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Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση

05/2006

Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Αγκύρια Split Set

1.

ΠΕΤΕΠ

12-03-03-07

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στο σύνολο των διατάξεων σχετικά µε τις εργασίες, τα υλικά και
τον εξοπλισµό που απαιτούνται για την κατασκευή αγκυρίων Split Set σε οποιαδήποτε θέση της
διατοµής της σήραγγας (θόλος, παρειές), σε ευθύγραµµα ή/και καµπύλα τµήµατα (σε
οριζοντιογραφία ή/και µηκοτοµή), στις θέσεις τοποθέτησης των Η/Μ εγκαταστάσεων (φωλιές,
διευρύνσεις, κανάλια κ.λπ.), στις συνδετήριες σήραγγες κλπ, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη
και τις επί τόπου συνθήκες του γεωϋλικού.
Η πλήρης αγκύρωση περιλαµβάνει τη διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού-εργατικού
δυναµικού, την προµήθεια αγκυρίων απαιτούµενου µήκους, ενεµάτων και κάθε είδους
απαιτούµενου υλικού, µικροϋλικού και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου, τις εργασίες (σε
οποιαδήποτε θέση) διάτρησης-καθαρισµού-έκπλυσης της οπής, εγκατάστασης του αγκυρίου,
έγχυσης του ενέµατος, όταν απαιτείται, αρχικής και µεταγενέστερης κοχλίωσης, τις εργασίες, τον
εξοπλισµό και τα υλικά για κάθε είδους ελέγχους-µετρήσεις-δοκιµές, για την τεχνικά άρτια
αποπεράτωση της αγκύρωσης, όπως προδιαγράφεται στις ΠΕΤΕΠ και στη Μελέτη.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
•

Το αγκύριο Split Set µε τα εξαρτήµατά του.

•

Τσιµεντένεµα πλήρωσης (όταν προβλέπεται από την Μελέτη).

2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
∆εδοµένου ότι το αγκύριο Split Set µε τα εξαρτήµατά του αποτελεί ονοµασία εµπορικού προϊόντος
µε διεθνή κατοχύρωση, τα χαρακτηριστικά του ενσωµατούµενου αγκυρίου θα ταυτοποιούνται µε
τις προβλέψεις της Μελέτης. Οι κατηγορίες αγκυρίων Split Set που υφίστανται προς το παρόν,
διακρίνονται βάσει της διαµέτρου της οπής ως εξής:
•

SS-33 µε διάµετρο σωλήνα προ της εισαγωγής στην οπή 33 mm

•

SS-39 µε διάµετρο σωλήνα προ της εισαγωγής στην οπή 39 mm

•

SS-46 µε διάµετρο σωλήνα προ της εισαγωγής στην οπή 46 mm

Τα αγκύρια Split Set όταν προβλέπονται από τη µελέτη µε επιφανειακή προστασία θα
συµµορφώνονται κατά περίπτωση:
•

Με το πρότυπο EN ISO 1461:1999 ” Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel
articles - Specifications and test methods (ISO 1461:1999) -- Θερµό γαλβάνισµα δι'
εµβαπτίσεως διαµορφωµένων σιδηρών και χαλυβδίνων στοιχείων. Προδιαγραφές και µέθοδοι
δοκιµών’’.
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•

Με το πρότυπο EN ISO 14713:1999 “Protection against corrosion of iron and steel in structures
- Zinc and aluminium coatings - Guidelines (ISO 14713:1999) -- Αντιδιαβρωτική προστασία
σιδήρου και χάλυβος κατασκευών. Επιστρώσεις ψευδαργύρου και αλουµινίου. Κατευθυντήριες
οδηγίες’’. Ο χρησιµοποιούµενος τύπος θα είναι (Zn85Al15)80, µε ελάχιστο µέσο πάχος
επικάλυψης 80 µm.

Όταν προβλέπεται η ενεµάτωση των αγκυρίων:
•

Τα τσιµεντενέµατα των αγκυρίων θα συµµορφώνονται µε τα πρότυπα EN 445:1996 “Grout for
prestressing tendons - Test methods -- Ενέµατα προεντεταµένων τενόντων - Μέθοδοι δοκιµής”,
EN 446:1996 “Grout for prestressing tendons - Grouting procedures -- Ενέµατα
προεντεταµένων τενόντων - ∆ιαδικασίες έκχυσης” και EN 447:1996 “Grout for prestressing
tendons - Specification for common grout -- Ενέµατα προεντεταµένων τενόντων - Προδιαγραφή
για συνήθη ενέµατα” και µε τις προβλέψεις της παρούσας ή των αντίστοιχων επί µέρους
προδιαγραφών.

•

Τα ενέµατα θα είναι συµβατά µε τον τύπο και το είδος του στελέχους του αγκυρίου.

•

Το τσιµέντο των ενεµάτων θα επιλέγεται ανάλογα µε τον βαθµό προσβολής του περιβάλλοντος,
την διαπερατότητα του γεωϋλικού και την τεχνική διάρκεια ζωής του αγκυρίου. Ο βαθµός
προσβολής του περιβάλλοντος θα καθορίζεται όπως στον Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος.

•

Ο λόγος νερού - τσιµέντου των ενεµάτων θα επιλέγεται ανάλογα µε τις συνθήκες του γεωϋλικού,
την µέθοδο κατασκευής και τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας και αντοχής.

•

Τα πρόσµικτα που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν θα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΝ 934-4:2001 “Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for
grout for prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα ενεµάτων για
προεντεταµένους τένοντες - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση.’’.
Γενικά δεν θα χρησιµοποιούνται πρόσµικτα που περιέχουν περισσότερο από 0,1% κατά βάρος
θειικά, νιτρικά ή χλωρικά άλατα.

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Το αγκύριο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του Κατασκευαστή, στα οποία θα καταδεικνύεται η
επάρκεια του συστήµατος και η ταυτοποίηση µε τις απαιτήσεις της Μελέτης. Στην περίπτωση που η
Μελέτη προβλέπει την ενσωµάτωση αγκυρίων ΄΄τύπου Split Set΄΄, τότε το ενσωµατούµενο αγκύριο
αποδεδειγµένα θα υπερκαλύπτει τα χαρακτηριστικά της προδιαγραφόµενης κατηγορίας και θα
εµφανίζει ταυτόσηµο καταστατικό νόµο. Τα αγκύρια ως υλικό, κατά τον σχεδιασµό, την κατασκευή,
τις δοκιµές, την µεταφορά και την αποθήκευσή τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 9001.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την εγκατάσταση των αγκυρίων ισχύουν γενικά οι προβλέψεις της ΠΕΤΕΠ 12-03-03. Ο
Ανάδοχος θα διακινεί και θα τοποθετεί όλα τα αγκύρια βράχου και τα παρελκόµενά τους µε έντεχνο
τρόπο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κατασκευαστή, λαµβάνοντας υπ' όψη τον χαρακτήρα της
βραχοµάζας που συναντάται και σύµφωνα µε την καλύτερη σύγχρονη πρακτική. Αντίγραφα των
οδηγιών του Κατασκευαστή θα δοθούν στην Υπηρεσία εις διπλούν, για να τα συµβουλεύεται στο
εργοτάξιο.
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Το αγκύριο Split Set είναι αγκύριο τριβής το οποίο αποτελείται από χαλύβδινο εντετµηµένο
σωλήνα, µε το ένα άκρο του βαθµιαία κωνικοποιηµένο για διευκόλυνση της εισαγωγής στην οπή
και το άλλο άκρο µε διαµόρφωση φλάντζας για την συγκράτηση της πλάκας έδρασης. Ο σωλήνας
εισάγεται σε οπή, η διάµετρος της οποίας είναι ελαφρώς µικρότερη από την διάµετρό του, µε
αποτέλεσµα το µερικό κλείσιµο της εντορµίας του και την ανάπτυξη ακτινικών δυνάµεων τριβής
που συγκρατούν τα τεµάχια του γεωϋλικού, ενώ η δύναµη εισαγωγής φορτίζει ενεργητικά την
πλάκα έδρασης έναντι του γεωϋλικού.
Η διάµετρος της οπής που θα διατρηθεί στον βράχο για την τοποθέτηση αγκυρίου Split Set θα είναι
αυτή που απαιτείται για να επιτευχθεί η βέλτιστη πάκτωση για την κατηγορία του αγκυρίου που
χρησιµοποιείται, σύµφωνα µε την Μελέτη και τις οδηγίες του Κατασκευαστή. Η συνιστώµενη
διάµετρος της οπής είναι:
•

για τα SS-33 θα είναι 30-33 mm

•

για τα SS-39 θα είναι 35-38 mm

•

για τα SS-46 θα είναι 41-45 mm

Το ανωτέρω εύρος συνιστώµενων διαµέτρων οπής θα εξασφαλίζεται από την διαδικασία και την
µέθοδο διάτρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον προς επίτευξη συνδυασµό διαµέτρου και
µήκους του διατρήµατος αφού ληφθεί υπόψη και η απαίτηση για τις µούφες της διατρητικής
στήλης. Πέρα από τις προδιαγραφόµενες (ΠΕΤΕΠ 12.03.03) δοκιµές των αγκυρίων, για τα αγκύρια
Split Set θα εκτελούνται προκαταρκτικές δοκιµές για τον καθορισµό της βέλτιστης διαµέτρου οπής
(άρα του κατάλληλου κοπτικού άκρου) για κάθε τύπο και κατηγορία γεωϋλικού και αγκυρίου.
Για την τοποθέτηση των αγκυρίων Split Set θα χρησιµοποιούνται τα διατρητικά φορεία των
υπογείων (jumbos), µε τοποθέτηση κατάλληλου για τον τύπο του αγκυρίου προσαρµοστικού
εργαλείου. Όπου απαιτείται, οι κεφαλές των αγκυρίων θα φέρουν ειδικό εξάρτηµα ανάρτησης
πλέγµατος, σωληνώσεων, αγωγών κ.λπ..
Όταν προβλέπεται από την Μελέτη, µετά την εγκατάσταση του αγκυρίου Split Set τούτο θα
ενεµατώνεται µε εισπίεση τσιµεντενέµατος που θα διοχετεύεται από σωληνίσκο εισαγόµενο από
την κεφαλή του προς το εσωτερικό του σωλήνα. Η κεφαλή θα στεγανώνεται µε κατάλληλο µέσο
ενώ θα προβλέπεται και οπή απαγωγής του αέρα.

4.

5.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.3 της ΠΕΤΕΠ 12.03.03.

•

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών.

•

Έλεγχος φακέλου δοκιµών. Συµµόρφωση µε τα κριτήρια της Μελέτης και τις προβλέψεις της
ΠΕΤΕΠ 12.03.03.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στο εδάφιο 5 της ΠΕΤΕΠ 12-03-03-00 «Αγκύρια Γενικές
διατάξεις».
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της πλήρους αγκύρωσης θα γίνεται µε βάση το µήκος σε τρέχοντα µέτρα των
αγκυρίων που τοποθετήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από την Υπηρεσία και τα οποία κατά την κρίση
της Υπηρεσίας είναι απαραίτητα για επαρκή υποστήριξη. Η επιµέτρηση διακρίνεται σε αγκύρια:
•

SS-33 µε διάµετρο σωλήνα προ της εισαγωγής στην οπή 33 mm

•

SS-39 µε διάµετρο σωλήνα προ της εισαγωγής στην οπή 39 mm

•

SS-46 µε διάµετρο σωλήνα προ της εισαγωγής στην οπή 46 mm

Περαιτέρω διάκριση της επιµέτρησης θα γίνεται
•

σε αγκύρια απλά

•

αγκύρια γαλβανισµένα και

•

σε αγκύρια µε ενεµάτωση.

Στη µονάδα µέτρησης του αγκυρίου ανάγονται, η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, αποθήκευση,
φύλαξη και εγκατάσταση κάθε είδους απαιτούµενου υλικού-µικροϋλικού-εξαρτήµατος, όπως
προδιαγράφεται στην παρούσα, η διάθεση και χρήση κάθε είδους απαιτούµενου εξοπλισµούµηχανήµατος µε τις σταλίες τους, και η εκτέλεση κάθε είδους εργασίας για την προετοιµασία και
πλήρη αγκύρωση καθώς και για τις δοκιµές- ελέγχους-µετρήσεις, όπως ορίζεται στις ΠΕΤΕΠ.
Εναλλακτικά, αν ορίζεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, η πλήρης αγκύρωση ανάγεται στη
µονάδα µέτρησης της εκσκαφής σήραγγας (ΠΕΤΕΠ 12.02.01.01).
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