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Κατασκευή ανάντη πλάκας από σκυρόδεµα

1.

ΠΕΤΕΠ

13-02-08-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Συνήθως η ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα αποτελεί το µοναδικό στοιχείο στεγανοποίησης των
φραγµάτων της κατηγορίας αυτής.
Η παρούσα Προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής της προστατευτικής επένδυσης µε
σκυρόδεµα της ανάντη παρειάς λιθορριπών /χωµάτινων φραγµάτων (CFRD: Concrete Faced
Rockfill Dam).

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Το σκυρόδεµα που θα διαστρωθεί θα είναι της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας.
Σχετικώς ισχύουν τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και µεταφορά
σκυροδέµατος».

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Για την κατασκευή της ανάντη πλάκας από σκυρόδεµα θα εφαρµόζεται σύστηµα ολισθαίνοντος
τύπου, µε εξαίρεση τα χαµηλά φατνώµατα (περί την βάση ή την πλίνθο του φράγµατος), που
µπορούν να σκυροδετηθούν και µε άλλες µεθόδους .
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση αναλυτική έκθεση µεθόδου εκτέλεσης των εργασιών
σκυροδέτησης της ανάντη πλάκας η οποία θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω :
1. Λεπτοµέρειες των τροχιών κύλισης του ολισθαίνοντος τύπου, των πλευρικών τύπων και των
διατάξεων σταθεροποίησης ευθυγράµµισης και στήριξης αυτών.
2. Περιγραφή των συστηµάτων µετακίνησης του ολισθαίνοντος τύπου καθ’ ύψος και εγκάρσια
στην αποπερατωµένη ανάντη παρειά του αναχώµατος του φράγµατος.
3. Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του ολισθαίνοντος τύπου και των βασικών εξαρτηµάτων του
(αντίβαρα κλπ).
4. Ανυψωτική ικανότητα των βαρούλκων και λεπτοµέρειες των µηχανισµών ασφαλείας.
5. ∆ιαδικασίες τοποθέτησης και στήριξης του σιδήρου οπλισµού.
6. Προτεινόµενη σύνθεση σκυροδέµατος, µέθοδο µεταφοράς και διάστρωσης, ταχύτητες
διάστρωσης µε τον ολισθαίνοντα τύπο (m3/ώρα), και δυναµικότητα των συγκροτηµάτων
παραγωγής σκυροδέµατος.
7. Μεθόδους συµπύκνωσης του σκυροδέµατος, µόρφωσης της επιφάνειας και συντήρησης του
σκυροδέµατος, και εξοπλισµός παροχής νερού για την συντήρηση µε καταιονισµό.
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8. Μέθοδος προστασίας του διαστρωθέντος σκυροδέµατος έναντι παγετού, ηλιακής ακτινοβολίας,
βροχής και ειδικότερα από βλάβες µε τα εν επαφή υλικά του Φράγµατος.
9. Μέθοδος αποκατάστασης ζηµιών και φθορών τµηµάτων της πλάκας.
10.Συστήµατα επικοινωνίας και ελέγχου µεταξύ της στέψης του αναχώµατος του φράγµατος και της
εκάστοτε θέσης του ολισθαίνοντος τύπου κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος.
11.Λεπτοµέρειες του συνόλου του εργατικού δυναµικού που εργάζεται σε κάθε βάρδια εργασίας για
την κατασκευή της ανάντη πλάκας.
12.Μέτρα ασφαλείας και πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού.
13.Βοηθητικές εγκαταστάσεις.

3.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΙΝΘΟΥ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ
ΑΡΜΟΣ
Τα φατνώµατα της ανάντη πλάκας στην βάση του φράγµατος (περιοχή πλίνθου) θα
κατασκευαστούν χωρίς την χρήση του συγκροτήµατος του ολισθαίνοντος τύπου. Η µέθοδος που
θα εφαρµοσθεί, θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Τυχόν αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα στα Σχέδια γεωµετρικά στοιχεία, που θα προκύψουν κατά
την κατασκευή της πλίνθου, θα αντισταθµισθούν στα αρχικά φατνώµατα που επέχουν εκ του λόγου
αυτού και θέση µεταβατικής διατοµής (transition section), µεταξύ του περιµετρικού αρµού της
πλίνθου και της επιφάνειας της πλάκας.
Οι ενσωµατωµένες στην πλίνθο στεγανωτικές ταινίες, κατά µήκος του περιµετρικού αρµού, θα
προστατεύονται επιµελώς µε προστατευτικό ξύλινο κάλυµµα, όπως δείχνεται στα Σχέδια, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν ζηµιές από τις εκτελούµενες λοιπές εργασίες ή /και άλλα αίτια (έκθεση στις
ακτίνες του ήλιου, υγρασία, ρύποι κλπ).
Μετά τη σκυροδέτηση των αρχικών φατνωµάτων ανάντη της πλίνθου µπορούν να προχωρήσουν
σε εργασίες σφράγισης του περιµετρικού αρµού, όπως δείχνεται στα Σχέδια και σύµφωνα µε τις
οικείες ΠΕΤΕΠ (ανάλογα µε την κατασκευαστική διαµόρφωση αρµού που προβλέπεται από την
µελέτη).

3.3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΜΕ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ ΤΥΠΟ
Οι εργασίες σκυροδέτησης της ανάντη πλάκας θα εκτελούνται µετά την ολοκλήρωση της
κατασκευής του αναχώµατος του Φράγµατος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη.
Το πρώτο φάτνωµα που θα κατασκευαστεί µε τον ολισθαίνοντα τύπο θα θεωρηθεί ως δοκιµαστικό
φάτνωµα. Η θέση του θα επιλέγεται κατά προτίµηση προς την στέψη της ανάντη αποπερατωµένης
επιφανείας του αναχώµατος του φράγµατος και οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να µπορεί
να θεωρηθεί από την Υπηρεσία ως αντιπροσωπευτικό των εργασιών σκυροδέτησης µε
ολισθαίνοντα τύπο που θα ακολουθήσουν.
Κατά την κατασκευή του ως άνω δοκιµαστικού τµήµατος ο Ανάδοχος θα επιφέρει τις τυχόν
απαιτούµενες βελτιώσεις και τροποποιήσεις του ολισθαίνοντος τύπου ούτως ώστε να διασφαλισθεί
η επίτευξη της προδιαγραφόµενης ποιότητας των εργασιών.
Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σκυροδέτησης µε τον ολισθαίνοντα τύπο στο
εκάστοτε φάτνωµα ο Ανάδοχος θα έχει εγκαταστήσει και στις δύο πλευρές του φατνώµατος, από τη
στέψη του φράγµατος και προς τα κάτω ασφάλειας σκάλες, ώστε να έχει την δυνατότητα η
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Υπηρεσία να επιθεωρήσει την επιφάνεια της ανάντη όψης του αναχώµατος του φράγµατος καθόλο
το µήκος του συγκεκριµένου φατνώµατος.
Πριν από την τοποθέτηση των τροχιών του ολισθαίνοντος τύπου θα αποτυπώνεται όλη η επιφάνεια
της ανάντη όψης του αναχώµατος του φράγµατος σε κάνναβο 3,0 x 3,0 m, ώστε να µπορεί να
προσδιορισθoύν επακριβώς οι αποκλίσεις σε σχέση µε τις θεωρητικές γραµµές και ύψη. Τα
αποτελέσµατα των παραπάνω µετρήσεων µαζί µε τις προτάσεις του Αναδόχου για την τοποθέτηση
των τροχιών του ολισθαίνοντος τύπου θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία.
Οι τροχιές του ολισθαίνοντος τύπου θα τοποθετούνται έτσι ώστε η ανάντη πλάκα να ακολουθεί την
επιφάνεια του αναχώµατος του φράγµατος, όπως αυτή προέκυψε από τις παραπάνω
τοπογραφικές µετρήσεις, εντός των ορίων ανοχών που καθορίζονται στην συνέχεια. Οι τροχιές του
ολισθαίνοντος τύπου καθώς και οι πλευρικοί τύποι θα σταθεροποιούνται στην ανάντη επιφάνεια
του αναχώµατος, έτσι ώστε να µπορούν να ευθυγραµµιστούν µε ακρίβεια και να µην αποκολλώνται
ή να υφίστανται στρέβλωση κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης του φατνώµατος.
Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στην ανάντη επιφάνεια του αναχώµατος του φράγµατος κατά
την εκτέλεση των παραπάνω προκαταρκτικών εργασιών, θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο µε
δικές του δαπάνες, σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές της Υπηρεσίας.

3.4. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ ΤΥΠΟ
Η έναρξη σκυροδέτησης της ανάντη πλάκας µε τον ολισθαίνοντα τύπου δεν θα αρχίσει πριν από
σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
Το πλάτος των φατνωµάτων θα είναι προβλεπόµενο από την µελέτη εφαρµογής που θα εγκριθεί
(συνήθως 12 έως 18 µέτρα).
Το πλάτος του ολισθαίνοντος τύπου θα είναι τέτοιο ώστε να επικαλύπτει επαρκώς τα γειτνιάζοντα
σκυροδετηθέντα φατνώµατα χωρίς όµως να προκαλεί φθορές σ’ αυτά.
Η µεταφορά του σκυροδέµατος από τη στέψη του αναχώµατος του φράγµατος µέχρι την θέση
σκυροδέτησης θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται διαχωρισµός ή απόµιξη του χονδρόκοκκου
αδρανούς.
Η επιφάνεια του ολισθαίνοντος τύπου θα είναι µεταλλική. Το πλάτος του ολισθαίνοντος τύπου κατά
την φορά σκυροδέτησης θα είναι τέτοιο, ώστε σε συνάρτηση µε την εγκεκριµένη σύνθεση του
σκυροδέµατος και την ταχύτητα ανόδου του συγκροτήµατος, το σκυρόδεµα που θα αποκαλύπτεται
να εµφανίζει µηδενική κάθιση. Χρήση δονητών πίσω από τον ολισθαίνοντα τύπο δεν θα είναι
αποδεκτή.

3.5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΛΑΚΑΣ
Αφού το σκυρόδεµα της πλάκας σκληρυνθεί επαρκώς ώστε να µην υφίσταται ζηµιές από τη δράση
του νερού διαβροχής, θα αρχίσει η συντήρησή του σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΕΚΩΣ 2000.
Ο χρόνος συντήρησης κάθε φατνώµατος δεν θα είναι µικρότερος των 28 ηµερών.

3.6. ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
∆ιογκώσεις ή άλλες ανωµαλίες που εµφανίζονται µετά την αποµάκρυνση του ολισθαίνοντος τύπου,
συµπεριλαµβανοµένων φυσαλίδων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 25 mm θα επιδιορθώνονται
αµέσως, µε µύστρισµα ή µε άλλη µέθοδο της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

ΠΕΤΕΠ:13-02-08-01

3/5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΤΗ ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΑΝΟΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Ο ολισθαίνων τύπος θα κατασκευαστεί, θα εγκατασταθεί και λειτουργεί έτσι ώστε να
επιτυγχάνονται οι παρακάτω ανοχές :
1) Πάχος της πλάκας
Το πάχος της πλάκας δεν θα είναι µικρότερο σε κανένα σηµείο από το προδιαγραφόµενο πάχος
της µελέτης, όπως δείχνεται στα Σχέδια, ούτε µεγαλύτερο πέραν των 150 mm από το
προδιαγραφόµενο ελάχιστο πάχος.
2) Ευθυγράµµιση
Η απόκλιση από την ευθυγραµµία κατά την οριζόντια έννοια σε οποιαδήποτε στάθµη, δεν θα
είναι µεγαλύτερη από ±10 mm ανά 6,00 m. Το αυτό ισχύει και κατά την έννοια του πρανούς.
Οι ακµές των επιφανειών των εκατέρωθεν των αρµών φατνωµάτων δεν θα εµφανίζουν
ανισοσταθµία µεγαλύτερη των ± 6,00 mm.

4.2

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Ο Ανάδοχος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε, σε συνδυασµό µε τις κατασκευαστικές
µεθόδους που έχουν εγκριθεί και τα χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος που θα διαστρωθεί η
ανάντη πλάκα να έχει κατά το δυνατόν οµοιόµορφο χρώµα, χωρίς απότοµες αλλαγές χρωµατικών
τόνων.

5.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η κατασκευή της ανάντη πλάκας από σκυρόδεµα απαιτεί την χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού και
ειδικών µεθόδων εκτέλεσης. Πρόκειται για εργασίες εκτελούµενες σε επικλινείς επιφάνειες και
σηµαντικό ύψος από τον πόδα του φράγµατος.
Η ασφαλής εκτέλεση των εργασιών αποτελεί βασική συνιστώσα της όλης µεθοδολογίας
κατασκευής.
Στην έκθεση µεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία θα καθορίζονται επακριβώς οι όροι
υγείας - ασφάλειας που θα εφαρµόζονται κατά την εκτέλεση των εργασιών:
-

ασφάλεια ανάρτησης του φορείου σκυροδέτησης από την στέψη του φράγµατος.

-

µέτρα αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

-

µέσα ασφαλής αποµάκρυνσης προσωπικού υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

-

µέσα ατοµικής προστασίας που θα χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι.

-

µέτρα ασφαλούς προσέγγισης επιβλεπόντων για διενέργεια έργων.

(τα ανωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά).
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος της ανάντη πλάκας θα γίνεται ανά κυβικό µέτρο κατασκευής η
οποία εκτελέστηκε µε τρόπο έντεχνο και έγινε αποδεκτή από την Υπηρεσία, µε λήψη διατοµών
πριν και µετά την σκυροδέτηση της πλάκας.
Εάν σε κάποιες θέσεις το πάχος της πλάκας προκύψει µεγαλύτερο του θεωρητικού, θα επιµετράται
για πληρωµή το θεωρητικό πάχος, ενώ εάν σε κάποιες άλλες θέσεις το πάχος της πλάκας
προκύψει µικρότερο του θεωρητικού, θα επιµετράται για πληρωµή το πραγµατικό πάχος, εφόσον
τούτο γίνει αποδεκτό από την Υπηρεσία.
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