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Κατασκευή φορέων γεφυρών µε
προκατασκευασµένους σπονδύλους

1.

ΠΕΤΕΠ

05-01-02-03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Προκατασκευή, αποθήκευση, µεταφορά και ανέγερση προκατασκευασµένων σπονδύλων από
σκυρόδεµα για την ανωδοµή σύµφωνα µε τις γραµµές και τις κλίσεις που προβλέπονται από τη
µελέτη, τις διαστάσεις και λεπτοµέρειες που δείχνονται στα σχέδια, και σύµφωνα µε την παρούσα
προδιαγραφή.
Η παρούσα προδιαγραφή δεν αφορά προκατασκευασµένες προεντεταµένες δοκούς επί των
οποίων σκυροδετείται η πλάκα του φορέα.

1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Προκατασκευασµένος σπόνδυλος (Segment): Το µοναδιαίο τµήµα κατασκευής της ανωδοµής
γέφυρας που έχει ένα συγκεκριµένο σχήµα διατοµής και µήκος, σύµφωνα µε τα λεπτοµερή σχέδια
της µελέτης.
Σκυροδέτηση εν επαφή (Match Cast): Η διαδικασία χύτευσης σκυροδέµατος κατά την οποία ο
νέος σπόνδυλος σκυροδετείται εν επαφή µε τον προηγούµενο σπόνδυλο, ώστε να ταιριάζουν
απολύτως τα εν επαφή µέτωπα. Αυτή επιτρέπει την επίτευξη της απαιτούµενης γεωµετρίας στην
οριστική θέση. Η σκυροδέτηση εν επαφή εφαρµόζεται µε τη µέθοδο, βραχείας, είτε µε την µέθοδο
µακράς γραµµής παραγωγής.
Βραχεία γραµµή παραγωγής, (Short Line Casting): Σκυροδέτηση ενός σπονδύλου κάθε φορά σε
µία µονάδα σκυροδέτησης, έχοντας σε επαφή ένα κατακόρυφο µέτωπο στο ένα άκρο και τον
προηγούµενο προκατασκευασµένο σπόνδυλο στο άλλο άκρο. Ο κάθε νέος σπόνδυλος
σκυροδετείται µεταξύ ενός σταθερού κατακόρυφου µετώπου (επί του οποίου προσαρτώνται οι
εσωτερικοί και εξωτερικοί τύποι χύτευσης) και του προηγούµενου κατασκευασθέντος σπονδύλου.
Μετά την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης, αποµακρύνεται ο προηγούµενος (παλαιός) σπόνδυλος,
ενώ ο νέος προωθείται ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο διάκενο για τη σκυροδέτηση του
επόµενου στη σειρά σπονδύλου.
Μακρά γραµµή παραγωγής, (Long Line Casting): Σκυροδέτηση σπονδύλων σε κλίνη
σκυροδέτησης επαρκούς µήκους για την συνεχή σκυροδέτηση όλων των σπονδύλων ενός
πλήρους ανοίγµατος της γέφυρας, ή µήκους προβόλου µέχρι το τµήµα που σκυροδετείται επιτόπου
για την αποκατάσταση της συνέχειας των εκατέρωθεν προβόλων. Με αυτή τη µέθοδο, ο πρώτος
σπόνδυλος σκυροδετείται µεταξύ δυο κατακόρυφων µετώπων, και οι επόµενοι διαδοχικώς σε
επαφή µε τον προηγούµενο, κατά το ένα άκρο, και ενός κινητού κατακόρυφου µετώπου στο άλλο
άκρο.
Κατ΄ αντίθεση προς τη µέθοδο βραχείας γραµµής παραγωγής, εδώ όλοι οι σπόνδυλοι παραµένουν
στη θέση παραγωγής, µέχρις ότου να µεταφερθούν στην οριστική τους θέση για την υλοποίηση
ενός πλήρους ανοίγµατος της γέφυρας.
Μονάδα παραγωγής, (Casting Cell): Μια ειδική διάταξη καλουπιών, συνήθως αποτελούµενη από
σταθερά κατακόρυφα µέτωπα του σχήµατος της διατοµής στο ένα άκρο και µε ρυθµιζόµενη οροφή,
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και σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών καλουπιών που έχουν σχεδιασθεί και συναρµολογηθεί για
την υλοποίηση ενός µεµονωµένου σπoνδύλου ανωδοµής.
Σύστηµα σύνδεσης µε έγχυτο σκυρόδεµα, (Wet Joint System): Η περίπτωση κατασκευής
σπονδύλων σε µονάδα παραγωγής µεταξύ κατακoρύφων µετώπων, και όχι µε «σκυροδέτηση
συναρµοζοµένων µετώπων». Οι σπόνδυλοι τοποθετούνται στην οριστική τους θέση, αφήνοντας
διάκενο µεταξύ τους που σκυροδετείται επιτόπου. Κατά τη διάρκεια της ανέγερσης, όλοι οι
σπόνδυλοι ενός ανοίγµατος ή πολλαπλών ανοιγµάτων στηρίζονται επί ικριωµάτων, δικτυωµάτων
ανάρτησης ή µε άλλες τεχνικές, µέχρις ότου το σκυρόδεµα στα διάκενα αποκτήσει την απαιτούµενη
αντοχή και εφαρµοστεί η τελική προένταση.
Ανέγερση άνοιγµα προς άνοιγµα, (Span By Span Erection): Η τοποθέτηση ενός συγκεκριµένου
αριθµού σπονδύλων σε ένα προσωρινό σύστηµα στήριξης, ή στοίχιση των σπονδύλων και η
προένταση αυτών των σπονδύλων που σχηµατίζουν ένα πλήρες άνοιγµα της ανωδοµής.
Συµµετρική προβολοδόµηση, (Balanced Cantilever Erection): Οι σπόνδυλοι ανεγείρονται
διαδοχικά συµµετρικά (αµφίπλευρα) του βάθρου σε πρόβολο, µέχρι του σηµείου πέραν του οποίου
η συνέχεια του ανοίγµατος µεταξύ των ακραίων σπονδύλων των προβόλων µεταξύ δυο διαδοχικών
βάθρων αποκαθίσταται µε επιτόπου σκυροδέτηση.
Μονόπλευρη προβολοδόµηση, (Progressive Cantilever Erection): Οι σπόνδυλοι ανεγείρονται
προοδευτικά σε πρόβολο από τη µια πλευρά του βάθρου προς το επόµενο βάθρο,
χρησιµοποιώντας προσωρινά ενδιάµεσα βάθρα ή άλλα συστήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη
του προβόλου µεταξύ των βάθρων.
Ερυθρά κατασκευής, (Casting Curve): Η γεωµετρία της «ερυθράς σκυροδέτησης» η οποία
πρέπει να ακολουθείται στη µονάδα παραγωγής ή στην κλίνη για την επίτευξη της θεωρητικής
µηκοτοµής και της οριζόντιας χάραξης της γέφυρας, αφού θα έχουν επέλθει όλες οι άµεσες
ελαστικές και χρόνιες παραµορφώσεις (ερπυσµός και συστολή ξήρανσης). Η ερυθρά
σκυροδέτησης είναι ένας συνδυασµός της θεωρητικής χάραξης στο χώρο της γέφυρας και του
αντιβέλους.
Αντιβέλος, (Camber): Είναι η απόκλιση της µηκοτοµής του φορέα κατά τον χρόνο σκυροδέτησης
από την θεωρητική (οριστική) µηκοτοµή, προκειµένου ο φορέας να αποκτήσει την επιθυµητή
µηκοτοµή µετά την εκδήλωση όλων των παραµορφώσεων τόσο των αµέσων (λόγω βάρους και
προέντασης) όσο και των χρονίων (ερπυσµός και συστολή ξήρανσης), κατά την διάρκεια όλων των
ενδιάµεσων σταδίων ανέγερσης.
Στάθµη ανέγερσης, (Erection Elevation): Η στάθµη στην οποία τοποθετείται αρχικά ένας
σπόνδυλος. Η στάθµη αυτή διαφέρει από την τελικώς επιθυµητή στάθµη κατά το µέγεθος των
βελών τα οποία υπολογίζεται ότι θα αναπτυχθούν από τη στιγµή της τοποθέτησης και εφεξής.

1.2. ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ
1.2.1.

Γενικά

Θα χρησιµοποιούνται µέθοδοι και διαδικασίες επαρκούς ασφαλείας για το κοινό κατά την διάρκεια
των δραστηριοτήτων κατασκευής/ανέγερσης και/ή την τοποθέτηση των τύπων για την
προβολοδόµηση πάνω από κυκλοφορούµενες οδούς ή γενικά πάνω απ’ την επιφάνεια εδάφους
επί της οποίας αναπτύσσονται οποιεσδήποτε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

1.2.2.

Απαιτούµενη πληροφορία

Θα υποβάλλονται λεπτοµερή κατασκευαστικά σχέδια, υπολογισµοί και εγχειρίδια τα οποία
περιλαµβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:
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1. Πρόγραµµα σκυροδέτησης και ανέγερσης των προκατασκευασµένων σπονδύλων,
περιλαµβανοµένης της επιτόπου σκυροδέτησης των διακένων για την αποκατάσταση της
συνέχειας των ανοιγµάτων.
2. Χαρακτηριστικά και µεθόδο χρήσης του ειδικού εξοπλισµού ανέγερσης, τύπων, προσωρινών
στηρίξεων κτλ, περιλαµβανοµένων όλων των φορτίων ή αντιδράσεων, που επιφέρονται στην
κατασκευή κατά την διάρκεια της ανέγερσης και των χρόνιων επιδράσεων αυτών, σύµφωνα µε
το πρόγραµµα ανέγερσης.
3. Λεπτοµέρειες των τύπων και των µονάδων κατασκευής των σπονδύλων.
4. Οριζοντιογραφία της κλίνης σκυροδέτησης στην οποία θα παρουσιάζονται τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά, οι µονάδες παραγωγής, η τοποθέτηση των οπλισµών και οι επιφάνειες
αποθήκευσης υλικών, τα κινητά στέγαστρα προστασίας από βροχή και ήλιο, τα σηµεία
αναφοράς (τοποσταθερά) για τον έλεγχο της γεωµετρίας της κατασκευής, οι εγκαταστάσεις
φόρτωσης και αποθήκευσης των σπονδύλων κτλ.
5. Υπολογισµούς και λεπτοµέρειες για την ανύψωση, αποθήκευση ή στοιβασία των σπονδύλων.
Σηµειώνεται ότι οποιαδήποτε πρόσθετη ενίσχυση των προκατασκευασµένων σπονδύλων λόγω
απαιτήσεων για την στοιβασία που επιλέγει ο Ανάδοχος, δε θα επιβαρύνει οικονοµικά την
Υπηρεσία.
6. Λεπτοµέρειες τοποθέτησης ενσωµατούµενων στοιχείων (π.χ. σωλήνες, αγκύρια) ή
διαµόρφωσης οπών για την ανάρτηση των σπονδύλων προς µεταφορά, περιλαµβανοµένης
οποιασδήποτε απαραίτητης τοπικής ενίσχυσης, από τη συγκέντρωση φορτίων στα σηµεία
στήριξης, καθώς και τα υλικά και οι µέθοδοι για την πλήρωση και σφράγιση τέτοιων οπών και
γενικά αποκατάστασης της επιφάνειας των σπονδύλων.
7. Λεπτοµέρειες και υπολογισµούς τυχόν τοπικής ενίσχυσης για την παραλαβή φορτίων ή
αντιδράσεων από οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισµό ανάρτησης, που τοποθετείται σε θέσεις που
δεν προβλέπονται από τα σχέδια.
8. Λεπτοµέρειες και συµπληρωµατική περιγραφή των εξαρτηµάτων εφαρµογής προέντασης
καθώς και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα των
σπονδύλων.
9. Αναλυτικά σχέδια , στην περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης σε σχέση µε τις όψεις και τις
διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια, που θα δείχνουν την αναθεωρηµένη γεωµετρία των
σπονδύλων, περιλαµβανοµένων προεξοχών, εσοχών, εγκοπών, ανοιγµάτων και άλλων
διαµορφώσεων, µε σαφή αναφορά στα σχετικά συµβατικά σχέδια επί των οποίων επιφέρονται
αυτές οι τροποποιήσεις
10.Κατάλληλες λεπτοµέρειες, περιλαµβανοµένων και των αλλαγών στον οπλισµό ,όπου γίνονται
τροποποιήσεις στη γεωµετρία και στις διαστάσεις των σπονδύλων .Όλες αυτές οι λεπτοµέρειες
θα συσχετίζονται επακριβώς µε τα αντίστοιχα συµβατικά σχέδια.
11.Τον τύπο, καθώς και τα επιµέρους στοιχεία του συστήµατος προέντασης που πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί. Τον τύπο των περιβληµάτων των τενόντων, και οι αποστάσεις των στηρίξεων.
Την θέση όλων των σχετικών λεπτοµερειών και των στοµίων εισόδων/εξόδων τσιµεντενέµατος.
Την µέθοδο διατήρησης της χάραξης και θέσης των συνδέσµων αποκατάστασης της συνέχειας
των σωλήνων προέντασης στους αρµούς των σπονδύλων. Θα διασφαλίζεται ότι όλες οι
χαράξεις των τενόντων προέντασης είναι σύµφωνες µε τα σχέδια, εκτός αν οι προτεινόµενες
τροποποιήσεις από τον Ανάδοχο απαιτούν αλλαγές, οπότε θα υποβάλλονται πλήρεις
λεπτοµέρειες οριζoντίων και κατακορύφων τοµών.
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12.Λεπτοµέρειες και υπολογισµούς για οποιεσδήποτε αναπροσαρµογές του οπλισµού στις
αγκυρώσεις, στα σώµατα εκτροπής, στις διαδοκίδες και στα συναφή στοιχεία που απαιτούνται
για την εγκατάσταση των στοιχείων του επιλεγέντος συστήµατος προέντασης (π.χ. κεφαλές,
πλάκες αγκύρωσης).
13.Ερυθρά σκυροδέτησης και στάθµες ανέγερσης, ετοιµασµένες σύµφωνα µε την επιλεγµένη
µέθοδο, τη σειρά και το χρονοδιάγραµµα κατασκευής.
14.Εγχειρίδιο σκυροδέτησης και ελέγχου της γεωµετρίας των σπονδύλων, σύµφωνα µε την
πληροφορία που παρέχεται από τα συµβατικά τεύχη, ή όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές.
15.Εγχειρίδιο για τη λεπτοµερή βήµα προς βήµα ανέγερση των σπονδύλων, περιλαµβανοµένων
των ενδιάµεσων διαδικασιών που έχουν σχέση µε κάθε είδους εξοπλισµό, ικριώµατα,
µετακινήσεις εξοπλισµού, στήριξη υδραυλικής πρέσας (jacking), προσωρινές προεντεινόµενες
ράβδους, συντήρηση (κατεργασία) σκυροδέµατος, αλληλουχία κύριας προέντασης τενόντων,
φορτία τάνυσης και µηκύνσεις, στάθµες ανέγερσης, τοπογραφική µέθοδο για τον έλεγχο της
χάραξης µε σκοπό την τοποθέτηση του αρχικού και στη συνέχεια των υπολοίπων σπονδύλων
και κάθε άλλη σχετική λειτουργία. Αυτό θα αναφέρεται ως «Εγχειρίδιο Ανέγερσης».
16.Μέθοδο ανάµιξης και εφαρµογής τσιµεντενεµάτων, περιγραφή εξοπλισµού, µελέτη σύνθεσης
µιγµάτων.
17.Τον όγκο του σκυροδέµατος, το βάρος του οπλισµού και των τενόντων σε κάθε σπόνδυλο. Ολη
η σχετική πληροφορία θα αναγράφεται σε πίνακες στα κατασκευαστικά σχέδια.
Γενικώς, για οποιαδήποτε αναθεώρηση των υλικών, των επιµέρους στοιχείων, των µεθόδων ή της
αλληλουχίας ανέγερσης, που δείχνονται στα σχέδια ή/και στα προηγουµένως εγκριθέντα
κατασκευαστικά σχέδια, απαιτούνται αντίστοιχες υποβολές (µε την υπογραφή µηχανικού που έχει
τα κατάλληλα προσόντα) στην Υπηρεσία προς έγκριση.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
•

Σκυρόδεµα της κατηγορίας τουλάχιστον C 30/37

•

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος S 500s

•

Χάλυβας προέντασης

•

Τσιµεντένεµα για την πλήρωση των σωλήνων προέντασης

•

Λοιπά υλικά (µη συρρικνούµενο κονίαµα) για την πλήρωση των αρµών.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για να γίνονται αποδεκτά πρέπει να συµµορφώνονται µε τις
αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ ως εξής:
α. Σκυροδέµατα:
Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος

K.T.Σ-97 (Με τις αναθεωρήσεις),
ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00
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∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος K.T.Σ-97 (Με τις αναθεωρήσεις),
ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00
Συντήρηση σκυροδέµατος

K.T.Σ-97 (Με τις αναθεωρήσεις),
ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00

Συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος

K.T.Σ-97 (Με τις αναθεωρήσεις),
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00

∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος

K.T.Σ-97 (Με τις αναθεωρήσεις),
ΠΕΤΕΠ 01-01-05-00

Εµφανή σκυροδέµατα

ΠΕΤΕΠ 01-05-00-00

β. Ικριώµατα

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00

γ. Τύποι (Καλούπια)

ΠΕΤΕΠ 01-04-00-00

δ. Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00

ε. Χάλυβες προέντασης

ΠΕΤΕΠ 01-02-02-00

στ. Τσιµεντένεµα για την πλήρωση των σωλήνων προέντασης

ΠΕΤΕΠ 01-02-02-00

ζ. Κονιάµατα µη συρρικνούµενα για την πλήρωση των αρµών σύµφωνα µε τη µελέτη.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ
Τα υλικά και οι διαδικασίες θα συµµορφώνονται µε την παρούσα προδιαγραφή και µε όσα
αναφέρονται στα σχέδια, ακολουθώντας τις ειδικότερες οδηγίες της Υπηρεσίας. ∆εν επιτρέπεται η
έναρξη της προκατασκευής των σπονδύλων πριν η Υπηρεσία εγκρίνει τα σχετικά κατασκευαστικά
σχέδια, τους υπολογισµούς, το εγχειρίδιο σκυροδέτησης, το σύστηµα προέντασης και οποιαδήποτε
προτεινόµενη αλλαγή σε σχέση µε τα συµβατικά τεύχη.
Για την επιτόπου χύτευση σε θέσεις αρµών προς αποκατάσταση της συνέχειας των προβόλων ή
για τα µέτρα επισκευής τυχόν βλαβών, θα λαµβάνεται εγγράφως η έγκριση της Υπηρεσίας.
Κάθε προκατασκευασµένος σπόνδυλος θα σηµαίνεται µε ένδειξη η οποία καθορίζει την θέση, τον
προσανατολισµό και την σειρά ανέγερσής του. Θα σηµαίνονται επίσης τα συναρµοζόµενα µέτωπα
των γειτονικών σπονδύλων, ώστε να ελέγχεται το σωστό ταίριασµα. Η σήµανση που αφορά την
ανέγερση θα φαίνεται στα σχέδια και θα αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο Ανέγερσης».

3.2. ΤΥΠΟΙ
Οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε σχετική µελέτη που θα υποβάλλεται προς
έγκριση στην Υπηρεσία. Για όλες τις ορατές επιφάνειες των σπονδύλων θα χρησιµοποιούνται τύποι
από το ίδιο υλικό, ώστε να προκύπτει οµοιοµορφία στην υφή, στο χρώµα και στην εµφάνιση του
σκυροδέµατος. Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, πρέπει να λαµβάνεται η έγκριση της
Υπηρεσίας για τους τύπους που έχουν ετοιµαστεί για χρήση.
Οι τυχόν βλαβέντες ή για άλλο λόγο µη αποδεκτοί τύποι, θα επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται
πριν από την σκυροδέτηση των σπονδύλων.

ΠΕΤΕΠ:05-01-02-03
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Στις θέσεις ένωσης των τύπων, το διάκενο µεταξύ των επίπεδων επιφανειών δεν θα υπερβαίνει τα
1,5 mm, ενώ στις γωνίες και καµπύλες, το διάκενο δεν θα υπερβαίνει τα 3 mm.
Θα διασφαλίζεται ότι όλοι οι αρµοί στα σηµεία επαφής των κατακόρυφων µετώπων µε τους ήδη
προκατασκευασµένους σπονδύλους σφραγίζονται επαρκώς ώστε να εµποδίζεται η απώλεια
λεπτόρρευστου υλικού.
Οι τύποι θα επιθεωρούνται σε τακτική εβδοµαδιαία βάση για να διασφαλίζεται η κατάλληλη
στοίχιση και η γεωµετρική ακρίβεια. ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τύποι οι οποίοι αστοχούν
στην τήρηση των προδιαγραµµένων ανοχών σκυροδέτησης µέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες
διορθώσεις ώστε οι τελικά παραγόµενοι σπόνδυλοι να συµµορφώνονται µε τις επιτρεπόµενες
ανοχές.

3.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ
Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία, η έκθεση
µεθοδολογίας ελέγχου της γεωµετρίας τω ν κατασκευαζoµένων σπονδύλων. Στην έκθεση αυτή
(«Εγχειρίδιο Σκυροδέτησης») θα περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:
1. Περιγραφή του εξοπλισµού µετρήσεων, των διαδικασιών και της θέσης των σηµείων ελέγχου σε
κάθε σπόνδυλο.
2. Οι θέσεις και οι στάθµες όλων των µόνιµων σηµείων αναφοράς (repairs) στο πεδίο της
προκατασκευής.
3. Η διαδικασία γεωµετρικού ελέγχου της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης των
προκατασκευαζόµενων σπονδύλων, περιλαµβανοµένων των τοπογραφικών ελέγχων και
διαδικασιών, και των εφαρµοστέων τεχνικών επιδιορθώσεων.
4. Η ερυθρά σκυροδέτησης, και τα στοιχεία της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης σε
συνδυασµό µε το αντιβέλος.
Η µέγιστη ανεκτή κατακόρυφη απόκλιση µεταξύ πραγµατοποιούµενης και θεωρητικής ερυθράς
ορίζεται από την παραβολική σχέση (βλ. ZTVK 96 § 12.4):


L* f
∆ h = ± 1 +
625



 


όπου: ∆h (cm) η µέγιστη ανεκτή κατακόρυφη απόκλιση
L (cm) το θεωρητικό άνοιγµα µεταξύ στηρίξεων

f =

x
x
1 − 
L
L

όπου: x (cm) θέση υπολογισµού της απόκλισης.
Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα γίνονται όλες οι απαιτούµενες διορθώσεις στη γεωµετρία
των σπονδύλων, µε βάση τα σηµεία αναφοράς σε κάθε σπόνδυλο. Στην περίπτωση σκυροδέτησης
εν επαφή µετώπων, µετά από τη σκυροδέτηση και πριν από την θραύση της συγκόλλησης για τον
διαχωρισµό των σπονδύλων, πρέπει να ελέγχεται η θέση της νέας συναρµογής και πάλι. Εάν
διαπιστωθούν αποκλίσεις, θα γίνονται διορθώσεις στον επόµενο σπόνδυλο.
Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα ενηµερώνεται σε ηµερήσια βάση, διάγραµµα κατακόρυφης
και οριζόντιας χάραξης «όπως σκυροδετήθηκε». Το διάγραµµα θα είναι σε στρεβλή κλίµακα ώστε
να απεικονίζονται ευκρινώς οι µεταβολές του ύψους, σε σχέση µε τη θεωρητική γεωµετρία της
ερυθράς σκυροδέτησης, για ολόκληρό το τµήµα της γέφυρας µεταξύ των αρµών διαστολής. Αυτό
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το διάγραµµα θα διατηρείται σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να µπορεί αν χρησιµοποιηθεί και ως
στοιχείο αναφοράς κατά την διάρκεια της ανέγερσης.
Τα εξαρτήµατα επισήµανσης των θέσεων γεωµετρικών ελέγχων των σπονδύλων (π.χ. κοχλίες
χωροστάθµισης και στόχοι χάραξης) θα διατηρούνται στην θέση τους κατά την διάρκεια της
ανέγερσης, ως σηµεία αναφοράς για τους ελέγχους. Τα εξαρτήµατα αυτά θα αποµακρύνονται µετά
την ολοκλήρωση της ανέγερσης του τµήµατος της γέφυρας µεταξύ των αρµών διαστολής.
Το προσωπικό που θα εκτελεί τις µετρήσεις και θα επιβλέπει την σκυροδέτηση θα είναι
εξειδικευµένο. Γι’ αυτό, πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία
προς έγκριση κατάλογος του σχετικού προσωπικού, µε τις απαραίτητες βεβαιώσεις που θα
αποδεικνύουν την απαιτούµενη εµπειρία, ειδικότερα σε µετρήσεις υψηλής ακρίβειας.

3.4. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ EN EΠΑΦΗ ΜΕΤΩΠΩΝ
Όταν εφαρµόζεται «σκυροδέτηση εν επαφή µετώπων» είναι βασικής σηµασίας η ορθή συναρµογή
του προηγουµένως σκυροδετηθέντος σπονδύλου µε τον προς σκυροδέτηση, ιδιαίτερα ότι
συναρµοζόµενο µέτωπο δεν έχει στραφεί.
Θα διασφαλίζεται ότι όλα τα ενσωµατούµενα στοιχεία στον σπόνδυλο που θα σκυροδετηθεί,
βρίσκονται στην προβλεπόµενη θέση και είναι επαρκώς στηριγµένα ώστε να παραµένουν
αµετακίνητα κατά την διάστρωση και συµπύκνωσή του σκυροδέµατος. Θα προβλέπονται επίσης
όλες οι προεξοχές, εσοχές, εγκοπές, τα ανοίγµατα, οι αναµονές για οπές (blockouts) κτλ, σύµφωνα
µε τα σχέδια της µελέτης και τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια.
Οι γειτονικές επιφάνειες των κατακόρυφων µετώπων του σπονδύλου θα καλύπτονται µε λετπή
µεµβράνη για την αποτροπή ανάπτυξης συνάφειας. Η µεµβράνη αυτή θα διαµορφώνεται από
ειδικό σαπούνι και ταλκ, ή άλλο υλικό που θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Η καταλληλότητα του
υλικού θα ελέγχεται σε δείγµα αποτελούµενο από προκατασκευασµένο στοιχείο, επί του οποίου θα
σκυροδετηθεί σε επαφή στοιχείο επιφάνειας τουλάχιστον 0,4 m2.

3.5. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
3.5.1.

Ενσωµατούµενα περιβλήµατα των τενόντων προέντασης

Θα διασφαλίζεται ότι τα ενσωµατούµενα περιβλήµατα (σωλήνες) για τη διέλευση των τενόντων και
οι ράβδοι οπλισµού βρίσκονται τοποθετηµένοι µε την απαιτούµενη ακρίβεια στις προβλεπόµενες
θέσεις. Οι σωλήνες θα είναι βιοµηχανικής παραγωγής και αναγνωρίσιµοι για να διασφαλίζεται,
(αλλά και να µπορεί να επαληθεύεται µετά την προκατασκευή), η σωστή τοποθέτηση τους.
Οι σωλήνες θα στηρίζονται επαρκώς στον κλωβό οπλισµού κατά διαστήµατα που δε θα
υπερβαίνουν τα 75 cm στην περίπτωση χαλύβδινων σωλήνων. Οι µικρής διαµέτρου και οι
εύκαµπτοι σωλήνες απαιτούν πυκνότερες στηρίξεις.
Οι προβλεπόµενες από την µελέτη επικαλύψεις θα εφαρµόζονται και στους βοηθητκούς
συνδετήρες και ράβδους στήριξης.
Μετά από την τοποθέτηση των σωλήνων προέντασης στους τύπους, θα διασφαλίζεται ότι τα άκρα
τους παραµένουν σφραγισµένα για να εµποδίζεται η είσοδος νερών, φερτών και λεπτόκοκκων
υλικών. Μετά από κάθε σκυροδέτηση, θα επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι σωλήνες είναι κενοί και
ελεύθεροι από νερά.
Αµέσως πριν από την τοποθέτηση του χάλυβα προέντασης, θα επιβεβαιώνεται και πάλι ότι οι
αγωγοί είναι καθαροί από νερά και φερτά.

ΠΕΤΕΠ:05-01-02-03
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3.5.2.

Πλάκες αγκύρωσης και κώνοι διέλευσης τενόντων προέντασης

Πριν από τη σκυροδέτηση, οι πλάκες αγκύρωσης των τενόντων και οι κώνοι διέλευσης τενόντων,
θα στερεώνονται στους τύπους στην προβλεπόµενη θέση τους, και θα συνδέονται µε τους
σωλήνες τους, οι οποίοι θα σφραγίζονται για να εµποδίζεται η εισροή σκυροδέµατος.

3.5.3.

Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

Ο χάλυβας οπλισµού θα διαµορφώνεται και θα τοποθετείται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης ή
σύµφωνα µε τα υπερισχύοντα κατασκευαστικά σχέδια που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.
∆εν επιτρέπεται η κοπή ή αποµάκρυνση του οπλισµού από τις θέσεις του προκειµένου να
επιτευχθεί η τοποθέτηση των σωλήνων προέντασης στην προβλεπόµενη θέση. Τυχόν ράβδοι
οπλισµού που παρεµποδίζουν την διέλευση των σωλήνων, θα αντικαθίστανται µε πρόσθετες
ράβδους µε επαρκές µήκος επικάλυψης.
Η επικάλυψη του οπλισµού στη στέψη και στον πυθµένα της δοκού δεν θα αποκλίνει περισσότερο
από ± 6 mm της προβλεποµένης στα σχέδια, εκτός εάν διαφορετικά καθορίζεται στην µελέτη.

3.6. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑ
3.6.1.

Γενικά

Η έναρξη της σκυροδέτησης θα γίνεται αφού το σύνολο των διατάξεων των τύπων, του οπλισµού,
των σωλήνων, των αγκυρώσεων και των άλλων ενσωµατούµενων εξαρτηµάτων, έχει επιθεωρηθεί
και ελεγχθεί από την Υπηρεσία.
Εάν το σκυρόδεµα µεταφέρεται µε ταινιοδρόµο, θα λαµβάνονται µέτρα προστασίας έναντι
ξήρανσης, ανόδου της θερµοκρασίας, καθώς και από τυχόν αντίξοες καιρικές συνθήκες.

3.6.2.

Εξοπλισµός σκυροδέτησης

Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιείται θα είναι του µεγέθους και σχεδιασµού που θα επιτρέπει την
ολοκλήρωση της σκυροδέτησης σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Πριν από τη χρήση, ο
εξοπλισµός θα ελέγχεται και θα καθαρίζεται από τυχόν σκληρυµένα υπολείµµατα σκυροδέµατος ή
άλλα υλικά.
Η τροφοδότηση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε ταινιόδροµο ή αντλίες σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος».

3.6.3.

Αλληλουχία σκυροδέτησης

(1) Κιβωτιοειδείς σπόνδυλοι
Πρώτα σκυροδετείται το κεντρικό µέρος της πλάκας του πυθµένα µεταξύ των εσωτερικών
τύπων, αφήνοντας ένα κενό 150 έως 300 mm για την επιθεώρηση της συµπύκνωσης στις
γωνίες του πυθµένα, όταν το επόµενο φορτίο πρόκειται να τοποθετηθεί στους κορµούς.
Κατόπιν σκυροδετούνται διαδοχικά οι γωνίες του πυθµένα κάθε κορµού, τα εναποµένοντα
τµήµατα των κορµών, (σε στρώσεις που δεν υπερβαίνουν τα 60 cm), µέχρι την κάτω παρειά της
πλάκας στέψης του στοιχείου. Σκυροδετείται τελικά η άνω πλάκα κατ’ αρχήν στις εξωτερικές
πλευρές και στις ενδιάµεσες περιοχές µεταξύ των κορµών και τελικά και πάνω από τη στέψη
των κορµών.
(2) Αλλαγή αλληλουχίας εργασιών
Η οποιαδήποτε εναλλακτική αλληλουχία των ως άνω φάσεων εργασίας θα πρέπει να εγκρίνεται
από την Υπηρεσία.
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3.6.4.

Σκυροδέτηση και συµπύκνωση

Κατά την χύτευση δεν επιτρέπεται να µετακινείται το σκυρόδεµα από θέση σε θέση µέσα στους
τύπους µε χρήση µηχανικών δονητών.
Η χύτευση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε τρόπο ώστε οι σωλήνες των τενόντων, τα αγκύρια και
τα οποιαδήποτε άλλα ενσωµατούµενα εξαρτήµατα να παραµένουν στις προβλεπόµενες θέσεις
τους και να µη υπόκεινται σε βλάβη.
Το σκυρόδεµα θα συµπυκνώνεται µε εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς δονητές.
Οι εσωτερικοί δονητές θα έχουν ελάχιστη συχνότητα 8.000 και επαρκή ικανότητα για την
αποτελεσµατική συµπύκνωση του σκυροδέµατος. Θα υπάρχουν επίσης τουλάχιστον δύο δονητές
εν λειτουργία και δύο εφεδρικοί .
Οι εξωτερικοί δονητές θα χρησιµοποιούνται για την συµπύκνωση του σκυροδέµατος στις θέσεις
που είναι απρόσιτες από τους εσωτερικούς δονητές. Η χρησιµοποίησή τους προϋποθέτει ότι οι
τύποι θα έχουν επαρκή ακαµψία.
Το σκυρόδεµα θα δονείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η µετατόπιση οπλισµού, των περιβληµάτων
των τενόντων, των αγκυρίων και των άλλων ενσωµατούµενων εξαρτηµάτων.
Γενικώς δεν επιτρέπονται αρµοί διακοπής εντός του προκατασκευαζoµένου σπονδύλου, εκτός αν
προβλέπεται τέτοιος αρµός από την µελέτη.

3.7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
3.7.1.

Γενικά

Η συντήρηση προς ωρίµανση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε µεθόδους αποδεκτές από την
Υπηρεσία.
• Η συντήρηση αποσκοπεί στην αντιµετώπιση απωλειών υγρασίας από τις εκτεθειµένες
επιφάνειες (αυτές που δεν εφάπτονται στους τύπους ή στα κατακόρυφα µέτωπα). Για τον
σκοπό αυτό θα εφαρµόζεται, το συντοµότερο δυνατό µετά από την σκυροδέτηση,
προστατευτικό κάλυµµα σε απόσταση 30 cm από την επιφάνεια. Κατά την τοποθέτησή τους
πρέπει να αποφεύγονται οι φθορές στο τελείωµα της επιφάνειας του καταστρώµατος.
• Το προστατευτικό κάλυµµα θα παραµένει στη θέση του και κατά την διάρκεια τοπογραφικών
ελέγχων της γεωµετρίας, κατά την αφαίρεση των εσωτερικών τύπων και των τύπων των
πτερυγίων (προβόλων) και την εκτέλεση των εργασιών στη θέση επαφής των µετώπων. Καθ’
όλη τη διάρκεια αυτών των εργασιών θα διατηρείται η υγρασία στην επιφάνεια του
σκυροδέµατος.
• Μετά από την αφαίρεση των εξωτερικών και εσωτερικών τύπων θα συνεχίζεται η συντήρηση
του χυτευµένου σκυροδέµατος µε εφαρµογή χυτών µεµβρανών (curing compounds) σε όλες τις
εκτεθειµένες επιφάνειες.
• Το κάλυµµα συγκράτησης της υγρασίας διατηρείται επί 72 ώρες, ενώ εναλλακτικά µπορεί να
χρησιµοποιηθεί συντήρηση (κατεργασία) µε ατµό, υπό την προϋπόθεση ότι η Υπηρεσία έχει
εγκρίνει σχετική µελέτη.
• Εφόσον ο νέος προκατασκευαζόµενος σπόνδυλος βρίσκεται σε επαφή µε τον γειτονικό
προκατασκευασµένο σπόνδυλο, θα καλύπτονται και οι δύο µε καλύµµατα συντήρησης, ή µε
άλλα εγκεκριµένα ισοδύναµα συστήµατα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη
διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των δύο σπονδύλων.
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3.7.2.

Συντήρηση (κατεργασία) µε ατµό

Στην περίπτωση κατεργασίας µε ατµό έχουν εφαρµογή και τα ακόλουθα:
(1) Θα διατίθενται µια ή περισσότερες συσκευές καταγραφής της θερµοκρασίας σε τρεις θέσεις που
απέχουν αρκετά µεταξύ τους σε κάθε µονάδα παραγωγής. Οι αισθητήρες θερµοκρασίας θα
τοποθετούνται κοντά στη στέψη, στο µέσο και στον πυθµένα του έγκλειστου στοιχείου. Θα
συντάσσονται θερµοκρασιακά διαγράµµατα µε αναγραφή της ώρας και της ηµεροµηνίας των
µετρήσεων, καθώς και κωδικού αριθµού του σπονδύλου και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία
αµέσως µετά την ολοκλήρωση της κατεργασίας µε τον ατµό.
(2) Θα εφαρµόζεται σύστηµα αναστολής ανάπτυξης συνάφειας στις επιφάνειες των µετώπων
επαφής µεταξύ των σπονδύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τη αποφυγή της συγκόλλησης
όσο και την προστασία της επιφάνειας κατά το διάστηµα της συντήρησης.

3.8. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
Οι τύποι θα διατηρούνται στη θέση τους µέχρις ότου το σκυρόδεµα αποκτήσει την αντοχή που
προδιαγράφεται στα σχέδια και στην παρούσα προδιαγραφή.
Για να δοθεί άδεια αποµάκρυνσης των τύπων πρέπει να διαπιστώνεται ότι έχει αποκτηθεί η
προβλεπόµενη από την µελέτη αντοχή, µε θραύση ειδικών δοκιµίων λαµβανοµένων κατά την
σκυροδέτηση τα οποία θα συντηρούνται καταλλήλως παρά το έργον (παρ. 3.9). Συνιστάται επίσης
να συντάσσεται διάγραµµα αντοχής, του σκυροδέµατος συναρτήσει του χρόνου.
Πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία ρωγµών ή βλαβών των σπονδύλων κατά την αφαίρεση των
τύπων, ειδικά στις επιφάνειες επαφής µε τους γειτονικούς σπονδύλους και τους διατµητικούς
συνδέσµους. Κάθε βλάβη που προκύπτει αποκαθίσταται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

3.9. ΛΗΨΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ
Θα γίνεται λήψη δοκιµίων για τον έλεγχο της θλιπτικής αντοχής τόσο από το σκυρόδεµα του
προκατασκευασµένου σπονδύλου όσο και από το υστερόχυτο σκυρόδεµα πλήρωσης των
διακένων και αποκατάστασης της συνέχειας.
Ειδικά κυλινδρικά δοκίµια (δεν πρόκειται για τα συµβατικά δοκίµια που φυλάσσονται στο
εργαστήριο) ,συντηρούµενα κατα τον ίδιο τρόπο όπως τα δοµικά στοιχεία , θα λαµβάνονται για τον
έλεγχο της εξέλιξης της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος. Συγκεκριµένα θα λαµβάνονται :
α. Πριν από την αποδέσµευση των αγκυρώσεων και µεταφορά της προέντασης στα στοιχεία στην
προεντεταµένη κλίνη.
β. Πριν από την αφαίρεση των τύπων και την µετακίνηση των στοιχείων για αποθήκευση.
γ. Πριν από την προένταση των εγκαρσίων τενόντων, εφόσον το στοιχείο είναι ηλικίας µικρότερης
των 28 ηµερών.
δ. Πριν από την τοποθέτηση του στοιχείου στη θέση επί του τεχνικού έργου και την τάνυση των
διαµήκων τενόντων, εφόσον η ηλικία του στοιχείου είναι µικρότερη από 28 ηµέρες.
Τα αποτελέσµατα των δοκιµών σε θλίψη θα κοινοποιούνται άµεσα στην Υπηρεσία ώστε να
δίδονται οι εγκρίσεις εκτέλεσης των διαφόρων κατασκευαστικών διαδικασιών.

3.10. ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
Εκτός αν άλλως εγκρίνεται από την Υπηρεσία, τα προκατασκευασµένα στοιχεία πρέπει να είναι
ηλικίας τουλάχιστον 14 ηµερών κατά την εγκατάστασή τους στο τεχνικό έργο.

10/16

ΠΕΤΕΠ:05-01-02-03

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΥΣ

3.11. ΑΝΟΧΕΣ
3.11.1.

Γενικά

Οι επιτρεπόµενες ανοχές των προκατασκευασµένων στοιχείων θα είναι οι ακόλουθες (εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη).
Πίνακας 3.11.1-1: Επιτρεπόµενες ανοχές προκατασκευασµένων σπονδύλων
1

Κιβωτιοειδείς σπόνδυλοι

1.1

Πλάτος κορµού

± 6 mm

1.2

Πάχος κάτω και άνω πλάκας

± 5 mm

1.3

Συνολικό ύψος σπονδύλου

± 5 mm

1.4

Συνολικό πλάτος σπονδύλου

± 6 mm

1.5

Μήκος σπονδύλου

± 10 mm

1.6

∆ιαστάσεις διαδοκίδων

± 10 mm

2

Ολοι οι παραγόµενοι σπόνδυλοι
Πλάτος και πάχος άκρων (απόκλιση από ένα επίπεδο):

2.1

•

ανά µήκος 6 m

± 6 mm

•

συνολικά

< 13 mm

Επιπεδότητα επιφάνειας (απόκλιση από ένα επίπεδο)
2.2

•

σε κάθε θέση

± 2 mm

•

συνολικά

< 6 mm

3.11.2.

Συνόρθωση αποκλίσεων διαστάσεων

Με κατάλληλη διάταξη των σπονδύλων επί τόπου κατά την διάστρωση του υστερόχυτου
σκυροδέµατος αποκαταστάσεως συνέχειας θα αποκαθίστανται οι οποιεσδήποτε αποκλίσεις
διαστάσεων των µεµονωµένων στοιχείων, έτσι ώστε οι συνολικές διαστάσεις της πλήρους
κατασκευής να συµµορφώνονται µε τα σχέδια.

3.11.3.

Επισκευές

Μικρής κλίµακας θραύσεις, θρυµµατισµοί ή κυψελώσεις της επιφάνειας (βάθους < 25 mm) θα
επισκευάζονται µε µέθοδο εγκρινόµενη από την Υπηρεσία, ενώ εάν η κλίµακά τους είναι
µεγαλύτερη (άνω των 25 mm) εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας η αποδοχή του
επισκευασθέντος στοιχείου.
Οι επιδιορθώσεις στους διατµητικούς συνδέσµους που έχουν βλάβη θα ολοκληρώνονται στο
εργοτάξιο σκυροδέτησης, πριν από την φόρτωση των στοιχείων για την µεταφορά στον τόπο
ανέγερσης.
Μετά από την ανέγερση των στοιχείων που γειτνιάζουν µε τους διατµητικούς συνδέσµους, οι οποίοι
έχουν υποστεί βλάβη (και πριν από την ανέγερση των πρόσθετων σπονδύλων), τα κενά που έχουν
µείνει από τα φρεζαρίσµατα πληρούνται µε εποξειδικό κονίαµα.
Ένας σπόνδυλος θα θεωρείται ως αποδεκτός για ενσωµάτωση στο έργο εφόσον δεν παρουσιάζει
,σε περισσότερο από το 40 % της συνολικής επιφάνειας επαφής όλων των διατµητικών
συνδέσµων, σε οποιοδήποτε στοιχείο κορµού , θραύση, θρυµµατισµό ή κυψέλωση.
Επίσης, ως αποδεκτός για ενσωµάτωση στο έργο θα θεωρείται ένας σπόνδυλος εφόσον δεν
υπάρχει θραύση, θρυµµατισµός ή κυψέλωση σε περισσότερο από το 50 % της συνολικής
ΠΕΤΕΠ:05-01-02-03
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επιφάνειας επαφής µε τους συνδέσµους στοίχισης σε οποιοδήποτε στοιχείο της πλάκας (πτερύγια
εν προβόλω, κεντρικοί σπόνδυλοι µεταξύ κορµών κλπ). Όλα τα στοιχεία που θεωρούνται µη
ικανοποιητικά και µη επισκευάσιµα µετά από επιθεώρηση της κατασκευής, θα αποµακρύνονται, θα
απορρίπτονται και θα αντικαθίστανται νέα στοιχεία χωρίς καµία επιβάρυνση του κυρίου του έργου.

3.12. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΝ
Οι σπόνδυλοι θα φορτοεκφορτώνονται µε χρήση του εξοπλισµού που δείχνεται στα
κατασκευαστικά σχέδια. Η αποθήκευση των σπονδύλων θα γίνεται σε οριζόντια θέση. Οι
σπόνδυλοι θα στηρίζονται σταθερά για την αποθήκευση και µεταφορά τους µε εφαρµογή
συστήµατος τριών σηµείων έδρασης το οποίο δεν θα προκαλεί στρέψη από το ίδιο βάρος. Γενικώς
δεν επιτρέπεται η στοιβασία σπονδύλων ανωδοµής σε επάλληλες σειρές.
Πριν από την µεταφορά στην θέση ανέγερσης, η Υπηρεσία θα επιθεωρεί λεπτοµερώς κάθε
σπόνδυλο για τυχόν βλάβες. Πριν από την φόρτωση θα γίνεται επιµελής καθαρισµός (µε ελαφρά
αµµοβολή), σε όλες τις επιφάνειες των αρµών για την αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων,
θρυµµάτων συγκολλητικού υλικού και οποιωνδήποτε άλλων ξένων υλικών. Η επισκευή σε µικρούς
θρυµµατισµούς ή απολεπισµούς της επιφάνειας των αρµών, θα γίνεται µόνο µετά την ανέγερση
των σπονδύλων.
Με την άφιξη των σπονδύλων στην θέση της γέφυρας, η Υπηρεσία θα επιθεωρεί και πάλι κάθε
σπόνδυλο. Αν κατά την γνώµη της Υπηρεσίας έχει συµβεί οποιαδήποτε ζηµιά κατά την διάρκεια
της µεταφοράς, η οποία αποµειώνει τη λειτουργία του σπονδύλου (δοµικά, αισθητικά, κλπ.), ο
σπόνδυλος θα απορρίπτεται. Οποιοσδήποτε απορριπτόµενος σπόνδυλος θα αντικαθίσταται µε
έναν άλλο, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση.
Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα αποτυπώνονται µε αντίστοιχα τυποποιηµένα πρωτόκολλα.

3.13. ΑΝΕΓΕΡΣΗ
3.13.1.

Εγχειρίδιο Ανέγερσης

Πριν από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση
έκθεση στην οποία θα αναλύονται οι διαδικασίες ανέγερσης των προκατασκευασµένων
σπονδύλων υπό µορφή «Εγχειριδίου Ανέγερσης», η οποία θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
1. Την λεπτοµερή, βήµα προς βήµα ανάλυση της αλληλουχίας των εργασιών ανέγερσης για κάθε
τύπο προκατασκευασµένου σπονδύλου, µε αναφορά στον εξοπλισµό ανέγερσης, τις
προσωρινές και µόνιµες προεντάσεις και την αποκατάσταση της συνέχειας των ανοιγµάτων,
των προβόλων, κτλ.
2. ∆ιατάξεις ικριωµάτων τεχνικής ανύψωσης, διαδικασία αποδέσµευσης των ικριωµάτων,
προσωρινοί πυλώνες, διατάξεις για την αποκατάσταση της συνέχειας και συναφή.
3. Τύπος και χρήση του εξοπλισµού ανέγερσης (είναι οι γερανοί, συσκευές δοκών και βαρούλκων
ανάρτησης, γερανογέφυρες, δικτυώµατα και συναφή) καθώς και διαδικασίες µετακίνησης,
εισαγωγής και αποµάκρυνσης των στηρίξεων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.
4. Λεπτοµερές πρόγραµµα για τις προσωρινές και µόνιµες εργασίες προέντασης, τις διαδικασίες
ανέγερσης των προβόλων και τις εργασίες αποκατάστασης της συνέχειας.
5. Πίνακες τάνυσης και µηκύνσεων (παραµορφώσεις) ανά καλώδιο προέντασης.
6. ∆ιαδικασίες εφαρµογής τσιµεντενεµάτων.
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7. Μέθοδο εκτέλεσης των επιτόπου τοπογραφικών ελέγχων επιβεβαίωσης της γεωµετρίας της
ανέγερσης (στάθµες και χαράξεις), µε ιδιαίτερη αναφορά στους ελέγχους κατά την τοποθέτηση
των κρίσιµων σπονδύλων, (π.χ. των σπονδύλων που τοποθετούνται επί των βάθρων στην
περίπτωση της συµµετρικής προβολοδόµησης.
8. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται και έχουν εφαρµογή στο είδος του
τεχνικού έργου και στην κατασκευαστική µέθοδο.

3.13.2.

Έλεγχος γεωµετρίας κατά την ανέγερση

Τα κύρια στάδια των ελέγχων ανέγερσης θα καθορίζονται στο «Εγχειρίδιο Ανέγερσης», (π.χ.
τοποθέτηση των πρώτων σπονδύλων επί του βάθρου κατά την συµµετρική προβολοδόµηση,
ενδιάµεσες φάσεις κατά την ανέγερση των σπονδύλων, φάσεις αποκατάστασης της συνέχειας
κλπ).
Το εγχειρίδιο ανέγερσης θα περιλαµβάνει πίνακα υψοµέτρων ανά κύριο στάδιο της ανέγερσης
(σύµφωνα µε τα σχέδια), στοιχεία της γεωµετρίας σκυροδέτησης, καθώς και αναλυτικούς
προσδιορισµούς του αντιβέλους.
Σε κάθε στάδιο της ανέγερσης θα ελέγχονται τα υψόµετρα και οι χαράξεις, και θα διορθώνονται
ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση σφαλµάτων κατά την εξέλιξη της εργασίας.

3.13.2.1.

Ανέγερση κατά άνοιγµα µε επιτόπου χύτευση αρµών

(Span-by-Span and Wet Joint Erection)
Οι προκατασκευασµένοι σπόνδυλοι θα τοποθετούνται µε βάση κατά µήκος κλίση του αντιβέλους
και την εγκάρσια κλίση που προβλέπονται στα σχέδια. Η οριζόντια και κατακόρυφη απόκλιση του
προκατασκευασµένου σπονδύλου δεν θα υπερβαίνει τις ανοχές που καθορίζονται στην µελέτη.

3.13.2.2.

Συµµετρική και µονόπλευρη προβολοδόµηση

Θα ελέγχονται η χάραξη και τα υψόµετρα των προβόλων µε εκτέλεση δύο ανεξάρτητων
τοπογραφικών µετρήσεων, εντός χρονικού διαστήµατος µιας ώρας από την ανατολή του ηλίου. Τα
αποτελέσµατα των δύο αυτών µετρήσεων δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 6 mm σε
κάθε σηµείο ελέγχου. Σε διαφορετική περίπτωση θα διακόπτεται η ανέγερση των σπονδύλων µέχρι
να εντοπισθεί ο λόγος των αποκλίσεων αυτών. Εφόσον προβλέπεται απ’ τη Σύµβαση, οι µετρήσεις
αυτές κοινοποιούνται αυθηµερόν προς τον Μελετητή, προκειµένου να δώσει οδηγίες για την τυχόν
απιατούµενη τροποποίηση των προβλεποµένων αντιβελών. Άλλως, οι σχετικές διορθώσεις
αποφασίζονται σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας.
Η ακριβής θέση των σπονδύλων επί των βάθρων (αρχικοί σπόνδυλοι) είναι πολύ σηµαντική γιατί
καθορίζει την γραµµή και την κλίση των εποµένων προβόλων. Η οριζόντια και κατακόρυφη
διευθέτηση των σπονδύλων επί των βάθρων δεν θα πρέπει να εµφανίζει αποκλίσεις µεγαλύτερες
από 2,0 mm, σκοπευόµενες από τα σηµεία ελέγχου της χάραξης, που προβλέπονται στα
εγκεκριµένα σχέδια της ανέγερσης.
Σε κάθε κύριο στάδιο της ανέγερσης θα ελέγχονται τα άκρα των προβόλων ως προς τις απαιτήσεις
των υψοµέτρων, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες διαδικασίες ανέγερσης (πίνακες αντιβελούς).
Οποιαδήποτε απόκλιση από την προβλεπόµενη χάραξη θα συνορθώνεται µε µέθοδο που θα
εγκρίνεται από την Υπηρεσία.

3.13.3.

Ανοχές ανέγερσης

Οι ανοχές ανέγερσης καθορίζονται ως εξής:

ΠΕΤΕΠ:05-01-02-03
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1)
2)
3)
4)

Μέγιστη διαφορά µεταξύ εξωτερικών όψεων γειτονικών σπονδύλων στη
θέση ανέγερσης

≤ 5 mm

Εγκάρσια ή γωνιακή απόκλιση από τη θεωρητική διαφορά κλίσεων µεταξύ
των αρµών δυο διαδοχικών σπονδύλων..

≤ 0,001 rad

Κατά µήκος ή γωνιακή απόκλιση από τη θεωρητική διαφορά κλίσεων µεταξύ
των αρµών δυο διαδοχικών σπονδύλων.

≤ 0,003 rad

Οι αποστάσεις µεταξύ των σπονδύλων θα αντισταθµίζουν τις τυχόν
αποκλίσεις διαστάσεων του σπονδύλου ούτως ώστε οι συνολικές διαστάσεις
της ολοκληρωµένης κατασκευής να συµµορφώνονται µε τα σχέδια. Η
αντιστάθµιση των ανοχών των σπονδύλων θα γίνεται κατά τρόπον ώστε το
συσσωρευµένο σφάλµα (µηκοτοµικό ή οριζοντιογραφικό), να είναι σε σχέση
µε το µήκος

≤ 1/1000

Οι έλεγχοι των υψοµέτρων και των χαράξεων θα γίνονται σε κάθε στάδιο της ανέγερσης και θα
διορθώνονται όπως απαιτείται, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση των τυχόν σφαλµάτων.

3.13.4.

∆ιάφορες απαιτήσεις ανέγερσης

3.13.4.1.

Ανέγερση κατά άνοιγµα µε επιτόπου σκυροδέτηση του διακένου των
αρµών

(Span-by-Span and Wet Joint Erection)
•

Αποκατάσταση συνέχειας. Θα χρησιµοποιείται η ίδια κατηγορία σκυροδέµατος όπως και
στους σπόνδυλους και θα διασφαλίζεται ότι το σκυρόδεµα έχει αποκτήσει την ελάχιστη
προβλεπόµενη αντοχή, πριν από την τάνυση. Οι τύποι που θα χρησιµοποιηθούν για την
αποκατάσταση της συνέχειας θα συµµορφώνονται προς τις ανοχές που προδιαγράφονται στην
παράγραφο 3.11.1.

•

Επιτόπου σκυροδέτηση αρµών. Θα εφαρµόζονται τα προαναφερθέντα για την πλήρωση
των αρµών. Το άνοιγµα των αρµών αυτών πρέπει γενικώς να περιορίζεται µεταξύ 75 mm
έως 225 mm.

•

Τύποι. Στις θέσεις των αρµών που προβλέπεται χύτευση επιτόπου για την αποκατάσταση της
συνέχειας των σπονδύλων, θα εξασφαλίζεται επαρκής στήριξη των τύπων ώστε να παραµένουν
απαραµόρφωτοι κατά την σκυροδέτηση. Οι τύποι αυτοί θα αποµακρύνονται αφού το χυτευµένο
σκυρόδεµα αποκτήσει την προβλεπόµενη αντοχή και έχει επιβληθεί η προένταση.

3.13.4.2.

Συµµετρική και µονόπλευρη προβολοδόµηση

• Παραµορφώσεις. Οι αναµενόµενες παραµορφώσεις, λόγω µεταβολών της έντασης συναρτήσει
του χρόνου (λόγω ερπυσµού και συστολής ξήρανσης και µέτρου ελαστικότητας του
σκυροδέµατος) θα καθορίζονται από την µελέτη. Σχετικός πίνακας θα περιλαµβάνεται στο
Εγχειρίδιο Ανέγερσης.
• Χαρακτηριστικά εποξειδικού κονιάµατος.
Τα συστατικά του εποξειδικού κονιάµατος που θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση του
σπονδύλου θα πρέπει να έχουν την ικανότητα εφαρµογής στην περιοχή θερµοκρασιών από 4ο
έως 46ο C. Θα πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον δύο (και κατά προτίµηση τρεις) συνθέσεις
κονιάµατος, κατάλληλες για εφαρµογή ανά υποπεδίο θερµοκρασιών (υποδιαίρεση του
συνολικού πεδίου εφαρµογής σε δύο ή τρία υποπεδία µε επικαλύψεις θερµοκρασίας
τουλάχιστον 3ο C.
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• Επιτρεπόµενα φορτία προβόλου. Κατά την προβολοδόµηση επιτρέπεται ο ένας εκ των δύο
προβόλων να προηγείται µόνο κατά έναν σπόνδυλο. Η µελέτη θα καθορίζει τα επιτρεπόµενα
φορτία από τον εξοπλισµό ανέγερσης.
• Επιτόπου χύτευση σκυροδέµατος αποκατάστασης της συνέχειας. Θα χρησιµοποιείται η
ίδια κατηγορία σκυροδέµατος όπως στους σπόνδυλους και θα διασφαλίζεται ότι το σκυρόδεµα
έχει αποκτήσει την προβλεπόµενη αντοχή από την επιβολή της προέντασης. Θα διασφαλίζεται
επίσης ότι οι τύποι που χρησιµοποιούνται για την αποκατάσταση της συνέχειας
συµµορφώνονται προς τα όρια ανοχών που προδιαγράφονται στην παράγραφο 3.11.1.
• Ικριώµατα και τύποι. Τα ικριώµατα και οι τύποι θα στηρίζονται στις θέσεις σκυροδέτησης στα
άκρα των εκατέρωθεν προβόλων ή των τερµατικών σπονδύλων κάθε σειράς. Οι τύποι θα
ασφαλίζονται επί του σκυροδετηθέντος τµήµατος του προβόλου κατά µήκος και εγκαρσίως. Οι
διατάξεις ασφάλισης δεν θα αποµακρύνονται πριν το χυτευµένο σκυρόδεµα αποκτήσει την
προβλεπόµενη αντοχή και πριν την επιβολή της προέντασης. Υπολογισµοί και λεπτοµέρειες
των διατάξεων ασφάλισης θα περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Ανέγερσης.

3.13.5.

Αποκατάσταση της συνέχειας µε εποξειδικό υλικό

Η ένωση των προκατασκευασµένων σπονδύλων θα γίνεται µε εποξειδικό υλικό δύο συστατικών, το
οποίο σε κατάσταση εργασιµότητας θα λειτουργεί ως λιπαντικό µεταξύ των εν επαφή σπονδύλων,
ενώ σε κατάσταση σκλήρυνσης θα λειτουργεί ως υδατοστεγής σφράγιση. Το κονίαµα θα γεµίζει
πλήρως το διάκενο µεταξύ των εν επαφή σπονδύλων για την εξασφάλιση της µεταφοράς τάσεων.

3.13.6.

Μη συρρικνούµενο κονίαµα αρµών και εφεδράνων

Μη συρρικνούµενο κονίαµα θα εφαρµόζεται όπου προβλέπεται από τα σχέδια, µετά από την
τοποθέτηση των σπονδύλων ή των εφεδράνων στην οριστική τους στάθµη
Τα ξηρά συστατικά του µη συρρικνούµενου κονιάµατος θα αναµιγνύονται επαρκώς για να
σχηµατίσουν ένα οµοιογενές µίγµα και στην συνέχεια θα προστίθεται νερό για να παραχθεί ένα
παχύρευστο µίγµα.
∆ιαδικασία εφαρµογής:
−

Συναρµολογούνται οι τύποι γύρω από τον αρµό, αφήνοντας µια πλευρά ανοιχτή.

−

∆ιασφαλίζεται ότι οι τύποι αντέχουν στις προβλεπόµενες δυνάµεις.

−

Ακολουθείται η διαδικασία που προδιαγράφει ο προµηθευτής του κονιάµατος, µέχρις ότου ο
αρµός πληρωθεί στα όρια που δείχνουν τα σχέδια.

3.14. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙ∆ΑΣ
∆ιαδικασία εργασιών:
−

Πριν από τη διαµόρφωση των στηθαίων ορίζονται οι στάθµες της γραµµής του ρείθρου ανά
διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα 3 m.

−

Κατόπιν καλουπώνεται η βάση του στηθαίου και της νησίδας, ώστε να δηµιουργηθεί µια
εσωτερική κατακόρυφη παρειά η οποία εκτείνεται από την επιφάνεια του σκυροδέµατος του
φορέα µέχρι σε µια στάθµη 75 mm πάνω από τη θεωρητική στάθµη της γραµµής του ρείθρου.

−

∆ιατηρείται το κατακόρυφο επίπεδο στο ύψος των στηθαίων λαµβανοµένων υπόψη των
αποκλίσεων µεταξύ της θεωρητικής µηκοτοµής και της διαµορφωθείσας µηκοτοµής του
στηθαίου και του ρείθρου.
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3.15. Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών φρεζαρίσµατος και εξοµάλυνσης της επιφάνειας κυκλοφορίας
θα ελέγχονται όλοι οι αρµοί των σπονδύλων, η σφράγισή τους και η αποκατάσταση των οπών
καταστρώµατος ώστε να διασφαλισθεί η υδατοστεγανότητα. Θα γίνονται επιδιορθώσεις στις θέσεις
µε ενδείξεις διαρροής. Προς τούτο, θα διανοίγεται αύλακας 9 x 16 mm (πλάτος x βάθος). Θα
καθαρίζεται και θα πληρούται µε εποξειδικό υλικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής του. Οι υπερχειλίσεις του εποξειδικού υλικού, θα αφαιρούνται µε τρόπο ώστε να µην
φθείρεται ή κηλιδώνεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος. ∆εν επιτρέπεται η χρήση σµυριδίου για τον
καθαρισµό του εποξειδικού από τις επιφάνειες που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 25 mm
από τις πλευρές του αύλακα.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Θα διεξάγονται οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 3.13.3 και 3.13.4 (διαπίστωση
συµµόρφωσης προς τις καθοριζόµενες ανοχές).

5.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι τεχνικές κατασκευής γεφυρών µε προκατασκευασµένους σπονδύλους προϋποθέτουν την
χρήση ανυψωτικών µέσων, ειδικών σιδηροτύπων, την εφαρµογή προέντασης, την εργασία σε
µεγάλα ύψη, την χρήση εποξειδικών υλικών κλπ.
Η έκταση των κινδύνων και τα ληπτέα µέτρα ασφαλείας, αν και γενικής φύσεως ως άνω,
εξαρτώνται από την εκάστοτε µεθοδολογία κατασκευής/ανέγερσης. Σε κάθε περίπτωση θα
τηρούνται τα καθοριζόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας του έργου (ΣΑΥ).

6.
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
-

Σκυρόδεµα έτοιµης κατασκευής (προκατασκευασµένο η έγχυτο επι τόπου) : ανά m3 κατηγορίας
σκυροδέµατος βάσει θεωρητικών διατοµών µελέτης και των εντολών της Υπηρεσίας και κατα
τα λοιπά σύµφωνα µε το οικείο άρθρο Β29 του τιµολογίου .

-

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος που τοποθετήθηκε: ανά kg κατηγορίας χάλυβα , βάσει
πινάκων οπλισµού και κατα τα λοιπά σύµφωνα µε το οικείο άρθρο Β30 του τιµολογίου (βλ. και
ΠΕΤΕΠ χαλύβδινων οπλισµών σκυροδέµατος 01-02-01-00).

-

Χάλυβας προέντασης που τοποθετήθηκε : ανά kg κατηγορίας χάλυβα , βάσει πινάκων
οπλισµού και κατα τα λοιπά σύµφωνα µε το οικείο άρθρο Β31 του τιµολογίου (βλ. και ΠΕΤΕΠ
προέντασης 01-02-02-00).

ΠΕΤΕΠ:05-01-02-03

