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Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση

05/2006

Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Αρµοί συστολο-διαστολής γεφυρών

1.

ΠΕΤΕΠ

05-01-06-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προµήθεια και εγκατάσταση αρµών συστολοδιαστολής γεφυρών στεγανού τύπου εργοστασιακής
κατασκευής του προβλεπόµενου από την µελέτη εύρους µετακίνησης.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Συµπεριλαµβάνονται πλήρως προδιαµορφωµένοι αρµοί εργοστασιακής κατασκευής, τα στοιχεία
αγκύρωσής τους, τα σφραγιστικά στοιχεία τα υλικά στεγάνωσης, φύλλα διογκωµένης
πολυστερίνης, καθώς και µη συρρικνούµενα κονιάµατα.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι προσκοµιζόµενοι προς εγκατάσταση αρµοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του
κατασκευαστή και τυπικά σχέδια λεπτοµερειών , από τα οποία θα προκύπτει ότι ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της εγκεκριµένης µελέτης. Θα συνοδεύονται επίσης απο οδηγίες εγκατάστασηςρύθµισης και συντήρησης.Οι αρµοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν την διατήρηση της οµαλότητας του
καταστρώµατος κυκλοφορίας της γέφυρας.
Ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να προτείνει την τοποθέτηση αρµών άλλου κατασκευαστή σε
σχέση µε τον προβλεπόµενο απο την µελέτη ύστερα απο σύµφωνη γνώµη του Κ.τ.Ε και του
µελετητή .

2.3. ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΜΩΝ
2.3.1

Αρµοί ολικού εύρους µετακίνησης > 20 mm

Σε κάθε περίπτωση οι προς τοποθέτηση αρµοί θα καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α. Η άνω στάθµη των σφραγιστικών στοιχείων θα βρίσκεται σε εσοχή, χαµηλότερα από την τελική
επιφάνεια του καταστρώµατος, τα δε στοιχεία αυτά θα στερεώνονται ή θα αγκυρώνονται στα
µεταλλικά προφίλ εκατέρωθεν του ανοίγµατος του αρµού.
β. Στην περίπτωση χρήσης δύο ή περισσοτέρων σφραγιστικών στοιχείων θα εξασφαλίζεται
ισοκατανοµή του ανοίγµατος του αρµού σε όλα τα σφραγιστικα στοιχεία (συµµετρική διάταξη).
γ. Η διάταξη των σφραγιστικών στοιχείων θα επιτρέπει τον αυτοκαθαρισµό τους, και δεν θα οδηγεί
στην ανάπτυξη υψηλών θλιπτικών τάσεων κατά την συστολή.
δ. Στα άκρα των σφραγιστικών στοιχείων θα προβλέπονται στεγανά πώµατα.
ε. Οι αρµοί θα διαθέτουν έδρανα ή γλύστρες συγκράτησης των κινητών µερών από
πολυουρεθάνη, ή άλλο συνθετικό υλικό, για την σταθερή έδραση αυτών και την αθόρυβη
λειτουργία.
ΠΕΤΕΠ:05-01-06-00
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Αρµοί ολικού εύρους µετακίνησης ≤ 20 mm

Στην περίπτωση αρµών ολικού εύρους µετακίνησης µικρότερης ή ίσης προς 20 mm είναι δυνατόν
να χρησιµοποιηθούν «βυθισµένοι τύποι αρµών» καλυπτόµενοι από ασφαλτικές στρώσεις.
Για αρµούς ολικού εύρους µετακίνησης µικρότερης των 10 mm µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι
αρµοί από ελαστικό χωρίς ενίσχυση από χαλύβδινο έλασµα.

3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εγκατάσταση των αρµών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες εγκατάστασης-ρύθµισης,
συντήρησης κλπ. του εργοστασίου παραγωγής, τις οποίες υποχρεωτικά θα προσκοµίζει ο
Ανάδοχος συνοδευόµενες από τεχνική µετάφραση στην Ελληνική υπογεγραµµένη από
∆ιπλωµατούχο Μηχανικό.
Για την εγκατάσταση των αρµών συστολο-διαστολής των γεφυρών, θα χρησιµοποιούνται τεχνικοί
του εργοστασίου κατασκευής, ή των αντιπροσώπων του εργοστασίου, µε αποδεδειγµένη σχετική
εµπειρία.
Το διάκενο του αρµού θα ρυθµίζεται µε βάση την µέση θερµοκρασία της γέφυρας κατά την ώρα της
εγκατάστασης σύµφωνα µε το DIN 1072 Beiblatt 1 «Road bridges; design loads; explanations -Φορτία σχεδιασµού οδικών γεφυρών. Επεξηγήσεις»και το Παράρτηµα 1 αυτού (BEIBLATT 1 ZU
DIN 1072).
Οι εργασίες στεγάνωσης του καταστρώµατος της γέφυρας θα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή στις
θέσεις των αρµών συστολο-διαστολής ώστε να επιτυγχάνεται στεγανή σφράγιση των παρειών του
αρµού.
Τα στοιχεία του αρµού, θα είναι αφαιρετά (λυόµενα) για περιοδικές επιθεωρήσεις αλλά και τυχόν
αντικατάσταση.
Πριν από την έναρξη εγκατάστασης των αρµών θα γίνονται υποχρεωτικά οι ακόλουθοι έλεγχοι:
-

Έλεγχος των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τους αρµούς για την διαπίστωση της
καταλληλότητας αυτών για τις µετακινήσεις και τα φορτία σχεδιασµού της γέφυρας και την
διατήρηση της οµαλότητας της επιφάνειας κύλισης του καταστρώµατος.

-

Όταν προβλέπονται αρµοί µε δυνατότητα µετακινήσεων κατά δυο διευθύνσεις (διαµήκη και
εγκάρσια) θα ελέγχονται τα πιστοποιητικά και ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά.

-

Έλεγχος των πιστοποιητικών αντοχής και αντιδιαβρωτικής προστασίας του αρµού.

-

Έλεγχος των πιστοποιητικών εµπειρίας των τεχνιτών που θα απασχοληθούν για την
εγκατάσταση των αρµών.

-

Έλεγχος της προβλεπόµενης µεθοδολογίας εγκατάστασης των αρµών.

Κατά την εγκατάσταση των αρµών διακρίνονται γενικά οι ακόλουθες φάσεις :
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-

Χάραξη του αρµού και κοπή του ασφαλτοτάπητα.

-

Η Χάραξη θα γίνεται µε την βοήθεια π.χ οδηγού και κιµωλίας και αφορά τόσο τον άξονα του
αρµού όσο και τις θέσεις τοµής του ασφαλτοτάπητα εκατέρωθεν του άξονά του στην
απαιτούµενη από το µέγεθος του αρµού απόσταση.

ΠΕΤΕΠ:05-01-06-00
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-

Η κοπή του ασφαλτοτάπητα θα γίνεται κάθετα προς την επιφάνειά του µε την χρήση
ασφαλτοκόπτη.

-

Στην συνέχεια θα αποµακρύνεται ο ασφαλτοτάπητας στο καθορισθέν ,όπως παραπάνω
αναφέρεται, εύρος και θα γίνεται επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας του σκυροδέµατος επι
της οποίας πρόκειται να εδρασθεί ο αρµός µε αποµάκρυνση όλων των χαλαρών υλικών.Με την
χρήση µικρού κρουστικού πιστολέτου η επιφάνεια έδρασης του αρµού θα «αγριεύεται» ώστε να
αποκαλυφθεί καθαρό–υγιές σκυρόδεµα.

∆ιάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης µη συρικνουµένου κονιάµατος.
-

Για την διάστρωση της ισοπεδωτικής στρώσης µη συρικνουµένου κονιάµατος τοποθετούνται
φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης καταλλήλου πάχους στο διάκενο µεταξύ φορέα και
ακροβάθρου (ακραίος αρµός) η στο διάκενο µεταξύ γειτονικών φορέων (ενδιάµεσος αρµός) τα
οποία θα λειτουργήσουν σαν καλούπι.

-

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο πάχος της ισοπεδωτικής στρώσης .Μεγάλου πάχους
ισοπεδωτική στρώση απαιτεί οπλισµό κατάλληλα συνδεδεµένο µε τον οπλισµό του φορέα και
του ακροβάθρου.

-

Η παρασκευή και διάστρωση του κονιάµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή.

-

Υψοµετρικός έλεγχος ώστε η έδραση του αρµού να γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
µελέτη και την διαµορφωθείσα εκατέρωθεν του αρµού επιφάνεια κύλισης.

Τοποθέτηση των αγκυρίων.
-

Η διάνοιξη των οπών για την τοποθέτηση των αγκυρίων θα γίνεται µε χρήση περιστροφικού
/κρουστικού δραπάνου αφού η ισοπεδωτική στρώση του κονιάµατος σκληρυνθεί επαρκώς.

-

Οι οπές θα καθαρίζονται επιµελώς µε πεπιεσµένο αέρα και θα ελέγχεται το βάθος τους µε την
βοήθεια ενός αγκυρίου.

-

Με την βοήθεια αναδευτήρα ανακατεύονται τα συστατικά της εποξειδικής ρητίνης και στην
συνέχεια γίνεται η έγχυσή της στις οπές και η τοποθέτηση των αγκυρίων.

-

Κατα την διάρκεια της σκλήρυνσης της εποξειδικής ρητίνης τα αγκύρια θα πρέπει να
συγκρατούνται στην σωστή τους θέση µε την βοήθεια πλάκας οδηγού η µε οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο τρόπο.

Τοποθέτηση των αρµών.
-

Η τοποθέτηση των αρµών θα γίνεται απο το χαµηλότερα υψοµετρικό µέρος του αρµού.

-

Οι οπές των αρµών θα καθαρίζονται επιµελώς µε πεπιεσµένο αέρα.

-

H σύσφιγξη των κοχλιών (αγκυρόβιδων) θα γίνεται µε δυναµοµετρικό εργαλείο (δυναµόκλειδο),
επιβαλλοµένης της υπο του προµηθευτή προβλεποµένης ροπής , αφού η εποξειδική ρητίνη έχει
αποκτήσει αρκετή αντοχή.

-

Μετά την σύσφιγξη και τον έλεγχο της ροπής γίνεται σφράγιση µε κατάλληλο υλικό των οπών
του αρµού (συνήθως ελλειπτικών).

Συναρµογή του αρµού µε τις παρακείµενες επιφάνειες κύλισης.
-

Η συναρµογή του αρµού συνίσταται στην πλήρωση των κενών µεταξύ των παραπλεύρων
επιφανειών του σώµατος του αρµού και των προηγηθεισών τοµών της επιφάνειας κύλισης µε
κατάλληλο υλικό(εποξειδικό κονίαµα).
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-

Τα κενά καθαρίζονται επιµελώς µε την βοήθεια πεπιεµένου αέρα.

-

Η όλη εργασία παρασκευής , διάστρωσης ,συµπύκνωσης ,τελειώµατος θα γίνεται σύµφωνα µε
τις οδηγίες του προµηθευτή.

Σηµειώνεται οτι στην περίπτωση αρµών που απαιτούν µεταλλικό υπόβαθρο (µεταλλικά ελάσµατα
στις παρυφές των υπο του αρµού γεφυρουµένων επιφανειών) θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο
στην αρχική τοποθέτησή τους όσο και στην παραµονή τους κατα την διάρκεια της σκυροδέτησης
στην σωστή θέση , σε συσχετισµό µε την επιµεληµένη δόνηση του σκυροδέµατος για την επίτευξη
της αγκύρωσης των ελασµάτων και αποφυγής δηµιουργίας κενών.

4.

5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
-

Έλεγχος της άνω στάθµης των σφραγιστικών στοιχείων για την επιβεβαίωση ότι αυτά
βρίσκονται σε στάθµη χαµηλότερη της επιφάνειας κύλισης, στην περίπτωση αρµών ολικής
µετακίνησης >20 mm.

-

Έλεγχος της υδατοστεγανότητας του αρµού.

-

Έλεγχος της προσαρµογής του αρµού µε την επιφάνεια κύλισης της γέφυρας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ανά µέτρο µήκους (µµ) πλήρως εγκατεστηµένου αρµού διαστολής–συστολής γεφυρών για κάθε
τύπο, µε βάση το ολικό εύρος µετακίνησης σε χιλιοστά (mm), είτε δια αναγωγής των µέτρων
µήκους των αρµών διαφόρων τύπων, µε βάση τον τύπο του άρθρου Β45 του τιµολογίου, σε µέτρα
µήκους συµβατικού αρµού ολικού εύρους µετακίνησης 60mm και κατα τα λοιπά σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο προαναφερθέν άρθρο.
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