ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΕΚΣΚΑΦΗ :Αφαίρεση εδαφικού υλικού .
Επέµβαση στη φύση, διαταραχή της ισορροπίας

∆ηµιουργούνται δυνάµεις

και µηχανισµοί για αποκατάσταση της ισορροπίας

Κίνδυνος κατολισθήσεων, υποχωρήσεις του

εναποµείναντος εδάφους.
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ: Υποστήριξη της εκσκαφής για την ασφάλεια των εργαζοµένων, των περίοικων των
γειτονικών κτισµάτων και του Τεχνικού Έργου για το οποίο έγινε η εκσκαφή.
ΕΙ∆Η ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ : και οι δύο διαστάσεις της προβολής στο οριζόντιο επίπεδο είναι σχετικά µεγάλες
(π.χ. µεγαλύτερες των 5,00 µέτρων)
ΤΑΦΡΟΣ : η διάσταση του µήκους πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την αντίστοιχη του πλάτους.
ΦΡΕΑΤΙΟ :οι διαστάσεις των πλευρών του ανοίγµατος (διάµετρος του ανοίγµατος) είναι µικρές σε
σχέση µε το βάθος της εκσκαφής.
ΒΑΘΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ :το βάθος της είναι µεγαλύτερο από 6,00 µέτρα.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ(∆ιαστάσεις εκσκαφής, χρονική διάρκεια εργασιών…)
2.

Ε∆ΑΦΟΣ

3. ΤΥΠΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
5. ΤΟΠΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ(Κατοικηµένη περιοχή-Οδοί µε κυκλοφορία ή όχι …)
6. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
7. ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Ε∆ΑΦΟΣ
ΚΑΝΕΝΑ Ε∆ΑΦΟΣ ∆ΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΞ' ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΒΑΡΟΣ
ΤΟΥ.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
1.Βραχώδη ή συµπαγή εδάφη (πετρώµατα).
2.Γαιώδη ή ασύνδετα .Έχουν σχηµατισθεί από ασύνδετα προϊόντα της καταστροφής των
προηγουµένων.
2.1 Χαλαρά εδάφη(χαλικώδη και αµµώδη ),όπου οι κόκκοι που τα αποτελούν παρουσιάζονται
ασύνδετοι ,σχεδόν ρέουν.
2.2 Συνεκτικά εδάφη (πηλώδη και αργιλώδη), όπου οι κόκκοι που τα αποτελούν δεν ξεχωρίζουν
µε γυµνό µάτι ο ένας από τον άλλο.
Ανάλογα µε το µέγεθος του έργου γίνεται ή όχι εδαφοτεχνική µελέτη .

ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

1. ΕΡΕΥΝΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφών πρέπει να ερευνάται, µε τη συνεργασία των αρµοδίων φορέων,
η ύπαρξη και η θέση εις τον χώρο του εργοταξίου, δικτύων ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, φωταερίου,
ύδατος κλπ. και να γίνεται η κατά περίπτωσιν απαιτουµένη αποµόνωση ή µεταφορά τους.
Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων δικτύων απαιτείται:
α)Ακριβής προσδιορισµός του είδους του δικτύου.
β)Ακριβής προσδιορισµός της θέσης του δικτύου(συντεταγµένες ) στην υπόψη διαδροµή επιβεβαίωση
µε επίσκεψη στο πεδίο .(π.χ. έλεγχος φρεατίων- δοκιµαστικές τοµές).
γ).Ακριβής προσδιορισµός του τρόπου εργασίας (άµεση επέµβαση, επίβλεψη)
δ).Αν πρόκειται για κατασκευή νέου δικτύου, µελέτη αποφυγής διασταύρωσης ή παράλληλης
τοποθέτησης σε απόσταση που µπορεί να δηµιουργήσει κινδύνους κατά την κατασκευή του νέου δικτύου
,ή τη λειτουργία-συντήρηση του προϋπάρχοντος ή του νέου δικτύου.
Μερικές φορές οι αρµόδιες αρχές δεν γνωρίζουν την ύπαρξη κάποιου δικτύου σε συγκεκριµένη διαδροµή.
Στη περίπτωση αυτή είναι πιθανό να κτυπηθεί το δίκτυο.
Αν το δίκτυο έχει κατάλληλη επισήµανση σε όλο το µήκος του πρώτα θα κτυπηθεί η επισήµανση.
ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΤΟΥΒΛΑ
ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ

∆ΙΚΤΥΟ
ΑΕΡΙΟ
ΟΤΕ
∆ΕΗ

Ακόµη και όταν δεν έχει τοποθετηθεί επισήµανση, πολλές φορές είναι εµφανές από τη διαφορετική µορφή
του εδάφους ( αδρανές υλικό. άσφαλτος , συµπύκνωση,

στρωµάτωση ),ότι παλαιότερα έχει

κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο.
ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ,ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.
Πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια των εκσκαφών πρέπει να ερευνάται η τυχόν ύπαρξη
προγενέστερων εκσκαφών προκειµένου να λαµβάνονται τα µέτρα ασφαλείας.

2.ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

3.ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ. Αδειούχοι χειριστές µε εµπειρία, καλή λειτουργία του
µηχανήµατος.

4.ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Ενηµέρωση για το έργο , επισήµανση κινδύνων, ενηµέρωση για µέτρα
προστασίας. Χορήγηση Μ.Α.Π.(Μέσα Ατοµικής Προστασίας) Ενηµέρωση
για τον τρόπο χρήσης.
Καθορισµός υπεύθυνου. Ιεραρχία

εντολές

συντονισµός

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

֠

Οι εκσκαφές εν γένει εκτελούνται µε µηχανικά µέσα, λαµβανοµένης προνοίας αντιστηρίξεως
των πρανών της εκσκαφής των παρακειµένων οικοδοµών, των καταστρωµάτων οδών κλπ.
Οι αντιστηρίξεις µελετώνται υπό αρµοδίου Μηχανικού.
Πάντα τα επισφαλή ή προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα οποία δύνανται εκ
τυχαίας πτώσεως να προξενήσουν ατυχήµατα εις τους πλησίον απασχολουµένους εργαζοµένους
πρέπει να κατακρηµνίζονται σύµφωνα προς τις οδηγίες εµπείρου προσώπου, να µην επιτρέπεται δε
η ανάληψη εργασίας προ της βεβαιώσεως υπό του αρµοδίου εργολάβου ή του επιβλέποντος
µηχανικού ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

֠

Για την αντιστήριξη οµόρων κτιρίων επιβάλλεται µεθοδική και τεχνική υποθεµελίωση τους στην
απαιτουµένη έκταση και στα απαιτούµενα βάθη.
Μεταξύ των καταλλήλων προς τούτο µεθόδων αναφέρεται η τµηµατική αντιστήριξη διά ντουλαπιών
εις καταλλήλους αποστάσεις, ή και η κατασκευή αερογεφυρών αντιστηρίξεως, η καθολική αγκύρωση
µετά ή άνευ κατακόρυφων στοιχείων κλπ.

֠

Οι πλησίον των εκσκαφών βρισκόµενοι µανδρότοιχοι, ιστοί, φανοστάτες, δένδρα και άλλα

καθηλωµένα στο έδαφος αντικείµενα, εφ’ όσον κλονίστηκαν από την εκσκαφή ή εφ’ όσον
υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, πρέπει να στηρίζονται µε αντερείσµάτα µέχρι του τέλους των
εργασιών ή σε περιπτώσεις ανάγκης να κατεδαφίζονται ή αποµακρύνονται προσωρινά.

֠

Σε εκσκαφή εντός ύδατος, τούτο αντλείται και διοχετεύεται κατά το δυνατόν εις τα στόµια υπονόµων.
Οµοίως αντλούνται ή αποχετεύονται τα όµβρια ύδατα.
Οι ενδεχόµενες συνέπειες της αντλήσεως επί της ευσταθείας των οµόρων κτισµάτων λαµβάνονται
καταλλήλως υπ’ όψη.
Οι εργαζόµενοι στις εν λόγω εκσκαφές, εφοδιάζονται µε ειδικά αδιάβροχα υποδήµατα.

֠

Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αποφεύγεται η πλησίον των ανοιγµάτων συγκέντρωση των
υλικών εκσκαφής, εργαλείων ή άλλων βαρών. Αυτά πρέπει να τοποθετούνται εκτός του εύρους
κατακλίσεως του πιθανού πρίσµατος ολισθήσεως, ώστε να αποκλείεται κίνδυνος κατολισθήσεως ή
καταρρεύσεώς τους εντός του χώρου των εκσκαφών.

֠

Το πλάτος των κεκλιµένων επιπέδων κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων, εντός των
χώρων εκσκαφών πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών (3,00) µέτρων. Η κλίση αυτών πρέπει
να µην υπερβαίνει το είκοσι πέντε (25%) επί τοις εκατό, άλλως πρέπει να ελέγχεται η
ευστάθεια του πρίσµατος. Τα επίπεδα ταύτα πρέπει να είναι ανθεκτικά.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ

֠

Κατά την εκσκαφή θεµελίων, τάφρων ή ορυγµάτων επιµήκων ή µεµονωµένων η αντιστήριξη
γιά βάθη µεγαλύτερα των εµφαινοµένων εις το κατωτέρω διάγραµµα 1 είναι υποχρεωτική.
Η αντιστήριξη παραλείπεται εάν η εκσκαφή πραγµατοποιείται σε βράχο και σε περιπτώσεις,
κατά τις οποίες η ισορροπία των πρανών εκσκαφής έχει εξασφαλισθεί µε κατάλληλη κλίσεώς

τους. Η αντιστήριξη πραγµατοποιείται παραλλήλως µε την πρόοδο των εργασιών και εάν
υπάρχει ανάγκη µε κατάλληλες µεθόδους ή µε µηχανικά µέσα από απόσταση, χωρίς την
είσοδο των εργαζοµένων στην εκσκαφή.

∆ιάγραµµα 1

֠

Απαγορεύεται η κάθοδος εργαζοµένων στην εκσκαφή πριν την λήψη των αναγκαίων µέτρων
ασφαλείας πλην εκείνων οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι για τη λήψη των µέτρων αυτών.

֠

Γιά την παρεµπόδιση πτώσεως υλικών, εργαλείων και αντικειµένων πάσης φύσεως στην
εκσκαφή πρέπει τα χείλη της εκσκαφής να περιβάλλονται από κράσπεδα ύψους τουλάχιστον
δεκαπέντε εκατοστών (0,15) του µέτρου, η δε επένδυση της τάφρου, στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες υφίσταται τοιαύτη επένδυση, να εξέχει της επιφανείας του εδάφους τουλάχιστον
κατά δεκαπέντε εκατοστά (0,15) του µέτρου, ως εµφαίνεται εις το κατωτέρω σχήµα 1.
15 cm

Σχήµα 1

֠

Όταν µελετάται το θέµα αντιστηρίξεως πρανών µιας εκσκαφής, πρέπει να λαµβάνονται υπ’
όψη εκτός από τις κρατούσας κατά την εκσκαφή συνθήκες και τα ακόλουθα:
α) Πιθανότητα αυξήσεως της ωθήσεως των γαιών, λόγω εµποτισµού των, εποχιακού ή
β) ∆ονήσεις λόγω διελεύσεως βαρέων οχηµάτων.
γ) Χρήση εκρηκτικών στις γειτονικές εκσκαφές.
δ) Πιθανότητα αυξήσεως των ωθήσεων λόγω αποθέσεως, πλησίον του ανοίγµατος,
υλικών εκσκαφής, µηχανηµάτων κλπ.
ε) Ερπυστική παραµόρφωση του εδάφους.
στ) Αποσάθρωση λόγω επαφής µε την ατµόσφαιρα.

άλλου.

֠

Η αντιστήριξη επί εκσκαφών τάφρων µεγάλου µήκους, όπως π.χ. διά τοποθέτηση αγωγών
ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, τηλεφώνου κλπ. πραγµατοποιείται κατά τις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου. Τα προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται εις απόσταση τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών
(0,60) του µέτρου από το χείλος του ορύγµατος. Κατά τις εκσκαφές σε οδούς και συναφείς
κοινοχρήστους χώρους, λαµβάνονται κατά περίπτωση και τα αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας, τα οποία
προβλέπονται από τις οικείας διατάξεις του ισχύοντος “Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας” Κ.Ο.Κ.

֠

Για την ασφαλή διεξαγωγή εργασιών εντός τάφρων, πρέπει να αφήνονται εις ενδεδειγµένες θέσεις
στερεές διαβάσεις ή να κατασκευάζονται ανθεκτικά γεφυρώµατα, γιά την διέλευση διαβατών και
οχηµάτων. Στις δύο πλευρές των διαβάσεων τούτων πρέπει να υπάρχουν κιγκλιδώµατα.

֠

Τα πρανή ορυγµάτων ή και οι αντιστηρίξεις των επιθεωρούνται υπό αρµοδίου προσώπου, µετά
πείρας, οριζοµένου υπό του εργοδότου, ως ακολούθως:
α) Καθ’ εκάστη, εις τις θέσεις εργασίας εκσκαφών βάθους πλέον του ενός µέτρου και πεντήκοντα
εκατοστών (1,50) του µέτρου.
β) Καθ’ εκάστη αλλαγή φυλακής εργασίας:
Στο άκρο διανοιγοµένης τάφρου βάθους άνω των τριών (3,00) µέτρων.
Εις τον πυθµένα και τις παρειάς διανοιγόµενου φρεάτος.
Εις το µέτωπο προβολής σήραγγας.
Οι τυχόν παρατηρήσεις των επιθεωρήσεων αυτών αναγράφονται εις το Ηµερολόγιο
Μέτρων Ασφαλείας της Εργασίας.
Λεπτοµερής εξέταση κάθε είδους εκσκαφής διενεργείται υπό του επιβλέποντος µηχανικού:
Μετά την εκτέλεση ανατινάξεων.
Μετά την εµφάνιση ζηµιών ή µετά από καταπτώσεις πρανών.
Προ της επαναλήψεως εργασιών, διακοπεισών λόγω θεοµηνίας ή παγετού,
αναφέρονται δε και οι τυχόν απαιτούµενες ενισχύσεις.
Ανεξαρτήτως των προηγουµένων άπαξ της εβδοµάδος.
Οι εκθέσεις των εξετάσεων αυτών περιλαµβάνονται εις το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας
της Εργασίας.

֠

Εφ’ όσον πρόκειται περί εκσκαφής φρεάτων εις εδάφη µαλακά, ελώδη ή υποχωρούντα και εν γένει
για εργασίες σε επικίνδυνες θέσεις (π.χ. γέφυρες, φρέατα, εκσκαφές σε ελώδη ή υποχωρούντα
εδάφη) πρέπει οι εργαζόµενοι να είναι προσδεδεµένοι, από σταθερό σηµείο, ασφαλώς, µε ζώνη
ασφαλείας ή σχοινία µε κατάλληλη διάταξη, ώστε να ανασύρονται αµέσως σε περίπτωση κινδύνου.
Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση προσωρινής αντιστήριξης.

֠

Οι παρειές των φρεάτων πρέπει να επιθεωρούνται στην αρχή κάθε φυλακής (βάρδιας) και να
λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την πρόληψη καταπτώσεων, ουδεµία δε εργασία επιτρέπεται να γίνει
σε φρέαρ πριν ή βεβαιωθούν οι εργαζόµενοι ότι κανένας δεν βρίσκεται µέσα σε αυτό.
Οι παρειές των φρεάτων καλύπτονται, ανεξαρτήτως της φύσεως του εδάφους, µε ένα κατάλληλο
προκατασκευασµένο κλωβό αντιστήρίξης.
Οι κάδοι εξαγωγής των υλικών εκσκαφής πρέπει να ανασύρονται µε βαρούλκο ή µε ενδεδειγµένη
ανυψωτική µηχανή και να µην πληρούνται µέχρι των χειλέων.
Η ανάρτηση των κάδων πρέπει να γίνεται µετά προσοχής κατακορύφως και εις το κέντρο της
κοιλότητας του σκαµµένου χώρου.

֠

Όταν υπάρχουν εγκατεστηµένες στα φρέατα κλίµακες, αυτές πρέπει να είναι ασφαλώς
προσαρµοσµένες και οι βαθµίδες τους να µην απέχουν µεταξύ των πλέον των είκοσι πέντε
εκατοστών (0,25) του µέτρου. Για φρέατα µεγάλου βάθους εκσκαφής, οι σχετικές κλίµακες πρέπει να
φέρουν αναπαυτήρια τουλάχιστον ανά δέκα (10,00) µέτρα. Εις την είσοδο (αρχή) του φρέατος και εις
τα ενδιάµεσα αναπαυτήρια, πρέπει οι κλίµακες να υπερβαίνουν το δάπεδο τουλάχιστον κατά ένα
(1.00) µέτρο και να υπάρχουν εις το ίδιο ύψος χειρολαβές. Κλίµακες από σχοινί επιτρέπονται µόνον
σε φρέατα βάθους µικρότερου των δέκα (10.00) µέτρων, πρέπει δε να είναι στερεώς
προσαρµοσµένες και στα δύο άκρα τους.

֠

Απαγορεύεται η, εις φρέατα βάθους µεγαλυτέρου των είκοσι (20.00) µέτρων, κάθοδος ή άνοδος
βαρών µεγαλυτέρων των (250) διακοσίων πεντήκοντα χιλιογράµµων εάν δεν υπάρχει εγκατάσταση
οδηγών.
Άν σε φρέαρ υπάρχει εγκατάσταση κλιµάκων και µηχανηµάτων εξαγωγής υλών εκσκαφής,
απαγορεύεται η άνοδος ή κάθοδος των εργαζοµένων κατά την διάρκεια λειτουργίας των µηχανών
εξαγωγής.
Όταν χρησιµοποιούνται µηχανικά µέσα και εφ’ όσον υπάρχει έστω και ένας εργαζόµενος εις το
φρέαρ πρέπει στην επιφάνεια να υπάρχει µονίµως ένας χειριστής του µηχανικού αυτού µέσου.
Συνιστάται να µη χρησιµοποιούνται τα µηχανικά µέσα για την άνοδο.
Σε περιπτώσεις λειτουργίας, εντός του φρέατος, κινητήρα εσωτερικής καύσεως, τα καυσαέρια
απάγονται στο ύπαιθρο µε κατάλληλο σωλήνα.
Κατά την πραγµατοποίηση εργασιών σε φρέατα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον επαρκή
αερισµό των θέσεων εργασίας και την προστασία των εργαζοµένων από τις αναθυµιάσεις.
Φρέατα βάθους µεγαλυτέρου των οκτώ (8,00) µέτρων πρέπει να φωτίζονται µε τεχνητό φωτισµό. Για
αυτό χρησιµοποιούνται ειδικές λυχνίες µε προστατευτικό πλέγµα, τηρουµένων, σε περίπτωση
ηλεκτροφωτισµού, τις διατάξεις περί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

άρθρα 10 έως 17 Π.∆ 1073/81"Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού"

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

