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ΠΕΤΕΠ:05-01-05-01

Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα

1.

ΠΕΤΕΠ

05-01-05-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των ελαχίστων απαιτήσεων για τα
χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες εγκατάστασης στα έργα των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων.
Τα εφέδρανα της κατηγορίας αυτής αποτελούνται από σκληρά ελαστοµερή υλικά (φυσικό ελαστικό,
πολυϊσοπρένιο, πολυχλωροπρένιο, - neoprene - κλπ) οπλισµένα µε χαλύβδινα ελάσµατα ισχυρά
προσκολληµένα στο ελαστοµερές υλικό µε βουλκανισµό.
Τα χαλύβδινα ελάσµατα έχουν διαστάσεις ελαφρώς µικρότερες των εξωτερικών διαστάσεων του
εφεδράνου και είναι πλήρως εγκιβωτισµένα στο σώµα του εφεδράνου για την εξασφάλιση
προστασίας τους έναντι διάβρωσης .
Τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα έχουν την δυνατότητα παραλαβής κατακόρυφων και οριζοντίων
δυνάµεων, µετακινήσεων στο επίπεδό τους και στροφών περί τρεις άξονες

2.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα χαρακτηρίζονται από την φέρουσα ικανότητά τους, το εύρος των
επιτρεπoµένων παραµορφώσεων και το τρόπο σύνδεσής τους µε την ανωδοµή και υποδοµή .
Ο συνδυασµός των εφεδράνων αυτών µε διατάξεις ολίσθησης η/ και διατάξεις παγίωσης οδηγεί σε
πληθώρα τύπων εφεδράνων καλύπτουσα ευρύ φάσµα απαιτήσεων στατικής λειτουργίας λόγω των
παρεχοµένων δυνατοτήτων σχετικής µετακίνησης και στροφής της ανωδοµής ως προς την
υποδοµή τόσο σε τελικό στάδιο όσο και σε φάσεις κατασκευής.
O παρακάτω πίνακας 2-1, ο οποίος αποτελεί απόσπασµα του Πίνακα 1 του EN 1337-1:2000 ‘’
Structural bearings - Part 1: General Design Rules”, περιλαµβάνει όλα τα είδη ελαστοµεταλλικών
εφεδράνων µε αναφορά του σχετικού µέρους του EN 1337, του κωδικού αριθµού και σχηµατική
παράσταση του τρόπου λειτουργίας τους.
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Σηµείωση: Στις πρακτικές εφαρµογές χ είναι η κύρια ∆/νση της µετακίνησης σε γέφυρες (Βλέπε και
ENV 1992-2 και ENV 1993-2) και z η κατακόρυφη ∆/νση .
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ΠΕΤΕΠ:05-01-05-01

2.1. ΤΥΠΟΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ EN1337-3 2005
Σύµφωνα µε το EN 1337-3:2005 ‘’ Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings -- Εφέδρανα
κατασκευών. Μέρος 3 : Ελαστοµερή εφέδρανα’’, τα ελαστοµερή εφέδρανα διακρίνονται σε έξι
τύπους (A, B, C, D, E, F) σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 2.1.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-1
Τύπος Α: Ελαστοµεταλλικό εφέδρανο µε ένα
χαλύβδινο έλασµα πλήρως περιβεβληµένο
µε ελαστοµερές υλικό.

Τύπος Β: Ελαστοµεταλλικό εφέδρανο µε δύο
τουλάχιστον χαλύβδινα ελάσµατα πλήρως
περιβεβληµένα µε ελαστοµερές υλικό.

Τύπος C: Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε
εξωτερικά ελάσµατα.
Σηµείωση: Εκτός από τον εµφανιζόµενο στο
σχήµα τρόπο αγκύρωσης ,δύνανται να
χρησιµοποιηθούν και άλλοι τρόποι σε συµφωνία
µε τον Κ.τ.Ε.

Τύπος D: Όπως ο τύπος Β µε φύλλα PTFE
συγκολληµένα στο ελαστοµερές.

Τύπος Ε: Όπως ο τύπος C µε µία εξωτερική
πλάκα βουλκανισµένη µε το ελαστοµερές
υλικό επί της οποίας είναι συγκολληµένο
φύλλο PTFE.

Τύπου F: Ελαστοµερή εφέδρανα άοπλα
(χωρίς χαλύβδινα ελάσµατα) –ελαστοµερείς
ταινίες.
Σηµείωση 1: Όλοι οι παραπάνω τύποι δύνανται να συνδυασθούν µεταξύ τους.
Σηµείωση 2: ∆εν επιτρέπεται γενικά η χρήση αόπλων ελαστοµερών εφεδράνων στην γεφυροποιία.

2.1.1.

Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα

Τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα από τους τύπους A, B, C, D,
E του πίνακα 2.1 η σε συνδυασµό τους.
Εις το εµπόριο συνηθίζεται να χαρακτηρίζονται τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε τους κωδικούς
αριθµούς 1, 2, 4 και 5 ως ακολούθως:
ΠΕΤΕΠ:05-01-05-01
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-

Ως «τύπου» 1 , ελαστοµεταλλικά µη αγκυρούµενα εφέδρανα.

-

Ως «τύπου» 2 , αγκυρούµενα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε εξωτερικά µεταλλικά ελάσµατα και
βλήτρα αγκύρωσης.

-

Ως «τύπου» 3 , αγκυρούµενα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε εξωτερικά µεταλλικά ελάσµατα και
κοχλιωτά βλήτρα αγκύρωσης η άλλου είδους διατάξεις .

- Ως «τύπου» 4 , αγκυρούµενα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε διπλά εξωτερικά µεταλλικά
ελάσµατα και βλήτρα αγκύρωσης.

2.2.2.

Ως « τύπου» 5 , ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε εξωτερικά µεταλλικά
ελάσµατα µετά νευρώσεων (µπακλαβαδωτά), συνδεόµενα µε την ανωδοµή
και υποδοµή µέσω κονιάµατος.

Τονίζεται ότι τα εφέδρανα «τύπου» 5 δεν θεωρούνται αγκυρούµενα για τις ελληνικές συνθήκες.
Όλα τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα τα οποία χρησιµοποιούνται θα πρέπει να είναι αντικαταστάσιµα.
Στον πίνακα 2.1.1-1 δίνονται τυποποιηµένες διαστάσεις εφεδράνων τύπου Β.

Σχ.2.1.1-1: Τυπική διατοµή τυποποιηµένου εφεδράνου τύπου Β

6/23
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1 –1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Β

∆ιαστάσεις
σε κάτοψη
a x b (mm)
ήD
100 x 150
100 x 200
150 x 200
ф 200
150 x 250
150 x 300
ф250
200 x 250
200 x 300
200 x 350
ф300
200 x 400
250 x 300
ф350
250 x 400
300 x 400
ф400
300 x 500
ф450
300 x 600
350 x 450
ф500
400 x 500
ф550
400 x 600
450 x 600
ф600
500 x 600
ф650
600 x 600
ф700
600 x 700
ф750
700 x 700
ф800
700 x 800
ф850
800 x 800
ф900
900 x 900

Αριθµός
στρώσεων
ελαστοµερούς n

ΠΑΧΟΣ σε mm
Μη
φορτισµένο
εφέδρανο
Ελαχ.
Μεγ.
30
41
30
41
52
30
52
30
52
30
52
30
52
30
74
41
74
41
74
41
74
41
74
41
85
41
85
41
85
41
105
57
105
57
105
57
105
57
105
57
57
121
57
121
137
73
137
73
137
73
73
153
73
153
73
169
73
169
94
199
94
199
94
199
94
199
220
94
220
94
220
94
220
94
110
260
110
260
110

260

Ελαστοµερές
(σύνολο)*

Στρώσεις
ελαστοµερούς

Χαλύβδινα
ελάσµατα

Ελαχ.

Μεγ.

Ελαχ.
16
16
16
16
16
16
16
24
24
24
24
24
24
24
24
36
36
36
36
36
36
36
48
48
48
48
48
48
48
64
64
64
64
64
64
64
64
80
80

Μεγ.
24
24
32
32
32
32
32
48
48
48
48
48
56
56
56
72
72
72
72
72
84
84
96
96
96
108
108
120
120
144
144
144
144
160
160
160
160
200
200

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10

80

200

20

5

4

11

* Περιλαµβανοµένου του πάχους της άνω και κάτω επικάλυψης εξ ελαστοµερούς υλικού του εφεδράνου.
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3.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

3.1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
α. Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα κάθε τύπου συµπεριλαµβανοµένων των φύλλων από PTFE
(τεφλόν, πολυτετραφθοροαιθυλένιο), των ανοξείδωτων πλακών, των µεταλλικών οδηγών, των
σηµάνσεων και των διατάξεων µέτρησης µετακινήσεων.
β. Αγκύρια και κοχλίες αγκύρωσης.
γ. Μη συρρικνούµενο κονίαµα έδρασης.

3.2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
3.2.1.

Πρότυπα εφαρµογής για εφέδρανα

Για τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα έχει εφαρµογή το πρότυπο EN 1337 :2005 , και ειδικότερα το
Μέρος 3 : Ελαστοµερή εφέδρανα
Το πρότυπο EN 1337-2005 αποτελείται στο σύνολό του από τα εξής µέρη:
Μέρος 1: Γενικοί κανόνες σχεδιασµού

(εγκεκριµένο από 30/04/2000)

Μέρος 2: Ολισθαίνοντα στοιχεία

(εγκεκριµένο από 02/01/2004)

Μέρος 3: Ελαστοµερή εφέδρανα

(εγκεκριµένο από ΙΟΥΝ/2004)

Μέρος 4: Εφέδρανα κύλισης (roller)

(εγκεκριµένο από 02/02/2004)

Μέρος 5: Εφέδρανα σηµειακού τύπου

(εγκεκριµένο από ΙΟΥΝ/2004)

Μέρος 6: Κυλινδρικά εφέδρανα (rocker)

(εγκεκριµένο από 02/02/2004)

Μέρος 7: Σφαιρικά εφέδρανα

(εγκεκριµένο από 02/01/2004)

Μέρος 8:Καθοδηγούµενα Εφέδρανα-∆ιατάξεις παγίωσης (υπό έγκριση)
Μέρος 9: Προστασία

(εγκεκριµένο από 12/06/2003)

Μέρος 10: Επιθεώρηση και συντήρηση

(εγκεκριµένο από 12/06/2003)

Μέρος 11: Μεταφορά αποθήκευση και τοποθέτηση

(εγκεκριµένο από 24/10/1997)

Αναφέρονται προς ενηµέρωση τα ακόλουθα Εθνικά Πρότυπα:
DIN 4141-1 ‘’Structural bearings; general design rules -- Εφέδρανα κατασκευών. Γενικοί κανόνες
σχεδιασµού’’: µέρη 1, 2, 3, 4, 14, 15, 140, 150.
EN 1337-1:2000 ‘’Structural bearings - Part 1: General design rules -- Εφέδρανα κατασκευών Μέρος 1 : Γενικοί κανόνες σχεδιασµού’’.
CNR 10018/87 ‘’Apparecchi d’appoggio in gomma e PTFE nelle costruzioni: istruzioni per il calcolo
e l’impiego -- Εφέδρανα από ελαστικό ή τεφλόν δοµικών έργων. Οδηγίες για τον υπολογισµό και
την τοποθέτηση.’’ (Ιταλικό πρότυπο).
SETRA (Sendees d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes).

3.2.2.

Άλλα Πρότυπα

EN 10025-1:2004:
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Hot rolled products of structural steels – Part 1: General technical delivery conditions. – ∆οµικοί χάλυβες θερµής εξέλασης. Μέρος 1: Γενικοί
τεχνικοί όροι παράδοσης.
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EN 10051:1991 + A1:1: Specifications for continuously hot-rolled and coated paltes, sheet and
trip of non-alloy and alloy steel – Tolerances dimension and shape –
Προδιαγραφές χαλυβδοφύλλων και πλακών συνεχούς θερµής εξελάσεως
από ulcanized χάλυβες. Ανοχές, διαστάσεις και σχήµατα.
ISO 37:1994:

Physical testing of rubber. Method for determination of tensile stressstrain properties – Φυσικές δοκιµασίες ελαστικού. Προσδιορισµός
εφελκυστικών τάσεων-παραµορφώσεων.

ISO 34-1:2005-07:

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tear strength –
Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces – Ελαστικό,
βουλκανισµένο ή θερµοπλαστικό. Προσδιορισµός της αντοχής σε
απόσχιση. Μέρος 1: ∆οκίµια µορφής πανταλονιού, γωνίας ή ηµισελήνου.

ISO 815:2000-03:

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of compression set
at ambient, elevated or low temperatures (ISO 815:1991 + ISO
815:1991/Cor.1:1993) – Ελαστικό, βουλκανισµένο ή θερµοπλαστικό.
Προσδιορισµός της συµπίεσης υπό συνθήκες θερµοκρασίας
ulcanizeντος, υψηλής ή χαµηλής.

ISO 188:1998-04:

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Accelerated ageing and heatresistance tests – Ελαστικό, βουλκανισµένο ή θερµοπλαστικό. ∆οκιµές
επιταχυνόµενης γήρανσης και θερµικής αντοχής βουλκανισµένων
ελαστικών.

ISO 1431-1:2004-09:

Rubber ulcanized or thermoplastic, resistance to ozone cracking – Part
1 static srain test – Βουλκανισµένα ελαστικά και θερµοπλαστικά. Αντοχή
σε ρηγµάτωση παρουσία όζοντος. Μέρος 1: ∆οκιµή στατικού φορτίου.

ISO 7619-1:2004-05:

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of indentation hardness – Part 1: Durometer method (Shore hardness) – Ελαστικό,
βουλκανισµένο ή θερµοπλαστικό. Προσδιορισµός της αντοχής σε
οδόντωση. Μέρος 1: Μέθοδος σκληροµέτρου (σκληρότητα Shore)

3.3. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα εφέδρανα, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1337-1:2000 ‘’ Structural bearings - Part 1: General
design rules -- Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 1 : Γενικοί κανόνες σχεδιασµού’’ θα φέρουν
σήµανση CE σύµφωνα µε την Κοινοτική οδηγία 93/68/EC.

3.3.1.

Φυσικές και µηχανικές ιδιότητες ελαστοµερούς

Το ελαστοµερές των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων θα αποτελείται είτε από φυσικό καουτσούκ
(NR) είτε από χλωροπρενιούχο καουτσούκ (CR) ως ακατέργαστο πολυµερές. Η ανάµιξη µε άλλο
πολυµερές σε ποσοστό µεγαλύτερο από 5% δεν είναι αποδεκτή. ∆εν επιτρέπεται η χρήση
αναγοµωµένου η βουλκανισµένου ελαστοµερούς.
Σηµείωση:
1) Εφέδρανα από φυσικό καουτσούκ δύνανται να περιβάλλονται µε στρώση από CR, της οποίας ο
βουλκανισµός γίνεται µε την ίδια διαδικασία παραγωγής.
2) Η ύπαρξη φυσαλίδων αέρα στην µάζα του ελαστοµερούς υλικού αποτελεί λόγο απόρριψης του
εφεδράνου

ΠΕΤΕΠ:05-01-05-01
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To ελάχιστο ποσοστό κατά βάρος NR η CR στο µίγµα θα είναι:
60% για εφέδρανα µε µέτρο διάτµησης = 0.7
55% για εφέδρανα µε µέτρο διάτµησης = 0.9
50% για εφέδρανα µε µέτρο διάτµησης = 1.15
Τα χαρακτηριστικά του ελαστοµερούς σύµφωνα µε την § 4.4.2 του EN 1337-3:2005,
περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα 3.3.1-1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.1-1
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέτρο διάτµησης (ΜΡα)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΟΚΙΜΗΣ

0,7

0,9

1,15

∆οκίµιο χυτευµένο ξεχωριστά

≥ 16

≥ 16

≥ 16

∆οκίµιο από το εφέδρανο

≥ 14

≥ 14

≥ 14

∆οκίµιο χυτευµένο ξεχωριστά

450

425

300

∆οκίµιο από το εφέδρανο

400

375

250

CR

≥7

≥10

≥12

Trouser

NR

≥5

≥8

≥10

(Method A)

Εφελκυστική αντοχή (ΜΡα)

Ελάχιστη επιµήκυνση στη θραύση (%)

Ελάχιστη τάση απόσχισης (kN/m)

ISO 37:1994

ISO 34-1:2005-07

Κάθιση µετά από συµπίεση (%)

CR≤15

24h ; 700 C

NR≤30

ISO 815 :2000-03
Φ29 Χ 12.5 mm
Spacer 9.38 25%

Επιταχυνόµενη γήρανση
Μέγιστη διαφορά από την τιµή πριν από την
γήρανση
Σκληρότητα (IRHD)
NR 7 d, 700 C
0

CR 3 d, 100 C

-5+10
±5

Εφελκυστική αντοχή (%)

ISO 188:1998-04

NR 7 d, 700 C

±15

CR 3 d, 1000 C

±15

Επιµήκυνση της θραύση (%)
NR 7 d, 700 C
0

CR 3 d, 100 C

±25
±25

Αντίσταση στο όζον
Επιµήκυνση: 30% - 96h
400 C ± 20 C
NR 25 pphm

Χωρίς ρωγµές

ISO 1431-1:2004-09

CR 100 pphm (ή 200 pphm αν ορίζεται
σχετικά)
pphm =Μέρη ανά 100 εκατοµ. Κατ’ όγκο, PTFE =Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (τεφλόν)
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3.3.2.

Χαλύβδινα ελάσµατα

Τα εσωτερικά χαλύβδινα ελάσµατα θα είναι από χάλυβα κατά EN 10025-1:2004 κατηγορίας S235 J
(Fe 360 κατά ISO) µε ελάχιστη επιµήκυνση θραύσεως 18%. Το ελάχιστο πάχος των ελασµάτων θα
είναι 2mm (βλ.§ 4.4.3 του EN 1337-3:2005).
Στα εφέδρανα τύπου C , το ελάχιστο πάχος του εξωτερικού χαλύβδινου ελάσµατος θα είναι 18 mm,
εκτός αν οι εσωτερικές στρώσεις ελαστοµερούς έχουν πάχος ≤ 8 mm , οπότε το ελάχιστο πάχος
των εξωτερικών χαλύβδινων ελασµάτων θα είναι 15 mm.

3.3.3.

Επιφάνειες ολίσθησης

Στα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα ολίσθησης τύπου D και E (Βλέπε πίνακα 2.1-1 της παρούσας)
δύναται το ανοξείδωτο έλασµα να βουλκανισθεί µέσω µιας στρώσεως ελαστοµερούς µε την πλάκα
ολίσθησης. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
-

Πάχος πλάκας ολίσθησης ,βλέπε ΕΝ 1337:2005 µέρος 2.

-

Πάχος στρώσεως ελαστοµερούς (αν υπάρχει) 2,0 ± 0,5 mm

-

Ελάχιστο πάχος ανοξείδωτου ελάσµατος 2,0 mm

Για την πάνω επιφάνεια ολίσθησης των εφεδράνων τύπου D ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις
(Βλέπε και σχήµα 3.3.3-1):
-

Ελάχιστο πάχος φύλλου PTFE tp > 1,5 mm

-

Μέγιστο πάχος φύλλου PTFE tp < 2,5 mm

-

Ελάχιστο πάχος ελαστοµερούς κάτω από το φύλλο PTFE 0,5 mm

-

Μέγιστο πάχος ελαστοµερούς κάτω από το φύλλο PTFE 3,0 mm

-

Ελάχιστο βάθος λιπαντικού θύλακα 1,0 mm

-

Μέγιστο βάθος λιπαντικού θύλακα 2,5 mm

Σχ. 3.3.3-1: Τοµή στην πάνω επιφάνεια ολίσθησης εφεδράνου τύπου D

3.3.4.

Σήµανση

Κάθε εφέδρανο θα φέρει ανοξείδωτο πινακίδιο, επί του οποίου µε ανεξίτηλη γραφή θα
αναγράφονται η επωνυµία του κατασκευαστή, ο αριθµός παραγγελίας, ο αριθµός της παρτίδας του
ελαστοµερούς, το έτος κατασκευής, ο τύπος, τα µέγιστα επιτρεπόµενα φορτία σε κατακόρυφη και
διατµητική φόρτιση, και οι µέγιστες επιτρεπτές παραµορφώσεις.

ΠΕΤΕΠ:05-01-05-01
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3.3.5.

Χαρακτηριστικές τιµές των ιδιοτήτων των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων

Σύµφωνα µε το 1337-3:2005, τα εφέδρανα θα υφίστανται έλεγχο των µηχανικών και άλλων
ιδιοτήτων τους υπό µορφή δοκιµών προτύπου (type tests) και δειγµατοληπτικών δοκιµών
παραγωγής (routine tests).
Αντίγραφα εκθέσεων των άνω ελέγχων θα συνοδεύουν τα προϊόντα και θα παραδίδονται στην
Υπηρεσία προκειµένου να ελεγχθεί η συµβατότητά τους µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού αυτού
προτύπου.
Οι δοκιµές αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 1337-3:2005 και είναι οι παρακάτω:
-

∆οκιµή προσδιορισµού µέτρου διάτµησης του εφεδράνου

-

∆οκιµή προσδιορισµού συνάφειας µεταλλικού ελάσµατος και ελαστοµερούς

-

∆οκιµή προσδιορισµού µέτρου ελαστικότητας σε θλίψη

-

∆οκιµή αντοχής σε επαναλαµβανόµενη θλιπτική φόρτιση.

-

(∆οκιµή σε 2000000 κύκλους µε συχνότητα 3Hz µεταξύ των τιµών 7.5 και 25 Mpa

-

∆οκιµή ικανότητας σε στατική στροφή.

-

∆οκιµή ανθεκτικότητας στο όζον.

-

∆οκιµή προσδιορισµού συνάφειας φύλλου PTFE/ ελαστοµερούς.

Οι παραπάνω δοκιµές θα γίνονται µε τον εξοπλισµό που περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 1337-3 και
τα αποτελέσµατα θα παρουσιάζονται µε την ονοµατολογία που χρησιµοποιείται στο πρότυπο.

Σχ.3.3.5-1: Εργαστηριακή διάταξη προσδιορισµού µέτρου συµπίεσης

Σχ.3.3.5-2: Εργαστηριακή διάταξη προσδιορισµού µέτρου διάτµησης
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Αντικαθίστανται από τα παραπάνω σχήµατα Σχ.3.3.5-1 Σχ.3.3.5-2

3.3.6.

Ανοχές και διαστάσεις των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων

Οι ανοχές των εξωτερικών διαστάσεων θα είναι:
-

Ως προς το µήκος και το πλάτος του εφεδράνου:
- 2 mm / + 4mm.

-

Ως προς το συνολικό πάχος του εφεδράνου:
± 2 mm για Τ bo ≤ 100 mm.
± 3 mm για 100 mm < Τ bo ≤ 150 mm.
± 4 mm για 150 mm < Τ bo

όπου Τ bo ο µέσος όρος των συνολικών υψών ,µετρουµένων στις γωνίες και στο κέντρο της
κάτοψης του εφεδράνου.
Σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις των παραλαµβανοµένων εφεδράνων θα ελέγχονται ως προς τις
αντίστοιχες των κατασκευαστικών σχεδίων.
-

Σχετικά µε τα εσωτερικά πάχη των ελαστοµερών στρώσεων και των χαλύβδινων ελασµάτων
έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.2 του προτύπου 1337-3: 2005.

-

Ως προς την επιπεδότητα:
Ο έλεγχος της επιπεδότητας γίνεται µε την βοήθεια κανόνα εφαρµοζοµένου κατά την διαγώνιο η
την διάµετρο της επιφάνειας του εφεδράνου.
Το διάκενο µεταξύ του κανόνα και της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,3% της
διαγωνίου η της διαµέτρου του εφεδράνου η τις παρακάτω αναγραφόµενες τιµές :
Τbo ≤ 50 mm ± 1 mm.
50 mm < Τ bo ≤ 150 mm ± 1,5 mm .
100 mm < Τ bo ≤ 150 mm ± 2,0mm.
150 mm < Τ bo ± 2,5mm.
Καθοριστική είναι η προκύπτουσα µεγαλύτερη τιµή ανοχής.
Στην περίπτωση κυρτών επιφανειών ο κανόνας θα σταθεροποιείται στο σηµείο επαφής κατα
τρόπο ώστε τα διάκενα που δηµιουργούνται µεταξύ των άκρων του και της επιφάνειας του
εφεδράνου να είναι ίσα

ΠΕΤΕΠ:05-01-05-01

13/23

Σηµείωση: Εάν το ελαστοµεταλλικό εφέδρανο συνδέεται µε στοιχεία ολίσθησης συνιστάται ήτοι ρήση
αυστηρότερων ανοχών ,ήτοι των προαναφερθεισών διαιρεµένων δια 2.

4.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Για την µεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση των εφεδράνων έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα:
-

ΕΝ 1337-11 : Εφέδρανα κατασκευών – Μέρος 11: Μεταφορά ,αποθήκευση και εγκατάσταση.

-

Τα καθοριζόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ

-

Οι οδηγίες του Κατασκευαστή.

4.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η συσκευασία των εφεδράνων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην προκύπτει καµία ζηµία κατά τη
µεταφορά τους.
Ο χειρισµός και η εγκατάσταση των εφεδράνων πρέπει να πραγµατοποιείται από άτοµα µε τα
κατάλληλα προσόντα των οποίων οι γνώσεις και τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται.
Ο χειρισµός των εφεδράνων πρέπει να γίνεται µε προσοχή, ενώ τα εφέδρανα θα πρέπει
ταυτόχρονα να προστατεύονται από ζηµία και ρύπους. Θα πρέπει να προβλέπονται µόνιµα ή
προσωρινά θεσεις- εξαρτήµατα προκειµένου να διευκολύνεται η ανύψωση και η µετατόπισής τους
µε µηχανικά µέσα.
Αν τα εφέδρανα δεν εγκατασταθούν στο έργο αµέσως µετά από την παράδοσή τους , θα πρέπει να
φυλάσσονται από το χρήστη πάνω σε κατάλληλο υπόστρωµα, π.χ. σανίδες, οι οποίες θα διαθέτουν
προστατευτικό κάλυµµα και θα αερίζονται από κάτω. Η προσωρινή φύλαξη πρέπει να είναι τέτοια
ώστε τα εφέδρανα να µην ρυπανθούν ή υποστούν ζηµία λόγω έκθεσής τους στις καιρικές συνθήκες
(ζέστη, βροχή, χιόνι ή χαλάζι) ή σε άλλες φθοροποιές δράσεις όπως οι διεξαγόµενες εργασίες στο
εργοτάξιο ή η κίνηση στο εργοτάξιο.

4.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ
4.3.1.

Γενικά

Επιτρέπεται να γίνονται αλλαγές στην κατάσταση των εφεδράνων όπως αυτά παραδίδονται µόνο
όταν δίνονται σαφείς περί αυτού οδηγίες στο σχέδιο εγκατάστασης. Οι αλλαγές αυτές θα
πραγµατοποιούνται µόνο από άτοµα µε τα κατάλληλα προσόντα σύµφωνα µε την § 4.2 της
παρούσας .
Αν απαιτείται, το πρώτο εφέδρανο ενός συγκεκριµένου τύπου (όπως έχει συµφωνηθεί µεταξύ των
εµπλεκόµενων µερών) πρέπει να εγκαθίσταται παρουσία αρµόδιου αντιπροσώπου του
κατασκευαστή.
Τα εφέδρανα πρέπει να εγκαθίστανται σύµφωνα µε το σχέδιο εγκατάστασης από κάθε άποψη και
σύµφωνα µε τη σήµανση στην άνω επιφάνεια του εφεδράνου.
Η προσεγγιστική θερµοκρασία που επικρατεί στην κατασκευή και, σε ειδικές περιπτώσεις, οι
µεταβολές της θερµοκρασίας σε διαφορετικά σηµεία της κατασκευής, πρέπει να καθορίζονται και
να χρησιµοποιούνται όταν είναι αναγκαίο να καθοριστεί η προρύθµιση (βλ. παράρτηµα Α της
παρούσας ).
Το ίδιο ισχύει και για προσωρινές αλλαγές στην τοποθέτηση και στερέωση των εφεδράνων.

14/23

ΠΕΤΕΠ:05-01-05-01

Η τοποθέτηση των εφεδράνων πρέπει να ελέγχεται αφού αυτά αρχίσουν να λειτουργούν.
Ανεξαρτήτως της µεθόδου έδρασης /στήριξης που θα εφαρµοσθεί, τα εφέδρανα πρέπει να
εφάπτονται καθ’ όλη την επιφάνεια των πλακών τους µε το σκυρόδεµα του φορέα ή της υποδοµής
του. Η εγκατάσταση των εφεδράνων θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
αντικατάσταση αυτών µε τη χρήση ενθέτων ανυψωτικών γρύλλων (flat jacks).

4.3.2.

Σχέδιο εγκατάστασης εφεδράνων

Σύµφωνα µε το ΕΝ 1337-11 , πρέπει να συνταχθεί σχέδιο εγκατάστασης των εφεδράνων στο
οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους
(όπως διαστάσεις, επίπεδα, εκτροπές ή κλίσεις ως προς την οριζόντιο, πλευρική και διαµήκης
θέση, ανοχές, ποιότητες του υλικού κατασκευής στον αρµό του εφεδράνου , προρύθµιση του
εφεδράνου ως συνάρτηση της θερµοκρασίας της κατασκευής).
Το σχέδιο εγκατάστασης των εφεδράνων µπορεί να συνδυαστεί µε το σχέδιο του συστήµατος
εφεδράνων αποτελώντας ένα ενιαίο σχέδιο της τεχνικής µελέτης.

4.3.3.

Έδραση των εφεδράνων επί της υποδοµής

Στην γενική περίπτωση, τα εφέδρανα θα εδράζονται µε εφαρµογή εξοµαλυντικής στρώσης µη
συρρικνούµενο κονιάµατος για την εξασφάλιση πλήρους έδρασης.
Μόνον εφέδρανα χωρίς εξωτερικά χαλύβδινα ελάσµατα µπορούν να τοποθετούνται άνευ
εξοµαλυντικής στρώσης , υπό την προϋπόθεση ότι οι επιφάνειες έδρασης θα είναι καθαρές, χωρίς
υγρασία, λείες , απαλλαγµένες από σαθρά υλικά και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 13373:2005, ήτοι:
- Η επιφάνεια έδρασης πρέπει να είναι οριζόντια επιτρεποµένης µεγίστης γωνιακής απόκλισης.
0,3% για εφέδρανα επί των οποίων εδράζονται προκατασκευασµένα η χαλύβδινα στοιχεία
1,0% για εφέδρανα επί των οποίων εδράζονται έγχυτα επί τόπου στοιχεία
-

Η έκταση µεµονωµένων ανωµαλιών δεν θα είναι µεγαλύτερη από 100 mm2 και δεν θα
παρουσιάζουν υψοµετρική διαφορά µεγαλύτερη από 2.5 mm. Η συνολική έκταση των
ανωµαλιών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 2% της επιφάνειας έδρασης.

-

Ο έλεγχος της επιπεδότητας µε την χρήση κανόνα τοποθετουµένου κατά την διαγώνιο δεν θα
αποκαλύπτει διάκενα µεγαλύτερα από 2 mm ή 0.3% του µήκους της διαγωνίου ( καθοριστική η
µεγαλύτερη τιµή).
Όπου ορίζεται, πρέπει να χρησιµοποιούνται κοχλίες οριζοντίωσης για τη ρύθµιση της θέσης του
εφεδράνου.
Εναλλακτικά, για τη σωστή έδραση του εφεδράνου µπορούν να χρησιµοποιηθούν σφήνες ή
άλλοι κατάλληλοι µηχανισµοί.
Απαγορεύεται αυστηρά η δηµιουργία δύσκαµπτων περιοχών κάτω από το εφέδρανο. Αυτό
µπορεί να αποφευχθεί µέσω της αφαίρεσης των προσωρινών στηριγµάτων του εφεδράνου
µόλις το κονίαµα έχει αναπτύξει την απαιτούµενη αντοχή.
Το εφέδρανο µπορεί εναλλακτικά να εδρασθεί :

-

Σε ένα κυρτωµένο υπόστρωµα πλαστικού κονιάµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε το κονίαµα που
περισσεύει να συµπιεστεί προς τα έξω από όλες τις πλευρές, ή

-

Σε υπόστρωµα ρεοπλαστικού κονιάµατος το οποίο δηµιουργείται µε έγχυση η ένεση . Πρέπει να
υπάρχει µέριµνα για τον κατάλληλο αερισµό. Τα εφέδρανα που φέρουν βλήτρα κεφαλής πρέπει
να εγκαθίστανται γενικά µε χρήση τεχνικών διάστρωσης κονιάµατος µε έγχυση ή ένεση, ή
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-

Κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κονίαµα να µπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το εφέδρανο µε
µηχανικό τρόπο. Η µέθοδος αυτή συνιστάται µόνο όταν η µικρότερη διάσταση (πλευρά) του
εφεδράνου είναι µικρότερη των 500 mm.

4.3.4.

Εξοµαλυντική στρώση κονιάµατος

Το πάχος της άοπλης εξοµαλυντικής στρώσης κονιαµάτων µεταξύ του εφεδράνου και της
επιφανείας έδρασής του δεν πρέπει να υπερβαίνει την µικρότερη από τις παρακάτω τιµές :
-

50 mm, ή

- 0.1 ×

εµβαδόν διεπιφάνειας
+ 15 mm, σε mm
περίµετρος διεπιφάνειας

Επίσης, το πάχος του κονιάµατος δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το τριπλάσιο του µεγίστου
κόκκου των αδρανών.
Η καταλληλότητα του κονιάµατος που χρησιµοποιείται και η µέθοδος εφαρµογής του πρέπει να
επαληθεύονται µέσω δοκιµών σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες και προδιαγραφές.
Πριν από την εφαρµογή κονιάµατος ή ενέµατος µε βασικό συστατικό τσιµέντο, η επιφάνεια του
βάθρου θα εµποτίζεται µε νερό για να αποφευχθεί η ταχεία αφυδάτωση του κονιάµατος, αµέσως δε
πριν από την διάστρωσή του τυχόν νερά που έχουν παραµείνει στην επιφάνεια θα καθαρίζονται µε
πεπιεσµένο αέρα. Για τα τσιµεντοκονιάµατα βλέπε και ΠΕΤΕΠ: 08-05-01-04 «Θωράκιση
επιφανειών υδραυλικών έργων µε τσιµεντοκονία η έτοιµα κονιάµατα».
Όταν χρησιµοποιείται ρητινούχο κονίαµα, οι χηµικές ιδιότητες της ρητίνης και ο λόγος βάρους
(ρητίνη/ αδρανές υλικό) πρέπει να επιτρέπουν την επίτευξη ικανοποιητικής συνεκτικότητας και
χρόνου ανάπτυξης αντοχών προκειµένου να εξασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση υπό συνθήκες
εργοταξίου. Επίσης, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα στο χρόνο αναφορικά µε την
αντοχή και την παραµόρφωση του κονιάµατος.
Εάν το ρητινούχο κονίαµα που εφαρµόζεται πρόκειται να βρίσκεται σε άµεση επαφή µε το
εφέδρανο θα πρέπει να επιβεβαιωθούν µε δοκιµή η χηµική συµβατότητά τους (κονιάµατος –υλικού
εφεδράνου ) και ο συντελεστής τριβής εκτός αν µπορεί να αποδειχθεί προηγούµενη ικανοποιητική
συµπεριφορά σε παρόµοιες συνθήκες.
Τα βοηθητικά εξαρτήµατα εγκατάστασης του εφεδράνου πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να
διευκολύνουν την εγκατάσταση και να εξασφαλίζουν τη σωστή τοποθέτηση των εφεδράνων ή των
δοµικών στοιχείων σύµφωνα µε τη µελέτη.
Οι ξυλότυποι διαµόρφωσης της εξοµαλυντικής στρώσης κονιάµατος θα παραµένουν µέχρι την
σκλήρυνσή της αλλά θα έχουν οπωσδήποτε αποµακρυνθεί πριν την ανάληψη φορτίου από το
εφέδρανο. Απαγορεύεται η καταστροφή του ξυλοτύπου µε καύση.

4.3.5.

Σύνδεση των εφεδράνων µε την ανωδοµή

Σε περίπτωση φορέων σκυροδοτούµενων επί τόπου ο ξυλότυπος του φορέα της γέφυρας γύρω
από την άνω πλάκα του εφεδράνου θα πρέπει να διαµορφώνεται µε ιδιαίτερη επιµέλεια, ώστε να
αποκλεισθούν διαρροές τσιµεντοκονίας. Η επιφάνεια του εφεδράνου και του δοµικού στοιχείου
πρέπει να είναι σε άµεση επαφή χωρίς την ύπαρξη ενδιάµεσης διαχωριστικής στρώσης από άλλο
υλικό. Το καλούπι της ανωδοµής στις θέσεις των πλακών του εφεδράνου θα στεγανοποιείται µε
ελαστικό παρέµβληµα ή σιλικόνη.
Σε περίπτωση έδρασης επί του εφεδράνου προκατασκευασµένων στοιχείων από σκυρόδεµα η
µεταλλικών κατασκευών , πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η
οµοιόµορφη και πλήρης επαφή τους µε το εφέδρανο
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Η σύνδεση µέσω συγκόλλησης επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η συγκόλληση αυτή
πρέπει να εκτελείται από άτοµα µε τα κατάλληλα προσόντα σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται
στην § 4.2 . Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφευχθεί ζηµία λόγω της αναπτυσσόµενης
θερµότητας στα ευαίσθητα στοιχεία του εφεδράνου όπως τα πλαστικά και ελαστικά τµήµατά του.
Το σύστηµα προστασίας έναντι διάβρωσης πρέπει µετά την συγκόλληση να ελέγχεται εκ νέου και
να αποκαθίσταται ενδεχόµενη ζηµία .

4.3.6.

Έναρξη λειτουργίας (Αποδέσµευση) εφεδράνων

Η αποδέσµευση της κατασκευής πάνω στα εφέδρανα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
σχέδια κατασκευής. Τυχόν κοχλίες ρύθµισης θα παραµένουν ενεργοί έως ότου το κονίαµα τυχόν
εξοµαλυντικής στρώσης έχει σκληρυνθεί επαρκώς. Ακολούθως, όλα τα δύσκαµπτα υποθέµατα ,
συσκευές και διατάξεις που χρησιµοποιήθηκαν για την τοποθέτηση του εφεδράνου πρέπει να
αφαιρούνται πριν το εφέδρανο τεθεί σε πλήρη λειτουργία, εκτός αν οι κοχλίες οριζοντίωσης έχουν
σχεδιαστεί να καθίστανται ανενεργοί µε την επιβολή του τελικού φορτίου.
Όταν τα βοηθητικά µέσα εγκατάστασης αφαιρεθούν, πρέπει να αποφεύγεται κάθε απότοµη
µεταφορά φορτίου πάνω στο εγκατεστηµένο εφέδρανο. Τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα (εφέδρανα
παραµόρφωσης) δεν πρέπει να παρεµποδίζονται σε σχέση µε τη δυνατότητα ελεύθερης
παραµόρφωσης των πλαϊνών επιφανειών τους µετά την αφαίρεση των βοηθητικών εξαρτηµάτων
εγκατάστασης.

5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ

5.1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα εφέδρανα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου για την συγκεκριµένη παρτίδα
παραγωγής, από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ-1337 και
ότι τα εφέδρανα διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την µελέτη του έργου.

5.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ
ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Στο εργοτάξιο πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να ελέγχεται και να καταγράφεται, η κατάσταση
των εφεδράνων . Ιδιαίτερα προσεκτικά πρέπει να ελέγχονται τα ακόλουθα σηµεία:

-

Τυχόν εµφανείς ατέλειες ή/και ζηµίες ιδιαίτερα στην προστασία έναντι διάβρωσης (βλ. ΕΝ 13379). Η φύση και η έκταση της ζηµίας , αν υπάρχει, πρέπει να καταγράφεται στο σχέδιο
εγκατάστασης των εφεδράνων µαζί µε τις λεπτοµέρειες τυχόν επιτρεπτής επανορθωτικής
ενέργειας.
Η καθαρότητά τους.

-

Ασφάλεια των βοηθητικών διατάξεων συγκράτησης.

-

Η Συµµόρφωση µε το σχέδιο εγκατάστασης και τα λεπτοµερειακά σχέδια , αν αυτή δεν έχει ήδη
διαπιστωθεί µέσω ποιοτικού ελέγχου ή ελέγχου αποδοχής.

-

Η σήµανση στην άνω επιφάνεια του εφεδράνου και στην πινακίδα αναγνώρισης καθώς και
σήµανση του άξονα x (διαµήκης) και y (εγκάρσιος) και, αν προβλέπεται , της προρύθµισης στις
µετωπικές επιφάνειες του άνω και κάτω τµήµατος του εφεδράνου. Επίσης, η εξακρίβωση της
σήµανσης για τη µέτρηση της στροφής και της ολίσθησης.

-

ΠΕΤΕΠ:05-01-05-01
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-

Η επάρκεια των µέσων για την ασφαλή και ακριβή τοποθέτηση και εγκατάσταση των
εφεδράνων.

-

∆ιάταξη ένδειξης µετακίνησης που απαιτείται για τα κινητά εφέδρανα κατά την κύρια διεύθυνση
κίνησης, όπου απαιτείται.

-

Μέγεθος και διεύθυνση προρύθµισης, όπου προβλέπεται.

-

∆υνατότητα επαναρύθµισης, όπου προβλέπεται.

-

Η προσωρινή φύλαξη στο εργοτάξιο (βλ. και § 4.2 της παρούσας).

5.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ
Εφόσον δεν έχει γίνει διαφορετική συµφωνία θα ελέγχονται και θα καταγράφονται στο σχετικό
πρωτόκολλο τα παρακάτω :
-

Ηµεροµηνία και ώρα εγκατάστασης.

-

Θερµοκρασία της κατασκευής όπως ορίζεται στο παράρτηµα Α της παρούσας.

-

Ρύθµιση του εφεδράνου.

-

Θέση του εφεδράνου σε σχέση µε την ανωδοµή/ υποδοµή και µε τους κύριους άξονες.

-

Κατάσταση του εφεδράνου ιδιαίτερα της προστασίας έναντι διάβρωσης.

-

Κάθε µεταβολή της ρύθµισης που έγινε.

-

Θέση των βοηθητικών διατάξεων.

-

Κατάσταση της δοκού και της πλίνθου έδρασης του εφεδράνου.

-

Η συµβατότητα του κονιάµατος σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στην § 4.3.4 της παρούσας.

5.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ
Θα ελέγχονται και θα καταγράφονται
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-

Η ηµεροµηνία και ώρα καταβιβασµού του φορέα.

-

Η χαλάρωση η αποµάκρυνση των κοχλιών προσωρινών διατάξεων περιορισµού κίνησης του
εφεδράνου.

-

Η ταυτότητα της θέσης του εφεδράνου µετά τη σκλήρυνση του κονιάµατος και την λύση η
αφαίρεση των προσωρινών διατάξεων περιορισµού κίνησης µε αυτήν που προβλέπεται στην
µελέτη.

-

Η ορθότητα των τιµών στροφής και ολίσθησης του εφεδράνου.

-

Η καθαρότητα του χώρου γύρω από το εφέδρανο ώστε να διευκολύνονται µελλοντικές
επιθεωρήσεις ή/ και επεµβάσεις.
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5.5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
5.5.1.

Γενικά

Για τους ελέγχους και τις καταγραφές που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 5.2 ,5.3 και
5.4 θα συντάσσεται πρωτόκολλο υπογραφόµενο από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου και από
την επίβλεψη
Το πρωτόκολλο µπορεί να παραλείπεται , εκτός από την περίπτωση ρητής απαίτησης του Κ.τ.Ε.,
στην ακόλουθη περίπτωση:
-

Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα κατασκευών αποτελούµενων από αµφιερείστους φορείς ανοίγµατος
≤ 25 m ή κατασκευών µε απόσταση µεταξύ του σταθερού σηµείου και του πιο αποµακρυσµένου
από το σηµείο αυτό εφεδράνου ≤ 25 m.

To πρωτόκολλο περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία των εφεδράνων που γενικά θεωρούνται απολύτως
απαραίτητα, δεν είναι όµως πλήρες σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά που µπορεί να χρειαστεί να
ελεγχθούν και να καταγραφούν Στο παράρτηµα Β δίνεται υπόδειγµα πρωτοκόλλου.

6.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η φορτοεκφόρτωση , ανύψωση ,τοποθέτηση και εγκατάσταση εφεδράνων λαµβανοµένου υπόψη
του βάρους των ,του ύψους των µεσόβαθρων και ακροβάθρων και της περιορισµένης επιφανείας
σε κάτοψη των δοκών επί των οποίων εδράζονται συνιστούν δραστηριότητες εγκυµονούσες
κινδύνους.
Στο Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας (ΣΑΥ) του έργου θα καθορίζονται τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει
να ληφθούν σύµφωνα µε την ισχύουσα Κοινοτική και Ελληνική νοµοθεσία περί ανυψωτικών
διατάξεων κ.λ.π.
Τα υλικά συσκευασίας των εφεδράνων θα απορρίπτονται σε χώρους υποδεικνυόµενους από τον
Κ.τ.Ε.

7.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιµέτρηση της εργασίας
Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τύπο εφεδράνου, σε κυβικά δεκατόµετρα [dm3] (λίτρα) πλήρως
τοποθετηµένου εφέδρανου σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Περιλαµβανόµενες δαπάνες στις τιµές µονάδας
• Η προµήθεια, η µεταφορά και η προσωρινή αποθήκευση των εφεδράνων, πριν από την
ενσωµάτωσή τους στο έργο.
• Η αντικατάσταση των µη αποδεκτών τεµαχίων.
• Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ακριβή τοποθέτηση των εφεδράνων στην
προβλεπόµενη θέση, στερέωση τους, προσωρινή στερέωση του φορέα, τελική ρύθµισή τους και
εν γένει κάθε απαιτούµενη εργασία για την τοποθέτησή τους.
• Η προµήθεια των υλικών της µη συρρικνούµενης τσιµεντοκονίας και των εποξειδικών ρητινών
(εφόσον απαιτούνται) και η εργασία, και ο µηχανικός εξοπλισµός για την εφαρµογή τους.
• Οι πάσης φύσεως µετρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι των παραµορφώσεων και µετακινήσεων
των εφεδράνων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(Πληροφοριακό)
Α.1 Επεξηγήσεις της παραγράφου 5.3
Η µέση θερµοκρασία της κατασκευής µπορεί να καθοριστεί µετρώντας τη θερµοκρασία επιφανείας
σε καταλλήλως επιλεγµένα σηµεία. Η επιλογή των σηµείων αυτών µέτρησης εξαρτάται από την
διατοµή του φορέα και τις τοπογραφικές συνθήκες.
Η θερµοκρασία επιφανείας του φορέα µπορεί να µετρηθεί, για παράδειγµα, µε ένα ψηφιακό
θερµόµετρο µε αισθητήρα για µέτρηση θερµοκρασίας επιφανείας ή µέσω της στερέωσης
κατάλληλων φύλλων (ελασµάτων) θερµοστοιχείων.
Αν η γέφυρα εκτείνεται σε περιοχές µε διαφορετικές τοπογραφικές συνθήκες (π.χ. πάνω από
έδαφος και νερό), συνιστάται η διαίρεσή της ,κατά τη διαµήκη έννοια, σε τµήµατα ώστε να µετράται
η µέση θερµοκρασία της κατασκευής στο κάθε ένα τµήµα ξεχωριστά. Η µέση θερµοκρασία του
κάθε τµήµατος µπορεί έπειτα να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της µετακίνησης κάθε
τµήµατος και εποµένως για την εκτίµηση τυχόν απαραίτητης ρύθµισης των εφεδράνων.
Η επιλογή των σηµείων για τη µέτρηση της θερµοκρασίας και εποµένως της µεθόδου για τον
υπολογισµό της µέσης θερµοκρασίας αναφέρεται παρακάτω για ορισµένους τύπους φορέων
γεφυρών:
Πλάκες:
Για τις πλάκες η θερµοκρασία πρέπει να µετράται στο γεωµετρικό κέντρο της άνω και κάτω
επιφάνειας. Ο µέσος όρος των δύο αυτών τιµών είναι η µέση θερµοκρασία της πλάκας.
Πλακοδοκοί :
Η θερµοκρασία της πλάκας θα λαµβάνεται ως ο µέσος όρος των θερµοκρασιών της άνω και κάτω
επιφάνειας στο γεωµετρικό κέντρο της .
Η θερµοκρασία των δοκών θα λαµβάνεται ως ο µέσος όρος των θερµοκρασιών της επιφάνειας στο
µέσον των εξωτερικών πλευρών των δύο κυρίων εξωτερικών δοκών.
Η µέση θερµοκρασία όλης της ανωδοµής θα υπολογίζεται ως ο κεντροβαρικός µέσος όρος των
ανωτέρω δύο µέσων θερµοκρασιών µε βάρη την αναλογία των εµβαδών των διατοµών της πλάκας
και των δοκών προς το εµβαδόν της συνολικής διατοµής του φορέα.
Κιβωτοειδείς διατοµές:
Για τις γέφυρες µε κιβωτοειδή διατοµή η θερµοκρασία του αέρα µέσα στο κιβώτιο µπορεί να ληφθεί
ως η µέση θερµοκρασία της κατασκευής. (Αυτό συνήθως ισχύει µε απόκλιση ±1ºC.)
Επειδή τα εφέδρανα συνήθως ρυθµίζονται πριν τοποθετηθεί στον φορέα η µόνωση και η
ασφαλτική στρώση , δεν υπάρχει πρόβληµα στη µέτρηση της θερµοκρασίας στην άνω επιφάνεια
της πλάκας. Όπου αυτά έχουν ήδη τοποθετηθεί πρέπει να συµφωνηθεί µια κατάλληλη µέθοδος για
τη µέτρηση της θερµοκρασίας.
Μια εναλλακτική µέθοδος δίδεται στο Παράρτηµα Β.2 του EN 1337-10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
(Πληροφοριακό)
Β.1 Υπόδειγµα πρωτοκόλλου
Αναλυτικά καταγράφονται :
-

Στις σειρές 1 - 7 τα στοιχεία των εφεδράνων µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια του κατασκευαστή
των εφεδράνων.

-

Στις σειρές 8 -15 η κατάσταση των εφεδράνων έπειτα από την εκφόρτωσή τους από το µέσο
µεταφοράς.

-

Στην σειρά 18 η κατάσταση των επιφανειών επαφής µε το κονίαµα .

Στις σειρές 19 - 23 οι σχετικές πληροφορίες για την προρύθµιση των εφεδράνων , την
διαδικασία τοποθέτησης , καθώς και για το κονίαµα έδρασης. Επίσης, στην περίπτωση
κατασκευής µε σκυρόδεµα που διαστρώνεται επί τόπου στο εργοτάξιο, απαιτείται η ένδειξη της
θερµοκρασίας αέρα όπως αυτή µετράται µε κατάλληλη συσκευή µέτρησης υπό σκιάν, καθώς και
η θερµοκρασία του σκυροδέµατος που µετράται στην δοκό έδρασης των µεσόβαθρων ή στα
ακρόβαθρα.
Για τα εφέδρανα γεφυρών που κατασκευάζονται µε προώθηση ή για την περίπτωση
αντικατάστασης εφεδράνων υφιστάµενων κατασκευών ,πρέπει να χρησιµοποιείται παρόµοιο
έντυπο.
-

Έργο(ονοµασία, θέση):_______________________________________________
Μέθοδος κατασκευής:_____________________________________________________
Κ.τ.Ε. :_______________________________________________________________
Εργολάβος:_______________________________________________________
Τύπος εφεδράνου:________________________________________________________
Κατασκευαστής / αριθ.εντολής :_______________________________________________
Ανεξάρτητος ελεγκτής (αν προβλέπεται) : _________________________
∆ιάταξη συστήµατος εφεδράνων ή/και αριθ. σχεδίου εγκατάστασης εφεδράνων:________
Τύπος κονιάµατος που χρησιµοποιήθηκε και δοκιµή καταλληλότητας:
Τρόπος κατασκευής στρώσεως : κάτω στρώση κονιάµατος : άνω στρώση κονιάµατος:
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0
1

Θέση εγκατάστασης (αριθ. Στήριξης / θέση ) σύµφωνα µε το σχέδιο

2

Τύπος εφεδράνου (σύντµηση σύµφωνα µε το EN 1337-1)/
Αριθ. Εφεδράνου

3

Κατακόρυφο Φορτίο FZ σε kΝ

4

Οριζόντιες δυνάµεις Fx/Fy σε kΝ
Υπολογιστική Μετακίνηση σε mm, «+»
υποδεικνύει αποµάκρυνση από το σταθερό
σηµείο

5
6

Ρύθµιση σε mm

7

Αριθ. σχεδίου / αριθ. Φύλλου

8

Ηµεροµηνία παράδοσης

9

Πριν από την
εγκατάσταση

Vx ±
Vy ±
evx
evy

Σωστά εκφορτωµένο, τοποθετηµένο πάνω σε τετράγωνη ξύλινη παλέτα και
καλυµµένο

10

Θέση σήµανσης στην άνω επιφάνεια του εφεδράνου

11

Ύπαρξη δείκτη

12

Ύπαρξη πινακίδας αναγραφής τύπου του εφεδράνου

13

Επίπεδο αναφοράς µε χρήση 3 ακίδων στην κάτω επιφάνεια του εφεδράνου

14

Καθαρότητα και προστασία έναντι διάβρωσης

15

Σωστή και σταθερή σύνδεση των προσωρινών διατάξεων περιορισµού
κινητότητας

16

Θέση εγκατάστασης σύµφωνα µε τη σειρά 1

17

Υπερύψωση ανωδοµής
Ηµεροµηνία και ώρα

18

Καθαρότητα επιφανειών έδρασης από κονίαµα

19

∆ιεύθυνση και µέγεθος προρύθµισης σε mm , «+» υποδεικνύει αποµάκρυνση
από το σταθερό σηµείο

20

Απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο, σε mm ανά m, όπως καθορίζεται στα
σηµεία µέτρησης (διαµήκης / εγκάρσια)

21

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση κονιάµατος

Ηµεροµηνία
Ώρα (από.... έως...)

22

Θερµοκρασία αέρα / θερµοκρασία κατασκευής , σε βαθµούς Κελσίου

23

Πάχος κονιάµατος έδρασης σε χιλιοστά
(u) = άοπλο, (b) = οπλισµένο

Κάτω

Χαµήλωµα ανωδοµής

24
25

Άνω

Ηµεροµηνία / ώρα
Έναρξη
λειτουργίας

Έλεγχος αποδέσµευσης /αφαίρεσης των προσωρινών διατάξεων
παρεµπόδισης µετακίνησης του εφεδράνου

26

Έλεγχος προστασίας των επιφανειών ολίσθησης

27

Καθαρότητα και προστασία έναντι διάβρωσης
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28

Ηµεροµηνία / ώρα

29

Θερµοκρασία αέρα / κατασκευής, σε βαθµούς Κελσίου

30
31

Αρχικές
µετρήσεις

32

Μετακίνηση σε mm , «+» υποδεικνύει αποµάκρυνση από το σταθερό σηµείο
ux/uy
∆ιατιθέµενο διάκενο ολίσθησης σε mm µεγ / ελαχ.
∆ιατιθέµενο διάκενο κλίσης σε mm µεγ / ελαχ.

33
34

Απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο, σε mm ανά m, όπως καθορίζεται στα
σηµεία µέτρησης (διαµήκης, εγκάρσια)

Σχόλια ή άλλες πληροφορίες, π.χ. όσον αφορά στις διαδικασίες ανέγερσης, στις προσωρινές µετατροπές των
σταθερών σηµείων, κ.λ.π.

Υπόδειξη : Τα εφέδρανα πρέπει να ρυθµίζονται µόνο µε κοχλίες οριζοντίωσης

Συντάχθηκε από:

Ελέγχθηκε από:

Τόπος:

Τόπος:

Ηµεροµηνία:

Ηµεροµηνία:

Εργολάβος

Επιβλέπων
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