µονό συρµατόσχοινο,
αποτελείται δε από ένα ενιαίο ή από ένα πολλαπλό στέλεχος, τηλεσκοπικό. Τα νύχια της µπένας
ανοιγοκλείνουν µε υδραυλική ενέργεια. Η µηχανική µπένα αναρτάται συνήθως µε διπλό
συρµατόσχοινο. Από τα συρµατόσχοινα αυτά, το ένα χρησιµεύει στο να ανοιγοκλείνει τα νύχια της
µπένας.
Κατά την διάρκεια της εκσκαφής θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς η στάθµη του µπεντονιτικού
αιωρήµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια των τοιχωµάτων του σκάµµατος και να µην
κατεβαίνει κάτω από την στάθµη θεµελίωσης των οδηγών. Στην περίπτωση, που λόγω της
ύπαρξης ενός εγκοίλου ή λόγω υψηλής διαπερατότητας του εδάφους, υπάρξει απότοµη απώλεια
του στηρικτικού µπεντονιτικού αιωρήµατος θα πρέπει το σκάµµα να συµπληρώνεται άµεσα µε
πρόσθετο αιώρηµα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να υπάρχει
πρόσθετο αποθηκευµένο στο έργο µπεντονιτικό αιώρηµα.
Η διαδικασία εκσκαφής των πετασµάτων (ή πανέλων) ενός διαφραγµατικού τοίχου, εξαρτάται από
τις εδαφικές συνθήκες, το είδος του διαφραγµατικού τοίχου και τον τύπο του εκσκαπτικού
εργαλείου. Στην διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να
αρχίσει η εκσκαφή ενός πετάσµατος πριν το γειτονικό, που έχει ήδη κατασκευαστεί, αποκτήσει
ικανοποιητική αντοχή.
Η διάνοιξη κάθε πανέλου γίνεται είτε στο µήκος της µπένας (2,50 m έως 3,00 m), είτε σε
µεγαλύτερο µήκος.
Ανοχές :
1. Το βάθος και το πλάτος της εκσκαφής ενός πετάσµατος δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο από
το προβλεπόµενο από την µελέτη.
2. Για οπλισµένους διαφραγµατικούς τοίχους η απόκλιση ενός πετάσµατος κατά την οριζόντια
έννοια, µετά την αποκάλυψη από τους οδηγούς του στην κεφαλή, δεν θα πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 2 cm προς την πλευρά της εκσκαφής και 5 cm προς την αντίθετη πλευρά. Στα
προκατασκευασµένα πετάσµατα η απόκλιση αυτή είναι 1 cm σε κάθε πλευρά.
3. Η απόκλιση από την κατακόρυφο ως προς τις δύο διευθύνσεις δεν θα πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 1%. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ύπαρξης ογκολίθων), η απόκλιση αυτή
µπορεί να είναι µεγαλύτερη.
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Καθαρισµός (απο-άµµωση)
Πριν από την τοποθέτηση οπλισµού στα οπλισµένα διαφράγµατα ή πρίν από την σκυροδέτηση µε
πλαστικό σκυρόδεµα είναι απαραίτητος ο καθαρισµός του σκάµµατος από τον «βαρύ µπεντονίτη»
που περιέχει σηµαντικό ποσοστό άµµου, µε την βοήθεια του κυκλώµατος απο-άµµωσης. Εάν αυτό
κριθεί απαραίτητο και δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Πίνακα 1 «πριν από τη σκυροδέτηση»,
τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Αρµοί
Η κατασκευή των πετασµάτων µπορεί να γίνει είτε χωρίς ειδικούς αρµούς στα άκρα, είτε µε
ειδικούς αρµούς που εξασφαλίζουν (στη θέση επαφής του κάθε πετάσµατος µε το γειτονικό του)
µεγαλύτερη στεγανότητα. Η τοποθέτηση των αρµών αυτών (που διαµορφώνονται συνήθως µε τη
βοήθεια ειδικών τεµαχίων) προηγείται της τοποθέτησης των οπλισµών και της σκυροδέτησης. Οι
αρµοί αποµακρύνονται µετά τη σκυροδέτηση, και αφού το σκυρόδεµα σκληρυνθεί αρκετά.

3.1.4.

Κατασκευή και τοποθέτηση του οπλισµού

Οι οπλισµοί των διαφραγµάτων συναρµολογούνται σε σχήµα διπλής εσχάρας.
Με σκοπό τη δηµιουργία κλωβών σταθερού και ελεγχόµενου πάχους, χρησιµοποιούνται ειδικού
σχήµατος οδηγοί - αποστάτες (συνήθως σχήµατος Ζ) που τοποθετούνται τόσο πυκνότερα όσο πιο
βαρύς είναι ο οπλισµός και συγκρατούν έτσι τις 2 εσχάρες στην επιθυµητή απόσταση µεταξύ τους.
Οι διαστάσεις των τεµαχίων αυτών είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν επικάλυψη από το µπετόν
των ράβδων των σχαρών από την παρειά του τοίχου τουλάχιστον 7.5 cm, (σε µη επιθετικά προς
διάβρωση του οπλισµού εδάφη, η επικάλυψη δυνατόν να είναι 6 cm). Εκτός από τους πιο πάνω
αποστάτες, τοποθετούνται και ορισµένες ράβδοι χιαστί (συνήθως κατά την έννοια του πάχους του
κλωβού) µε σκοπό να αποφευχθούν παραµορφώσεις και µετακινήσεις µεταξύ των 2 σχαρών,
ιδιαίτερα κατά τη φάση ανύψωσης του οπλισµού για την τοποθέτησή του µέσα στην τάφρο. Η
διάµετρος όλων των πιο πάνω τεµαχίων πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη, συνήθως Φ16 έως Φ20
περίπου.
Η ελάχιστη διάµετρος των κατακόρυφων ράβδων θα πρέπει να είναι ίση ή µεγαλύτερη από Φ12 και
ο ελάχιστος οπλισµός θα είναι 3 ράβδοι ανά µέτρο µήκους πετάσµατος και στις δύο σχάρες του
οπλισµού.
Είναι ουσιαστικής σηµασίας η διατήρηση κάποιας ελάχιστης απόστασης µεταξύ των ράβδων των
σχαρών, για να µπορεί το σκυρόδεµα, που εγχύνεται στον άξονα περίπου του σκάµµατος, να
καλύψει πλήρως τον κλωβό οπλισµό και να έλθει σε πλήρη επαφή µε τις εδαφικές παρειές του
πανέλου. Επίσης, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι το σκυρόδεµα έχει µεν πλαστικότητα
λόγω προσθήκης πλαστικοποιητικών, δεν µπορεί όµως για τεχνικούς λόγους να δονηθεί µε τη
βοήθεια π.χ. δονητή µάζας (συνήθως σκυροδέτηση υπό το αιώρηµα). Με βάση τα παραπάνω
έχουµε τα έξής που αφορούν τις ελάχιστες αποστάσεις ράβδων :
1. Το ελάχιστο κενό µεταξύ των κατακόρυφων ράβδων θα πρέπει να είναι 10 cm και σε ορισµένες
περιπτώσεις 8 cm, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέγιστος κόκκος των αδρανών του
σκυροδέµατος είναι 2 cm.
2. Το ελάχιστο κενό µεταξύ των οριζοντίων ράβδων θα πρέπει να είναι 20 cm και σε ορισµένες
περιπτώσεις 15 cm, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέγιστος κόκκος των αδρανών του
σκυροδέµατος είναι 2 cm.
Στην περίπτωση όπου η µελέτη προβλέπει τέτοιο αριθµό ράβδων, ώστε η πιο πάνω απαίτηση να
µην είναι δυνατό να τηρηθεί, τότε ο οπλισµός αυτός διαµορφώνεται σε δύο σειρές, είτε σε επαφή
κάθε εξωτερικής ράβδου µε την αντίστοιχη εσωτερική (η επαφή εξασφαλίζεται µε κατάλληλα
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τσιµπήµατα ηλεκτροσυγκόλλησης), είτε σε κάποια απόσταση της εσωτερικής δεύτερης εσχάρας,
από την εξωτερική.
Η απαραίτητη ακαµψία µιας εσχάρας οπλισµών ώστε να διευκολύνεται και εξασφαλίζεται η χωρίς
απαράδεκτες παραµορφώσεις ανύψωση από ανυψωτικό µηχάνηµα και τοποθέτηση µέσα στο
σκάµµα της εσχάρας, επιτυγχάνεται µε τσιµπήµατα ορισµένων επαφών των ράβδων µεταξύ τους
Κατά τη φάση αυτής της εργασίας τοποθέτησης πρέπει να προστεθούν και οι απαραίτητοι
αποστάτες (πλαστικοί ή από κονίαµα ή χαλύβδινοι) για να εξασφαλισθεί η σωστή συµµετρική θέση
των οπλισµών µέσα στο σκάµµα. Τοποθετούνται γι' αυτό ανά 3,00 m περίπου, 3 έως 4 αποστάτες,
που, όταν είναι κυλινδρικοί, έχουν το επίπεδό τους κάθετο προς το επίπεδο κάθε εσχάρας.
Οι οπλισµοί δεν θα πρέπει να στηρίζονται στο βάθος της εκσκαφής, αλλά να αναρτώνται από τους
οδηγούς τοίχους.

3.1.5.

Σκυροδέτηση

Το σκυρόδεµα εγχύνεται µέσα στο σκάµµα (µετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής) υπό το
µπεντονιτικό αιώρηµα, µέσω ενός ή δύο κατάλληλων χαλύβδινων "εµβαπτισµένων σωλήνων"
(TREMIE PIPES). Η εσωτερική διάµετρος του κάθε σωλήνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 cm ή
και περισσότερο και κατά προτίµηση 25 έως 30 cm, (η διάµετρός του θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον έξι φορές µεγαλύτερη από την µέγιστη διάµετρο των αδρανών του σκυροδέµατος).
Συνήθως χρησιµοποιείται ένας σωλήνας σκυροδέτησης για κάθε ανεξάρτητη σχάρα οπλισµού στην
περίπτωση που έχουµε στο ίδιο πέτασµα περισσότερες σχάρες.
Όταν για την σκυροδέτηση ενός πετάσµατος χρησιµοποιούνται δυο σωλήνες σκυροδέτησης θα
πρέπει η στάθµη του σκυροδέµατος να διατηρείται κατά το δυνατόν ή ίδια.
Η σκυροδέτηση µε τη µέθοδο του εµβαπτισµένου σωλήνα πρέπει να ακολουθεί τους πιο κάτω
κανόνες ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισµός ή το ξέπλυµα του σκυροδέµατος:
1. Η πρώτη ποσότητα του διοχετευόµενου, µέσω του σωλήνα, σκυροδέµατος δεν πρέπει να έλθει
σε επαφή µε το υγρό περιβάλλον του σκάµµατος για να µην αποπλυθεί. Για τον λόγο αυτόν, ο
εµβαπτισµένος σωλήνας τοποθετείται σε πρώτη φάση µε το κάτω άκρο του σε απόσταση 10 cm
περίπου από τον πυθµένα του σκάµµατος.
2. Στη συνέχεια, µέσα στο σωλήνα τοποθετείται ένα πώµα (π.χ. µια πλαστική µπάλα) διαµέτρου
κατά ένα µέρος µικρότερης της εσωτερικής διαµέτρου του σωλήνα. ∆ιοχετεύεται η πρώτη
ποσότητα του σκυροδέµατος µέσα στο σωλήνα η οποία, λόγω του βάρους της, ωθεί το πώµα
προς τα κάτω, που λειτουργεί σαν στεγανή βαλβίδα και εκτοπίζει µε τη σειρά της το υγρό
αιώρηµα προς τα κάτω. Έτσι η πρώτη ποσότητα του σκυροδέµατος, χωρίς να αποπλυθεί κατά
τη διαδροµή της µέχρι τον πυθµένα του σκάµµατος, έρχεται να καλύψει τον πυθµένα, µέσα δε σ'
αυτήν, το άκρο του σωλήνα σκυροδέτησης εγκαθίσταται, προστατευµένο από κάθε εισροή του
υγρού γιατί εν τω µεταξύ ο σωλήνας έχει γεµίσει µε νέα ποσότητα νωπού σκυροδέµατος.
3. Η σκυροδέτηση συνεχίζεται όσο το δυνατό ταχύτερα, ενώ το κάτω άκρο του κάθε σωλήνα
σκυροδέτησης διατηρείται µέσα στη µάζα του νωπού σκυροδέµατος και τόσο βαθιά όσο που να
επιτρέπει την κίνηση προς τα κάτω των διοχετευοµένων ποσοτήτων µέσα στο σκάµµα. Η
"πάκτωση" αυτή δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 2,00 m. Το βάθος αυτό δυνατόν να µειωθεί
(1.50 m) όσο πλησιάζουµε προς την άνω στάθµη του πετάσµατος στην επιφάνεια.
4. Η ταχύτητα ανόδου του σκυροδέµατος µέσα στο σκάµµα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από
3m/h, (σε αντίθετη περίπτωση χρησιµοποιείται επιβραδυντικό στο σκυρόδεµα).

ΠΕΤΕΠ:11-02-03-00
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3.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η συµµόρφωση µε την κατασκευαστική µεθοδολογία που περιγράφηκε παραπάνω.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η κατασκευή όλων των τύπων διαφραγµατικών τοίχων απαιτεί εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία
και είναι απαραίτητο σε όλες τις φάσεις πριν, αλλά και κατά την εκτέλεση των εργασιών να
ελέγχονται και να καταγράφονται µεγάλος αριθµός διαφόρων στοιχείων, τα οποία γενικώς
αναφέρονται παρακάτω και περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες 3 και 4 για τις πλέον συνήθεις
περιπτώσεις κατασκευών διαφραγµατικών τοίχων στην Ελλάδα, δηλ. (α) τους έγχυτους επιτόπου
από οπλισµένο σκυρόδεµα διαφραγµατικούς τοίχους αντιστήριξης και (β) τους διαφραγµατικούς
τοίχους στεγάνωσης πλαστικού σκυροδέµατος αντιστοίχως. Επισηµαίνεται ότι για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις διαφραγµατικών τοίχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης ΠΕΤΕΠ
ανάλογοι Πίνακες δίνονται στην Προδιαγραφή EN 1538:2000.
1. Προκαταρκτικοί έλεγχοι πριν από την έναρξη της εκσκαφής των πετασµάτων :
• Τοπογραφική τοποθέτηση του διαφραγµατικού τοίχου
• Υλικά που θα χρησιµοποιηθούν
• Κλωβοί σιδηρού οπλισµού και άλλων ενσωµατούµενων υλικών
2. Έλεγχοι κατά την κατασκευή :
• Μέθοδος εκσκαφής, διαστάσεις σκάµµατος και θέση
• Καθαρισµός (απο-άµµωση) του σκάµµατος πριν τη σκυροδέτηση
• Τοποθέτηση και εξαγωγή αρµών
• Τοποθέτηση οπλισµών
• Σκυροδέτηση
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Πίνακας 3 : Ποιοτικός Έλεγχος ∆ιαφραγµατικών οπλισµένων Τοίχων Αντιστηρίξεως
Εργασία
ή φάση
κατασκευής
Τοποθέτηση

Έλεγχος

Σχόλια

- Τοποθέτηση τοίχου

- Τοπογραφική αποτύπωση και σχέδια έργου

- Τοποθέτηση τοίχων οδηγών

- Έλεγχος πριν και µετά την σκυροδέτησή των

- Τοποθέτηση πετασµάτων -αρµών

- Οι θέσεις των αρµών σηµαδεύονται στους
οδηγούς

Νερό

- Κατάλληλο για χρήση

- ∆εν απαιτείται συνήθως για πόσιµο νερό

Μπεντονίτης

- Προέλευση υλικού

- Έλεγχος πιστοποιητικών σε κάθε παράδοση

Φρέσκο
µπεντονιτικό
αιώρηµα

- ∆ιήθηση, κέικ φίλτρου, pH

- Ελέγχεται στην αρχή των εργασιών και όποτε αυτό
απαιτείται

- Πυκνότητα, Ιξώδες Marsh

- Τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα, (ή βάρδια).

- ∆ιατµητική αντοχή gel

- Ελέγχεται όταν αυτό απαιτείται

Σκυρόδεµα

- Σύνθεση, περιεκτικότητα και αντοχή
σε θλίψη

- Έλεγχος συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον
κανονισµό ΚΤΣ-97

Κατασκευή
κλωβών
οπλισµού

- Αριθµός, διάµετρος, θέση ράβδων
- Παράθεση και συγκολλήσεις
- Αποστάσεις µεταξύ των ράβδων
- Ελεύθερος χώρος για τον σωλήνα
σκυροδέτησης

Εκσκαφή
πετάσµατος

Ο έλεγχος θα γίνεται για κάθε κλωβό και σύµφωνα
µε τα κατασκευαστικά σχέδια

- Τοποθέτηση εκσκαπτικής µπένας

- Οπτική παρακολούθηση

- Κατακορυφότητα και στροφή

- Ελέγχεται για κάθε πανέλο κατά την διάρκεια της
εκσκαφής και στο τέλος (α)

- Εδαφικό προφίλ
- Βάθος εκσκαφής
- Στάθµη µπεντονιτικού αιωρήµατος

- Οπτική περιγραφή, παρακολούθηση

Μπεντονιτικό - ∆ιήθηση, φίλτρο κέικ , pH,
αιώρηµα
πυκνότητα, ιξώδες Marsh
κατά την
- ∆ιατµητική αντοχή gel
εκσκαφή

- Πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον µία φορά ανά
πέτασµα ή ανά ηµέρα, σύµφωνα µε τον πίνακα
1(β)

Καθαρισµός
αιωρήµατος

- Ελέγχεται σε τρία διαφορετικά σηµεία τουλάχιστον
για κάθε πέτασµα

- Στο βάθος της εκσκαφής

- Ελέγχεται όταν κρίνεται απαραίτητο

Μπεντονιτικό - ∆ιήθηση, φίλτρο κέικ, pH, πυκνότητα, - Πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον µία φορά ανά
αιώρηµα
ιξώδες Marsh
πέτασµα ή ανά ηµέρα, σύµφωνα µε τον πίνακα
(γ)
πριν την
1
- ∆ιατµητική αντοχή gel
σκυροδέτηση
- Ελέγχεται όταν κρίνεται απαραίτητο
Τοποθέτηση
αρµών

- Ευθυγραµµία των αρµών

- Ελέγχεται πριν από την τοποθέτηση

- Κατακορυφότητα, θέση και βάθος

- Οι αρµοί πρέπει να είναι στο άκρο της εκσκαφής
σε επαφή µε την παρειά.

Τοποθέτηση
κλωβών
οπλισµού

- Ακαµψία των οπλισµών

- Ελέγχεται άµεσα κατά την ανύψωση των κλωβών

- Προσανατολισµός του κλωβού σε
σχέση µε την όψη του πετάσµατος
και τοποθέτηση των αποστατών

- Ελέγχονται για κάθε κλωβό οπλισµού

- Θέση, κατακορυφότητα κλωβού
- Σύνδεση των κλωβών µεταξύ των

- Ελέγχονται σε κάθε κλωβό και ειδικά το µήκος
παράθεσης των δύο κλωβών

- Τελική στάθµη και θέση του κλωβού

- Ελέγχεται σε κάθε κλωβό.

Σκυροδέτηση - Μήκος σωλήνα σκυροδέτησης
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- Ελέγχεται για κάθε πέτασµα που σκυροδετείται

- ∆ελτίο σύνθεσης σκυροδέµατος

- Ελέγχεται για κάθε βαρέλα σκυροδέµατος

- Εργασιµότητα σκυροδέµατος

- Ελέγχεται στην αρχή για κάθε πέτασµα και όταν
αυτό απαιτείται

- Αντοχή σκυροδέµατος

- Τρία δοκίµια τουλάχιστον για κάθε 100 µ3 ή
σύµφωνα µε τον κανονισµό σκυροδέµατος
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Εργασία
Έλεγχος

ή φάση
κατασκευής

- Μέθοδος έναρξης σκυροδέτησης
- Βάθος σκυροδετηµένου τµήµατος σε
σχέση µε τον όγκο
- Θέση και στάθµη του κλωβού
- Στάθµη του σκυροδέµατος πριν
κόψουµε σε µικρότερο µήκος τον
σωλήνα σκυροδέτησης

Σχόλια
- Όπως περιγράφεται στην µέθοδο. ∆εν γίνεται
διακοπή σωλήνα σκυροδέτησης στην πρώτη
βαρέλα
- Ελέγχεται για κάθε βαρέλα σκυροδέµατος.
Κατασκευάζεται η καµπύλη σκυροδέτησης.
- Ελέγχεται να είναι σύµφωνα µε τα σχέδια.
- Πρέπει να ελέγχεται κάθε φορά που πρέπει να
βγάλουµε ένα τµήµα του σωλήνα σκυροδέτησης.

- Χρόνος παρασκευής σκυροδέµατος
και έναρξη σκυροδέτησης

- Για κάθε βαρέλα σκυροδέµατος

- ∆ιάρκεια σκυροδέτησης

- Καταγράφεται για κάθε πέτασµα

- Θερµοκρασία σκυροδέµατος

- Σε περιπτώσεις ακραίων κλιµατικών συνθηκών

- Τελική στάθµη σκυροδέµατος

- Καταγράφεται για κάθε πέτασµα

Εξαγωγή
αρµών

- Εφαρµογή της διαδικασίας εξαγωγής - Σύµφωνα µε την µέθοδο κατασκευής

Καθαρισµός
κεφαλής

- Στάθµη κεφαλής και ποιότητα
σκυροδέµατος

- Έλεγχος ποιότητας σκυροδέµατος σε κάθε
πέτασµα µε οπτικό έλεγχο

(α) Η συχνότητα των µετρήσεων αυξάνεται όταν υπάρχει κίνδυνος απόκλισης ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που
συναντάται σκληρό έδαφος ή συναντάται τµήµα του γειτονικού σκυροδετηµένου πετάσµατος. Ο έλεγχος
γίνεται οπτικά και µε απλές µετρήσεις (π.χ. από το συρµατόσχοινο της µπένας).
(β) Ο έλεγχος του µπεντονιτικού αιωρήµατος εκτελείται πιο συχνά όταν διαπιστώνονται οργανικά εδάφη ή
υπόγεια νερά που δυνατόν να επηρεάσουν χηµικά την αποτελεσµατικότητα του µπεντονίτη.
(γ) Στην περίπτωση ελέγχου των χαρακτηριστικών του αιωρήµατος πριν από την σκυροδέτηση πρέπει να
λαµβάνονται από τον πυθµένα της εκσκαφής. Λαµβάνονται είτε από το κύκλωµα της απο-άµµωσης είτε µε
ειδικό δειγµατολήπτη.

Πίνακας 4: Ποιοτικός Έλεγχος Στεγανωτικού ∆ιαφράγµατος από Πλαστικό Σκυρόδεµα
Εργασία ή
φάση

Έλεγχος

Σχόλια

κατασκευής
Τοποθέτηση

- Τοποθέτηση τοίχου

- Τοπογραφική αποτύπωση και σχέδια έργου

- Τοποθέτηση τοίχων οδηγών

- Έλεγχος πριν και µετά την σκυροδέτησή των

- Τοποθέτηση πετασµάτων-αρµών

- Οι θέσεις των αρµών σηµαδεύονται στους οδηγούς

Νερό

- Κατάλληλο για χρήση

- ∆εν απαιτείται συνήθως για πόσιµο νερό

Μπεντονίτης

- Προέλευση υλικού

- Έλεγχος πιστοποιητικών σε κάθε παράδοση

Φρέσκο
µπεντονιτικό
αιώρηµα

- ∆ιήθηση, κέικ φίλτρου, pH

- Ελέγχεται στην αρχή των εργασιών και όποτε αυτό
απαιτείται

- Πυκνότητα, Ιξώδες Marsh
- ∆ιατµητική αντοχή gel

Πλαστικό
Σκυρόδεµα

- Σύνθεση, περιεκτικότητα και
αντοχή σε θλίψη

- Τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα, (ή βάρδια).
- Ελέγχεται όταν αυτό απαιτείται
- Έλεγχος συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον κανονισµό
ΚΤΣ-97

- Μέτρο ελαστικότητας
Εκσκαφή
πετάσµατος
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- Τοποθέτηση εκσκαπτικής µπένας,
απότµηση όταν δεν έχει αρµούς

- Οπτική παρακολούθηση
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Εργασία ή
φάση

Έλεγχος

Σχόλια

κατασκευής
- Κατακορυφότητα και στροφή
- Εδαφικό προφίλ
- Βάθος εκσκαφής

- Ελέγχεται για κάθε πανέλο κατά την διάρκεια της
εκσκαφής και στο τέλος (α)

- Στάθµη µπεντονιτικού αιωρήµατος
- Οπτική περιγραφή, παρακολούθηση
Μπεντονιτικό
αιώρηµα κατά
την εκσκαφή

- ∆ιήθηση, φίλτρο κέικ , pH,
πυκνότητα, ιξώδες Marsh

- Πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον µία φορά ανά
πέτασµα ή ανά ηµέρα, σύµφωνα µε τον πίνακα 1(β)

- ∆ιατµητική αντοχή gel

- Ελέγχεται όταν κρίνεται απαραίτητο

Καθαρισµός
αιωρήµατος

- Στο βάθος της εκσκαφής

- Ελέγχεται σε τρία διαφορετικά σηµεία τουλάχιστον για
κάθε πέτασµα

Μπεντονιτικό
αιώρηµα πριν
την
σκυροδέτηση

- ∆ιήθηση, φίλτρο κέικ, pH,
πυκνότητα, ιξώδες Marsh

- Πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον µία φορά ανά
πέτασµα ή ανά ηµέρα, σύµφωνα µε τον πίνακα 1(γ)

- ∆ιατµητική αντοχή gel

- Ελέγχεται όταν κρίνεται απαραίτητο

Τοποθέτηση
αρµών

- Ευθυγραµµία των αρµών

- Ελέγχεται πριν από την τοποθέτηση

- Κατακορυφότητα, θέση και βάθος

- Οι αρµοί πρέπει να είναι στο άκρο της εκσκαφής σε
επαφή µε την παρειά.

- Μήκος σωλήνα σκυροδέτησης

- Ελέγχεται για κάθε πέτασµα που σκυροδετείται

- ∆ελτίο σύνθεσης πλαστικού
σκυροδέµατος

- Ελέγχεται για κάθε βαρέλα σκυροδέµατος

(εάν υπάρχουν)
Σκυροδέτηση

- Εργασιµότητα πλαστικού
σκυροδέµατος
- Αντοχή πλαστικού σκυροδέµατος
- Μέθοδος έναρξης σκυροδέτησης
- Βάθος σκυροδετηµένου τµήµατος
σε σχέση µε τον όγκο
- Στάθµη του σκυροδέµατος πριν
κόψουµε σε µικρότερο µήκος τον
σωλήνα σκυροδέτησης
- Χρόνος παρασκευής σκυροδέµατος και έναρξη σκυροδέτησης
- ∆ιάρκεια σκυροδέτησης
- Θερµοκρασία σκυροδέµατος
- Τελική στάθµη σκυροδέµατος
Εξαγωγή αρµών
(εάν υπάρχουν)
Καθαρισµός
κεφαλής

- Ελέγχεται στην αρχή για κάθε πέτασµα και όταν αυτό
απαιτείται
- Τρία δοκίµια τουλάχιστον για κάθε 100 µ3 ή σύµφωνα
µε τον κανονισµό σκυροδέµατος
- Όπως περιγράφεται στην µέθοδο. ∆εν γίνεται διακοπή
σωλήνα σκυροδέτησης στην πρώτη βαρέλα
- Ελέγχεται για κάθε βαρέλα σκυροδέµατος.
Κατασκευάζεται η καµπύλη σκυροδέτησης.
- Πρέπει να ελέγχεται κάθε φορά που πρέπει να
βγάλουµε ένα τµήµα του σωλήνα σκυροδέτησης.
- Για κάθε βαρέλα σκυροδέµατος
- Καταγράφεται για κάθε πέτασµα
- Σε περιπτώσεις ακραίων κλιµατικών συνθηκών
- Καταγράφεται για κάθε πέτασµα

- Εφαρµογή της διαδικασίας
εξαγωγής

- Σύµφωνα µε την µέθοδο κατασκευής

- Στάθµη κεφαλής και ποιότητα
σκυροδέµατος

- Έλεγχος ποιότητας σκυροδέµατος σε κάθε πέτασµα
µε οπτικό έλεγχο

(α) Η συχνότητα των µετρήσεων αυξάνεται όταν υπάρχει κίνδυνος απόκλισης ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που
συναντάται σκληρό έδαφος ή συναντάται τµήµα του γειτονικού σκυροδετηµένου πετάσµατος. Ο έλεγχος
γίνεται οπτικά και µε απλές µετρήσεις (π.χ. από το συρµατόσχοινο της µπένας).
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(β) Ο έλεγχος του µπεντονιτικού αιωρήµατος εκτελείται πιο συχνά όταν διαπιστώνονται οργανικά εδάφη ή
υπόγεια νερά που δυνατόν να επηρεάσουν χηµικά την αποτελεσµατικότητα του µπεντονίτη.
(γ) Στην περίπτωση ελέγχου των χαρακτηριστικών του αιωρήµατος πριν από την σκυροδέτηση πρέπει να
λαµβάνονται από τον πυθµένα της εκσκαφής. Λαµβάνονται είτε από το κύκλωµα της απο-άµµωσης είτε µε
ειδικό δειγµατολήπτη.

5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών, όπου ισχύουν όλες οι διαδικασίες

χρήσης ανυψωτικών µηχανηµάτων.
2. Ειδικότερα λόγω χρήσης βαρέων µηχανηµάτων στην φάση της

εκσκαφής, ανύψωσης και
τοποθέτησης των σχαρών οπλισµού θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα
προστασίας

3. Πιθανές µετακινήσεις εδάφους και όµορων κατασκευών
4. Μόλυνση του περιβάλλοντος από τα εξερχόµενα υλικά.
5. Κίνδυνος µεταφοράς βαριών αντικειµένων.
6. Εργασία σε συνθήκες θορύβου

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΦΑΛΕΙΑΣ
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.
• B.S 5573 (SAFETY PRECAUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF LARGE DIAMETER
ΒOREHOLES FOR PILING AND OTHER PURPOSES).
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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.
• Ειδικές απαιτήσεις του εξοπλισµού µεταφοράς των χρησιµοποιούµενων ρευστών λόγω
ανάπτυξης υψηλών πιέσεων.
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• ∆ιαχείριση και αποµάκρυνση των εξερχόµενων αχρήστων υλικών και αποφυγή µόλυνσης του
περιβάλλοντος.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΟΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στο κονδύλιο αυτό επιµετράται σε τεµάχια εισκόµισης - αποκόµισης ο πλήρης µηχανικός
εξοπλισµός, ο οποίος είναι απαραίτητος για την κατασκευή του διαφραγµατικού τοίχου Ενδιάµεσες
αποκοµίσεις και εισκοµίσεις του µηχανικού εξοπλισµού πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών
δεν επιµετρώνται.

6.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ
Η κατασκευή των οδηγών του διαφραγµατικού τοίχου αµείβεται ξεχωριστά και περιλαµβάνει την
αρχική εκσκαφή, την σκυροδέτηση των τοίχων και την πιθανή εσωτερική αντιστήριξη.

6.3. ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
Η επιµέτρηση ενός διαφραγµατικού τοίχου γίνεται µε βάση την επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα
που πραγµατικά έγινε η εκσκαφή από το δάπεδο εργασίας µέχρι το τελικό βάθος της αιχµής. Στην
ανωτέρω επιµέτρηση περιλαµβάνονται τα υλικά πλήρωσης του σκάµµατος µε µπεντονιτικό
αιώρηµα, πολυµερών ή άλλων στηρικτικών υγρών, ο καθαρισµός και εµπλουτισµός αυτού, η
τοποθέτηση και εξαγωγή των αρµών που πιθανώς να απαιτούνται καθώς και οι εργασίες
διαχείρισης και αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής.

6.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΩΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η επιµέτρηση του οπλισµού ενός διαφραγµατικού τοίχου γίνεται µε βάση το βάρος του πραγµατικά
τοποθετηµένου οπλισµού µέσα στο σκάµµα. Στην ανωτέρω επιµέτρηση περιλαµβάνονται και οι
εργασίες προµήθειας, κατεργασίας και τοποθέτησης του οπλισµού.

6.5. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
Η επιµέτρηση του κονδυλίου αυτού γίνεται µε βάση τον όγκο του πραγµατικά τοποθετηµένου
σκυροδέµατος µέσα στο σκάµµα. Η εν λόγω επιµέτρηση περιλαµβάνει τα υλικά των κατάλληλων
προσµίκτων, καθώς και τις εργασίες σκυροδέτησης του σκάµµατος και καθαρισµού της κεφαλής
και της αποκαλυπτόµενης επιφάνειας του διαφράγµατος. Στην περίπτωση των
προκατασκευασµένων πετασµάτων περιλαµβάνονται η προπαρασκευή και η τοποθέτησή τους,
ενώ στην περίπτωση διαφράγµατος σκληρυνόµενου αιωρήµατος τσιµέντου/µπεντονίτη
περιλαµβάνεται η παρασκευή, οι απώλειες και η τοποθέτησή του.
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