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340. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
341. ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
341.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
341.1.1

Πεδίο Εφαρµογής

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις κατασκευές υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έργου από
άοπλο, οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές ορίζονται στον ισχύοντα
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΣ ’97). Αντίστοιχα, οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος
ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΧ ’00)
341.1.2

Ορισµοί

α.

Οι σχετικοί ορισµοί αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του ΚΤΣ ’97 και στο άρθρο 1.6 του ΚΤΧ ’00.

β.

Συµπληρωµατικά ορίζονται τα ακόλουθα:

-

Σκυρόδεµα επί τόπου είναι το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση.
Πρόχυτο σκυρόδεµα: Μεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται σε
εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το
σκυρόδεµα σκληρυνθεί.
Νωπό σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι ακόµα κατεργάσιµο.
Σκληρυµένο σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε δεν είναι πια
κατεργάσιµο.

-

Απόδοση αναµικτήρα: ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που µπορεί
να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωµετρικό
όγκο του αναµικτήρα και από το άθροισµα των όγκων των χαλαρών συστατικών του µίγµατος).

-

Τσιµέντο είναι το υλικό µε τις συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για την
σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση νερού, µέσω χηµικής
αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης.

-

Ξυλότυπος ή ικρίωµα είναι ο σκελετός της κατασκευής, που δίνει στο σκυρόδεµα τη µορφή του,
παρέχει τα µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και εµφάνιση των επιφανειών και
στηρίζει το φορέα µέχρι αυτός να µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία µελετήθηκε.

-

Σιδηρούς οπλισµός είναι ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στη µάζα του σκυροδέµατος για
την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

γ.

την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού
τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού
τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις θερµοκρασιακές µεταβολές και την
συστολή κατά την πήξη
την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων και κυρίως την µείωση του κινδύνου
ψαθυρής θραύσης του δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη και στις προδιαγραφές
της µελέτης.

-

Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», εννοείται, στα πλαίσια του παρόντος τεύχους
καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών, ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων
του, εκτός των παραγράφων 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του ΚΤΣ ‘97.

-

Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», εννοείται στα πλαίσια του παρόντος τεύχους
καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς γίνεται αναφορά σε τρίτον
(εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κτλ.). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει
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έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών
τρίτων απέναντι στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, χωρίς απαιτήσεις αποζηµίωσης, εκτός αν στον ΚΤΣ
'97 ή στην κείµενη νοµοθεσία, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ρητώς προβλέπεται διαφορετικά.

-

Οµοίως εννοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ' 97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή
"εκείνος που ζητά" (τη Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος κτλ.), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

341.2 Υλικά
341.2.1

Σκυρόδεµα

α.

Για το αντικείµενο του παρόντος Τεύχους έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις
βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους.

β.

Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές ΣΚ στις οποίες παραπέµπει ο
ΚΤΣ '97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των αντίστοιχων
προδιαγραφών ΑSΤΜ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η αντιστοιχία των
µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό στάδιο µεταπήδησης από
τις προδιαγραφές ΑSΤΜ, AASHTO, DΙΝ, BS και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες προδιαγραφές ΣΚ.

γ.

Τα πρότυπα (σχέδια) ΣΚ συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 341.2-1: Αντιστοιχία µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών / Πρότυπα ΣΚ
#

Αριθµός προτύπου
ΣΚ

Αντίστοιχο άλλο
πρότυπο

1

2

3

Θέµα
4

1

ΣΚ301-84

ASTM C 127

Προσδιορισµός
ειδικού
χονδρόκοκκων αδρανών

2

ΣΚ302-84

ASTM C 128

Προσδιορισµός
αδρανών

3

ΣΚ303-84

ΕΛΟΤ 671

Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος

4

ΣΚ304-84

ΕΛΟΤ 722

Έλεγχος
αντοχής
σκυροδέµατος

5

ΣΚ305-84

ASTM C 117

Προσδιορισµός υλικού λεπτότερου από 75 mm σε αδρανή
υλικά (προσδιορισµός µε υγρό κοσκίνισµα)

6

ΣΚ306-84

ASTM C 142

Προσδιορισµός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα
αδρανή

7

ΣΚ307-84

ASTM C 233 και C 260

Ειδική προδιαγραφή για αερακτικά πρόσθετα για το σκυρόδεµα

8

ΣΚ308-84

ASTM C 494

9

ΣΚ309-84

ΕΛΟΤ 521

∆οκιµή κάθισης

10

ΣΚ310-84

ΕΛΟΤ 520

∆οκιµή VEBE

11

ΣΚ311-84

ASTM C 231

Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέµατος µε τη µέθοδο
πίεσης

12

ΣΚ312-84

ASTM C 280

Προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε τα
αλκάλια τσιµέντου (µέθοδος ράβδου κονιάµατος)

13

ΣΚ313-84

ASTM C 403

Προσδιορισµός του χρόνου πήξης των µιγµάτων σκυροδέµατος µε
αντίσταση στη διείσδυση

14

ΣΚ314-84

ASTM C 156 και C 309

Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δηµιουργούν
µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος

15

ΣΚ315-84

ASTM C 40

Οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεµα

16

ΣΚ316-84

ASTM C 642

Προσδιορισµός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης και κενών
στο σκληρυµένο σκυρόδεµα

17

ΣΚ317-84

ASTM C 627

Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του
τσιµέντου (χηµική µέθοδος)

18

ΣΚ318-84

DIN 1048

19

ΣΚ320-84

ASTM C 1367
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#

Αριθµός προτύπου
ΣΚ

Αντίστοιχο άλλο
πρότυπο

1

2

3

4

ASTM C 88

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών µε τη
χρησιµοποίηση θειικού νατρίου ή θειικού µαγνησίου

Θέµα

20

ΣΚ321-84

21

ΣΚ322-84

ASTM C 29

Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά

22

ΣΚ323-84

ASTM C 232

∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος

23

ΣΚ326-84

ASTM C 123

Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους
µικρού ειδικού βάρους

24

ΣΚ328-84

ΕΛΟΤ 345

25

ΣΚ331-84

ASTM C 309 και C 156

26

ΣΚ332-84

ASTM C 295

Πετρογραφική εξέταση αδρανών

27

ΣΚ333-84

ASTM C 496

Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος

28

ΣΚ334-84

ASTM C 215

∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος

29

ΣΚ335-84

ASTM C 152

Ερπυσµός σκυροδέµατος

30

ΣΚ336-84

ASTM C 157

Συστολή ξήρανσης

31

ΣΚ337-84

DIN 1048

32

ΣΚ338-84

ASTM C 457

Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα

33

ΣΚ341-84

ASTM C 496

Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιµίων σκυροδέµατος

34

ΣΚ342-84

ASTM C 597

Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπερήχων στο σκυρόδεµα

35

ΣΚ343-84

ASTM C 805

Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα

36

ΣΚ345-84

ASTM C 131

Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles)

37

ΣΚ346-84

ASTM D 2419

Ισοδύναµο άµµου

38

ΣΚ350-84

DIN 4030

39

ΣΚ363-84

ASTM C 87

Επίδραση οργανικών προσµίξεων στην αντοχή αµµοκονιαµάτων
µε λεπτά αδρανή

40

ΕΛΟΤ 516

∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος

41

ΕΛΟΤ 739

Έλεγχος αντοχής σε κάµψη

Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιµοποιείται στο σκυρόδεµα
Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος

∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος

Ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα διαλυτά σε HCl

Τα ακόλουθα Σχέδια προτύπων του ΕΛΟΤ περιέχονται στο παράρτηµα του ΚΤΣ ‘97.
Πίνακας 341.2-2

δ.

#

Αριθµός προτύπου
ΕΛΟΤ

1

2

Θέµα
3

2

ΕΛΟΤ 344

Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα
ασβεστολιθικά αδρανή µε τη συµβατική αντοχή

σκυροδέµατος

3

ΕΛΟΤ 345

Το νερό ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος

4

ΕΛΟΤ 346

Το έτοιµο σκυρόδεµα

5

ΕΛΟΤ 408

Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα

6

ΕΛΟΤ 515

Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή

7

ΕΛΟΤ 517

Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή

από

θραυστά

Η παράγραφος 4.3.4.8 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής:
«Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από λατοµείο παραγωγής, τότε µεταξύ
του Αναδόχου και του λατοµείου συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που πρόκειται να
προσκοµιστούν. Οι ανοχές δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα µεγαλύτερα κόσκινα των
0,4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν θα
υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου
4.3.2.6. Η Υπηρεσία θα ενηµερώνεται για τη συµφωνία µεταξύ Αναδόχου και λατοµείου παραγωγής, χωρίς
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αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του, γιατί αυτός είναι ο µόνος υπεύθυνος
απέναντι στην Υπηρεσία.»
ε.

Η παράγραφος 4.3.4.10 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής:
«Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο), ο Ανάδοχος υποχρεούται να
εξασφαλίσει στην Υπηρεσία, ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λατοµείο τα
αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία δικαιούται να
απαγορεύσει στον Ανάδοχο την προµήθεια αδρανών από το συγκεκριµένο λατοµείο.»

στ.

Στο τέλος της παραγράφου 4.3.2.16 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατοµείου
εναπόκειται στην Υπηρεσία.»

ζ.

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος µετά την παράγραφο 4.3.2.19:
«Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- 408 (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες
σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΕ (π.χ. σειρά
κόσκινων ΙSΟ κτλ.). Ο αριθµός των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων πρέπει είναι τέτοιος, ώστε να
περιγράφονται µε ανάλογη προς τις αποδεκτές σειρές κόσκινων ακρίβεια, οι καµπύλες κοκκοµετρικής
ανάλυσης των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικοί πίνακες 4.3.2.10 α και β,
4.3.2.11 α και β, 4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά
των βροχίδων των νέων κόσκινων, σε συνδυασµό µε τις καµπύλες των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Για τα
κόσκινα αυτά πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλος συµβολισµός, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά
µε τους συµβολισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.2.1.»

η.

Στο τέλος της παραγράφου 4.3.4.5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Σε κάθε περίπτωση όµως θα διεξάγονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι καταλληλότητας των
χρησιµοποιουµένων αδρανών:

θ.

ι.

-

έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου: µια δοκιµή ανά 300 m3 έτοιµης κατασκευής
σκυροδέµατος

-

έλεγχος υγείας των πετρωµάτων: τρεις δοκιµές ανά πηγή αδρανών».

Μετά την παράγραφο 4.4.4 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι:

-

«Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και ενδεχοµένως του πάγου), λαµβάνεται υπόψη η
επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που αφαιρείται από την
ποσότητα του νερού ανάµιξης, η οποία έχει καθορισθεί από τη Μελέτη Σύνθεσης.»

-

«Η ποσότητα του νερού ανάµιξης που προστίθεται στο µίγµα µετράται µε ειδική αυτόµατη συσκευή
µέτρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος.»

Μετά την παράγραφο 4.5.9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

-

341.2.2
α.

«Τα πρόσµικτα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να διατηρούνται
στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες
θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση τους πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του
κατασκευαστή.»
Τσιµέντο

Το τσιµέντο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

-

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1
Ελληνικός Κανονισµός τσιµέντων Π∆ 244/80 µόνο όσον αφορά στο Τσιµέντο «τύπου IV-Πόρτλαντ
ανθεκτικό στα θειικά (SR)»

β.

Οι προαναφερόµενες προδιαγραφές συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα κατωτέρω.

γ.

Τα προϊόντα τσιµέντου (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197) ή ο τύπος IV τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν θα
είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ανάλογα µε την αιτιολογηµένη πρόταση του
Αναδόχου, η οποία αφορά τις Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων.
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δ.

Σε περίπτωση δυσµενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγµα που µπορεί να έχει σαν συνέπεια την
προσβολή του σκυροδέµατος από χηµικές ουσίες, πιθανόν να απαιτείται χρήση τσιµέντου τύπου IV. Σε
αυτή την περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της
Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή πληρώνεται στον Ανάδοχο η επί πλέον δαπάνη για την προµήθεια επί
τόπου τσιµέντου τύπου IV.

ε.

Τονίζεται ότι η χρήση τσιµέντου τύπου IV δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του
έργου.

στ.

Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα υπερβαίνει τους
60°C, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγκριση από την Υπηρεσία.

341.2.3

Ξυλότυποι και Ικριώµατα

α.

Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ’ 97, µε τις συµπληρώσεις και/ή τροποποιήσεις που
αναφέρονται κατωτέρω.

β.

Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης της
Υπηρεσίας. Tο σχήµα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων των ικριωµάτων και
ξυλοτύπων εγκρίνονται επίσης από την Υπηρεσία. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από
την πλήρη και απόλυτη ευθύνη (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και σύµφωνη µε τα συµβατικά
τεύχη κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων.

γ.

Τα υλικά των ικριωµάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας ικριωµάτων για
κατασκευαστικά έργα (ξυλεία πριστή, µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών, σωληνωτά ικριώµατα κτλ).

δ.

Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος µε τελείωµα Β, Γ, ∆ ή Ε

ε.

-

Χρησιµοποιείται κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFΟRM µε πλαστική επίστρωση στη µια τουλάχιστον
πλευρά (προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, µε ακµές σε άριστη κατάσταση.
Οι λαµαρίνες αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1,6 mm.

-

Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία είναι κατάλληλες πριστές σανίδες, χωρίς φθορές, πλανισµένες στην
πλευρά προς το σκυρόδεµα και στο πάχος τους κατά µήκος των διαµηκών αρµών, µε ακµές σε άριστη
κατάσταση.

Ξυλότυποι µη Εµφανούς Σκυροδέµατος

-

Αφορούν σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα τύπου Α.
Χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, λαµαρίνα ή άλλο υλικό
κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς διαρροές ή παραµορφώσεις.

στ.

Ο χάλυβας θα είναι σύµφωνος προς το ΑSΤΜ Α36 ή καλύτερος.

ζ.

Οι ήλοι, οι σφήνες και οι γάντζοι θα συµφωνούν µε τα ισχύοντα γερµανικά πρότυπα, ή µε άλλα πρότυπα
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία

η.

Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα συµφωνούν µε την ΑSΤΜ Α307 (Grade Α) για εξαγωνικές κεφαλές και
περικόχλια, ή σύµφωνα µε το πρότυπο ΑΑSΗΤΟ Μ 164 (ΑSΤΜ Α 325) για κοχλίες υψηλής αντοχής.

θ.

Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων
Είναι χηµικές ουσίες που αντιδρούν χηµικά µε την ελεύθερη άσβεστο του σκυροδέµατος και παράγουν είδος
σαπουνιού αδιάλυτου στο νερό, το οποίο εµποδίζει την πήξη της µεµβράνης σκυροδέµατος που εφάπτεται
στον ξυλότυπο. Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κηλίδες και να µη βλάπτουν
την τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους εξαρτάται από το ικανοποιητικό
αποτέλεσµα της πρώτης χρήσης τους στο σκυρόδεµα των θεµελίων.

341.2.4

Σιδηρούς Οπλισµός

α.

Ο σιδηρούς οπλισµός πρέπει να πληροί τα προβλεπόµενα στον
παρόντος.

β.

Όλος ο σιδηρούς οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται πάνω
σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται από την άµεση επαφή του µε το έδαφος µε άλλο τρόπο, εγκεκριµένο
από την Υπηρεσία.
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γ.

Ο Ανάδοχος χορηγεί στην Υπηρεσία 1 επικυρωµένο αντίγραφο όλων των εκθέσεων ελέγχων που έγιναν
στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις παρούσες
Τεχνικές Προδιαγραφές. Το επικυρωµένο αντίγραφο των εκθέσεων υποβάλλεται στην Υπηρεσία πριν την
αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο.

341.3 Εκτέλεση Εργασιών
341.3.1

Σκυρόδεµα

Για το σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και
συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους.
341.3.1.1 Σύνθεση
α.

Η παράγραφος 5.2.1.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής:
«O Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τις απαιτούµενες Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων που
πρόκειται να χρησιµοποιήσει, βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κτλ, σύµφωνα µε την παρούσα
προδιαγραφή και τους Όρους της Σύµβασης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. Οι αναλογίες σύνθεσης,
µετά την έγκριση τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα
εφαρµοστούν στο έργο.»

β.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2.3.1 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής:
«Η Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος γίνεται µε δαπάνες, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Για την εν λόγω
µελέτη χρησιµοποιούνται τα υλικά (αδρανή, τσιµέντο, πρόσθετα και πιθανώς το νερό) που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν στο έργο.»

γ.

Η παράγραφος 5.2.3.2 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής:
«Αν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να
επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία
µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.»

δ.

Η παράγραφος 5.2.3.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής:
«Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 η Μελέτη Σύνθεσης θα περιλαµβάνει και την
καµπύλη του λόγου νερό / τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 MPa (30 kg/cm2)
εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fa.»

ε.

Μετά την 5.2.3.4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης, µε τα οποία έγινε η Μελέτη Σύνθεσης, είναι ο
Ανάδοχος, εκτός αν έχει οριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης, το οποίο
πρέπει να τηρηθεί κατά τη Μελέτη Σύνθεσης.»

341.3.1.2 Ανάµιξη
α.

Μετά την παράγραφο 6.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα παραγωγής. Η χειρονακτική
ανάµιξη δεν επιτρέπεται. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύει η παράγραφος
12.1.2.3.»

β.

Στη θέση ανάµιξης πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες ανάµιξης για κάθε
κατηγορία σκυροδέµατος. Οι οδηγίες αυτές θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:

-

την κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος
τον τύπο, την κατηγορία αντοχής, την ποσότητα του τσιµέντου και την περιεκτικότητα του σε kg/m3
παραγόµενου σκυροδέµατος

-

στοιχεία των αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα)

-

το είδος και την ποσότητα των πρόσθετων του σκυροδέµατος

την κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο µέτρο εργασιµότητας, σύµφωνα µε τη Μελέτη
Σύνθεσης).
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-

το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ)
το βάρος ή όγκο του νερού ανά m3 παραγόµενου σκυροδέµατος.

γ.

Οι αναµικτήρες του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζουν τέλεια ανάµιξη και οµοιόµορφη κατανοµή των
υλικών στο νωπό σκυρόδεµα. Θα είναι εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς ποσότητας,
όπως επίσης και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Η µέτρηση των στροφών του
τύµπανου του αναµικτήρα θα γίνεται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος αριθµός στροφών για
κάθε µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός στροφών. Η
ταχύτητα περιστροφής του τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµιξης πρέπει να είναι αυτή που
προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αναµικτήρα. Ο χειρισµός των αναµικτήρων θα είναι
πλήρως αυτοµατοποιηµένος και θα γίνεται από πρόσωπα πεπειραµένα και εξασκηµένα στην παραγωγή
σκυροδέµατος.

δ.

∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο άξονας περιστροφής:

-

αναµικτήρες κατακόρυφου άξονα
αναµικτήρες οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι)
αναµικτήρες κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι)

Εξάλλου από πλευράς κινητήριας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε:

-

αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης
αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα

Σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρήση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, ενώ σε
σηµαντικά έργα απαιτείται η χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα.
ε.

Οι αναµικτήρες πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και να ελέγχονται κατά
τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές από την Υπηρεσία. Τα φθαρµένα τµήµατα πρέπει να αντικαθίστανται
άµεσα.

στ.

∆εν επιτρέπεται η χρήση αναµικτήρων, των οποίων οι λεπίδες ανάµιξης παρουσιάζουν φθορά πάνω από
10% σε σχέση µε την αρχική τους διατοµή. ∆εν επιτρέπεται επίσης η χρήση του µηχανήµατος, αν
προηγουµένως δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα, στερεοποιηµένα κονιάµατα ή τσιµέντα
εντός του τύµπανου και των µερών του.

ζ.

∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και δεν θα φορτώνεται
ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για
τη σωστή ανάµιξη και λειτουργία. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της ποσότητας του µίγµατος, όταν
οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο.

η.

Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή χωρίς πρόσθετο
τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση το σκυρόδεµα απορρίπτεται και η σχετική
ευθύνη και έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

θ.

Εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος

-

Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα έχει συσκευή
ζύγισης, που θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης µε βαθµονοµηµένη
κλίµακα σε kg και θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης (από µηδέν µέχρι
του µέγιστου φορτίου) ή ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική ένδειξη για µηδέν φορτίο ή
κατάλληλη ένδειξη για το προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε
φορτίο µικρότερο ή µεγαλύτερο του προκαθορισµένου.

-

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό εξοπλισµό
απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγισης. Τουλάχιστον
κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διεξάγεται βαθµονόµηση των ζυγών του
παρασκευαστηρίου µε ακρίβεια ±1%, σε όλο το εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία της βαθµονόµησης
υποβάλλονται στην Υπηρεσία.

-

Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, γίνονται
από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε να
εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών.
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-

Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που επιτρέπει, ανάλογα µε την περιεκτικότητα
σε υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του βάρους των υλικών του µίγµατος, αλλά και έµµεσα του
αντίστοιχου βάρους του απαιτούµενου επί πλέον νερού στο µίγµα.

-

Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να µπορούν να
ρυθµίζονται η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας των υλικών, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλή
ανάµιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, καλή ανάµιξη του τσιµέντου µε τα αδρανή. Η ρύθµιση
αυτή επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης.

-

Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, εγκεκριµένο
από την Υπηρεσία, που καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον
αναµικτήρα. Ο καταγραφικός µηχανισµός παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή του βάρους του
τσιµέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς καθώς και του χρόνου ανάµιξης σε
διαγραµµισµένη ταινία ανά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 5 min.

-

Η ταινία που χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, στηρίζεται καθ' όλο το πλάτος της σε σταθερή και λεία
βάση, ώστε να είναι δυνατές χειρονακτικές σηµειώσεις, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό
τµήµα της ταινίας πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι µικρότερη από 30 min. Κάθε ταινία θα είναι
διαγραµµισµένη και τυπωµένη, ώστε να µπορεί να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι ποσότητες και ο χρόνος
πρέπει να διαβάζονται απευθείας, χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού
παραδίδονται στην Υπηρεσία.

-

Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου θα έχουν
καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος.

-

Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή κατ’ όγκο. Ο µηχανισµός παροχής νερού στους αναµικτήρες δεν θα
επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης της
δεξαµενής νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να µην ανοίγουν πριν να
κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηµα παραγωγής θα
είναι επαρκώς µονωµένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του νερού σε περιόδους θερµού
ή ψυχρού καιρού.

-

Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού και των
άλλων πρόσµικτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι συγχρονισµένος µε
την λειτουργία των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης του νερού, ώστε η ανάµιξη των
πρόσµικτων να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άµεσης προσαρµογής για την µεταβολή
της ποσότητας των πρόσµικτων.

-

Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων σκυροδέµατος.

341.3.1.3 Μεταφορά
Στο τέλος της παραγράφου 7.3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
α.

«Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους.»

β.

«Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το
σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να
εµποδίζουν την απόµιξη.»

341.3.1.4 Παραλαβή Εργοστασιακού Σκυροδέµατος
Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ισχύουν τα ακόλουθα:
Κατά την παραλαβή και πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος, το εργοστάσιο παραγωγής θα παραδίδει στον
Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε προσκοµιζόµενη παρτίδα σκυροδέµατος στο εργοτάξιο. Το δελτίο αποστολής
θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
•

όνοµα εργοστασίου παραγωγής

•

χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής

•

ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού

•

το όνοµα του Αναδόχου (ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας)

•

το έργο (όνοµα και κωδικό) και την τοποθεσία του
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•

την ποσότητα σκυροδέµατος σε m3

•

το χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα

•

τη χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή)

•

την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m3 παραγωγής

•

την κάθιση του σκυροδέµατος (ή µέτρο εργασιµότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα συµβατικά
τεύχη)

•

τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί

•

το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ), για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα

•

την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο

•

το µέγιστο κόκκο αδρανών

•

τη χρήση και τον τρόπο προσθήκης προσθέτων

•

την ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο

•

την ώρα ολοκλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος.

341.3.1.5 Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση
Πριν από κάθε σκυροδέτηση προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφορά κατ' ελάχιστον στα
ακόλουθα:
α.

τη στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων

β.

τη συµµόρφωση τους µε τη µελέτη, τη συµφωνία των διαστάσεων τους µε τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς
και την σωστή τοποθέτηση τους

γ.

την οµοιόµορφη επάλειψη των ξυλοτύπων µε τα υλικά αποκόλλησης.

δ.

τη στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.

ε.

την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης

στ.

την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης

ζ.

τη θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), τη στερέωση τους, την ποιότητα των συνδέσεων
τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, ελέγχεται η καταλληλότητα του
προσωπικού, των χαλύβων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί.)

η.

την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες

θ.

την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωση τους

ι.

τη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση του ξυλοτύπου

ια.

τη διαθεσιµότητα και κατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διάστρωση και τη συµπύκνωση του
σκυροδέµατος

ιβ.

τη διαθεσιµότητα των υλικών και του εξοπλισµού για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του σκυροδέµατος.

ιγ.

Επίσης πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισµός λειτουργεί
καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος, εκτός του απαιτούµενου, εξοπλισµός, ώστε οι εργασίες
σκυροδέµατος να ολοκληρωθούν, ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής βλάβης.

341.3.1.6 ∆ιάστρωση
α.

Το εργοταξιακό σκυρόδεµα διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξη του, ώστε να µην
ελαττώνεται η εργασιµότητα του και να µην αλλάζει η σύνθεση του. Ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του
τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµατος δεν
πρέπει να υπερβαίνει την 1h το χειµώνα και τα 45 min το καλοκαίρι.

β.

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου σε επαφή µε τα
(υγρά) αδρανή στον αναµικτήρα και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα 3/4 του χρόνου
έναρξης πήξης του τσιµέντου.

γ.

Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται αµέσως µετά την παράδοση του στο εργοτάξιο.
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δ.

Πριν από την διάστρωση γίνεται επιµελής καθαρισµός των ξυλοτύπων από ξένα σώµατα (πριονίδια, µικρά
κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κτλ). Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης κάθε
τµήµατος του έργου, τα ήδη σκυροδετηµένα τµήµατα επιθεωρούνται και ενηµερώνεται η Υπηρεσία για
οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την
περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η
επιζήµια κατάσταση και να την υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία.

ε.

Η διάστρωση επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και του οπλισµού από την Υπηρεσία,
όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων και
εγκαταστάσεων πάσης φύσης που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Απαραίτητα κατά τη
σκυροδέτηση παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που παρακολουθούν τις
υποστηρίξεις των ξυλοτύπων.

στ.

Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία ενηµερώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση.

ζ.

Η διάστρωση υπό βροχή δεν επιτρέπεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρχει
πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή.

η.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα απαγόρευσης της σκυροδέτησης όταν οι καιρικές συνθήκες γενικά
(υπερβολική ζέστη, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κτλ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική
σκυροδέτηση και πήξη του σκυροδέµατος.

θ.

Η διάστρωση γίνεται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού οπλισµού. Η διάστρωση
έχει συνεχή και οµοιόµορφο ρυθµό, µέχρι το προς σκυροδέτηση τµήµα του έργου να ολοκληρωθεί και το
σκυρόδεµα να παραµένει νωπό και µε το προκαθορισµένο εργάσιµο.

ι.

Η διάστρωση γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα της
µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός οριζόντιων αρµών εργασίας, ο ρυθµός της
σκυροδέτησης πρέπει να είναι αρκετά ταχύς και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµένει ορατός κατασκευαστικός αρµός µεταξύ τους.

ια.

Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή απαγορεύεται επειδή
υπάρχει κίνδυνος απόµιξης.

ιβ.

Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους (διάστρωση κάτω από το νερό, µε
πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κτλ) γίνεται µε βάση ειδικές µελέτες που θα εγκρίνονται από την
Υπηρεσία.

341.3.1.7 Συµπύκνωση
Η συµπύκνωση µε δόνηση γίνεται υπό την επίβλεψη πεπειραµένου προσωπικού και
κανόνες:

ακολουθεί τους εξής

•

Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται
παρακάτω. Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές επιφανείας,
όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας (καταστρώµατα, δοκοί, πλάκες γεφυρών και κτιρίων κτλ.).

•

∆ονητές πάνω στους ξυλοτύπους χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή εσωτερικών
δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κτλ). Ο τύπος των δονητών
πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία και να είναι τέτοιος ώστε να µπορούν να µεταδώσουν στο
σκυρόδεµα επαρκή δόνηση µε συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλµών/min, όταν βρίσκονται σε φόρτωση. Θα
µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των στρώσεων του
σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος που έχει
επηρεασθεί από την δόνηση. Κατά την οριζόντια διεύθυνση οι δονητές τοποθετούνται σε αποστάσεις
µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του ΚΤΣ '97.

•

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών, ώστε να είναι δυνατή η συµπύκνωση
κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του δονητή στους ξυλοτύπους.

•

Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η σωστή συµπύκνωση σε κάθε θέση της
κατασκευής (γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κτλ).

•

Η δόνηση εφαρµόζεται σε πρόσφατα διαστρωµένο σκυρόδεµα. Η κίνηση των εσωτερικών δονητών θα είναι
βραδεία και η θέση τους κατά το δυνατόν κατακόρυφη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές ή δύσκολα
προσπελάσιµες διατοµές). Η δόνηση πρέπει να έχει επαρκή διάρκεια και έκταση, ώστε να επιτυγχάνεται
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τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει όµως να έχει µεγαλύτερη διάρκεια από την
απαιτούµενη, γιατί προκαλεί απόµιξη του σκυροδέµατος.
•

Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά αδρανή
στη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για την διαµόρφωση
οµαλής επιφάνειας.

•

Η δόνηση συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά στους
ξυλοτύπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κτλ), ώστε να προκύπτουν
οµαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα.

•

Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, είναι δυνατόν να βελτιωθεί µε επαναδόνηση αργότερα, υπό τους
περιορισµούς της παραγράφου 9.5 του ΚΤΣ ’97. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγµές πλαστικής
συστολής, τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους οπλισµού.

•

Στο σηµείο διάστρωσης θα υπάρχουν διαθέσιµοι και πρόσθετοι εκτός των απαιτούµενων δονητές, οι οποίοι
θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κτλ.

341.3.1.8 Συντήρηση
Οι ακόλουθες µέθοδοι είναι κατάλληλες για την εξασφάλιση της απαιτούµενης υγρασίας κατά τη συντήρηση του
σκυροδέµατος. Η επιλογή της µεθόδου γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Οποιαδήποτε άλλη µέθοδος,
εκτός από τις ακόλουθες, πριν εφαρµοστεί στο έργο, πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία.
α.

Βύθισµα ή πληµµύρισµα

-

β.

Τα προκατασκευασµένα στοιχεία τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού.
Στην περίπτωση δαπέδων ή πλακών οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα
δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κτλ) και ολόκληρη η επιφάνεια πληµµυρίζεται µε
νερό. Το ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη µένει ακάλυπτο
(συνήθως 1 cm -2 cm).

∆ιαβροχή
Η διαβροχή είναι συνεχής και γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε
εκείνους που χρησιµοποιούνται για πότισµα.

γ.

δ.

Επικάλυψη

-

Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα, έτσι ώστε να επιβραδύνουν
την εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος.

-

Οι λινάτσες διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου, οι οποίοι απλώνονται πάνω
σε αυτές. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα και, από µικρές τρύπες που ανοίγονται
στις παράπλευρες επιφάνειες τους, τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη µέθοδο αυτή η ποσότητα
του νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και αποφεύγονται προβλήµατα αποχέτευσης. Η µέθοδος
αυτή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς µήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει
αλλά και διαποτίζει το σκυρόδεµα.

Επάλειψη

-

Οι ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος ψεκάζονται µε κατάλληλο υγρό, το οποίο σχηµατίζει µια
µικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωµατισµένο, ώστε να
ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή εµποδίζει την εξάτµιση του νερού, για όσο
χρονικό διάστηµα η µεµβράνη παραµένει ατραυµάτιστη.

-

Για τον ψεκασµό χρησιµοποιούνται µη χειροκίνητοι µηχανικοί ψεκαστήρες (power operated atomising
spray equipment). Ο ψεκασµός γίνεται µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της επιφάνειας του
σκυροδέµατος και αµέσως πριν χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας αλλά, πάντως, πριν να
λάβει χώρα συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση.

-

Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι τον ψεκασµό µε το χηµικό, η επιφάνεια του
σκυροδέµατος να καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από ακροφύσιο. Ο ψεκασµός δεν γίνεται σε
λιµνάζοντα νερά. Οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη, επιδιορθώνεται προτού περάσουν
7 µέρες από τη διάστρωση του σκυροδέµατος.
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-

Ο ρυθµός ψεκασµού είναι συνήθως 1 lt ανά 4-5 m2 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής του χηµικού
καθορίζει διαφορετικά. Υπερχειλίσεις, τοπικές υποχωρήσεις, περιοχές ανοµοιόµορφου πάχους,
αναβαθµοί, ή διακοπές στην ψεκασµένη επιφάνεια αποτελούν στοιχεία µη ικανοποιητικού ψεκασµού.
Σε όλη τη διάρκεια του ψεκασµού, το υγρό, που ενδεχοµένως περιέχει και χρωστικές ουσίες πρέπει να
είναι αναµιγµένο επιµελώς και οι χρωστικές ουσίες να είναι διασκορπισµένες οµοιόµορφα σε ολόκληρο
τον ψεκαστήρα. Το υγρό πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιήσιµο (µε ψεκασµό) και σε θερµοκρασία
πάνω από 25°C και δεν πρέπει να αραιώνεται, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την
παρασκευή του. Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την
αποθήκευση, µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος.

-

Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφάνειας µε ασφαλτικά ή άλλης
φύσης υλικά (στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κτλ), γίνεται αποδεκτή η χρήση υλικού
συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης και εφόσον
συνοδεύεται από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση περί συµβατότητας από το εργοστάσιο παρασκευής
του. Επισηµαίνεται ότι, στις θέσεις των αρµών εργασίας, η συντήρηση γίνεται µε υγρασία και η χρήση
µεµβράνης δεν επιτρέπεται.

341.3.1.9 Θερµική Επεξεργασία
α.

Η σκλήρυνση του σκυροδέµατος επιταχύνεται µε θερµική επεξεργασία, γιατί η ανύψωση της θερµοκρασίας
κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης µέσα σε ορισµένα όρια, αυξάνει την αντοχή της µικρής ηλικίας. Η
θερµική επεξεργασία µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέµατος (λόγος αντοχής σε
εφελκυσµό προς αντοχή σε θλίψη ιδιότητες παραµόρφωσης, ανθεκτικότητα κτλ) και η τελική αντοχή να είναι
µικρότερη από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεµα αν είχε συντηρηθεί σε κανονική θερµοκρασία. Καθοριστικοί
παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος έναρξης επιβολής της θερµότητας, η ταχύτητα
ανύψωσης της θερµοκρασίας, η µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας, η διάρκεια θέρµανσης και η ταχύτητα
ψύξης. Η επιτυχία της θερµικής επεξεργασίας εξαρτάται από τον τύπο του τσιµέντου, αλλά δεν µπορούν να
δοθούν γενικοί κανόνες.

β.

Πριν από κάθε εφαρµογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της µεθόδου που θα ακολουθηθεί σε δοκιµαστικά
µίγµατα.

γ.

Θερµική επεξεργασία γίνεται µόνο όταν προβλέπεται από την µελέτη χωρίς να αντίκειται στα συµβατικά
τεύχη και αφού προηγουµένως συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία µελέτη της µεθόδου
(οργάνωση, εξοπλισµός κτλ), σύµφωνη προς τη µελέτη του έργου και τους ισχύοντες κανονισµούς ή / και τη
διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις επιπτώσεις εφαρµογής της µεθόδου τόσο στην αλληλουχία
των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (σε περίπτωση σπονδυλωτής κατασκευής µε επί τόπου
σκυροδετήσεις κτλ), όσο και στις φάσεις προέντασης / τάνυσης καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος πρέπει να
συµπεριλάβει στην προσφορά του τον κίνδυνο από ενδεχόµενη απόρριψη της προτεινόµενης µεθόδου από
την Υπηρεσία.»

341.3.1.10 Ειδικές Περιπτώσεις Σκυροδεµάτων και ∆ιαστρώσεων
α.

Αντλητό σκυρόδεµα

-

Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, ελέγχεται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µε
δοκιµαστικά αναµίγµατα ή µε ειδικές δοκιµές αντλησιµότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος φέρει την
αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος στο έργο, τη θέση του
σκυροδετούµενου στοιχείου, το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, τον απαιτούµενο µηχανικό
εξοπλισµό κτλ, ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος.

-

Η χρήση φυσικών (στρογγυλεµένων) αδρανών διευκολύνει την άντληση.

β.

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών είναι πολύ σηµαντική για την αντλησιµότητα του
σκυροδέµατος. Ως εκ τούτου κατά την άφιξη των αδρανών στο εργοτάξιο, πρέπει αυτά να ελέγχονται
σχολαστικά µε πύκνωση των δοκιµών κοσκίνισης (π.χ. µία δειγµατοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα), ώστε
να εξασφαλισθεί η σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών µε την αντίστοιχη της
Μελέτης Σύνθεσης.
Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10 cm -12 cm.

Στο τέλος της παραγράφου 12.1.1.3 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα:
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«Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητα του ως «προµηθευτής» είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει για την
Υπηρεσία την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων του σκυροδέµατος από το εργοστάσιο. Σε
αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο τη χρήση σκυροδέµατος
από το συγκεκριµένο εργοστάσιο.»
γ.

Ο Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τυχόν άλλες συµβατικές επιπτώσεις (τήρηση χρονοδιαγράµµατος
κτλ.) των κατασκευών ειδικών σκυροδεµάτων.

341.3.1.11 Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
α.

Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του ΚΤΣ '97:
«Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα στους
λοιπούς κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν το παρόν τεύχος και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, θα
ισχύει κάθε φορά η διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας,
της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλλοντος και της
αισθητικής»

β.

Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παράγραφο 14.3 του ΚΤΣ '97:
«Αρµοί εργασίας διαµορφώνονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι αρµοί
αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται στενότεροι, γιατί στην περιοχή τους η αντοχή εφελκυσµού και διάτµησης
είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος µειωµένη. Ακόµα υπάρχει κίνδυνος, στις
θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι υδατοπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστασία του οπλισµού σε
διάβρωση είναι µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας κατασκευάζονται, όσο είναι δυνατό, σε θέσεις που το
σκυρόδεµα δεν έχει µεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που απαιτείται αρµός για άλλους λόγους. ∆εν πρέπει να
διαµορφώνονται οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού στις περιπτώσεις έργων µέσα στο νερό.
∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα
σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της Υπηρεσίας.»

γ.

Στο τέλος της παράγραφο 14.3.1 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα:
«Το ίδιο επιτυγχάνεται και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη
επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να απογυµνωθούν τα χονδρόκοκκα
αδρανή µε µέσο βάθος 5 mm. Κατά τη διαδικασία αυτή προφυλάσσονται από ενδεχόµενες βλάβες οι
παρακείµενες στον αρµό επιφάνειες σκυροδέµατος (π.χ. αποκοπή της ακµής των όψεων του αρµού και
ρηγµάτωση του σκυροδέµατος κτλ)»

δ.

ε.

Μετά το τέλος της παραγράφου 14.3.5 του ΚΤΣ '97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

-

«Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους αρµούς
εργασίας που προέρχονται π.χ. από καιρικές επιρροές» Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της
Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική
λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε τη χρήση
εποξειδικής ρητίνης, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισης της. Η προκύπτουσα
δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον Ανάδοχο.

-

Για τη διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στα
εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας.

Γενικώς, ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών:

-

Οι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται όπως κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων
εφαρµογής ή / και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η δαπάνη των τυχόν πρόσθετων απαιτούµενων
αρµών επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών
υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και διατάσσονται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται η
πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί
συγκέντρωσης ρωγµών ή / και διαχωριστικοί αρµοί, πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη. Στην περίπτωση
αυτή, τα υλικά συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών πρέπει να είναι εγκεκριµένα
από την Υπηρεσία.

-

Η σκυροδέτηση µεταξύ κατασκευαστικών αρµών είναι συνεχής. Εκτός αν καθοριστεί ή εγκριθεί
διαφορετικά, ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από σκυρόδεµα δεν θα
πρέπει να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία
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λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα της σκυροδέτησης όλων των τµηµάτων του έργου, και συµπεριλαµβάνει
σε αυτό τον χρόνο σκυροδέτησης όλων των γειτονικών τµηµάτων των διαφόρων κατασκευών.

στ.

ζ.

-

Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωµων) βάθρων κάθε τµήµατος σκυροδέτησης πρέπει να είναι
οριζόντια, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα
σκυροδέτησης που καλουπώνεται πρέπει να στηρίζεται επαρκώς, ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση
των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και να
εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς
αριθµού κατάλληλων αποστατών. Οι ξυλότυποι που επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην
εκτεθειµένη επιφάνεια πρέπει να καθαρίζονται από πλεονάζον σκυρόδεµα πριν σκυροδετηθεί το
επόµενο τµήµα.

-

Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι ελαστικές απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορφώνονται στους
κατασκευαστικούς αρµούς, κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων εφαρµογής ή / και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων.

-

Η κάθιση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται στο άνω τµήµα (ύψους 0.50 m) της στρώσης, του
οποίου η άνω επιφάνεια αποτελεί κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει να µην είναι
µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη Μελέτη Σύνθεσης χωρίς την πρόσθετη
κάθιση (των ανοχών).

-

Η άνω στρώση σκυροδέµατος συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα σε κοντινές
µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο χρονικό διάστηµα
όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφανιστεί υπερβολική
ποσότητα κονιάµατος στην επιφάνεια, αλλά ούτε να παραµείνουν οι µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των
χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες στην άνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος
που είναι κοντά στην εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να
διαµορφώνεται ελαφρά µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος η ακµή της να
ανταποκρίνεται στην επιθυµητή ευθεία και υψοµετρική θέση. Η επιφάνεια του σκληρυµένου
σκυροδέµατος είναι δυνατόν να παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµαλίες µε πλάτος όχι µικρότερο από 5
mm και όχι µεγαλύτερο από 30 mm.

-

Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί επαρκώς ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο
σκυρόδεµα. Η ρίψη σκυροδέµατος από ύψος µεγαλύτερο των 0,50 m δεν επιτρέπεται.

-

Στην συνέχεια το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις
χωρίς να ακουµπά µε το υποκείµενο σκληρυµένο σκυρόδεµα.

Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται στις θέσεις που προβλέπουν τα εγκεκριµένα σχέδια
και περιλαµβάνουν τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια.

-

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να σκυροδετηθεί ολόκληρη χωρίς διακοπή µία οριζόντια
στρώση, ολοκληρώνεται µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical bulkhead) έτσι ώστε,
όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι υπερκείµενες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες.

-

Αν η σκυροδέτηση µεταξύ δύο προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών διακοπεί, χωρίς αυτό να
προβλέπεται, το εκτεθειµένο µέτωπο καλύπτεται µε µία στρώση τσιµεντοκονίας, έτσι ώστε να
δηµιουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτηση
επαναληφθεί, η στρώση τσιµεντοκονίας αποµακρύνεται (µε συρµατόβουρτσα, αµµοβολή κτλ).

-

Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών αποφεύγεται η δηµιουργία σφηνοειδών
απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις αυτές χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι ξυλότυποι
(block out forms), ώστε αποδίδεται ελάχιστο πάχος νέου σκυροδέµατος 0,15 m.

341.3.2

Προκατασκευασµένα στοιχεία

341.3.2.1 Παραλαβή
Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασµένα στοιχεία κατασκευάζονται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή από ειδικό
υπεργολάβο / εργοστάσιο για λογαριασµό του, θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, το οποίο πιστοποιεί ότι η
κατασκευή έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγγελίας και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
•

Ηµεροµηνίες κατασκευής και αποστολής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ

- ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
Σελίδα

YPETHO/EP8/TD/TD-D-340.0.doc

14 από 56

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

Τ∆-∆-340.0

Κατάστ. Εγγρ.
Ηµεροµηνία
Έκδοση

:
:
:

Σχέδιο
15/10/2002
0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα

Τεύχη ∆ηµοπράτησης
Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Σκυροδέµατα

•

Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην παραγγελία.

341.3.2.2 Κατασκευή
α.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί την Υπηρεσία έγκαιρα για την ηµεροµηνία έναρξης της
κατασκευής και της έγχυσης για κάθε τύπο µέλους και να παραδίδει σε αυτήν άµεσα τα αποτελέσµατα των
δοκιµίων ηλικίας 3, 7 και 28 ηµερών.

β.

Για όλα τα προεντεταµένα µέλη ο Ανάδοχος στέλνει στην Υπηρεσία εντός 7 ηµερών µετά την προένταση,
ένα πιστοποιητικό που αναφέρει τη δύναµη και την επιµήκυνση των τενόντων µετά την αγκύρωσή τους, την
αντοχή και την ηλικία των δοκιµίων σύµφωνα µε το άρθρο «Προεντεταµένα Σκυροδέµατα» και την ελάχιστη
ηλικία του σκυροδέµατος την ώρα που εφαρµόστηκε η προένταση στο µέλος.

γ.

Το µήκος, οι διαστάσεις της διατοµής και η ευθύτητα όλων των προεντεταµένων µελών από
προκατασκευασµένο σκυρόδεµα θα µετρώνται σε 28±2 µέρες µετά τη χύτευση (σκυροδέτηση). Εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά οι επιτρεπόµενες ανοχές θα είναι οι ακόλουθες:
Πίνακας 341.3-1 Ανοχές µηκών
#

Μήκος (m)

Απόκλιση (mm)

1

2

3

1

Ως 3

±3

2

3-5

±5

3

4,5-6

±8

4

Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m

±3

Πίνακας 341.3-2 Ανοχές διατοµών
#

∆ιατοµή (κάθε διεύθυνση, mm)

Απόκλιση (mm)

1

2

3

1

Ως 500

±2

2

500-750

±3

3

Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 250 mm

±2

Πίνακας 341.3-3 Αποκλίσεις από την ευθεία
#

Μήκος (m)

Βέλος (mm)

1

2

3

1

Ως 3

±3

2

3-6

±5

3

6-12

±8

4

Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m

±3

δ.

Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιµών, δεν θα στέλνονται τα σχετικά προκατασκευασµένα στοιχεία
στο εργοτάξιο, µέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση των δοκιµών.

ε.

Όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία σηµειώνονται µε ανεξίτηλο χρώµα για να φαίνεται η ένδειξη του
µέλους όπως περιγράφεται στα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής, η γραµµή παραγωγής στην οποία
κατασκευάστηκαν, η ηµεροµηνία χύτευσης και εάν είναι συµµετρικής διατοµής, ο σωστός τους
προσανατολισµός στο Έργο. Οι ενδείξεις δεν πρέπει να είναι εµφανείς όταν το µέλος βρίσκεται στην µόνιµη
θέση του.

στ.

Κάθε προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδετείται σε µία ολοκληρωµένη φάση. Το σκυρόδεµα θα δονείται
και οι άνω επιφάνειες θα οµαλοποιούνται µε ειδικό πήχη ή πλάκα διάστρωσης σκυροδέµατος, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια ολοκληρώνεται κανονικά. Οι όψεις των προκατασκευασµένων στοιχείων που
συνδέονται κατόπιν µε άλλες προκατασκευασµένες µονάδες ή που έρχονται σε επαφή µε επί τόπου
σκυρόδεµα, υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιµασία σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και την
διεθνή πρακτική ανάλογα µε την τεχνολογία που έχει προτείνει ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να αντίκειται
στους συµβατικούς όρους.

ζ.

Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση
των προκατασκευασµένων στοιχείων υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Οι µονάδες
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ανυψώνονται σε όρθια θέση, µε θέσεις ανάρτησης που υποδεικνύονται από τα εγκεκριµένα σχέδια
εφαρµογής ή / και από την Υπηρεσία, µεταφέρονται και τοποθετούνται στη θέση τους µε προσοχή χωρίς
προσκρούσεις.
η.

Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν ανυψώνονται από τις θέσεις χύτευσης τους µέχρι να αποκτήσει το
σκυρόδεµα την απαιτούµενη οριακή αντοχή σε θλίψη (όχι µικρότερη από το διπλάσιο των τάσεων που
παρουσιάζεται κατά την ανύψωση και αποθήκευση). Αν κριθεί αναγκαίο κατασκευάζονται πρόσθετα δοκίµια
σκυροδέµατος και υποβάλλονται σε δοκιµές πριν από την ανύψωση των µονάδων.

θ.

Τα αποθηκευµένα προκατασκευασµένα στοιχεία στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι τάσεις που εµφανίζονται είναι πάντα µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις
σχεδιασµού. Η αποθήκευση γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα προκατασκευασµένα στοιχεία να
χρησιµοποιούνται κατά ηλικία. Η συσσώρευση εγκλωβισµένου νερού και επιβλαβών σωµάτων στα
προκατασκευασµένα στοιχεία πρέπει να αποφεύγεται, ενώ πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή
της σκουριάς και της εξάνθησης του σκυροδέµατος.

ι.

Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν αποµακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους µέχρι να
περάσουν 21 ηµέρες από την ηµέρα σκυροδέτησης τους και µέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεµα µια ελάχιστη
αντοχή ίση µε το 95% της απαιτούµενης αντοχής των 28 ηµερών. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν
χρησιµοποιούνται στο έργο µέχρι τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των δοκιµίων των 28 ηµερών και την
επιθεώρηση τους από την Υπηρεσία.

ια.

Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν πρέπει να µετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την διάρκεια της
τοποθέτησης του επί τόπου σκυροδέµατος.

341.3.3

Τσιµέντο

341.3.3.1 Μεταφορά και Παραλαβή
α.

Το τσιµέντο παραδίδεται στο εργοτάξιο σε σάκους ή χύδην. Στην περίπτωση που το τσιµέντο παραδίδεται
σε σάκους, αυτοί πρέπει να είναι χάρτινοι, ανθεκτικοί, καλής κατασκευής, σφραγισµένοι στο εργοστάσιο και
σε καλή κατάσταση (δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα φέρουν φθορές. Το περιεχόµενο υλικό όλων των
σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kg. Το τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύδην, αρκεί ο Ανάδοχος να
εξασφαλίσει επαρκή µεταφορικά µέσα και - αν προβλέπονται από τα Συµβατικά Τεύχη - συσκευές ζύγισης
και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του υλικού και που
επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση των προσκοµιζόµενων φορτίων κατά τη χρονική στιγµή της παραλαβής και
αποθήκευσης τους από τον Ανάδοχο µέχρι τη χρήση τους.

β.

Όλες οι αποστολές τσιµέντου συνοδεύονται από τα παρακάτω δελτία αποστολής:

-

βεβαίωση ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών
τύπο του τσιµέντου
τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής
ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα.

γ.

Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα που διαθέτουν καθαρούς και
υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να παρέχουν πλήρη προστασία του
τσιµέντου από την υγρασία.

δ.

Κατά την µεταφορά του τσιµέντου σε σάκους, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του από την
υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά, αποµακρύνεται
αµέσως από το Εργοτάξιο µε έξοδα του Αναδόχου.

ε.

Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία.

341.3.3.2 Αποθήκευση
Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο αποθηκεύεται σε στεγανό χώρο, επαρκώς αεριζόµενο
και εντελώς προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες.
α.

Το χύδην τσιµέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε
κανονικά χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των 4 µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από την Υπηρεσία.
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β.

Τσιµέντο που προσκοµίζεται σε σάκους φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το δάπεδο των αποθηκών θα
φέρει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά 50 cm πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη µε υδατοστεγή
µεµβράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους απευθείας επί του εδάφους δεν επιτρέπεται. Εφόσον
απαιτείται, το τσιµέντο καλύπτεται µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση αποθήκευσης θα
είναι υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Τσιµέντο διαφορετικού τύπου θα
αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε διαφορετικά σιλό. Όλες οι εγκαταστάσεις
αποθήκευσης θα είναι εύκολα προσπελάσιµες για επιθεώρηση και αναγνώριση και πρέπει να είναι
εγκεκριµένες από την Υπηρεσία. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο σηµείο
παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση
των έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση.

γ.

Για να αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδοχος
χρησιµοποιεί το τσιµέντο κατά χρονολογική σειρά παράδοσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου σε σάκους θα
αποθηκεύεται, ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Για µικρές περιόδους αποθήκευσης,
όχι µεγαλύτερες των 30 ηµερών το τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύψους µεγαλύτερου
των 15 σάκων και σε για µεγαλύτερες περιόδους σε στοίβες ύψους όχι πάνω από 7 σάκους.

δ.

Τσιµέντο αποθηκευµένο στο Εργοτάξιο για περίοδο µεγαλύτερη των 40 ηµερών ή τσιµέντο αµφίβολης
ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία και τα αποτελέσµατα των
δοκιµών είναι ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει υποστεί οποιαδήποτε
ζηµιά πριν χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα.

ε.

Αν το τσιµέντο παραδίδεται σε χάρτινους σάκους, οι κενοί σάκοι θα καίγονται. Τσιµέντο κατεστραµµένο ή
χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και τσιµέντο
αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως απορρίπτεται και αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. Η σχετική
δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο.

στ.

Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των 15 ηµερών από την παρασκευή του δεν θα χρησιµοποιείται στην
κατασκευή.

341.3.4

Ξυλότυποι και Ικριώµατα

341.3.4.1 Γενικές ∆ιατάξεις
α.

Εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική µελέτη
των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των φορέων για την δόµηση εν προβόλω, των
ολισθαινόντων φορέα σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωµάτων).

β.

Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται, έτσι ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις επιβαλλόµενες
δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι επιβαλλόµενες δράσεις προέρχονται κυρίως από την
κυκλοφορία του προσωπικού, από τη στερέωση των οπλισµών, από τη διάστρωση και συµπύκνωση του
σκυροδέµατος (ειδικά από την οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού σκυροδέµατος), από το βάρος
των εδραζόµενων επ’ αυτών κατασκευών, από τη µεταβίβαση φορτίων κατά την προένταση, από την
ανεµοπίεση, τις θερµοκρασιακές µεταβολές και τις καθιζήσεις. Η εκλογή του ικριώµατος και των ξυλοτύπων
έχει µεγάλη σηµασία, καθ΄ ότι τα περισσότερα προβλήµατα της τελικής κατασκευής οφείλονται σε
ανεπάρκεια των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή των τύπων και των
ικριωµάτων να συµφωνεί µε τους αντιστοίχους κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις, ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του έργου και του εργατοτεχνικού προσωπικού.

γ.

Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων αιτιολογούνται µε βάση τις µεθόδους υπολογισµού των
χρησιµοποιούµενων υλικών. Για τη µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων ισχύει η παράγραφος 3.3 του DΙΝ
1045 και το DΙΝ 4420. Είναι δυνατή η χρήση άλλων συναφών κανονισµών µετά την έγκριση της Υπηρεσίας.

δ.

Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει ακολουθούν τις ανοχές κατασκευής και να µην
επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν απαιτείται, θα δίδεται από την µελέτη
εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς.

ε.

Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων είναι δυνατόν να γίνει στην περίπτωση απλών κατασκευών
και µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, πάντοτε όµως από κατάλληλα
εξειδικευµένο προσωπικό και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι εµπειρικοί κανόνες αναφέρονται κυρίως
στα ακόλουθα σηµεία:

-

σωστή στήριξη σε κατάλληλο έδαφος
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-

συνδέσεις που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων
κατάλληλη διάταξη αντιανεµίων συνδέσµων

στ.

Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει, για οποιοδήποτε τµήµα του έργου, µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων
από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραµένει σε κάθε περίπτωση ο µόνος υπεύθυνος για τους ξυλοτύπους και τα
ικριώµατα.

ζ.

Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο και την ταχύτητα
διάστρωσης (π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και υποστυλώµατα υψηλότερα των 3 m, η ταχύτητα
διάστρωσης πρέπει να προσαρµόζεται προς την αντοχή του ξυλοτύπου και αντιστρόφως), µε τον τρόπο
δόνησης (π.χ. σε περίπτωση χρήσης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για την συµπύκνωση
του σκυροδέµατος, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας στις στηρίξεις (ελαστική στήριξη
ξυλοτύπων)), µε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η προένταση προκαλεί παραµορφώσεις και µεταβίβαση
φορτίων) και µε τη συντήρηση και την τυχόν προβλεποµένη θερµική επεξεργασία του σκυροδέµατος.

η.

Η µελέτη των ξυλοτύπων συντάσσεται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό. Στην περίπτωση που
δεν περιλαµβάνεται µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τη µελέτη αυτή συντάσσει υπεύθυνος
Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου. Στη µελέτη αυτή θα λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρχοντες
κανονισµοί ασφάλειας των εργαζοµένων στις κατασκευές.

θ.

Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν απαιτήσεις για τον
ξυλότυπο. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης είναι:

-

εκτοξευόµενο σκυρόδεµα
σκυροδέτηση µε ενέσεις
σκυροδέτηση µέσα σε νερό

ι.

Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά) προκαλούν
µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στη µελέτη και
κατασκευή των ξυλοτύπων.

ια.

Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται από τη διάστρωση και
δόνηση του σκυροδέµατος και πρέπει να συγκρατούνται στέρεα στη σωστή τους θέση. Οι ξυλότυποι θα
είναι επαρκώς στεγανοί, έτσι ώστε να εµποδίζουν τη διαρροή κονιάµατος από το σκυρόδεµα.

ιβ.

Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν πρέπει να το
επηρεάζουν. Τα στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν πρέπει
να επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την εµφάνιση κηλίδων (π.χ. ίχνη σκουριάς ή διείσδυση
νερού).

ιγ.

Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποξηλώνεται χωρίς να
προκαλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα. Επίσης πρέπει να ελαχιστοποιείται η απώλεια υλικού κατά την
σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρµών εξασφαλίζεται µε την σωστή απευθείας επαφή των άκρων των
στοιχείων του ξυλοτύπου, τα οποία έχουν διαµορφωθεί ειδικά. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται
αρµοκάλυπτρα.

341.3.4.2 Ικριώµατα
α.

Τα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για την παραλαβή των
οριζοντίων δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά οικοδοµικά έργα έχουν ελαχίστη πλευρά
διατοµής 7 cm. Κατά την κατασκευή τους επιτρέπεται η χρήση υποστυλωµάτων αποτελουµένων από δύο
κατ' επέκταση συνδεόµενα τεµάχια.

β.

Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, αυτή θα γίνεται µε
χρήση πασσάλων ή µε άλλη µέθοδο ικανή να παραλάβει τα προβλεπόµενα φορτία και εγκεκριµένη από την
Υπηρεσία,.

γ.

Στη µελέτη των ικριωµάτων υποβάλλονται σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς υπολογισµούς
υπογραµµένες από µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό.

341.3.4.3 Ξυλότυποι Εµφανούς Σκυροδέµατος
Οι ξυλότυποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε τελείωµα επιφάνειας υψηλής ποιότητας (τύπου Β, Γ,
∆ ή Ε) και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να διαµορφώνεται οµοιόµορφη και σταθερής εµφάνισης επιφάνεια
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σκυροδέµατος. ∆εν επιτρέπονται µεταλλικά µπαλώµατα στους ξυλοτύπους αυτών των επιφανειών. Το πέτσωµα ή
η επένδυση των ξυλοτύπων τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλα τα οριζόντια ίχνη του ξυλοτύπου να είναι
συνεχή σε όλη την επιφάνεια. Για τη συµπλήρωση κάθε στοιχείου του φέροντος οργανισµού χρησιµοποιείται το
ίδιο υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν όµοια υφή και χρωµατική απόχρωση της επιφάνειας του σκυροδέµατος.
341.3.4.4 Θυσιαζόµενοι Ξυλότυποι
α.

Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρήση αφαιρουµένων ξυλοτύπων, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται
θυσιαζόµενοι ξυλότυποι (που δεν ανακτώνται). Αποτελούνται από υλικά ικανής αντοχής και στερεότητας,
ώστε να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά τη διάστρωση και τη σκλήρυνση του
σκυροδέµατος και να µην έχουν επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και καθ' όλη τη ζωή της
κατασκευής. Τούτο ισχύει και για τα στοιχεία των µονίµων ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων
αποτελούνται από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου, από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες ύαλου ή και άλλα
υλικά εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.

β.

Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του θυσιαζόµενου ξυλοτύπου σε διάρκεια, αν αυτός αποτελεί λειτουργικό
στοιχείο. Αν αποτελεί µη λειτουργικό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβές. Οι
εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του βάρους µιας πλάκας) είναι δυνατόν να
διαµορφώνονται µε µόνιµα στοιχεία ή σώµατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να επηρεάζουν την
συµπεριφορά του φορέα.

341.3.4.5 Τοιχώµατα Ξυλοτύπων
α.

Κατασκευάζονται από καλά συναρµολογηµένα, αρκετά άκαµπτα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς, ώστε να
αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα εµφανή σκυροδέµατα,
οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των αρµών.

β.

Οι συναρµογές µεταξύ των φύλλων θα είναι τέλειες, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις
παραµορφώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού.

γ.

Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα
υπερβαίνουν τα 3 mm ή το 1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων
υποστηριγµάτων.

341.3.4.6 Εξαρτήµατα
α.

β.

Σύνδεσµοι ξυλοτύπων

-

Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 mm από την επιφάνεια του σκυροδέµατος.
Το αφαιρούµενο τµήµα του συνδέσµου αποτελείται είτε από πλαστικό κώνο, είτε από άλλο υλικό µε
κωνική επιφάνεια και θα αφήνει καθαρή, καλοσχηµατισµένη, χωρίς σπασµένες αιχµές, οπή µέσα στο
σκυρόδεµα,.

-

Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων καθορίζονται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η
παραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και από τις
εργασίες δόνησης.

-

∆εν επιτρέπεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή η χρήση συνδέσµων που θραύονται κατά την
αφαίρεση τους.

-

Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική.

Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων
Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων σφραγίζονται µε πλαστικές
κεφαλές ή πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώµα βρίσκεται σε εσοχή από την
περιβάλλουσα επιφάνεια του σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 mm. Η χρήση εκτεθειµένων οπών
συνδέσµων και άλλες λεπτοµέρειες (θέση κτλ), εφόσον προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέδια
καθορίζονται κατά περίπτωση στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά Συµβατικά τεύχη. Όταν
δεν προδιαγράφεται η διαµόρφωση εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, αυτές θα σφραγίζονται σύµφωνα
µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα προδιαγραφή.

γ.

Φιλέτα γωνιών ή αυλακών (σκοτιών)
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Χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την κατασκευή σκοτιών) στα
µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών ή / και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
341.3.4.7 Κατασκευή και Τοποθέτηση
α.

Πριν την τοποθέτηση των ξυλοτύπων διεξάγεται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα (στάθµες), ώστε
να εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα σχέδια.

β.

Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, ώστε το τελικό
σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήµα, τις διαστάσεις, τις θέσεις και τα
υψόµετρα µέσα στα όρια των επιτρεπόµενων αποκλίσεων.

γ.

Οι αρµοί των ξυλοτύπων ευθυγραµµίζονται και στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των αρµών διατηρείται στο
ελάχιστο δυνατόν.

δ.

Οι ξυλότυποι προσαρµόζονται όσο δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες σκυροδέµατος. Η
επαφή πρέπει να είναι εντελώς στεγανή.

ε.

Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κτλ κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων, ανεξάρτητα
από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και στα ικριώµατα χωρίς πρόσθετη αµοιβή,
γιατί οι φθορές κάθε είδους περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου.

στ.

Στις γωνίες τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας
για όλες τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος, χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή.

ζ.

Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς.

η.

Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια λεπτοµερειών.
Στις περιπτώσεις µη ύπαρξης τέτοιων σχεδίων, η τοποθέτηση των συνδέσµων ξυλοτύπων γίνεται σύµφωνα
µε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου.

θ.

Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι οποίες
διακόπτονται στην περίπτωση που, εµφανισθούν σηµεία παραµόρφωσης σε αυτούς. Στα σηµεία αυτά
εκτελούνται επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έγκριση της
Υπηρεσίας.

ι.

Οι ξυλότυποι επαναχρησιµοποιούνται µόνο µετά από επιθεώρηση και έγκριση της Υπηρεσίας.

ια.

Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από ειδικευµένο προσωπικό και
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των συνδέσµων,
ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή µεταβίβαση των
δυνάµεων και η αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική ευστάθεια.

ιβ.

Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων καθαρίζονται επιµελώς πριν τη σκυροδέτηση. Πρέπει να
προβλέπονται οπές καθαρισµού κυρίως στο πόδι των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέσεις των
προβόλων και στον πυθµένα των ξυλοτύπων δοκών µεγάλου ύψους.

ιγ.

Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης των
ξυλοτύπων, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό τοποθετείται σε συνεχείς οµοιόµορφες στρώσεις. Το
σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή του
υλικού και όσο αυτό διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του. Στην Υπηρεσία υποβάλλονται οπωσδήποτε οι
οδηγίες χρήσης και άλλες λεπτοµέρειες του κατασκευαστή του υλικού.

ιδ.

Η κατασκευή των ξυλοτύπων είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση τους να γίνεται χωρίς χτύπηµα των
επιφανειών του σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα.

ιε.

Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζόµενη καµπυλότητα, ώστε µετά την
αφαίρεση τους να αποδίδονται οι επιφάνειες ακριβώς όπως υποδεικνύει η µελέτη.

341.3.4.8 Ανοχές
Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν τις κατασκευές των στοιχείων σκυροδέµατος µε
τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες ανοχές από τις διαστάσεις των σχεδίων:
α.

Θεµελιώσεις:

-

διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος -12 mm ως +50mm

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ

- ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
Σελίδα

YPETHO/EP8/TD/TD-D-340.0.doc

20 από 56

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

Τ∆-∆-340.0

Κατάστ. Εγγρ.
Ηµεροµηνία
Έκδοση

:
:
:

Σχέδιο
15/10/2002
0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα

Τεύχη ∆ηµοπράτησης
Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Σκυροδέµατα

β.

στάθµη κορυφής ±12 mm
εκκεντρότητα ±30 mm

Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων

-

Στη στέψη της θεµελίωσης ±8 mm
Στη στέψη του βάθρου

±12 mm

γ.

Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και επιφανειών των
τοιχωµάτων βάθρων, του βάθρου µεταξύ στέψης θεµελίωσης και
στέψης βάθρου αποκλειοµένων
ενδιαµέσων παραµορφώσεων: 1:500 (όχι όµως περισσότερο από 30 mm από τη στέψη των θεµελίων µέχρι
τη στέψη)

δ.

Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων:

ε.

Στέψη του βάθρου ±8 mm
Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων ±8 mm

Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος

-

Πάχη τοιχωµάτων βάθρων -8 mm ως +12 mm
Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12 mm ως +20 mm
Πάχη δοκών - 8 mm ως +12 mm
Πλάκες καταστρώµατος -3 mm ως + 5 mm
Συνολικό ύψος φορέα

- 5 mm έως + 8 mm

Συνολικό πλάτος καταστρώµατος ±20 mm

στ.

∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα ±12 mm

ζ.

Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών διατοµών
καταστρώµατος : ±20 mm

η.

Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων ή πλευρικών
απολήξεων του φορέα του καταστρώµατος: 1:300

θ.

Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχη µήκους 4.00 m σε κάθε διεύθυνση:

-

Τοιχώµατα βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά επίπεδες επιφάνειες ±10 mm

341.3.4.9 Ένθετα, Ενσωµατούµενα Στοιχεία, Ανοίγµατα
α.

Κατασκευάζονται ανοίγµατα όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών, περιβληµάτων και
άλλων στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα, όπως υποδεικνύονται από τη µελέτη και τα σχέδια.

β.

Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, τοποθετούνται µε ακρίβεια και
στερεώνονται στη θέση τους.

341.3.4.10 Συντήρηση και Προετοιµασία Ξυλοτύπων
α.

Ο χειρισµός των ξυλοτύπων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στις επιφάνειες που
έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα.

β.

Οι φθορές επισκευάζονται κατάλληλα µετά την έγκριση της Υπηρεσίας και τα υλικά που, κατά τη γνώµη της
Υπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την απαιτουµένη ποιότητα τελικής επιφανείας,
αντικαθίστανται.

γ.

Μετά από κάθε χρήση και µετά τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι καθαρίζονται και
επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης.

δ.

Το υλικό αποκόλλησης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµατος, µε τον
οπλισµό ή µε άλλα ενσωµατούµενα στοιχεία.

341.3.4.11
α.

∆ιατήρηση και Αποξήλωση Ξυλοτύπων

Μετά την παράγραφο 11.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
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«Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από
τις ευθύνες για πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυροδέµατος ή
λόγω υπερφόρτωσης της κατασκευής.»
β.

Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης εξαρτάται από
την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου και από τις καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο
σκληρύνσεως του. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα τµήµατα του έργου, τα οποία κατά την αποξήλωση των
ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις στηρίξεις των ικριωµάτων των
υπερκειµένων κατασκευών επ’ αυτών. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων και ικριωµάτων χωρίς την
έγκριση της Υπηρεσίας, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης.

γ.

Οι πυθµένες των ξυλοτύπων και τα ικριώµατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος δεν
αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρµογή της προέντασης.

δ.

Οι ξυλότυποι αποξηλώνονται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την εφαρµογή της
µεθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέµατος. Το λασκάρισµα των
ξυλοτύπων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που προβλέπονται στην µελέτη, ώστε να
αποφεύγονται φορτία κρούσης στο σκυρόδεµα (εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και φθορές στην
επιφάνεια του.

ε.

Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασµένα στοιχεία που συµπληρώνονται µε επιτόπιο
σκυρόδεµα, των οποίων ή αντοχή εξαρτάται από την αντοχή του επιτόπιου σκυροδέµατος, ισχύουν τα
αναφερόµενα στην παράγραφο «Προκατασκευασµένα Στοιχεία» του παρόντος Τεύχους.

στ.

Οι ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι, είναι δυνατόν να αποξηλώνονται σε µικρότερο χρονικό
διάστηµα από αυτά που προδιαγράφονται στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97, σύµφωνα µε ειδική µελέτη που
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία.

ζ.

Η αποξήλωση των στύλων των ικριωµάτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκαλεί υπέρβαση
των επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα η φέρουσα κατασκευή.

η.

Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους των δοκών και
πλακών, που στηρίζονται επ’ αυτών.

341.3.4.12 Φόρτιση ∆οµικών Στοιχείων µετά την Αφαίρεση Ξυλοτύπων και Ικριωµάτων
α.

Η χρήση δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά την
αποξήλωση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων πρέπει να αποφεύγεται, ειδάλλως απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή.

β.

∆εν επιτρέπεται η ρίψη, η συσσώρευση και τοποθέτηση σε µεγάλες ποσότητες, πετρών, δοκών, σανίδων
κτλ σε οριζόντια στοιχεία (πλάκες κτλ) που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα για να µην δηµιουργείται κίνδυνος
αστοχίας τους.

341.3.4.13 Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας
α.

Μετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πρέπει να τοποθετούνται ή αν ήδη υπάρχουν να
παραµένουν ειδικά υποστυλώµατα ασφαλείας, µε σκοπό την τήρηση των µικρών βελών κάµψης από τον
ερπυσµό και τη συστολή ξήρανσης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατασκευών από
προκατασκευασµένα στοιχεία.

β.

Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν όσο δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για δοµικά
στοιχεία, τα οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων µεγάλο µέρος του φορτίου
που ελήφθη υπόψη στον υπολογισµό, ή για δοµικά στοιχεία από τα οποία αποκολλήθηκαν πρόωρα οι
ξυλότυποι και τα ικριώµατα.

γ.

Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια θέση (να είναι συνεχή) σε όλο το ύψος της
κατασκευής.

δ.

Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8 m περίπου, αρκεί η τοποθέτηση υποστυλωµάτων ασφαλείας
στο µέσο του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα απαιτούνται περισσότερα υποστυλώµατα ασφαλείας.
Για πλάκες µε άνοιγµα µικρότερο των 5 m συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώµατα ασφαλείας.

ε.

Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν χρειάζονται, ή όταν
αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι η
τοποθέτηση τους µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το στατικό σύστηµα του έργου.
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341.3.4.14 Επιθεώρηση Ξυλοτύπων
α.

Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα επιθεωρούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου «Παραλαβή Ξυλοτύπων».

β.

Εξακριβώνεται ότι τα στηρίγµατα, οι σφήνες οι συνδέσεις και τα άλλα εξαρτήµατα είναι τοποθετηµένα και
στερεωµένα ασφαλώς.

γ.

Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των ξυλοτύπων από τον Ανάδοχο, ενηµερώνεται έγκαιρα η Υπηρεσία,
για να τους επιθεωρήσει πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος. Η επιθεώρηση της Υπηρεσίας αφορά,
εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο του παρόντος Τεύχους «Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση»
και στα ακόλουθα:

-

κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός των άλλων, στον
προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος.

-

απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες)
στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων
τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος.

341.3.4.15 Σχέδια Λεπτοµερειών
α.

Για όλα τα τµήµατα των έργων για τα οποία συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων, συντάσσονται
από τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοµερειών.

β.

Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες για την ακριβή και σωστή
συναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές διευκρινήσεις, οι οποίες
θα καλύπτουν τα ακόλουθα:

-

µεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων µεταξύ τους καθώς και µε τα παρακείµενα
στοιχεία της κατασκευής

-

ποιότητα και κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν

-

Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις:

-

τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων
ακριβή περιγραφή όλων των σχετικών στοιχείων και εξαρτηµάτων,
σωστή χρήση τους στο εργοτάξιο.

ώστε να διευκολύνεται η

-

υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών στοιχείων
στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής σταθερότητας και την
αντίσταση στις πλευρικές µετατοπίσεις

-

λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων
υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών κατασκευών

λεπτοµέρειες των ξυλοτύπων
η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη των ξυλοτύπων
ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης
επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος
και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από την Υπηρεσία

γ.

Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού και
θα διευκρινίζεται σ' αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισµοί.

δ.

Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία, για τα οποία απαιτείται η µελέτη λεπτοµερειών στο εργοτάξιο.
Οι µελέτες αυτές θα υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση στην Υπηρεσία.

341.3.4.16 Παραλαβή Ξυλοτύπων
α.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη διάστρωση του
σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να ελέγχει τους ξυλοτύπους και τα ικριώµατα. Ο
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έλεγχος θα διενεργείται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα συντάσσει πιστοποιητικό,
το οποίο θα περιέχει τα ακόλουθα:

-

διεξοδική αναφορά του αντικειµένου της επιθεώρησης που προηγήθηκε
βεβαίωση ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα τελευταία
εγκεκριµένα σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή βεβαίωση ότι οι τυχόν υποδειγµένες
αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους.

β.

Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για ενδεχόµενο έλεγχο από την Υπηρεσία.

γ.

Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων υποβάλλεται στην
Υπηρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση.

δ.

Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη και εκτελούνται από τον Ανάδοχο
µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη αµοιβή.

341.3.5

Σιδηρούς Οπλισµός

341.3.5.1 Μεταφορά και αποθήκευση
α.

Για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά την µεταφορά και αποθήκευση του σιδηρού οπλισµού,
ισχύουν οι διατάξεις του ΚΤΧ ’00 (τµήµα Γ, άρθρο 6). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ταξινόµηση
και προστασία των χαλύβων, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, καθώς και στην πληρότητα των
περιεχόµενων πληροφοριών στα έγγραφα που συνοδεύουν τις παρτίδες του οπλισµού που προσκοµίζονται
στο εργοτάξιο. Στα συνοδευτικά έγγραφα περιλαµβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά συµµόρφωσης (βλ.
άρθρο 5 του ΚΤΧ ’00)

β.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διεξάγει δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την προσκόµιση του οπλισµού
στο εργοτάξιο (βλ. άρθρα 4.2 και 5 του ΚΤΧ ’00΄και ΦΕΚ 746Β/95, όπως τροποποιήθηκε µε τα ΦΕΚ
718Β/97 και 1488Β/00).

341.3.5.2 Κοπή και Κάµψη
Οι παρ. 7.7 και 7.8 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνονται µε το ακόλουθο εδάφιο:
Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη γίνεται σύµφωνα
µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν επιτρέπεται, εκτός αν
υπάρχει ειδική έγκριση από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την κοπή και κάµψη του οπλισµού
στο εργοτάξιο είναι ο Ανάδοχος.
341.3.5.3 Συνδέσεις
α.

Οι συνδέσεις στον οπλισµό κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και
τις απαιτήσεις του ΕΚΟΣ και του ΚΤΧ ‘00. Σύνδεση ράβδων µε παράθεση εφαρµόζεται, εφόσον οι ράβδοι
συνδέονται κατάλληλα κατά τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, ή εφόσον είναι αρκετά
αποµακρυσµένες, ώστε να επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο
σκυρόδεµα.

β.

Η συγκόλληση των ράβδων οπλισµού επιτρέπεται µόνο σε «συγκολλήσιµους» και «συγκολλήσιµους υπό
προϋποθέσεις» χάλυβες (βλ. παρ. 2.1.4, 3.5 και 8.3.2 του ΚΤΧ ’00). Οι έλεγχοι συγκολλησιµότητας των
χαλύβων γίνονται σύµφωνα µε τον ΚΤΧ ’00 και τα πρότυπα στα οποία αυτός παραπέµπει.

γ.

Οι γενικές διατάξεις, καθώς και οι επιτρεπόµενες µέθοδοι συγκόλλησης, περιγράφονται στις παρ. 3.5.1 και
8.3.2 του ΚΤΧ ’00. Κάθε άλλη µέθοδος, που τυχόν προταθεί από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να περιέχεται σε
άλλα ισχύοντα πρότυπα και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία πριν εφαρµοσθεί στο εργοτάξιο. Οι
συγκολλήσεις γίνονται από τεχνίτες που υποβάλλονται στις καθιερωµένες εξετάσεις.

δ.

Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε παράθεση, επιτρέπεται µόνο σε ειδικές
περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή χωρίς συγκόλληση ράβδων, και ύστερα από έγκριση από
την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ ‘00.

341.3.5.4 Τοποθέτηση
α.

Οι ράβδοι οπλισµού τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός αν
προδιαγράφεται αλλιώς, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού γίνονται στον άξονα των
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ράβδων. Οι αποστάσεις µεταξύ των ράβδων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του ΕΚΟΣ. Οι
επιτρεπόµενες ανοχές κατά την τοποθέτηση ορίζονται στο άρθρο 7.8 του ΚΤΧ ’00.
β.

Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των οποιονδήποτε
υποστηριγµάτων τους, καθαρίζονται από λεπίσµατα, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές και άλλες
ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι αποδεκτές.

γ.

Μετά την τοποθέτηση του και πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, ο οπλισµός ελέγχεται για τη
συµφωνία του µε τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλληση, τη
θέση και την ποσότητα.

δ.

Μετά την τοποθέτηση τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, µέχρι τη διάστρωση του
σκυροδέµατος. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει η
Υπηρεσία και θα συγκρατούνται στη θέση τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της
διάστρωσης του σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη
τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά διαστήµατα ή άλλα ικανοποιητικά
στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον
Ανάδοχο για την υποστήριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή, ώστε
να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης.

ε.

Η παρ. 8.2.4 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο:
Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη συµβάλλουν στον
αποχρωµατισµό ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Εφόσον απαιτείται, για να αποφεύγονται άσχηµες κηλίδες
πάνω σε εκτεθειµένες επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα,
µέταλλο ή άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του κύριου
οπλισµού ως την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα σχέδια ή µε τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.

στ.

Ο οπλισµός πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντοχή, ακαµψία και σταθερότητα, έτσι ώστε οι ράβδοι να
εξασφαλίζονται έναντι µετατοπίσεων.

ζ.

Οι απαιτήσεις για τις ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµών αναφέρονται στον ισχύοντα ΕΚΟΣ, τον ΚΤΧ’ 00 και
στον ισχύοντα Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ανάλογα µε τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης.

η.

Για τη χρήση επιφανειακού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8.2.6 του ΚΤΧ ’00.

341.3.5.5 Προστασία
α.

Οι απαιτήσεις προστασίας του χάλυβα έναντι διάβρωσης καθορίζονται στον ΚΤΧ ’00 (άρθρο 4 και παρ.
8.2.5)

β.

Η παρ. 8.2.5 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο:
Ο εκτεθειµένος µέχρι τη διάστρωση του σκυροδέµατος οπλισµός, προστατεύεται έναντι της οξείδωσης µε
παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε ασφαλτικό υλικό, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Ο οπλισµός, που προστατεύεται κατά αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται επιµελώς, πριν ενσωµατωθεί στο
σκυρόδεµα.

341.3.5.6 Σχέδια Λεπτοµερειών Οπλισµού
α.

Ο Ανάδοχος εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν όλα τα
σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλισµού,
εκπονούνται µε βάση την οριστική µελέτη, που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία και οριστικοποιούνται αφού
προσαρµοστούν στις συνθήκες που απαντώνται επί τόπου κατά την εκτέλεση της εργασίας.

β.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή σχέδια
τοποθέτησης ράβδων και κάµψης ράβδων, τους πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες, που
επεξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισµού, τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την
τοποθέτηση του οπλισµού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από την Υπηρεσία.
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341.4 Έλεγχοι
341.4.1

Γενικά

α.

Όλες οι εργασίες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει το έργο της
Υπηρεσίας. Ο έλεγχος αυτός ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς
Οίκους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος θα
καθορίζεται στη Σύµβαση. Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα µέρη και τις φάσεις της
κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κτλ.

β.

Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για την
οποία προορίζεται.

γ.

Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων κατασκευών
διεξάγονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνιση, ασφάλεια και
ανθεκτικότητα σε διάρκεια του έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους καταβάλλονται από τον
Ανάδοχο.

δ.

Οι έλεγχοι που διενεργεί η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για
οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου.

ε.

Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως προκύπτουν και
αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά
είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κτλ κατασκευή του έργου.

στ.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα διακοπής κάθε εργασίας, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τους
όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν στο έργο
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και τις οδηγίες της.

ζ.

Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει την καθαίρεση οποιασδήποτε κατασκευής, που δεν ακολουθεί την
παρούσα προδιαγραφή, τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και τους λοιπούς όρους της σύµβασης, ή
αποδεικνύεται από τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµές ότι δεν συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της
µελέτης και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρήσης ελαττωµατικών
υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κτλ. Οι καθαιρέσεις αυτές γίνονται ακόµη
κι αν η ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου.

η.

Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από τις παραπάνω καθαιρέσεις βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλεση της
ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να τροποποιούνται οι
συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.

θ.

Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα από
τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η
εργασία και οι κατασκευές του από την Υπηρεσία.

ι.

Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του ποιοτικού
ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό
έλεγχο. Τέτοια περίπτωση είναι όταν ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο εξοπλισµένο
εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό κτλ)
και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί, ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρήσεων εκτελούνται σύµφωνα µε
τους Κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο.

ια.

Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των µεθόδων
κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων.

-

Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης

-

δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους,
έλεγχοι διαστάσεων ξυλοτύπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κτλ

Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση)

-

αναγνώριση των υλικών
εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης
έλεγχος της αντιστοίχισης των µετρήσεων προς την µεθοδολογία που χρησιµοποιείται
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ιβ.

έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού
έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κτλ

Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) έχει γίνει
αναφορά στις επί µέρους παραγράφους της παρούσης.

341.4.2

Σκυρόδεµα

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή για την αντοχή του, τη
συµπεριφορά του στο χρόνο καθώς και την ανθεκτικότητα του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές και γενικά
για όµως απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος, στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και στους
αντίστοιχους Κανονισµούς.
α.

Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλόδεσµων τους ισχύει η παράγραφος 9.2.4 και
το αντίστοιχο άρθρο του παρόντος Τεύχους.»

β.

Στο τέλος της παραγράφου 13.2.2 του ΚΤΣ ‘97 προστίθενται τα ακόλουθα:
«Σε περίπτωση που – µετά την έγκριση της Υπηρεσίας – παραστεί ανάγκη συσχέτισης των συµβατικών
αντοχών δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς (και συγκεκριµένα µεταξύ
DΙΝ και Ελληνικών ή Ευρωκωδίκων αφετέρου), λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις
αναγωγής:
βWN= 1,28 fck για βw > 15 Μpa
βWN = 1,35fck για βw < 15 Μpa
όπου
βWN είναι η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DΙΝ 1018
fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΕΚΟΣ µε βάση κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15 cm
και ύψους 30 cm.

γ.

Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 13.2.3, αλλά ισχύουν
συµπληρωµατικά.

δ.

Στο τέλος της παρ. 13.5.11 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται: «και κατόπιν έγκρισης όµως Υπηρεσίας.»

ε.

Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται: «και επιφέρονται όµως οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την
αποκατάσταση όµως αισθητικής και όµως λειτουργικότητας του έργου.»

στ.

Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται:
«Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» συµπεριλαµβάνει και την
καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην πρόοδο των
εργασιών.»

στ.

Η παράγραφος 12.1.1.14 του ΚΤΣ ‘97 τροποποιείται ως εξής:
«Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει στην Υπηρεσία το δικαίωµα ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής σκυροδέµατος
ως όµως την τήρηση όµως προδιαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύσει
στον Ανάδοχο την προµήθεια και τη χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο.»

ζ.

Τόσο η παράγραφος 13.3.2, όσο και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 13.4.1 του ΚΤΣ ‘97
τροποποιούνται ως εξής:
«Η Υπηρεσία ή / και ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας
από 6 σε 12 δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει τον Ανάδοχο.»

η.

Έλεγχος Μεθόδου Συντήρησης (µε δοκίµια)
Όταν απαιτείται από την Υπηρεσία όµως και όταν προδιαγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη, λαµβάνονται
«δοκίµια του έργου» σύµφωνα µε όµως παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του ΚΤΣ ‘97 για τον έλεγχο της
αποτελεσµατικότητας της µεθόδου συντήρησης. Τα δοκίµια αυτά κατασκευάζονται και συντηρούνται ως
δίδυµα των δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών (αντιδείγµατα). Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο..

θ.

Έλεγχος Προόδου Σκλήρυνσης (µε δοκίµια)
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ι.

-

Σε κατασκευές προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως και στις περιπτώσεις δυσµενών κλιµατολογικών
συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση όµως Υπηρεσίας) λαµβάνονται «δοκίµια του έργου» (σύµφωνα µε
την παράγραφο 10.4 του ΚΤΣ ‘97) για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυροδέµατος σε ηλικίες
που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις της κατασκευής.

-

Ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι οι ακόλουθες:
-

Η αφαίρεση των ξυλοτύπων

-

Η επιβολή µερικής προέντασης

-

Η επιβολή όµως ολικής προέντασης

-

Η φόρτιση

-

Τέτοιου είδους έλεγχοι διεξάγονται όταν κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να υπάρξουν
δυσµενείς επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες.

-

Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την διάρκεια της
κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέµατος όµως
αντίστοιχες όµως φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, λαµβάνονται δοκίµια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά
παρτίδα σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά σηµαντική φάση κατά την διάρκεια όµως
κατασκευής) που ακολουθούν τα προδιαγραφόµενα όµως παραγράφους 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Τα
δοκίµια αυτά είναι ίσα στον αριθµό και δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων, εκτός προδιαγράφεται αλλιώς
από τα Συµβατικά Τεύχη.

-

Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση κατασκευής
λαµβάνονται τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµίων του έργου» ίσου αριθµό και δίδυµα των συµβατικών
δοκιµίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται σε µία ηλικία
σκυροδέµατος που εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούµενη αντοχή. Αν ο πρώτος έλεγχος
αντοχής δεν αποδώσει τα απαιτούµενα αποτελέσµατα δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε
επόµενη χρονική στιγµή.

-

Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό όµως αντοχής όµως παρτίδας σκυροδέµατος, για τη δεδοµένη
ηλικία λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης, πρέπει όµως να
συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από
όµως διαστάσεις των δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος βαθµός σκλήρυνσης από τον
αντίστοιχο των δοκιµίων (π.χ. λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης θερµότητας στο σκυρόδεµα).

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από όµως 28
ηµέρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά όµως όρους της σύµβασης, θα λαµβάνονται και δοκίµια που θα
ελέγχονται όµως 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά DΙΝ 1048) ίσα στον αριθµό και από τα ίδια τα
µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά δοκιµάζονται σε
θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα πρέπει να έχει
προσδιοριστεί από τη Μελέτη Σύνθεσης σχέση ανάπτυξης όµως αντοχής του σκυροδέµατος µε ελέγχους
αντοχής τουλάχιστον όµως 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. Όµως τα αποτελέσµατα όµως σχέσης ανάπτυξης όµως
αντοχής όµως Μελέτης Σύνθεσης συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης όµως 7 και πλέον
ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ’ αρχήν το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να
πραγµατοποιούνται νωρίτερες πληρωµές. Σε κάθε περίπτωση όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής
αντοχής παραµένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών
κανονικά συντηρούµενων.

341.4.3

Τσιµέντο

α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει πριν τη χρήση του τσιµέντου σε σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα, Επικυρωµένες
Εκθέσεις ∆οκιµών του Εργοστασίου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ASTM, σχετικά µε τους ελέγχους
ποιότητας που έγιναν στο Εργοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων του
τσιµέντου που προτείνεται για το Έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος προσκοµίζει µαζί µε κάθε φορτίο τσιµέντου,
πιστοποιητικό εγγύησης ότι το τσιµέντο είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών. Το
πιστοποιητικό θα αναφέρει την ηµεροµηνία άφιξης κάθε φορτίου στο Έργο, την ποσότητα και το
χαρακτηριστικό του σιλό και της παρτίδας προέλευσης του τσιµέντου στο Εργοστάσιο.

β.

Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου και την υποβολή του σε δοκιµές. ∆εν θα
χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µέχρι η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Αν οι
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δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί δεν είναι ικανοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται µε έξοδα
του Αναδόχου.
341.4.4

Σιδηρούς οπλισµός

Οι απαιτήσεις για την παραλαβή του οπλισµού περιέχονται στο παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00. Επί πλέον των
αναφεροµένων στον ΚΤΧ ’00 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α.

Κατά την παραλαβή του οπλισµού επανελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης και των
κανονισµών, η καθαρότητα, η ευστάθεια, η ακεραιότητα, η γεωµετρία των ράβδων και η επάρκεια των
επικαλύψεων (βλ. παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00).

β.

Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή του οπλισµού, διαπιστωθούν κακοτεχνίες, παραλείψεις και
ασυµφωνίες µε τη µελέτη, τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η
τελική παραλαβή του οπλισµού γίνεται µόνο µετά τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις και επιδιορθώσεις. Η
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µην παραλάβει οπλισµό, εφόσον κατά τη γνώση, την εµπειρία και την κρίση
της, αυτός είναι ανεπαρκής (π.χ. σε περιπτώσεις δευτερευόντων οπλισµών κτλ.)

γ.

Για τους ελέγχους του οπλισµού έναντι διάβρωσης, ισχύει το άρθρο 4 του ΚΤΧ ’00.

341.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες
Όσα προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:
341.5.1

Σκυρόδεµα

Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α.

την προµήθεια των πάσης φύσης απαιτούµενων υλικών και τη µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση
(αδρανή οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και αντοχής
και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η
υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιµου
σκυροδέµατος, ώστε το σκυρόδεµα να παραµένει εργάσιµο)

β.

την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, ικριώµατα, προστατευτικά
κιγκλιδώµατα, ολισθαίνοντα φορεία ανωδοµών, ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι βάθρων, φορεία
και λοιπές συσκευές για δόµηση εν προβόλω, προκατασκευές, µεταφορά και τοποθέτηση των
προκατασκευασµένων στοιχείων στο έργο)

γ.

την ανάµιξη του σκυροδέµατος, τη µεταφορά του στο εργοτάξιο, τη διάστρωση, τη συµπύκνωση και τη
συντήρηση του

δ.

τη σύνταξη Μελέτης Σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων πριν από την έναρξη
παρασκευής σκυροδεµάτων

ε.

τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα

στ.

την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαµόρφωση τυχόν υπάρχουσας
προσπέλασης (τόσο για τις εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και για τις υπόλοιπες εργασίες)

ζ.

τη µεταφορά και τοποθέτηση µε µηχανήµατα των προκατασκευασµένων στοιχείων του έργου ή την
κατασκευή τους απ' ευθείας στην τελική τους θέση

η.

την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού για την έντεχνη και έγκαιρη
αποπεράτωση των εργασιών

θ.

την εργασία και τα υλικά κάθε σχήµατος ένθετων για την κατασκευή ειδικών διατοµών (π.χ. πλάκες µε
διάκενα) διαµέτρου ή διατοµής σύµφωνα µε την µελέτη, από κατάλληλο υλικό που να µην επηρεάζει
δυσµενώς το σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας και µε κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενικότερα,
ώστε να µην υφίστανται καµία παραµόρφωση από την υγρασία, τις κάθε είδους στατικές και δυναµικές
επιβαρύνσεις κτλ µέχρι πλήρους πήξης του σκυροδέµατος, µε την τυχόν αναγκαία ενίσχυση των σωµάτων
µε διαφράγµατα, µε τοποθέτηση των σωµάτων τούτων σύµφωνα µε την µελέτη και µε την ολική απώλεια
είτε παραµένουν ενσωµατωµένα µονίµως στο σκυρόδεµα είτε αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις
εγκεκριµένες µελέτες και τους λοιπούς όρους της σύµβασης.
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η.

την εργασία και τα υλικά τοποθέτησης µη οπλισµένων σωλήνων αποστράγγισης βάθρων και τοίχων
αντιστήριξης όπως καθορίζεται στη µελέτη κάθε έργου.

ι.

την εργασία και υλικά της διογκωµένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί για την
µόρφωση αρµών.

ια.

τις δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κτλ, που ενδεχοµένως απαιτηθούν για
τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέµατος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδεµάτων του άρθρου 12 του ΚΤΣ
'97, οι οποίες περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου εκτός αν προδιαγράφεται
αλλιώς στους όρους της σύµβασης.

ιβ.

την ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, των
συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κτλ, των συστηµάτων θέρµανσης ή και
άλλων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη δαπάνη
σύνταξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και
παγετό).

ιγ.

τις ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κτλ από αιτίες που
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από την
τεχνική µελέτη του έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς διαστάσεις που
παρουσιάζονται στα σχέδια.

ιδ.

τις δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και ξυλοτύπων.

ιε.

τις δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών, οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε είδους
όπως επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την πλήρη εργασία
και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

341.5.2

Τσιµέντο (βλ. παρ. 341.6.2)

341.5.3

Ξυλότυποι και Ικριώµατα (βλ. παρ. 341.5.1)

341.5.4

Σιδηρούς Οπλισµός

Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει:
•

την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων

•

την κοπή, κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του οπλισµού σε οποιαδήποτε θέση των
έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε ή χωρίς παρουσία νερού

•

τη σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στέρεο σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5, ή
µεγαλυτέρου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και θέση του οπλισµού, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την
περίπτωση έγχυτων πασσάλων

•

την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και αρµοκλειδών και άλλου είδους
εγκεκριµένων ενώσεων

•

την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών (καβίλιες)

•

τη σύνταξη και υποβολή για έγκριση στην Υπηρεσία των σχετικών παραστατικών και κατασκευαστικών
σχεδίων οπλισµού, όπως επίσης και όλων των απαιτουµένων πινάκων οπλισµού.

341.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή
341.6.1

Σκυρόδεµα

341.6.1.1 Επιµέτρηση
α.

Οι εργασίες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία
σκυροδέµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5
της παρούσας ΓΤΣΥ.

β.

∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθµη αυτού
νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδεµάτων.
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γ.

Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρήση ξυλοτύπων, γίνεται µε βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων, χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέµατος που τυχόν
διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των ξυλοτύπων.

δ.

Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος αφαιρείται ο όγκος των περικλεισµένων κενών, που
διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη
µελέτη.

ε.

Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος δεν αφαιρείται ο όγκος των λοξοτµηµένων ή
στρογγυλεµένων γωνιών, ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα.
Επίσης δεν αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώµα των εκάστοτε
κατασκευών από σκυρόδεµα για την αποστράγγιση και προστασία αυτών.

341.6.1.2 Πληρωµή
α.

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν)
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σκυροδεµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».

β.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και άλλα
κριτήρια που θα έχουν τεθεί στους όρους της σύµβασης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, δειγµατοληψίες,
δοκιµές, µελέτες, δοκιµαστικές φορτίσεις κτλ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης στα
κριτήρια των προδιαγραφών, µετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος υποχρεούται να
επανακατασκευάσει το τµήµα ή την κατασκευή σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ παραλλήλου η Υπηρεσία
κατά την απόλυτη κρίση της δύναται να ζητήσει και τις επαπειλούµενες από την σύµβαση ποινικές ρήτρες ή
και την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν καθυστέρηση που θα ήθελε προκύψει (βλ. και παράγραφο
13.7 του ΚΤΣ '97).

γ.

Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη
δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον αποδειχτεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του
σκυροδέµατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος πρέπει
να έχουν διεξαχθεί και οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον αποδειχτεί ότι
πληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές (βλ. και παράγραφο
«Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης».)

δ.

Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε εκκρεµότητα
µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής.

ε.

Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα
σκυροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον ληφθούν και δοκίµια ελέγχου της ποιότητας του
σκυροδέµατος σε µικρότερη ηλικία.

θ.

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαµόρφωσης
επιφανειακών τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλοτύπους υψηλής ποιότητας (τύπων
Β, Γ, ∆, Ε και άλλων ειδικών τύπων) που θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές του
τιµολογίου προσφοράς.

341.6.2

Τσιµέντο

α.

Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν εµφανίζεται στο
Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται.

β.

Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως
αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου.

γ.

Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση χρήσης τσιµέντου τύπου IV, το τσιµέντο αυτό πληρώνεται ξεχωριστά µε την
αντίστοιχη τιµή µονάδας του τιµολογίου (αν υπάρχει) ή µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που υπολογίζεται µε βάση
την επί πλέον δαπάνη προµήθειας κτλ. τσιµέντου τύπου IV.
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341.6.3

Σιδηρούς Οπλισµός

α.

Οι εργασίες όπλισης του σκυροδέµατος θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) σιδηρού οπλισµού, πλήρως
περαιωµένων, ανά κατηγορία χάλυβα που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.

β.

Η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών που περιλαµβάνονται στη µελέτη, ή αν
δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην
Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες συντάσσονται µε βάση
τα σχέδια της µελέτης και περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και µήκη
κάλυψης, τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των γερµανικών
κανονισµών - τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεπόµενων οπλισµών κτλ.
Η τοποθέτηση των οπλισµών ελέγχεται και η παραλαβή τους γίνεται πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος.
Οι συνταχθέντες πίνακες, µετά την παραλαβή των οπλισµών, υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την
Υπηρεσία. Οι εγκεκριµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την
επιµέτρηση των οπλισµών.

γ.

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν)
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».

δ.

Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού γίνεται µόνο µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλοτύπων και
του σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Τεύχους και της εγκεκριµένης τεχνικής
µελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς (DΙΝ
1015 και συµπληρωµατικές εγκύκλιοι, ΕΚΟΣ κτλ.).

342.

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

342.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
α.

Το αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι τα τελειώµατα τύπου Α, Β, Γ, ∆ ή Ε.

β.

Ως «διαµορφώσεις ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπων» νοούνται όλες οι διεργασίες
που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί στο σκυρόδεµα επιφανειακό τελείωµα υψηλής ποιότητας (τύπου Β, Γ,
∆ ή Ε).

γ.

Τα τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος διακρίνονται στα ακόλουθα:

-

Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων
Τελειώµατα επιφανειών πλαστικού σκυροδέµατος, τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που δεν
βρίσκονται σε επαφή µε ξυλοτύπους και στις οποίες η σχετική επεξεργασία ι εκτελείται κατά την
περίοδο που το σκυρόδεµα είναι ακόµη «πλαστικό».

δ.

Η επίτευξη των προδιαγραφόµενων ορατών επιφανειών / τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος
προϋποθέτει κατάλληλη µελέτη, επίβλεψη και µέσα και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.

ε.

Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την
αποξήλωση των ξυλοτύπων:

-

Τελειώµατα τύπου Α
Τελειώµατα τύπου Β
Τελειώµατα τύπου Γ
Τελειώµατα τύπου ∆
Τελειώµατα τύπου Ε
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Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των τελειωµάτων αυτών, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά του
ξυλοτύπου και του τρόπου εργασίας µε τον οποίο προβλέπεται να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες,
αναπτύσσονται στην παράγραφο «Τελειώµατα Επιφάνειας Σκυροδέµατος σε Επαφή µε Ξυλότυπο».
στ.

Προβλέπονται γενικά δύο τύποι τελειωµάτων επιφάνειας σκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε επαφή µε
ξυλοτύπους:

-

Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ
Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ

342.2 Επιλογή Τελειώµατος
α.

Στην περίπτωση που το σκυρόδεµα παραµένει ανεπίχριστο ανακύπτουν διάφορες απαιτήσεις επιλογής
τελειώµατος ως άνω σε συνδυασµό µε την θέση της επιφάνειας και µε άλλους παράγοντες που
αναφέρονται παρακάτω. Είναι δυνατή η πρόβλεψη και άλλων τύπων επιφανειακών τελειωµάτων για
ανεπίχριστα σκυροδέµατα, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση.

β.

Κατά την επιλογή λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

-

το κόστος τελειώµατος

-

η ευκολία συντήρησης

η ευκολία επίτευξης τελειώµατος υψηλής στάθµης
η αλλαγή της εµφάνισης µετά την επιρροή των καιρικών συνθηκών, την έλευση του χρόνου και τη
χρήση των χώρων

γ.

Το είδος των επιφανειακών τελειωµάτων καθορίζεται στα Συµβατικά Τεύχη ή / και από την Υπηρεσία.
Γενικά για τα ορατά µέρη του έργου προβλέπεται τουλάχιστον επιφανειακό τελείωµα τύπου Γ (ή και
ανώτερο ποιοτικά, δηλαδή τύπου ∆ ή Ε).

δ.

Αν δεν καθορίζεται συγκεκριµένος τύπος τελειώµατος, τότε υπονοείται ότι προδιαγράφεται σαν επιφανειακό
τελείωµα το τελείωµα τύπου Α.

ε.

Θέση εφαρµογής και είδος τελειώµατος

-

Ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος που απαιτείται για σκυρόδεµα σε επαφή µε ξυλοτύπους
εξαρτάται από το είδος του δοµικού στοιχείου (στύλος, δοκός, πλάκα, τοιχείο, κλιµακοστάσιο), τη θέση
του στην κατασκευή και το αν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετο τελείωµα επ’ αυτού (κονίαµα,
πλακίδια, χρωµατισµοί κτλ).

-

Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος πρέπει να προδιαγράφεται σαφώς.

στ.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους της σύµβασης, στην περίπτωση τεχνικών έργων οδοποιίας και
συναφών άλλων τεχνικών έργων, η ευθεία διαχωρισµού των επιφανειών µε τελείωµα τύπου Α από τις
τυχόν απαιτούµενες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες µε τελειώµατα τύπου Β έως και Ε ή / και
άλλα) θα βρίσκεται 0.50 m κάτω από τη γραµµή του εδάφους, όπως αυτή πρόκειται να διαµορφωθεί µε τα
έργα της υπόψη εργολαβίας. Οι ευθείες αυτές αποτελούν και τα όρια της επιµέτρησης των επιφανειών
υψηλής ποιότητας, που χρησιµοποιούνται για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική αµοιβή αυτών (εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά).

ζ.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται κατασκευή επιφανειακών τελειωµάτων υψηλής ποιότητας, γίνεται
ειδική προδιαγραφή της έκτασης και του είδους των χαρακτηριστικών του κάθε τύπου τελειώµατος και
καθορίζονται κατά περίπτωση τα απαιτούµενα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων ή / και τα χαρακτηριστικά
του τελειώµατος µε µεθόδους και κριτήρια αποδοχής που προδιαγράφονται αναλυτικά.

342.3 Υλικά
Για τη διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελειώµατα τύπου Β,Γ,∆, ή Ε ισχύουν τα ακόλουθα:
α.

Για επιφάνειες διαφορετικών δοµικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα διαφορετικά
υλικά και είδη κατασκευής ξυλοτύπων:

-

Ξυλότυπος µε ειδικά φύλλα ενισχυµένου κόντρα πλακέ και πλαστική επένδυση της επιφάνειας
(BETOFORM ή ανάλογο).
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β.

Σιδηρότυπος µε λαµαρίνα ελαχίστου πάχους 1,6 mm κτλ, σύµφωνα µε την παράγραφο «Ξυλότυποι
Εµφανούς Σκυροδέµατος» του παρόντος Τεύχους.

Απαγορεύεται ανάµιξη των υλικών που αναφέρονται παραπάνω για την κατασκευή ξυλοτύπου της
επιφάνειας ενιαίου δοµικού στοιχείου. Οι ακόλουθες επιφάνειες θεωρούνται ως ένα δοµικό στοιχείο µε
ενιαία επιφάνεια, για το οποίο επιβάλλεται να χρησιµοποιηθεί ενιαίο υλικό ξυλοτύπου (ή σιδηροτύπου),
ενιαίο υλικό αποκόλλησης ξυλοτύπων, ενιαία συντήρηση του σκυροδέµατος κατά την κατασκευή και ενιαίες
λοιπές ενέργειες, ώστε να αποκτηθούν ενιαία χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου επιφανειακού
τελειώµατος:

-

ολόκληρη η ορατή επιφάνεια φορέα γέφυρας.

-

όλες οι ορατές επιφάνειες µεσόβαθρων.

όλες οι ορατές επιφάνειες των ακροβάθρων και των συνεχόµενων προς αυτά τοίχων αντιστήριξης σε
ολόκληρο το µήκος τους (σε όσο τµήµα τους προβλέπεται να κατασκευαστούν µε επιφανειακό
τελείωµα ).
κάθε µεµονωµένος τοίχος στο σύνολο του µήκους του
πλάκες ορόφων, δοκοί , υποστυλώµατα ή τοιχία, κλιµακοστάσια.

γ.

Για όλους τους τύπους επιφανειακού τελειώµατος χρησιµοποιούνται σύνδεσµοι ξυλοτύπων µε ειδική
διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από πλαστικό κώνο ή άλλο υλικό µε κωνική
επιφάνεια. Απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων που θραύονται κατά την αφαίρεση τους.

δ.

Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων
Τα υλικά αποκόλλησης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα για το σκοπό που καλούνται να
επιτύχουν. Σε ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό αποκόλλησης ξυλοτύπων.
Η επάλειψη του υλικού αποκόλλησης πρέπει να είναι οµοιόµορφη. Η επαφή του µε τον οπλισµό ή τους
τένοντες προέντασης πρέπει να αποφεύγεται. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του σκυροδέµατος
πρόκειται να δεχτεί και πρόσθετο τελείωµα (κονίαµα, πλακίδια, χρωµατισµό κτλ), πρέπει να εξασφαλίζεται
το συµβατό του υλικού αποκόλλησης µε το είδος της επίστρωσης.

342.4 Εκτέλεση Εργασιών
342.4.1

Γενικές Απαιτήσεις

α.

Σε οποιοδήποτε τελείωµα δεν πρέπει να εµφανίζονται ανεπιθύµητες εναλλαγές χρώµατος ή φυσικές
ασυνέχειες. Ελαττώµατα στην επιφάνεια από την διάστρωση και συµπύκνωση είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί
παράγοντες καθορισµού της ποιότητας επιφανειακού σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα πρέπει να παράγεται
µε τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαττώνεται η δυνατότητα δηµιουργίας επιφανειακών κηλίδων. Ως εκ τούτου
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε όλες φάσεις παραγωγής σκυροδέµατος, όχι µόνο σε αυτές που
σχετίζονται µε την επίτευξη της απαιτούµενης αντοχής και ανθεκτικότητας.

β.

Οι ορατές επιφάνειες σκυροδέµατος πρέπει να έχουν ενιαία και οµοιόµορφη απόχρωση και γενικά
εµφάνιση. Για το λόγο αυτό επισηµαίνεται η ανάγκη λεπτοµερούς Μελέτης Σύνθεσης του σκυροδέµατος,
πριν από την έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης µέχρι το
τέλος της εργασίας, µε σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση, κατηγορία τσιµέντου κτλ.

γ.

Η απορροφητικότητα της επιφάνειας του ξυλοτύπου επηρεάζει το βάθος και την οµοιοµορφία του χρώµατος
του σκυροδέµατος. Η επιφάνεια του ξυλοτύπου, ανάλογα προς την ποιότητα του τελειώµατος του
σκυροδέµατος, δεν πρέπει να κηλιδώνει το σκυρόδεµα ή να αντιδρά χηµικά µαζί του. Πριν από τη
διάστρωση ο ξυλότυπος επαλείφεται µε λεπτή, οµοιόµορφη στρώση κατάλληλου υλικού αποκόλλησης,
ώστε να διευκολύνεται η αποξήλωσή του. Οι αρµοί των ξυλοτύπων πρέπει να είναι υδατοστεγανοί.

δ.

Το µίγµα του σκυροδέµατος πρέπει να είναι επαρκώς συνεκτικό, ώστε να ελαττώνεται η κίνηση του νερού
ως προς τα στερεά συστατικά. Η απαιτούµενη εµφάνιση είναι δυνατόν να προσδιορίζει τα χρώµατα των
συστατικών, τη διαβάθµιση των αδρανών και τις αναλογίες µίξης.

ε.

Οι µέθοδοι µεταφοράς, διάστρωσης και συµπύκνωσης, είναι τέτοιες ώστε να ελαττώνεται η απόµιξη και να
εξασφαλίζεται αποτελεσµατική συµπύκνωση. Το σκυρόδεµα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς
διαστρώνεται να συµπυκνώνεται συνεχώς µε εσωτερικό δονητή, που να έχει επαρκή ισχύ, και κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να µην εγκλείεται αέρας από το υπερκείµενο προς συµπύκνωση σκυρόδεµα.
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στ.

Το σκυρόδεµα πρέπει να συντηρείται οµοιόµορφα και να προστατεύεται από µηχανικές βλάβες (κρούση
κτλ) ή από κηλιδώσεις (από προεξέχουσες ράβδους κτλ).

ζ.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και να τους επιτηρεί µε ιδιαίτερη
προσοχή ώστε να αποδοθούν οι απαιτούµενες υψηλής ποιότητας επιφάνειας ανεπίχριστου σκυροδέµατος.

η.

Για τις επιφάνειες του σκυροδέµατος που βρίσκονται µέσα στο έδαφος, ή που πρόκειται να επιχωθούν
ακολουθούνται τα εγκεκριµένα σχέδια.

θ.

Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η παράλειψη χρήσης ξυλοτύπου και η σκυροδέτηση των έργων σε
απευθείας επαφή µε το έδαφος, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, αν αυτό προβλέπεται από τη µελέτη, ή
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

ι.

Έλεγχος χρώµατος
Όταν απαιτείται οµοιοµορφία χρώµατος της επιφανείας του σκυροδέµατος, κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό
πρέπει να προέρχεται σταθερά από την ίδια πηγή (αδρανή, τσιµέντο, τυχόν πρόσθετο, νερό). Ο Ανάδοχος
είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εξασφάλιση της δυνατότητας προµήθειας από την ίδια πηγή όλων των
ποσοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι ανθεκτικά σε διάρκεια
και απαλλαγµένα από ρύπους που µπορούν να προκαλέσουν κηλίδες. Οι αναλογίες µίξης και η
κοκκοµέτρηση, ιδιαίτερα των λεπτών αδρανών, πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Σε µεγάλα «πάνω»
ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση τµηµάτων από κόντρα-πλακέ µε ξύλο και αντίστροφα.
Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οµοιοµορφία της συντήρησης γιατί µπορεί να επηρεασθεί
το χρώµα.

ια.

Η υφή, το χρώµα και η αντοχή σε διάρκεια του σκυροδέµατος επηρεάζονται από την συντήρηση. Όπου η
εµφάνιση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη µέθοδο συντήρησης και
στο χρόνο αποξήλωσης των ξυλοτύπων, τα οποία πρέπει να διεξάγονται µετά την έγκριση της Υπηρεσίας.
Στοιχεία που προορίζονται να έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα, πρέπει να έχουν την ίδια, οµοιόµορφη
συντήρηση.

ιβ.

Προστασία Τελειωµάτων

Τελειώµατα υψηλής ποιότητας τραυµατίζονται εύκολα µετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου και χρειάζονται ειδική
προστασία σε περιοχές που είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο τραυµατισµού. Στην περίπτωση που
διαπιστωθούν από την Υπηρεσία τέτοιες περιοχές, αυτή είναι δυνατόν να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη λήψη
ειδικών επιπλέον µέτρων, χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα για
πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας.
ιγ.

Σε βάθος 40 mm από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται απαγορεύεται να
υπάρχουν σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από τα απαιτούµενα είδη που έχουν κατασκευαστεί
ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια.

342.4.2

Τελείωµα Τύπου Α

α.

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από σανίδες πριστής ξυλείας µε
κλειστούς αρµούς. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώµατα των νερών της πριστής ξυλείας και των
αρµών. Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση
αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες
ατέλειες.

β.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώµατα καλουπωµένων επιφανειών, οι οποίες δεν είναι ορατές και
συνεπώς ενδεχόµενη τραχύτητα είναι δυνατόν να είναι αποδεκτή. Η επιφάνεια γενικά δεν χρειάζεται άλλη
επεξεργασία µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από την επιδιόρθωση ελαττωµατικού σκυροδέµατος,
το γέµισµα των οπών των συνδέσµων των ξυλοτύπων και την καθορισµένη συντήρηση.

342.4.3

Τελείωµα Τύπου Β

α.

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από πλανισµένες σανίδες.
Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώµατα των νερών της ξυλείας και των αρµών. Εναλλακτικά,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σιδηρότυπος ή τύπος από άλλο κατάλληλο υλικό. Ασήµαντες ατέλειες
(κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού είναι δυνατόν να είναι αποδεκτές, αλλά η
επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και σηµαντικές ατέλειες.

β.

Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου δεν παραµένουν σαν χαρακτηριστικό της
επιφανείας του σκυροδέµατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά
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στα Συµβατικά Τεύχη), οι κοιλότητες που δηµιουργούνται από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου
πληρώνονται µε τον τρόπο που περιγράφεται στην σχετική παράγραφο για τις επιδιορθώσεις των άλλων
οπών και ελαττωµάτων. Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος µε αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώµατα
τύπου Α εκτός από το ότι το κονίαµα είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να περιέχει και
λίγο λευκό τσιµέντο ώστε το τελικό χρώµα του επιδιορθωµένου τµήµατος να είναι ίδιο µε αυτό της
υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και για την υφή του τµήµατος. Προτού γίνει η επιδιόρθωση στην
κατασκευή πρέπει να φτιαχτούν δοκιµαστικά µίγµατα κονιάµατος και λευκού τσιµέντου και να αφεθούν να
ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό χρώµα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Ακολουθεί η συντήρηση
του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα.
γ.

Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν
χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος, το σε εσοχή εκτεθειµένο άκρο του τµήµατος του
συνδέσµου του ξυλοτύπου που παραµένει στο σκυρόδεµα πρέπει να υποβληθεί σε ειδική κατεργασία.

342.4.4

Τελείωµα Τύπου Γ

α.

Το τελείωµα αυτό προϋποθέτει την χρήση σκυροδέµατος υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικής αντοχής
fck≥15ΜPa (150 kg/cm2) και κατάλληλα µορφωµένο ξυλότυπο µε σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες
του σκυροδέµατος πρέπει να είναι λείες, µε ακριβείς και καθαρές ακµές. Μόνο πολύ µικρές επιφανειακές
ατέλειες είναι ανεκτές. ∆εν επιτρέπεται η εµφάνιση κηλίδων ή η αλλοίωση του χρώµατος, που οφείλεται στα
υλικά αποκόλλησης των ξυλοτύπων.

β.

Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου
Β.

γ.

Τα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Γ, σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεµα κατασκευάζονται µε ιδιαίτερη
επιµέλεια µε χρήση σιδηροτύπων, ή κόντρα πλακέ ειδικής επένδυσης µε πλαστική επίστρωση (BETOFORM
ή ανάλογο) για τη µόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωµαλίες στις ενώσεις, ή άλλες κάθε
είδους παραµορφώσεις ή ατέλειες. Το υλικό αυτό δεν πρέπει να έχει χρησιµοποιηθεί περισσότερο από 5
φορές. Η καταλληλότητα του θα εξακριβώνεται από την Υπηρεσία. Τα άκρα των φύλλων του υλικού πρέπει
είναι καθαρά διαµορφωµένα, χωρίς φθορές, αποτµήσεις, θραύσεις και παραµορφώσεις της επιφάνειας και
χωρίς χρωµατικές διαφοροποιήσεις που είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να επηρεάσουν το
χρώµα του επιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέµατος.

δ.

Όλα τα ακατάλληλα φύλλα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του ξυλοτύπου. Σε
αντίθετη περίπτωση αποµακρύνονται κατά την τελική επιθεώρηση του ξυλοτύπου, που θα διεξαχθεί πριν
την σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχουν στην µετακίνηση και επανατοποθέτηση των
οπλισµών, στην αποξήλωση των ικριωµάτων, στις καθυστερήσεις κτλ γιατί διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος
είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών, έτσι ώστε να προκύψουν τα
προβλεπόµενα υψηλής ποιότητας επιφανειακά τελειώµατα του σκυροδέµατος.

ε.

Χρησιµοποιούνται κατάλληλοι σιδηρότυποι ειδικά προσαρµοσµένοι στις ανάγκες σκυροδέτησης στο τµήµα
του φορέα, στο οποίο προβλέπονται ορατές επιφάνειες. Η διαµόρφωση των σιδηροτύπων και η
χρησιµοποίηση ειδικών υλικών αποξήλωσης όπως και ειδικών συνδεσµολογιών θα διεξάγεται επιµελώς,
ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτα ακριβής και σύµφωνα µε τα σχέδια τελική εµφάνιση της κατασκευής.

στ.

∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέµατος (µε την πιθανή χρήση ειδικών
πρόσµικτων, εγκεκριµένων από τη Υπηρεσία) και στην άκρως επιµεληµένη δόνηση αυτού, στην ακριβή
τοποθέτηση των οπλισµών και στη χρήση ειδικών, αναγκαίων για τη δόνηση, πλαστικών παρεµβληµάτων
εξασφάλισης της θέσης των οπλισµών, ώστε να αποδοθεί η απαιτούµενη και απολύτως λεία και ενιαίας
παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών στο σκυρόδεµα µε τελείωµα επιφάνειας τύπου Γ.

ζ.

Όπου προβλέπεται χρήση διακοσµητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, αυτές
τοποθετούνται στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη και αποτελούνται από πλανισµένες
καινούριες διατοµές από κατάλληλο ξύλο, ή ειδικές διατοµές από πλαστικό µε τις ακριβείς διαστάσεις που
προβλέπονται στη µελέτη, ή / και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς φθορές κτλ όπως
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Για τις σκοτίες είναι επίσης σηµαντική η χρήση κατάλληλου
υλικού αποξήλωσης.

η.

Τα φύλλα του ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου στην επιφάνεια που προβλέπεται η διαµόρφωση ορατής
επιφάνειας Τύπου Γ τοποθετούνται µε µια διάταξη διαµηκών και εγκάρσιων αρµών σύµφωνα µε
εγκεκριµένα σχέδια από την Υπηρεσία, ώστε να προκύπτει καλαίσθητο αποτέλεσµα της διάταξης των
εµφανιζόµενων αρµών (µε τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, πρακτικά, απόλυτη επαφή).
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θ.

Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλοτύπου, µε µόνη την αιτιολογία της
αποφυγής φθοράς των φύλλων δεν επιτρέπονται, εφ' όσον δηµιουργούν δυσµενή επιρροή στο αισθητικό
αποτέλεσµα της εµφάνισης του επιφανειακού τελειώµατος.

ι.

Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων τύπου Γ θα είναι λοξοτµηµένες µε χρήση φιλέτων και θα
κατασκευάζονται µε απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόµενες από τη µελέτη σκοτίες, των οποίων η
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην παρούσα τιµή διαµόρφωσης επιφανειακού τελειώµατος.

ια.

Επισηµαίνεται επίσης ότι τυχόν παρεκκλίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά µε τα
προδιαγραφόµενα για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων, την τεχνολογία κατασκευής συνδέσµων,
των ανοχών ξυλοτύπων και των λοιπών ανοχών επισύρουν στον Ανάδοχο όλες τις προβλεπόµενες από τις
ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις, ενώ είναι δυνατή η λήψη των ακόλουθων µέτρων, ανάλογα µε την
περίπτωση και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας:

-

καθαίρεση της παρτίδας σκυροδέµατος που δεν είναι διαµορφωµένη µε τα προβλεπόµενα
επιφανειακά τελειώµατα

-

επιβολή ποινικής ρήτρας που είναι δυνατόν να ανέλθει µέχρι και το δεκαπλάσιο του τιµολογίου
Υπηρεσίας για την διαµόρφωση των προβλεποµένων επιφανειακών τελειωµάτων επιφανειών σε
επαφή µε ξυλότυπο.

342.4.5

Τελείωµα Τύπου ∆

α.

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Β σε επιµελώς συµπυκνωµένο
σκυρόδεµα υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικής αντοχής fck≥25ΜPa (250 kg/cm2) διαστρωµένο σε
κατάλληλα µορφωµένους ξυλοτύπους. Ακολουθεί βελτιωτική επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή
προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών µε ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό
αδρανές.

β.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίτευξη ενιαίου χρώµατος του σκυροδέµατος και στην επιλογή του υλικού
αποκόλλησης των ξυλοτύπων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγµένη από κηλίδες ή
χρωµατικές αλλοιώσεις.

γ.

Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου
Β.

342.4.6

Τελείωµα τύπου Ε

α.

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Γ και στη συνέχεια και ενώ ακόµα
το σκυρόδεµα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφανειακών ατελειών µε ειδικά
παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές.

β.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίτευξη ενιαίου χρώµατος του σκυροδέµατος. Μετά την κατάλληλη
συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, όπου αυτό απαιτείται, έτσι ώστε να αποδοθεί επιφάνεια λεία και
οµαλή.

γ.

Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου
Β.

δ.

Για τη διαµόρφωση του επιφανειακού τελειώµατος επιφανειών σκυροδέµατος µε ξυλότυπο, τύπου Ε
ισχύουν όλες οι απαιτήσεις τις παραγράφου «Τελείωµα τύπου Γ» αλλά επί πλέον ορίζεται ότι δεν
επιτρέπεται χρήση εσωτερικών συνδέσµων και ενσωµατωµένων µεταλλικών τµηµάτων.

ε.

Τα τµήµατα των ξυλοτύπων θα είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεµένα µεταξύ τους και στερεωµένα στην
πίσω τους επιφάνεια, ώστε να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε ελάττωµα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος,
η οποία θα πρέπει να είναι λεία, να έχει οµοιόµορφη υφή και εµφάνιση και να µην εµφανίζει κηλίδες από
τους ξυλοτύπους.

342.4.7
α.

Τελειώµατα Επιφάνειας Πλαστικού Σκυροδέµατος

Οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν εφάπτονται σε ξυλοτύπους και διαµορφώνονται µε τελείωµα τύπου
ΠΑ θα διαµορφώνονται στις προβλεπόµενες από τα σχέδια µορφές και σχήµατα, µε την συνήθη
επιπεδότητα που προκύπτει από τη µόρφωση της επιφανείας του σκυροδέµατος µετά την συµπύκνωση του
και αφού τυπανθεί µε κατάλληλο πήχη σκυροδέτησης µε ευθείες ακµές. Ο έλεγχος επιπεδότητας γίνεται µε
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πήχη 3 m και δεν πρέπει να παρουσιάζει ανωµαλίες µεγαλύτερες από 10 mm. Η µετακίνηση του πήχη για
τον έλεγχο της επιπεδότητας σε νέα θέση γίνεται το πολύ κατά το µισό του µήκος.
β.

Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (τελείωµα µε λείανση), κατασκευάζεται όπου απαιτείται.

342.5 Επιδιορθώσεις
342.5.1

Γενικά

α.

Σηµαντικές ατέλειες είναι αιτία απόρριψης των κατασκευών σκυροδέµατος. Οι λιγότερο σηµαντικές ατέλειες
όχι µόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και για την εξασφάλιση της αντοχής του σκυροδέµατος σε διάρκεια
επιδέχονται διορθώσεις.

β.

Οι ατέλειες δεν επιδιορθώνονται και τα τελειώµατα των επιφανειών του σκυροδέµατος δεν κατασκευάζονται
πριν τη σχολαστική επιθεώρηση των επιφανειών του σκυροδέµατος από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία δίνει
ιδιαίτερη προσοχή στην επιθεώρηση των περιοχών που παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν
πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή δοµικά ελαττώµατα. Τα τελευταία επιδιορθώνονται σύµφωνα µε τις
µεθόδους που προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

γ.

Οι περιοχές εγκοπών, σκοτιών και κοιλοτήτων καθαρίζονται µε επιµέλεια και προετοιµάζονται µε ακµές
περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Οι προς επιδιόρθωση επιφάνειες τρίβονται µε
τσιµεντοπολτό και γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του προς
επιδιόρθωση σκυροδέµατος. Το κονίαµα συµπιέζεται καλά ώστε να πληρώσει τελείως την κοιλότητα και
υποβάλλεται σε τελείωµα ώστε να παρουσιάζει υφή και µορφή ίδια µε αυτή των γειτονικών επιφανειών.

δ.

Τυχόν εξανθήµατα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος αποµακρύνονται µε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος
10% σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και η περιοχή ξεπλένεται επιµελώς µε νερό από µάνικα
αµέσως µόλις η επιφάνεια του νερού σταµατήσει να αφρίζει.

342.5.2

Τελειώµατα Τύπου Α

α.

Αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων όλες οι ανώµαλες προεξοχές στις επιφάνειες του σκυροδέµατος
αφαιρούνται. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που σχηµατίζονται µετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων
καθαρίζονται, διαποτίζονται πλήρως και για τουλάχιστον 3 ώρες µε νερό και πληρώνονται προσεκτικά µε
ισχυρή τσιµεντοκονία. Πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά.

β.

Η τσιµεντοκονία πλήρωσης πρέπει να περιέχει τσιµέντο και λεπτή άµµο διερχόµενη από κόσκινο 0.65 mm
στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του σκυροδέµατος, καθώς επίσης και αρκετό νερό ώστε να δίνει επάλειψη
πυκνή και συνεκτική. Το κονίαµα πρέπει να προσυσταλεί µε το να αναµιχθεί τουλάχιστον µία ώρα πριν από
την χρήση του και να επαναµιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αµέσως πριν από την χρήση του.

γ.

Στη συνέχεια ενόσω το εφαρµοσµένο κονίαµα είναι ακόµη πλαστικό, γίνεται συστηµατικό τρίψιµο µε
λινάτσα, µε κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. Το µίγµα τσιµέντου και λεπτού αδρανούς θα έχει τα
ίδια συστατικά µε αυτό που περιγράφηκε παραπάνω. ∆εν πρέπει όµως να περιέχει νερό. Το τελικό αυτό
τρίψιµο γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα πληρωµένα κενά να έρθουν στο ίδιο επίπεδο (περασιά) µε την
επιφάνεια του γειτονικού σκυροδέµατος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει οµοιόµορφη υφή και
χρωµατισµό. Ακολουθεί συντήρηση του σκυροδέµατος.

δ.

Μικρής έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες (µεγάλης έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες συνιστούν λόγο
απόρριψης της κατασκευής) επισκευάζονται µε καθαίρεση του ελαττωµατικού τµήµατος, εκ νέου
σκυροδέτηση και σύνδεση αυτού µε το υπάρχον σε σχήµα «κλειδός», «χελιδονοουράς» ή «άγκιστρου».
Πριν από κάθε τελική επεξεργασία πρέπει να έχει αποµακρυνθεί κάθε πλεόνασµα νερού.

ε.

Η συντήρηση του σκυροδέµατος επισκευών και η επεξεργασία των επιφανειών γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του ΚΤΣ '97 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγραφο «Συντήρηση Σκυροδέµατος» της
παρούσας. Οι αρµοί διαστολής πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από τσιµεντοκονίαµα.

342.6 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες
α.

Η διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπου καλύπτει τις παρακάτω εργασίες:

-

διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Β
διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Γ
διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου ∆
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-

διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Ε
µόρφωση τελειωµάτων πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (µε λείανση) για τις επιφάνειες που δεν
βρίσκονται σε επαφή µε ξυλότυπο.

β.

Οι τιµές αυτών των τύπων επιφανειών κατά κανόνα επιµετρούνται και πληρώνονται ξεχωριστά, εκτός αν
άλλως προδιαγράφεται στους όρους της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τίθεται σαν πρόσθετο
κριτήριο στον έλεγχο συµµόρφωσης της κατασκευής και η συµφωνία του τύπου του επιφανειακού
τελειώµατος του σκυροδέµατος προς τα προδιαγραφόµενα στους ειδικούς τύπους επιφανειών, οπότε σε
περίπτωση µη αποδοχής των ορατών επιφανειών είναι δυνατόν να ζητηθεί η καθαίρεση ολόκληρης της
κατασκευής και η ανακατασκευή αυτής µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ώστε να συµφωνήσει µε τους
όρους της σύµβασης ή να επιβληθεί άλλη ποινή σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.

γ.

Όλες οι παραπάνω εργασίες διαµόρφωσης ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής
ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε) όπως λεπτοµερώς προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο συνεπάγονται
πρόσθετο κόστος τόσο για τα σκυροδέµατα όσο και για τους ξυλοτύπους για τους ακόλουθους λόγους:

-

ειδική επιλογή των απαιτούµενων κατάλληλων ξυλοτύπων, σιδηροτύπων, φύλλων κόντρα πλακέ κτλ

-

ειδική επιλογή υλικών αποξήλωσης

-

ειδική επιµεληµένη συµπύκνωση των σκυροδεµάτων.

ειδική κατάλληλη σύνδεση των σκυροδεµάτων (π.χ. κοκκοµετρική διαβάθµιση και µέγιστος κόκκος
αδρανών, περιεκτικότητα σε τσιµέντο, οµοιόµορφη επιλογή αδρανών)
ειδική συντήρηση των σκυροδεµάτων και προστασία της επιφανείας τους µετά την αποξήλωση των
ξυλοτύπων

δ.

Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στα Συµβατικά Τεύχη, για τις επιφάνειες που πρόκειται να
καλυφθούν, (διαµόρφωση δαπέδου, επίχωση κτλ) µε εξαίρεση την κατασκευή στεγανωτικών στρώσεων,
στην τιµή του σκυροδέµατος περιλαµβάνεται ανηγµένα και η δαπάνη για επιφανειακά τελειώµατα πλαστικού
σκυροδέµατος τύπου ΠΑ.

ε.

Η δαπάνη για το σύνηθες επιφανειακό τελείωµα τύπου Α περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των
σκυροδεµάτων.

στ.

Για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων, για κατασκευή σκυροδεµάτων επιφανειακού τελειώµατος τύπου
Α, δεν προβλέπεται χορήγηση αµοιβής στον ανάδοχο, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται ανηγµένα
στις τιµές των σκυροδεµάτων.

ζ.

Αντίθετα, για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων για κατασκευή σκυροδεµάτων µε επιφανειακά
τελειώµατα ανώτερης ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆, Ε) χορηγείται αναλόγως πρόσθετη αµοιβή µετρούµενη σε
m2 επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του
τιµολογίου.

η.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη της
προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος, όπως προδιαγράφονται στο παρόν
άρθρο, ανεξάρτητα από φθορά ειδικών υλικών, ειδικών µεθόδων κατασκευής ειδικής επιρροής στην
µορφολογία και την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων, καθυστερήσεις άλλων εργασιών κτλ.

θ.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη της
προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος, όπως προδιαγράφονται στο παρόν
άρθρο, ανεξάρτητα από φθορά ειδικών υλικών, ειδικών µεθόδων κατασκευής ειδικής επιρροής στην
µορφολογία και την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων, καθυστερήσεις άλλων εργασιών κτλ.

ι.

Επίσης στην τιµή µονάδας αυτού του άρθρου περιλαµβάνεται ανηγµένα και η δαπάνη (εργασία και υλικά)
τοποθέτησης φαλτσοπηχών και διακοσµητικών πήχεων λωρίδων από 1 cm έως 20 cm επί του ξυλοτύπου
για δηµιουργία σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη.

ια.

Η καθοριζόµενη τιµή µονάδας µε αυτό το άρθρο αποτελεί πρόσθετη τιµή, επιπλέον της δαπάνης που
περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας των εργασιών του σκυροδέµατος για τη διαµόρφωση
επιφανειακών τελειωµάτων τύπου Α.
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342.7 Επιµέτρηση και Πληρωµή
α.

Οι εργασίες διαµόρφωσης τελειωµάτων σε επιφάνειες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά
µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο τελειώµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.

β.

Για την επιµέτρηση επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος, θα ακολουθούνται οι εξής κανόνες:

-

Για τα υποστυλώµατα και τα βάθρα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται να διαµορφωθεί τελικά
ορατή, σύµφωνα µε τη µελέτη και βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου
ύψους, κάτω από το κάτω όριο της τελικά ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου, το
πολύ µέχρι 0,50 m.

-

Για τους κάθε φύσης τοίχους επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται από τη µελέτη να διαµορφωθεί
σαν τελική ορατή επιφάνεια σε επαφή µε τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου ύψους, κάτω
από το όριο της τελικά ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου, το πολύ δε µέχρι 0,50
m.

-

Για τους σκελετούς ορόφων κτιρίων, τους φορείς γεφυρών κτλ., σε όση έκταση προβλέπεται από την
τεχνική µελέτη να διαµορφωθεί η ορατή επιφάνεια, επιµετράται η αντίστοιχη αναπτυγµένη ορατή
επιφάνεια του φορέα, σε επαφή µε τον ξυλότυπο.

γ.

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν)
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους τελειωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».

δ.

Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε διαµόρφωση τελειωµάτων τύπου
Α και τύπου ΠΑ (πλαστικού σκυροδέµατος), δεν εµφανίζεται στο Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα
επιµετράται. Οι υπόψη εργασίες δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους
περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές µονάδας για την κατασκευή σκυροδεµάτων (βλ. άρθρο 341 «Άοπλα
και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ).

343. ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
343.1

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί

α.

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει την προένταση δοµικών στοιχείων από πρόχυτο
σκυρόδεµα ή επί τόπου σκυρόδεµα. Όλος ο εξοπλισµός και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και
οι εργασίες κατασκευής, θα συµφωνούν µε τον ΕΚΟΣ 2000, το DΙΝ 4227, ή άλλο διεθνή κανονισµό
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, καθώς και µε το παρόν Τεύχος και τα λοιπά Συµβατικά τεύχη.

β.

Ως προένταση νοείται µια επιπρόσθετη, ηθεληµένη και προκαθορισµένη φόρτιση που έχει σκοπό τη
βελτίωση της στατικής επάρκειας του φορέα.

343.2 Υλικά
343.2.1
α.

Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στις προεντεταµένες κατασκευές έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

β.

Σκυρόδεµα
υψηλή αντοχή
περιορισµένη συστολή πήξεως
περιορισµένο ερπυσµό
χαµηλή θερµότητα πήξεως

∆εν επιτρέπεται η χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας µικρότερης από C25/30.
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343.2.2

Χάλυβες Προέντασης

α.

Τα χαλύβδινα σύρµατα θα ακολουθούν το DIN 4227 ή ανάλογο πρότυπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Οι
εν ψυχρώ κατεργασµένες, υψηλής εφελκυστικής αντοχής, ειδικές χαλύβδινες ράβδοι προεντεταµένου
σκυροδέµατος, θα ακολουθούν το DIN 4227 ή ανάλογο πρότυπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία.

β.

Ο κατασκευαστής των καλωδίων υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών, τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούνται
οι απαιτήσεις αντοχής.

γ.

Τα καρούλια ή οι δεσµίδες χάλυβα προέντασης που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συνοδεύονται από
πιστοποιητικό του προµηθευτή, στο οποίο θα περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

δ.

ε.

στ.

πλήθος δεσµίδων / καρουλιών
εφελκυστική αντοχή κάθε δεσµίδας (κουλούρας)
για µια δεσµίδα ανά είκοσι, η πραγµατική διάµετρος σύρµατος, η τάση θραύσης, η επιµήκυνση κατά
την θραύση και οι δοκιµές κάµψης.

Εκτός από το προαναφερθέν πιστοποιητικό και τα πιστοποιητικά του εργοστασίου, ο κατασκευαστής του
σύρµατος θα υποβάλλει τα ακόλουθα συµπληρωµατικά στοιχεία:

-

διαγράµµατα φορτίου - µήκυνσης

-

αποτελέσµατα δοκιµών διάβρωσης.

µετρήσεις µέτρου ελαστικότητας ε.
όριο αναλογίας (0,05%)
τιµές χαλάρωσης
απώλεια τάσης από µία αρχική τάση ίση προς 0,60, 0,70 και 0,80 της εφελκυστικής αντοχής υπό
κανονική θερµοκρασία ύστερα από διάρκεια δοκιµής 1000 h.

Κάθε παρτίδα χαλύβων που προσκοµίζεται στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύεται από δείγµα, το οποίο
παραδίδεται στην Υπηρεσία και κατόπιν υποβάλλεται σε έλεγχο από ανεξάρτητο εγκεκριµένο εργαστήριο.

-

Κάθε δείγµα θα συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση του προµηθευτή, που θα βεβαιώνει ότι το
δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό της συγκεκριµένης παρτίδας και από προσδεµένα εξαρτήµατα
στερέωσης, το δε ελεύθερο µήκος µεταξύ των αρµών των εξαρτηµάτων θα είναι τουλάχιστον 1 m.

-

Όλα τα προαναφερθέντα υλικά που προσκοµίζονται για έλεγχο, υποβάλλονται στην Υπηρεσία χωρίς
απαιτήσεις επιπρόσθετης πληρωµής τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από τον προβλεπόµενο χρόνο
χρήσης τους. Ο Ανάδοχος δεν θα διεκδικήσει απαιτήσεις για επιπρόσθετες αποζηµιώσεις λόγω
καθυστερήσεων, που ενδεχοµένως να προκύψουν λόγω της αναµονής της έγκρισης των υλικών.

∆εδοµένα για το χάλυβα προέντασης δίνονται στο κεφάλαιο 3.2 του ΕΚΟΣ και για τις ανοχές όσον αφορά τη
συνισταµένη δύναµη προέντασης στο κεφάλαιο 5.2 του ΕΚΟΣ.

343.2.3

Καλώδια Υψηλής Αντοχής

α.

Θα ακολουθούν τις προδιαγραφές DIN EN 10318.

β.

Τα καλώδια υψηλής αντοχής πρέπει να πληρούν επιπλέον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

-

-

Ελάχιστη διατοµή συρµάτων:
-

για σύρµατα κυκλικής διατοµής διάµετρος ≥5 mm

-

για σύρµατα µη κυκλικής διατοµής ≥30 mm

Ανοχές διατοµής συρµάτων:
-

για σύρµατα κυκλικής διατοµής από -1 % έως +2% της ονοµαστικής διαµέτρου

-

για σύρµατα µη κυκλικής διατοµής από -2% έως +4 % της διατοµής

γ.

Τα σύρµατα προέρχονται από ψυχρή κατεργασία µε διέλκυση ή / και εξέλαση χάλυβα που έχει παραχθεί µε
τη µέθοδο της ανοικτής εστίας ή σε ηλεκτρική κάµινο. Συγκολληµένες ενώσεις δεν επιτρέπονται.

δ.

Η απαλοιφή των εσωτερικών τάσεων των συρµάτων επιτυγχάνεται µε θερµική κατεργασία.
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ε.

Τα σύρµατα θα έχουν λεία επιφάνεια, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη µελέτη και τα υπόλοιπα
Συµβατικά τεύχη, θα είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς εργοστασιακές απολεπίσεις.

στ.

Όσον αφορά στην αντοχή των συρµάτων, ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΟΣ (παράγραφοι 3.1.3 και 3.2.3) σε
συνδυασµό µε τις απαιτήσεις των Τευχών ∆ηµοπράτησης και τις ακόλουθες συµπληρώσεις:

-

Η επιµήκυνση θραύσης, µετρηµένη σε δοκίµιο µήκους δεκαπλάσιο της διαµέτρου θα πρέπει να είναι
κατ' ελάχιστον 5%.

-

Η µείωση της πραγµατικής διατοµής στη θέση θραύσης (στένωση θραύσης) θα πρέπει να είναι κατ'
ελάχιστον 30%.

-

Αντοχή κόπωσης: Θα πρέπει να µπορούν να αναληφθούν χωρίς θραύση του χάλυβα τουλάχιστον 2
εκατοµµύρια κύκλοι φόρτισης, µε τάση που θα κυµαίνεται από το 55% έως το 70% της
χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής.

-

Όσον αφορά στη χαλάρωση, η παράγραφος 3.2.6.4 του ΕΚΟΣ 2000 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο
εδάφιο: «Σε µια δοκιµή χαλάρωσης υπό µία αρχική τάση ίση προς το 65% της χαρακτηριστικής
εφελκυστικής αντοχής και υπό κανονική θερµοκρασία ή απώλεια χαλάρωσης δεν θα υπερβαίνει το 4%
ύστερα από διάρκεια δοκιµής 1000 h.»

-

∆οκιµή κάµψης: Για απλά δοκίµια καλωδίου ο ελάχιστος αριθµός κάµψεων 90° + 90°, γύρω από ένα
πύρο µε διάµετρο δεκαπλάσια της διαµέτρου του σύρµατος, είναι 10 ενώ για δοκίµιο καλωδίου στο
οποίο έχει χαραχθεί εγκοπή βάθους 0,1 mm, γωνίας 60° και γωνίας στρογγύλευσης 0,03 mm είναι
περίπου 3. Κατά τη δοκιµή το δοκίµιο αυτό τοποθετείται κατά τρόπο, ώστε η διακοπτόµενη από την
εγκοπή ίνα να εφελκύεται κατά την πρώτη κάµψη των 90°

ζ.

Η καταλληλότητα του σύρµατος για τη διαµόρφωση κεφαλών, στην περίπτωση που αυτή απαιτείται,
ελέγχεται µε µια τυχαία δειγµατοληψία πριν από την παράδοση του σύρµατος στο εργοτάξιο.

η.

Έλεγχος ευθυγραµµίας: Καλώδιο που ξετυλίγεται ελεύθερα σε επίπεδο και λείο δάπεδο από σκυρόδεµα
πρέπει να παραµένει πρακτικά ευθύγραµµο.

θ.

Έλεγχος νευρώσεων: Εφόσον απαιτείται, η επιφάνεια του σύρµατος µπορεί να εµφανίζει µικρές νευρώσεις,
το ύψος των οποίων δεν θα είναι µεγαλύτερο από 0,1 mm. Οι νευρώσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν
αξιοσηµείωτα τις µηχανικές ιδιότητες του λείου καλωδίου.

343.2.4

Περιβλήµατα Τενόντων

Οι παράγραφοι 19.4 και 20.5.6 του ΕΚΟΣ 2000 συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα εδάφια:
α.

Τα περιβλήµατα των τενόντων (σωλήνες) αποτελούνται από εγκεκριµένο γαλβανισµένο ηµιάκαµπτο
χάλυβα µε σπειροειδείς πτυχώσεις, ελαχίστου πάχους τοιχωµάτων 0,6 mm, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στα Συµβατικά τεύχη. Τα άκρα τους µπορούν να είναι είτε συγκολλούµενα είτε διαµορφωµένα µε
αλληλοεµπλεκοµένη συναρµογή. Οι γαλβανισµένοι σωλήνες θα καταστούν παθητικοί ηλεκτροχηµικά µε
καταιονισµό χρωµίου. Το γαλβάνισµα των συγκολληµένων άκρων δεν κρίνεται απαραίτητο.

β.

Τα περιβλήµατα έχουν ελάχιστη εσωτερική διάµετρο κατά 6 mm τουλάχιστον µεγαλύτερη από την
ονοµαστική διάµετρο του τένοντα και επιφάνεια διατοµής τουλάχιστο 2,5 φορές εκείνης του καθαρού
χάλυβα. Το πλήθος των αρµών θα είναι το ελάχιστο δυνατό. Κάθε αρµός σφραγίζεται πλήρως, έτσι ώστε να
αποφεύγεται η εισχώρηση οποιουδήποτε ξένου σώµατος.

γ.

Τα συνδετήρια τεµάχια, που τοποθετούνται για τη σύνδεση των περιβληµάτων µε τις συσκευές αγκύρωσης,
δεν είναι απαραίτητο να είναι γαλβανισµένα.

δ.

Τα περιβλήµατα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή θέση και γεωµετρία
τους κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης και να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις.

343.3 Εκτέλεση Εργασιών
343.3.1
α.

Πρόσθετες Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Οι εργασίες προέντασης πραγµατοποιούνται µόνον υπό την διεύθυνση ενός έµπειρου και υπεύθυνου
µηχανικού του Αναδόχου, ο οποίος επιβλέπει το προσωπικό που χειρίζεται τον εξοπλισµό τάνυσης και όλη
τη διαδικασία. Το προσωπικό αυτό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στην χρήση του εξοπλισµού και θα
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λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για εργασίες που αφορούν ή / και διεξάγονται κοντά σε
τένοντες που έχουν ήδη τανηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο τάνυσης.
β.

∆ιευκρινίζεται ότι εφόσον ο Ανάδοχος υποχρεώνεται από τη σύµβαση και τους όρους της σύµβασης να
προσλάβει για το συγκεκριµένο έργο Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) ή / και Γραφείο Ελέγχου Μελετών
(Γ.Ε.Μ.), όπου στο παρόν Τεύχος αναφέρεται η συµφωνία, αποδοχή ή έγκριση της Υπηρεσίας,
προϋπόθεση για τη χορήγηση της είναι η υιοθέτηση και έγκριση της πρότασης του Αναδόχου από τον
Ο.Π.Ε. και, κατά το µέρος που αφορά στοιχεία της µελέτης, από το Γ.Ε.Μ. Ο Ανάδοχος θα προσπαθεί, κατά
το δυνατόν, να οµαδοποιήσει τις προτάσεις και τις αντίστοιχες υποβολές και εγκρίσεις.

γ.

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα λεπτοµερή προγράµµατα, το αργότερο µαζί
µε τα κατασκευαστικά σχέδια της προέντασης, χωριστά για κάθε κατασκευή από προεντεταµένο
σκυρόδεµα:

-

Λεπτοµερές πρόγραµµα όλων των εργασιών προέντασης στο οποίο περιλαµβάνονται και όλες οι
εργασίες ελέγχων, βαθµονοµήσεων συσκευών κτλ. καθώς και στοιχεία εµπειρίας του υπεύθυνου
επιβλέποντος µηχανικού. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται όλες οι δραστηριότητες για τα οποίες,
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Τεύχους απαιτούνται εγκρίσεις κτλ. από την Υπηρεσία, καθώς
και ο προτεινόµενος χρονικός προγραµµατισµός τους. Περιλαµβάνεται επίσης και ο χρονικός
προγραµµατισµός των παραλαβών των υλικών προέντασης (βλ. ακόλουθη παράγραφο). Το
πρόγραµµα αυτό δεν θα µεταβάλλει το ήδη εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, αλλά θα αποτελεί
λεπτοµερέστερη ανάλυση αυτού, καθώς και του σχεδίου δοκιµών και ελέγχων που είναι
υποχρεωµένος να υποβάλλει ο Ανάδοχος.

-

Λεπτοµερές πρόγραµµα παραλαβών των υλικών προέντασης, στο οποίο θα αναφέρονται µε
σαφήνεια:

343.3.2

-

οι παρτίδες παραλαβής

-

οι παραδόσεις των πιστοποιητικών καθώς και των συναφών στοιχείων και των αντιστοίχων
δοκιµίων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 343.2

-

ο προτεινόµενος χρονικός προγραµµατισµός των παραλαβών, ο οποίος θα αναφέρεται και στο
λεπτοµερές πρόγραµµα των εργασιών προέντασης.

Τροποποίηση Συστήµατος Προέντασης

Ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει στην Υπηρεσία πρόταση χρήσης διαφορετικού συστήµατος προέντασης, από
αυτό που αναφέρεται στα συµβατικά σχέδια, στις εγκεκριµένες µελέτες και τους σχετικούς στατικούς
υπολογισµούς, µε τον όρο ότι αυτό θα πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές υλικών της µελέτης, του παρόντος Τεύχους καθώς και των λοιπών
Τευχών ∆ηµοπράτησης.

•

Η καθαρή συνολική δύναµη προέντασης, καθώς και η αντοχή θραύσης των τενόντων µετά από όλες τις
απώλειες, δεν θα είναι µικρότερη από αυτή του συστήµατος των συµβατικών σχεδίων, εκτός αν προκύπτει
κάτι τέτοιο από την εγκεκριµένη Οριστική Μελέτη.

•

Η κατανοµή των τενόντων θα είναι αυτή που υποδεικνύεται από τα συµβατικά σχέδια.

•

Οι τάσεις του σκυροδέµατος και των προεντεταµένων σιδηρών στοιχείων σε όλες τις διατοµές και σε όλες
τις φάσεις κατασκευής, δεν θα υπερβαίνουν τις προδιαγεγραµµένες επιτρεπόµενες τάσεις.

•

Ο Ανάδοχος εκπονεί νέα στατική µελέτη για όλα τα στοιχεία, στα οποία προτείνεται εφαρµογή του
εναλλακτικού συστήµατος προέντασης.

•

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έλεγχο πλήρη σχέδια λεπτοµερειών και στατικούς
υπολογισµούς περιλαµβανοµένων των προσωρινών και µόνιµων απωλειών.

•

Το σύστηµα προέντασης πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σύγχρονης τάνυσης όλων των συρµάτων,
ράβδων, συρµατόσχοινων κτλ., ανάλογα µε το σύστηµα του ιδίου του καλωδίου.

•

Μετά την επιλογή και την έγκριση του συστήµατος προέντασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε καλώδιο προβλέπει το εγκεκριµένο σύστηµα, χωρίς να επικαλεστεί δυσκολίες
προµηθείας στην Ελληνική αγορά, ή άλλους λόγους αποφυγής της χρήσης του.
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343.3.3

Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής

343.3.3.1 Ευθύτητα
α.

Τα καλώδια προσκοµίζονται σε κουλούρες µε επαρκώς µεγάλη διάµετρο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
επαναφορά της ευθύτητας τους.

β.

Οι ράβδοι προέντασης θα έχουν κατά την παραλαβή τους ευθύγραµµη µορφή. Όποιες µικροδιορθώσεις
είναι απαραίτητες για την ευθυγράµµιση τους στο εργοτάξιο γίνονται χειρονακτικά και πάντα υπό την
εποπτεία της Υπηρεσίας. Ράβδοι που έχουν υποστεί κάµψη στο αναδιπλούµενο τµήµα απορρίπτονται.
Κάθε ευθυγράµµιση ράβδου γίνεται εν ψυχρώ αλλά όχι σε θερµοκρασία µικρότερη των 5° C.

γ.

Τα σύρµατα ευθυγραµµίζονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, έτσι ώστε να προκύψει ίση τάση σε όλα τα
σύρµατα ή στις οµάδες συρµάτων ή στους παραλλήλως ευρισκοµένους τένοντες που πρόκειται να
προενταθούν ταυτόχρονα ή εφόσον απαιτείται η εξασφάλιση της τοποθέτησής τους µέσα στους σωλήνες.

343.3.3.2 Κατάσταση Επιφανείας
Κατά τη χρήση τους στο έργο, οι τένοντες προέντασης και οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των σωλήνων
θα είναι καθαρές και απαλλαγµένες από διάβρωση, χαλαρή σκουριά και χαλαρά προϊόντα απολέπισης.
343.3.3.3 ∆ιαµόρφωση Κεφαλών
α.

Οι κεφαλές των συρµάτων διαµορφώνονται εν ψυχρώ, συµµετρικά ως προς τον άξονα των συρµάτων. Οι
κεφαλές πρέπει να εξασφαλίζουν την ελάχιστη εγγυηµένη εφελκυστική αντοχή του σύρµατος. ∆εν
επιτρέπεται η χρήση µεθοδολογίας κατασκευής κεφαλών που προκαλεί κοιλώµατα στο σύρµα.

β.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη µελέτη της αγκύρωσης των τενόντων. Σε περίπτωση παθητικής
αγκύρωσης των τενόντων, η διαµόρφωση τους πρέπει να γίνεται µε κατάλληλο µηχανικό µέσο.

343.3.4

Μεταφορά και Αποθήκευση

Η παράγραφος 20.5.1 του ΕΚΟΣ 2000 συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα εδάφια:
α.

Ο χάλυβας προέντασης συσκευάζεται κατάλληλα, έτσι ώστε να προστατεύεται από τραυµατισµούς και
διάβρωση κατά τη µεταφορά και την αποθήκευσή του. Κάθε δεσµίδα οπλισµού προέντασης, οποιασδήποτε
µορφής, θα φέρει καλά στερεωµένη ετικέτα, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθµός της δεσµίδας, το µήκος,
η διάµετρος και η εφελκυστική αντοχή.

β.

Επί της συσκευασίας µεταφοράς θα αναγράφονται επίσης τα ακόλουθα:

-

ότι περιέχει χάλυβα υψηλής αντοχής
ότι η µεταφορά χρήζει ιδιαίτερης προσοχής
ο τύπος, το είδος και η ποσότητα της αντιδιαβρωτικής ουσίας που χρησιµοποιήθηκε
η ηµεροµηνία τοποθέτησης της αντιδιαβρωτικής ουσίας
οδηγίες ασφαλείας
οδηγίες χρήσης.

γ.

Για την προστασία των δεσµίδων έναντι της διάβρωσης, εφόσον δεν χρησιµοποιείται ειδικό προστατευτικό
υλικό συσκευασίας, είναι δυνατόν να τοποθετείται αντιδιαβρωτική ουσία εντός της συσκευασίας ή να
επαλείφεται απευθείας ο χάλυβας µε αντιδιαβρωτική ουσία µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Η
αντιδιαβρωτική ουσία δεν πρέπει να επιδρά αρνητικά στον χάλυβα, στο σκυρόδεµα και στην συνάφεια
χάλυβα - σκυροδέµατος. Συσκευασίες που φέρουν οποιεσδήποτε φθορές αντικαθίστανται ή
επιδιορθώνονται και επαναφέρονται στην αρχική τους κατάσταση. Η παρουσία ορατής σκουριάς ή άλλων
αποτελεσµάτων διάβρωσης αποτελεί αιτία απόρριψης του χάλυβα από την Υπηρεσία. Ο χάλυβας
προέντασης που προσκοµίζεται στο εργοτάξιο χωρίς να πληροί τις προαναφερθείσες απαιτήσεις
απορρίπτεται από την Υπηρεσία.

δ.

Οι κουλούρες και τα λοιπά εξαρτήµατα αποθηκεύονται χωρίς να έρχονται σε απευθείας επαφή µε το
έδαφος.

ε.

Οι χάλυβες προέντασης δεν επιτρέπεται να υπόκεινται σε συγκόλληση ή θερµική κατεργασία ή γαλβάνισµα
στο εργοτάξιο.
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343.3.5

Προστασία µετά την Τοποθέτηση

α.

Μετά την τοποθέτηση του χάλυβα προέντασης στο δοµικό στοιχείο δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή
συγκολλήσεων και η γείωση των συσκευών συγκόλλησης επί των ξυλοτύπων ή των οπλισµών.

β.

Από τη στιγµή της τοποθέτησης µέχρι τη στιγµή της τάνυσης, οι τένοντες πρέπει να προστατεύονται από
την υγρασία.

γ.

Όλοι οι προτανυόµενοι τένοντες αποκόπτονται, χωρίς να αφήνουν προεξέχοντα τµήµατα, στην ίδια περασιά
µε την επιφάνεια του δοµικού στοιχείου. Τα εκτιθέµενα άκρα των τενόντων, και επιφάνεια σκυροδέµατος 2,5
cm γύρω από αυτούς, χρωµατίζονται, αφού προηγουµένως καθαριστούν µε ένα παχύ στρώµα από
πλούσιο χρώµα ψευδάργυρου. Ο καθαρισµός γίνεται µε συρµατόβουρτσα ή αµµοβολή για την
αποµάκρυνση της ρύπανσης και των καταλοίπων των επιφανειών. Το χρώµα τοποθετείται µε προσοχή σε
κάθε κενό µεταξύ των τενόντων προέντασης.

343.3.6

Κοπή και Κάµψη

Για την κοπή και την κάµψη των τενόντων προέντασης ισχύουν οι παράγραφοι 20.5.2 και 20.5.3 του ΕΚΟΣ 2000.
Για τη χρησιµοποίηση εναλλακτικών µεθόδων κοπής και κάµψης ζητείται έγκριση από την Υπηρεσία.
343.3.7

Τοποθέτηση Αγκυρώσεων και ∆ιανοµή των Τάσεων

α.

Όλοι οι τένοντες, που τανύονται µετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος, εξασφαλίζονται στα άκρα µέσω
µονίµου τύπου κατάλληλων εγκεκριµένων συσκευών αγκύρωσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σε κάθε
σύστηµα προέντασης.

β.

Όλες οι αγκυρώσεις της προέντασης για τους εσωτερικούς τένοντες διαµορφώνονται σε εσοχές, στις οποίες
τοποθετείται τσιµεντένεση ή σκυρόδεµα µετά την ολοκλήρωση της τάνυσης. Πριν από τη σκυροδέτηση,
όλες οι ακάλυπτες επιφάνειες της αγκύρωσης και των άκρων των τενόντων επαλείφονται µε εποξειδική
συγκολλητική ουσία. Στις περιοχές όπου καταλήγουν οµάδες αγκυρώσεων σε πυκνή διάταξη,
διαµορφώνεται εσοχή σύνθετης µορφής. Ελάχιστος οπλισµός, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης,
τοποθετείται υπό µορφή λείων χαλύβδινων ράβδων που προεξέχουν από την επιφάνεια του σκυροδέµατος
και κάµπτονται στην τελική τους θέση µετά την ολοκλήρωση της τάνυσης.

343.3.8

Τοποθέτηση Περιβληµάτων

α.

Τα περιβλήµατα τοποθετούνται στην ακριβή τους θέση και σταθεροποιούνται εκεί τόσο σε σχέση µε τον
κατακόρυφο όσο και µε τον οριζόντιο άξονα, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. Εκτός αν
απεικονίζεται διαφορετικά στα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια, η θέση του άξονα του περιβλήµατος θα
έχει ανοχή ± 5 mm και προς τις 3 διαστάσεις.

β.

Μετά την τοποθέτηση στους ξυλοτύπους, τα άκρα των περιβληµάτων θα καλύπτονται, ώστε να
αποφεύγεται η εισχώρηση νερού ή άλλων ξένων σωµάτων στους τένοντες. Στην περίπτωση που ο χάλυβας
προέντασης τοποθετείται µετά τη σκυροδέτηση, αµέσως πριν την τοποθέτηση, τα περιβλήµατα
καθαρίζονται µε αέρα ή πλένονται και κατόπιν καθαρίζονται µε αέρα. Όλα τα περιβλήµατα των συνεχών
φορέων εξαερίζονται στις θέσεις των ενδιαµέσων στηριγµάτων (υψηλά σηµεία σωλήνα) και σε πρόσθετα
σηµεία που τυχόν υποδεικνύονται από τα σχέδια. Οι σωλήνες εξαερισµού θα πρέπει να έχουν διάµετρο
τουλάχιστον 38 mm (1½’’). Οι συνδέσεις µε τα περιβλήµατα των τενόντων γίνονται µε µεταλλικούς δοµικούς
συνδετήρες. ΟΙ συνδέσεις αυτές θα επιτρέπουν τη διεξαγωγή τσιµεντενέσεων από τους σωλήνες
εξαερισµού όπως και τη σφράγιση των εξαεριστήρων. Τα προεξέχοντα άκρα των σωλήνων εξαερισµού
αποκόπτονται µετά την ολοκλήρωση της τσιµεντένεσης.

343.3.9

Ενώσεις

α.

Οι ενώσεις των αγωγών γίνονται µε κατάλληλες ανθεκτικές συζεύξεις (µούφες) του εγκεκριµένου
συστήµατος ή µε ταινίες περιτύλιξης πλήρους εφαρµογής, µε επικαλύψεις 75 mm σε κάθε τους άκρο και
στεγανώνονται µε υγροµονωτική ταινία.

β.

Σε όλα τα περιβλήµατα τενόντων ή στις διατάξεις αγκύρωσης θα είναι συνδεδεµένοι σωλήνες ή άλλες
κατάλληλες διατάξεις για την εκτέλεση της τσιµεντενέσεως µετά την προένταση.

343.3.10 Ευθυγράµµιση
Σε περίπτωση τµηµατικής δόµησης, για τη διευκόλυνση της ευθυγράµµισης, την ελαχιστοποίηση φθορών των
περιβληµάτων και τον περιορισµό της διείσδυσης ενέµατος, τοποθετούνται µέσα στο περίβληµα, πριν από τη
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σκυροδέτηση κάθε τµήµατος, σωλήνες πολυουρεθάνης κατάλληλης διαµέτρου (ευθυγραµµιστές). Οι σωλήνες
αυτοί θα εισχωρούν και στο προηγούµενο τµήµα του περιβλήµατος τουλάχιστον κατά 600 mm, θα αποσύρονται
και θα επανατοποθετούνται πριν από τη σκυροδέτηση του εποµένου τµήµατος.
343.3.11 Εφαρµογή της Προέντασης
343.3.11.1 Γενικά
α.

Όλα τα σύρµατα, οι τένοντες ή οι ράβδοι που προεντείνονται ταυτοχρόνως, προέρχονται, κατά το δυνατόν,
από την ίδια συσκευασία. Κάθε τένοντας θα φέρει ετικέτα µε τον αριθµό του, από τον οποίο µπορεί να
αναγνωρισθεί η δεσµίδα από την οποία προέρχεται. Τα καλώδια δεν θα σχηµατίζουν γωνίες (γόνατα), ούτε
θα έχουν συστραφεί. Οι µεµονωµένοι τένοντες για τους οποίους υπολογίζονται επεκτάσεις πρέπει να είναι
άµεσα αναγνωρίσιµοι σε κάθε άκρο του µέλους. Τένοντες µε ξετυλιγµένα σύρµατα δεν χρησιµοποιούνται.

β.

Οι τένοντες επαλείφονται µε υδατοδιαλυτό έλαιο ή µε ατµοποιηµένο προστατευτικό κατά τη διάρκεια της
τοποθέτησης τους.

γ.

Ο Ανάδοχος διενεργεί ελέγχους τριβών, εγκεκριµένους από την Υπηρεσία, ώστε να επιβεβαιωθούν οι
θεωρητικές τιµές του συντελεστή τριβής και του συντελεστή τριβής για αθέλητες γωνίες εκτροπής, που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µελέτη. Επίσης υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση για τη µέθοδο
διεξαγωγής των ελέγχων. Μετά την έγκριση, ο Ανάδοχος ενηµερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία για την
ηµεροµηνία διεξαγωγής των ελέγχων και υποβάλλει σε αυτήν τα αποτελέσµατα τους το συντοµότερο
δυνατό µετά τη διεξαγωγή τους.

δ.

Εάν οι τιµές που µετρήθηκαν κατά τους ελέγχους διαφέρουν από τις τιµές που χρησιµοποιήθηκαν για το
σχεδιασµό, ο Ανάδοχος υποβάλει προτάσεις για κάθε απαιτούµενη αλλαγή της προέντασης, έτσι ώστε οι
τιµές αυτές να συµπίπτουν.

ε.

∆ιεξάγονται οι έλεγχοι που περιγράφονται στον ΕΚΟΣ (παράγραφος 21.2).

στ.

Τα αρµοκάλυπτρα ή οι κλείδες, εφόσον χρησιµοποιούνται, τοποθετούνται έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι
απαιτούµενες αντοχές σε όλες τις διατοµές και συγχρόνως να πραγµατοποιούνται επιτυχώς οι αγκυρώσεις.

343.3.11.2 Συσκευές Τάνυσης (πρέσες)
α.

Κάθε πρέσα που θα χρησιµοποιηθεί για την τάνυση των τενόντων θα είναι εφοδιασµένη οπωσδήποτε µε
µανόµετρο και κατά το δυνατόν µε δυναµόµετρο, για τον προσδιορισµό της δύναµης προέντασης. Το
µανόµετρο θα φέρει δίσκο ακριβούς αναγνώσεως των πιέσεων. Κάθε πρέσα µε το µανόµετρο της θα έχει
κατάλληλα ελεγχθεί και βαθµονοµηθεί ως σύνολο, ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής µέτρηση των δυνάµεων
προέντασης.

β.

Θα υπάρχει επίσης διαθέσιµος εξοπλισµός για τη µέτρηση της επιµήκυνσης του τένοντα και κάθε κίνησής
του εντός του συστήµατος σφήνωσης. Η επιµήκυνση του τένοντα θα µετράται µε ακρίβεια 2% ή 2 mm
(επιλέγεται η τιµή που δίνει µεγαλύτερη ακρίβεια).

γ.

Το δυναµόµετρο που ενδεχοµένως χρησιµοποιηθεί, θα είναι κατάλληλα βαθµονοµηµένο και εφοδιασµένο
µε δείκτη, µε τον οποίο θα µπορεί να µετρηθεί η δύναµη προέντασης του τένοντα προέντασης.

δ.

Το δυναµόµετρο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση δυνάµεων προέντασης µικρότερων του
10% της µέγιστης ικανότητας του. Τα εγκεκριµένα διαγράµµατα βαθµονόµησης των υδραυλικών πρέσων,
ελέγχονται από την Υπηρεσία είτε πριν είτε και κατά τη διάρκεια της προέντασης.

ε.

Οι υδραυλικές πρέσες και το σύστηµα µέτρησης φορτίου και µηκύνσεων ρυθµίζονται πριν την τάνυση,
καθώς και κατά διαστήµατα 6 µηνών ή το πολύ ανά 100 εφελκυσµούς και όποτε οι µετρήσεις των δυνάµεων
προέντασης και των επιµηκύνσεων δεν συµβιβάζονται µε αποκλίσεις µεγαλύτερες από 5%. Οι εργασίες
ρύθµισης χρειάζονται επικύρωση. Οι συσκευές ελέγχονται µία φορά πριν από κάθε χρήση τους και στη
συνέχεια τουλάχιστον µια φορά το µήνα.

στ.

Επισκευές των εµβόλων, αντικαταστάσεις των σφραγίδων, ή αλλαγές στα µήκη των υδραυλικών γραµµών
αποτελούν αιτίες για την ανανέωση των ρυθµίσεων. Καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν θα εγκρίνεται για την
αρχική, ή για τις επόµενες ρυθµίσεις ή και για την χρησιµοποίηση της βασικής κλίµακας αναφοράς.
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343.3.11.2 ∆ιαδικασία Τάνυσης
α.

Πριν την έναρξη της τάνυσης, ο Ανάδοχος εξακριβώνει πως όλοι οι τένοντες είναι ελεύθεροι να κινηθούν
µέσα στους σωλήνες. Η τάνυση πραγµατοποιείται, υπό την επίβλεψη υπεύθυνου µηχανικού και µε τέτοιον
τρόπο, ώστε η τάση των τενόντων να αυξάνεται σταδιακά και σταθερά.

β.

Το σκυρόδεµα δεν θα εντείνεται προτού φθάσει τουλάχιστον την ηλικία κατά την οποία σειρά από δύο
τουλάχιστον δοκίµια έχει αποκτήσει την καθοριζοµένη αντοχή ανάληψης της προέντασης. Τα δοκίµια
διαµορφώνονται και ελέγχονται σύµφωνα µε τον ΚΤΣ ‘97 αλλά συντηρούνται σε παρόµοιες συνθήκες µε το
σκυρόδεµα, το οποίο αντιπροσωπεύουν. Ο Ανάδοχος λαµβάνει τον απαιτούµενο αριθµό δοκιµίων, ώστε να
επιβεβαιωθεί ότι το σκυρόδεµα έχει φτάσει την απαιτουµένη αντοχή ανάληψης τάσεων (π.χ. 2, 3, 7, 12, 14
ηµερών).

γ.

Ο υπεύθυνος επιβλέπων µηχανικός του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει επί τόπου λεπτοµερή στοιχεία για τα
απαιτούµενα φορτία των τενόντων, το βαθµό προέντασης και τις επιµηκύνσεις. Κατά την διάρκεια της
τάνυσης θα υπάρχουν περιθώρια για την τριβή στους γρύλους και στην αγκύρωση, παρ' ότι τα πρώτα δεν
είναι απαραίτητα όταν χρησιµοποιούνται κυψέλες φόρτισης.

δ.

Ο χάλυβας προέντασης τανύεται µε υδραυλικές πρέσες κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι η δύναµη
προέντασης των τενόντων δεν είναι µικρότερη από την αναγραφόµενη στα σχέδια. Εκτός αν άλλως
αναγράφεται στα σχέδια, η µέση τάση λειτουργίας του χάλυβα προέντασης δεν πρέπει να υπερβαίνει το
55% της προδιαγραφόµενης ελάχιστης εφελκυστικής τάσης του.

ε.

Η µεγίστη προσωρινή εφελκυστική τάση (τάση στην πρέσα) του χάλυβα προέντασης δεν πρέπει να
ξεπερνάει το 70% της προδιαγραφόµενης ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής του. Ο χάλυβας προέντασης
αγκυρώνεται υπό τάσεις τέτοιες (αρχικές τάσεις) που να επιτρέπουν κατά την τελική επανατάνυση να
προκύψουν δυνάµεις λειτουργίας όχι µικρότερες από τις απαιτούµενες από τη µελέτη αλλά σε κάθε
περίπτωση οι αρχικές τάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το 60% της προδιαγραφόµενης ελάχιστης
εφελκυστικής αντοχής του χάλυβα προέντασης.

στ.

Η ακολουθούµενη µέθοδος της προέντασης, για κάθε περίπτωση εφαρµογής της τάνυσης µετά την
σκλήρυνση του σκυροδέµατος, είναι τέτοια, ώστε να µετρώνται συνεχώς η επιβαλλοµένη τάση προέντασης
σε συνδυασµό µε τη µετρούµενη επιµήκυνση του χάλυβα προέντασης.

ζ.

Θα τηρείται πάντοτε δελτίο προέντασης για κάθε µερική φάση της προέντασης και για κάθε τένοντα
προέντασης, στο οποίο θα αναγράφονται η θέση του τένοντα, η ηµεροµηνία και ο χρόνος προέντασης, ο
αριθµός της πρέσας και τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της προέντασης, οι
ενδείξεις των πιέσεων ή και των δυνάµεων (όταν υπάρχει δυναµόµετρο), σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες
ενδείξεις των επιµηκύνσεων του χάλυβα. Τα δελτία προέντασης υπογράφονται από τον υπεύθυνο µηχανικό
του Αναδόχου και από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση όµως, η ευθύνη (αστική και
ποινική), βαρύνει τον Ανάδοχο.

η.

Στην περίπτωση που η δύναµη του τένοντα, µετρηµένη από τη δύναµη προέντασης, και η αντίστοιχη
επιµήκυνση διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο από 5%, ο τένοντας χαλαρώνεται και προσδιορίζεται η
προέλευση του σφάλµατος. Κατόπιν ενηµερώνεται η Υπηρεσία και υποβάλλονται προτάσεις για
επανόρθωση του, ώστε οι µετρούµενες δυνάµεις να συµφωνούν µέσα στα επιτρεπόµενα όρια απόκλισης.

θ.

Το τυχόν πλεονάζον µήκος του προεντεταµένου τένοντα δεν κόβεται, αν δεν προηγηθεί επιθεώρηση του
ηµερολογίου από την Υπηρεσία και δεν δοθεί η σχετική έγγραφη εντολή από αυτήν. Η αποκοπή του
πλεονάζοντος µήκους εκτελείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αγκύρωση, χωρίς όµως να προκληθεί
βλάβη σ' αυτήν. Αν χρησιµοποιηθεί δαυλός ασετιλίνης, η αποκοπή γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50
mm από την αγκύρωση.

343.3.11.3

Προεντεταµένη Κλίνη

Όταν χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι προεντεταµένης κλίνης, ο εφελκυσµός θα διατηρεί πλήρως την τιµή του µε
µέσα εξασφαλισµένης απόδοσης κατά την περίοδο µεταξύ της τάνυσης και της µεταβίβασης των τάσεων. Η
µεταβίβαση αυτή πραγµατοποιείται µε αργό ρυθµό για να ελαχιστοποιηθούν τα τινάγµατα.
α.

Ευθύγραµµοι τένοντες
Για προένταση µε τη µέθοδο της µακράς γραµµής, κατανέµεται επαρκής αριθµός πλακών στήριξης σε όλο
το µήκος της κοίτης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τένοντες παραµένουν στη σωστή τους θέση κατά τη
διάρκεια της σκυροδέτησης. Τα προεντεταµένα στοιχεία που είναι τοποθετηµένα σε ευθεία γραµµή, θα είναι
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ελεύθερα να ολισθαίνουν κατά την διεύθυνση του µήκους τους, έτσι ώστε να επιτρέπουν τη µεταβίβαση της
δύναµης προέντασης στο σκυρόδεµα κατά µήκος ολόκληρης της ευθείας.
β.

Σε περίπτωση χρήσης µεµονωµένων καλουπιών, αυτά θα είναι επαρκώς άκαµπτα, έτσι ώστε να
επιτρέπουν την αντίδραση στη δύναµη προέντασης χωρίς την ανάπτυξη παραµορφώσεων.

γ.

Τεθλασµένοι τένοντες
Όπου είναι δυνατόν, οι µηχανισµοί που συγκρατούν προς τα κάτω ή προς τα πάνω τους τένοντες, πρέπει
να εξασφαλίζουν ότι το τµήµα που βρίσκεται σε επαφή µε τον τένοντα είναι ελεύθερο να µετακινηθεί κατά
µήκος της γραµµής του τένοντα, έτσι ώστε οι απώλειες λόγω τριβής να εκµηδενίζονται. Στην περίπτωση
που χρησιµοποιείται κάποιο σύστηµα που αναπτύσσει δύναµη τριβής, η δύναµη αυτή προσδιορίζεται µε
δοκιµές και αφήνεται το κατάλληλο περιθώριο κατόπιν συµφωνίας µε την Υπηρεσία.

δ.

Στους µεµονωµένους τένοντες, ο εκτροπέας που βρίσκεται σε επαφή µε τον τένοντα θα έχει ακτίνα όχι
µικρότερη από 5 φορές τη διάµετρο του τένοντα, όταν πρόκειται για τένοντα από σύρµατα, ή 10 φορές τη
διάµετρο του τένοντα, για τένοντα από συρµατόσχοινα και η συνολική γωνία εκτροπής δεν θα υπερβαίνει τις
15°.

ε.

Η µεταβίβαση της δύναµης προέντασης στο σκυρόδεµα πραγµατοποιείται σε συνδυασµό µε την
απελευθέρωση των δυνάµεων συγκράτησης του τένοντα προς τα κάτω ή προς τα πάνω, σύµφωνα µε την
έγκριση της Υπηρεσίας. Μετά την εγκατάσταση τους, όλοι οι σωλήνες θα σφραγίζονται και στα δυο τους
άκρα µε καλύµµατα από πλαστικό.

343.3.11.4

Τσιµεντενέσεις

Ο ΕΚΟΣ 2000 συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα εδάφια:
α.

Το τσιµεντένεµα πρέπει να είναι ρευστό, να µην εξιδρώνει και να έχει συµβατική αντοχή σε θλίψη
µεγαλύτερη από 30Mpa.

β.

Αναλογίες Υλικών - Ανάµιξη

-

Η ανάµιξη του τσιµεντενέµατος εκτελείται σε µηχανικό αναµικτήρα µε οριζόντια παλινδροµική κίνηση,
ισχύος ικανής να προκαλέσει απότοµη δίνη στο µίγµα.

-

Στον αναµικτήρα τοποθετείται πρώτα η ποσότητα νερού του µίγµατος, και ακολουθεί το τσιµέντο. Μετά
από τουλάχιστον 2 min ανάµιξης, ή σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών των πρόσµικτων,
προστίθενται τα πρόσµικτα στις αναλογίες που καθορίζει η µελέτη. Η ανάµιξη συνεχίζεται για 3 min
τουλάχιστον ακόµη, µέχρι να σχηµατισθεί οµοιογενής µάζα του µίγµατος.

-

Στο εργοτάξιο πρέπει να υπάρχει διαθέσιµος βοηθητικός εξοπλισµός για τις ακριβείς µετρήσεις των
ποσοτήτων των αναλογιών των υγρών και στερεών συστατικών του µίγµατος.

γ.

Οι τσιµεντενέσεις εκτελούνται µέσα σε 30 min από την ώρα της προσθήκης των προσµίξεων, η δε
τσιµεντοκονία αναδεύεται συνεχώς µέχρι την τσιµεντένεση. Εφόσον δεν εκτελείται η τσιµεντένεση, η
τσιµεντοκονία θα ανακυκλώνεται µέσα στο αντλητικό συγκρότηµα.

δ.

Αντλίες

ε.

-

Η τσιµεντένεση εκτελείται µε αντλητικό σύστηµα θετικής µετατόπισης, ικανό να δηµιουργήσει πίεση
εξόδου τουλάχιστον ίση µε 1 ΜΡa. Μεταξύ εξόδου της αντλίας και εισόδου του σωλήνα,
προσαρµόζεται µετρητής πίεσης µε πλήρη κλίµακα αναγνώσεων µέχρι το πολύ 2 ΜΡa.

-

Πριν από την εισαγωγή της στο αντλητικό σύστηµα, η τσιµεντοκονία διέρχεται από φίλτρο (κόσκινο)
τοποθετηµένο έτσι ώστε να καθαρίζεται εύκολα, µε οπές διαµέτρων το πολύ µέχρι 3 mm. Η εισαγωγή
της τσιµεντοκονίας προς την αντλία γίνεται µε πτώση µέσω χοάνης που διατηρείται γεµισµένη µέχρι τη
µέση, ώστε να αποφεύγεται η διοχέτευση αέρα προς το περίβληµα του τένοντα.

-

Η πίεση της αντλίας θα διατηρείται κοντά στο 0,5 ΜPa και ποτέ πάνω από 1,4 ΜΡa ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η διαρροή νερού. Σε περίπτωση που, λόγω µειωµένης ρευστότητας της
τσιµεντοκονίας, απαιτείται συνεχώς η διατήρηση της πίεσης της αντλίας σε τιµές άνω του 1 ΜPa, η
τσιµεντοκονία αχρηστεύεται. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκ νέου ανάµιξη της.

Θερµοκρασία

-

Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης ή της άντλησης, η θερµοκρασία της τσιµεντοκονίας θα διατηρείται
µεταξύ 10°C και 20°C.
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-

Επειδή οι συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών συντελούν στην ταχεία πήξη της τσιµεντοκονίας, πρέπει
να προβλέπεται τρόπος διατήρησης της θερµοκρασίας της σε χαµηλά επίπεδα, ώστε να αποφεύγεται
η δηµιουργία στρώσεων κατά τις εργασίες των τσιµεντενέσεων.

-

Σε περίπτωση συνθηκών παγετού κατά την διάρκεια και αµέσως µετά την εκτέλεση των
τσιµεντενέσεων, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα στο εργοτάξιο τα µέσα για την επαρκή προστασία της
τσιµεντοκονίας από τον παγετό µέσα στους σωλήνες.

-

Επί 3 ηµέρες από την ηµέρα της τσιµεντένεσης ή µέχρι η τσιµεντοκονία αποκτήσει παράγοντα
ωριµότητας 1000°Ch, η θερµοκρασία του ψυχρότερου τµήµατος του µέλους του σκυροδέµατος δεν
πρέπει να κατέβει κάτω από 5°C. Ως παράγων ωριµότητας νοείται το γινόµενο του αριθµού των
βαθµών άνω των -10°C επί το χρόνο σκλήρυνσης της τσιµεντοκονίας σε ώρες (h).

στ.

Πριν από τις τσιµεντενέσεις ανοίγονται όλες οι οπές αερισµού στις αγκυρώσεις και στα υψηλά σηµεία,
αφήνεται να εκρεύσει η τσιµεντοκονία από οπές αερισµού ενδιαµέσων και υψηλών σηµείων, µέχρι να
αποµακρυνθεί τυχόν νερό ή αέρας εγκλωβισµένος µέσα στο σωλήνα. Κατόπιν οι οπές αερισµού και οι
λοιπές οπές θα σφραγίζονται µε κατάλληλη µέθοδο.

ζ.

Κατά τη διάρκεια της τσιµεντένεσης διεξάγονται οι έλεγχοι που περιγράφονται στον ΕΚΟΣ (παράγραφος
21.2).

η.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των τσιµεντενέσεων, η πίεση υπερβεί την προδιαγεγραµµένη, µπορεί
να εκτελεσθεί τσιµεντένεση από οποιαδήποτε οπή αερισµού που έχει σφραγισθεί ή που είναι έτοιµη να
σφραγισθεί, κατά τη διάρκεια που συντηρείται ροή µιας κατεύθυνσης της τσιµεντοκονίας. Εφόσον
εφαρµοστεί αυτή η διαδικασία, οι οπές εφοδιάζονται µε δικλείδες σφραγίσµατος. Σε σωλήνες όπου τυχόν
δεν µπορεί να διατηρηθεί ροή της τσιµεντοκονίας προς µία κατεύθυνση γίνεται ολοκληρωτική πλύση µε
νερό.

θ.

Η τσιµεντένεση συνεχίζεται σε ολόκληρο το µήκος του σωλήνα µε συνεχή εκροή στην έξοδο, µέχρι να
σταµατήσουν εντελώς οι τυχόν ορατές ριπές νερού ή αέρα στις εξόδους και µέχρι η ταχύτητα εκροής να
είναι ίδια µε την ταχύτητα εισροής της τσιµεντένεσης. Οι σωλήνες εξόδου και εισόδου σφραγίζονται
διαδοχικά µε την παραπάνω σειρά και θα παραµείνουν κλειστές µέχρι την πήξη της τσιµεντοκονίας.

ι.

Πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη εφεδρική και ικανή ποσότητα νερού, καθώς και αντλητικό σύστηµα µε
δυνατότητα δηµιουργίας πίεσης 2 ΜΡa στην έξοδο, στην περίπτωση που δηµιουργηθεί ανάγκη
ολοκληρωτικής πλύσης σωλήνα γεµισµένου εν µέρει µε τσιµεντένεση, η οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν
εκτελείται επιτυχώς.

ια.

∆οκιµές

-

Ο Ανάδοχος πραγµατοποιεί δοκιµές τσιµεντένεσης σε τµήµατα τένοντα και περιβλήµατος µήκους
τουλάχιστον 10 m. Η δοκιµή διεξάγεται υπό συνθήκες αντίστοιχες εκείνων υπό τις οποίες γίνεται η
τσιµεντένεση στην κατασκευή. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προτάσεις για τη δοκιµή προς έγκριση στην
Υπηρεσία και η δοκιµή πραγµατοποιείται υπό την παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας.

-

Όταν το τσιµεντένεµα σκληρυνθεί, ο τένοντας κόβεται καθαρά σε 5 τουλάχιστον σηµεία και εξετάζεται
η έκταση τυχόν κενών.

-

Καµία τσιµεντένεση δεν εκτελείται, µέχρι να διαπιστωθεί, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, µε δοκιµές, η
καταλληλότητα της διαδικασίας της τσιµεντένεσης και των σχετικών υλικών.

-

Η αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιµίων 100 mm τσιµεντενέµατος πρέπει να είναι άνω των 17 Ν/mm2
εντός 7 ηµερών. Τα δοκίµια συντηρούνται σε υγρό ατµοσφαιρικό περιβάλλον κατά το πρώτο
εικοσιτετράωρο και ακολούθως µέσα σε νερό.

343.3.12 Εξωτερική Προένταση
Οι ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις αφορούν την εξωτερική προένταση και συµπληρώνουν τις παραπάνω γενικές
απαιτήσεις υλικών και τσιµεντενέσεων.
α.

Οι σωλήνες εκτροπής και τα σάγµατα ευθυγραµµίζονται επακριβώς, σε συµφωνία µε τις διαστάσεις που
υποδεικνύονται από τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. Εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς, η ανοχή της
θέσης των σωλήνων και των σαγµάτων θα είναι ± 3 mm. Κατά την κατασκευή του σκυροδέµατος, οι
χαλύβδινοι σωλήνες εκτροπής θα προβάλλουν τουλάχιστον κατά 75 mm από την επιφάνεια του
σκυροδέµατος. Όλοι οι σωλήνες και τα σάγµατα διαµορφώνονται κατάλληλα µε πυράκτωση ή µε κάποια
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άλλη εγκεκριµένη µέθοδο, ώστε να αποφεύγεται η τοπική συγκέντρωση τάσεων έδρασης στην είσοδο και
την έξοδο από το σωλήνα εκτροπής.
β.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξασφάλιση της αεροστεγανότητας κατά τη διαµόρφωση των ενώσεων των
τµηµάτων του σωλήνα. Οι σωλήνες δεν πρέπει να ενώνονται σε σηµεία µεγάλων τάσεων έδρασης.

343.3.13 Επιδιορθώσεις και Καθαρισµός
α.

Μετά το πέρας των τσιµεντενέσεων και την πήξη της τσιµεντοκονίας, αποκόπτονται όλοι οι σωλήνες
αερισµού, καθαρίζονται οι εσοχές των αγκυρώσεων µε αµµοβολή και επαλείφονται µε µια στρώση
εποξειδικής κόλλας οι εκτεθειµένες επιφάνειες των αγκυρώσεων, ο οπλισµός προέντασης, καθώς και οι
επιφάνειες σκυροδέµατος.

β.

Η εποξειδική κόλλα θα είναι ειδική για την συγκόλληση νωπού σκυροδέµατος µε σκληρυµένο σκυρόδεµα
και συντηρείται µέχρι την σκλήρυνση µε κατάβρεγµα. Θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία πιστοποιητικό του
κατασκευαστή του υλικού, που βεβαιώνει, ότι η προτεινοµένη κόλλα έχει ικανοποιητική απόδοση υπό τις
συνθήκες θερµοκρασίας που προβλέπεται να επικρατήσουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

γ.

Στα σηµεία των αποκοπών και στις εσοχές των αγκυρώσεων διαστρώνεται τσιµεντοκονίαµα πριν από την
πήξη της εποξειδικής κόλλας ενώ στις εσοχές των αγκυρώσεων σε οριζόντιες επιφάνειες του
καταστρώµατος της γέφυρας, οι επιδιορθώσεις γίνονται µε σκυρόδεµα της ίδιας κατηγορίας µε το υπόλοιπο
σκυρόδεµα του φορέα.

δ.

Το κονίαµα για τις επισκευές στα σηµεία αποκοπής των σωλήνων και των εσοχών των αγκυρώσεων
αποτελείται από τσιµέντο και άµµο στις ίδιες αναλογίες που χρησιµοποιήθηκαν στο προς επιδιόρθωση
σκυρόδεµα.

ε.

Οι επιδιορθωµένες οριζόντιες επιφάνειες του καταστρώµατος και οι επιφάνειες σκυροδέµατος (εκτός από
εκείνες που προορίζονται για ορατά τελειώµατα τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε), θα έχουν επίπεδη εµφάνιση.

στ.

Στις επιφάνειες σκυροδέµατος όπου προβλέπεται επιφανειακό τελείωµα ορατής επιφανείας (τύπου Β, Γ, ∆
ή Ε), οι επιδιορθώσεις γίνονται σε ελαφρά εσοχή, ώστε το προς επιδιόρθωση τµήµα να ορίζεται από τις
ακµές της εσοχής.

ζ.

Η τσιµεντοκονία που εκτινάχθηκε στα διάφορα ανοίγµατα θα καθαρίζεται καλά.

343.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες
α.

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις
παρακάτω περιπτώσεις:

β.

σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190
σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170

Οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:

-

προµήθεια, τοποθέτηση και τάνυση του χάλυβα προέντασης
προµήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων βοηθητικών εξαρτηµάτων για κάθε επιµέρους σύστηµα
προέντασης, περιλαµβανοµένων των περιβληµάτων, των διατάξεων αγκύρωσης, της προστασίας των
τενόντων µε τσιµεντένεση κτλ.
την τήρηση των απαιτουµένων δελτίων προέντασης
τις επιδιορθώσεις και τον καθαρισµό του σκυροδέµατος
κάθε άλλη εργασία, έστω κι αν δεν κατονοµάζεται ρητά, που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και
σύµφωνα µε τους κανονισµούς περαίωση της προέντασης.

343.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή
α.

Οι εργασίες προέντασης δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) χάλυβα
προέντασης, πλήρως περαιωµένων, ανά σχετική κατηγορία που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση
θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.

β.

Επιµετράται η ποσότητα του χάλυβα προέντασης που τοποθετείται στο δοµικό στοιχείο, βάσει της
καλωδίωσης της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης και υπολογίζεται βάσει του ονοµαστικού βάρους του
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οπλισµού των καλωδίων επί τα αντίστοιχα θεωρητικά µήκη των καλωδίων, περιλαµβανοµένου του µήκους
της κεφαλής αγκύρωσης, εξαιρουµένων των πρόσθετων µηκών που είναι αναγκαία για την τάνυση του
καλωδίου.
γ.

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν)
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».

δ.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε κατασκευή σκυροδεµάτων, θα επιµετρώνται
και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο 341 «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας
ΓΤΣΥ και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς.

344.

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

344.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για τις κατασκευές µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (εφεξής
Ε.Σ.) καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού
εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τις
εντολές της Υπηρεσίας.

β.

Για τις κατασκευές αυτές ισχύει το «Σχέδιο Προδιαγραφής για το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα» (εφεξής
Σ.Π.Ε.Σ.), όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ, Τεύχος 2195 µε τις συµπληρώσεις
του παρόντος. Οι λοιποί κανονισµοί και πρότυπα που ισχύουν για το Ε.Σ. αναφέρονται στον πίνακα 1.2 του
Σ.Π.Ε.Σ.

γ.

Οι σχετικοί ορισµοί αναφέρονται στο άρθρο 3 του Σ.Π.Ε.Σ. καθώς και στο άρθρο «Άοπλα και Οπλισµένα
Σκυροδέµατα» του παρόντος.

δ.

Όπου στο Σ.Π.Ε.Σ. γίνεται αναφορά στον «επιβλέποντα µηχανικό» ή στο «εντεταλµένο από τη σύµβαση
όργανο επιθεώρησης» αντικαθίσταται από την «Υπηρεσία». Όπου γίνεται αναφορά στον «κατασκευαστή»
αντικαθίσταται από τον «Ανάδοχο», εκτός από τις περιπτώσεις που η αναφορά αφορά σε εργοστάσιο
παραγωγής υλικών και σε κατασκευαστές εξοπλισµών.

344.2 Υλικά
α.

Όπου στο Σ.Π.Ε.Σ. γίνεται παραποµπή στον κανονισµό τσιµέντου για έργα από σκυρόδεµα Π∆ 244/80
αντικαθίσταται µε τον ισχύοντα κανονισµό τσιµέντου ΕΛΟΤ ΕΝ 197, εκτός από τις περιπτώσεις που
χρησιµοποιείται τσιµέντο «τύπου IV Πορτλαντ ανθεκτικό στα θειικά (SR)».

β.

Τα υλικά παρασκευής Ε.Σ. (τσιµέντο, αδρανή, νερό και πρόσθετα προδιαγράφονται από το άρθρο 4 του
Σ.Π.Ε.Σ. Στο εδάφιο «Ο κατασκευαστής / µελετητής… του Ε.Σ.» της παραγράφου 4.2 προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο: «Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποβάλλει τις προτάσεις του προς έγκριση στην
Υπηρεσία και µόνο εφόσον αυτές εγκριθούν προχωρεί στην εκτέλεση των σχετικών εργασιών.»

γ.

Για τον οπλισµό του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ισχύουν οι διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών ΕΚΟΣ,
ΚΤΣ και ΚΤΧ.

δ.

Όσον αφορά στη χρήση των πρόσθετων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής τους, τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται και τις εντολές της
Υπηρεσίας.
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344.3 Εκτέλεση Εργασιών
344.3.1

Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής

α.

Όσον αφορά στην µεταφορά, παραλαβή και αποθήκευση τσιµέντου για την παραγωγή µίγµατος
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 341.3.3 του
άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα».

β.

Η παράγραφος 7.2.12 του Σ.Π.Ε.Σ. συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο: «Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην
Υπηρεσία έγγραφη απόδειξη τουλάχιστον µονοετούς εµπειρίας για τους χειριστές των εκτοξευτήρων.»

γ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα κατασκευής επιφανειών εκτοξευόµενου σκυροδέµατος,
εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Τα δείγµατα κατασκευάζονται µε τον ίδιο εξοπλισµό, υλικά, αναλογίες
και µέθοδο κατασκευής µε αυτά που πρόκειται να εφαρµοστούν στο έργο. Χρησιµοποιείται επίσης ο ίδιος
οπλισµός στη µισή επιφάνεια του δείγµατος, ώστε να εξακριβωθεί η σωστή ενσωµάτωση του στο
σκυρόδεµα. Το πάχος του δείγµατος θα είναι το ίδιο µε το απαιτούµενο στο έργο ή τουλάχιστον 100 mm. Οι
ελάχιστες διαστάσεις των δειγµάτων καθορίζονται από την Υπηρεσία.

344.3.2

Σύνθεση

α.

Το εδάφιο 5.2.1.2. του Σ.Π.Ε.Σ. τροποποιείται ως ακολούθως: «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει
έγκαιρα µε δικές του δαπάνες τη µελέτη σύνθεσης εκτοξευόµενου σκυροδέµατος που θα χρησιµοποιήσει
κατά την παρ. 5.2.3 το παρόν και τα Συµβατικά Τεύχη.»

β.

Το εδάφιο 5.2.1.3. του Σ.Π.Ε.Σ. συµπληρώνεται ως εξής: «Οι Μελέτες… ΥΠΕΧΩ∆Ε, ή σε άλλο
αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο εργαστήριο από την Υπηρεσία».

γ.

Συµπληρωµατικά ισχύουν τα αναγραφόµενα περί Μελέτης Σύνθεσης στην παράγραφο 341.3.1.1. του
άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» του παρόντος.

344.3.3

Παραγωγή και Μεταφορά

α.

Το εδάφιο 6.6 του Σ.Π.Ε.Σ. συµπληρώνεται ως ακολούθως σχετικά µε το χρόνο ανάµιξης: «Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού ανάµιξης και τις εντολές της
Υπηρεσίας, όσον αφορά στο χρόνο ανάµιξης του Ε.Σ., είτε πρόκειται για ξηρή είτε για υγρή µέθοδο
εκτόξευσης.»

β.

Στην περίπτωση που το µίγµα Ε.Σ που θα προκύψει δεν παρουσιάζει τις απαιτούµενες ιδιότητες λόγω
υπαιτιότητας του Αναδόχου (µη συµµόρφωση σχετικά µε τις αναλογίες των υλικών ή το χρόνο ανάµιξης των
υλικών ή µε τη Μελέτη Σύνθεσης κτλ), αυτός υποχρεούται να ανακατασκευάσει το µίγµα µε νέα υλικά που
θα πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος και των σχετικών Κανονισµών. Το προηγούµενο, άχρηστο µίγµα
αποµακρύνεται άµεσα µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε εγκεκριµένη περιοχή απόθεσης από την
Υπηρεσία.

γ.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη µεταφορά του Ε.Σ κατά τις απαιτήσεις των σχετικών εδαφίων 6.11,
6.12, 6.13 του Σ.Π.Ε.Σ. Στην περίπτωση που λόγω κακής µεταφοράς το µίγµα που καταφθάνει στο έργο
δεν πληρεί τις απαιτήσεις περί οµοιογένειας και εργασιµότητας, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την
αντικατάσταση του µε δικές του δαπάνες.

δ.

Όσον αφορά στην παραλαβή έτοιµου εργοστασιακού σκυροδέµατος ισχύουν επίσης τα αναγραφόµενα στην
παράγραφο 341.3.1.4 του άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα».

344.3.4

Προετοιµασία

α.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη προετοιµασία του υποστρώµατος (κατά το άρθρο 7.1 του
Σ.Π.Ε.Σ), επί της οποίας θα εκτοξευθεί το Ε.Σ., είτε αυτό είναι επιφάνεια δοµικού στοιχείου, είτε γαιώδης ή
ηµιβραχώδης επιφάνεια ή βράχος. Υποβάλλει στην Υπηρεσία τις µεθόδους προετοιµασίας που έχει επιλέξει
και προχωρεί στις σχετικές εργασίες µόνο µετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

β.

Το εδάφιο «Μετά την προετοιµασία…καθαρό και στερεό σκυρόδεµα» της παραγράφου 7.1.3 του Σ.Π.Ε.Σ.
τροποποιείται ως ακολούθως: «Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας, κατά τα ανωτέρω, η Υπηρεσία θα
επιθεωρεί και θα επιβεβαιώνει ότι σε όλες τις επιφάνειες παραµένει υγιές, καθαρό και στερεό σκυρόδεµα.»

γ.

Το εδάφιο «Οι ανωτέρω επιθεωρήσεις… θα εφαρµόζεται µόνο µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας.»
συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο «Για τις εκτιµήσεις αυτές ο Ανάδοχος υποβάλλει σχετική έκθεση
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στην Υπηρεσία, στην οποία περιγράφεται ακριβώς η κατάσταση του σκυροδέµατος και οι προτεινόµενες
λύσεις. Οι προτεινόµενες λύσεις πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν την εφαρµογή τους.»
δ.

Στην περίπτωση εκτόξευσης δεύτερης στρώσης επί ήδη υπάρχουσας στρώσης εκτοξευόµενου
σκυροδέµατος, πρέπει να έχει διέλθει το στάδιο της αρχικής σκλήρυνσης της πρώτης στρώσης. Στη
συνέχεια πριν από τη νέα εκτόξευση αποµακρύνονται τα χαλαρά υλικά, ο αφρός και τα υλικά αναπήδησης
µε σκούπισµα ή τρίψιµο. Σκληρυµένος αφρός αποµακρύνεται µε αµµοβολή και επιµελή καθαρισµό της
επιφάνειας.

344.3.5

Εκτόξευση

α.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7.2.10 του Σ.Π.Ε.Σ. τροποποιείται ως ακολούθως: «Το ελάχιστο πάχος
της στρώσης Ε.Σ. καθορίζεται από τη µελέτη, τα Συµβατικά Τεύχη και την Υπηρεσία. Η συχνότητα ελέγχων
του πάχους αναφέρεται στα Συµβατικά Τεύχη και ορίζεται από την Υπηρεσία καθώς και τα µέσα ελέγχου.»

β.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη µέτρων προστασίας του µετώπου εκτόξευσης από τις καιρικές
συνθήκες και για τη λήψη µέτρων ασφαλείας του προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται στα σχετικά άρθρα
των Συµβατικών τευχών. Το προσωπικό κατά την εκτόξευση πρέπει να φορά κατάλληλες προστατευτικές
µάσκες ειδικά όταν πρόκειται περί σκυροδέµατος µε ενισχυτικές ίνες.

γ.

Η τελική επιφάνεια δεν θα πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από τις ανοχές που καθορίζονται από τα
Συµβατικά Τεύχη και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.

344.3.6

Συντήρηση

Συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του Σ.Π.Ε.Σ. ισχύουν και τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο
341.3.1.8 του άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα».
344.3.7

Οπλισµός

α.

Ο οπλισµός τοποθετείται πριν από την εκτόξευση. Σε περιπτώσεις επιφανειακής προστασίας ο οπλισµός
αποτελείται από ένα ή δύο παράλληλα ηλεκτροσυγκολλητά δοµικά πλέγµατα, η στερέωση των οποίων στο
υπόστρωµα γίνεται µε αγκυρώσεις και η συγκράτηση του πλέγµατος διευκολύνεται µε ειδικές ροδέλες. Το
είδος, το µήκος και η αντοχή των αγκυρώσεων εξαρτώνται κυρίως από την κατάσταση του υποστρώµατος.

β.

Στην περίπτωση που απαιτούνται δύο πλέγµατα, η απόσταση µεταξύ τους διατηρείται σταθερή µε
µεταλλικούς αποστατήρες.

344.3.8

Εκτόξευση Σκυροδέµατος µε Ίνες

α.

H τεχνική της εκτόξευσης σκυροδέµατος µπορεί να εφαρµοστεί σε σκυρόδεµα οπλισµένο µε ίνες σε
ποσοστό 2% - 3% κατ΄ όγκο. Οι ίνες που χρησιµοποιούνται στο σκυρόδεµα εξασφαλίζουν αυξηµένη αντοχή
και περιορίζουν τη χρήση δοµικών πλεγµάτων, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σηµασία λόγω δυσκολιών
στερέωσης του οπλισµού στο υπόστρωµα.

β.

Στην περίπτωση ενίσχυσης του σκυροδέµατος µε χαλύβδινες ίνες, η εκτόξευση γίνεται µε ξηρή µέθοδο.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται ανόργανες ή οργανικές ίνες, η εκτόξευση γίνεται συνήθως µε υγρή
µέθοδο.

344.4 Έλεγχοι
α.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την Υπηρεσία στη διεξαγωγή των απαιτούµενων ελέγχων και
δειγµατοληψιών και να παρέχει όλον το απαιτούµενο εξοπλισµό.

β.

Η παράγραφος 10.5.3 του Σ.Π.Ε.Σ. τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα
αποδείξουν ότι το στοιχείο ή ο φορέας δεν έχει την απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα, ο Ανάδοχος υποβάλλει
προς έγκριση στην Υπηρεσία τρόπους επιδιόρθωσης στην έκταση που απαιτείται και ζητεί τις σχετικές
οδηγίες. Στην περίπτωση που απαιτείται ανακατασκευή, αυτή γίνεται µε δαπάνη και µέριµνα του Αναδόχου.
Όλες οι επιδιορθώσεις θα γίνονται εντός µιας εβδοµάδας από τον εντοπισµό των ελαττωµατικών περιοχών
και τα απορριπτέα υλικά θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο.»

γ.

Συµπληρωµατικά ισχύουν και τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο 341.4 του άρθρου «Άοπλα και
Οπλισµένα Σκυροδέµατα».
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344.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες
Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α.

την προµήθεια των πάσης φύσης απαιτούµενων υλικών και τη µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση
(αδρανή οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και αντοχής
και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η
υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιµου
σκυροδέµατος, ώστε το σκυρόδεµα να παραµένει εργάσιµο)

β.

την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής και ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) τα
ακόλουθα:

-

την ανάµιξη του σκυροδέµατος, τη µεταφορά του στο εργοτάξιο, την εκτόξευση και τη συντήρηση του
τη σύνταξη Μελέτης Σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων πριν από την
έναρξη παρασκευής σκυροδεµάτων

-

τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα

-

την ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, των
συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κτλ, των συστηµάτων θέρµανσης ή
και άλλων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη
δαπάνη σύνταξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή
κρύο καιρό και παγετό).

-

τις ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κτλ από αιτίες
που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από
την τεχνική µελέτη του έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς
διαστάσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια.

-

τις δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών, οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε
είδους όπως επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την
πλήρη εργασία και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

την κατασκευή δειγµάτων εργασίας
την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού για την έντεχνη και έγκαιρη
αποπεράτωση των εργασιών

344.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή
α.

Οι εργασίες κατασκευής εκτοξευόµενου σκυροδέµατος θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3) εκτοξευµένου
σκυροδέµατος. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.

β.

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν)
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις εργασίες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Η (οι) τιµή (ές)
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο
«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».
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345.

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

345.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Το παρόν άρθρο αφορά στην προσθήκη στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα, όπου αυτό προβλέπεται για τις
κατασκευές που πρόκειται να δεχθούν νερό (π.χ., δεξαµενές) και γενικά για όσες κατασκευές δοθεί σχετική εντολή
της Υπηρεσίας.

345.2 Υλικά
Ο τύπος και η αναλογία πρόσµιξης του στεγανωτικού που θα χρησιµοποιηθεί θα προταθεί από τον Ανάδοχο και
θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τεκµηριωµένα στοιχεία της βιοµηχανίας κατασκευής του στεγανωτικού
συνοδευόµενα από πιστοποιητικά του ΚΕ∆Ε (Κέντρου Ερευνών Υπουργείου ∆ηµ. Έργων) ή άλλου
αναγνωρισµένου εργαστηρίου προκειµένου να εγκριθεί η χρήση του.
Το στεγανωτικό πρέπει να µην επηρεάζει την ποιότητα του σκυροδέµατος και κυρίως την αντοχή του, να µη
λειτουργεί δυσµενώς στον ερπυσµό ή/και στη συστολή πήξεως και να µην προκαλεί οποιεσδήποτε επιδράσεις
στον σιδηρό οπλισµό.

345.3 Εκτέλεση Εργασιών
Η ανάµιξη του στεγανωτικού θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της βιοµηχανίας κατασκευής του.

345.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για το στεγανωτικό µάζας σκυροδέµατος περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες
τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα
ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για :
•

την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του στεγανωτικού

•

την ανάµιξη του στεγανωτικού στο σκυρόδεµα

•

τη διενέργεια δοκιµών, έκδοση πιστοποιητικών κτλ.

345.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή
Οι εργασίες προσθήκης στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) υλικού, πλήρως
περαιωµένων, ανά σχετική κατηγορία που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες στεγανωτικού µάζας. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν)
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί
Όροι».
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346.

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

346.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη στεγάνωση αρµών (π.χ., διακοπής εργασίας) υδατοστεγανών κατασκευών από
οπλισµένο σκυρόδεµα που πρόκειται να δεχθούν νερό (π.χ., δεξαµενές), µε τη χρήση ταινιών στεγάνωσης.

346.2 Υλικά
Γενικά
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των ταινιών στεγάνωσης που πρόκειται
να χρησιµοποιηθούν.
∆εν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης υδατοστεγανών κατασκευών εάν δεν έχουν εγκριθεί και
δεν έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο τα παραπάνω υλικά.
Στεγανωτικές ταινίες
Οι στεγανωτικές ταινίες που χρησιµοποιούνται σε αρµούς σε υδατοστεγανές κατασκευές θα έχουν ελάχιστο
πλάτος 240 mm, θα είναι από ελαστικό ή PVC, ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, στις µηχανικές τριβές και στις
προσβολές από νερό και φυσικά άλατα. Οι ταινίες και τα υλικά συγκόλλησής τους θα προέρχονται όλα από τον
ίδιο κατασκευαστή.

346.3 Εκτέλεση Εργασιών
Οι ταινίες στεγάνωσης πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να είναι
καλά στερεωµένες στη σωστή τους θέση κατά τη σκυροδέτηση και το σκυρόδεµα να συµπυκνώνεται καλά γύρω
από αυτές, έτσι ώστε να µην υπάρξουν κενά. Όπου υπάρχει οπλισµός, θα πρέπει να αφεθεί κατάλληλη απόσταση
µεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης για να είναι δυνατή η καλή συµπύκνωση του σκυροδέµατος στα σηµεία
αυτά. Οι θέσεις των µέσων στήριξης των ταινιών που τοποθετούνται επιφανειακά θα είναι σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του κατασκευαστή. ∆εν επιτρέπεται να δηµιουργηθούν τρύπες δια µέσου των ταινιών στεγάνωσης.
Οι συνδέσεις των ελαστικών ταινιών ή των ταινιών από PVC µεταξύ τους (µατίσεις, γωνίες) θα πραγµατοποιούνται
µε κατάλληλες θερµοσυγκολλητικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

346.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες εργασίες και την χρήση κάθε
είδους υλικού και εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης τοποθέτηση ταινιών στεγάνωσης.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για :
•

την προµήθεια των απαραίτητων υλικών

•

τη µεταφορά στο εργοτάξιο

•

την εγκατάσταση στο έργο

346.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή
Οι εργασίες στεγανωτικών ταινιών θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) αρµών, πλήρως περαιωµένων, ανά
σχετική κατηγορία που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της
παρούσας ΓΤΣΥ.
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες στεγανωτικών ταινιών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν)
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί
Όροι».
Σηµειώνεται ότι µε την ίδια τιµή θα πληρωθεί ο Ανάδοχος και στην περίπτωση που χρησιµοποιήσει, µετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, άλλη µέθοδο στεγάνωσης του αρµού (π.χ. ανοξείδωτες µεταλλικές λάµες).
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