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Σκοπός της εργασίας
 Για την αξιοποίηση βιοµηχανικών παραπροϊόντων, όπως η
ιπτάµενη τέφρα, πέρα από την προώθηση της έρευνας
στην παραγωγή, απαιτείται και η προσαρµογή της τεχνικής
νοµοθεσίας.
 Σε µία προσπάθεια εξοικείωσης του τεχνικού κόσµου µε τα
οφέλη της οδοστρωσίας µε κυλινδρούµενο σκυρόδεµα µε
ενσωµάτωση ιπτάµενης τέφρας, παρουσιάζεται η
µεθοδολογία σύνταξης σχετικών άρθρων για τα τιµολόγια
των δηµοσίων έργων.
 Η όλη εκπόνηση αυτού του έργου αποτελεί αντικείµενο
ειδικής Οµάδας Εργασίας του ΤΕΕ/Τ∆Μ και του
Εργαστηρίου ∆οµικών Υλικών του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών του ΑΠΘ για τη σύνταξη προδιαγραφών για
οδοστρώµατα από κυλινδρούµενο σκυρόδεµα.

∆ιάρθρωση παρουσίασης
1. Αξιοποίηση ιπτάµενης τέφρας – κυλινδρούµενο
σκυρόδεµα
2. Σύνταξη νέων άρθρων τιµολογίου έργων Οδοποιίας
3. ∆ιαδικασία τιµολόγησης νέων άρθρων τιµολογίου
έργων Οδοποιίας
4. Συµπεράσµατα

Η αξιοποίηση της Ιπτάµενης Τέφρας
 Από επιστηµονική έρευνα δεκαετιών είναι γνωστές οι
δυνατότητες χρήσης της ιπτάµενης τέφρας στο σκυρόδεµα
όµως η απορρόφηση της ετήσιας παραγωγής τέφρας
παραµένει χαµηλή (περίπου 10% της παραγωγής στην
τσιµεντοβιοµηχανία – 2012).
 Σύνταξη Εθνικής Προδιαγραφής για τη χρήση της
Ιπτάµενης Τέφρας στο Σκυρόδεµα (ΦΕΚ 551/2007): πολύ
σηµαντικό βήµα για την αύξηση του ποσοστού
αξιοποίησης, προτείνοντας και συγκεκριµένες εφαρµογές.
Όµως δυσκολίες στην εφαρµογή της λόγω έλλειψης
τεχνικής νοµοθεσίας (τιµολόγια δηµοσίων έργων) και λόγω
µη εξοικείωσης του τεχνικού κόσµου µε τη χρήση της
τέφρας.

Κυλινδρούµενο Σκυρόδεµα
• Τεχνική οδοστρωσίας µε σκυρόδεµα χαµηλής
εργασιµότητας και συµπύκνωση µε δονητικά οχήµατα.
• ∆εν απαιτείται διαφορετικός εξοπλισµός από την
ασφαλτική οδοστρωσία αλλά απαιτεί εξοικείωση µε το
υλικό (χρόνοι, διάστρωση, συντήρηση, κτλ).
• Είναι πλεονεκτική σε θέσεις µε µεγάλη κλίση
οδοστρώµατος και παρέχει µεγάλη ταχύτητα κατασκευής.
• Μπορεί να κατασκευαστεί µε µεγάλες ποσότητες
ιπτάµενης τέφρας.

Σύνταξη νέων άρθρων τιµολογίου
έργων οδοποιίας
• Αναγκαία συνθήκη για την ενσωµάτωση του
κυλινδρούµενου σκυροδέµατος στην κατασκευή
δηµοσίων έργων οδοποιίας είναι η σύνταξη νέων
άρθρων τιµολογίου που θα περιλαµβάνονται στα
υφιστάµενα τιµολόγια έργων οδοποιίας του πρώην
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
• Σκοπός είναι στα νέα άρθρα να προβλέπεται η χρήση της
ιπτάµενης τέφρας.
• Το έργο της σύνταξης των άρθρων αποτελεί τµήµα των
εργασιών σχετικής Ο.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ.

∆ιαδικασία σύνταξης νέων άρθρων
τιµολογίου έργων οδοποιίας
• Ειδικότερα τροποποιείται η Οµάδα Β Τεχνικά έργα του
Τιµολογίου Έργων Οδοποιίας του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε ως
εξής:
1. ενσωµατώνεται η κατηγορία των κυλινδρούµενων
σκυροδεµάτων και η δυνατότητα χρήσης της ιπτάµενης
τέφρας –όπως αυτή προκύπτει από την Εθνική
Προδιαγραφή για την Ιπτάµενη Τέφρα– στην υφιστάµενη
γενική περιγραφή των σκυροδεµάτων (Άρθρο Β-29)
2. προστίθενται επτά (7) νέα άρθρα για διάφορες
κατηγορίες σκυροδέµατος, τα οποία ουσιαστικά
ενσωµατώνουν τη χρήση της ιπτάµενης τέφρας στα
σκυροδέµατα των έργων οδοποιίας.

Νέα άρθρα τιµολογίου έργων
οδοποιίας
• Τα άρθρα που προστίθενται στο υφιστάµενο τιµολόγιο
έργων οδοποιίας του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε, εισάγονται στις
τρεις βασικές κατηγορίες σκυροδεµάτων C12/15, C16/20 και
C20/25:
1. Στο C12/15 προστίθεται ένα (1) νέο άρθρο για χρήση
κοινού τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας σε κοιτοστρώσεις
2. Στο C16/20 τέσσερα (4) νέα άρθρα για χρήση κοινού
τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας σε άοπλα και ελαφρώς
οπλισµένα σκυροδέµατα
3. Στο C20/25 δύο (2) νέα άρθρα κυλινδρούµενου
σκυροδέµατος µε χρήση τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας
και κυλινδρούµενου σκυροδέµατος ανθεκτικού σε τριβή
µε χρήση επίσης κοινού τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας.

Νέα άρθρα τιµολογίου έργων
οδοποιίας
•

Άρθρο Β-29.2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (Β10 ή Β15)
Άρθρο Β-29.2.5.: Άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο C12/15 (Β10) ρείθρων,
τάφρων, κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων,
πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων κλπ µε χρήση τσιµέντου και ιπτάµενης
τέφρας.

•

Άρθρο Β-29.3: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
Άρθρο Β- 29.3.7: C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε χρήση τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας
Άρθρο Β-29.3.8: C16/20 µικροκατασκευών µε χρήση τσιµέντου και ιπτάµενης
τέφρας (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ)
Άρθρο Β-29.3.9: C16/20 πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων µε χρήση
τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας κλπ
Άρθρο Β-29.3.10: C16/20 θολωτών οχετών µε χρήση τσιµέντου και ιπτάµενης
τέφρας
Σε όλα τα προηγούµενα άρθρα, οι περιγραφές τους συµπίπτουν µε τα
αντίστοιχα του οπλισµένου σκυροδέµατος µε την προσθήκη εκτός από
τσιµέντο και ιπτάµενης τέφρας.

Νέα άρθρα τιµολογίου έργων
οδοποιίας
•

Άρθρο Β-29.4: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
Άρθρο Β- 29.4.13: C20/25 κυλινδρούµενο (RCC) µε χρήση τσιµέντου
και ιπτάµενης τέφρας για την κατασκευή άκαµπτων οδοστρωµάτων.
Κυλινδρούµενο (RCC) σκυρόδεµα C20/25 µη οπλισµένο µε χρήση
τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή
άκαµπτων οδοστρωµάτων, δαπέδων, parking και υποβάσεων
δαπέδων σύνθετων διατοµών και άλλων.
Άρθρο Β- 29.4.14: C20/25 κυλινδρούµενο (RCC) ανθεκτικό σε τριβή µε
χρήση τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας για την κατασκευή άκαµπτων
οδοστρωµάτων
Κυλινδρούµενο (RCC) σκυρόδεµα C20/25 µη οπλισµένο µε χρήση
τσιµέντου και ιπτάµενης τέφρας και βαρέα αδρανή ειδικού βάρους
µεγαλύτερου από 2,9 tn χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή
άκαµπτων οδοστρωµάτων, δαπέδων και parking και υποβάσεων
δαπέδων σύνθετων διατοµών και άλλων.

∆ιαδικασία τιµολόγησης νέων άρθρων
τιµολογίου έργων οδοποιίας
• Χρησιµοποιήθηκαν ενδεικτικές συνθέσεις για τις τρεις βασικές
κατηγορίες σκυροδεµάτων C12/15, C16/20 και C20/25 (Εργαστήριο
∆οµικών Υλικών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ)

∆ιαδικασία τιµολόγησης νέων άρθρων
τιµολογίου έργων οδοποιίας
• Σε πρώτο στάδιο επιλέχθηκε να πραγµατοποιηθεί ανάλυση τιµής
βάσει του παλαιού Α.Τ.Ε.Ο. (Αναλυτικού Τιµολογίου Έργων
Οδοποιίας).
• Παρατίθεται ένα παράδειγµα αυτής της ανάλυσης για το νέο
Άρθρο Β-29.4.13 (C20/25 κυλινδρούµενο RCC µε χρήση τσιµέντου
και ιπτάµενης τέφρας για την κατασκευή άκαµπτων
οδοστρωµάτων).
•Σηµείωση: Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση των
άρθρων 2511 και 2512 των παλαιών τιµολογίων και οι τιµές που
λαµβάνονται στην ανάλυση του άρθρου είναι του 3ου τριµήνου
του 2011 (τελευταίες διαθέσιµες εκείνη τη χρονική περίοδο από τη
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων)

Ενδεικτική ανάλυση τιµής του νέου Άρθρου Β – 29.4.13

Σύγκριση τιµών
• Σύγκρισης της τιµής του σκυροδέµατος C20/25 µε χρήση ιπτάµενης
τέφρας και χωρίς (από ανάλυση τιµής) σε σχέση µε τις τιµές του
συνήθους σκυροδέµατος C20/25 (εν ισχύ τιµολόγια, εκείνη τη χρονική
περίοδο, έργων οδοποιίας του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε)

* όφελος της τάξης των 15,60 ευρώ/m3 υπέρ της ενσωµάτωσης της
ιπτάµενης τέφρας

Πρώτα συµπεράσµατα τιµολόγησης
• Η διαφορά µεταξύ των τιµών των σκυροδεµάτων C20/25 είναι
προφανές ότι οφείλεται στο γεγονός ότι σήµερα η παραγωγή
σκυροδέµατος πραγµατοποιείται στο εργοστάσιο παραγωγής και όχι
επί τόπου του έργου δια χειρών.
•Η δυσανάλογα µεγάλη τιµή που προέκυψε µε αυτή τη µεθοδολογία,
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δε συνίσταται καθώς δεν προσεγγίζει το
πραγµατικό κόστος.
•Η διαφορά της τιµής µεταξύ του σκυροδέµατος C20/25 µε χρήση
ιπτάµενης τέφρας και χωρίς οφείλεται στη µειωµένη τιµή της ιπτάµενης
τέφρας σε σχέση µε το κοινό τσιµέντο.

Προτεινόµενη µεθοδολογία τιµολόγησης
• Χρήση ως βάση της τιµής του συνήθους σκυροδέµατος C20/25,
αφαίρεση της διαφοράς τιµής µεταξύ της ποσότητας της ιπτάµενης
τέφρας και του κοινού τσιµέντου και προσθήκη της εργασίας
διάστρωσης και συµπύκνωσης (κυλινδρούµενα σκυροδέµατα).
•Για τα σκυροδέµατα C12/15 και C16/20 η διαφορά τιµής θα προκύψει
από τον εξής τύπο: ισχύουσα τιµή τιµολογίων πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε – τιµή
x kgr τσιµέντου + τιµή x kgr ιπτάµενης τέφρας (από µελέτη σύνθεσης).
• Ειδικά για το C16/20 στην τιµή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
καθυστέρηση αφαίρεσης του ξυλοτύπου λόγω της βραδύτερης
απόκτησης της απαιτούµενης αντοχής.

Συµπεράσµατα
•Επιλέχθηκε η προσθήκη της ιπτάµενης τέφρας τόσο στο σκυρόδεµα C20/25
(κυλινδρούµενο), όσο και στα C12/15 και C16/20, λόγω της οικονοµικής τιµής του
υλικού σε σχέση µε το κοινό τσιµέντο.
•Η διαδικασία τιµολόγησης που προτάθηκε συνοψίζεται στα εξής:
α) για την κατασκευή τεχνικών έργων από άοπλο σκυρόδεµα: αντικατάσταση µέρους
του τσιµέντου από ιπτάµενη τέφρα (όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές κόστους δε
διαφοροποιούνται),
β) για το κυλινδρούµενο σκυρόδεµα συνυπολογισµός διάστρωσης και της
συµπύκνωσης (ειδικές απαιτήσεις).
•Εντοπίστηκε η ανάγκη διαφοροποίησης, κατ’ αντιστοιχία µε τα υφιστάµενα τιµολόγια,
ανάλογα µε τον προϋπολογισµό του έργου (τέσσερις κατηγορίες) µε εφαρµογή της
ανάλογης έκπτωσης.
•Με την παρούσα εργασία τίθενται οι βάσεις για την τελική ενσωµάτωση της ιπτάµενης
τέφρας στα τιµολόγια έργων οδοποιίας του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε και εντοπίζονται οι
αδυναµίες στην τιµολόγησή τους, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ευρέως στο
σύνολο των δηµοσίων έργων. Είναι φανερό ότι οι οικονοµικότερες λύσεις όσον αφορά
το αρχικό κόστος (και όχι το κόστος συντήρησης) προκύπτουν από τη χρήση
σκυροδεµάτων µε µεγάλο ποσοστό τέφρας.
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…
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