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Αρµοί ∆ιαστολής ∆απέδων Σκυροδέµατος

1.

ΠΕΤΕΠ

09-14-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής αποτελεί η κατασκευή αρµών διαστολής λιµενικών δαπέδων/
επιστρώσεων από άοπλο ή συµβατικά οπλισµένο ή ινοπλισµένο σκυρόδεµα.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες κατασκευής και τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης των αρµών
διαστολής καθώς επίσης και τα βλήτρα.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των αρµών διαστολής είναι α) υλικό πλήρωσης
του αρµού, β) υλικά σφράγισης του αρµού και γ) βλήτρα.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
2.2.1.

Υλικά πλήρωσης αρµών διαστολής

Για την πλήρωση των αρµών διαστολής προβλέπεται η χρήση υλικού πληρώσεως (φύλλα από
συµπιέσιµο υλικό), το οποίο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στην υγρασία, σήψη και θλιπτική
παραµόρφωση. Το υλικό πλήρωσης θα αποτελείται είτε από α) ίνες ξύλου εµποτισµένες σε
άσφαλτο, ή από β) ασφοτόδετο φελλό.
∆εν συνιστάται η χρήση διογκούµενων υλικών πλήρωσης ή υλικών αφρώδους τύπου (π.χ.
διογκωµένη πολυστερόλη - φελιζόλ) στο θαλάσσιο περιβάλλον, λόγω αυξηµένης υδροπεραρότητας
και µειωµένης αντίστασης κατά την κατασκευή και λειτουργία του αρµού.
Τα φύλλα πλήρωσης των αρµών διαστολής θα είναι βιοµηχανικής προελεύσεως/ εµπορίου. Πριν
την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία
πληροφοριακό υλικό από το (-α) εργοστασίο(-α) παραγωγής των υλικών, το οποίο θα
περιλαµβάνει α) καταλόγους, τεχνικά φυλλάδια κλπ. και β) πιστοποιητικά καταλληλότητας των
προτεινοµένων προς ενσωµάτωση στο έργο υλικών, στα οποία θα αναγράφεται η ονοµασία του
εργοστασίου παραγωγής, η ηµεροµηνία και τοποθεσία παραγωγής και θα πιστοποιείται ότι τα
προτεινόµενα υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής.
Τα πιστοποιητικά καταλλότητας θα συνοδεύονται από αποτελέσµατα δοκιµών για τις ακόλουθες
ιδιότητες των υλικών:
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Ιδιότητης

Απαίτηση

Προδιαγραφή ελέγχου

Αποσύνθεση και συρρίκνωση

Κανένα από τα
εξετασθέντα δοκίµια δεν
θα παρουσιάζει σηµάδια
αποσύνθεσης ή
συρίκνωσης

Τιµή επαναφοράς

≥ 70%

Εξώθηση

≤ 6 mm

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)

Το πάχος του φύλλου πλήρωσης θα πρέπει να είναι ίσο µε το προβλεπόµενο από την µελέτη του
έργου πάχος του αρµού διαστολής.
Η αποστολή κάθε νέας ποσότητας υλικού στον χώρο του έργου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα
ανωτέρω πιστοποιητικά καταλληλότητας και αποτελέσµατα δοκιµών.

2.2.2.

Υλικά σφράγισης αρµών διαστολής

Τα υλικά σφράγισης των αρµών διαστολής θα πρέπει να είναι ικανά για την διατήρηση της
σφράγισης δια προσφύσεως µε το σκυρόδεµα των δύο πλευρών του αρµού, για µακρό χρονικό
διάστηµα και υπό ολόκληρο το εύρος των αναµενοµένων ακραίων καιρικών συνθηκών. Ειδικώτερα
τα υλικά σφράγισης των αρµών διαστολής θα πρέπει α) να αναλαµβάνουν αποτελεσµατικά
συνεχείς µεταβολές του πάχους του αρµού και µετακινήσεις, β) να είναι ανθεκτικά έναντι
εναλλασόµενης πήξης/τήξης του νερού, γ) να είναι ανθεκτικά έναντι χηµικών/βιολογικών
επιδράσεων και µηχανικής φθοράς (από π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων/µηχανηµάτων, µεταφορά
ιζηµάτων από το νερό ή τον αέρα και επιφανειακές ροές).
Οι αρµοί διαστολής δαπέδων από άοπλο, ή συµβατικά οπλισµένο, ή ινοπλισµένο σκυρόδεµα, θα
σφραγίζονται µε ελαστοµερές υλικό πολυµερούς βάσης (πολυσουλφίδιο ή πολυουρεθάνη),
αποτελούµενο από δύο ή περισσότερα συστατικά, εφαρµόσιµο δι΄ εγχύσεως εν ψυχρώ.
Το υλικό σφράγισης των αρµών διαστολής θα είναι βιοµηχανικής προελεύσεως/εµπορίου και θα
πρέπει να λειτουργεί αποτελεσµατικά για θερµοκρασιακό εύρος από –50C έως +700C. Πριν την
έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία
πληροφοριακό υλικό από το (-α) εργοστασίο(-α) παραγωγής των υλικών, το οποίο θα
περιλαµβάνει α) καταλόγους και τεχνικά φυλλάδια που θα περιλαµβάνουν και οδηγίες για την
µέθοδο και απαιτούµενο χρόνο ανάµειξης των συστατικών και β) πιστοποιητικά καταλληλότητας
των προτεινοµένων προς ενσωµάτωση στο έργο υλικών, στα οποία θα αναγράφεται η ονοµασία
του εργοστασίου παραγωγής, η ηµεροµηνία και τοποθεσία παραγωγής και θα πιστοποιείται ότι τα
προτεινόµενα υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής.
Τα πιστοποιητικά καταλλότητας θα συνοδεύονται από αποτελέσµατα δοκιµών για τις ακόλουθες
ιδιότητες των υλικών (κατά περίπτωση ανάλογα µε το είδος του υλικού):
Ιδιότης
Ρεολογικές ιδιότητες
Πλαστική παραµόρφωση
Συνάφεια και µέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσµό
∆ιάρκεια ζωής
Αντίσταση σε αποφλοίωση
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Προδιαγραφή ελέγχου
BS 4254:1983
Specification for two-part polysulphidebased sealants -- Προδιαγραφή για
σφραγιστικά υλικά πολυσουλφιδικής
βάσεως, δύο συστατικών
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Απώλεια µάzας κατόπιν θερµικής γήρανσης
Κηλίδωση
Ειδικότερα, οι κατάλογοι και τα τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου παραγωγής του υλικού θα
πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες και οδηγίες για τα ακόλουθα ζητήµατα (κατ’ ελάχιστον):
περιγραφή, σύνθεση, εµφάνιση, ιδιότητες, συσκευασία κύριου υλικού(-ών) και βοηθητικών
προϊόντων (ταινίες, βαφές /προεπαλείψεις κλπ., οδηγίες αποθήκευσης και µέγιστος χρόνος
αποθήκευσης, οδηγίες χρήσης (προετοιµασία επιφανειών, αστάρωµα, ανάµειξη υλικών,
απαιτούµενος εξοπλισµός κλπ), οδηγίες εφαρµογής (δι’ εγχύσεως ή πιστολέτου, φινίρισµα κλπ),
χρόνος ωρίµανσης, µέτρα υγιεινής και ασφαλείας.
Το ελαστοµερές υλικό σφράγισης των αρµών, ανάλογα µε το είδος του, θα πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις των ακόλουθων προδιαγραφών:
Είδος υλικού

Προδιαγραφή συµµόρφωσης
BS 4254:1983 & BS 5212-1:1990-07-31 1

Πολυσουλφιδικό ή πολυουραιθανικό
ελαστοµερές υλικό, δύο ή περισσοτέρων
συστατικών, εγχυόµενο εν ψυχρώ

(Type N)
ή
ASTM C920-01 2
(Type M, Grade NS, Class 25)

1

BS 5212-1:1990-07-3: Cold applied joint sealant systems for concrete pavements - Specification for joint

sealants -- Σφραγιστικά αρµών δαπέδων από σκυρόδεµα, ψυχρής εφαρµογής.
2

ASTM C920-01:Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants -- Πρότυπη προδιαγραφή

ελαστοµερών σφραγιστικών αρµών.

Η αποστολή κάθε νέας ποσότητας υλικού στον χώρο του έργου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα
ανωτέρω πιστοποιητικά καταλληλότητας και αποτελέσµατα δοκιµών.
Τα υλικά σφράγισης των αρµών διαστολής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από α) υλικό
προετοιµασίας των επιφανειών του σκυροδέµατος για την αύξηση της πρόσφυσης µεταξύ του
υλικού σφράγισης και του σκυροδέµατος και β) από ταινία διακοπής της συνάφειας µεταξύ του
υλικού σφράγισης και του φύλλου πλήρωσης του αρµού.
Τα υλικά βαφής προεπάλειψης θα είναι βιοµηχανικής προελεύσεως/ εµπορίου σύµφωνα µε τις
συστάσεις του προµηθευτή του υλικού σφράγισης.
Η ταινία διακοπής της συνάφειας θα είναι βιοµηχανικής προελεύσεως/ εµπορίου σύµφωνα µε τις
συστάσεις του προµηθευτή του υλικού σφράγισης και θα έχει πλάτος ίσο µε το πλήρες πάχος του
αρµού διαστολής.

2.2.3.

Βλήτρα

Τα βλήτρα θα είναι ράβδοι από λείο χάλυβα διαµέτρου σύµφωνα µε την µελέτη του έργου.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Η µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και απόθήκευση των υλικών πλήρωσης και σφράγισης των αρµών
διαστολής θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες και συστάσεις του προµηθευτή των υλικών.
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3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΡΜΟΥ
Οι αρµοί διαστολής θα διαµορφώνονται κατά κανόνα κάθετοι στην άνω επιφάνεια του δαπέδου,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη του έργου. Θα λαµβάνονται τα απαιτούµενα
κατασκευαστικά µέτρα για α) την εξασφάλιση του αµετακίνητου των σιδηροτύπων κατά την
σκυροδέτηση και β) την αποφυγή διαρροής σκυροδέµατος από τους σιδηρότυπους (ενώσεις
τµηµάτων σιδηροτύπων, οπές διέλευσης βλήτρων, βάσεις σιδητοτύπων). Οι σιδηρότυποι θα
καθαρίζονται επιµελώς και θα επαλείφονται µε ειδικό αντικολλητικό υγρό πριν από την τοποθέτηση
τους, για την αποφυγή τραυµατισµού των επιφανειών των αρµών κατά την αφαίρεση των τύπων.

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ (DOWEL BARS)
Θα λαµβάνονται τα απαιτούµενα κατασκευαστικά µέτρα για την εξασφάλιση του αµετακίνητου των
βλήτρων κατά την σκυροδέτηση. Η µία πλευρά του βλήτρου θα αγκυρώνεται εντός της µάζας του
σκυροδέµατος των δαπέδων. Η άλλη (ελεύθερη) πλευρά του βλήτρου είτε α) θα ενσωµατώνεται
εντός της µάζας του σκυροδέµατος υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει περιµετρική πλαστικοπόιηση
πάχους 1.25 mm, ή β) θα τοποθετείται εντός σωλήνα από PVC ή άλλο κατάλληλο πλαστικό υλικό,
πάχους τοιχώµατος όχι µεγαλύτερου από 1.5 mm, εσωτερικής διαµέτρου κατά 0.2 mm περίπου
µεγαλύτερης από την διάµετρο του βλήτρου, και µήκους µεγαλύτερου κατά 50 mm περίπου από το
µήκος του ελεύθερου τµήµατος του βλήτρου. Το άκρο του σωλήνα θα σφραγίζεται µε κατάλληλο
υλικό (π.χ. διογκοµένη πολυστερόλη - φελιζόλ) για την αποφυγή διείσδυσης του νωπού
σκυροδέµατος του δαπέδου στο εσωτερικό του σωλήνα.

3.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ
Πριν την τοποθέτηση, τα φύλλα πλήρωσης των αρµών διαστολής θα κόβονται στις απαιτούµενες
διαστάσεις. Στην περίπτωση που προβλέπονται βλήτρα από την µελέτη του έργου, θα διανοίγονται
οπές στα φύλλα πλήρωσης ανά προκαθορισµένες αποστάσεις, για την διέλευση δι΄ ολισθήσεως
του ελεύθερου άκρου του βλήτρου ή του πλαστικού περιβλήµατος (από PVC), χωρίς διαρροή
σκυροδέµατος δια µέσου των οπών κατά την σκυροδέτηση.
Τα φύλλα πλήρωσης θα καρφώνονται στερεά στην σκυροδετούµενη επιφάνεια του αρµού
διαστολής, κατά τρόπο ώστε α) να εξασφαλίζεται το αµετακίνητο των φύλλων πλήρωσης κατά την
σκυροδέτηση, β) να µην αφήνονται κενά µεταξύ των φύλλων και της σκυροδετούµενης επιφάνειας
του αρµού και γ) οι ενώσεις µεταξύ διαδοχικών φύλλων πλήρωσης να είναι κατά το δυνατόν
στεγανές για την αποφυγή φραξίµατος του αρµού λόγω διαρροής ενέµατος κατά την σκυροδέτηση.

3.4. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ
3.4.1.

∆ιαµόρφωση αυλάκων

Οι αύλακες σφράγισης των αρµών διαστολής θα διανοιχθούν δια κοπής του σκληρυµένου
σκυροδέµατος µε ειδικό µηχάνηµα (αρµοκόπτη) στο προβλεπόµενο πλάτος και βάθος, τουλάχιστον
επτά (7) ηµέρες από το πέρας της σκυροδέτησης. Ολόκληρη η άνω επιφάνεια του συµπιέσιµου
φύλλου πλήρωσης θα πρέπει να εµπεριέχεται µέσα στην αύλακα. ∆εν επιτρέπεται η διαµόρφωση
αυλάκων δια κοπής ή ξυσίµατος των φύλλων πλήρωσης των αρµών.
Μέχρι την οριστική σφράγιση των αρµών διαστολής, οι αύλακες (grooves) των αρµών θα
προστατεύονται από περιβαλλοντικές επιδράσεις (σκόνη, µόλυνση κλπ) µε προσωρινές ταινίες
σφράφισης ή άλλη µέθοδο εγκεκριµένη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
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Αµέσως πριν από την σφράγιση θα αφαιρούνται οι προστατευτικές ταινίες των αρµών και οι
αύλακες θα καθαρίζονται από σκόνη, απορρίµατα κλπ.

3.4.2.

Μεθοδολογία σφράγισης

Η οριστική σφράγιση των αρµών διαστολής θα εκτελεστεί τουλάχιστον 7 ηµέρες µετά το πέρας της
σκυροδέτησης. Κατά την σφράγιση, οι αύλακες των αρµών διαστολής θα πρέπει να είναι απολύτως
καθαροί και στεγνοί, δια καθαρισµού µε πεπιεσµένο αέρα.
Η ταινία διακοπής της συνάφειας µεταξύ των φύλλων πλήρωσης και του υλικού σφράγισης των
αρµών θα τοποθετείται οµοιόµορφα και συνεχόµενα κατά µήκος του πυθµένα του αύλακα, σε
ολόκληρο το πάχος των φύλλων πλήρωσης.
Ακολουθεί βαφή των παρειών του αύλακα σύµφωνα µε τις συστάσεις του προµηθευτή των υλικών
σφράγισης.
Το υλικό σφράγισης των αρµών θα εφαρµόζεται κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ ελάχιστης και
µέγιστης διάρκειας ξήρανσης του υλικού προετοιµάσίας, σύµφωνα µε τις συστάσεις και οδηγίες του
προµηθευτή των υλικών. Τα συστατικά του υλικού σφράγισης θα αναµειγνύονται επιµελώς και για
επαρκή χρόνο, σύµφωνα µε τις συστάσεις και οδηγίες του προµηθευτή των υλικών, προκειµένου
να επιτευχθεί ένα οµοιογενές ανάµιγµα χωρίς παγιδευµένα αέρα, το οποίο θα εφαρµόζεται στον
αρµό εντός του καθοριζοµένου από τον προµηθευτή των υλικών χρονικού διαστήµατος.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα βλήτρα (εφ΄ όσον προβλέπονται από την µελέτη του έργου) σε αρµούς διαστολής δαπέδων από
άοπλο ή συµβατικά οπλισµένο ή ινοπλισµένο σκυρόδεµα, θα τοποθετούνται στο µέσον του πάχους
του δαπέδου, µε µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση ± 10 mm. Τα βλήτρα θα τοποθετούνται, µε
µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση ± 3 mm ανά ήµισυ µήκος βλήτρου, α) παράλληλα στην άνω
επιφάνεια του δαπέδου και σε γειτονικά βλήτρα και β) κάθετα στην γραµµή του αρµού διαστολής.
Τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού σφράγισης, θα αποµακρύνονται από των αρµό µε ειδικά εργαλεία,
έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του υλικού σφράγισης να είναι 4÷6 mm κάτω από την τελική επιφάνεια
του σκυροδέµατος.

5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα ειδικά µέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιµενικών έργων ισχύει η ΠΕΤΕΠ 09-1901-00 «Μέτρα υγιεινής-ασφάλειας και µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή
λιµενικών έργων».

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη και τα Νέα Ενιαία Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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