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Τ.Π. 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στις χωματουργικές εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη κατασκευή διαμόρφωσης του χώρου ταφής του έργου.
2. Σχετικοί Κανονισμοί



Η εγκύκλιος 9 /26-2-2013 του ΥΠ .ΑΝ .ΥΠ. ΜΕΤ.& ΔΙΚΤΥΩΝ για την αναπροσαρμογή και συμπλήρωση
Ενιαίων Τιμολογίων Έργων.
 Η εγκύκλιος 26/4-10-2012 περί ¨Έγκρισης τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα¨ .
 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
 Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
 Oι τελευταίες
εκδόσεις των Ευρωκωδίκων, καθώς και όλοι οι ισχύοντες σχετικοί κανονισμοί θα
εφαρμόζονται γι α τα έργα αυτά.
Αντίστοιχα Βρετανικά BS ή Γερμανικά Πρότυπα DIN ή Πρότυπα της Ε.Ε. μπορούν να υιοθετηθούν από τον
Ανάδοχο ως εναλλακτική λύση, υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως της Επίβλεψης και της αποδείξεως ότι
είναι πράγματι ισοδύναμα ή και καλύτερα. Οι εθνικοί κανονισμοί πρέπει να εφαρμόζονται και αν είναι
αναγκαστικοί θα έχουν προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε άλλου κανονισμού, που μπορεί να έχει καθορισθεί.
Γενικώς, τα πρότυπα και οι κανονισμοί που θα εφαρμόζονται σχετικά με τα υλικά, την ποιότητα εργασίας και
τις απαιτούμενες δοκιμές, θα είναι σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός από τις περιπτώσεις που θα έχει εγκριθεί
ένα εναλλακτικό και ισοδύναμο πρότυπο.
3. Περιγραφή των έργων
3.1 Εργασίες που αφορούν το παρόν τμήμα
Το τμήμα αυτό αφορά στην εκτέλεση όλων των έργων εκσκαφής και διαμόρφωσης, κατασκευή στρώσεων
έδρασης θεμελίων, προσωρινών ή μόνιμων αντλήσεων ύδατος και αποστραγγίσεων κ.λ.π.
Εάν χρειασθεί να γίνει κατασκευή αντιστηρίξεων με πασσαλοσανίδες, θεωρείται ότι πρέπει να καλύπτεται από
τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.
3.2 Προσόντα

Όλοι οι χειριστές ειδικών μηχανημάτων, οι οδηγοί καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο
στις εργασίες σανιδώσεως και αντιστηρίξεως, θα πρέπει να είναι άτομα με εξειδίκευση στις επί μέρους εργασίες
τους.
3.3 Ανοχές και επιτρεπόμενες αποκλίσεις
Τα χωματουργικά έργα θα εκτελούνται σε τέτοιο βαθμό ακριβείας, που θα επιτρέπει τη σωστή
εκτέλεση των μετέπειτα εργασιών, ιδιαιτέρως δε των εργασιών σκυροδέματος, διαστρώσεων κ.λ.π.
Επιπλέον εκσκαφές, για κατασκευές, πέραν των πραγματικών κατασκευαστικών διαστάσεων, είτε
για τη διευκόλυνση του Αναδόχου είτε λόγω λάθους, δεν θα αποζημιώνονται.
4. Διερεύνηση του εδάφους και χάραξη
Α. Κατά το στάδιο της δημοπρασίας οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους
λαμβάνοντας υπόψη τα εδαφοτεχνικά στοιχεία της μελέτης είτε διερευνώντας περαιτέρω τις συνθήκες του
εδάφους θεμελίωσης με δική τους ευθύνη και δικά τους έξοδα, χωρίς καμία απαίτηση από την Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τη σωστή ερμηνεία όλων των πληροφοριών που θα του παρασχεθούν και
θεωρείται ότι έχει συμπεριλάβει στις τιμές του τις λογικώς αναμενόμενες μεταβολές των φυσικών, χημικών,
υδρολογικών και κλιματολογικών συνθηκών που έχουν υποδειχθεί.
Β. Ο Ανάδοχος έχει τη ευθύνη της χάραξης των έργων και θα του παραδοθούν τα κατάλληλα σχέδια που θα
δείχνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως γραμμές αναφοράς, κύριοι άξονες κτιρίων και κατασκευών, ύψη
και στάθμες και χωροσταθμικά στοιχεία για τη σωστή χάραξη των Έργων.
Γ. Όλες οι άλλες απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες κλπ. θα πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, ο
οποίος και θα φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των εργασιών αυτών.
Οι εργασίες αυτές θα γίνουν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση και χωρίς άλλη προθεσμία χρόνου.
Δ. Μετά την ολοκλήρωση της χάραξης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετική έκθεση, προτού
αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Εκσκαφές Θεμελιώσεων
Το βάθος των εκσκαφών θα είναι όπως δίδεται στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης της Υπηρεσίας ή σε
περίπτωση κακών συνθηκών εδάφους θα καθορίζεται από τη φέρουσα ικανότητα του εδάφους, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Επίβλεψης.
Τα επίπεδα εκσκαφών θα πρέπει να είναι αλφαδιασμένα με απόκλιση +- 1,5 cm από την απαιτούμενη στάθμη
που θα έχουν υποστεί την αναγκαία συμπύκνωση.
Τα επίπεδα εκσκαφών θα πρέπει να ελεγχθούν από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος έχει πλήρη ευθύνη της
αντιστηρίξεως των πρανών όλων των εκσκαφών. Σε περιπτώσεις ασταθών εδαφών ή εδαφών επηρεαζομένων
από την υγρασία, οι μέθοδοι που προτίθεται να εφαρμόσει ο Ανάδοχος για τις εκσκαφές και την συμπύκνωση
θα πρέπει να συμφωνηθούν με την Επίβλεψη πριν από την εκτέλεση των εργασιών. Εάν το ζητήσει η
Επίβλεψη, ο Ανάδοχος θα πρέπει με δικά του έξοδα να αποδείξει τη σταθερότητα των εκσκαφών.
2. Έλεγχος, συσσώρευση και διάθεση των Προϊόντων εκσκαφής.
Α. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Επίβλεψης σχετικά με την αποθήκευση και τη
μετέπειτα χρησιμοποίηση του εκσκαφέντος υλικού.
Το τυχόν κατάλληλο επιφανειακό φυτικό έδαφος θα αφαιρεθεί σε πάχος 20~40 cm, θα μεταφερθεί και θα
συσσωρευθεί σε χώρο που θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Επίβλεψη. Το υλικό αυτό
είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στον Περιβάλλοντα χώρο, μετά από έγκριση της Επίβλεψης.
Β. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της αφαιρέσεως των ακαταλλήλων και πλεοναζόντων εκσκαφέντων
χωμάτων και της μεταφοράς των σε μία κατάλληλη χωματερή, η οποία θα στρωθεί επαρκώς και θα είναι αυτόαποστραγγιζόμενη. Όλες οι σχετικές δαπάνες και επιβαρύνσεις σχετικά με την εργασία αυτή θα έχουν
συμπεριληφθεί στην τιμή προσφοράς. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Επίβλεψη αποδείξεις για τυχόν
επίσημες άδειες που χρειάζονται και έχει λάβει σχετικά με τη Χωματερή. Οι χωματερές θα βρίσκονται σε
τέτοιες θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι οχετοί, αποχετεύσεις ή κατασκευές δρόμων δεν θα γεμίζουν από ιλύ
που θα παρασύρεται από τις χωματερές όταν θα βρέχει. Τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν από την
αιτία αυτή θα επιδιορθώνονται με έξοδα του Αναδόχου.

Γ. Ενδιάμεσες συσσωρεύσεις εκσκαφέντων χωμάτων θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Επίβλεψης.
Λανθασμένες συσσωρεύσεις θα πρέπει να επανασυσσωρεύονται από τον Ανάδοχο με έξοδα του.
Δ. Τυχόν εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες που εκτελούνται κατά στάδια σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους και εκτός σειράς, δεν θα υπόκεινται σε πρόσθετες πληρωμές.
3. Επιχώσεις και Επιχωματώσεις, Αναμοχλεύσεις και Επανασυμπυκνώσεις
Α. Οι επιχώσεις και οι επιχωματώσεις θα γεμίζονται και θα συμπυκνώνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,
εκτός εάν έχει προσδιορισθεί άλλη συμπύκνωση. Ο Ανάδοχος θα είναι απολύτως υπεύθυνος για ζημιές που
μπορεί να προέλθουν από καθίζηση κτιρίων και κατασκευών λόγω πλημμελούς σκυροστρώσεως και
συμπυκνώσεως και θα πρέπει να επανορθώσει τέτοιες ζημιές με δικά του έξοδα.
Β. Οι επιχώσεις και επιχωματώσεις θα εκτελούνται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το πάχος των 30 cm.
Γ. Η Επίβλεψη μπορεί κατά καιρούς να απαιτήσει απόδειξη της ρητώς ορισθείσης ξηράς πυκνότητας κατά το
τροποποιημένο σύστημα AASHTO. Το κόστος των δοκιμών αυτών θα έχει συμπεριληφθεί στις ανά μονάδα
τιμές.
Δ. Δεν θα επιτρέπονται μη προβλεπόμενες επιχωματώσεις προερχόμενες από υπερβάσεις εκσκαφών.
Ε. Σε περιπτώσεις προεξέχοντος βράχου ή κενών σε υποστρώματα, μπορεί να χρειασθεί να προχωρήσει η
εκσκαφή σε βάθος στάθμης εδράσεως κατά των θεμελιώσεων και να συμπληρωθεί η διαφορά με ισχνό
σκυρόδεμα.
Στ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η στάθμη εδράσεως χρειάζεται να κατέβει κάτω από τη στάθμη της
πλάκας θεμελιώσεως, η επιπλέον εκσκαφή θα επιχωματωθεί με συμπυκνούμενα υλικά σε βαθμό
συμπυκνώσεως 98% ξηράς πυκνότητας κατά το τροποποιημένο σύστημα ΑΑSHTO.
Η διαμορφωμένη στάθμη εκσκαφής δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τη μηκοτομή περισσότερο από +-3cm.
Το ποσοστό της περιεχομένης υγρασίας του εδάφους κατά το χρόνο διαστρώσεως και συμπυκνώσεως θα είναι
ίσο με τη βέλτιστη υγρασία κατά τη δοκιμή Proctor ή όπως καθορίζεται από την Επίβλεψη.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή οχλήσεων και βλαβών παρακείμενων κτιρίων από τους
κραδασμούς, εάν χρησιμοποιηθούν μέθοδοι δυναμικής συμπύκνωσης.
4. Σανίδωση και Αντιστήριξη
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει όλες τις εκσκαφές από αστοχία πρανών με διαμόρφωση πρανών κατάλληλης
κλίσης, ή με όποια άλλη μέθοδο θεωρεί ως κατάλληλη και εφ’ όσον έχει εγκριθεί από την Επίβλεψη.
Όλα τα μέσα για την υποστήριξη των εκσκαφών, συμπεριλαμβανομένων και των επικλινών πρανών, θα
θεωρούνται ότι έχουν συμπεριληφθεί στην τιμή.
5. Αντιστηρίξεις με Πασσαλοσανίδωμα
α. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι πασσαλοσανιδώματος, θα πρέπει να λαμβάνεται η έγκριση της
Επίβλεψης.
β. Η έμπηξη των πασσάλων ή πασσαλοσανίδων θα πρέπει να γίνεται με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή,
ακολουθώντας αυστηρά τα σχετικά μέτρα ασφαλείας, διατάξεις και κανονισμούς αποφυγής ατυχημάτων και
ειδικά σε σχέση με τυχόν εμπόδια που μπορεί να συναντηθούν.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή οχλήσεων και βλαβών παρακείμενων κτιρίων από τους
κραδασμούς, εάν χρησιμοποιηθούν μέθοδοι δυναμικής έμπηξης πασσαλοσανίδων.
γ. Όλες οι ζημιές που τυχόν προξενηθούν στην περιοχή των εκσκαφών και που απορρέουν από την καθίζηση
του εδάφους θα επιδιορθώνονται αμέσως με έξοδα του Αναδόχου. Ακόμα και ζημιές από καθιζήσεις που
τυχόν παρουσιασθούν αργότερα και μετά την παραλαβή του έργου σε περιοχές πλησίον της περιοχής των
εκσκαφών, θα πρέπει να επανορθώνονται από τον Ανάδοχο, μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για το
Έργο.

δ. Η Αφαίρεση της αντιστηρίξεως και των ενισχύσεων θα ακολουθείται από την άμεση επιχωμάτωση των
σκαμμάτων ή του χώρου εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η επιχωμάτωση οι πάσσαλοι θα αφαιρούνται μέσω
δονούμενου εξοπλισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία γρήγορη, ασφαλή και αθόρυβη εξόλκευση των
πασσάλων. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει απόδειξη της σταθερότητας του έργου του. Οι οπές των
πασσάλων θα πρέπει να γεμιστούν με άμμο μεγέθους 0-7 mm και να δονηθούν.
6. Κεκλιμένα Πρανή και Χώροι Εργασίας
Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να δημιουργήσει όλους τους απαραίτητους χώρους εργασίας.
Τα κεκλιμένα πρανή θα προστατεύονται καταλλήλως κατά των δυσμενών καιρικών επιπτώσεων, δηλαδή είτε
υπερβολικό στέγνωμα είτε μαλάκωμα, παρέχοντας κάλυμμα για το έδαφος ή κάποια άλλη κατάλληλη μέθοδο
που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
7. Άντληση ύδατος και προστασία από ρέοντα ύδατα
7.1 Γενικά
Θα πρέπει ο Ανάδοχος να προβλέψει στη τιμή προσφοράς του την δαπάνη-άντλησης των υδάτων και την
προστασία των έργων από το νερό, είτε τούτο προέρχεται από την βροχή είτε από το υπέδαφος.
7.2 Εγκατάσταση απομάκρυνσης ύδατος
Η δαπάνη για τις αποστραγγιστικές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνει και όλα τα έξοδα για την εγκατάσταση και
την μετέπειτα αποξήλωση του εξοπλισμού για την απομάκρυνση των επιφανειακών ρεόντων και υπογείων
υδάτων από τις εκσκαφές υπογείων και άλλων παρόμοιων εκσκαφών.
Το σύστημα απομάκρυνσης ύδατος θα αποτελείται:
α. Από φρεάτια συγκεντρώσεως του νερού-η τοποθέτηση, ο αριθμός και η θέση τους στα Έργα στην επιλογή
του Αναδόχου.
β. Από σωλήνες αναρροφήσεως.
γ. Από αντλίες συμπεριλαμβανομένης και μίας εξέδρας εργασίας, με προστατευτικό κάλυμμα και η σχετική
ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
δ. Από τους σωλήνες πιέσεως από τις αντλίες προς την αποχέτευση.
7.3 Φρεάτια συγκεντρώσεως νερού
Όλα τα φρεάτια συγκεντρώσεως νερού, τα αυλάκια αποστραγγίσεως, κλπ. που θα έχουν παραμείνει μετά την
απομάκρυνση του συστήματος αφαιρέσεως του εδάφους θα επιχωματωθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
παρόντος τμήματος και με την αποδοχή της Επίβλεψης.
7.4 Πυθμένες εκσκαφών
Η απομάκρυνση των υδάτων θα γίνεται έτσι ώστε, να αποφεύγεται το μαλάκωμα και η αποσάθρωση των
πυθμένων των εκσκαφών, ιδιαιτέρως δε στους πυθμένες των πρανών και κάτω από το σκυρόδεμα των
θεμελιώσεων.
7.5 Απορροή των υδάτων
Τα ύδατα από τις εκσκαφές δεν θα πρέπει να οδηγούνται σε χαντάκια χωρίς τη γραπτή άδεια της Επίβλεψης
και τέτοιες άδειες δεν θα παρέχονται παρά μόνον εάν ο Ανάδοχος έχει δημιουργήσει,
Ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Επίβλεψης, μία αποτελεσματική δεξαμενή καθιζήσεως ή κατακράτησης της
άμμου, δια μέσου των οποίων θα πρέπει να περνούν όλα τα νερά αυτά, προτού εκκενωθούν στα χαντάκια.
7.6 Υποσκαφή άλλων τμημάτων του ΄Εργου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει φροντίσει να μην προκαλέσει την δημιουργία σπηλαίων (υποσκαφών) σε άλλα
τμήματα του έργου ή άλλες ιδιοκτησίες με την άντληση των υδάτων.
Εάν όμως παρά ταύτα παρουσιασθεί τέτοια εξασθένιση, θα πρέπει αμέσως να προβεί σε επανορθώσεις,
συμμορφούμενες προς τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

8. Εργασίες Κατεδάφισης- Καθαιρέσεων- Αποξηλώσεων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατεδαφίσει, αποξηλώσει και απομακρύνει από το Εργοτάξιο (χώρο Παρεμβάσεων)
όλες τις κατασκευές (ασφαλτοτάπητα, οπλισμένα και άοπλα σκυροδέματα, φωτιστικά και δίκτυα παροχών,
πλάκες οποιουδήποτε τύπου, κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά κλπ.) και γενικά κάθε τι που υπάρχει στο
εργοτάξιο, το οποίο θα εμπόδιζε την πρόοδο των εργασιών και εφόσον έχει την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι
εργασίες θα εκτελεσθούν με την δέουσα προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Θα ληφθεί
ιδιαίτερη μέριμνα κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ώστε να μην προκληθούν βλάβες στα δίκτυα των
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
9. Απαγωγή Υδάτων
Καθ’όλη τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών τα όμβρια, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα θα πρέπει να
απάγονται μόλις εμφανιστούν, χωρίς να προκαλούν ζημιές στο Έργο.
Όλες οι επιχώσεις και επανεπιχώσεις θα εκτελεσθούν κατά τρόπον ώστε τα επιφανειακά ύδατα να μπορούν να
απορρέουν κατάλληλα, ακόμη και κατά τη περίοδο των βροχών και οι περιοχές που επιχώνονται να μην
υφίστανται κορεσμό ή να λασπώνουν.
Γ.ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
1. Βάσεις και υποβάσεις με θραυστό υλικό
1.1 Αντικείμενο
Οι εργασίες που καλύπτονται από αυτή την Προδιαγραφή αφορούν την κατασκευή των στρώσεων των
βάσεων και υποβάσεων σύμφωνα με τις διαστάσεις και τις διατομές που δείχνονται στα σχέδια.
1.2 Ισχύουσες Προδιαγραφές
Πέραν των τροποποιήσεων που περιγράφονται στη συνέχεια, ισχύουν υποχρεωτικά οι εξής Πρότυπες Τεχνικές
Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του τ.Υπουργείου Δημοσίων Έργων, οι οποίες αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας προδιαγραφής.
Α. Π.Τ.Π.-Ο-150 Κατασκευή υποβάσεων οδοστρωμάτων δι’ αδρανών υλικών σταθεροποιημένου τύπου
Β. Π.Τ.Π.-Ο-155 Κατασκευή βάσεων οδοστρωμάτων δι’ αδρανών υλικών σταθεροποιημένου τύπου
1.3 Προετοιμασία Σκάφης Έδρασης
Η σκάφη έδρασης βάσεως-υποβάσεως θα μορφωθεί σύμφωνα με τα υψόμετρα και τις κλίσεις που
προσδιορίζονται από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες της Υπηρεσίας και την τεχνική περιγραφή ή σύμφωνα
με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα διατηρείται συνεχώς σε συνθήκες τέτοιες που να εξασφαλίζουν επαρκή
αποστράγγιση. Πριν διαστρωθεί το υλικό της εξυγίανσης των επιχωμάτων, η σκάφη θα διαμορφώνεται στα
επιθυμητά υψόμετρα με την χρήση ισοπεδωτήρων που θα συμπυκνωθεί με τρόπο ώστε το υλικό της
εξυγίανσης να μην αναμιχθεί με το υποκείμενο υλικό κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. Όπου απαιτείται ή
όταν ορίζεται από την Υπηρεσία θα γίνεται προσθήκη νερού στο υποκείμενο υλικό και θα κυλινδρώνεται με
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης επιτυγχανόμενης
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη μέθοδο ΑΑSHTO T-180. Ειδικότερα τα τελευταία 30 cm της σκάφης
έδρασης θα συμπυκνώνονται στο 100% της κατά τα ανωτέρω επιτυγχανόμενης πυκνότητας.
Η σκάφη έδρασης θα ελεγχθεί και θα γίνει αποδεκτή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την έναρξη
κατασκευής των στρώσεων της εξυγίανσης των επιχωμάτων.
1.4 Κατασκευή Υπόβασης με αδρανή σταθεροποιημένου τύπου (χωρίς συνδετικό υλικό)
Η παράγραφος αυτή αφορά την προμήθεια ή παραγωγή και διακίνηση στο χώρο του Έργου, θραυστού υλικού
από λίθους λατομείου ή από συλλεκτά προϊόντα, κατάλληλα για την κατασκευή της υπόβασης σε στρώσεις
πάχους δέκα (10) εκατοστών μετά την συμπύκνωση. Ο αριθμός των στρώσεων θα είναι αυτός που δείχνεται
στα σχέδια.
Τα υλικά, ο εξοπλισμός, η παραγωγή του υλικού, η προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης, η διάστρωση των
αδρανών υλικών, η συμπύκνωση, η τελική επιθεώρηση της στρώσης και η ποιότητα των υλικών θα είναι όπως

περιγράφεται στα αντίστοιχα Κεφάλαια 2 έως 9 της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Π.Τ.Π.-Ο-150 του
τ.Υπουργείου Δημοσίων Έργων (τ.ΥΠΔΕ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Προδιαγραφής.
Το υλικό κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα είναι διαβάθμισης (Β),(Γ) ή (Ε) του πίνακα 1 της Π.Τ.Π.-Ο 150 του
τ.ΥΠΔΕ.
Η επιλογή της θέσης λήψης των αδρανών υλικών και η καταλληλότητα τους θα πρέπει, να εγκριθούν από το
ΚΕΔΕ ή το υπό τούτο προτεινόμενο Περιφερειακό Εργαστήριο.
Σε σχέση με την Π.Τ.Π.-Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ.Υ.Δ.Ε. στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι
παρακάτω συμπληρώσεις-τροποποιήσεις.
Α. Μηχανικά χαρακτηριστικών υλικών
Οι υποβάσεις από θραυστό
ή συλλεκτό αμμοχάλικο μη κατεργασμένο (χωρίς συνδετικό υλικό) θα
κατασκευσθούν σύμφωνα με την Π.Τ.Π.- Ο-150 με την ακόλουθη μεταβολή σχετικά με τα απαιτούμενα
μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της Π.Τ.Π.-Ο-150:
Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO: Τ-96 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 40%.
Β. Απαιτήσεις επιφάνειας
Οι «απαιτήσεις επιφάνειας» που προβλέπονται στην Π.Τ.Π.-Ο 150 τροποποιούνται ως ακολούθως:
Ι. Στάθμη άνω επιφάνειας
Η άνω επιφάνεια που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της υπόβασης, πρέπει να ανταποκρίνεται
προς την επιφάνεια της μελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από +2,00 cm.
ΙΙ. Ομαλότητα άνω επιφάνειας
Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ, παράλληλα και κάθετα προς
την διαμορφωμένη επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού
ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,00 cm.
Η εφαρμογή του 4μετρου πήχυ θα γίνεται στα τμήματα εκείνα, στα οποία υπάρχει υποψία διακυμάνσεων
μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες.
ΙΙΙ. Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος.
1.5 Κατασκευή Βάσης με αδρανή σταθεροποιημένου τύπου (χωρίς συνδετικό υλικό)
Η παράγραφος αυτή αφορά την προμήθεια ή παραγωγή και διακίνηση στο χώρο του Έργου θραυστού υλικού
από λίθους λατομείου ή προϊόντα εκσκαφής κατάλληλα για την κατασκευή της βάσης σε στρώσεις πάχους 10
ή 12,5 cm μετά την συμπύκνωση.
Τα υλικά, ο εξοπλισμός, η παραγωγή υλικού, η προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης, η διάστρωση των
αδρανών υλικών, η συμπύκνωση, η τελική επιθεώρηση της στρώσης βάσης και η ποιότητα των υλικών θα
είναι όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα Κεφάλαια 2 έως 9 της Π.Τ.Π.-Ο 155 του τ. ΥΠΔΕ η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Προδιαγραφής.
Το υλικό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα είναι διαβάθμισης (Β),(Γ) ή (Ε) του Πίνακα 1 της Π.Τ.Π.-Ο 155 του
τ. ΥΠΔΕ.
Η επιλογή της θέσης λήψης των αδρανών υλικών και η καταλληλότητα αυτών θα πρέπει να εγκριθούν από την
Υπηρεσία.

Σε σχέση με την Π.Τ.Π.-Ο 155 εκδόσεως από το τ.Υ.Δ.Ε. στην προκειμένη περίπτωση θα ισχύσουν οι
παρακάτω συμπληρώσεις-τροποποιήσεις. Οι «απαιτήσεις επιφάνειας» που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2
της Π.Τ.Π.-Ο 155 τροποποιούνται ακολούθως:
Α. Στάθμη άνω επιφάνειας
Η άνω επιφάνεια που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς
την επιφάνεια της μελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από +- 2,00
cm.
Β. Ομαλότητα άνω επιφάνειας
Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχη, παράλληλα και κάθετα προς
την διαμορφωμένη επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της επιφάνειας του πήχη και της κάτωθεν αυτού
ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,00 cm.
Η εφαρμογή του 4μετρου πήχη θα γίνεται στα τμήματα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυμάνσεων
μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες.
Γ. Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος.
1.6 Δειγματοληψία και έλεγχοι
Η δειγματοληψία και ο έλεγχος που αφορούν τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα γίνονται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Π.Τ.Π.-Ο150 και Ο155.
Η δειγματοληψία και οι έλεγχοι που αφορούν την συμπύκνωση θα γίνεται με παρτίδες. Κάθε παρτίδα
αντιστοιχεί σε παραγωγή μιας μέρας όταν αυτή δεν αναμένεται να υπερβεί τα 2000 m2.,ή μισής μέρας όταν η
παραγωγή είναι μεταξύ 2000 m2 και 4000 m2.
Κάθε παρτίδα θα διαιρείται σε δύο ίσες υποπαρτίδες. Μια δοκιμή θα διεξάγεται για κάθε υποπαρτίδα. Οι θέσεις
δειγματοληψίας θα επιλέγονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με τυχαία επιλογή.
Κάθε παρτίδα θα γίνεται αποδεκτή από πλευράς συμπύκνωσης όταν η επί τόπου πυκνότητα είναι τουλάχιστον
το 98% για την υπόβαση και το 100% για την βάση της μέγιστης πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη μέθοδο AASHO από δείγματα που έχουν παρθεί από το προσκομισθέν υλικό. Τα
δείγματα θα συμπυκνώνονται και ελέγχονται σύμφωνα με την πρότυπη δοκιμή ASTM D1557. Οι επί τόπου
δοκιμές συμπύκνωσης θα γίνονται σύμφωνα με τις πρότυπες δοκιμές ASTM D1556 ή D2167.
Εάν η προδιαγραφόμενη πυκνότητα δεν έχει επιτευχθεί, ολόκληρη η παρτίδα θα πρέπει να ξαναδουλευτεί ή
και επανασυμπυκνωθεί και εν συνεχεία θα γίνουν άλλες δύο τυχαίες δειγματοληψίες. Η διαδικασία αυτή θα
επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί ο προδιαγραφόμενος βαθμός συμπύκνωσης.
Δ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ –ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του συμβατικού Τιμολογίου.

Τ.Π. 2: ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στις εργασίες κατασκευής αόπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων που απαιτούνται για την διαμόρφωση και ανάπλασης της
ευρύτερης περιοχής του έργου.
2. Ισχύουσες διατάξεις
Συμμόρφωση με τις συστάσεις και απαιτήσεις που αναγράφονται πιο κάτω εκτός αν προδιαγράφεται
διαφορετικά. Ο Ανάδοχος, μερίμνης του, θα εξασφαλίσει οιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που θα χρειαστούν
για την ολοκλήρωση των εργασιών.






Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-1997)
Ελληνικός Κανονισμός για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ-2000)
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ-2000)
Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ)
Αποφάσεις και εγκύκλιοι που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και
λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κλπ

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παραπάνω Κανονισμούς ή ελλείψει Ελληνικών Κανονισμών θα
ισχύουν κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι Ευρωκώδικες και οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί.
3. Απαιτήσεις
Αφορά στην προμήθεια των υλικών και μέσων παραγωγής επιτόπου του αόπλου και οπλισμένου
σκυροδέματος για κτιριακές κατασκευές, υπόγειες ή υπέργειες, συμπεριλαμβανομένων του ξυλοτύπου και
χάλυβα οπλισμού, καθώς και των προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα.
3.1 Προσόντα
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από ειδικευμένο προσωπικό σε κατασκευές σκυροδεμάτων.
Οι χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος πρέπει να είναι έμπειροι ώστε να τηρούν τις
προδιαγραφές σύνθεσης.
3.2 Ανοχές και επιτρεπόμενες αποκλίσεις
Όλες οι εργασίες σκυροδεμάτων θα εκτελεσθούν με τους κανόνες της τέχνης της υψηλής στάθμης και με
ακρίβεια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθεση των εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων. Ο βαθμός ακρίβειας
των κατασκευών θα βρίσκεται στα όρια ανοχών όπως αναγράφεται στα σχέδια ή προδιαγράφεται και αλλιώς
θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Διαστάσεις τοποθέτησης
±5mm

Διατομές στοιχείων από σκυρόδεμα
±5mm

Άνω στάθμη πλακών δαπέδων
±5mm
Η απόκλιση πακτωμένων αγκυρίων στο σκυρόδεμα ±3mm από την θεωρητική τους θέση και με κλίση από την
κατακόρυφο όχι μεγαλύτερη από 1:200. Θα στερεώνονται στη θέση τους με την βοήθεια μεταλλικής πλάκας ή
με τρόπο που θα εγκρίνει η επίβλεψη.
3.3 Δειγματοληψία
Κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ).
3.4 Υποβολές
Ο Ανάδοχος θα πάρει έγκριση της Υπηρεσίας για το εργαστήριο το οποίο θα προβαίνει στον έλεγχο των
υλικών και δοκιμών σύμφωνα με τον ΚΤΣ και θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εξακρίβωση των
αποτελεσμάτων. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τρία αντίγραφα Πιστοποιητικών όπου θα φαίνεται
ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές ως κατωτέρω:

ΑΔΡΑΝΗ: Κάθε εβδομάδα ή το πολύ κάθε 500m3 από κάθε είδους αδρανές υλικό.


ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Για κάθε φορτίο εντός τεσσάρων ημερών από την ημέρα παραλαβής του ή το πολύ εντός
οκτώ ημερών από την ημέρα παραγωγής του.
Πρόσθετοι έλεγχοι μπορούν να γίνουν αν η Υπηρεσία το απαιτήσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά από
απαίτηση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση την ονομασία της πηγής από την οποία
προτίθεται να προμηθεύεται αδρανή, καθώς και αποδεικτικά που να φαίνεται ότι το υλικό πληρεί τις απαιτήσεις
των προτύπων.
3.5 Έλεγχος και δοκιμές
3.5.1 Γενικά
Η δειγματοληψία και ο έλεγχος του σκυροδέματος θα πληρούν αυστηρά τον ΚΤΣ κατ’ ελάχιστο.
α. Εργαστήριο: Το εργαστήριο που θα προβαίνει στους ελέγχους θα είναι αναγνωρισμένο και επαρκώς
εξοπλισμένο, ώστε οι εργαστηριακοί και επιτόπου έλεγχοι να γίνονται σύμφωνα με τον ΚΤΣ.
Θα είναι ικανό να κάνει τους πιο κάτω ελέγχους και δοκιμές

Δοκιμές αντοχής σε θλίψη

Έλεγχος εργασιμότητας

Έλεγχος καθαρότητας και αγνότητας των αδρανών

Έλεγχος κοκκομετρικής διαβαθμίσεως

Μέτρηση περιεκτικότητας υγρασίας των αδρανών

Μέτρηση κάθισης και δείκτου συμπύκνωσης υγρού σκυροδέματος

Δοκιμή συστολής

Έλεγχος περιεκτικότητας σε αέρα
Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη.
β. Αναφορά αποτελεσμάτων των ελέγχων και δοκιμών

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μόλις ετοιμάζονται.

Τα πιστοποιητικά των ελέγχων θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα απαιτούμενα στοιχεία που
θα επιβεβαιώνουν ευκρινώς τα αποτελέσματα των δοκιμών. Βλέπε DIN 1048 τμήμα 5 και DIN 1045 τμήμα 4.3.

Τα αποτελέσματα της απαιτούμενης εργασιμότητας, αντοχής και ποιότητας των ελέγχων του
σκυροδέματος και του προκατασκευασμένου ωπλισμένου σκυροδέματος θα υποβάλλονται εις διπλούν.
γ. Δαπάνες: Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται για όλες τις δαπάνες των περιγραφέντων ελέγχων και δοκιμών
3.6 Κακοτεχνίες της κατασκευής
Κατασκευές που θα κριθούν κακότεχνες από την επίβλεψη πρέπει να καθαιρεθούν και να απομακρυνθούν.
Όλες οι δαπάνες για καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
3.7 Δοκιμαστικές φορτίσεις των κατασκευών
Ο έλεγχος αυτός στις κατασκευές ή σε τμήμα αυτών προτείνεται στον Ανάδοχο αν αυτό απαιτείται κατά την
κρίση της επίβλεψης.
Εάν η δοκιμαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει εξαιτίας ολικής ή μερικής αστοχίας των δοκιμίων του
σκυροδέματος, τότε τα έξοδα επιβαρύνεται ο Ανάδοχος.
Εάν η δοκιμαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει εξαιτίας μιας ή περισσοτέρων συνθηκών που καταμαρτυρούν
αμέλεια του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί για την δαπάνη αυτή μόνο εάν τα αποτελέσματα της
φόρτισης είναι ικανοποιητικά.
Εάν η δοκιμαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει για οποιοδήποτε άλλη αιτία, ο Ανάδοχος θα προβεί στην
δοκιμαστική φόρτιση και θα αποζημιωθεί για όλες τις δαπάνες ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα.
Η επίβλεψη θα κρίνει για το είδος της δοκιμής, το φορτίο και την ερμηνεία (αξιολόγηση) των αποτελεσμάτων.

4. Ημερολόγιο και Αρχείο
Ο Ανάδοχος θα τηρεί Ημερολόγιο Έργου, όπου θα αναγράφεται η πρόοδος των εργασιών και όπου θα
παρουσιάζει καθημερινά στην Επίβλεψη για έγκριση.
Α. Το ημερολόγιο θα περιέχει:

Το προσωπικό του εργοταξίου

Τις καιρικές συνθήκες

Τα σχέδια του εργοταξίου

Τους υπεργολάβους
Β. Αναφορικά με τις εργασίες σκυροδεμάτων θα τηρούνται καταστάσεις των εξής:

Σκυροδετήσεις-ημερομηνία και ώρα

Περιεκτικότητα τσιμέντου και εργασιμότητα κάθε παραγωγής ποσότητας σκυροδέματος

Έλεγχοι των δοκιμίων

Αναφορές στις καιρικές συνθήκες

Ειδικές μέθοδοι σκυροδέτησης που εφαρμόσθηκαν
5. Έλεγχοι πρόσθετων δοκιμίων
Εάν λόγω πρόωρης φορτίσεως σκυροδετηθέντων στοιχείων, οφειλομένης στην πρόοδο του έργου ζητηθούν
από την Επίβλεψη πρόσθετα δοκίμια για έλεγχο τότε ο Ανάδοχος θα προβεί στους ελέγχους χωρίς να
αποζημιωθεί ιδιαίτερα για τις δαπάνες αυτές.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Γενικά
Θα τηρηθούν οι ελάχιστες γενικές απαιτήσεις που προδιαγράφονται στον ΚΤΣ.
2. Μέτρηση και ανάμιξη εργοταξιακού σκυροδέματος μεγάλων έργων
Θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστο οι απαιτήσεις της παραγράφου 13.5 του Κ.Τ.Σ. Το νερό θα μετράται κατ’ όγκο ή
κατά βάρος ή με μετρητή λίτρων και οποιαδήποτε μέθοδος κι αν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να μπορεί να
προσαρμόζεται αμέσως για παροχή προκαθορισμένης ποσότητας νερού με ακρίβεια 1% μέχρι 10%. Μετά την
ολοκλήρωση της ανάμιξης δεν θα προστίθεται καμμία ποσότητα νερού.
Πρόσμικτα θα χρησιμοποιούνται αν εγκριθούν και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού. Ο Ανάδοχος
θα παράσχει αποδείξεις για την ακρίβεια της συσκευής παροχής.
Ο τύπος του συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος, η διαρρύθμιση, η τοποθέτηση, η προστασία, ο
τρόπος ζύγισης και ανάμιξης υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Το συγκρότημα θα είναι διαρρυθμισμένο
έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος όλων των χειρισμών ανά πάσα στιγμή.
Επίσης πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες διευκολύνσεις προς λήψη δοκιμίων σκυροδέματος για τον
έλεγχο της ομοιομορφίας.
3. Έτοιμο σκυρόδεμα
Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο σκυρόδεμα τότε ο εξοπλισμός ανάμιξης και μεταφοράς και η
μέθοδος σκυροδέτησης θα τύχουν της έγκρισης της Επίβλεψης.
Το έτοιμο σκυρόδεμα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 12.1 του Κ.Τ.Σ. της προδιαγραφής
αυτής, της σχετικής παραγράφου του DIN 1045 και ο προμηθευτής πρέπει να είναι ενήμερος με τις απαιτήσεις
αυτές.
Η περιεκτικότητα κάθε παραγωγής σκυροδέματος κατά βάρος σε τσιμέντο, νερό και αδρανή καθώς και ο
χρόνος παροχής του νερού θα αναγράφονται σε κάθε δελτίο παραλαβής από τον παρασκευαστή. Καμία
ποσότητα νερού δεν θα προστίθεται κατά την διαδρομή από το σημείο παραγωγής μέχρι το σημείο
σκυροδέτησης.

Ο αναμικτήρας του αυτοκινήτου μεταφοράς πρέπει να είναι τελείως άδειος πριν γεμίσει με νέο σκυρόδεμα. Τα
οχήματα μεταφοράς με ανάδευση δεν πρέπει να υπερφορτώνονται σύμφωνα με την ικανότητα παραγωγής
του προμηθευτή αλλά να προσαρμόζονται οι δόσεις προς την περιεκτικότητα των οχημάτων.
Εάν η μεταφορά του σκυροδέματος γίνει με αυτοκίνητο αναμικτήρα, τότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος
από την στιγμή της παροχής του νερού μέχρι τη στιγμή της εκκένωσης είναι 1 ώρα, εκτός αν η επίβλεψη
παρατείνει τον χρόνο (αν έχει προστεθεί επιβραδυντικό).
4. Μεταφορά σκυροδέματος
Η μεταφορά σκυροδέματος θα γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ποιότητά του και σύνθεση μέχρι το
σημείο εκκένωσης. Βλέπε επίσης DIN 1045 παράγραφος 10. Ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και διάφορα
μέσα ώστε η κατηγορία κάθε σκυροδέματος να είναι εξασφαλισμένη κάτω από οποιεσδήποτε εργοταξιακές
συνθήκες κατά την μεταφορά από τον αναδευτήρα μέχρι την τελική θέση σκυροδέτησης.
Ο μέγιστος χρόνος από την στιγμή της παραγωγής μέχρι την σκυροδέτηση είναι:

Για θερμοκρασίες σκυροδέτησης κάτω των 20Ί C : 45 λεπτά

Για θερμοκρασίες σκυροδέτησης μεταξύ 20Ί C και 30Ί C : 30 λεπτά

Για θερμοκρασίες σκυροδέτησης άνω των 30Ί C ο χρόνος αυτός ελέγχεται και καθορίζεται από την
επίβλεψη.
5. Σκυροδέτηση
Καμία ποσότητα νερού δεν επιτρέπεται να προστεθεί μετά το πέρας της ανάμιξης στο συγκρότημα
παραγωγής. Οι ξυλότυποι και οι αρμοί θα διαβρέχονται επαρκώς. Σκυροδέτηση σε γυμνές επιφάνειες εδάφους
θα γίνεται αμέσως μετά την προετοιμασία της επιφάνειας.
Δεν θα γίνεται σκυροδέτηση με τρόπο ο οποίος δημιουργεί απόμειξη-ανεπιθύμητο τελείωμα ή κακή ποιότητα
κατασκευής. Δεν θα γίνεται μεταφορά του σκυροδέματος με την βοήθεια του δονητού ή τσουγκράνες.
Απαγορεύεται η σκυροδέτηση σε τοίχους ή σε θεμέλια από ύψος πέραν του 1 μέτρου. Πριν την σκυροδέτηση
θα εξασφαλίζεται η προδιαγραφείσα κάλυψη του οπλισμού. Ο χώρος σκυροδέτησης και οι ξυλότυποι πρέπει να
είναι καλά καθαρισμένοι από σκουπίδια κλπ. Σέσουλες, κάδοι, χοάνες κλπ πρέπει να τηρούνται καθαρά από
επικαλύψεις σκληρυμένου σκυροδέματος και δεν θα πρέπει να βρέχονται κατά την χρήση. Θα πρέπει να γίνει
πρόβλεψη με κατάλληλα μέσα ώστε να ελέγχεται η θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά την διάστρωση να
μην υπερβαίνει τους 32Ί C. Για σκυροδέτηση σε θερμό περιβάλλον, βλέπε παραγ. 3.2.9 του Κ.Τ.Σ.
Εάν κατά την σκυροδέτηση της πλάκας δαπέδου συμβεί διακοπή σκυροδέματος πέραν των 30 λεπτών πρέπει
αμέσως να δημιουργούνται αρμοί.
Ο ρυθμός και η ποσότητα του σκυροδέματος πρέπει να προγραμματίζονται έτσι ώστε η σκυροδέτηση να είναι
άμεση και πρέπει να προβλέπεται ώστε τα κενά χρονικά διαστήματα ανάμεσα σε δύο σκυροδετήσεις να είναι
τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η μονολιθικότητα του σκυροδετηθέντος τμήματος.
Ο εξοπλισμός για την σκυροδέτηση πρέπει να έχει τέτοια ικανότητα ώστε να μην δημιουργεί κενά χρονικά
διαστήματα και καθυστερήσεις στην παραγωγή. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς δονητές και ανθρώπινο
δυναμικό ώστε η συμπύκνωση να γίνεται γρήγορα μετά την διάστρωση ακόμη και σε δύσκολες περιοχές.
Επίσης πρέπει να προβλέπεται και εφεδρικός εξοπλισμός για άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης.
6. Συμπύκνωση σκυροδέματος
Ο Ανάδοχος πρέπει μόλις ζητηθεί από την Επίβλεψη και πριν αρχίσουν οι κανονικές εργασίες να κάνει επίδειξη
της ικανότητας της μεθόδου που προβλέπεται για την συμπύκνωση. Ο αριθμός και το μέγεθος των δονητών
θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει την δόνηση σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος. Πρέπει να γίνεται
πρόβλεψη εφεδρικών δονητών: Για κάθε τρεις δονητές εν λειτουργία θα υπάρχει ένας εφεδρικός. Η δόνηση
πρέπει
να παρέχεται συστηματικά και σε τέτοια χρονικά διαστήματα ώστε οι ζώνες επιρροής να
υπερκαλύπτονται.
7. Αρμοί σκυροδέματος

Οι αρμοί διαστολής θα μορφωθούν κατά την σκυροδέτηση με την τοποθέτηση διογκωμένης πολυστερόλης
βαρέως τύπου και καταλλήλου πάχους ή άλλου ισοδύναμου υλικού, σύμφωνα με την στατική μελέτη.
8. Συντήρηση σκυροδέματος
Τις πρώτες επτά ημέρες το σκυρόδεμα θα διατηρείται υγρό είτε με ράντισμα αλλά χωρίς λιμνάζοντα νερά είτε
καλύπτοντας το με μία μεμβράνη να απορροφά και διατηρεί την υγρασία (λινάτσα). Κατά την διάρκεια επτά
ημερών η επιφάνεια του σκυροδέματος δεν πρέπει να στεγνώσει καθόλου σε κανένα σημείο. Μετά τις επτά
ημέρες η συντήρηση συνεχίζεται με απλούστερο τρόπο μέχρι την 21η ημέρα. Ο απλούστερος αυτός τρόπος θα
πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
9. Προστασία σκυροδέματος
Το σκυρόδεμα θα προστατεύεται ώστε να αποτραπούν ζημιές από τις καιρικές συνθήκες, από τα φυτά,
υπερφόρτιση ή οιαδήποτε άλλη αιτία. Οι επιφάνειες του σκυροδέματος που είναι εκτεθειμένες στους χώρους
άλλων εργασιών πρέπει να προστατεύονται για να αποτραπούν αποχρωματισμοί ή παραμόρφωση από
σκουριές και ζημιές από πτώσεις αντικειμένων κλπ Πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο αποκατάστασης
ελαττώματος, ο Ανάδοχος πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας του τρόπου και των υλικών
επιδιόρθωσης.
Κανένα τμήμα σκυροδέματος δεν θα καθαιρείται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. Στεγανό
σκυρόδεμα δεν θα φορτισθεί με νερό ή με άλλο τρόπο πριν περάσουν 21 ημέρες από την σκυροδέτηση.
10. Σκυροδέματος με υψηλές θερμοκρασίες (βλ. παρ. 12.9 του ΚΤΣ)
Οι αποθέσεις του τσιμέντου και οι σωροί των αδρανών δεν πρέπει να προσβάλλονται απευθείας από τις
ηλιακές ακτίνες. Τα αδρανή πρέπει να καταβρέχονται με ράντισμα αν χρειαστεί για να διατηρούνται υγρά. Το
νερό του σκυροδέματος πρέπει να αντλείται από το σκυρόδεμα. Εάν παροδικά αποθηκευτεί σε δεξαμενές,
αυτές πρέπει να είναι σε σκιά για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του όσο χαμηλότερα γίνεται. Ενώ η
θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερη από την θερμοκρασία του σκυροδετηθέντος
σκυροδέματος, όταν αυτό χρησιμοποιείται για την συντήρηση του σκυροδέματος.
Κατά την διάρκεια σκυροδέτησης με θερμές καιρικές συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται αυτές οι επιπλέον
προφυλάξεις ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι πρακτικά η σκυροδέτηση έγινε στην χαμηλότερη δυνατή
θερμοκρασία. Σε καμία περίπτωση η θερμοκρασία του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει τους 32ΊC κατά την
σκυροδέτηση.
Σε περίπτωση που επικρατήσουν ξηροί άνεμοι θα προβλεφθούν προσωρινοί ανεμοφράκτες. Ο Ανάδοχος θα
προβλέπει για επάρκεια νερού σωλήνες ποτίσματος και ακροφύσια ψεκασμού. Όλες οι επιφάνειες που θα
σκυροδετηθούν θα πρέπει να μένούν βρεγμένες αλλά χωρίς λιμνάζοντα νερά. Θα είναι απαραίτητο να γίνει
ψεκασμός με νερό των ξυλοτύπων και του σιδηροπλισμού. Το συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος πρέπει
να είναι σκιασμένο και βαμμένο άσπρο σε όλα τα σημεία. Το δίκτυο άντλησης και άλλες επιφάνειες πρέπει να
τηρηθούν δροσερότερες καλύπτοντα αυτές με υγρές λινάτσες και με ψεκασμούς νερού.
Εάν η θερμοκρασία της ημέρας και οι συνθήκες ξηρασίας είναι οριακές, η σκυροδέτηση πρέπει να
προγραμματισθεί για αργά το απόγευμα ώστε να αποτραπούν οι σοβαρές επιπτώσεις της θερμοκρασίας.
Όλες οι διαδικασίες σκυροδέτησης με θερμές καιρικές συνθήκες πρέπει να εγκριθούν λεπτομερώς από την
Υπηρεσία.
11. Τελειώματα επιφανειών σκυροδέματος με ξυλότυπο
Πριν την έναρξη των εργασιών συνιστάται στον Ανάδοχο να προβεί στην κατασκευή αρκετών ολοκληρωμένων
δειγμάτων με οπλισμό που θα δείχνουν κάθε τύπο τελειώματος αποκαλυπτομένης επιφάνειας για έγκριση.
Τα δείγματα αυτά θα τηρηθούν σαν πρότυπα και όλη η κατασκευή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από το
δείγμα.
Όλες οι επιφάνειες θα είναι ελεύθερες από κενά, κυψέλες ή άλλα ελαττώματα. Προτείνεται να γίνει ταξινόμηση
των επιφανειών του σκυροδέματος ανάλογα με τα είδη των ξυλοτύπων όπως καθορίζονται στην συνέχεια.

Δεν θα επιτρέπεται καμία αποκατάσταση της αποκαλυπτομένης επιφάνειας χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας.
Για κάθε είδος και για κάθε μέθοδο θα ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας.
Τμήματα τα οποία προορίζονται να επιχρισθούν και παρουσιάζουν πολύ λεία επιφάνεια θα μυστριθούν με
κονίαμα αμέσως μετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου.
12. Τελειώματα επιφανειών σκυροδέματος χωρίς ξυλότυπο
Το τελείωμα επιφάνειας σκυροδέματος χωρίς ξυλότυπο θα είναι σφραγισμένο, τριπτό, πατητό ή χτενισμένο,
σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς:
Α. Σφραγισμένο τελείωμα: Μορφώνεται με ισοπέδωση και ελαφρό κοπάνισμα του σκυροδέματος με πήχεις για
την δημιουργία ομοιόμορφης επιφάνειας, ομαλής ή με γραμμές. Το υλικό που εκχυλίζει απομακρύνεται με
πήχη αμέσως μετά την συμπύκνωση. Αποτελεί επίσης το πρώτο στάδιο για τα υπόλοιπα τελειώματα.
Β. Τριπτό τελείωμα: Συνίσταται στην δημιουργία ομοιόμορφης επιφάνειας με επεξεργασία τόση όση είναι
αναγκαία για να επαλειφθούν τα ίχνη που άφησαν οι πήχεις, με ξύλινο τριβίδι με το χέρι ή με μηχανικό τριβίδι
τύπου εγκεκριμένου από την Υπηρεσία. Η επιφάνεια δεν θα τριφτεί πριν το σκυρόδεμα έχει σκληρυνθεί
αρκετά ώστε να μην ανέρχεται στην επιφάνεια υπερβολική ποσότητα πολτού, που τότε θα πρέπει να
απομακρύνεται.
Γ. Πατητό τελείωμα: Γίνεται με σιδερένιο μυστρί που πιέζεται σταθερά και σχηματίζει σκληρή και λεία
επιφάνεια χωρίς ίχνη μυστρίματος. Το μύστρισμα δεν θα αρχίσει πριν η μεμβράνη υγρασίας εξαφανισθεί και το
σκυρόδεμα έχει σκληρυνθεί αρκετά ώστε να μην ανέρχεται στην επιφάνεια υπερβολική ποσότητα πολτού που
τότε θα πρέπει να απομακρύνεται.
Δ. Χτενισμένο τελείωμα (με ραβδώσεις): Μορφώνεται πριν σκληρυνθεί το σκυρόδεμα με συρματόβουρτσα
που χτενίζει την επιφάνεια κάθετα προς την διεύθυνση της κυκλοφοριακής ροής.
13. Ξυλότυποι
13.1 Κατασκευή του ξυλοτύπου
Η κατασκευή του ξυλοτύπου θα είναι ακριβής ως προς τη θέση, την στάθμη και στέρεη ώστε να αποτραπούν
αποκλίσεις ή κυρτώσεις κατά την σκυροδέτηση.
13.2 Στήριξη και δέσιμο του ξυλοτύπου
Ο ξυλότυπος, η στήριξη και το δέσιμό του πρέπει να είναι διαστασιολογημένα έτσι ώστε η σκυροδέτηση και
συμπύκνωση του σκυροδέματος να είναι ευχερής.
13.3 Αποξήλωση του ξυλοτύπου
Η αποξήλωση του ξυλοτύπου πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στις επιφάνειες
του σκυροδέματος.
13.4 Μέριμνα για τον ξυλότυπο
Ειδική φροντίδα θα ληφθεί για τον ξυλότυπο και τις παρυφές του διατηρώντας αυτές, ομοιόμορφα υγρές, έτσι
θα αποτραπεί η συστολή του ξυλοτύπου (πετσικάρισμα) και το άνοιγμα των αρμών.
13.5 Φαλτσογωνιές
Σε όλες τις εξωτερικές ακμές των χυτών επί τόπου του έργου στοιχείων της κατασκευής θα τοποθετηθούν
φαλτσογωνιές διαστάσεων 20x20mm στον ξυλότυπο. Αυτό ισχύει για τους αρμούς διακοπής ή τους αρμούς
κατασκευής των φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
13.6 Ξυλότυποι εμφανούς σκυροδέματος
Η κατασκευή του ξυλοτύπου του εμφανούς σκυροδέματος θα ανταποκρίνεται με τα κατωτέρω:

Θα χρησιμοποιείται λάδι το οποίο δεν θα λεκιάζει ούτε θα χρωματίζει τις επιφάνειες του
σκυροδέματος.


Δεν θα χρησιμοποιηθούν στηρίγματα και αγκύρια του ξυλοτύπου τέτοια που να αφήσουν σημάδια
ορατά στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Οι τρύπες για το πέρασμα των φουρκετών που δένουν τον
ξυλότυπο θα κλεισθούν επιμελώς μετά την απομάκρυνση του ξυλοτύπου.

Θα χρησιμοποιείται ικανός αριθμός στηριγμάτων – αποστάσεως, ώστε να υπάρξει ένα ικανό πάχος
κάλυψης του οπλισμού από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις Παραδοχές της εγκεκριμένης στατικής μελέτης. Το
είδος και οι θέσεις των στηριγμάτων αυτών θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
Στους κατωτέρω τύπους ξυλοτύπων κατατάσσονται δύο κατηγορίες ξυλοτύπων, ανάλογα με τις απαιτήσεις
τελειώματος των επιφανειών του σκυροδέματος.
Α. Συνήθης ξυλότυπος
Θα είναι ένα κανονικό τελείωμα επιφάνειας. Δεν παρουσιάζει σπουδαιότητα ούτε ο βαθμός λείας επιφάνειας,
ούτε η θέση του αρμολογήματος του ξυλοτύπου. Αυτούς ο τύπος ξυλοτύπου θα χρησιμοποιείται κυρίως για μη
ορατές επιφάνειες σκυροδέματος, π.χ. θεμελίωση, κανάλια σωλήνων κλπ που δεν προβλέπουν απαίτηση
υψηλότερης στάθμης ξυλοτύπου.
Β. Επιμελημένος ξυλότυπος
Θα είναι τελείωμα ανωτέρας στάθμης. Η επιφάνεια του σκυροδέματος θα είναι τελείως λεία και επίπεδη και
κάθε ίχνος από τους αρμούς θα είναι ελαχιστοποιημένο και σε καθορισμένη διάταξη.
Το πέτσωμα αυτού του ξυλοτύπου θα γίνει από betoform, μεταλλότυπο ή από άλλο ανάλογο υλικό σε μεγάλα
φύλλα, ώστε οι αρμοί να είναι οι λιγότεροι δυνατοί. Τα φύλλα θα τοποθετηθούν σε εγκεκριμένη διάταξη και
όπου είναι δυνατό οι αρμοί μεταξύ των φύλλων θα εναρμονίζονται με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, κατώφλια ή
ανώφλια ή η αλλαγή κατεύθυνσης της όψης. Σε όλους τους αρμούς μεταξύ των φύλλων θα προβλέπονται
ειδικοί σύνδεσμοι, ώστε να διατηρείται η ακρίβεια της ευθυγράμμου τοποθέτησης των φύλλων. Δεν θα
χρησιμοποιούνται κατεργασμένα φύλλα από χαρτόνι.
Οποιαδήποτε μέθοδο τελειώματος εκλέξει ο Ανάδοχος, την ίδια μέθοδο θα χρησιμοποιήσει για κάθε ξεχωριστό
τμήμα του κτιρίου με την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο τύπος αυτού του ξυλοτύπου χρησιμοποιείται σε τοιχεία,
υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες, κλιμακοστάσια, στηθαία κλπ.
14. Σιδηροί οπλισμοί
14.1 Γενικά
Γενικώς θα εφαρμοστεί ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, με ταυτόχρονη ισχύ των
αντίστοιχων Ευρωκωδίκων και DIN, για θέματα που δεν καλύπτονται από τον υπόψη Κανονισμό και επί πλέον
θα ισχύουν και οι ακόλουθες ξεχωριστές απαιτήσεις.
14.2 Τοποθέτηση
Πριν την τοποθέτηση του οπλισμού θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός του από σκόνη, σκουριά ή λίπος.
Η στερέωση και στήριξη του οπλσιμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παραμένει στην προκαθορισμένη θέση
κατά την σκυροδέτηση. Θα γίνει χρήση ενός ικανού αριθμού στηριγμάτων αποστάσεως ώστε να επιτευχθεί
πρέπουσα προστατευτική κάλυψη από το σκυρόδεμα.
14.3 Συγκόλληση οπλισμού
Γενικά δεν συνιστάται συγκόλληση οπλισμού. Αν όμως απαιτηθεί, θα χρησιμοποιούνται μόνο οπλισμοί
κατάλληλοι για ηλεκτροσυγκόλληση. Η εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης και οι έλεγχοί της υπάγονται στους
σχετικούς διεθνείς κανονισμούς. Η έγκριση της ηλεκτροσυγκόλλησης σιδηρού οπλισμού υπάγεται στην
αρμοδιότητα της Υπηρεσίας.
Αποστάσεις ράβδων και επικάλυψη του οπλισμού με σκυρόδεμα για τις κατασκευές επί τόπου. Ισχύουν οι
σχετικές διατάξεις του Νέου Κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.
15. Προδιαγραφές υλικών
15.1 Παράδοση, χειρισμός, αποθήκευση

α. Τσιμέντο
Η αποθήκευση του τσιμέντου θα γίνεται με τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολη την επιθεώρηση και αναγνώριση
κάθε ποσότητας ή τύπου με βάση τις αποδείξεις παραλαβής και κατανάλωση κατά την ακολουθία της
παραλαβής. Δείγματα θα λαμβάνονται για έλεγχο από κάθε ποσότητα που βρίσκεται στον τόπο του έργου.
Τσιμέντο που είναι αποθηκευμένο πέραν των τεσσάρων μηνών από το τελευταίο έλεγχο επανελέγχεται πριν
την χρησιμοποίησή του. Ποσότητες που θα κριθούν ακατάλληλες απομακρύνονται από το εργοτάξιο.
Για όλες τις ανωδομές θα γίνεται χρήση τσιμέντου κοινού τύπου Portland. Τσιμέντα αντιθειικά θα
χρησιμοποιούνται για όλες τις υπόγειες εργασίες εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά από την Υπηρεσία.
β. Αδρανή υλικά
Η αποθήκευση των αδρανών θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.4.1 του ΚΤΣ.
Τα αδρανή θα προέρχονται από μία εγκεκριμένη πηγή. Πρέπει να επιβεβαιωθεί η εξασφάλιση των ποσοτήτων
των αδρανών ώστε να έχουμε επιφάνειες σκυροδέματος της ίδιας ποιότητας και χρωματισμού. Τα αδρανή
πρέπει να είναι επαρκώς ελεύθερα από αλκαλικές-προσμίξεις ή άλλες ανεπιθύμητες χημικές ουσίες για να
επιτραπεί η χρήση τους στις κατασκευές των ανωδομών χωρίς ζημιογόνες χημικές αντιδράσεις από
απορροφήσεις των αλκαλικών του εξωτερικού χώρου.
γ. Περιεκτικότητα χλωριούχων και θειικών ουσιών στο σκυρόδεμα

Μέγιση επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε χλωρικά 0,05% κατά βάρος τσιμέντου.

Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θειικά 2,0% κατά βάρος τσιμέντου.
δ. Πρόσμικτα
Ο Ανάδοχος θα προβλέψει μια ανάλυση των βασικών ενεργών συστατικών, τον βαθμό εισχώρησης του αέρα,
σταθερότητα σε διάλυση και τις επιπτώσεις υπερβάσεις της δοσολογίας οποιουδήποτε προτεινόμενου
πρόσμικτου καθώς επίσης την επίδειξη της καταλληλότητας της προτιθέμενης εφαρμογής. Θα γίνει χρήση
προσμίκτων μόνο εκείνων που θα τύχουν της έγκρισης της επίβλεψης.
15.2 Μελέτη σύνθεσης σκυροδεμάτων
α. Γενικά
Ισχύει η παράγραφος 5.2 του ΚΤΣ. Οι κατηγορίες του σκυροδέματος προδιαγράφονται στα σχέδια με
αναφορά στον ΚΤΣ. Οι αναλογίες των συστατικών του σκυροδέματος συμπεριλαμβανομένου και του νερού θα
είναι διαλεγμένες έτσι ώστε το σκυρόδεμα να έχει ομοιογένεια ικανή εργασιμότητα και την αντοχή,
ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες που προδιαγράφονται για το έργο.
Η προτεινόμενη σύνθεση από τον Ανάδοχο και τα βάρη κάθε δόσης παραγωγής πρέπει να τύχουν της
έγκρισης της επίβλεψης. Καμία αλλαγή στην εγκριθείσα σύνθεση δεν θα γίνεται χωρίς προηγούμενη έγκριση.
Τέσσερις εβδομάδες τουλάχιστον προ της ενάρξεως των σκυροδεμάτων, ο ανάδοχος θα προβεί σε δοκιμές
παρασκευής σκυροδέματος χρησιμοποιώντας υλικά, τσιμέντο και αδρανή από αυτά που θα χρησιμοποιήσει.
β. Στοιχεία μελέτης σύνθεσης
Σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ, ο ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση πλήρεις λεπτομέρειες της
δοκιμής συνθέσεως για κάθε συστατικό περιλαμβανομένης της εργασιμότητας και της αντοχής κάθε δοκιμίου
που ελέγχθηκε.
γ. Υδατοστεγανό Σκυρόδεμα και Σκυρόδεμα ανθεκτικό σε χημικές προσβολές
Επιπλέον των συνθηκών που ισχύουν για το κανονικό σκυρόδεμα ισχύουν και οι απαιτήσεις των παραγράφων
12.3 και 12.4 του ΚΤΣ.
15.3 Προεντεταμένο σκυρόδεμα
Για την μελέτη του προεντεταμένου σκυροδέματος θα εφαρμοστεί ο DIN 4227. Ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές
με εκείνες του ωπλισμένου σκυροδέματος. Η περιεκτικότητα του νερού ανάμιξης σε χλωρικά δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 600mg χλωριούχου ασβεστίου ανά λίτρο.
15.4 Χάλυβας οπλισμού

Γενικά εφαρμόζεται η ΕΝV 10080 του EC3 και οι αντίστοιχοι Γερμανικοί ή Βρετανικοί κανονισμοί. Η χρήση
σιδηροπλισμών που η παραγωγή τους έγινε με κανονισμούς άλλων Κρατών θα επιτραπεί μόνο αν αποδειχθεί η
καταλληλότητά του για τον προοριζόμενο σκοπό και ιδιαίτερα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά αντοχής και της
συνάφειας.
Η ποσότητα του σιδηρού οπλισμού θα επιβεβαιωθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία.
15.5 Τελειώματα όψεων του σκυροδέματος
α. Επιδιορθώσεις
Η Επίβλεψη δύναται να επιτρέψει επιδιόρθωση ελαττωμάτων των στοιχείων εφόσον εξασφαλίζεται η αντοχή
και η διάρκεια ζωής, η ομοιογένεια και η τελειότητα σε ικανοποιητικό βαθμό με το γενικό τελείωμα.
β. Καθαρισμός
Μετά την εγκατάσταση κάθε λερωμένη επιφάνειας του σκυροδέματος θα καθαρίζεται με νερό και
απορρυπαντικό. Κάθε επίμονος λεκές θα καθαρίζεται με διάλυμα οξέος με την κατάλληλη προσοχή.
15.6 Δοκιμαστικές φορτίσεις
α. Γενικά
Ο Ανάδοχος θα προβεί σε μη καταστροφικές δοκιμαστικές φορτίσεις ή ειδικούς ελέγχους, με ίδιες δαπάνες, αν
τους απαιτήσει η Επίβλεψη.
β. Μη καταστροφικοί έλεγχοι
Το προπαρασκευασμένο στοιχείο θα υποστυλωθεί στα σημεία στήριξης που προβλέπει η μελέτη και θα
φορτωθεί για πέντε λεπτά με φορτίο ίσο με το χαρακτηριστικό νεκρό φορτίο συν 1+1/4 του επιβάλλοντος
φορτίου. Το βέλος κάμψεως καταγράφεται.
Το μέγιστο βέλος κάμψεως που μετράται μετά την επιβολή του φορτίου θα πρέπει να συμφωνεί με τις
απαιτήσεις που θα καθορίσει η Επίβλεψη. Πέντε λεπτά μετά την αποφόρτιση μετράται η επαναφορά και μετά
επαναφορτίζεται. Μετά την δεύτερη φόρτιση η εκατοστιαία αναλογία επαναφοράς δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από εκείνη της πρώτης φόρτισης, ούτε μικρότερη από το 90% του βέλους κάμψης που
καταγράφηκε κατά την δεύτερη φόρτιση. Κατά την διάρκεια της δοκιμής το στοιχείο δεν πρέπει να δείξει ίχνος
εξασθένησης ή κακοτεχνίας που θα κρίνει η Επίβλεψη με βάση μια λογική ερμηνεία των σχετικών παραδοχών.
γ. Έλεγχος αστοχίας
Το προκατασκευασμένο στοιχείο υποστυλωμένο στα σημεία στήριξης που προβλέπει η μελέτη δεν πρέπει να
αστοχήσει όταν φορτιστεί με τα οριακά φορτία αστοχίας της μελέτης επί δέκα πέντε λεπτά. Το στοιχείο
θεωρείται ότι αστόχησε εάν το βέλος υπερβεί το 1/40 του ανοίγματος.
δ. Ειδικοί έλεγχοι
Για πολύ μεγάλων διαστάσεων στοιχεία ή για στοιχεία που δεν είναι πρόσφορα να υποστούν τους πιο πάνω
ελέγχους, όπως υποστυλώματα, προκατασκευασμένα τμήματα συνθέτων δοκών και τμήματα συνεχόμενα, ο
τρόπος ελέγχου θα συμφωνηθεί πριν την έναρξη της παραγωγής των.
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του συμβατικού τιμολογίου.

Τ.Π.3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τις πάσης φύσης εργασίες για την
επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως πλατείες, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, περιβάλλοντες χώροι
κτιρίων, έργα διαμόρφωσης τοπίου κτλ.
(2)
Τα συνηθέστερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων είναι
τα ακόλουθα:
(1)

- Τσιμεντόπλακες με λείες ή ανάγλυφες επιφάνειες σε διάφορους χρωματισμούς
- Βοτσαλόπλακες (δηλ. τσιμεντόπλακες, στην άνω επιφάνεια των οποίων είναι επικολλημένα βότσαλα
διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων)
- Τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα και χρώματα
- Κεραμικά πλακίδια, πλίνθοι και κυβόλιθοι
- Φυσικές πλάκες κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος
- Φυσικοί κυβόλιθοι.
2

ΥΛΙΚΑ
2.1

Τσιμεντόπλακες

(1)

Πρόκειται για τις κλασικές τετραγωνικές (40 cm x 40 cm) πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα σε
λευκό χρώμα ή για τσιμεντόπλακες νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις σε διάφορα
σχέδια και χρώματα ή με επικολλημένα βότσαλα (βοτσαλόπλακες). Εκτός των προαναφερθέντων
διαστάσεων προκατασκευασμένες πλάκες διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 cm x 30 cm και
50 cm x 50 cm, ενώ το πάχος τους ποικίλει από 2,5 cm έως 5 cm.

(2)

Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων
και γενικά επιφανειών όπου δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων, θα πρέπει να είναι κατά DIN 485.
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των
διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα.
2.2

(1)

(2)
-

Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεμα

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συμπαγή προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα σε διάφορα
σχήματα και διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), καθώς και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Λόγω της
υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο υλικό
επίστρωσης δαπέδων όπου κυκλοφορούν οχήματα, ακόμη και βαρέα (π.χ. σταθμοί λεωφορείων). Στο
εμπόριο διατίθενται τεχνητοί κυβόλιθοι διαφόρων προδιαγραφών που ανταποκρίνονται σε διάφορες
ανάγκες όσον αφορά στην αντοχή τους σε θλίψη, την τραχύτητα της επιφάνειας τους κτλ.
Οι κυριότεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι οι εξής:
Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήματος:
Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές με εναλλασσόμενους αρμούς ή σε μορφή «ψαροκόκαλου».

-

Κυβόλιθοι κάτοψης μη κανονικού (π.χ. καμπύλου) σχήματος:
Το σχήμα της κάτοψής τους είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να
προσαρμόζεται το ένα στοιχείο με το άλλο.

(3)

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου
προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18501 ή εναλλακτικά κατά ASTM
C939-01. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των κυβόλιθων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην

ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην
ολισθηρότητα.
2.3

Κεραμικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι

(1)

Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χημικές επιδράσεις, παγετό κτλ.,
χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα στοιχεία από κεραμικό υλικό (klinker). Και στην περίπτωση αυτή
τα στοιχεία από κεραμικό υλικό διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων.

(2)

Τα στοιχεία από κεραμικό υλικό που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται
κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18503. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση
των στοιχείων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά
σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα, ολισθηρότητα, καθώς και στην αντοχή σε παγετό και χημικές
επιδράσεις.
2.4

Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι

(1)

Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων
εξωτερικών χώρων με παραδοσιακό χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται φυσικές πλάκες και φυσικοί κυβόλιθοι
κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος (από μάρμαρο, σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.).

(2)

Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου
προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για
φυσικές πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα.

3

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.1

(1)

Γενικά

Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήμα, χρώμα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν
στην επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραμμη, καμπυλόγραμμη, σε
μορφή «ψαροκόκαλου» κτλ.) κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασμό με στοιχεία των ιδίων ή άλλων
χαρακτηριστικών, θα πρέπει να συμφωνούν με τα καθοριζόμενα στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Σε
περίπτωση μη σαφούς καθορισμού των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές
οδηγίες της Υπηρεσίας.

(2)

Γενικά ακολουθούνται οι εξής δύο μέθοδοι τοποθέτησης των υλικών επίστρωσης εξωτερικών
χώρων:
3.2

«Κολυμβητή» Τοποθέτηση

(1)

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους
κτλ.).

(2)

Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεμα τοποθετούνται τα στοιχεία με την παρεμβολή στρώσης
ισχυρού τσιμεντοκονιάματος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε περιπτώσεις με ειδικές
απαιτήσεις πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν αντί του συγκολλητικού
τσιμεντοκονιάματος να χρησιμοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων.

(3)

Η πλάκα δαπέδου κατασκευάζεται από σκυρόδεμα (τουλάχιστον C12/15) και εδράζεται ομοιόμορφα
επί συμπυκνωμένης στρώσης θραυστού υλικού (συνήθως της ΠΤΠ Ο 150). Όταν πρόκειται για
επίστρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται εκτός από πεζούς και κυκλοφορία οχημάτων, επιβάλλεται η
όπλιση της πλάκας, κατά κανόνα με δομικό πλέγμα. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωμένης
επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν με κατάλληλη υψομετρική διαμόρφωση της πλάκας δαπέδου.

(4)

Ανάλογα με τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων κτλ.) που προβλέπεται για την
επιστρωμένη επιφάνεια και το προβλεπόμενο μέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται,
διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλάκας δαπέδου:

-

πάχος, ποιότητα και βαθμός συμπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού υλικού

-

πάχος και ποιότητα σκυροδέματος της πλάκας δαπέδου

-

ποσότητα και ποιότητα οπλισμού της πλάκας.

(5)

Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Σε περίπτωση μη σαφούς
καθορισμού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της
Υπηρεσίας.

(6)

Το τσιμεντοκονίαμα, με το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να
είναι αρκετά συνεκτικό με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (με κατά μάζα λόγο συνολικού νερού προς
τσιμέντο το πολύ 0,40). Η περιεκτικότητα του τσιμεντοκονιάματος σε τσιμέντο πρέπει να είναι
τουλάχιστον 650 kg ανά m³ ξηράς άμμου.

(7)

Το συγκολλητικό τσιμεντοκονίαμα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 cm έως 2,5
cm κατά μέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη
της επίστρωσης επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού
τσιμεντοκονιάματος. Η διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος θα προηγείται της τοποθέτησης των
στοιχείων το πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να μειώνεται
η πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιμεντοκονιάματος.

(8)

Κάθε στοιχείο εφαρμόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος με ελαφρά δόνηση
του στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια μιας σανίδας
εφοδιασμένης με αλφάδι.

(9)

Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρμοί, οι οποίοι σε περίπτωση
διαμόρφωσης ευθύγραμμων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 mm – 20 mm, ενώ σε
περίπτωση διαμόρφωσης καμπυλόγραμμων σειρών, οι αρμοί μπορεί να είναι μεταβλητού πλάτους. Σε
ειδικές περιπτώσεις (π.χ. επίστρωση με κεραμικά πλακίδια και πλίνθους), το πλάτος των αρμών μπορεί
να είναι μικρότερο (της τάξης των 3 mm – 8 mm).

(10)

Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος, είτε οι αρμοί πληρώνονται με
παχύρρευστο τσιμεντοκονίαμα ή η επιφάνεια της επίστρωσης διαστρώνεται με λεπτόκκοκη
τσιμεντοκονία, η οποία εισχωρεί μέσα στους αρμούς και στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της,
η επιφάνεια της επίστρωσης διαβρέχεται με νερό. Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους
αρμούς, επαναλαμβάνεται η διαδικασία

(11)

Τέλος, μετά τη σκλήρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων, η επιστρωμένη επιφάνεια ξεπλένεται από τα
υπολείμματα των υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση.
3.3

Τοποθέτηση «Εν Ξηρώ»

(1)

Και η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους
κτλ.).

(2)

Αρχικά διαμορφώνεται μια στρώση έδρασης, η οποία μπορεί να είναι είτε από οπλισμένο ή άοπλο
(ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας) σκυρόδεμα κατασκευασμένο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα
στην περίπτωση της «κολυμβητής» τοποθέτησης, ή από συμπυκνωμένο θραυστό αμμοχάλικο. Οι
βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν με κατάλληλη υψομετρική
διαμόρφωση της στρώσης έδρασης.

(3)

Πριν τη διάστρωση της άμμου, στην περίμετρο της προς επίστρωση επιφάνειας διαμορφώνεται ένα
στερεό εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ή από ειδικά τεμάχια τεχνητών ή
φυσικών κυβόλιθων.

(4)

Στη συνέχεια, επί της κατά τα ανωτέρω διαμορφωμένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται χαλαζιακή
άμμος μέσης κοκκομετρικής διαβάθμισης, η οποία μετά τη συμπύκνωσή της με μηχανικό τρόπο πρέπει
να έχει ομοιόμορφο πάχος 5 cm περίπου.

(5)

Για να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο πάχος στη στρώση της άμμου, η διάστρωση και συμπύκνωσή
της διεξάγεται κατά λωρίδες. Ούτως τοποθετούνται κατά μήκος επί της στρώσης έδρασης παράλληλες
μεταξύ τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (5 cm) και μεταξύ των οδηγών δοκίδων διαστρώνεται η
άμμος και συμπυκνώνεται στο επιθυμητό πάχος. Μετά τη διάστρωση και συμπύκνωση ενός αριθμού
διαδοχικών λωρίδων, αφαιρούνται οι δοκίδες και το κενό που απομένει, συμπληρώνεται με άμμο.

(6)

Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της
επίστρωσης επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άμμου.

(7)

Ανάλογα με τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων κτλ.) που προβλέπεται για την
επιστρωμένη επιφάνεια και το προβλεπόμενο μέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται,
διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προαναφερόμενης στρώσης έδρασης:

-

πάχος, ποιότητα και βαθμός συμπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού αμμοχάλικου

-

πάχος και ποιότητα σκυροδέματος της πλάκας δαπέδου

-

ποσότητα και ποιότητα οπλισμού της πλάκας.

(8)

Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, κατ’ αρχήν ο
Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Σε περίπτωση μη
σαφούς καθορισμού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές
οδηγίες της Υπηρεσίας.

(9)

Κάθε στοιχείο εφαρμόζεται επί της στρώσης άμμου με ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά
επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια μιας σανίδας εφοδιασμένης με αλφάδι.

(10)

Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρμογή τους επί της στρώσης άμμου (σε απλή παράθεση ή σε
διακοσμητικούς συνδυασμούς) αφήνονται αρμοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαμόρφωσης ευθύγραμμων
σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 5 mm – 10 mm. Σε περιπτώσεις πλήρωσης των αρμών με
τσιμεντοκονίαμα, το πλάτος των αρμών μπορεί να είναι μεγαλύτερο (μέχρι 20 mm).

(11)

Οι αρμοί πληρώνονται με λεπτόκκοκη άμμο ως εξής: Πάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης,
διαστρώνεται ή άμμος, η οποία, με επιπλέον δόνηση που ασκείται στα τοποθετημένα στοιχεία με τη
βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των αρμών. Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα
στους αρμούς, επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρι πλήρους πλήρωσης των αρμών.

(12)

Τέλος, μετά την πλήρωση των αρμών, η επιστρωμένη επιφάνεια καθαρίζεται από την περίσσεια της
άμμου και τυχόν υπολείμματα των υλικών.

4

ΕΛΕΓΧΟΙ

(1)

Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, καθώς
και οι έλεγχοι, οι οποίοι μνημονεύονται στα πρότυπα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο περί
προδιαγραφών υλικών, δηλ. DIN 485, DIN 18501 ή εναλλακτικά ASTM C939-01, DIN 18503, DIN EN
1341 και DIN EN 1342.

(2)

Ειδικότερα για τη διασφάλιση των απαιτούμενων φυσικών χαρακτηριστικών των πλακών
πεζοδρομίου και των φυσικών λίθων, θα εκτελούνται επιπλέον και οι έλεγχοι κατά τα πρότυπα που
αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες:

Πίνακας 241.4-1 : Πρότυπα για τον προσδιορισμό φυσικών χαρακτηριστικών πλακών
πεζοδρομίων
Προσδιορισμός φυσικού
χαρακτηριστικού
Πρότυπο
#
1
2
3
1

Φθοράς

ΠΤΠ ΔΤ 62588/59

2

Αντοχής σε κάμψη

ΠΤΠ ΔΤ 62588/59

3

Υδατοαπορρόφησης

ΠΤΠ ΔΤ 62588/59

Πίνακας 241.4-2 : Πρότυπα για τον έλεγχο/προσδιορισμό φυσικών χαρακτηριστικών
φυσικών λίθων
Έλεγχος/Προσδιορισμός φυσικού
χαρακτηριστικού
Πρότυπο
#
1
2
3
1

Αντοχής σε θλίψη

ΕΛΟΤ 750

2

Αντοχής σε εφελκυσμό από θλίψη

ΕΛΟΤ 749

3

Υδατοαπορρόφησης

ΕΛΟΤ 747

4

Πυκνότητας

ΕΛΟΤ 748

5

Αντοχής σε τριβή κατά Boehme

DIN 52108

(1)

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα
επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής των στοιχείων επίστρωσης, με σκοπό την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα
διεξαχθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγματα που θα λαμβάνονται,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πρότυπα.

(2)

Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, όσον
αφορά στις ανοχές διαστάσεων, στη μηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα
προϊόντα της ομάδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόμενα δείγματα και
δοκίμια σημαίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον έλεγχο.

(3)

Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν θα γίνονται δεκτά για αποστολή στο
εργοτάξιο. Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των
τοποθετημένων στοιχείων επί τόπου του έργου.

(4)

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αμφιβολίες ως προς τα αποτελέσματα των
δοκιμών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει
το δικαίωμα να ζητήσει να εκτελεσθούν, με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες
δειγματοληπτικές δοκιμές σε υλικά που προσκομίζονται στο εργοτάξιο για ενσωμάτωση στο έργο,
διενεργούμενες από αναγνωρισμένο εργαστήριο της έγκρισής της.
Αν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών αυτών δοκιμών αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, είναι
δυνατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτομερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε
αναγνωρισμένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να μεταφέρει με δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή μερικής
απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει νέα υλικά
από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει με δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά
από το έργο.

5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(1)

Στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων,
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια
της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαμβάνονται
ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για:

-

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και ενσωμάτωση στο έργο των
υλικών επίστρωσης (πλακών και κυβόλιθων από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους κτλ.) που απαιτούνται.

-

Κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιμεντοκονιάματος και της άμμου, επί των οποίων
εφαρμόζονται τα στοιχεία επίστρωσης.

-

Πλήρωση των αρμών και αρμολόγηση αυτών με τις μεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται στο
παρόν.

-

Λήψη των απαιτούμενων δοκιμίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη
διασφάλιση των προδιαγραφών.

-

Αντιμετώπιση των κάθε είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και
μικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή των επιστρώσεων.

(2)

Στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για:

-

την κατασκευή της στρώσης (στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, και της πλάκας δαπέδου
από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα,

-

τη διαμόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή του
δαπέδου,

-

την κατασκευή του περιμετρικού στερεού εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου
σκυρόδεμα,
οι οποίες δεν πληρώνονται ξεχωριστά, αλλά θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές μονάδας του
παρόντος άρθρου.

6

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του συμβατικού Τιμολογίου.

Τ.Π.4. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ
1

Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί
α.

Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για τη δομική ξυλεία και περιλαμβάνει κάθε
κατασκευή από ξύλο ή παράγωγα ξύλου εκτός από κουφώματα, επιπλώσεις και εξοπλισμούς,
καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού,
μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύμφωνα με το παρόν και τα
υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και τις εντολές της Υπηρεσίας.

β.

Ως δομικά υλικά τεχνητής ξυλείας νοούνται διάφορα βιομηχανικώς παραγόμενα είδη με βάση
το ξύλο. Η τεχνητή ξυλεία δεν διατηρεί κανένα χαρακτηριστικό του ξύλου, από το οποίο
προήλθε, σε αντίθεση με τα ξύλινα στοιχεία που προκύπτουν από την απευθείας κοπή και
επεξεργασία των κορμών.

γ.






Ως «φύλλα με βάση το ξύλο» νοούνται τα διαφόρων ειδών φύλλα και πλάκες που
παρασκευάζονται από συμπαγές ξύλο ή παράγωγα του. Τα συνηθέστερα φύλλα με βάση το
ξύλο που χρησιμοποιούνται στις κτιριακές κατασκευές είναι τα ακόλουθα:
φύλλα από συμπαγές ξύλο
αντικολλητά φύλλα (κόντρα πλακέ)
ινοσανίδες (π.χ. MDF)
μοριοσανίδες (π.χ. τύπου NOVOPAN, OSB, HERACLITH)
δ.

Στρογγυλή ξυλεία είναι η ξυλεία που προέρχεται από κορμούς που εξομαλύνονται αρχικά
αμέσως μετά την υλοτόμηση, αποκτούν κολουροκωνική μορφή και κατόπιν μεταφέρονται στο
εργοστάσιο.

ε.

Πριστή ή πριονωτή ξυλεία προέρχεται απευθείας από κορμούς απλά αποφλοιωμένους μετά την
υλοτόμηση.

στ. Τα τεμάχια που προκύπτουν από την πριστή ξυλεία είναι τα ακόλουθα:
δοκοί ορθογωνικής διατομής
καδρόνια και μισοκάδρονα, που είναι επιμήκη τεμάχια ορθογωνικής διατομής με μικρή διαφορά μεταξύ
πλάτους και πάχους

σανίδες, που είναι επιμήκη πεπλατυσμένα μέλη με ορθογωνική διατομή πλάτους πολύ μεγαλύτερου
από το πάχος

πλάκες

οροφοπήχεις.




2

Υλικά
2.1
α.

β.

Γενικά
Η δομική ξυλεία μπορεί να είναι είτε μαλακή (προέρχεται από βελονόφυλλα κωνοφόρα
δένδρα) είτε σκληρή (προέρχεται από πλατύφυλλα δένδρα). Συνηθέστερη χρήση σε
οικοδομικές εργασίες βρίσκει η μαλακή δομική ξυλεία, ενώ η σκληρή ξυλεία βρίσκει εφαρμογή
στις κατασκευές δαπέδων και επίπλων.

Οι διαφορές μεταξύ δένδρων του ίδιου είδους οφείλεται στην ηλικία τους, στην καλή ή κακή
θρέψη τους, στις κλιματικές συνθήκες και στη θέση του δένδρου στο δάσος. Τα κυριότερα
ελαττώματα που εμφανίζονται στα διάφορα είδη ξύλου, τα οποία, σε συνδυασμό με τις
ιδιότητες κάθε είδους, προσδιορίζουν την ποιότητα και την καταλληλότητα του ξύλου για τις
διάφορες χρήσεις, είναι τα ακόλουθα:

Οι ρόζοι προκαλούν ελάττωση της αντοχής του, εμφάνιση κηλίδων στις βαφές κ.α. Όσο
περισσότερους ρόζους εμφανίζει ένα ξύλινο στοιχείο τόσο χαμηλότερης ποιότητας είναι.

Οι ελικοειδείς ίνες («στριμμένα νερά») αποτελούν σοβαρό ελάττωμα, όταν εμφανίζονται σε σανίδες ή
καδρόνια και είναι μια από τις κύριες αιτίες στρέβλωσης (πετσικάρισμα) κατά την ξήρανσή τους. Για τη
στρογγυλή ξυλεία δεν αποτελούν ελάττωμα.



Η «έκκεντρη καρδιά» (δακτύλιοι με μεταβαλλόμενο πάχος, έκκεντρα τοποθετημένοι) που δημιουργεί
ασύμμετρη διάταξη ινών και κατά συνέπεια ανομοιόμορφες ιδιότητες.

Οι ρωγμές, οι οποίες διακρίνονται σε εσωτερικές, που δημιουργούνται στο δένδρο πριν την κοπή του,
και σε εξωτερικές, που δημιουργούνται μετά την κοπή του δένδρου.
γ.
Ένα ξύλινο στοιχείο για να είναι καλής ποιότητας πρέπει:

Να έχει ευθείες ίνες («ίσια νερά»), λεπτές και πυκνές που προχωρούν παράλληλα προς τη μεγάλη
διάσταση του, χωρίς απότομες αλλαγές της κατεύθυνσης τους.

Να μην έχει ρόζους, ή στην περίπτωση που έχει λίγους ρόζους, αυτοί να είναι μικροί και συνδεμένοι με
το ξύλο.

Να μην έχει ρωγμές παράλληλες ή κάθετες προς τις ίνες.

Να έχει ζωηρό χρώμα και να μην εμφανίζει κηλίδες που μπορεί να προέρχονται από σήψη (άναμμα).

Να έχει ευχάριστη οσμή.

Να είναι ξηρό και να παρουσιάζει ελαστικότητα χωρίς να σπάζει.

Να αποδίδει ξηρό ήχο όταν χτυπιέται με το σφυρί, ένδειξη ότι δεν προέρχεται από γερασμένο δένδρο,
ότι δεν έχει εσωτερικές ρωγμές και ότι είναι εντελώς ξηρό.
δ.

Πίνακας 2.1 : Γενικά Πρότυπα για την Ξυλεία

#
1

Πρότυπο

Τίτλος
2

3

1

Σύμβολα για ξυλεία και προϊόντα με βάση το ξύλο

2

Ξυλεία: Βασικές Αρχές δειγματοληψίας

DIN 52182

3

Ξυλεία: Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας

DIN 52183

4

Ξυλεία: Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας

DIN 52184

5

Ξυλεία: Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη παράλληλα με τις
ίνες

DIN 52185

6

Ξυλεία: Δοκιμή σε κάμψη

DIN 52186

7

Ξυλεία: Προσδιορισμός
κατεύθυνση των ινών

την

DIN 52187

8

Ξυλεία: Προσδιορισμός αντοχής σε εφελκυσμό κατά την
κατεύθυνση των ινών

DIN 52188

9

Ξυλεία: Δοκιμή σε θλίψη κάθετα προς την κατεύθυνση των
ινών

DIN 52192

10

Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – Ορισμός των κατηγοριών
επικινδυνότητας της βιολογικής προσβολής

ΕΛΟΤ ΕΝ 335

11

Αντοχή Ξύλου και προϊόντων ξύλου – Φυσική ανθεκτικότητα
του συμπαγούς ξύλου

ΕΛΟΤ ΕΝ 350

12

Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο – Φυσική
ανθεκτικότητα του συμπαγούς ξύλου – Οδηγός απαιτήσεων
ανθεκτικότητας ξύλου για χρήση ανάλογα με τις κατηγορίες
επικινδυνότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ 460

13

Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – προσδιορισμός απόδοσης
των συντηρητικών ξύλου προληπτικής χρήσης μέσω
βιολογικών δοκιμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 599

14

Δομική Ξυλεία: Κατηγορίες αντοχής με βάση το είδος και την
οπτική ταξινόμηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1912

15

Δομική Ξυλεία: Κατηγορίες Αντοχής

ΕΛΟΤ ΕΝ 338

16

Δομική Ξυλεία – Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τιμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 384

αντοχής

σε

διάτμηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1438

κατά

των μηχανικών ιδιοτήτων και της πυκνότητας
17

Δομική Ξυλεία συνδεόμενη με πολλαπλές συναρμογές –
Απαιτήσεις επίδοσης και ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής

ΕΛΟΤ ΕΝ 385

18

Δομική Ξυλεία – Ταξινόμηση – Απαιτήσεις για πρότυπα οπτικής
ταξινόμησης σύμφωνα με την αντοχή

ΕΛΟΤ ΕΝ 518

19

Δομική Ξυλεία – Ταξινόμηση – Απαιτήσεις για την ξυλεία που
ταξινομείται από μηχανή σύμφωνα με την αντοχή της και για
μηχανές ταξινόμησης

ΕΛΟΤ ΕΝ 519

20

Δομική Ξυλεία: Κωνοφόρα και Πεύκη - μεγέθη, επιτρεπτές
αποκλίσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 336

21

Δομική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισμός της αντοχής σε
διάτμηση των μηχανικών ιδιοτήτων κατακόρυφα στις ίνες

ΕΛΟΤ ΕΝ 1193

22

Δομική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισμός ορισμένων
μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 408

23

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία - Ορολογία

ΕΛΟΤ ΕΝ 844

24

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: Μέθοδος μέτρησης διαστάσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1309

25

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: Μέθοδος μέτρησης ιδιοτυπιών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1310

26

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία – Μέθοδος μέτρησης βιολογικής
φθοράς

ΕΝ 1311

27

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: προσδιορισμός του μεγέθους
παρτίδας πριστής ξυλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 1312

28

Πριστή ξυλεία: Επιτρεπόμενες αποκλίσεις και προτιμώμενα
μεγέθη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1313

29

Κριτήρια αξιολόγησης συμμόρφωσης παρτίδας πριστής ξυλείας

30

Πριστή ξυλεία – Κατάταξη φυλλοβόλων με βάση την εμφάνιση:
Δρυς και Οξυά

31

Σκληρή στρογγυλή ξυλεία: Διαστασιολογική ταξινόμηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1315

32

Σκληρή στρογγυλή ξυλεία: Ποιοτική ταξινόμηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1316

33

Ποιοτική Ταξινόμηση στρογγυλής μαλακής ξυλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 1927

2.2

ΕΛΟΤ ΕΝ 12169
ΕΛΟΤ ΕΝ 975 - 1

Ιδιότητες του Ξύλου

α.

Η ανομοιογένεια της μάζας του ξύλου (επάλληλα στρώματα ινών) διαφοροποιεί τις ιδιότητες
του ξύλου που εξαρτώνται από την κατεύθυνση των ινών.

β.

Η πυκνότητα του ξύλου επηρεάζει το ειδικό βάρος του, τη σκληρότητα, τις μηχανικές αντοχές
και την υγροαπορροφητικότητα (όσο αραιότερο είναι το ξύλο, τόσο πιο υγροαπορροφητικό
είναι). Για τις κατασκευές ενδείκνυται η χρήση ξύλων μεγάλης πυκνότητας.

γ.

Η σκληρότητα του ξύλου εξαρτάται από την πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε υγρασία.
Τα ξύλα με πυκνές ίνες και μικρή περιεκτικότητα σε υγρασία είναι σκληρότερα. Η επιφάνεια
του ξύλου που είναι κάθετη προς την κατεύθυνση των ινών παρουσιάζει μεγαλύτερη
σκληρότητα από αυτήν που είναι παράλληλη προς την κατεύθυνση των ινών.

δ.

Η μέγιστη αντοχή σε θλίψη και εφελκυσμό εμφανίζεται όταν οι εξωτερικές δυνάμεις δρουν
παράλληλα προς την κατεύθυνση των ινών, ενώ η μικρότερη εμφανίζεται σε γωνία 45° προς
την κατεύθυνση των ινών. Η μέγιστη αντοχή σε κάμψη και διάτμηση εμφανίζεται όταν η
εξωτερική δύναμη δρα σε διεύθυνση κάθετη προς τις ίνες.

ε.

Το ξύλο έχει γενικά μεγάλη ελαστικότητα, η οποία διαφέρει ανά είδος ξυλείας και εξαρτάται
από τη διάταξη των ινών, από τη διεύθυνση της φορτίζουσας δυνάμεως, από την
περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία κτλ.

στ.

Το ξύλο έχει μεγάλη ικανότητα πρόσληψης και απόδοσης υγρασίας (υγροσκοπικότητα). Τα πιο
μαλακά ξύλα είναι πιο υγροσκοπικά από τα σκληρά.

ζ.

Η συρρίκνωση και η συστολή του ξύλου εξαρτάται από το βαθμό υγρασίας του. Η ολική
συρρίκνωση κυμαίνεται από 5% - 20%.

η.

Το ξύλο για τα ξύλινα πλαίσια και τις ξύλινες στέγες ακολουθεί το DΙΝ 4071 –1 και θα πληρεί
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 18%

ανοχή διαστάσεων διατομής ± 1%

θα φέρει εσοχές μικρότερες από το 10% της μικρότερης διάστασης της διατομής και ορθογωνισμένες
στις εμφανείς περιοχές.
2.3
α.

Συγκολλητή Ξυλεία
Η συγκολλητή ξυλεία παράγεται από 3 τουλάχιστον λεπτοσανίδες με ίνες παράλληλες μεταξύ
τους και συνήθως εμποτίζεται με πυράντοχα υλικά που εξασφαλίζουν μεγάλη πυραντοχή. Το
υλικό αυτό έχει υψηλές μηχανικές ιδιότητες, μικρό ειδικό βάρος και μεγάλη ελαστικότητα.

β.

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή συγκολλητής ξυλείας επιλέγεται και
προετοιμάζεται κατάλληλα με βάση τις απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Οι διατομές που
προκύπτουν έχουν σύνηθες πάχος 38 mm, όταν οι ίνες των ξύλων ενώνονται κατά μήκος σε
ευθεία και 19 mm όταν αφορούν σε καμπύλα ή τοξοειδή σχήματα. Η συγκολλητή ξυλεία με
βάση την εμφάνιση (ανάλογα με τη χρήση) κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες:

βιομηχανική εμφάνιση, κατά την οποία δεν απαιτείται η αφαίρεση των ρόζων, ούτε ενδιαφέρει η
ομοιομορφία της χρησιμοποιούμενης ξυλείας

αρχιτεκτονική εμφάνιση, κατά την οποία η ξυλεία επιλέγεται, ώστε τα νερά να είναι ομοιόμορφα, τα
στοιχεία ομοιόχρωμα και οι ρόζοι αφαιρούνται

εκλεκτή εμφάνιση, με τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής εμφάνισης με υψηλότερες απαιτήσεις.
γ.

Για την προστασία της συγκολλητής ξυλείας χρησιμοποιούνται σφραγιστικά υλικά που
επιβραδύνουν τη διείσδυση της υγρασίας.

δ.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συνδέσεις και στις στερεώσεις των μελών συγκολλητής
ξυλείας, καθότι αυτά είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από τα συνήθη ξύλινα μέλη. Οι
χρησιμοποιούμενες βίδες και άγκιστρα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες αντοχές.

ε.

Οι δοκοί συγκολλητής ξυλείας υπόκεινται σε τεχνητή ξήρανση, ώστε η υγρασία τους να είναι
μικρότερη από 8% και να έχουν ίδια συμπεριφορά σε συρρίκνωση και διόγκωση. Για τη
συγκόλληση τους χρησιμοποιούνται ισχυρές συγκολλητικές ουσίες (π.χ. ρητίνες).

στ.

Πίνακας 2.3: Πρότυπα Συγκολλητής Ξυλείας
Πρότυπο

#
1

Τίτλος
2

1

Κατηγορίες αντοχής και προσδιορισμός χαρακτηριστικών
τιμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1194

2

Απαιτήσεις επίδοσης και ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής

ΕΛΟΤ ΕΝ 386

3

Συνδέσεις με πολλαπλές συναρμογές μεγάλου μεγέθους Απαιτήσεις επίδοσης και ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής

ΕΛΟΤ ΕΝ 387

4

Μεγέθη – Επιτρεπόμενες Αποκλίσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 390

5

Δοκιμή αποκόλλησης των γραμμών κολλήσεως

ΕΛΟΤ ΕΝ 391

6

Δοκιμή διάτμησης των γραμμών κολλήσεως

ΕΛΟΤ ΕΝ 392

3

2.4

Φύλλα με βάση το Ξύλο

2.4.1 Γενικά
Πίνακας 2.4.1: Γενικά Πρότυπα Φύλλων με βάση το Ξύλο
#
1

Τίτλος
2

Πρότυπο
3

1

Προσδιορισμός της διάρκειας φόρτισης και συντελεστή ερπυσμού

2

Προσδιορισμός μέτρου ελαστικότητας και αντοχής σε κάμψη

ΕΝ 310

3

Προσδιορισμός αντοχής στην υγρασία

ΕΝ 321

4

Προσδιορισμός περιεχόμενης υγρασίας

ΕΝ 322

5

Προσδιορισμός πυκνότητας

ΕΝ 323

6

Προσδιορισμός διαστάσεων των φύλλων

ΕΝ 324

7

Προσδιορισμός διαστάσεων των δοκιμίων

ΕΝ 325

8

Δειγματοληψία, κοπή και επιθεώρηση

ΕΝ 326

9

Προσδιορισμός του περιεχόμενου φορμαλδεΰδης

ΕΝ 120

10

Προσδιορισμός της έκλυσης φορμαλδεΰδης

ΕΝ 717

11

Φύλλα από συμπαγές ξύλο: Ταξινόμηση και ορολογία

ΕΛΟΤ ΕΝ 12775

12

Φύλλα από συμπαγές ξύλο:Ταξινόμηση με βάση την εμφάνιση της
επιφάνειας

ΕΛΟΤ ΕΝ 13017

13

Διαχωριστικά
φύλλα
με
βάση
το
ξύλο:
Προσδιορισμός
χαρακτηριστικών τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων και της πυκνότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ 1058

14

Διαχωριστικά φύλλα με βάση το ξύλο: Προδιαγραφές για επιδόσεις
λειτουργίας σε δάπεδα, τοίχους και στέγες

ΕΛΟΤ ΕΝ 12871

15

Διαχωριστικά φύλλα με βάση το ξύλο: Καθοδήγηση για τη χρήση
φερόντων πετασμάτων σε δάπεδα, τοίχους και στέγες

ΕΛΟΤ ΕΝ 12872

16

Μοριοσανίδες και Ινοσανίδες – Προσδιορισμός της αύξησης του
πάχους μετά από εμβάπτιση σε νερό

ΕΛΟΤ ΕΝ 317

17

Μοριοσανίδες και Ινοσανίδες – Προσδιορισμός της αντοχής σε
εφελκυσμό, κάθετα στο επίπεδο της πλάκας

ΕΛΟΤ ΕΝ 319

18

Χαρακτηριστικές τιμές για το σχεδιασμό δομημάτων – Μέρος 1: OSB,
μοριοσανίδες και ινοσανίδες

ΕΛΟΤ ΕΝ 12369

2.4.2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1156

Κόντρα Πλακέ

α.

Τα φύλλα κόντρα πλακέ (αντικολλητά φύλλα) αποτελούνται από 3 τουλάχιστον λεπτά φύλλα
(καπλαμάδες) πάχους 1 mm – 2,5 mm το καθένα από εκλεκτή ξυλεία διαφόρων προελεύσεων,
τα οποία συγκολλούνται έτσι, ώστε τα νερά των φύλλων να είναι κάθετα το ένα με το άλλο.
Τα δύο εξωτερικά φύλα πρέπει να έχουν νερά προς την ίδια κατεύθυνση. Για τη συγκόλληση
των φύλλων χρησιμοποιούνται κόλλες διαφόρων ειδών ανάλογα με τον προορισμό του κόντρα
– πλακέ.

β.

Πίνακας 2.4.2: Πρότυπα Κόντρα Πλακέ

#
1

Τίτλος
2

Πρότυπο
3

1

Ταξινόμηση και ορολογία

ΕΛΟΤ ΕΝ 313

2

Ποιότητα συνδέσεως: Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 314

3

Ανοχές διαστάσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 315

4

Ταξινόμηση σύμφωνα με την επιφανειακή εμφάνιση

ΕΛΟΤ ΕΝ 635

5

Προδιαγραφές χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 636

6

Περιγραφή των ιδιοτήτων κόντρα πλακέ δομικής χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1058

7

Κατηγορίες εκπομπής φορμαλδεΰδης προσδιοριζόμενες με
μέθοδο ανάλυσης αερίων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1084

8

Βιολογική ανθεκτικότητα – Καθοδήγηση για την αξιολόγηση σε
διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου

ΕΛΟΤ ΕΝ 12871

9

Καμπτικές ιδιότητες κόντρα πλακέ δομικής χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1072

10

Βιολογική ανθεκτικότητα – Καθοδήγηση για την αξιολόγηση σε
διάφορες κατηγορίες κινδύνου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1099

11

Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη παράλληλη στο επίπεδο
του φύλλου

DIN 52376

12

Προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας και της αντοχής σε
εφελκυσμό

DIN 52377

2.4.3 Ινοσανίδες
α.

Κατασκευάζονται από ίνες ξύλου κατώτερης ποιότητας. Οι ίνες που αποχωρίζονται υφίστανται
επεξεργασία, ώστε με τη μορφή πολτού να λάβουν τη μορφή πλακών με πάχη 3,2 mm - 6
mm και με διαστάσεις 122 mm x 244 mm. Υπάρχουν επίσης ινοσανίδες σκληρών πλακών με
επένδυση μελαμίνης, ή διαποτισμένες με έλαια για σκλήρυνση των επιφανειών ή με ασφαλτικά
(bitumen) για την παραγωγή μονωτικών πλακών.

β.

Πίνακας 2.4.3: Πρότυπα Ινοσανίδων

#
1

Πρότυπο
3

1

Ορισμός και Ταξινόμηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 316

2

Προδιαγραφές χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 622

3

Προσδιορισμός μεταβολών διαστάσεων σε συνάρτηση με
μεταβολές της σχετικής υγρασίας

ΕΛΟΤ ΕΝ 318

4

Προσδιορισμός επιφανειακής απορρόφησης

ΕΛΟΤ ΕΝ 382

5

Προσδιορισμός αντοχής στην εξόλκευση κοχλιοφόρου ήλου

2.4.4
α.





Τίτλος
2

ΕΝ 320

Μοριοσανίδες
Για την παραγωγή μοριοσανίδων χρησιμοποιούνται ροκανίδια ή τεμάχια ξύλου που
προέρχονται από την επεξεργασία τμημάτων κορμών, λεπτών κλαδιών, καλαμιών και άχυρων,
ώστε να αποκτήσουν τη μορφή πολτού, και την ανάμειξη τους με συνθετικές κόλλες. Κατόπιν
υφίστανται επεξεργασία σε πιεστήρια και παίρνουν την τελική τους μορφή. Η πυκνότητα των
μοριοσανίδων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες
τους.

β.
Ανάλογα με το ειδικό βάρος τους, οι μοριοσανίδες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
ελαφρές πλάκες με φαινόμενο βάρος 400 kg/m3 (χρησιμοποιούνται ως μονωτικά υλικά)
μέσου βάρους πλάκες με φαινόμενο βάρος 400 kg/m3 - 850 kg/m3
βαριές πλάκες με φαινόμενο βάρος 850 kg/m3 - 1100 kg/m3

Οι μοριοσανίδες 650 kg/m3 - 700 kg/m3 χρησιμοποιούνται για κατασκευές επίπλων και
χωρισμάτων ενώ οι μοριοσανίδες με βάρος πάνω από 850 kg/m3 χρησιμοποιούνται σε ειδικές
εργασίες (π.χ. κατασκευή πατωμάτων).
γ.

Οι μοριοσανίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, διότι σε
συνθήκες υγρασίας οι πλάκες διογκώνονται και μειώνεται η αντοχή τους.

δ.

Στις μοριοσανίδες τύπου HERACLITH αντί της συνθετικής κόλλας χρησιμοποιείται μαγνησιακή
κονία ως συνδετικό υλικό με αποτέλεσμα οι προκύπτουσες πλάκες να έχουν πολύ μεγάλη
αντοχή στην υγρασία.

ε.

Οι σανίδες OSB (oriented strand
προσανατολισμένες πολυστοιβάδες.

στ.

Πίνακας 2.4.4: Πρότυπα Μοριοσανίδων

#
1

boards)

αποτελούνται

Τίτλος
2

από

λεπτές,

μακριές

Πρότυπο
3

1

Ορισμός και Ταξινόμηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 309

2

Προδιαγραφές χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 312

3

Προσδιορισμός εκπομπών φορμαλδεΰδης σε καθορισμένες
συνθήκες – Μέθοδος εκπομπής φορμαλδεΰδης

ΕΛΟΤ ΕΝ 213

4

Προσδιορισμός αντίστασης στην υγρασία: Δοκιμή βρασμού

5

Στρέβλωση επιφάνειας μοριοσανίδων – Μέθοδος δοκιμής

6

Προσδιορισμός διαστάσεων, της φαινόμενης πυκνότητας και
της περιεχόμενης υγρασίας

DIN 52361

7

Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη κάθετα στο επίπεδο της
πλάκας

DIN 52365

8

OSB – Ορισμοί, κατάταξη και προδιαγραφές

ΕΛΟΤ ΕΝ 300

9

Τσιμεντοκολλητές μοριοσανίδες: Ορισμός και ταξινόμηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 633

10

Τσιμεντοκολλητές μοριοσανίδες: Προδιαγραφές χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 634

11

Τσιμεντοκολλητές μοριοσανίδες: Προσδιορισμός της αντοχής
σε κρούση από σκληρό σώμα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1128

12

Τσιμεντοκολλητές μοριοσανίδες: Προσδιορισμός της αντοχής
σε παγετό

ΕΛΟΤ ΕΝ 1328

2.5

και

ΕΛΟΤ ΕΝ 1087 - 1
ΕΛΟΤ ΕΝ 311

Μεταλλικοί σύνδεσμοι - Ηλώσεις

α.
Τα συνηθέστερα είδη συνδέσεων ξύλινων κατασκευών είναι τα ακόλουθα:

Οι ήλοι (καρφιά) και καρφοβελόνες (πρόκες), που χρησιμοποιούνται ευρύτατα.

Οι κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), οι οποίοι στο μισό του κορμού τους φέρουν ελικώσεις και
χρησιμοποιούνται συνήθως για ξύλα μικρού πάχους και για την τοποθέτηση μηχανισμών (π.χ. ανοιγμάτων
ερμαρίων, στροφέων, κλειδαριών κτλ).

Οι κοχλιοφόροι ήλοι (μπουλόνια), οι οποίοι βιδώνονται στο ξύλο με τη χρήση περικοχλίων (παξιμάδια).
Μεταξύ της κεφαλής των κοχλιοφόρων ήλων και μεταξύ περικοχλίων και ξύλου τοποθετούνται δακτύλιοι
(ροδέλες) που εμποδίζουν τη χαλάρωση των κοχλιοφόρων ήλων.

Τα διχάγγιστρα (τζινέτια), τα οποία είναι χαλύβδινες ταινίες των οποίων τα άκρα έχουν καμφθεί σε
σχήμα Γ ή Π. Οι άκρες καταλήγουν σε αιχμές, ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση σε ξύλα με τη βοήθεια
σφύρας. Συνήθως τα τζινέτια χρησιμοποιούνται σε προσωρινές ή δευτερεύουσες κατασκευές.

Οι μεταλλικοί συνδετήρες, διαφόρων μορφών χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδέσεις ξύλων που
καταπονούνται σε θλίψη και διάτμηση καθώς και σε ανατροπή, ανάλογα με τη μορφή τους.

Μεταλλικές στηρίξεις, που χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις δοκών απλής ή συγκολλητής ξυλείας.

β.

2.5: Κυριότερα Πρότυπα Συνδέσεων Ξύλινων Κατασκευών

#
1

Πρότυπο

Τίτλος
2

3

1

Συνδετήρες για ξυλεία - Προδιαγραφές

2

Στερεωτικά – Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι και περικόχλια –
Σύμβολα και χαρακτηρισμοί των διαστάσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20225

3

Ήλοι από χαλύβδινο σύρμα: Ήλοι για γενικές εφαρμογές

ΕΛΟΤ ΕΝ 10230 - 1

4

Σύνδεσμοι από μηχανικά στερεωτικά – Γενικές αρχές
προσδιορισμού χαρακτηριστικών αντοχής και παραμόρφωσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 26891

5

Χαρακτηριστικές ιδιότητες αντοχής και μέτρου ολίσθησης των
συνδέσμων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13271

6

Στερεωτικά – Διάκενα οπών για μπουλόνια και κοχλίες

ΕΛΟΤ ΕΝ 20273

7

Στερεωτικά – Ασυνέχειες επιφάνειας– Μέρος 3: Μπουλόνια,
κοχλίες και ήλοι για γενικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 26157

8

Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών – Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι
και περικόχλια από μη σιδηρούχα μέταλλα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 28839

9

Στερεωτικά – Ασυνέχειες επιφάνειας – Περικόχλια

ΕΛΟΤ ΕΝ 493

10

Στερεωτικά - Έλεγχος υποδοχής

ΕΛΟΤ ΕΝ 3269

11

Ανοχές για στερεωτικά

ΕΛΟΤ ΕΝ 4759

12

Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών από ανθρακούχο χάλυβα
και κράμα χάλυβα – Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι

13

Μηχανικές ιδιότητες αντιδιαβρωτικών
ανοξείδωτο χάλυβα – Μέρη 1 και 3

14

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους – Σύνδεση με κοχλίες

ΕΛΟΤ ΕΝ 1515

15

Τυφλοί Ήλοι – Ορολογία και ορισμοί

ΕΛΟΤ ΕΝ 14588

16

Τυφλοί Ήλοι – Μηχανικές Δοκιμές

ΕΛΟΤ ΕΝ 14589

17

Μέθοδοι δοκιμής – Κυκλικές Δοκιμές συνδέσμων από
μηχανικά στερεωτικά

ΕΛΟΤ ΕΝ 12512

18

Μέθοδοι δοκιμής– Φέροντα στοιχεία με καρφωτές συνδέσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 1380

19

Μέθοδοι δοκιμής–Φέροντα στοιχεία με συρραφή συνδέσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1381

20

Μέθοδοι δοκιμής – Αντίσταση σε μετατόπιση συνδετήρων
ξύλου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1383

21

Δοκιμή συνδέσμων από μηχανικά στερεωτικά – Απαιτήσεις
για την πυκνότητα της ξυλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 28970

22

Προσδιορισμός
της
αντοχής
στερέωσης
και
χαρακτηριστικών αγκύρωσης συνδετικών βλήτρων

των

ΕΛΟΤ ΕΝ 383

23

Μέθοδοι δοκιμών – Προσδιορισμός της επιτρεπτής ροπής των
συνδετικών σφηνοειδούς τύπου - Ήλοι

ΕΛΟΤ ΕΝ 409

2.6
α.

ΕΛΟΤ ΕΝ 912

στερεωτικών

από

ΕΛΟΤ ΕΝ 898 - 1
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3506

Συγκολλητικές Ουσίες
Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες συγκολλητικών ουσιών: οι φυσικές και οι συνθετικές.
Συνηθέστερη είναι η χρήση των συνθετικών. Οι συνθετικές κόλλες μπορεί να είναι είτε
θερμοσκληρυνόμενες (αφού σκληρυνθούν δεν μπορεί να διαλυθούν) είτε θερμοπλαστικές/ή

θερμοδιαλυόμενες (που μπορούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μαλακώσουν και να
διαλυθούν μετά τη σκλήρυνση).
β.
Οι συνηθέστερες κατηγορίες συνθετικών κολλών είναι οι ακόλουθες:
κόλλες πολυουρεθάνης που χρησιμοποιούνται για συγκολλήσεις ξύλων με ξύλα και με άλλα υλικά και
έχουν μεγάλη αντοχή στους μικροοργανισμούς και τα χημικά

εποξειδικές ρητίνες που χρησιμοποιούνται για συγκολλήσεις ξύλων με ξύλα καθώς και με σκυρόδεμα,
πλαστικό, αλουμίνιο, χάλυβα και άλλα υλικά

βινυλικές κόλλες που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικές εργασίες και στην επιπλοποιία, είναι άχρωμες
και άοσμες και δεν μεταχρωματίζουν το ξύλο.



γ.

#
1

Για τα διάφορα είδη συγκολλητικών ουσιών για ξύλινες κατασκευές ισχύουν πρότυπα του
ΕΛΟΤ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα:
Πίνακας 2.6: Κυριότερα Πρότυπα Συγκολλητικών Ξύλινων Κατασκευών
Πρότυπο
Τίτλος
2
3

1

Όροι και ορισμοί

ΕΛΟΤ ΕΝ 923

2

Δειγματοληψία

ΕΛΟΤ ΕΝ 1066

3

Εξέταση και προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1067

4

Περιγραφή των κύριων τύπων αστοχίας

ΕΛΟΤ ΕΝ 10365

5

Συγκολλητικά
για
φέρουσες
ξύλινες
κατασκευέςΣυγκολλητικά καζεΐνης – Ταξινόμηση και απαιτήσεις επίδοσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 12436

6

Ταξινόμηση θερμοσκληρυνόμενων συγκολλητικών ξύλου για
μη δομικές εφαρμογές

ΕΛΟΤ ΕΝ 12765

7

Ταξινόμηση θερμοπλαστικών συγκολλητικών ξύλου για μη
δομικές εφαρμογές

ΕΛΟΤ ΕΝ 204

8

Μέθοδοι δοκιμών για κόλλες ξύλου μη δομικών εφαρμογών –
Προσδιορισμός της αντοχής σε διάτμηση των συνδέσεων
κατά μήκος

ΕΛΟΤ ΕΝ 205

9

Φαινολικές και αμινοπλαστικές κόλλες για φέρουσες ξύλινες
κατασκευές: Ταξινόμηση και απαιτήσεις επιδόσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 301

10

Συγκολλητικά για φέρουσες ξύλινες κατασκευές – Μέθοδοι
δοκιμών

ΕΝ 302

2.7

Συντηρητικές Ουσίες

α.

Οι κυριότεροι επιβλαβείς παράγοντες για το ξύλο και τα παράγωγα προϊόντα του είναι οι
ακόλουθοι:

Η υγρασία, ενδογενής ή εξωγενής, που προκαλεί σήψη λόγω της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για
την ανάπτυξη σαπρομηκύτων, χαλάρωση της συνοχής των ινών και στρεβλώσεις.

Τα βακτήρια και οι μήκυτες, που προκαλούν σήψη (άναμμα) με συνέπεια τη μείωση της αντοχής του
ξύλου. Η ύπαρξη τους εκδηλώνεται με την αλλαγή του χρώματος, την εμφάνιση μούχλας, τη δυσάρεστη οσμή
και τη μετατροπή του ξύλου σε σκόνη ή σαπρή μάζα.

Τα έντομα (σαράκια), τα οποία δημιουργούν λαβυρίνθους στοών και σπηλαίων μέσα στο ξύλο και το
μετατρέπουν σε σκόνη.

Ο παγετός, ο οποίος προκαλεί ραγίσματα στην επιφάνεια του ξύλου.

Η φωτιά.
β.
#

Πίνακας 2.7: Κυριότερα Πρότυπα για τις Συντηρητικές Ουσίες του Ξύλου
Τίτλος

Πρότυπο

3

1

2

3

1

Μέθοδοι μέτρησης απωλειών ενεργών συστατικών και άλλων
συστατικών συντήρησης επεξεργασμένης ξυλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 1250

2

Οδηγός για δειγματοληψία και προπαρασκευή συντηρητικών
ξύλου και εμποτισμένου ξύλου για ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 212

3

Μέθοδος δοκιμής πεδίου για τον προσδιορισμό της σχετικής
προστατευτικής αποτελεσματικότητας ενός συντηρητικού
ξύλου σε επαφή με το έδαφος

ΕΛΟΤ ΕΝ 252

4

Αντοχή ξύλου και προϊόντων
εμποτισμένο με συντηρητικά

ξύλο

ΕΛΟΤ ΕΝ 351

5

Διατηρησιμότητα ξύλου και προϊότων ξύλου – Απόδοση των
προληπτικών συντηρητικών ξύλου όπως προσδιορίζεται με
βιολογικές δοκιμές

ΕΛΟΤ ΕΝ 599

6

Προσδιορισμός της τοξικής αποτελεσματικότητας έναντι
μικροσηπτικών μικρομυκήτων και άλλων μικροοργανισμών
εδάφους

ΕΛΟΤ ΕΝ 807

7

Δοκιμές επιταχυνόμενης γήρανσης επεξεργασμένου ξύλου πριν
από βιολογικές δοκιμές – Δοκιμή έκπλυσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 84

8

Χρώματα και βερνίκια – Υλικά και συστήματα επιχρίσεως για
ξύλα σε εξωτερικούς χώρους

ΕΛΟΤ ΕΝ 927

9

Μέθοδοι δοκιμών συντηρητικών ξύλου

ΕΛΟΤ ΕΝ 152

ξύλου

–

Συμπαγές

Εκτέλεση Εργασιών
3.1

Γενικά

α.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία απεικονίζονται όλες
οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες της ξύλινης κατασκευής. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν
λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:1 όλων των ενσωματώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών
τομών των στηρίξεων, λεπτομέρειες υλικών και άλλες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες.

β.

Τα υλικά που προσκομίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόμενα στο παρόν, στα υπόλοιπα
Συμβατικά Τεύχη και στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκομίζει τα
σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών στην Υπηρεσία και υποβάλλει προς έγκριση
δείγματα όλων των υλικών (κολλών, μεταλλικών συνδέσεων, βοηθητικών υλικών κτλ) που
πρόκειται να χρησιμοποιήσει.

γ.

Οι εργασίες εκτελούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια από έμπειρα και εξειδικευμένα
συνεργεία σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης των υλικών και τα
αναγραφόμενα στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή
των υλικών.

3.2
α.

Μεταφορά και Αποθήκευση

Ο τρόπος αποθήκευσης των ξύλινων μελών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί κακή τοποθέτηση
μπορεί να προκαλέσει μόνιμες παραμορφώσεις και σήψη λόγω κακής κυκλοφορίας του αέρα.
Η σωστή αποθήκευση όλων των ειδών ξυλείας είναι ευθύνη του Αναδόχου. Ο χώρος
αποθήκευσης πρέπει να αερίζεται επαρκώς και να παραμένει ξηρός. Χαρακτηριστική ένδειξη,
ότι τα αποθηκευμένα ξύλα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, είναι η ευχάριστη οσμή υγιούς
ξυλείας. Αν υπάρχουν ξύλα που έχουν αρχίσει να σαπίζουν, αναδύεται οσμή μούχλας.

Τα μαλακά ξύλα τοποθετούνται όρθια με μικρή κλίση προς τον τοίχο της αποθήκης με το κάτω άκρο
να στηρίζεται όχι απευθείας επί του εδάφους αλλά σε ξύλινα υποπόδια (τάκοι).



Τα σκληρά ξύλα και τα είδη τεχνητής ξυλείας (π.χ. κόντρα πλακέ) τοποθετούνται σε οριζόντιες
στρώσεις επί ξύλινης σχάρας.

Οι σανίδες και η πριστή ξυλεία τυποποιημένων διαστάσεων στοιβάζεται σε σωρούς, ο πυθμένας των
οποίων όμως απέχει από το δάπεδο. Το δάπεδο πρέπει να αποστραγγίζεται επαρκώς και να καλύπτεται
επαρκώς, προκειμένου να προστατεύεται από την υγρασία.

Η ξυλεία για τα ξύλινα δάπεδα και η κατεργασμένη ξυλεία αποθηκεύεται στο εργοτάξιο μόνο μέσα σε
κλειστούς χώρους προστατευόμενους από τις καιρικές συνθήκες.
β.
3.3

Η ξυλεία δεν επιτρέπεται να καταφθάσει στο εργοτάξιο πριν στεγνώσουν τα επιχρίσματα και
πριν τοποθετηθούν τα παράθυρα και οι θύρες ή προσωρινά καλύμματα των ανοιγμάτων.
Γενικές Απαιτήσεις Ξύλινων Κατασκευών

α.

Για τις φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 1052, το DIN 18334, το DIN 4074, ενώ για
τις μη φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 68365.

β.

Εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία της πριστής
ξυλείας κατά την κατασκευή θα είναι μικρότερη από 18%. Μόνο σε κατασκευές, στις οποίες το
ξύλο μπορεί να στεγνώσει ανεμπόδιστα εκ των υστέρων και των οποίων τα μέλη δεν είναι
ευαίσθητα στις στρεβλώσεις, επιτρέπεται η χρήση ύφυγρων ξύλων.

γ.

Όλα τα τεμάχια ξυλείας κόβονται στις απαιτούμενες διαστάσεις. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης
των ξύλινων στοιχείων υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια
επαφή μεταξύ τους. Τα ξύλινα μέλη, τα οποία προέρχονται από παράλληλη σύνδεση
διαφόρων τεμαχίων θα εμφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατομών και διαστάσεων.

δ.

Η πλεονάζουσα κόλλα πρέπει να απομακρύνεται με προσοχή, ενώ οι μεταλλικές συνδέσεις δεν
θα εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες. Για το σκοπό αυτό διαμορφώνονται στα ξύλα
κατάλληλες εσοχές για τα μεταλλικά εξαρτήματα.

ε.

Πριν από την έναρξη των χρωματισμών ή των βερνικωμάτων των ξύλινων κατασκευών γίνεται
έλεγχος αν οι συνδέσεις των ξύλινων μερών παρουσιάζουν απαράδεκτους αρμούς,
παραμορφώσεις από κακή τοποθέτηση, παραμορφώσεις από απότομη ξήρανση ή ύγρανση
των ξύλων, ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων
ή κακοτεχνιών, η κατασκευή αντικαθίστανται με δαπάνες του Αναδόχου ή αν με την σύμφωνη
γνώμη της Υπηρεσίας μπορεί να αποκατασταθεί, η επισκευή θα γίνεται χωρίς να αποβαίνει σε
βάρος της αισθητικής εμφάνισης ή της αντοχής και οπωσδήποτε χωρίς να τροποποιείται η
λειτουργία της κατασκευής. Σε περίπτωση τραυματισμού ξύλινης επιφάνειας ή σοβαρότερης
ζημίας απαγορεύεται η επισκευή με στοκάρισμα ή η μερική αντικατάσταση
).

στ.

Αν για τη στερέωση των σανίδων, πλακών, μαδεριών, καδρονιών κτλ χρησιμοποιούνται ήλοι,
αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 φορές μακρύτεροι από το πάχος των μελών προς
σύνδεση. Σε μια συναρμογή ξύλινων μελών δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη ήλων και
κοχλιώσεων. Γενικά ενδείκνυται η χρήση πολλών μικρών ήλων και όχι λίγων και μεγάλων.

ζ.
Ειδικότερες Απαιτήσεις
Μεταξύ ξύλινων στοιχείων και καπνοδόχων η ελάχιστη απόσταση είναι 5 cm, ενώ μεταξύ ξύλινων
στοιχείων και της πλάτης τζακιών 10 cm. Στο διάκενο τοποθετείται θερμομονωτικό, πυράντοχο υλικό.

Οι επιθυμητές στάθμες της ξυλείας (δοκοί, στρωτήρες) επί τοιχοποιίας ή σκυροδέματος ρυθμίζονται με
τη βοήθεια σφηνών.

Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη κοπή, διάτρηση οπών ή χάραξη εγκοπών στα μέλη του πλαισίου.

Οι αγκυρώσεις με τζινέτια διαμορφώνονται στις απολήξεις κάθε φέρουσας δοκού, καθώς επίσης και σε
συγκεκριμένες θέσεις, όπως ορίζεται στα κατασκευαστικά σχέδια. Οι κεφαλές κάθε τέταρτης δοκίδας
αγκυρώνονται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. Αγκυρώσεις διαμορφώνονται στα πλαίσια των
παραθύρων και στις βάσεις στήριξης των θυρών, καθώς και στους ακραίους ορθοστάτες χωρισμάτων που
εφάπτονται με τοιχοποιία.



η.

Οι αποστάσεις μεταξύ των δοκίδων των πλαισίων δαπέδων, οροφών και στεγών θα
συμφωνούν με τα κατασκευαστικά σχέδια και τη μελέτη. Στις δοκίδες παρέχεται ελάχιστη
στήριξη πλάτους 10 cm. Οι ενώσεις (ματίσεις) των δοκίδων επί των στηρίξεων
διαμορφώνονται με σχετική επικάλυψη και ηλώνονται ή κοχλιώνονται. Κάτω από

διαχωριστικά, τα οποία διατρέχουν παράλληλα με τις δοκίδες, τοποθετούνται διπλές δοκίδες.
Τα φέροντα στοιχεία δεν επιτρέπεται να κόπτονται ή να τρυπιούνται περισσότερο από το ένα
τέταρτο του βάθους των στοιχείων χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση.
3.4

Συγκολλήσεις

α.

Επιλέγεται η κατάλληλη συγκολλητική ουσία ανάλογα με το είδος του ξύλου που προβλέπεται
να συγκολληθεί και τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης (ξύλα πορώδη, σκληρά ή βαριά, πολύ ή
λίγο ρητινώδη, όξινα ή εύκολα λερωνόμενα). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις
κόλλες κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, ειδικά όσον αφορά στις αναλογίες
του σκληρυντικού, αν πρόκειται για κόλλα 2 συστατικών.

β.

Οι επιφάνειες πριν τη συγκόλληση πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη, λίπη,
έλαια και ξένες ουσίες. Πρέπει να εξακριβώνεται η κατάσταση της κόλλας καθώς και τυχόν
αλλοιώσεις.

γ.

Κατά τη συγκόλληση με εποξειδικές ρητίνες η θερμοκρασία του ξύλου δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 12°C. Οι βινυλικές συγκολλήσεις διεξάγονται σε θερμοκρασίες 13°C - 70°C
και σε πάχη 0,1 mm – 0,25 mm.

δ.

Η κόλλα διαστρώνεται σε όλη την επιφάνεια του ξύλου χωρίς φουσκώματα.

3.5
α.

Προστασία του Ξύλου
Για τις μεθόδους προστασίας του ξύλου σε οικοδομικά έργα ισχύει το DIN 68800.











β.
Η προστασία των ξύλων επιτυγχάνεται γενικά με τις ακόλουθες μεθόδους:
εμποτισμό με λινέλαιο
χρωματισμό με ελαιοχρώματα
επάλειψη με πίσσα
τέλεια ξήρανση
σωστή αποθήκευση σε ξηρούς και επαρκώς αεριζόμενους χώρους
χρήση αντισηπτικών ουσιών (π.χ. κρεόζωτο, μεταλλικά άλατα)
επάλειψη με άκαυστα υλικά (π.χ. χρώματα φωτιάς)
επένδυση με λεπτά μεταλλικά φύλλα των εκτιθέμενων σε πυρκαγιά ξύλινων μελών
εμποτισμό με διαλύματα αλάτων (π.χ. θειικό και φωσφορικό αμμώνιο).






γ.
Η συντήρηση των ξύλων επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
ελαιοχρωματισμό
επάλειψη με βερνίκι και συνθετικές ρητίνες
επάλειψη με κερί (στα δάπεδα)
επάλειψη με πίσσα των τμημάτων που έρχονται σε επαφή με υγρή επιφάνεια
4 Έλεγχοι
α.








Τα ξύλινα τεμάχια ελέγχονται ως προς τα ελαττώματα τους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
τους πριν τη χρήση τους στην κατασκευή (βλ. παράγραφο «Υλικά – Γενικά). Ο Ανάδοχος
προσκομίζει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό του φούρνου ξήρανσης. Οι βασικές ιδιότητες που
εξετάζονται σε ένα ξύλο πριν αυτό χρησιμοποιηθεί στις δομικές κατασκευές είναι οι
ακόλουθες:
πυκνότητα
σκληρότητα
μηχανική αντοχή
ελαστικότητα και ευκαμψία
υγροσκοπικότητα
συρρίκνωση ή συστολή
β.

Τα κατασκευασμένα πλαίσια ελέγχονται ως προς την ακρίβεια των διαστάσεών τους, τη δομή
τους, την θέση τους (ράμμα, αλφαδιά) και τη στερέωσή τους.

γ.

5

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη
διεξαγωγή των εργασιών. Δεν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσμενείς περιβαλλοντικές
συνθήκες, εκτός αν ο Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών
μέτρων.

Περιλαμβανόμενες Δαπάνες

Στην τιμή μονάδος για κάθε εργασία ξύλινης κατασκευής (φέρουσας ή μη φέρουσας) περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα:

6

α.

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και μέσω
οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας όλων των
απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εξοπλισμού (ικριωμάτων, στηριγμάτων, κοχλιών,
κολλών, εργαλείων κτλ) για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Περιλαμβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκομίζει ο Ανάδοχος είτε
για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών κατά
την κατασκευή. Στη δαπάνη των υλικών περιλαμβάνεται και η φθορά τους.

β.

Σε όλες τις εργασίες ξυλουργικών περιλαμβάνεται η φθορά και η απομείωση της ξυλείας,
εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στα σχετικά άρθρα.

γ.

Η προετοιμασία για τις ξύλινες κατασκευές, η επιδιόρθωση των ατελειών, οι έλεγχοι και οι
δειγματοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγμάτων (που ενδεχομένως απαιτήσει η
Υπηρεσία) και οι επιδιορθώσεις ελαττωματικής τελειωμένης εργασίας λόγω υπαιτιότητας του
Αναδόχου (μερικής ή ολικής ανακατασκευής).

δ.

Η πλήρης εργασία των ξύλινων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των
διαμορφώσεων και των ενισχύσεων, της κοπής του ξύλου, των κολλήσεων κτλ.

ε.

Ο καθαρισμός των παρακείμενων επιφανειών καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές
λόγω των εργασιών ξύλινων κατασκευών και ο καθαρισμός του εργοταξίου μετά το πέρας των
εργασιών.

στ.

Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων στοιχείων.

ζ.

Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη αποπεράτωση των
εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν και στα υπόλοιπα
Συμβατικά Τεύχη και σχέδια.

Επιμέτρηση και Πληρωμή
Ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του συμβατικού τιμολογίου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοίρες 05/09/2018
Ο Προϊστάμενος
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Μοίρες 05/09/2018
Η Συντάκτρια
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