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Αρµοί ∆απέδων Αεροδροµίων από Σκυρόδεµα

1.

ΠΕΤΕΠ

06-01-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η κατασκευή των πάσης φύσεως αρµών στα
δάπεδα αεροδροµίων από σκυρόδεµα και ειδικότερα η διάταξη, η όπλιση, η µόρφωση – κοπή και η
πλήρωση – σφράγισή τους.
Η διάστρωση, συµπύκνωση, µόρφωση της επιφάνειας, συντήρηση κτλ του σκυροδέµατος των
δαπέδων αποτελούν αντικείµενο της συναφούς ΠΕΤΕΠ 06-01-01-00: “Κατασκευή ∆απέδων
Αεροδροµίων από Σκυρόδεµα”.
Οι αρµοί στα δάπεδα αεροδροµίων από σκυρόδεµα κατασκευάζονται για την αποτροπή της
ανεξέλεγκτης ρηγµάτωσης του σκυροδέµατος των πλακών από τις µικροµετακινήσεις που αυτό
υφίσταται λόγω της αρχικής συστολής του και στην συνέχεια από τις µεταβολές της θερµοκρασίας
και της υγρασίας, αποτελώντας έτσι ελεγχόµενες θέσεις ρηγµάτωσης. Με τους αρµούς η πλάκα του
δαπέδου, πάχους D, διαιρείται σε φατνώµατα.
∆ιακρίνονται τέσσερα (4) είδη αρµών :

2.

•

Αρµοί εργασίας, στα διαµήκη πέρατα των λωρίδων διάστρωσης.

•

Αρµοί συστολής, που αποσκοπούν στο τοπικό αδυνάτισµα των πλακών, ώστε οι ρωγµές
συστολής να γίνουν σε προκαθορισµένες θέσεις.

•

Αρµοί διαστολής – αρµοί διαχωρισµού, που αποσκοπούν στο να επιτρέψουν την ανεµπόδιστη
διαστολή των πλακών λόγω θερµοκρασιακών µεταβολών.

•

Εγκάρσιοι αρµοί διακοπής εργασίας, οι οποίοι κατασκευάζονται στο πέρας κάθε ηµερήσιας
διάστρωσης ή στην περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της διάστρωσης.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΜΩΝ
Έχουν εφαρµογή τα πρότυπα:
prENV 10081-3:2002

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part
3: Technical delivery conditions for class B - Χάλυβες οπλισµού
σκυροδέµατος. Συγκολλήσιµος χάλυβας οπλισµών. Μέρος 3: Τεχνικοί
όροι παράδοσης για προϊόντα κατηγορίας Β.

EN ISO 15630-1:2002

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO 15630-1:2002) Χάλυβας οπλισµένου και προεντετεµένου σκυροδέµατος. Μέθοδοι
δοκιµής. Οπλισµός από ράβδους, χονδρόσυρµα και σύρµα.

prENV 10081-4:2002

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part
4: Technical delivery conditions for class C (will replace ENV
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10080:1995) - Χάλυβες οπλισµού σκυροδεµάτων. Συγκολλήσιµος
νευροχάλυβας. Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χάλυβες
κατηγορίας C (αντικαθιστά το πρότυπο ENV 10080:1995).
EN 1992-1-1:2004

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and
rules for buildings - Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός δοµηµάτων από
σκυρόδεµα -Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια.

Κείµενα αναφοράς:
ΚΤΧ

Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων

ΕΚΩΣ-2000

Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος

Οι οπλισµοί των αρµών, εφ’ όσον προβλέπονται από τη µελέτη, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

2.1.1.

Βλήτρα συνεργασίας πλακών (Dowels)

Είναι λείες ευθύγραµµες ράβδοι από χάλυβα S 220 και εάν η µελέτη δεν προβλέπει διαφορετικά
διαµέτρου από Φ25 έως Φ32, µήκους τουλάχιστον 500 mm, και αποστάσεις συνήθως ανά 300 έως
400 mm και αποσκοπούν αφ’ ενός µεν στην σταδιακή µεταφορά φορτίου από τη µία πλάκα στην
άλλη µέσω του αρµού, αφ’ ετέρου δε στην παρεµπόδιση των κατακόρυφων µετακινήσεων των
άκρων των όµορων πλακών.
Τα βλήτρα κόβονται στο προβλεπόµενο µήκος µε πριόνι (όχι µε ψαλίδα), τα άκρα τους λειαίνονται
ώστε να µην έχουν προεξοχές και επαλείφονται µε υγρό αντισκωριακής προστασίας.
Οι ράβδοι των βλήτρων συνεργασίας πρέπει να αναπτύσσουν συνάφεια µε τη µία µόνο (την
σκυροδετούµενη πρώτα) από τις όµορες του αρµού πλάκες (κατά το ήµισυ του µήκους τους), ενώ
το υπόλοιπο ελεύθερο τµήµα τους, που ενσωµατώνεται στην δεύτερη πλάκα, πρέπει να ολισθαίνει
ελεύθερα εντός αυτής και για το σκοπό αυτό επαλείφεται µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό (π.χ.
ασφαλτικό) ή καλύπτεται από στενά εφαρµοσµένο πλαστικό κάλυµµα πάχους µέχρι 1,25 mm
(πλαστικοποιηµένα βλήτρα).

2.1.2.

Συνδετήριες ράβδοι (Tie Bars)

Είναι ράβδοι από χάλυβα S 400 ή S 500 µε νευρώσεις, και εάν η µελέτη δεν προβλέπει
διαφορετικά διαµέτρου Φ16 ή Φ18 και µήκους από 750 έως 1000 mm, και πρέπει να αναπτύσσουν
την απαιτούµενη συνάφεια µε το σκυρόδεµα και των δύο εκατέρωθεν του αρµού πλακών. Η
τοποθέτησή τους αποσκοπεί στην παρεµπόδιση της (οριζόντιας) διεύρυνσης του αρµού.
Οι συνδετήριες ράβδοι κόβονται µε κοινές µηχανικές µεθόδους και επαλείφονται µε υγρό
αντισκωριακής προστασίας.
Οι ράβδοι αυτές απαγορεύεται να είναι επαλειµµένες µε αντικολλητικό υλικό ή να τοποθετούνται σε
περιβλήµατα.

2.2. ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ
Τα προκατασκευασµένα υλικά πλήρωσης του κενού των αρµών διαστολής πρέπει να παρέχονται
σε λωρίδες στις απαιτούµενες διαστάσεις, ώστε το τµήµα κάθε αρµού διαστολής µεταξύ δύο
εγκάρσιων αρµών να πληρούται µε ένα µόνο τεµάχιο.
Η συσκευασία τους θα πρέπει να προστατεύει το περιεχόµενο υλικό από φθορές κατά την
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και παραµονή του στο εργοτάξιο.
Τα υλικά πρέπει να έχουν τις παρακάτω ιδιότητες :
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•

Συµπιεστότητα και ελαστικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Μεταξύ των
άλλων θα πρέπει να επανέρχονται στο αρχικό τους πάχος µετά από συµπίεσή τους στο 1/2
του πάχους αυτού.

•

Ακαµψία επαρκή για να µην παραµορφώνονται κατά την διάστρωση και συµπύκνωση του
σκυροδέµατος.

•

Αντοχή στο χρόνο και στις θερµοκρασίες εφαρµογής του υλικού σφράγισης.

Συνήθη υλικά πλήρωσης µε ικανοποιητικές ιδιότητες είναι οι πλάκες φελλού και οι συµπιέσιµες
µοριοσανίδες µε ασφαλτικό συνδετικό.
Η καταλληλότητα του υλικού πλήρωσης των αρµών διαστολής ελέγχεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
prEN 14188-3

Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for preformed joint seals. Υλικά
πλήρωσης αρµών και σφραγιστικά. Μέρος 3: Προδιαγραφές για
προδιαµορφωµένα υλικά πλήρωσης.

AASHTO M33

Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete
(Bituminous Type) Eighteenth Edition; ASTM D994-94 -- Πρότυπη
προδιαγραφή προδιαµορφωµένων υλικών πλήρωσης αρµών διαστολής
κατασκευών από σκυρόδεµα (ασφαλτικού τύπου)

AASHTO M213

Standard Specification for Preformed Expansion Joint Fillers for Concrete
Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous
Types) Nineteenth Edition; ASTM D1751-83 (1991) -- Πρότυπη προδιαγραφή
προδιαµορφωµένων υλικών πλήρωσης αρµών διαστολής κατασκευών από
σκυρόδεµα (υλικά µή εξωθουµένου τύπου και ελαστικά ασφαλτικής βάσεως
υλικά)

AASHTO T42

Standard Method of Test for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete
Construction HM-22; Part IIA; ASTM Designation D 545-99 -- Μέθοδος δοκιµής
προδιαµορφωµένων υλικών πλήρωσης αρµών διαστολής κατασκευών από
σκυρόδεµα.

Τα υλικά κατά την προσκόµισή τους θα συνοδεύονται από κατάλληλα πιστοποιητικά και έγγραφα
από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές.

2.3. ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
Η σφράγιση των αρµών δαπέδων αεροδροµίων από σκυρόδεµα κατά κανόνα γίνεται µε χρήση
υλικών θερµής εφαρµογής.
Η σφράγιση µε εκχυνόµενα υλικά εν ψυχρώ ή µε προκατασκευασµένα υλικά σε λωρίδες δεν
συνιστάται από την παρούσα ΠΕΤΕΠ. Εφ’ όσον από την µελέτη προβλέπεται σφράγιση των
αρµών µε υλικά αυτών των κατηγοριών, οι απαιτήσεις τόσο των υλικών αυτών όσο και των
µεθόδων εφαρµογής τους θα πρέπει να προδιαγράφονται ειδικά.
Τα υλικά θερµής εφαρµογής αποτελούνται συνήθως από µίγµα λιθανθρακόπισσας ή
εξευγενισµένης ασφάλτου, διαλυτών, συνθετικών ρητινών και κατά περίπτωση τροποποιητικών
προσµικτών.
Η απαίτηση ή µη προεπάλειψης µε ειδικό αστάρι των από σκυρόδεµα παρειών του αρµού προ της
εφαρµογής τους, καθορίζεται από τον κατασκευαστή τους.
Από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού επίσης καθορίζονται η µέγιστη επιτρεπτή θερµοκρασία (και
ο αντίστοιχος χρόνος) θέρµανσής του καθώς και η συνιστώµενη θερµοκρασία εφαρµογής.
ΠΕΤΕΠ:06-01-02-00
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Τα υλικά πρέπει να έχουν τις παρακάτω ιδιότητες :
•

Να είναι ανθεκτικά στις χηµικές επιδράσεις των υγρών καυσίµων των αεροσκαφών (fuelresistant sealants) και στις θερµικές επιβαρύνσεις από τα εκπεµπόµενα καυσαέριά τους.

•

Να έχουν µεγάλη ελαστικότητα σε εφελκυσµό (high-extension sealants) και ταυτόχρονα καλή
πρόσφυση µε τις παρειές του αρµού σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

•

Να µην υπερρευστοποιούνται και εκρέουν από τους αρµούς στις υψηλές θερµοκρασίες και
αντίστοιχα να µην γίνονται εύθριπτα στις χαµηλές θερµοκρασίες.

•

Να έχουν οµοιογενή σύσταση και αντοχή στο χρόνο.

Τα υλικά παραδίδονται συσκευασµένα σε µεταλλικά δοχεία και συνοδεύονται από φύλλο ιδιοτήτων
- πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται κατ’ ελάχιστο
τα στοιχεία του κατασκευαστή, η κατηγορία, ο τύπος και η σύνθεση του υλικού, τα πρότυπα –
προδιαγραφές στα οποία αυτό ανταποκρίνεται (EN, ISO, Εθνικά Πρότυπα), η απαίτηση ή µη
προεπάλειψης και σε θετική περίπτωση οι τύποι των συµβατών ασταριών, η ηµεροµηνία
παραγωγής, η µέγιστη επιτρεπτή θερµοκρασία θέρµανσής του (και ο αντίστοιχος χρόνος) καθώς
και η συνιστώµενη θερµοκρασία εφαρµογής.
Τα υλικά σφράγισης αρµών θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου BS
2499-2:1992-04-01 (“Hot-applied joint sealant systems for concrete pavements - Code of practice
for the application and use of joint sealants -- Θερµής εφαρµογής υλικά σφράγισης αρµών σε
οδοστρώµατα από σκυρόδεµα”), και ειδικότερα να ανήκουν στην κατηγορία Β 1 του πίνακα 1 αυτού
(high-extension and fuel-resistant sealants: σφραγιστικά υψηλής διαστολής, ανθεκτικά στα
καύσιµα), ή των FEDERAL SPECIFICATIONS SS-S 167B / SS-S 200D “Two-component, cold
applied, polyurethane based joint sealant, modified with bitumen. (US Federal Specifications) Σφραγιστικό υλικό αρµών, δύο συστατικών, ψυχρής εφαρµογής, πολυουρεθανικής βάσεως,
τροποποιηµένο µε άσφαλτο (Οµοσπονδιακές Προδιαγραφές ΗΠΑ)”.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ –ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ
Η ακριβής διάταξη των πάσης φύσεως αρµών καθορίζεται στην µελέτη.
Γενικά, ισχύουν τα κάτωθι :

3.1.1.

Αρµοί εργασίας

Το σκυρόδεµα διαστρώνεται σε λωρίδες πλάτους α, το οποίο καθορίζεται στην µελέτη. Τα διαµήκη
πέρατα των λωρίδων διάστρωσης µορφώνονται σαν αρµοί εργασίας. Το πλάτος α κυµαίνεται
συνήθως από 4 έως 6 m.
Εάν το πλάτος διάστρωσης είναι 2πλάσιο ή 3πλάσιο του α, τότε θα µορφώνονται µε αρµοκόπτες
εσωτερικά και παράλληλα προς τους ακραίους αρµούς εργασίας, αρµοί όµοιοι µε τους εγκάρσιους
αρµούς συστολής ώστε να δηµιουργούνται διαµήκεις λωρίδες µε πλάτος όχι µεγαλύτερο του α.

3.1.2.

Αρµοί συστολής

Κάθετα προς τις λωρίδες διάστρωσης και ανά αποστάσεις β, µε β ≈ α και πάντως έτσι ώστε 0,65
α ≤ β ≤1,5 α, διατάσσονται αρµοί συστολής που αποσκοπούν στο τοπικό αδυνάτισµα των πλακών,
ώστε οι ρωγµές συστολής να γίνουν σε προκαθορισµένες θέσεις.
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3.1.3.

Αρµοί διαστολής – Αρµοί διαχωρισµού

Για την εξασφάλιση της ανεµπόδιστης διαστολής των πλακών λόγω θερµοκρασιακών µεταβολών,
διατάσσονται αρµοί διαστολής ανά αποστάσεις που καθορίζονται από την µελέτη και συνήθως δεν
είναι µεγαλύτερες από 80 m. Οι αποστάσεις µεταξύ των αρµών διαστολής εξαρτώνται από τις
κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου, την εποχή του έτους στην οποία γίνεται η
διάστρωση, το διάκενο των εκατέρωθεν του αρµού πλακών κτλ.
Οι αρµοί διαστολής κατά κανόνα οπλίζονται µε βλήτρα συνεργασίας.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν επιδιώκεται η αποµόνωση µιας σειράς πλακών από τις επιδράσεις
µιας άλλης, οι αρµοί διαστολής κατά την επαφή των δύο αυτών σειρών είναι δυνατόν να µην
διαθέτουν βλήτρα, για να παρέχεται η δυνατότητα σχετικής εγκάρσιας µετακίνησης. Οι αρµοί αυτοί
ειδικότερα ονοµάζονται αρµοί διαχωρισµού.

3.1.4.

Εγκάρσιοι αρµοί διακοπής εργασίας

Στο τέλος κάθε ηµερήσιας διάστρωσης ή σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της διάστρωσης,
µορφώνεται µε τοποθέτηση καταλλήλου σιδηροτύπου εγκάρσιος αρµός διακοπής εργασίας,
κατασκευαστικά όµοιος µε τον αρµό εργασίας, σε θέση αρµού συστολής ή διαστολής και το τυχόν
πλεονάζον σκυρόδεµα θα απορρίπτεται.
Η κατασκευή αρµών διακοπής εργασίας σε ενδιάµεσες θέσεις απαγορεύεται, γιατί µπορούν να
οδηγήσουν σε ρηγµατώσεις κατά την προέκταση αυτών στις γειτονικές λωρίδες.

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΡΜΩΝ
3.2.1.

Γενικά

Η όπλιση ή µη των αρµών των δαπέδων, κατά είδος και θέση, αποτελεί επιλογή της µελέτης.
Οι διατοµές, τα µήκη και οι αποστάσεις µεταξύ των ράβδων, που εξαρτώνται κυρίως από το πάχος
της πλάκας, καθορίζονται επίσης επακριβώς στην µελέτη. Ενδεικτική αναφορά στα µεγέθη αυτά
γίνεται στην παράγραφο 2.1 της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Οι οπλισµοί κάθε αρµού δεν πρέπει να συναντώνται µε αυτούς των εγκάρσιών του αρµών και για
το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις µικρότερες από το 1/2 του µήκους
τους από τις κορυφές των γωνιών των φατνωµάτων.
Για την παραλαβή του οπλισµού στο εργοτάξιο, την απόθεση – αποθήκευση την κοπή –
διαµόρφωση και την τοποθέτησή του, πέραν των όσων ειδικά ορίζονται στην συνέχεια, έχουν
εφαρµογή οι απαιτήσεις – έλεγχοι – κριτήρια της αντίστοιχης ενότητας της ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
“Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος”.
Η παραλαβή των προτοποθετηµένων οπλισµών των αρµών θα διενεργείται πριν από την έναρξη
της σκυροδέτησης, τµηµατικά. Οι οπλισµοί θα ελέγχονται και θα παραλαµβάνονται από την
επίβλεψη, η οποία µπορεί να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων, κακοτεχνιών ή
ασυµφωνίας προς τα εγκεκριµένα σχέδια, και τους ισχύοντες Κανονισµούς. Προς τούτο θα
διατίθεται επί τόπου ο αναγκαίος αριθµός τεχνιτών – σιδηρουργών, διαφορετικά θα αναγράφονται
στο ηµερολόγιο του έργου οι σχετικές παρατηρήσεις και θα αναβάλλεται η σκυροδέτηση.

3.2.2.

Βλήτρα συνεργασίας

Βλήτρα συνεργασίας µπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε είδους αρµό.
Τα βλήτρα τοποθετούνται στο µέσον του πάχους της πλάκας, παράλληλα τόσο στην επιφάνεια της
πλάκας όσο και µεταξύ τους.

ΠΕΤΕΠ:06-01-02-00
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α. ∆ιαµήκεις αρµοί εργασίας - εγκάρσιοι αρµοί διακοπής εργασίας
Στους διαµήκεις αρµούς εργασίας, όταν η διάστρωση γίνεται µε συρµό σε σταθερούς
σιδηρότυπους, οι πλευρικοί αυτοί τύποι πρέπει να έχουν οπές στις προβλεπόµενες από την µελέτη
θέσεις, για την δίοδο µέσω αυτών των ράβδων των βλήτρων προς την όµορη, µεταγενέστερα
διαστρούµενη, λωρίδα.
Οι οπές αυτές πρέπει να έχουν διάµετρο ελάχιστα µεγαλύτερη από αυτή των βλήτρων, ώστε αφ’
ενός µεν να παρεµποδίζεται η δίοδος κονιάµατος µέσω του διακένου, αφ’ ετέρου δε να
αποµακρύνονται ανεµπόδιστα οι τύποι κατά το ξεκαλούπωµα. Η επιφάνεια του σιδηρότυπου που
θα έλθει σε επαφή µε το διαστρούµενο σκυρόδεµα θα επαλείφεται επιµελώς µε ειδικό αντικολλητικό
υγρό.
Τα βλήτρα στηρίζονται σταθερά πάνω σε κατάλληλα λίκνα (“κρεββατίνες”) από χάλυβα S 220
(συνήθως διαµέτρου Φ 8 mm), τα οποία θα στερεώνονται ακλόνητα πάνω στην υπόβαση της
λωρίδας που διαστρώνεται πρώτη (µονόπλευρα).
Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή και στους εγκάρσιους αρµούς διακοπής εργασίας, ανεξάρτητα από
το είδος του χρησιµοποιούµενου µηχανήµατος διάστρωσης.
Όταν η διάστρωση γίνεται µε µηχάνηµα ολισθαινόντων σιδηροτύπων, τα βλήτρα στους διαµήκεις
αρµούς εργασίας τοποθετούνται µέσα σε οπές που διανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι στο
σκλυρηµένο σκυρόδεµα της παρειάς τους και στο µέσον του ύψους αυτής.
Οι διανοιγόµενες οπές θα έχουν διάµετρο κατά 3 έως 6 mm µεγαλύτερη από αυτή των βλήτρων. Το
διάκενο των οπών θα γεµίζεται µε εποξειδική ρητίνη, η οποία θα εισάγεται στο βάθος της οπής και
η περίσσειά της θα υπερχειλίζει προς τα έξω κατά την εισαγωγή του βλήτρου, ώστε να
αποφεύγεται ο εγκλωβισµός αέρα εντός του διακένου. Για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπεται η εισαγωγή
των βλήτρων στις οπές να γίνεται µε παλινδροµική κίνηση.
β. Αρµοί συστολής
Τα βλήτρα των αρµών συστολής στηρίζονται επίσης σε λίκνα στήριξης τα οποία στερεώνονται
ακλόνητα πάνω στην υπόβαση των εκατέρωθεν του αρµού πλακών (αµφίπλευρα) και κατά τρόπο
που να εξασφαλίζεται το ακλόνητο και αµετακίνητό τους κατά την σκυροδέτηση.
Εναλλακτικά, τα βλήτρα αυτά µπορούν να εισαχθούν κατά την φάση της διάστρωσης στην µάζα
του νωπού σκυροδέµατος µε ειδική διάταξη δονητικής έµπηξης, εφ’ όσον το χρησιµοποιούµενο
µηχάνηµα διάστρωσης διαθέτει τέτοια διάταξη.
γ. Αρµοί διαστολής
Η στήριξη των βλήτρων γίνεται µε λίκνα, ως ανωτέρω, αµφίπλευρα.
Τα βλήτρα διαπερνούν το συµπιέσιµο υλικό πλήρωσης του αρµού διαστολής που, για το σκοπό
αυτό, θα έχει οπές στις προβλεπόµενες θέσεις, µε διάµετρο ελάχιστα µεγαλύτερη αυτής των
βλήτρων.
Το ελεύθερο άκρο του βλήτρου καλύπτεται από ειδική καλύπτρα, µεταλλική ή, συνήθως, από
P.V.C. Το άκρο της καλύπτρας δεν εφάπτεται στο αντίστοιχο άκρο του βλήτρου, παρέχοντας έτσι
ελεύθερο διάστηµα, τουλάχιστον ίσο µε το πλάτος του αρµού διαστολής, διατιθέµενο για την
ελεύθερη διαστολή της ράβδου. Το κενό αυτό γεµίζεται µε υλικό πλήρωσης αρµών διαστολής ή
άλλο συµπιέσιµο υλικό (π.χ. βαµβάκι).

3.2.3.

Συνδετήριες ράβδοι

Οι συνδετήριες ράβδοι τοποθετούνται σε ορισµένους αρµούς, κυρίως σε ακραίες λωρίδες
διάστρωσης, εφ’ όσον το προβλέπει η µελέτη.
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Υψοµετρικά τοποθετούνται επίσης στο µέσον του πάχους της πλάκας.

3.2.4.

Ανοχές τοποθέτησης

Η ακριβής τοποθέτηση των ράβδων οπλισµών των αρµών, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, είναι
πολύ σηµαντική. Εσφαλµένη τοποθέτηση µπορεί να καταστήσει τους οπλισµούς αυτούς
άχρηστους ή ακόµα και επιζήµιους.
Για τον έλεγχο τοποθέτησης των ράβδων πριν την σκυροδέτηση, που θα διενεργείται οπωσδήποτε
και στους αρµούς του δοκιµαστικού δαπέδου, ισχύουν οι παρακάτω ανοχές :
•

Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση του βάθους τοποθέτησης από το µέσον του πάχους της πλάκας :
+ 25 mm.

•

Μέγιστη επιτρεπτή οριζόντια ή κατακόρυφη διαφορά των άκρων των ράβδων ενός αρµού
συνολικά : 2% του µήκους τους (δηλαδή 10 mm σε 50 cm µήκους βλήτρου).

∆ιάστρωση της πλάκας σε δύο στρώσεις, πάχους εκάστης D/2, ενώ διευκολύνει την ακριβέστερη
τοποθέτηση των ράβδων, δεν συνιστάται από την παρούσα ΠΕΤΕΠ, γιατί τυχόν καθυστέρηση στην
διάστρωση της δεύτερης στρώσης διαταράσσει την µονολιθικότητα της πλάκας, υποβαθµίζοντας
έτσι την φέρουσα ικανότητά της.

3.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ
3.3.1.

Αρµοί εργασίας

Οι αρµοί εργασίας είναι τελείως ευθύγραµµοι και η παρειά τους κατακόρυφη σε όλο το πάχος του
σκυροδέµατος.
Στο άνω µέρος της παρειάς δηµιουργείται µε αρµοκόπτη εγκοπή βάθους 25 mm και συνολικού
πλάτους 10 έως 15 mm (κατά το ήµισυ σε κάθε µία από τις εκατέρωθεν του αρµού πλάκες), εντός
της οποίας τοποθετείται το υλικό σφράγισης του αρµού.

3.3.2.

Αρµοί συστολής

Οι αρµοί συστολής είναι τελείως ευθύγραµµοι µε κατακόρυφα τοιχώµατα και συνεχίζονται σε όλες
τις γειτονικές πλάκες, από το ένα άκρο µέχρι το άλλο.
Η κοπή του αρµού γίνεται σε δύο στάδια (διελεύσεις του αρµοκόπτη), γιατί µε αυτόν τον τρόπο
ελαχιστοποιούνται οι απολεπίσεις των ακµών.
Κατά την πρώτη διέλευση του αρµοκόπτη ο αρµός κόβεται σε πλάτος 3 mm (µε µονό δίσκο κοπής)
και σε βάθος ίσο µε το 1/3 του πάχους της πλάκας (D/3).
Στο δεύτερο στάδιο ο αρµός διευρύνεται σε τελικό πλάτος 10 έως 15 mm µε βάθος κοπής 30 έως
40 mm.
Κοπή απ’ ευθείας στο τελικό πλάτος (σε ένα στάδιο) δεν συνιστάται, ενώ δεν επιτρέπεται η
διεύρυνση µε πολλαπλές διελεύσεις.
Ο προσδιορισµός του βέλτιστου χρόνου κοπής του αρµού συστολής έχει καθοριστική σηµασία για
την επιτυχηµένη κατασκευή του. Στην πραγµατικότητα η κοπή πρέπει να γίνει µεταξύ ενός
ελαχίστου και ενός µεγίστου χρόνου. Κοπή νωρίτερα από τον ελάχιστο χρόνο συνεπάγεται
απολέπιση των ακµών του αρµού, ενώ αν η κοπή γίνει αργότερα από τον µέγιστο χρόνο θα έχει
ήδη αρχίσει η δηµιουργία ανεξέλεγκτων ρηγµατώσεων στο σκυρόδεµα. Το βέλτιστο χρονικό
διάστηµα, διάρκειας µερικών µόνο ωρών, εξαρτάται από τους παράγοντες που επηρεάζουν την
ταχύτητα σκλήρυνσης του σκυροδέµατος, όπως θερµοκρασία, άνεµος, πρόσµικτα κτλ και
προσδιορίζεται επί τόπου κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος του δαπέδου (βλ.
ΠΕΤΕΠ:06-01-02-00
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ΠΕΤΕΠ 06-01-01-00). Επειδή οι κλιµατολογικές συνθήκες κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού
τµήµατος µπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές κατά την κατασκευή του δαπέδου, πρέπει να
γίνεται ανάλογη προσαρµογή του χρονικού διαστήµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρόνος
έναρξης κοπής είναι της τάξεως των 12 ωρών, µετά την σκυροδέτηση. Επειδή η κοπή των αρµών
συχνά απαιτείται να γίνει σε νυκτερινές ώρες, πρέπει να διατίθεται πάντοτε από τον ανάδοχο
επαρκής για την νυκτερινή κοπή φωτισµός.
Η κοπή των αρµών γίνεται µε αυτοκινούµενους αρµοκόπτες βαρέως τύπου (ιπποδύναµης της
τάξης των 40 HP), κατάλληλους για κοπή µη πλήρως σκληρυµένου σκυροδέµατος στις
προβλεπόµενες διαστάσεις. Οι αρµοκόπτες αυτοί φέρουν κυκλικούς περιστρεφόµενους
αδαµαντοφόρους δίσκους κοπής και τροχούς κύλισης µε ελαστική επένδυση για να µην προκαλούν
φθορές στην επιφάνεια του µη πλήρως σκληρυµένου σκυροδέµατος. ∆εδοµένης της κρισιµότητας
του χρόνου κοπής, η δυνατότητα κοπής των αρµοκοπτών (σε µέτρα µήκους) θα πρέπει να είναι
50% µεγαλύτερη από την απαιτούµενη, σύµφωνα µε την δυνατότητα παραγωγής – διάστρωσης
του σκυροδέµατος και για κάθε χρησιµοποιούµενο αρµοκόπτη θα διατίθεται στο εργοτάξιο και ένας
εφεδρικός, καθώς επίσης και επαρκής αριθµός δίσκων, άλλως δεν θα επιτρέπεται η έναρξη
διάστρωσης του σκυροδέµατος.
Αν η κοπή γίνεται µε ταυτόχρονη έγχυση νερού, ο δηµιουργούµενος πολτός θα πρέπει να
αποµακρύνεται µε νερό υπό πίεση, πριν συγκολληθεί στις επιφάνειες της εγκοπής.
Αν η κοπή γίνεται εν ξηρώ, η αποµάκρυνση των προϊόντων κοπής µπορεί να γίνει είτε µε
πεπιεσµένο αέρα είτε µε νερό υπό πίεση.

3.3.3.

Αρµοί διαστολής

Οι αρµοί διαστολής είναι ευθύγραµµοι µε κατακόρυφες παρειές και συνεχίζονται από άκρο σε άκρο
του δαπέδου και σε ολόκληρο το πάχος των πλακών. Οι αρµοί αυτοί συνιστούν διακοπή της
συνέχειας του δαπέδου και ως εκ τούτου απαγορεύεται αυστηρά η “γεφύρωση” των οµόρων του
αρµού πλακών σε οποιαδήποτε περιοχή.
Το διάκενο µεταξύ των εκατέρωθεν του αρµού διαστολής πλακών, συνήθως της τάξεως των 20
mm, καθορίζεται επακριβώς στα σχέδια της µελέτης. Το διάκενο αυτό καταλαµβάνεται από το
προκατασκευασµένο υλικό πλήρωσης του αρµού διαστολής σε ύψος που υπολείπεται ελαφρά του
πάχους της πλάκας. Κατά την φάση κοπής των αρµών (βλ. παράγρ. 3.3.2) αποκόπτεται µε
αρµοκόπτη εγκοπή για την τοποθέτηση του υλικού σφράγισης πλάτους αυξηµένου κατά 4 έως 6
mm από αυτό του διακένου (συµµετρικά ως προς τον διαµήκη άξονα του αρµού) και στο
απαιτούµενο για την τοποθέτηση του υλικού σφράγισης βάθος.
Το υλικό πλήρωσης, που θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ακαµψία, θα στερεώνεται ακλόνητα στην
στρώση έδρασης, ώστε να εξασφαλίζεται το αµετακίνητο και απαραµόρφωτο αυτού κατά την
διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος. Θα ελέγχεται η επιπεδότητα και η ευθυγραµµία
του οριζόντιου άξονα της λωρίδας του υλικού πλήρωσης, η οποία και δεν θα πρέπει να αποκλίνει
περισσότερο από + 5 mm από τον θεωρητικό άξονα του αρµού.
Εφ’ όσον από την µελέτη προβλέπεται τοποθέτηση βλήτρων στους αρµούς διαστολής, στην
λωρίδα του υλικού πλήρωσης θα διανοίγονται οπές στις προβλεπόµενες θέσεις και αποστάσεις µε
διάµετρο ίση ή ελάχιστα µεγαλύτερη από αυτή των βλήτρων, ώστε να µην διέρχεται κονίαµα µέσα
από αυτές.
Η στερέωση στην στρώση έδρασης, η γεωµετρική ακρίβεια και το ακλόνητο της τοποθέτησης
καθώς και η ακρίβεια της διάνοιξης των οπών του υλικού πλήρωσης θα ελέγχονται οπωσδήποτε
και κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος του δαπέδου.
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Παρέχεται επίσης η ευχέρεια στον ανάδοχο να προτείνει δική του ολοκληρωµένη µέθοδο
κατασκευής αρµών διαστολής συµβατή µε το µηχανικό εξοπλισµό που διαθέτει και την εµπειρία
προηγούµενων εφαρµογών, η οποία και θα πρέπει να εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Σε κάθε περίπτωση και πριν από την έγκριση της µεθόδου, θα προηγείται εφαρµογή της στο
δοκιµαστικό δάπεδο.

3.4. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ
Μετά την κοπή των αρµών στις προβλεπόµενες διαστάσεις, ακολουθεί η µόρφωση των ακµών
τους που βρίσκονται στην επιφάνεια κύλισης.
Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή των ανεπιθύµητων φθορών και απολεπίσεων κατά
µήκος των ακµών αυτών κατά την µεταφορά φορτίου από το ένα φάτνωµα στο άλλο και που έχουν
σαν αποτέλεσµα την διεύρυνση και αποσταθεροποίηση της περιοχής του αρµού. Συντελεί επίσης
στην ακριβέστερη σφράγιση του αρµού (βλ. παράγρ. 3.5.3.).
Συνίσταται σε αφαίρεση µε λοξότµηση µικρού τµήµατος κατά µήκος της κάθε ακµής, σχήµατος
ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου µε µήκος καθέτων πλευρών 5 mm περίπου. ∆ηλαδή οι ακµές
“φαλτσοκόβονται” κατά 5 mm µε γωνία 45ο και για την εργασία αυτή χρησιµοποιείται µηχάνηµα που
φέρει ειδικό αδαµαντοφόρο δίσκο κοπής µε γωνία 45ο.

3.5. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ
Η εργασία της σφράγισης αποσκοπεί στην στεγανοποίηση των αρµών, κυρίως από τα όµβρια νερά
(αλλά και από άλλα υγρά όπως καύσιµα, λιπαντικά κτλ.), των οποίων η εισχώρηση στον αρµό
προκαλεί την βαθµιαία αποσταθεροποίηση της περιοχής του.
Όλοι οι αρµοί σφραγίζονται, ανεξαρτήτως του είδους τους.
Η σφράγιση των αρµών πρέπει να γίνεται µετά την παρέλευση του χρόνου συντήρησης του
σκυροδέµατος και πριν από την παράδοση του δαπέδου στην κυκλοφορία.
Εφ’ όσον για τις ανάγκες του έργου είναι απαραίτητη η κυκλοφορία στο δάπεδο αρµοκοπτών και
ελαφρών οχηµάτων του αναδόχου πριν από την σφράγιση των αρµών, αυτή θα επιτρέπεται αφού
προηγουµένως ληφθούν µέτρα προσωρινής προστασίας των ακµών τους (π.χ. τοποθέτηση
κορδονιού από νάϋλον).
Η σφράγιση ακολουθεί γενικά τα παρακάτω στάδια :

3.5.1.

Καθαρισµός του αρµού

Οι αρµοί πριν από την σφράγισή τους πρέπει να καθαριστούν επιµελώς από σκόνες, ξένα σώµατα
κτλ.
Ο καθαρισµός του αρµού µπορεί να γίνει είτε µε πεπιεσµένο αέρα, οπότε απαιτείται κοινός µικρός
ελαστιχοφόρος αεροσυµπιεστής, είτε µε µηχανική συρµατόβουρτσα (περιστροφική), η οποία και
αφαιρεί αποτελεσµατικότερα τυχόν χαλαρά συνδεδεµένους κόκκους.
Οι παρειές των εγκοπών των αρµών πριν από την σφράγισή τους πρέπει να είναι εντελώς στεγνές
και καθαρές.

3.5.2.

Προετοιµασία του υλικού σφράγισης θερµής εφαρµογής

Απαιτείται ειδικό συγκρότηµα που απαρτίζεται από την εστία (π.χ. υγρού αερίου), τον κλίβανο
θέρµανσης, τον αναδευτήρα και την αντλία αναρρόφησης και συµπληρώνεται µε την πυράντοχη
εύκαµπτη σωλήνωση και το ακροφύσιο εφαρµογής.

ΠΕΤΕΠ:06-01-02-00

9/12

Το υλικό σφράγισης θερµαίνεται και ρευστοποιείται στον απαιτούµενο βαθµό στον κλίβανο
θέρµανσης, που θα έχει διπλά τοιχώµατα, µε κλειστό κύκλωµα λαδιού και θα διαθέτει θερµοστατική
λειτουργία.
Η θέρµανση γίνεται υπό συνεχή ανάδευση και η θερµοκρασία ελέγχεται µε θερµόµετρο ακριβείας
καθ’ όλη την διάρκεια της προετοιµασίας.
Ο ρυθµός ανόδου της θερµοκρασίας του υλικού στον κλίβανο καθώς επίσης και η τελική
θερµοκρασία εφαρµογής του θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής (του υλικού) και αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες αποτελεσµατικότητας της
σφράγισης και της πρόσφυσης του υλικού στις παρειές του σκυροδέµατος. Μη τήρηση των
κανόνων αυτών µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα να υπερρευστοποιηθεί το υλικό ή να καταστεί
εύθριπτο (“καρβούνιασµα”).
Υπέρβαση της µεγίστης επιτρεπτής θερµοκρασίας συνεπάγεται την απόρριψη ολόκληρης της
θερµανθείσας ποσότητας. Υλικό που θερµάνθηκε και κρύωσε χωρίς να χρησιµοποιηθεί δεν θα
επαναθερµαίνεται, αλλά επίσης θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση βλάβης του θερµοµέτρου θα
διακόπτεται η εργασία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι θερµοκρασίες εφαρµογής κυµαίνονται από 120ο C έως 170ο C, το δε
υλικό, αφού προετοιµαστεί, είναι κατάλληλο για εφαρµογή για 4 περίπου ώρες, µε αυστηρό έλεγχο
της θερµοκρασίας και συνεχή ανάδευση.

3.5.3.

Εφαρµογή του υλικού σφράγισης

Το υλικό σφράγισης πρέπει να εφάπτεται µόνο στις παρειές και όχι στον πυθµένα της εγκοπής του
αρµού. Προς τούτο, όπως επίσης και για την αποτροπή άσκοπης κατανάλωσης υλικού, προ της
εφαρµογής του υλικού σφράγισης τοποθετείται στον πυθµένα του κοιλώµατος του αρµού ειδικό
συµπιέσιµο κορδόνι, ανθεκτικό στις θερµοκρασίες εφαρµογής του υλικού σφράγισης, του οποίου η
διάµετρος είναι κατά 1 έως 2 mm µεγαλύτερη από το πλάτος του αρµού, ώστε αυτό να “σφηνώσει”
στην τελική του θέση.
Εναλλακτικά και εφ’ όσον δεν διατίθεται στην αγορά κορδόνι κατάλληλης διαµέτρου, (σε αρµούς
διαστολής µεγάλου εύρους), µπορεί σαν υλικό αποτροπής της επαφής να χρησιµοποιηθεί
συνθετική λωρίδα πάχους 2 έως 3 mm που διατίθεται σε πλάτη έως 30 mm, ή και άµµος.
Τα παραπάνω αποµονωτικά υλικά δεν θα πρέπει να αναπτύσσουν συνάφεια ούτε µε το
σκυρόδεµα, ούτε µε το υλικό σφράγισης.
Η εφαρµογή του θερµού και ρευστοποιηµένου υλικού σφράγισης γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, µε
ειδικό ακροφύσιο, µε το οποίο το υλικό διοχετεύεται στον πυθµένα της εγκοπής του αρµού, ώστε
να µην εγκλωβίζονται φυσαλίδες αέρα. Εφ’ όσον συνιστάται από τον κατασκευαστή του υλικού,
προ της εφαρµογής του υλικού σφράγισης γίνεται προεπάλειψη των παρειών του αρµού µε
συµβατό αστάρι στην συνιστώµενη ποσότητα.
Η (άνω) στάθµη του υλικού σφράγισης πρέπει να βρίσκεται 5 mm χαµηλότερα από την γραµµή
κύλισης µε ανοχή + 1 mm, δηλαδή στην κάτω ακµή του λοξοτµηµένου αρµού, που χρησιµεύει έτσι
σαν οδηγός.
Τυχόν πλεονάζον υλικό
επαναχρησιµοποιηθεί.
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι απαιτούµενοι έλεγχοι και δοκιµές των ενσωµατουµένων υλικών και των τελειωµένων επί µέρους
εργασιών και οι έλεγχοι γεωµετρικής ακρίβειας των εργασιών αυτών αναπτύχθηκαν στις
προηγούµενες ενότητες της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Με βάση τους ανωτέρω πραγµατοποιηθέντες ελέγχους και δοκιµές και τα προσκοµισθέντα
πιστοποιητικά ποιότητας των ενσωµατωµένων υλικών, γίνεται η παραλαβή των υλικών και των επί
µέρους τελειωµένων εργασιών από την Υπηρεσία Επίβλεψης.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι για την διαπίστωση της συµµόρφωσης των υλικών πλήρωσης και
σφράγισης αρµών µε τις απαιτήσεις των προτύπων τους (παράγρ. 2.2. και 2.3.) αφορούν στις
ιδιότητες: συµπιεστότητα (για τα υλικά πλήρωσης) και ελαστικότητα, διεισδυτικότητα, ροή, αντοχή
πρόσφυσης και ανθεκτικότητα σε καύσιµα για τα υλικά σφράγισης.
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ συνεπάγεται την
απόρριψη της αντίστοιχης εργασίας.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την διάρκεια των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσας ΠΕΤΕΠ
πιθανολογούνται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
•

Κίνδυνοι από την ωστική και θερµική δράση καυσαερίων αεροσκαφών, εφ’ όσον οι εργασίες
εκτελούνται σε περιοχές που γειτνιάζουν µε πεδία κίνησης αεροσκαφών που βρίσκονται σε
επιχειρησιακή λειτουργία.

•

Κίνδυνοι πρόκλησης ατυχηµάτων σε περιοχές διασταύρωσης, κίνησης οχηµάτων –
µηχανηµάτων του αναδόχου µε υπηρεσιακά οχήµατα του Αερολιµένα ή και αεροσκάφη,
διασταύρωση πάντως η οποία και θα απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό.

•

Κίνδυνοι εγκαυµάτων και εισπνοών αναθυµιάσεων κατά την φάση θέρµανσης και εφαρµογής
των υλικών σφράγισης των αρµών.

•

Κίνδυνοι µικροτραυµατισµών των άκρων κατά την κοπή, κατεργασία και τοποθέτηση των
οπλισµών των αρµών.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαιτείται η λήψη µέτρων ασφαλείας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η µελέτη µέτρων
Ασφάλειας και Υγείας των εργαζοµένων (Ν. 1396/83) και η χρησιµοποίηση µέσων ατοµικής
προστασίας σε κάθε επι µέρους εκτελουµένη εργασία σύµφωνα µε το Π.∆. 17/96 “Μέτρα για την
βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις
οδηγίες 89/391 και 91/383 ΕΟΚ” όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 159/99.
Ειδικότερα για θέµατα ασφάλειας κίνησης ατόµων, κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων και
λειτουργίας µηχανηµάτων για την εκτέλεση εργασιών σε ελεγχόµενους χώρους Πολιτικών
Αερολιµένων ισχύουν τα καθοριζόµενα στις Αποφάσεις του ∆ιοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) :
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•

∆3/52598/7561/18-12-95 (ΦΕΚ 27Β/96) “Έγκριση Αερολιµενικής ∆ιάταξης µε αριθµό 1 για την
ρύθµιση θεµάτων ασφάλειας, λειτουργίας και όρων εκµετάλλευσης των Αερολιµένων της
Χώρας” και

•

∆3/Β/47159/9521/7-11-01 (ΦΕΚ 1532Β/01) “Έγκριση Αερολιµενικής ∆ιάταξης µε αριθµό 2 της
∆ιεύθυνσης Αερολιµένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ”, όπως τροποποιήθηκε µε την
απόφαση ∆3/Β/45546/9815/19-11-02 (ΦΕΚ 1484Β/02) που αφορούν στον ∆ιεθνή Αερολιµένα
Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Μέσα ατοµικής προστασίας απαιτούνται για την προστασία κεφαλής, αναπνοής, ποδιών και χεριών
κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ:

6.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

Προστασία
αναπνοής

EN 149:2001: Respiratory protective devices - Filtering half masks to
protect against particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα
προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόµασκες για προστασία έναντι
σωµατιδίων - Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΑΡΜΟΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Η επιµέτρηση θα γίνεται, κατά είδος πλήρως κατασκευασµένου αρµού, σε µέτρα µήκους (m).
∆ιευκρινίζεται ότι στην εργασία αυτή περιλαµβάνονται η κοπή, η µόρφωση των ακµών του αρµού,
η πλήρωση (προκειµένου για αρµούς διαστολής) και η σφράγιση.
∆εν περιλαµβάνεται η µόρφωση των παρειών των πλακών µε σιδηρότυπους,
συµπεριλαµβάνεται στο αντικείµενο κατασκευής του δαπέδου (βλ. ΠΕΤΕΠ 06-01-01-00).

που

∆εν περιλαµβάνεται επίσης η όπλιση των αρµών, που επιµετράται ως κατωτέρω (παραγρ. 6.2.).

6.2. ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΡΜΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Η επιµέτρηση θα γίνεται, κατά κατηγορία χάλυβα και είδος οπλισµού, σε χιλιόγραµµα (Kg) πλήρως
τοποθετηµένου οπλισµού, βάσει των Πινάκων Οπλισµού και σύµφωνα µε τους επίσηµους Πίνακες
Βαρών.
∆ιευκρινίζεται ότι επιµετρώνται τα λίκνα στήριξης ενώ αγνοείται το σύρµα πρόσδεσης και λοιπά
µικροϋλικά που χρησιµοποιούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
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