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Περίληψη 
 

 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αναφορά της σωστής εκτέλεσης των 

εργασιών που αφορούν την φέρουσα μεταλλική κατασκευή πεζογέφυρας, δηλαδή τη 

βιομηχανοποίηση και ανέγερση αυτής, καθώς και την επιμελής διενέργεια ελέγχων και 

δοκιμών σε κάθε φάση της κατασκευής, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και 

κανονισμούς. 
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Abstract 
 

 

The purpose of this diploma thesis is to report on the correct work executions of a 

pedestrian bridge, namely the industrialization and erection, as well as the diligent 

carrying out tests of the construction, according to the applicable standards and 

regulations. 
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Κεφάλαιο 1 

Γενικός σχεδιασμός του έργου 
 

 

1.1 Γενικά 

 

Η μεταλλική πεζογέφυρα καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας των πεζών 

µεταξύ των δύο εκατέρωθεν τµηµάτων ενός αυτοκινητοδρόµου. 

 

Αποτελείται από δύο στατικώς ανεξάρτητα µεταξύ τους τµήµατα και συγκεκριµένα από 

µία µεταλλική τοξωτή γέφυρα, ανοίγµατος 45,00m, πάνω από τον αυτοκινητόδροµο και 

µία επίγεια ράµπα στη στέψη του δεξιού πρανούς µήκους περίπου 39,25m, 

αναπτυσσόµενη παράλληλα προς αυτόν. 

 

Η μεταλλική πεζογέφυρα τοποθετείται κάθετα στον άξονα του αυτοκινητοδρόμου και η 

ράµπα στη στέψη του δεξιού πρανούς. Το πλάτος της διάβασης είναι ίσο προς 3,00m, 

τόσο στη γέφυρα όσο και στη ράµπα. 

 

 
Σχήμα 1.1: Ο αυτοκινητόδρομος και η μεταλλική πεζογέφυρα 



 2

Η διάβαση ενώνει τον αριστερό παράπλευρο του αυτοκινητοδρόμου και τον παλιό 

ασφαλτοστρωµένο δρόµο της περιοχής, ο οποίος αποκόπηκε λόγω του κόµβου. Έχει 

σχεδιασθεί για την εξυπηρέτηση µόνο πεζών, απαγορευοµένης άλλης χρήσης, µε 

κατάλληλη σήµανση και εµπόδια. Επιτρέπεται η χρήση της σε ποδήλατα ή ελαφρές 

µηχανές, µόνον εφόσον µεταφέρονται από πεζό χρήστη. 

 

1.2 Μεταλλική πεζογέφυρα 

 

Ο φορέας της μεταλλικής πεζογέφυρας µορφώνεται τοξωτός µε αναρτηµένο 

κατάστρωµα, εδραζόµενος επί των βάθρων, µέσω τεσσάρων ελαστοµεταλλικών 

εφεδράνων τύπου IV. Το θεωρητικό του άνοιγµα είναι 45,00m ενώ το κατασκευαστικό 

του, δηλαδή από αρµό σε αρµό, 47,40m. 

 

Τα τόξα µορφώνονται παραβολικά µε ελκυστήρα, τοποθετούνται κατακόρυφα, 

συνδεόµενα µεταξύ τους µε το χαλυβδοκατάστρωµα στο ύψος του δαπέδου, όπως επίσης 

µε έξι οριζόντιους αποστάτες. 

 

Η διατοµή τους είναι σωληνωτή CHS355,6x10 (άνευ ραφής), ενώ η διατοµή των 

αποστατών είναι CHS193,7x10 (άνευ ραφής). 

 

Το κατάστρωµα της πεζογέφυρας, το οποίο αποτελεί και τον οριζόντιο αντιανέµιο 

σύνδεσµο, µορφώνεται µε δύο διαµήκεις δοκούς ΗΕΑ360 (οι οποίες παίζουν και το ρόλο 

του ελκυστήρα) και διαδοκίδες ΗΕΑ140 ανά 2,00m. Επί των διαδοκίδων διαστρώνονται 

έντεκα µηκίδες ΙΡΕ100, πάνω στις οποίες στηρίζεται το ξύλινο δάπεδο. Πέραν των 

τυπικών διαδοκίδων προβλέπονται στις θέσεις των εδράσεων, για λόγους πλευρικής 

ακαµψίας, είκοσι δύο ειδικές διαδοκίδες ΗΕΒ240. Το κατάστρωµα συµπληρώνεται µε 

διαγωνίους από γωνιές L60x6 και L60x8, ώστε να σχηµατίσει ένα οριζόντιο δικτύωµα. 

 

Οι αναρτήρες προβλέπονται αµφιαρθρωτοί µε συμπαγή ράβδο διαμέτρου 30mm, 

διατασσόµενοι κατακόρυφα ανά 4,00m. Όλες οι αρθρώσεις (πάνω και κάτω) επιτρέπουν 

ελεύθερη στροφή περί εγκάρσιο προς τη γέφυρα άξονα µε εξαίρεση τους δύο πρώτους 
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αναρτήρες όπου η στροφή απελευθερώνεται περί τη διαµήκη έννοια στην κάτω 

ανάρτηση. 

 

Το κιγκλίδωµα της πεζογέφυρας αποτελείται από ορθοστάτες ΙΡΕ100 ανά 2,00m, 

εδραζόµενους συγκολλητά επί των διαδοκίδων. Το µεταξύ των ορθοστατών άνοιγµα 

καλύπτεται µε τελάρα από γαλβανισµένο σωληνωτό πλαίσιο, Ø42x3,2 (DIN 2448), 

πλέγµα µε βροχίδες 50x50xØ2 και κουπαστή Ø60x3,2 (DIN 2448). 

 

Το δάπεδο της γέφυρας µορφώνεται µε σανίδες από συνθετική ξυλεία, διατοµής 150x25, 

εδραζόµενες επί των µηκίδων. Mεταξύ των σανίδων, υποχρεωτικά έχει αφεθεί αρµός, 

τάξεως 5mm. 

 

1.3 Ακρόβαθρα της πεζογέφυρας 

 

Τα δύο ακρόβαθρα της πεζογέφυρας μορφώνονται ολόσωµα, σε επαφή µε τον 

πασσαλότοιχο του παράπλευρου δρόµου. Εδράζονται επιφανειακά, στη στάθµη 45,40m, 

βοηθούμενα από τρεις πασσάλους Ø60, µήκους 13,00 m, διατεταγµένους σε µία σειρά 

στον άξονα έδρασης. 

 

Οι εµφανείς επιφάνειές τους είναι βαµένες µε τσιµεντόχρωµα και αντιρρρυπαντική 

βαφή. 

 

1.4 Επίγεια ράμπα 

 

Η πρόσβαση από την πεζογέφυρα στον περιβάλλοντα χώρο πραγµατοποιείται µε µία 

ράµπα από σκυρόδεµα, µήκους 39,25m, η οποία συνδέει το πλατύσκαλο της 

πεζογέφυρας µε τον παλιό ασφαλτόδροµο πλησίον του κόµβου. 

 

Η ράµπα τρέχει στη στέψη του πρανούς του αυτοκινητοδρόµου παράλληλα προς αυτόν, 

ευρισκόµενη εξ’ ολοκλήρου εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης. ∆ιαµορφώνεται µε δύο 

τοίχους µεταβλητού ύψους, εκ των οποίων ο εξωτερικός, πάχους 0,70m, εδράζεται επί 
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οκτώ πασσάλων Ø60, t=10,00m, ενώ ο εσωτερικός, πάχους 0,30m, εδράζεται 

επιφανειακά. 

 

1.5 Παραδοχές σχεδιασμού 

 

Οι βασικές παραδοχές σχεδιασµού έχουν ως εξής: 

1. Φορτία  

 Ίδιο βάρος σκυροδέµατος 25 kN/m³ 

 Ίδιο βάρος χάλυβα 78,5 kN/m³ 

 Ίδιο βάρος επιχώσεων 20 kN/m³ 

 Κινητά φορτία 5,0 kN/m² 

2. Υλικά κατασκευής  

 Σκυρόδεµα ακροβάθρων C25/30 

 Σκυρόδεµα ράµπας και πασσάλων C20/25 

 Σκυρόδεµα εξοµαλυντικών στρώσεων C12/15 

 Σκυρόδεµα τάκων έδρασης εφεδράνων C30/37 

 Χάλυβας οπλισµού B500C 

 ∆οµικός χάλυβας S355/S275 

 Ειδικότερα ως προς τον δοµικό χάλυβα της πεζογέφυρας προβλέπονται τα εξής: 

 Τόξα S355 J2+N (EN10210) 

 Αποστάτες τόξων S355 J2+N (EN10210) 

 Αναρτήρες S355 J2+N (EN10060) 

 Κύριοι δοκοί και διαδοκίδες S355 J2+N (EN10210) 

 Λοιπά στοιχεία καταστρώµατος S355 J2+N (EN10025-2) 

 Ελάσµατα αποκατάστασης τόξων και κυρίων δοκών S355 J2+N (EN10025-2) 

 Ελάσµατα ακαµψίας αναρτήρων και τόξων S355 J2+N (EN10025-2) 

 Πείροι αναρτήρων 10.9 

 Προεντεταµένοι κοχλίες (γαλβανισµένοι) GV 10.9 µ≥0,50 

 Κοινοί κοχλίες (γαλβανισµένοι) SL 8.8 

 Απαιτήσεις πλακοειδούς απόσχισης χαλυβδόφυλων Z15 

 Κατασκευή χαλυβδοδοκών σύµφωνα µε ΕΝ 1090 Part 1-5  
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3. Επικαλύψεις σκυροδέµατος (ονοµαστικές) 

Γενικά 5,5 cm 

Τάκοι εφεδράνων 4,5 cm 

4. Σεισµική δράση  

Σεισµικότητα περιοχής ΙΙ 

Σεισµική επιτάχυνση εδάφους α = 0,24g 

Κατηγορία εδάφους Β 

Συντελεστής σπουδαιότητας γ = 1.0 

5. Κανονισµοί  

Οπλισµένο σκυρόδεµα DIN 1045 

Φορτία υπολογισµού γεφυρών DIN 1072 

∆ιαστασιολόγηση και κατασκευή γεφυρών από σκυρόδεµα DIN 1075 

Χαλυβδοκατασκευές τοξου EN 1993 

∆ιαστασιολόγηση φρεατοπασσάλων DIN 4014 

Επιφανειακές θεµελιώσεις DIN 1054 

Εφέδρανα DIN 4141 

Αντισεισµικός κανονισµός EAK 2003/E39 
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Κεφάλαιο 2 

Υλικά κατασκευής 
 

 

2.1 Υλικά 

 

Για την κατασκευή της πεζογέφυρας χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω  ποιότητες δομικού 

χάλυβα, ανάλογα με το πάχος πλάκας και σύμφωνα με την λειτουργία του φέροντος 

στοιχείου. 
Πίνακας 2.1  Ποιότητες χρησιμοποιούμενου δομικού χάλυβα 

Περιγραφή στοιχείου Ποιότητα Χάλυβα Πρότυπο 

Σωλήνες θερμής έλασης άνευ ραφής S355 J2+N EN 10210-2 

Αναρτήρες S355 J2+N EN 10060 

Κύριες δοκοί και διαδοκίδες S355 J2+N EN10025-2 

Λοιπά στοιχεία καταστρώματος S275 JR EN 10025-2 

Ελάσματα αποκατάστασης συνέχειας 
τόξων και κυρίων δοκών S355 J2+N EN10025-2 

Πείροι αναρτήρων 10.9 EN 898 
EN 20898 

Προεντεταμένοι κοχλίες και περικόχλια 
(γαλβανισμένοι) GV10.9, μ=0.50  

Κοινοί κοχλίες (γαλβανισμένοι) SL 8.8  

 

2.2 Ιδιότητες πάχους χάλυβα 

 

Η ποιότητα του δομικού χάλυβα με βελτιωμένες ιδιότητες παραμόρφωσης, κάθετες στην 

επιφάνεια του προϊοντος συμμορφώνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10164:2004. 
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2.3 Γενικές συνθήκες παράδοσης 

 

Οι γενικές συνθήκες παράδοσης του χάλυβα συμμορφώνονται σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 10021:1993 και τα πρότυπα που αναφέρονται σε αυτό. Κατά την παράδοση σε 

εργαστήριο και πριν την αποθήκευση, όλες οι πλάκες, οι σωλήνες οι ράβδοι και τα 

εξαρτήματα επιθεωρήθηκαν και έγινε έλεγχος και καταγραφή των διαστάσεων. Ολα τα 

ύλικα που ήταν εκτός  ανοχών, απορρίφθηκαν. Ο χάλυβας  στο σύνολο  του ήταν νέος 

και  αχρησιμοποίητος, καθώς  και  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β, που ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις 

του προτύπου ΕΝ 8501-1:1988. 

 

2.4 Σφράγιση και σήμανση 

 

Ο ορισμός και η κατάταξη των  ποίοτητων του χάλυβα συμμορφώθηκε σύμφωνα  με τα 

ΕΝ 10020-1:2000 και ΕΝ 10027-1:1992. Ο χάλυβας σφραγίστηκε ή σημάνθηκε με 

μοναδικό σήμα για αναγνώρηση σύμφωνα με το DIN 1599:1980. Όλες οι σημάνσεις 

δείχνουν με σαφήνεια τις διάφορες ποιότητες χάλυβα. Η σφραγίδα μεταφέρθηκε σε 

κομμένες πλάκες και σωλήνες χρησιμοποιώντας σφραγίδα με στρογυλεμένη μήτρα 

μικρής πίεσης εξαρτημάτων. Επιπλέον, οι σημάνσεις αυτές μεταφέρθηκαν στα σχέδια ως 

κατασκευάσθη μετά την παρασκευή. 

 

2.5 Έντυπα επιθεώρησης 

 

Όλα τα έντυπα επιθεώρησης, που προμήθευσε ο κατασκευαστής στον αγοραστή, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγγελίας, συμμορφώθηκαν σύμφωνα με το ΕΝ 

10204:2001. Πλάκες, σωλήνες και ράβδοι παραδώθηκαν με πρότυπο μοντέλο 

πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου χάλυβα 3.1Β. Τα πιστοποιητικά δοκιμών αναφέρουν 

την τιμή ισοδύναμου του άνθρακα (CEV). 

 

2.6 Ατέλειες υλικών 

 

Δραστηριότητες, όπως η μέτρηση, η εξέταση και ο έλεγχος ενός ή περισσότερων 
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χαρακτηριστικών του προϊόντος καθώς και η αποδοχή του χάλυβα με εσωτερικές ή 

εξωτερικές ατέλειες έγινα σύμφωνα με το ΕΝ 10021:1993. Όλες οι πλάκες και οι 

σωλήνες δεν είχαν στρωματοποίηση και εσωτερικές ατέλειες, σύμφωνα με το ΕΝ 

10160:1999 ΤΑΞΗ S1 για το σώμα και ΤΑΞΗ Ε2 για τα άκρα. Ατέλειες που 

εμφανίστηκαν μετά την κοπή, τα κομμένα εξαρτήματα απορρίφθηκαν και έγινε 

περαιτέρω διερεύνηση με δοκιμή UT, για την εξασφάλιση της αρτιότητας των προϊόντων. 

 

2.7 Ανοχές διαστάσεων 

 

Οι ανοχές των διαστάσεων των προϊόντων χάλυβα συμμορφώθηκαν σύμφωνα με το ΕΝ 

10029:1991. Η απαιτούμενη τάξη ανοχής πάχους ήταν η ΤΑΞΗ Β. Οι τάξεις ανοχής 

επιπεδότητας για πλάκες και σωλήνες ήταν η ΤΑΞΗ Ν για t<25 mm και η ΤΑΞΗ S για 

t≥ 25 mm. 

 

2.8 Επιφανειακές ατέλειες 

 

Τα επιτρεπόμενα όρια αναφορικά με τις επιφανειακές ατέλειες και απαιτήσεις για 

επιδιόρθωση περιγράφονται στο ΕΝ 10163:2004. 

 

Η απαιτούμενη τάξη ποιότητας ήταν η ΤΑΞΗ Β, Υπόταξη 2, που καθορίζεται ως εξής: 

• Τάξη Β: Το εναπομένον πάχος κάτω από τις ασυνέχειες και τις περιοχές 

αποκατάστασης δεν θα είναι μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος. 

• Υπόταξη 2: Επισκευαστική συγκόλληση με συμφωνία. 

 

Για κάθε συγκόλληση ελαττωματικού υλικού, ο παραγωγός παρείχε έκθεση που περιέχει 

σχέδιο με τις διαστάσεις και την θέση του ελαττώματος και όλες τις λεπτομέρειες της 

διαδικασίας επισκευαστικής συγκόλλησης και τις μη-καταστρεπτικές μεθόδους ελέγχου. 

Όλα τα υλικά δεν είχαν ατέλειες, όπως σκουριά, ζημιές ή άλλες ατέλειες. 
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Κεφάλαιο 3 

Απαιτήσεις κατασκευής 
 

 

3.1 Γενικά 

 

Γενικά η κατασκευή της μεταλλικής πεζογέφυρας, συμμορφώθηκε σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 1090-1:1998 και το EN 1090-5:2003. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ 

των τευχών, ίσχυαν οι αυστηρότερες απαιτήσεις. Η παραγωγή όλων των τμημάτων έγινε 

με μηχανές αυτόματης συγκόλλησης χρησιμοποιώντας την διαδικασία SAW. Όλες οι 

κοπές και οι διατρήσεις έγιναν  με εξοπλισμούς αριθμητικού ελέγχου (CNC). 

 

3.2 Σχέδια εργοστασίου 

 

Τα σχέδια κατασκευής (shop drawings) ελέγχθηκαν και υπογράφησαν από τον μελετητή, 

πριν την κατασκευή. Στο τέλος του έργου, ο ανάδοχος υπέβαλλε σχέδια ως 

κατασκευάσθει (as build), το πολύ ένα μήνα από την ολοκλήρωση του έργου.  

 

Τα σχέδια εργοστασίου και ως κατασκευάσθη περιλάμβαναν, όχι όμως περιοριστικά, τις 

εξής λεπτομέρειες: 

• Λεπτομέρειες κατασκευής 

• Λεπτομέρειες ποιότητας υλικών 

• Επιφανειακά τελειώματα και προστατευτική επεξεργασία 

• Σύμβολα συγκόλλησης ολοκληρωμένα με την αντίστοιχη διαδικασία συγκόλλησης 

• Αλληλουχία συγκόλλησης και κατασκευής 

• Κατάλογο υλικών με διαστάσεις και βάρη 
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Σχέδια πριν την συναρμολόγηση και σχέδια ανέγερσης υποβλήθηκαν με όλες τις 

απαραίτητες ενδείξεις για ορθή προσυναρμολόγηση, γεωμετρικό έλεγχο και συγκόλληση 

στο εργοτάξιο. 

 

3.3 Κατασκευαστικές ανοχές 

 

Όλες οι ανοχές ήταν συμβατές για την εύκολη συναρμολόγηση του τεχνικού επιτόπου 

του έργου, που προστάτευσαν το τεχνικό από επιπλέον καταπόνηση και παραμόρφωση. 

Για συγκολλημένα υπο-στοιχεία, οι ανοχές συμμορφώθηκαν σύμφωνα με την ΤΑΞΗ Α 

του ΕΝ 13920:1997 σύμφωνα με τους πίνακες 1 & 2 για γραμμικές και γωνιώδης 

διαστάσεις και με την ΤΑΞΗ Ε σύμφωνα με τον πίνακα 3 για επιπεδότητα, ευθυγραμμία 

και χάραξη. Αν δεν ήταν απαραίτητες αυστηρότερες απαιτήσεις, η μέγιστη ανοχή στο 

μήκος ήταν 0,50mm για τις βασικές γραμμικές διαστάσεις. Η ευθυγραμμία των 

υποστυλωμάτων, δοκών και αντιστήριξης ήταν 1/1000L. Πριν την κοπή, οι σωλήνες κι οι 

πλάκες έγιναν επίπεδοι και ευθύγραμμοι, έτσι ώστε επακόλουθη παραμόρφωση να μη 

έρθει σε σύγκρουση με την διαδικασία και την ποιότητα κατασκευής. 

 

3.4 Επιφανειακές ατέλειες και διαστρωματώσεις άκρων 

 

Ο μεταλλότυπος επιθεωρήθηκε για επιφανειακές ατέλειες και εκτεθειμένες 

διαστρωματώσεις άκρων, τόσο κατά την παρασκευή όσο και τον καθαρισμό του με 

αμμοβολή, σύμφωνα με τα ΕΝ 10163:2004 και ΕΝ 10021:1993. Άκρα κομμένα με φλόγα 

χωρίς ορατά σημάδια διαστρωματώσεων δεν χρειάστηκε να ελεγχθούν για συμμόρφωση 

σύμφωνα με το ΕΝ 10021:1993. Μετά την αποκατάσταση των συγκεκριμένων περιοχών, 

έγινε επανέλεγχος για ατέλειες. 

 

3.5 Προετοιμασία άκρων 

 

Η προετοιμασία των άκρων, επιφανειών, εγκοπων, γωνιών και οπών έγινε σύμφωνα με 

το ΕΝ 1090 συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων απαιτήσεων που ορίζονται σε 

αυτό για φέροντα στοιχεία που υποστηρίζουν κυρίως το δυναμικό φορτίο. Τα άκρα δεν 
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είχαν εγκοπές και άλλες ατέλειες και οι απαιτήσεις σκληρότητας συμμορφώθηκαν 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου. Η δοκιμή σκληρότητας έγινε στα 

άκρα σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ΕΝ6507:1998. 

 

3.6 Θερμική κοπή 

 

Θερμική κοπή στο μέταλλο πραγματοποιήθηκε εφόσον εξασφαλίστηκε απαλή και 

κανονική επιφάνεια χωρίς ρωγμές και εγκοπές και εφόσον εξασφαλίστηκε ακριβές 

προφίλ με την χρήση μηχανικού οδηγού. Δεν επιτράπηκε η ελεύθερη μέθοδος θερμικής 

κοπής. Πριν την παραγωγή, η μηχανή θερμικής κοπής βαθμονομήθηκε και ρυθμίστηκε. 

Δοκιμή σε πλάκα μήκους 30mmκαι 100mmκαταδεικνύει ότι μπορούν να επιτευχθούν οι 

ανοχές. Οι επιφάνειες που δημιουργήθηκαν με οξυασετυλίνη ή πλάσμα συμμορφώθηκαν 

σύμφωνα με την ΤΑΞΗ Ι για ποιότητα και ΤΑΞΗ Α για ανοχή του ΕΝ ISO 9013:2002. Η 

σκληρότητα δεν ξεπέρασε τα 350HV30 σε επιφάνεια με θερμική κοπή. Ατέλειες όπως 

ρωγμές, μεμονωμένα και ομαδοποιημένα σκαρπέλα, ακανόνιστο βάθος αυλακωτής 

κοπής, νήματα στερεοποιημένων σταγονιδίων, σκουριές κολλημένες στο κάτω μέρος του 

άκρου κοπής δεν ήταν αποδεκτές. Ανάλογα με το πάχος του στοιχείου που κόπηκε, 

χρειάστηκε εκ των προτέρων θέρμανση πριν την θερμική κοπή. 

 

3.7 Re-entrants corners 

 

Re-entrants corners κομμένου υλικού μορφοποιήθηκαν έτσι ώστε να κάνουν σταδιακή 

μετάβαση με ακτίνα όχι μικρότερη των 8mm. Οι γειτονικές επιφάνειες συναντίθηκαν 

χωρίς μετατόπιση ή κοπή πέρα από το σημείο επαφής. Οι γωνίες re-entrant 

μορφοποιήθηκαν με θερμική κοπή, κατόπιν ακονίσματος όπου χρειάστηκε. 
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Κεφάλαιο 4 

Συνδέσεις με συγκόλληση 
 

 

4.1 Γενικά 

 

Γενικά όλες οι διαδικασίες συγκόλλησης εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ΕΝ 1011-1:1998. 

 

4.2 Σύμβολα και ονοματολογία 

 

Τα σύμβολα των συγκολλήσεων που φαίνονταν στα σχέδια ερμηνεύτηκαν σύμφωνα με 

το ΕΝ 22553:1995, εκτός αν υπήρχε διαφορετική πρόβλεψη. Η ονοματολογία και 

αρίθμηση των διαδικασιών συγκόλλησης έγινε σύμφωνα με το ΕΝ 4063:2000. Η 

κατάταξη και ονοματολογία των γεωμετρικών ατελειών έγινε σύμφωνα με το EN 

6520:1998.  

 

4.3 Ελάχιστο μέγεθος συγκόλλησης 

 

Το μέγεθος των συγκολλήσεων αφορά το πάχος της εξωραφής συγκολλήσεως α σε mm. 

Καμία συγκόλληση δεν είχε πάχος μικρότερο από 4,5mm, εκτός όπου υπήρχε 

διαφορετική πρόβλεψη στα σχέδια. Το ελάχιστο μέγεθος των συγκολλήσεων που 

απαιτείται για τα διάφορα πάχη πλακών (t) είναι: 

• αmin= 4,5mmγια t≤17mm 

• αmin=5mmγια 17mm<t<25mm 

• αmin=5mmγιαt≥25mm. 
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4.4 Κατηγοριοποίηση συγκολλήσεων – επίπεδα ατελειών 

 

Οδηγίες για το ποιοτικό επίπεδο των ατελειών σε συγκολλημένους αρμούς υπάρχουν στο 

ΕΝ 5817:2003 χωρίς να καλύπτονται οι μεταλλουργικές παράμετροι. Όλες οι ατέλειες 

αναφέρονται στο πάχος εξωραφής συγκολλήσεως α. Για την επιθεώρηση όλες οι 

συγκολλήσεις του μεταλλικού τεχνικού κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με το παραπάνω 

πρότυπο ως: Κατηγορία Β – Αυστηρή 

 

4.5 Καθήκοντα, αρμοδιότητες και συντονισμός συγκολλήσεων 

 

Κάθε συγκολλητής πονταρίσματος, χειριστής που ασχολήθηκε στο έργο αυτό, ήταν 

καταρτισμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 287-1:2004 από 

αναγνωρισμένη αρχή για την εκτέλεση του συγκεκριμένου τύπου συγκόλλησης στον 

οποίο απασχολείται. Κάθε πιστοποιητικό συγκολλητή είχε τον αριθμό ταυτότητας και 

φωτογραφία του. Όλα τα πιστοποιητικά συγκολλήσεων συλλέχθηκαν ως ξεχωριστό 

έγγραφο. Υπάρχει κατάλογος όλων των συγκολλητών που απασχολήθηκαν στην 

παρούσα εργολαβία. Επίσης διατηρείται αρχείο για τους συγκολλητές όλων των 

πρωτογενών συγκολλήσεων του έργου αλλά δεν επιτρέπεται σφράγιση του υλικού για 

αναγνώριση. 

 

4.6 Επαλήθευση επάρκειας συγκόλλησης 

 

Όλοι οι συγκολλητές δοκιμάστηκαν σύμφωνα με το ΕΝ 287-1:2004. Διατηρείται αρχείο 

με τους συγκολλητές όλων των πρωτογενών συγκολλήσεων του έργου αλλά δεν 

επιτρέπεται σφράγιση του υλικού για αναγνώριση. 

 

4.7 Απαιτήσεις ποιότητας συγκόλλησης 

 

Όλες οι δραστηριότητες συγκόλλησης διεξάχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 

729-2:1995 «Απαιτήσεις ποιότητας συγκόλλησης – Μέρος 2: Αναλυτικές απαιτήσεις 

ποιότητας». 
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4.8 Λεπτομέρειες κατασκευής συγκολλήσεων 

 

Οι διαδικασίες συγκόλλησης και οι λεπτομέρειες κατασκευής ακολούθησαν το BS 

5400:1999 P6, συμπεριλαμβανωμένων όλων των επιπλέον απαιτήσεων που αναφέρονται 

σε αυτό για φέροντα στοιχεία που υποστηρίζουν κυρίως δυναμικά φορτία. Πριν την 

συγκόλληση αφαιρέθηκαν με τα κατάλληλα μέσα η σκόνη, σκουριά, σκωρία εξέλασης 

και προστατευτικό αστάρι. Κάθε πέρασμα ενσωματώθηκε πλήρως στην γειτονική 

μεταλλική βάση με τρόπο ώστε να μην υπάρχει βύθισμα ή υπέρμετρη εσωτερική 

διάβρωση στον πόδα της συγκόλλησης. Αποφεύχθηκε το υπερβολικό βαθούλωμα των 

αρχικών περασμάτων για την πρόληψη ρηγμάτωσης στις ρίζες των αρμών υπό 

παραμόρφωση. 

 

4.8.1 Προληπτικά Μέτρα 

 

Δεν επετράπησαν εναύσεις τόξου στο μεταλλικό τεχνικό και έγιναν σε θυσιαζόμενη 

πλάκα. Δεν έγινε συγκόλληση σε χάλυβα με θερμοκρασία <5°C. Στην περίπτωση αυτή 

πριν την συγκόλληση ο χάλυβας προθερμάνθηκε μέχρι τους 50°C. Πρίν την συγκόλληση, 

καθαρίστηκαν προσεκτικά τα μέτωπα ενσωμάτωσης και οι γύρω επιφάνειες για 

λεύκανση του μετάλλου και απομάκρυνση της σκόνης, σκουριάς, σκωρίας εξέλασης, 

υγρασίας, λαδιού, βαφής ή άλλης ουσίας που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα 

της συγκόλλησης ή να εμποδίσει την πρόοδο της συγκόλλησης. Οι γέφυρες υπόκεινται 

σε φόρτιση κόπωσης, οπότε λήφθηκε ιδιαίτερη μέριμνα κατα την επιλογή της 

αντίστοιχης τεχνικής αποθέματος συγκόλλησης καθώς και αναφορικά με την κατατομή 

ορίου, τους πόδες συγκόλλησης και τις κατατομές συγκόλλησης. 

 

4.8.2 Εξωραφές συγκολλήσεως 

 

Όλες οι εξωραφές συγκολλήσεως ήταν συνεχείς εκτός αν υπήρχε διαφορετική πρόβλεψη 

στα σχέδια. Γενικά, επετράπησαν ενδιάμεσες εξωραφές συγκολλήσεως μόνο όπου 

υπάρχει σαφής αντίστοιχη αναφορά στα σχέδια. 
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4.8.3 Συγκολλήσεις στα άκρα 

 

Όλες οι συγκολλήσεις στα άκρα ήταν συγκολλήσεις πλήρους διείσδυσης μεταξύ 

προετοιμασμένων μετώπων, εκτός αν υπήρχε διαφορετική πρόβλεψη στα σχέδια. Τα 

τμήματα επεκτάσεων (run-off tabs) που επισυνάπτονται στο έργο για την επίτευξη 

πλήρους παχους στα άκρα των αρμών δεν αφαιρέθηκαν με σφυρηλάτηση. Μετά τον 

έλεγχο των συγκολλήσεων αφαιρέθηκαν με κοπή με χρήση φλογοβόλου τουλάχιστον 

5mm από το άκρο και στην επιφάνεια καπής έγινε επιθεώρηση ΜΤ. Η απώλεια μητρικού 

μετάλλου για συγκολλήσεις στα άκρα συμμορφώθηκε σύμφωνα με τις διαστασιακές 

ανοχές πάχους πλάκας. 

 

4.8.4 Εκτινάξεις συγκόλλησης 

 

Όλες οι εκτινάξεις συγκόλλησης αφαιρέθηκαν με απόξεση πριν την έναρξη της 

επιθεώρησης συγκόλλησης ή την προετοιμασία της βαφής. 

 

4.8.5 Παραμένουσες τάσεις συγκόλλησης 

 

Προσοχή δόθηκε στην σημασία των επιπέδων παραμενουσών τάσεων στο τεχνικό λόγω 

συγκόλλησης. Η συναρμολόγηση και αλληλουχία συγκόλλησης ήταν τέτοια ώστε να 

ελαχιστοποιείται η παραμόρφωση των συγκολλημένων τεχνικών και η παγίδευση των 

εφελκυστικών παραμενουσών τάσεων κατά την συντήρηση των απαιτούμενων 

γεωμετρικών ανοχών. 

 

4.8.6 Επιτόπου συγκόλληση 

 

Τα ίδια πρότυπα που αναφέρονται στο τμήμα για τις λεπτομέρειες κατασκευής 

συγκολλήσεων ισχύουν και για την επιτόπου συγκόλληση. Κατά την επιτόπου 

συγκόλληση χρησιμοποιήθηκαν στέγαστρα για την προστασία από τον άνεμο, την βροχή 

και το κρύο. Απαιτήθηκε θέρμανση πριν και μετά την διαδικασία για τον έλεγχο των 

ρηγματώσεων και την ελαχιστοποίηση των παραμενουσών τάσεων κατά την διάρκεια 
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των συγκολλήσεων πεδίων υπό ορισμένες συνθήκες. Υποβήθηκε έκθεση μεθοδολογίας 

που περιγράφει τις διαδικασίες συγκόλλησης, την αλληλουχία συγκόλλησης, θέρμανση 

πριν και μετά. 

 

4.8.7 Προετοιμασία του μετάλλου βάσης 

 

Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες τοποθετήθηκε μέταλλο ήταν ομαλές, ομοιόμορφες και 

χωρίς μαρκαρίσματα, σκισίματα και άλλες ασυνέχειες που θα επηρέαζαν αρνητικά την 

ποιότητα ή αντοχή της συγκόλλησης. Οι επιφάνειες που συγκολλήθηκαν και οι 

επιφάνειες δίπλα στην συγκόλληση ήταν επίσης χωρίς χαλαρά ή χοντρά λέπια, σκουριά, 

υγρασία, γράσο ή άλλα ξένα υλικά που θα εμπόδιζαν την σωστή συγκόλληση ή θα 

παρήγαγαν απαράδεκτο καπνό. Όλες οι συξκολλήσεις έγιναν κατά τρόπο που 

εξασφαλίστηκε ότι δεν υπάρχει παραμόρφωση των συνδεδεμένων φερόντων στοιχείων. 

Αυτό απαίτησε να λάβουμε υπόψη προθέρμανση, ανύψωση σε κάποιες περιοχές ή 

υπερμήκυνση για την αντιμετώπιση συσσωρευτικής συρρίκνωσης. 

 

4.8.8 Προσωρινές συγκολλήσεις 

 

Απαγορεύτηκαν συγκολλήσεις σε τυχόν μεταλλότυπους οι οποίες δεν φαίνονται στα 

σχέδια, είτε για προσωρινή σύνδεση, είτε για επιδιόρθωση διαρρηγμένης πλάκας με 

συγκόλληση, εκτός αν είχε υποβληθεί πρόταση στην κοινοπραξία και υπήρχε έγκριση 

από εκείνη ή τον αντιπρόσωπό της. Οι προσωρινές συγκολλήσεις υπόκεινται στις ίδιες 

απαιτείσεις διαδικασίας συγκόλλησης με τις τελικές συγκολλήσεις. Οι συγκολλήσεις 

αυτές αφαιρέθηκαν όταν αυτό ζητήθηκε. 

 

4.8.9 Συγκολλήσεις πονταρίσματος 

 

Οι συγκολλήσεις πονταρίσματος υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις ποιότητας με τις 

τελικές συγκολλήσεις με τις εξής εξαιρέσεις :  



 17

• Η προθέρμανση δεν ήταν υποχρεωτική για συγκολλήσεις πονταρίσματος μονού 

Περάσματος διότι ξαναιώνουν και ενσωματώνονται σε συνεχείς συνδέσεις με 

αμβαπτιζόμενο τόξο. 

• Ασυνέχειες, όπως υποσκαφές, μη-πληρωμένοι κρατήρες και πορώδες δεν 

χρειάστηκε να αφαιρεθούν πριν την τελική σύνδεση με εμβαπτιζόμενο τόξο. 

 

Οι συγκολλήσεις πονταρίσματος που ενσωματώθηκαν στην τελική συγκόλληση έγιναν 

με ηλεκτρόδια που ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις των τελικών συγκολλήσεων και 

καθαρίστηκαν με προσοχή. Οι συγκολλήσεις πονταρίσματος με πολλαπλά άκρα είχαν 

κλιμακωτά άκρα. Οι συγκολλήσεις πονταρίσματος με μορφή εξωραφών συγκολλήσεως 

10mmή μικρότερων, στις ρίζες των αρμών που απιτήθηκε συγκεκριμένη διείσδυση ριζών 

δεν προκάλεσαν απαράδεκτες αλλαγές στην επιφάνεια συγκόλλησης ούτε οδηγήθηκαν 

σε μειωμένη διείσδυση. Οι συγκολλήσεις πονταρίσματος που δεν συμμορφώθηκαν με τις 

παραπάνω απαιτήσεις αφαιρέθηκαν ή μειώθηκε το μέγεθος τους με οποιονδήποτε 

κατάλληλο τρόπο πριν την συγκόλληση. Οι συγκολλήσεις πονταρίσματος που δεν 

ενσωματώθηκαν στις τελικές συγκολλήσεις αφαιρέθηκαν. 

 

4.8.10 Αποστάτες 

 

Οι αποστάτες ήταν από το ίδιο ή από παρόμοιο υλικό όπως το μέταλλο της βάσης, εκτός 

αν υπήρχε διαφορετική πρόβλεψη. Δεν επετράπησαν αποστάτες από χαλκό. 

 

4.8.11 Επιδιορθώσεις 

 

Συγκολλήσεις με ασυνέχειες που απαγορεύτηκαν επιδιορθώθηκαν με εξειδικευμένη 

διαδικασία συγκόλλησης, ή το σύνολο της συγκόλλησης αφαιρέθηκε και 

αντικαταστάθηκε. 
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4.9 Προδιαγραφές διαδικασιών συγκόλλησης 

 

Οι προδιαγραφές διαδικασιών συγκόλλησης συμμορφώθηκαν σύμφωνα με τα ΕΝ 

15607:2003, ΕΝ 15609:2004, ΕΝ 15610:2003, ΕΝ 15611:2003 και ΕΝ 15614:2004. 

Συντάχθηκαν προδιαγραφές για κέθε αρμό που δίνουν όσον αφορά το αρχείο όρων 

διαδικασιών συγκόλλησης όλες τις πληροφορίες που αφορούν : υλικά που 

συγκολλήθηκαν, γεωμετρία και τύπο συγκολλημένο αρμού, λοξοτόμηση όπου υπήρχε, 

διαδικασία συγκόλλησης που χρησιμοποιήθηκε με το αντίστοιχο αναλώσιμο 

συγκόλλησης, θέση συγκόλλησης, ηλεκτρικές παραμέτρους, κατανάλωση αερίου, 

ταχύτητα συγκόλλησης και θέρμανση πριν και μετά. Αναφέρει επίσεις την επεξεργασία 

ανακούφισης καταπόνησης όποτε εφαρμόστηκε, την τάξη ποιότητας της συγκόλλησης 

που επιτυγχάνθηκε καθώς και το φάσμα επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε και την 

ακριβή αλληλουχία περασμάτων συγκόλλησης που χρησιμοποιήθηκε για την 

ελάχιστοποίηση της παραμόρφωσης, των παραμενουσών καταπονήσεων και πλακοειδών 

σκισιμάτων. Προτάεις για την αποφυγή του πλακοειδούς σκισίματος γίνονται στην 

Οδηγία 014 της Γερμανικής Επιτροπής Μεταλλικών Κατασκευών. Η διαδικασία 

συγκόλλησης συντάχθηκε από μηχανικό συγκολλήσεων και εγκρίθηκε από 

αναγνωρισμένη αρχή που παρακολούθησε τις διαδικασίες συγκόλλησης ή έκανε 

επισκόπηση του υφιστάμενου πιστοποιητικού για έγκριση της προδιαγραφής 

διαδικασιών συγκόλλησης, των πιστοποιητικών του συγκολλητή και των ελέγχων 

σύμφωνα με τις προδιαγραφες. 

 

4.9.1 Διαδικασίες συγκόλλησης 

 

Η χρήση της διαδικασίας συγκόλλησης τόξου με αέριο που χρησιμοποιεί στερεό σύρμα 

όπως το MAG ή MIG απαγορεύτηκε αυστηρά. Ωστόσο οι διαδικασίες FCAW με αέριο ή 

χωρίς αέριο ήταν αποδεκτές. Όπου χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία MMAW αυτό έγινε με 

βασικά επενδεδυμένα ηλεκτρόδια με μέγιστο ποσοστό διαχυτού υδρογόνου κάτω από 

5ml/100gr. 
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4.10 Δοκιμασίες διαδικασιών 

 

Οι δοκιμασίες διαδικασιών έγιναν όπως συμφωνήθηκαν με την κοινοπραξία για κάθε 

τύπο συγκόλλησης. Για δοκιμασίες δυγκόλλησης όπου η επένδυση του υλικού 

εφαρμόστηκε ως μέρος το οποίο στην συνέχεια συγκολλήθηκε στο εργοστάσιο ή 

επιτόπου, η ίδια επένδυση εφαρμόστηκε στο δείγμα πριν γίνουν οι δοκιμασίες 

διαδικασιών. Το υφιστάμενο WPQR έγινε αποδεκτό εφόσον το επικύρωσε 

αναγνωρισμένη αρχή που συμμορφώθηκε από κάθε άποψη με τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται παρακάτω και εφόσον ήταν λιγότερο από 3 ετών. Το WPQR έγινε και 

παρουσιάστηκε σύμφωνα με το ΕΝ 15609:2004. Αυτό συμπεριλάμβανε εφελκυσμό, 

κάμψη, δοκιμή κρούσης Charpy σε εγκοπή V, δοκιμασίες σκληρότητας, εξετάσεις 

μακρογραφίας και μικρογραφίας σύμφωνα με το ΕΝ 1321:1997 και τις μη-

καταστρεπτικές δοκιμασίες. Πιστοποιητικά χυτηρίου για μητρικό και παιπάλη που 

χρησιμοποιήθηκε επισυνάπτονται στο WPQR. Εξωτερικό και συγκεκριμένο εργαστήριο 

και τρίτη αρχή πραγματοποίησαν δοκιμή συγκόλλησης, κατέγραψαν τις παραμέτρους 

συγκόλλησης και εκτέλεσαν όλες τις δοκιμές και εκθέσεις. Όλα τα WPQR συλλέχθηκαν 

σε ένα έντυπο που επισυνάπτεται στην διαδικασία συγκόλλησης. 

 

4.10.1 Δοκιμασία συγκόλλησης 

 

Οι δοκιμασίες συγκόλλησης περιλαμβάνουν δοκιμές κρούσης Charpy, δοκιμές 

εφελκυσμού και κάμψης σύμφωνα με τα ΕΝ ISO 15614-1:2004, ΕΝ 287-1:2004. Έγιναν 

επιπλέον δοκιμασίες σκληρότητας σε συγκολλημένο μέταλλο, περιοχές που 

επηρεάζονταν από την θερμότητα και μητρικό υλικό μακρο-τομής από κάθε δείγμα 

δοκιμασίας διαδικασίας συγκόλλησης, και κατεγράφη το αποτέλεσμα. 

 

4.10.2 Δοκιμασίες εφελκυσμού 

 

Έγινε μια εγκάρσια δοκιμή εφελκυσμού και η εφελκυστική αντοχή δεν ήταν μικρότερη 

από την αντίστοιχη καθορισμένη ελάχιστη τιμή για το μητρικό μέταλλο. 
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4.10.3 Δοκιμασίες κάμψης 

 

Γωνία κάμψης για δοκιμασίες κάμψης που έγιναν σύμφωνα με το BS EN 910:1996.  

Ελαφρύ σκίσιμο στα άκρα του δοκιμίου δοκιμής δεν σηματοδοτεί αποτυχία της 

δοκιμασίας διαικασίας. 

 

4.10.4 Δοκιμασίες κρούσης Charpy σε εγκοπές V 

 

Οι δοκιμασίες κρούσης Charpy σε εγκοπές V για συγκολλήσεις κατ’ άκρον και περιοχές 

συγκολλήσεων που επηράζονταν από την θερμότητα έγιναν σύμφωνα με την ρήτρα 5.4 

του BS5400-6:1999 και το ΕΝ 10045-1:1990. 

 

4.11 Επιθεώρηση 

 

Όλοι οι επιθεωρητές συγκολλήσεων ήταν πιστοποιημένοι σε επίπεδο 2 σύμφωνα με το 

ΕΝ 473:2000, ASNT ή αντίστοιχο. Το φάσμα και ο τύπος επιθεώρηση συγκόλλησης σε 

εργοστάσιο και επιτόπου αναφέρονται σε σχέδια και σε φύλλο στοιχείων διαδικασίας 

συγκόλλησης και υποβλήθηκαν στην κοινοπραξία για εκ των προτέρων αποδοχή. Πριν 

την συγκόλληση το 100% των αρμών ελέγχθηκε μακροσκοπικά για καθέρισμα και 

προετοιμασία αρμού. Σε περίπτωση τυχαίου ελέγχου, η ελεγχόμενη περιοχή επιλέχθηκε 

από τον επιθεωρητή κατά προτίμηση και στα δύο άκρα των συγκολλήσεων, στην 

επανέναρξη συγκόλλησης και σε κάθε μέρος όπου οι δυσκολίες πρόσβασης και η θέση 

συγκόλλησης θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα ατέλειες συγκόλλησης και τυχόν 

αμφισβητήσιμες περιοχές. Το ελάχιστο μήκος που επιθεωρήθηκε ήταν 200mm. 

 

4.11.1 Μη-καταστρεπτικές δοκιμές συγκόλλησης 

 

Το ελάχιστο μήκος που επιθεωρήθηκε ήταν 200mm. Όπου διαπιστώθηκε ατέλεια έγινε 

επιπλέον επιθεώρηση γύρω από την ατέλεια. Αυτό δεν μείωσε το ποσοστό τυχαίων 

ελέγχων που απαιτούνται. Οι μη-καταστρεπτικοί έλεγχοι συγκολλήσεων έγιναν σύμφωνα 
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με τους γενικούς κανόνες του ΕΝ 12062:1998, και συμμορφώθηκαν με τα κατάλληλα 

πρότυπα :  

• Μακροσκοπική επιθεώρηση ΕΝ 970:1997 

• Διεισδυτικό βαφής ΕΝ 571-1:1997 

• Μαγνητικά σωματίδια  ΕΝ 1290:1998 & ΕΝ 1291:1998 

• Υπέρηχοι ΕΝ 583-1, ΕΝ 1712, ΕΝ 1713, ΕΝ 1714, ΕΝ 10160 

• Ραδιογραφία ΕΝ 1435:1997 & ΕΝ 12571:1998 

 

4.11.2 Πρόγραμμα μακροσκοπικής επιθεώρησης 

 

Όλες οι συγκολλήσεις έγιναν σε 100% μακροσκοπική επιθεώρηση. Υπολείμματα 

σκωρίας και πιτσιλιές συγκόλλησης αφαιρέθηκαν πριν την επιθεώρηση. 

 

4.11.3 Πρόγραμμα άλλων μη-καταστρεπτικών δοκιμών 

 

Μη-καταστρεπτικές δοκιμές σε συγκολλήσεις έγινα αφού πέρασαν τουλάχιστον 24 ώρες 

από την συγκόλληση ως εξής : 

• Κατασκευασμένο τμήμα 

1. Οι συγκολλήσεις εξωραφών συγκολλήσεως που έγιναν με αυτόματη διαδικασία 

όπως σύνδεση με εμβαπτιζόμενο τόξο ελέγχθηκαν κατά DP ή ΜΤ. Φάσμα 

δοκιμής 10%. 

2. Εξωραφές συγκολλήσεως που έγιναν με χειροκίνητη ή ημιαυτόματη διαδικασία 

σύνδεσης με τόξο ελέγχθηκαν κατά DPή ΜΤ. Φάσμα δοκιμής 20%. 

• Επιτόπου συγκόλληση κυρίων (διαμηκών) συγκολλήσεων 

1. Πλήρης διείσδυση και πέρασμα ρίζας συγκολλήσεων κατ’άκρον: δοκιμασία DΡ 

100%. 

2. Πλήρης διείσδυση και πλήρης συγκόλληση κατ’άκρον: δοκιμασία UT 100% 

• Σε περίπτωση περιορισμένων συνθηκών, η δοκιμασία UT έγινε το νωρίτερο 48 

ώρες μετά την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων. 

• Κύριες συνδέσεις (καφαλοδοκοί με κύριες δοκούς) 
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1. Συγκολλήσεις κατ’άκρον: δοκιαμασίες UT 100% + δοκιμασίες DP 100% για 

εφελκυστικές συγκολλήσεις και 50% των ιδίων για συμπιεσμένες ή διατμημένες 

συγκολλήσεις. 

2. Εξωραφές συγκολλήσεως με μόνο πέρασμα: δοκιμασίες ΜΤ 100% για 

εφελκυστικές συγκολλήσεις και 30% της ίδιας για διατμημένες και συμπιεσμένες 

συγκολλήσεις. 

3. Εξωραφές συγκολλήσεως με πολλαπλά περάσματα: δοκιμασίες DT 100% για το 

πρώτο πέρασμα συν δοκιμασίες ΜΤ 100% για εφελκυστικές συγκολλήσεις και 

30% των ιδίων για διατμημένες και συμπιεσμένες συγκολλήσεις. 

• Δευτερεύουσες συγκολλήσεις 

1.Δοκιμασίες DP ή MT 10% των συγκολλήσεων 

Όπου δεν αναφερόταν ρητά ίσχυσε η εξής συχνότητα δοκιμών (ποσοστό ανά 

στοιχείο): 

• 10% του συνολικού μήκους των εξωραφών συγκολλήσεως ελέγχθηκε με DP ή ΜΤ. 

• 100% όλων των συγκολλήσεων πλήρους διείσδυσης ή συγκολλήσεων με 

αυλάκωση εξετάστηκε με DP ή ΜΤ και UT ή RT. 

 

4.12 Δοκιμασίες παραγωγής 

 

Όπου χρειάστηκε συμμορφώθηκε σύμφωνα με τις εξής προδιαγραφές : 

 

4.12.1 Πρόγραμμα παραγωγής πλακών δοκιμίων 

 

Όπου δεν προσδιοριζόταν αλλιώς, περίπου 1 στα 5 ζεύγη πλακών για εγκάρσια 

συγκόλληση κατ’άκρον σε εφελκυόμενα πέλματα και 1 στα 10 ζεύγη για άλλες 

συγκολλήσεις κατ’άκρον αποτέλεσαν δοκιμαστικές πλάκες παραγωγής. Το συνολικό 

μέγεθος κάθε ζεύγους δοκιμαστικών πλακών παραγωγής επαρκεί για τον αριθμό και το 

μέγεθος των δοκιμίων που ελέγχθηκαν. Η ποιότητα του υλικού των πλακών ήταν ίδια με 

εκείνη των πλακών που συγκολλήθηκαν. Με την ολοκληρωση των συγκολλήσεων, οι 

δοκιμαστικές πλάκες παραγωγής δεν αφαιρέθηκαν μέχρι να σημανθούν κατά τρόπο που 
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είχε συμφωνηθεί με την κοινοπραξία για την ταύτιση τους με τους αρμούς στους οποίους 

συνδέονται. 

 

4.12.2 Δοκιμαστικές πλάκες 

 

Οι δοκιμαστικές πλάκες προετοιμάστηκαν σύμφωνα με το BS 1320:1997. Στις 

συγκολλήσεις κατ’άκρον οι πλάκες λήφθηκαν από τις πλάκες που κόπηκαν από την 

επέκταση στον αρμό της συγκόλλησης, ούτως ώστε η κατεύθυνση κύλισης ήταν 

παράλληλη με εκείνη των πλακών και η συγκόλληση συνεχής με την κύρια συγκόλληση. 

Διενεργήθηκαν οι παρακάτω δοκιμασίες στις δοκιμαστικές πλάκες παραγωγής. 

 

4.12.3 Εγκάρσια εφελκυστική δοκιμή 

 

Η εγκάρσια εφελκυστική δοκιμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ΕΝ 10002:2001. 

Έγινε μία εγκάρσια εφελκυστική δοκιμή που συμπεριλάμβανε επαρκή δοκίμια για την 

κάλυψη όλου του πάχους της πλάκας και η εφελκυστική αντοχή δεν ήταν μικρότερη από 

την αντίστοιχη προσδιορισμένη ελάχιστη τιμή για το μητρικό μέταλλο. Αν κάποιο 

δοκίμιο δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της δοκιμής έγινε και άλλη δοκιμή σε 

πλάκα δοκιμής από την ίδια παραγωγή. Αν οποιοδήποτε δοκίμιο από αυτή την περαιτέρω 

δοκιμή δεν ανταποκρινόταν στην απαίτηση της δοκιμής απορριπτόταν ο αρμός. 

 

4.12.4 Δοκιμή κάμψης 

 

Η δοκιμή κάμψης έγινε σύμφωνα με το ΕΝ 910:1996. Για υλικό πάχους μικρότερου των 

10mmέγινε μια εγκάρσια δοκιμή κάμψης ρίζας και μια εγκάρσια δοκιμή κάμψης 

μετώπου. Για υλικό πάχου μεγαλύτερου ή ίσου των 10mm έγινε δοκιμή κάμψης στην μία 

πλευρά με επαρκή δοκίμια για την κάλυψη όλου του πάχους της πλάκας. Κατά την 

ολοκλήρωση της κάμψης διερευνήθηκαν τυχόν ατέλειες στην επιφάνεια εφελκυσμού του 

δοκιμίου και καθορίστηκε η αιτία τους πριν εγκριθεί ή απορριφθεί το δοκίμιο. Το ελαφρό 

σκίσιμο στα άκρα του δοκιμίου δεν αποτέλεσαι αιτία απόρριψης. Αν κάποιο δοκίμιο δεν 

ανταποκρινόταν στης απαιτήσεις της δοκιμής έγινε και άλλη δοκιμή σε πλάκα δοκιμής 



 24

από την ίδια παραγωγή. Αν οποιοδήποτε δοκίμιο από την περαιτέρω δοκιμή δεν 

ανταποκρίθηκε στην απαίτηση της δοκιμής απορρίφθηκε ο αρμός. 

 

4.12.5 Δοκιμασίες κρούσης Charpy σε εγκοπές V 

 

Οι δοκιμασίες κρούσης Charpy σε εγκοπές V έγιναν σε συγκολλημένο μέταλλο σύμφωνα 

με το BSEN10045-1:1990, σε συγκολλήσεις κατ’άκρον εγκαρσίως της κύριας 

εφελκυστικής τάσης, την οποία και φέρουν. Επιπλέον οι δοκιμασίες κρούσης Charpy σε 

εγκοπές V έγιναν στην περιοχή του ορίου συγκόλλησης του ΗΑΖ. Η θέση και ο 

προσανατολισμός των δοκιμίων, τα κριτήρια δοκιμασίας και αποδοχής και οι 

καθορισμένες ελάχιστες μέσες τιμές για δοκιμασίες κρούσης Charpy ήταν σύμφωνα με 

τις δοκιμές διαδικασίας. 

 

4.12.6 Δοκιμασίες στις καβίλιες 

 

Δοκιμασίες στις καβίλιες, δοκιμασίες ικανότητας, δοκιμασίες παραγωγής ρουτίνας και 

δοκιμασίες στο εργοτάξιο έγιναν σύμφωνα με το DIN 8563:1984 Μέρος 10. Καβίλιες 

που είχαν υποστεί κάμψη για δοκιμασίες αφέθηκαν στην θέση κάμψης. 

 

4.13 Αναλώσιμα 

 

Τα ηλεκτρόδια ή συνδυασμός των ηλεκτροδίων-ροής ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις 

για συγκόλληση του συγκεκριμένου υλικού εντός του ζητούμενου εύρους πάχους. Ο 

κατασκευαστής των αναλωσίμων παρείχε την κατάλληλη πιστοποίηση. Τα ηλεκτρόδια 

ήταν στεγνά και σε κατάλληλη κατάσταση για χρήση. Το μέγεθος του ηλεκτροδίου, το 

μήκος τόξου, η τάση και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ταίριαζαν με το πάχος του 

τύπου του υλικού αυλάκωσης, τις θέσεις συγκόλλησης και άλλες συνθήκες εργασίας. Το 

ρεύμα συγκόλλησης ήταν εντός των ορίων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή των 

ηλεκτροδίων. Έγινε δοκιμή παρτίδας σύμφωνα με το ΕΝ 729-2:1995. 
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4.13.1 Προστατευτικό αέριο 

 

Το αέριο ή το μείγμα αερίου που χρησιμοποιείται για προστασία είχε βαθμό 

συγκόλλησης και σημείο δρόσου -40°C ή χαμηλότερο. Κατόπιν αιτήματος της 

κοινοπραξίας, ο ανάδοχος ή κατασκευαστής παρείχε την πιστοποίηση από τον 

κατασκευαστή του αερίου ότι το αέριο ή το μείγμα του αερίου ανταποκρινόταν στις 

απαιτήσεις του σημείου δρόσου. Όπου η μίξη έγινε επιτόπου της συγκόλλησης, 

χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλοι μετρητές για την ανάμειξη των αερίων στις σωστές 

αναλογίες. Το ποσοστό των αερίων συμμορφώθηκε σύμφωνα με το WΡS. 

 

4.13.2 Αποθήκευση 

 

Τα αναλώσιμα συγκόλλησης που αφαιρέθηκαν από την αρχική συσκευασία 

προστατεύτηκαν και αποθηκεύτηκαν έτσι ώστε να μην επηραστούν οι συγκολλητικές 

τους ιδιότητες. Όλα τα ηλεκτρόδια που είχαν επένδυση χαμηλή σε υδρογόνο 

αγοράστηκαν σε ερμητικά κλειστά δοχεία ή υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία από τον 

χρήστη πριν την χρήση, σύμφωνα με τις οδηίες του κατασκευαστή. Αμέσως μετά το 

άνοιγμα του ερμητικού κλειστού δοχείου, τα ηλεκτρόδια αποθηκεύτηκαν σε φούρνους σε 

θερμοκρασία τουλάχιστον 120°C. Τα ηλεκτρόδια υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία το 

πολύ άλλη μία φορά. Ηλεκτρόδια που είχαν βραχεί δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αφού 

ανοίχθηκαν τα ερμητικά σφραγισμένα δοχεία ή αφού τα ηλεκτρόδια αφαιρέθηκαν από 

τους φούρνους θερμικής επεξεργασίας ή αποθήκευσης, η έκθεση τους στην ατμόσφαιρα, 

δεν ξεπέρασε τις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής για την συγκεκριμένη κατάταξη 

ηλεκτροδίων. Ηλεκτρόδια που εκτέθηκαν στην ατμόσφαιρα για περιόδους μικρότερες 

από τις επιτρεπόμενες επεστράφησαν σε φούρνο διατήρησης στους 120°C τουλάχιστον. 

Μετά από ελάχιστη περίοδο διατήρησης τεσσάρων ωρών στον φούρνο τα ηλεκτρόδια 

μπορούσαν να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
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4.13.3 Συγκόλληση με εμβαπτιζόμενο τόξο 

 

Συγκόλληση με εμβαπτιζόμενο Τόξο (SAW) έγινε με ένα ή περισσότερα μονά 

ηλεκτρόδια, ένα ή περισσότερα παράλληλα ηλεκτρόδια, ή συνδυασμός μονών και 

παράλληλων ηλεκτροδίων. Η απόσταση μεταξύ τόξων ήταν τέτοια που επέτρεπε να μην 

ψύχεται επαρκώς το στρώμα σκουριάς πάνω από το συγκολλημένο μέταλλο που 

παρήγαγε το πρώτο τόξο ώστε να προληφθεί η κατάλληλη κατακάθιση συγκόλλησης του 

επόμενου ηλεκτροδίου. Η SAW με πολλαπλά ηλεκτρόδια χρησιμοποιήθηκε για κάθε 

πέρασμα εγκοπής ή εξωραφής σθγκολλήσεως. Το ευτηκτικό που χρησιμοποιήθηκε για 

SAWήταν ξηρό και χωρίς σκόνη, σκωρία εξέλασης ή άλλα ξένα υλικά. Όλο το ευτηκτικό 

αγοράστηκε σε συσκευασίες που μπορούσαν να αποθηκευτούν υπο φυσιολογικές 

συνθήκες, για έξι μήνες τουλάχιστον χωρίς η αποθήκευση να επηρεάσει τα 

χαρακτηριστικά συγκόλλησης ή τις αντίστοιχες ιδιότητες. Το ευτηκτικό από 

συσκευασίες που είχαν πάθει ζημιά πετάχτηκε ή ξεράθηκε σε θερμοκρασία τουλάχιστον 

260°C για μια ώρα πριν την χρήση. Το ευτηκτικό τοποθετήθηκε στο σύστημα διανομής 

αμέσως μόλις άνοιξε η συσκευασία, ή όπου χρησιμοποιήθηκε από ανοιχτή συσκευασία 

πετάχτηκαν τα πρώτα 2,5 εκατοστά. Το ευτηκτικό που είχε υγρανθεί δεν 

χρησιμοποιήθηκε. Το ευτηκτικό SAW που δεν είχε τηχθεί κατά την διάρκεια της 

συγκόλλησης μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πάλι αφού ανακτηθεί με ηλεκτρική σκούπα, 

σκούπισμα ή άλλους τρόπους. Ο κατασκευαστής της συγκόλλησης είχε σύστημα για την 

συλλογή μη-τηγμένου ευτηκτικού, την προσθήκη νέου ευτηκτικού και την συγκόλληση 

με μείγμα αυτών των δύο, ούτως ώστε η σύνθεση και η κοκκομετρική διαβάθμιση στην 

μάζα του υλικού συγκόλλησης να παραμείνουν σχετικά σταθερές. 
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Κεφάλαιο 5 

Συνδέσεις με κοχλίες 
 

 

5.1 Τύπος κοχλία 

 

Οι υψηλού εφελκισμού κοχλίες και όλα τα περικόχλια και ροδέλες ήταν σύμφωνα με το 

ΕΝ ISO 898-1:1996 και το ΕΝ 20898, Ρ2 και Ρ7 και τα υπόλοιπα σχετικά Πρότυπα που 

αναφέρονται εκεί. Οι κοχλίες ήταν τύπου CLASS 10.9. Οι προεντεταμένοι κοχλίες 

συμμορφώθηκαν σύμφωνα με το DIN6914:1989. Σύμφωνα με το ΕΝ ISO898-1:1996, 

βίδες και εφελκυόμενες ράβδοι είχαν την εξής σήμανση : 

• Το σύμβολο της κατηγορίας ιδιοτήτων 

• Το εμπορικό όνομα του κατασκευαστή σε όλα τα προϊόντα που σημειώνονται με 

κατηγορίες ιδιοτήτων. 

 

5.2 Περικόχλια 

 

Σύμφωνα με το ΕΝ 20898-2:1994, τα περικόχλια είχαν την εξής σήμανση: 

• Το σύμβολο της κατηγορίας ιδιοτήτων 

• Το εμπορικό όνομα του κατασκευαστή σε όλα τα προϊόντα που σημειώνονται με 

κατηγορίες ιδιοτήτων. 

 

Όλα τα περικόχλια ήταν κατηγορίας CLASS 10. Τα περικόχλια που χρησιμοποιήθηκαν 

σε προεντεταμένους αρμούς HSFG ήταν σύμφωνα με το DIN 6915:1989. 

 

5.3 Ροδέλες 

 

Όλοι οι κοχλίες στερεώθηκαν με ροδέλες από σκληρυμένο ατσάλι κάτω από τα 

περικόχλια. Κωνικές ροδέλες χρησιμοποιήθηκαν όταν η κλίση του συνδεδεμένου μέρους 
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ξεπερνά το 2%, με προφυλάξεις για την πρόληψη της επιστροφής κατά το σφίξιμο. Οι 

ροδέλες που χρησιμοποιήθηκαν στους προεντεταμένους αρμούς ήταν σύμφωνα με το 

DIN6916:1989. 

 

5.4 Μηχανικές ιδιότητες και έλεγχος των κοχλιών 

 

Προσκομίστηκαν πιστοποιητικά μηχανικών ιδιοτήτων κοχλιών σύμφωνα με το ΕΝ ISO 

898-1:1996 και το ΕΝ 20898-Ρ2, Ρ7 και τα σχετικά Πρότυπα που αναφέρονται εκεί. 

Όλοι οι παραπάνω κοχλίες και εφελκυόμενες ράβδοι παραδόθηκαν με πιστοποιητικό 

ποιοτικού ελέγχου τύπου 3.1Β και με τον συντελεστή τριβής και την ισχύουσα στρεπτική 

ροπή. Όλοι οι έλεγχοι των συνδετήρων έγιναν σύμφωνα με το ΕΝ 898-1:1996 και το ΕΝ 

20898-7:1995 όπως ισχύουν. 

 

5.5 Αρμοί υψηλής αντοχής 

 

Η κατασκευή αρμών ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του DIN 18800:1990 και του DIN 

18809:1989 συμπεριλαμβανομένων όλων των επιπλέον απαιτήσεων που 

προδιαγράφονται για φέροντα στοιχεία, κατά κύριο λόγο υπό δυναμικά φορτία. 

 

5.5.1 Τύπος σύνδεσης 

 

Όλοι οι κοχλίες HSFG ακολούθησαν το DIN 18800-1:1990 παράγραφος 5.2.2. 

 

Τύπος: GV– ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 

 

5.5.2 Εγκατάσταση και σφίξιμο κοχλιών υψηλής αντοχής 

 

Οι κοχλίες HSFG τοποθετήθηκαν σύμφωνα με το DIN 18800-1:1990, cl.5.2.2, και το 

DIN 18800-7:1990, cl.3.3.3. Η μέθοδος και η συχνότητα βαθμονόμησης των διατάξεων 

σύσφιξης καθώς και η αλληλουχία σύσφιξης για μακρά ματίσματα εφαρμόστηκε στην 
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διαδικασία εργασίας πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σύσφιξης. Η βαθμονόμηση 

στρεπτικής ροπής ελεγχόταν καθημερινά πριν την έναρξη της διαδικασίας σύσφιξης. 

 

5.5.3 Συντελεστής τριβής 

 

Η μελέτη βασίστηκε σε τιμή συντελεστή τριβής 0,5 όπως απαιτεί το DIN 18800-1:1990, 

cl.8.2.2. Η επεξεργασία των επιφανειών προδιαγράφεται στο DIN 18800-7:1990, 

cl.3.3.3.1. Όλες οι επιφάνειες επαφής βάφτηκαν για αντιδιαβρωτική προστασία με αστάρι 

που παρείχε συντελεστή τριβής 0,5. Η προετοιμασία και η βαφή της επιφάνειας έγινε σε 

εργαστήριο κατασκευαστή χάλυβα σύμφωνα με την παράγραφο 6.7. Η απόδοση του 

αρμού με την προστατευτική κάλυψη αποδείχθηκε με εγκεκριμένα πιστοποιητικά 

εργαστηριακών δοκιμών για τα χαρακτηριστικά του ασταριού που χρησιμοποιήθηκε. Η 

ίδια επεξεργασία έγινε σε σφηνοειδής πλάκες και αρμοκαλύπτρες μετά την διατήρηση 

των οπών. 

 

5.6. Χρήση μετακινήσεων 

 

Οι μετακινήσεις χρησιμοποιήθηκαν μόνο για να έρθουν τα φέροντα στοιχεία στη σωστή 

θέση. Η χρήση τους σε κύρια φέροντα στοιχεία περιορίστηκε στον εντοπισμό των 

στοιχείων στις σωστές τους θέσεις. Η διεύρυνση των οπών βιδών δεν επιτράπηκε. 

 

5.7. Αποθήκευση κοχλιών 

 

Όλοι οι κοχλίες ήταν σε σφραγισμένα δοχεία. Σε κάθε δοχείο φαινόταν το όνομα του 

κατασκευαστή, ο τύπος του κοχλία, η ποιότητα και ο αριθμός παρτίδας. Πριν την χρήση 

όλοι οι κοχλίες και οι εφελκυόμενες ράβδοι παρέμειναν στην αποθήκη. Μετά το άνοιγμα 

τον δοχείων οι κοχλίες αποθηκεύτηκαν κάτω από κάλυμμα για προστασία από 

αποσάθρωση, σκόνη και άλλες αντίξοες συνθήκες. Δεν προστέθηκε γράσο, λιπαντικό ή 

οτιδήποτε άλλο πέρα εκείνου που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του κοχλία. 
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5.8. Σφηνοειδείς πλάκες 

 

Οι σφηνοειδείς πλάκες κατασκευάστηκαν από χάλυβα S355M ή Ν. Δεν συγκολλήθηκαν 

στα πέλματα εκτός όπου υπήρχε διαφορετική πρόβλεψη στα σχέδια. Η επιφανειακή 

επεξεργασία των επιφανειών επαφής των σφηνοειδών πλακών ήταν η ίδια με τις άλλες 

επιφάνειες επαφής του αρμού. 

 

5.9. Διάτρηση πλακών 

 

Πραγματοποιήθηκε διάτρηση όλων των οπών και δεν επιτράπηκε η διάτρηση ή υπο-

διάτρηση και διερεύνηση, καθώς και διόρθωση λάθος οπών με συγκόλληση. Η διάμετρος 

οπής των πεδίλων, αρμοκαλύπτρων και σφηνοειδών πλακών ήταν ως εξής: 

• Για βίδες έως Μ24 Οπή Φ = Κοχλία Φ + 2mm 

• Για βίδες έως Μ27 και άνω Οπή Φ = Κοχλία Φ + 3mm 
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Κεφάλαιο 6 

Αντιδιαβρωτική προστασία 
 

 

6.1 Γενικά 

 

Κάθε βαφή και προετοιμασία επιφάνειας έγινε σύμφωνα με το ΕΝ ISO12944:1989, 

εκτός όπου υπήρχε διαφορετική πρόβλεψη στην παρούσα προδιαγραφή. Το ακριβές 

Πάχος Ξηρού Χρώματος (DFT) κάθε στρώσης καθορίστηκε ανάλογα με τις 

συγκεκριμένες προδιαγραφές του κατασκευαστή της βαφής. Οι συνδυασμοί των υλικών 

αυτών εξασφάλισαν την απαιτούμενη ανθεκτικότητα, χωρίς σημαντικές επισκευές. Μετά 

την κατασκευή του μεταλλικού τεχνικού, πλήρης καθαρισμός με αμμοβολισμό και όλες 

οι άλλες επεξεργασίες επιφένειας που απαιτούνται έγιναν έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

απαραίτητη προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή. 

 

Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον που λήφθηκε σαν σημείο αναφοράς για την 

αντιδιαβρωτική προετοιμασία της γέφυρας, σύμφωνα με το ISO 12944:1998, ήταν: 

 

Κατηγορία Διαβρωσιμότητας C3-M (μέτρια) 

 

6.2 Ανθεκτικότητα 

 

Το απαιτούμενο επίπεδο ανθεκτικότητας σύμφωνα με το ISO 12944-1:1998, ήταν : 

 

Ανθεκτικότητα: ΥΨΗΛΗ (Η) πάνω από 15 έτη 
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6.3 Σύστημα επάλειψης 

 

Το σύστημα επάλειψης που επιλέχθηκε για την βαφή του μεταλλικού τεχνικού 

βασίστηκε σε αστάρι πυριτικού ψευδαργύρου, εποξειδική υπόβαση και τελική στρώση 

πολυουρεθάνης. Ο συνδυασμός των παραπάνω υλικών αναμένεται να εξασφαλίζει την 

απαιτούμενη περίοδο χωρίς σημαντικές επιδιορθώσεις. Η προμήθεια όλων των 

στρώσεων έγινε από τον ίδιο κατασκευαστή. Το χρώμα της τελευταίας στρώσης 

ορίστηκε στα συμβατά τεύχη. Το χρώμα της ενδιάμεσης στρώσης ήταν διαφορετικό τόσο 

από το αστάρι όσο και από την τελική στρώση. Οι λωρίδες επάλειψης είχαν διαφορετικές 

αποχρώσεις ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή κάλυψη. Τα υλικά επάλειψης που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των piece marks ήταν συμβατά με τυχόν ανώτερες 

και κατώτερες στρώσεις. Μετά την κατασκευή του μεταλλικού τεχνικού, έγινε πλήρης 

αμμοβολή σε Sa 2 ½ και κάθε άλλη απαιτούμενη επιφανειακή επεξεργασία για την 

επίτευξη της απαιτούμενης προετοιμασίας της επιφάνειας για βαφή. Το σύστημα 

επάλειψης που εφαρμόστηκε είχε περιληπτικά τα εξής βήματα: 

 

Βήμα 1: Αστάρι πυριτικού ψευδαργύρου (με βάση αιθυλίου) 80μmDFT 

Βήμα 2: Εποξειδική Επάλειψη                                                100 μmDFT 

Βήμα 3: Τελική στρώση πολυουρεθάνης                                60μmDFT 

ΣΥΝΟΛΟ: 240μm 

 

Το ακριβές πάχος ξηρού χρώματος (DFT) κάθε στρώσης καθορίστηκε ανάλογα με τις 

συγκεκριμένες προδιαγραφές του κατασκευαστή της βαφής. Σε καμία περίπτωση το 

συνολικό πάχος ξηρού χρώματος δεν ήταν μικρότερο απο την παραπάνω τιμή των 

240μm. To αστάρι και η εποξειδική επάλειψη εφαρμόστηκαν στο εργαστήριο. Η τελική 

εξάλειψη πολυουρεθάνης εφαρμόστηκε επιτόπου μετά την κατασκευή του τεχνικού. Για 

την περιοχή του αρμού με κοχλίες απαιτήθηκε ειδική διαδικασία που περιγράφεται στην 

παράγραφο 6.6.2. Το Βήμα 3 εφαρμόστηκε μερικούς μήνες μετά το Βήμα 2. Αυτό 

λήφθηκε υπόψη και δόθηκε εγγύηση απο τον κατασκευαστή της βαφής ότι αυτή η 

χρονική περίοδος δεν θα επηρέαζε το τελικό αποτέλεσμα καθώς και ότι υπήρχε 

συμβατότητα της εφαρμογής του σταδίου 3 επί του σταδίου 2 μετά το διάστημα αυτό. 
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6.3.1 Κοχλίες 

 

Το σύστημα επάλειψης που επιλέχθηκε για την βαφή όλων των κοχλιών μετά την 

εγκατάσταση και τον έλεγχο της στρεπτικής ροπής, όπου αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο 

είναι το εξής : 

• Δύο επαλείψεις από σκληρυμένο τροποποιημένο εποξειδικό αστάρι με χρωστική 

πολυαμιδίου και αλουμινίου υψηλών στερεών δύο συστατικών. 

• Μια τελική επάλειψη από βαφή πολυουρεθάνης. Το χρώμα βαφής ήταν το χρώμα 

του τεχνικού με βίδες. 

 

Το ελάχιστο σύστημα επάλειψης που εφαρμόστηκε μπορεί να συνοψιστεί στα εξής 

στάδια : 

Στάδιο 1: Εποξειδικό αστάρι   80μm 

Στάδιο 2: Εποξειδικό αστάρι   100μm 

Στάδιο 3: Τελική στρώση πολυουρεθάνης     80μm 

                                                                  ΣΥΝΟΛΟ: 260μmDFT 

 

6.3.2 Περιοχές επαφής με κοχλίες HSFG 

 

Οι περιοχές επαφής που χρησιμοποιούν κοχλίες HSFG βάφτηκαν με μία μόνο επάλειψη 

ειδικού ασταριού αλκαλιοπυριτούχου ψευδαργύρου πάχους 40μm DFT. 

 

6.3.3 Επιφάνειες ολίσθησης 

 

Οι επιφάνειες ολίσθησης μεταξύ στοιχείων περιστρεφόμενου πλαισίου και φορέα 

τεχνικού είχαν το ίδιο σύστημα βαφής με τους κοχλίες εκτός των μερών εκείνων που 

είναι σε επαφή. Οι επιφάνειες επαφής καλύφθηκαν με εποξειδική βαφή πολυαμιδίου 

επιφανειακής ανοχής 100μm DFT. 
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6.4 Βαφή προσωρινών τεχνικών 

 

Όλα τα προσωρινά τεχνικά, όπως οι αντιστηρίξεις ή άλλα τεχνικά που απαιτήθηκαν για 

κατασκευή και στην συνέχεια αφαιρέθηκαν, βάφτηκαν με την ελάχιστη διαδικασία που 

συμπεριλάμβανε αστάρι και μία εποξειδική στρώση του ίδιου συστήματος που επελέγη 

για την βαφή του κυρίως τεχνικού. Το χρώμα του προσωρινού τεχνικού ήταν 

διαφορετικό από εκείνο του κυρίως τεχνικού. 

 

6.5. Προετοιμασία επιφάνειας 

 

6.5.1 Γενικά 

 

Πριν την επεξεργασία της επιφάνειας η μεταλλική επιφάνεια είχε σκουριά 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β σύμφωνα με το ISO 8501-1:88. Μετά την κατασκευή 

πραγματοποιήθηκε η παρακάτω διαδικασία ώστε να επιτευχθεί καλή προεπεξεργασία της 

επιφάνειας πριν την εφαρμογή του τελευταίου συστήματος βαφής. 

1. Τα αιχμηρά αντικείμενα στρογγυλοποιήθηκαν ή εξομαλύνθηκαν με λείανση σε 

Rmin=2μm. 

2. Όλες οι συγκολλήσεις καθαρίστηκαν από σκουριά και σκωρία εξέλασης και 

αφαιρέθηκαν όλες οι πιτσιλιές συγκόλλησης. Οι συγκολλήσεις λειάνθηκαν ή 

επιδορθώθηκαν με κάποιο τρόπο για την αφαίρεση αιχμηρών άκρων και άλλων 

ανωμαλιών. Ο καθαρισμός έγινε με το χέρι ή με ηλεκτροκίνητο ή μηχανοκίνητο 

εργαλείο. 

3. Το λάδι και το γράσο αφαιρέθηκαν απο τις επιφάνειες του μετάλλου με 

σφουγγάρισμα, με γαλάκτωμα και με ξέπλυμα με καθαρό νερό. Το 

αποσαθρωμένο εργοστασιακό αστάρι πυριτικού ψευδαργύρου πάντα περιέχει 

υδατοδιαλυτά άλατα που πρέπει να αφαιρούνται. 

4. Όλοι οι μεταλλότυποι καθαρίστηκαν με τον κατάλληλο αμμοβολισμό. 

5. Οι στιλβωμένες περιοχές (π.χ. λόγω τριψίματος με συρματόβουρτσα) αν και 

ανέπαφες έγιναν πιο τραχιές με ακόνισμα ή αμμοβολισμό. 

6. Αφαιρέθηκε όλη η σκόνη από την επεξεργασμένη επιφάνεια πριν την βαφή. 
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6.5.2 Ξηρός Αμμοβολισμός 

 

Η προετοιμασία την επιφάνειας όλων των μεταλλικών μερών και αντιστοίχων 

συνδέσεων έγινε σύμφωνα με το ISO 8504:1988. Οι αμμοβολισμένες επιφάνειες 

συμμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 8501:1988 . 

 

Ο απαιτούμενος βαθμός προετοιμασίας αμμοβολισμού ήταν: 

 

Απαιτούμενο πρότυπο επιφανειακής καθαριότητας: Sa 2 ½ 

 

6.5.3 Εξοπλισμός 

 

Παγίδες λαδιού και ατμού τοποθετήθηκαν σε όλες τις γραμμές συμπιεσμένου αέρα που 

χρησιμοποιήθηκαν για το ακροφύσιο αμμοβολισμού των μεταλλικών επιφανειών ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι ο συμπιεσμένος αέρας δεν είχε λάδι και ατμό. Ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιούσε λειαντικά περισσότερο από μία φορά είχε σύστημα απομάκρυνσης 

σκόνης και κόσκινα για την αφαίρεση λεπτόκοκκων υλικών και μολυντών. 

 

6.5.4 Επιφανειακή τραχύτητα 

 

Η προετοιμασία του μεταλλικού υποστρώματος έγινε σύμφωνα με το ISO 8503:1988. 

Hεπιφανειακή τραχύτητα μετρήθηκε με συσκευή σύγκρισης διατομής επιφάνειας, όπως 

αναφέρεται λεπτομερώς στο ISO 8503:1988, Μέρος 2: 

 

Απαιτούμενος βαθμός διατομής επιφανείας: Μέτριος G 

 

Σε συγκολλήσεις και άκρα κοπής με φλόγα ήταν αποδεκτή τραχύτητα τουλάχιστον 

Ra=6,3μm ανάλογα με την εγγύηση του κατασκευαστή βαφής. Το μέγιστο εύρος 

επιφανειακής τραχύτητας δεν ξεπέρασε τα 100μm. 
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6.5.5 Λειαντικά 

 

Οι δοκιμές έγιναν χρησιμοποιώντας διάφορα μεγέθη λειαντικά για να καθοριστεί ποιό 

δίνει την προβλεπόμενη διατομή επιφανείας. Αυτό το μέγεθος λειαντικού 

χρησιμοποιήθηκε για όλες τις ακόλουθες διαδικασίες αμμοβολισμού. Η διαβάθμιση των 

λειαντικών για εξοπλισμό που χρησιμοποίησε λειαντικά περισσότερες από μία φορές 

ελεγχόταν σε τακτικά διαστήματα και προστεθηκαν καινούρια λειαντικά για να 

εξασφαλιστεί η διατήρηση της κατάλληλης διαβάθμισης. Η αγωγιμότητα των λειαντικών 

μετρήθηκε τακτικά. Τιμή αγωγιμότητας ≤200 mSiemens/m εγγυήθηκε την απουσία 

διαλυτών αλάτων στο λειαντικό υλικό. Οι ψηφίδες αποτελούνταν από νέο υλικό ή από 

μείγμα νέου και ήδη χρησιμοποιημένου υλικού αλλά με την σωστή αναλογία. Οι ψηφίδες 

δεν είχαν λάδι, σκόνη και άλλους μολυντές που ίσως να εμπόδιζαν την πρόσφυση του 

ασταριού. 

 

6.5.6 Τύπος λειαντικών 

 

Χρησιμοποιήθηκαν λειαντικά με μεταλλικές ψηφίδες. Δεν επιτράπηκε η χρήση υλικού 

αμμοβολής από μικρά κομμάτια σύρματος. Σε κινητές μονάδες αμμοβολής 

χρησιμοποιήθηκαν μη μεταλλικές ψηφίδες, μόνο για επιτόπου εφαρμογή για τοπική 

επισκευή. 

 

6.5.7 Καθαρισμός μεταλλοτύπου με υγρό λειαντικό 

 

Όλος ο γειτονικός ηλεκτρικός εξοπλισμός είχε επαρκή προστασίο απο το νερό. Οι 

εργασίες έγιναν με τρόπο ώστε να μην προκληθεί ζημιά σε άλλα μέρη εργασίας. Η 

τελική επιφάνεια καθαρίστηκε ξεπλένοντας με καθαρό νερό. Ο καθαρισμός 

συμπληρώθηκε με βούρτσισμα όπου ήταν απαραίτητο, για την απομάκρυνση τυχόν 

υπολειμμάτων. Τυχόν υπολείμματα σκωρίας στην βρεγμένη επιφάνεια αφαιρέθηκαν με 

ξηρά αμμοβολή πριν την εφαρμογή της βαφής. 
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6.5.8 Προετοιμασία μεταλλότυπου που έχει βαφεί παλαιότερα και έχει υποστεί 

βλάβη ή διάβρωση 

 

Οι διαβρωμένες περιοχές αποκαταστάθηκαν με φωτεινό μεταλλικό φινίρισμα και η 

τριγύρω περιοχή της βαφής τραχύνθηκε με μηχανικά εργαλεία λείανσης. Όπου 

χρησιμοποιήθηκε αμμοβολισμός η γύρω περιοχή της βαφής στην επικάλυψη ελέγχθηκε 

για πρόσφυση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το δέσιμο της δεν έχει χαλαρώσει ή 

καταστραφεί. Στις περιοχές που καθαρίστηκαν από αμμοβολή χρησιμοποιήθηκε ψηφίδα 

Sa 2,5 με χρήση μη-μεταλλικού λειαντικού. Η αμμοβολισμένη περιοχή εκτάθηκε ως τα 

50mm στις γειτονικές περιοχές και οι ακόλουθες στρώσεις βαφής επικάλυψαν τις 

περιβάλλουσες περιοχές κατά 25mm. Χαλαρή βαφή και βαφή που ξεφλουδίζεται 

αφαιρέθηκε και τα άκρα τέμνονται λοξά. Οι προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες 

στην συνέχεια καλύφθηκαν με το κατάλληλο επιδιορθωτικό αστάρι. Όπου έπρεπε να 

γίνουν περισσότερες από μία τοπικές επιδιορθώσεις κοντά η μία στην άλλη τότε έγινε 

απόξεση μεγαλύτερων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των σημείων που είχαν υποστεί 

ζημιές και προχωρήσαμε στην κατάλληλη διαδικασία αποκατάστασης. Βαμμένες 

περιοχές που ήταν γυαλιστερές λειάνθηκαν ελαφρώς με λειαντικό χαρτί 240 βαθμών 

ώστε να μπορεί η επιφάνεια να ακολουθήσει επικάλυψη. Αφαιρέθηκε τυχόν σκόνη που 

είχε παραμείνει στην επιφάνεια, με ηλεκτρική σκούπα ή συμπιεσμένο αέρα. 

 

6.5.9 Αστάρωμα αμμοβολισμένου χάλυβα 

 

Οι μεταλλικές επιφάνειες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμμοβολισμού 

καθαρίστηκαν ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλο το χαλαρό υλικό και τα προϊόντα 

αμμοβολισμού έχουν αφαιρεθεί. Πραγματοποιήθηκε στέγνωμα στην μεταλλική 

επιφάνεια πριν το ατάρωμα. Λάδι ή γράσο στην μεταλλική επιφάνεια που 

προετοιμάστηκε με αμμοβολισμό αφαιρέθηκε με γαλάκτωμα και έγινε ξανά 

αμμοβολισμός. Οι μεταλλικές επιφάνειες που είχαν υποστεί αμμοβολισμό βάφτηκαν με 

το προβλεπόμενο αστάρι. Πραγματοποιήθηκα αστάρωμα στις επιφάνειες πριν υπάρξει 

ορατή φθορά. Πριν την εφαρμογή άλλων στρώσεων βαφής, το αστάρι στέγνωσε πλήρως.  
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6.6 Προστασία αρμών υψηλής αντοχής με βίδες 

 

Για αρμούς HSFGB απαιτήθηκε κάλυψη μόνο με αστάρι. Ειδικό αστάρι πυριτικού 

ψευδαργύρου 50-60μm χρησιμοποιήθηκε για αντιδιαβρωτική προστασία του αρμού. Τα 

αστάρια που χρησιμοποιήθηκαν σε τέτοιες επιφάνειες επαφής ήταν κατάλληλα για την 

επίτευξη του απαιτούμενου συντελεστή τριβής.  

 

Ελάχιστος απαιτούμενος συντελεστής τριβής 0,5 

 

6.6.1 Αρμοκαλύπτρες – Σφηνοειδής πλάκες 

 

Η επεξεργασία όλων των πλακών που υπήρχαν στην κατασκευή του αρμού HSFG έγινε 

με το ίδιο σύστημα ασταριού που συμμορφώθηκε με τον συντελεστή τριβής. 

Εφαρμόστηκαν επιπλέον λωρίδες επάλειψης γύρω από την περίμετρο πλακών. 

 

6.6.2 Προετοιμασία επιφάνειας αρμού με βίδες μετά την ανέγερση. 

 

Όλες οι επιφάνειες επαφής και οι πλάκες που αφορούσαν αρμό HSFG παραδόθηκαν 

βαμμένες επιτόπου μόνο με αστάρι. Η εποξειδική επάλειψη των εκτεθειμένων πλακών 

αρμών έγινε μετά την ολοκλήρωση της τελικής σύσφιξης. Έτσι πραγματοποιήθηκε η 

εξής επιφανειακή επεξεργασία : 

1. Καθαρισμός του γράσου του αρμού με το κατάλληλο διαλυτικό και εξοπλισμό. 

2. Τρίψιμο με συρματόβουρτσα των βιδών κατά το πρότυπο ST2. 

3. Εφαρμογή επιφανειακού ασταριού. 

4. Εφαρμογή εποξειδικών επαλείψεων του επιλεγμένου συστήματος βαφής. 

 

Η τελική στρώση πολυουρεθάνης εφαρμόστηκε στο σύνολο του τεχνικού μετά την 

ανέγερση. Η ακριβής μέθοδος και ο εξοπλισμός περιγράφονται με την κατάλληλη 

διαδικασία εργασίας. 
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6.7. Επιτόπου συγκολλημένοι αρμοί 

 

Οι περιοχές όπου έγιναν επιτόπου συγκολλήσεις έμειναν άβαφες και καλυμμένες με 

ταινία μετά την αμμοβολή. Η βαφή των φερόντων στοιχείων που συγκολλήθηκαν 

επιτόπου εφαρμόστηκε 150mm μακρυά από τους συγκολλημένους αρμούς, και οι 

αλλεπάλληλες επαλείψεις έγιναν κλιμακωτά ανά 50mm ως εξής: 

 

Πριν την βαφή όλες οι συγκολλήσεις καθαρίστηκαν μηχανικά κατά το ίδιο πρότυπο όπως 

αρχικά και είχαν απαλές γραμμές περιγράμματος. Υπολλείματα συγκόλλησης και 

πιτσιλιές αφαιρέθηκαν με τρόχισμα. Όπου η διαδικασία συγκόλλησης άφηνε κατάλοιπα, 

αυτά ξεπλύθηκαν από την περιοχή συγκόλλησης με καθαρό νερό. Το αστάρι 

εφαρμόστηκε επιτόπου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων και 

επιθεωρήσεων. Εφαρμόστηκε ενδιάμεση στρώση το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με το 

χρόνο ωρίμανσης του ασταριού. Η τελική στρώση πολυουρεθάνης εφαρμόστηκε 

αργότερα, όπως και για το σύνολο του τεχνικού μετά την τελική και πλήρη 

συναρμολόγηση του τεχνικού. 

 

6.8. Εφαρμογή 

 

6.8.1 Αλληλουχία και σειρά εργασίας 

 

Η εφαρμογή βαφής έγινε όπως περιγράφεται στις διαδικασίες βαφής και στο EN ISO 

12944-7:1998. Πραγματοποιήθηκε όσο γρηγορότερα γινόταν και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προγράμματος. Οι ασταρομένες επιφάνειες βάφτηκαν μόλις το επέτρεψαν 

οι συνθήκες. Όλες οι βαφές ετοιμάστηκαν και εφαρμόστηκαν με αυστηρή συμμόρφωση 

προς τα φύλλα στοιχείων των κατασκευαστών ή γραπτών οδηγιών. Δεν 

χρησιμοποιήθηκαν αραιωτές ή καθαριστές περά εκείνων που πρότεινε ο κατασκευαστής 

της βαφής. Όλα τα υλικά κάλυψης ανακατεύτηκαν προσεκτικά πριν την εφαρμογή. Όπου 

υπήρχε  καθίζηση της χρωστικής έγινε ανακατανομή με μηχανικό αναδευτήρα ώστε να 

έχουμε ομοιόμορφο δείγμα. Για υλικά με δύο συστατικά που αναμείχθηκαν ξεχωριστά 

στην συσκευή ψεκασμού, το μείγμα με τον καταλύτη αναδεύτηκε με μηχανικό μείκτη. 
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Για επαλείψεις με πολλή χρωστική η ανάδευση συνεχίστηκε κατά την διάρκεια της 

εφαρμογής. Υλικά απο δύο συσκευασίες αναμείχθηκαν με μηχανικό αναδευτήρα και 

ήταν στις αναλογίες που έδινε ο κατασκευαστής της βαφή. Δεν επιτράπηκαν επιμέρους 

αναμείξεις από μεγαλύτερα δοχεία. Τα στόμια των δοχείων των διαλυτών ήταν κλειστά 

πάντα ώστε να μην εισέρχεται υγρός αέρας, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

συμπύκνωση. Περιοχές ασταρωμένες ή υποστρωμάτων που είχαν υποστεί ζημιές 

επιδιορθώθηκαν πρν την εφαρμογή περαιτέρω επαλείψεων. Η επιφανειακή 

προετοιμασία, οι τύποι βαφής και ο αριθμός των στρώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για 

την επιδιόρθωση ήταν ίδια με τα υφιστάμενα στην επιφάνεια που είχε υποστεί ζημιά. Οι 

βαμμένες επιφάνειες που είχαν παραβαφτεί καθαρίστηκαν και στέγνωσαν πριν την 

εφαρμογή άλλης στρώσης βαφής. Η σκόνη αφαιρέθηκε με βούρτσισμα ή ηλεκτρική 

σκούπα. Λάδι, γράσο ή άλλοι μολυντές αφαιρέθηκαν με γαλάκτωμα. Οι βαμμένες 

επιφάνειες που είχαν μολυνθεί από θαλασσινό αλάτι πλύθηκαν με καθαρό νερό. 

 

6.8.2 Βαφή με βούρτσα 

 

Οι βούρτσες ήταν σε καλή κατάσταση, του σωστού τύπου και στο σωστό μέγεθος για να 

ταιριάζουν στον τύπο βαφής και την επιφάνεια προς βαφή. Βαφή με πυκνότητα 

κατάλληλη για εφαρμογή με ψεκασμό δεν εφαρμόστηκε με βούρτσα, εκτός για πολύ 

μικρές επιφάνειες που δεν ήταν προσβάσιμες στον ψεκαστήρα ή για παρεμβολή στα 

άκρα και παρόμοιες θέσεις, καθώς και λωρίδες όπου χρειζόταν. 

 

6.8.3 Βαφή με κύλινδρο 

 

Τα άκρα καλύφθηκαν ή χρησιμοποιήθηκε μικρή βούρτσα αμέσως πριν την χρήση 

κυλινδρου. Δεν επιτράπηκε η εφαρμογή με κύλινδρο για εποξειδικά προϊόντα και 

αντιδιαβρωτικά αστάρια. 
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6.8.4 Βαφή με ψεκασμό 

 

Ο εξοπλισμός ψεκασμού, ειδικά τα ψέκαστρα με συμπιεσμένο αέρα, δεν 

χρησιμοποιήθηκαν διότι ο υπερψεκασμός, η αναπήδηση ή το νέφος βαφής προκαλούν 

ενόχληση κοντά στις εργασίες ψεκασμού. Το επιλεχθέν σύστημα βαφής ήταν το 

Airlessspray (εποξειδικό + πολυουρεθάνη). Έγιναν δοκιμές κι όπου ήταν απαραίτητο 

αλλάχθηκε η πίεση αέρα ή άλλα μεταβλητά στοιχεία του εξοπλισμού για να 

εξασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα σύμφωνα με το φύλλο στοιχείων του 

κατασκευαστή της βαφής. Οι βαφές εφαρμόστηκαν όσο ποιο ομοιόμορφα γινόταν ώστε 

να επιτευχθεί ομοιόμορφο πάχος επάλειψης. Το ψέκαστρο είχε την σωστή γωνία προς 

την επιφάνεια που βάφτηκε και την κατάλληλη απόσταση ώστα να αποφευχθεί ο 

υπερψεκασμός και ο ξηρός ψεκασμός. Ο χρόνος ξήρανσης τηρήθηκε αυστηρά σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών πριν την εφαρμογή δεύτερης στρώσης ή τον 

χειρισμό κάποιου μέρους. Κάθε στρώση βαφής ή ασταριού δεν ξεπέρασε τα 150 μm. 

Έτσι 200 μmDFT επιτυγχάθηκαν με δύο επαλείψεις των 100μm. 

 

6.8.5 Συνθήκες περιβάλλοντος 

 

Όπου δεν υπήρχε διαφορετική πρόβλεψη, δεν εφαρμόστηκε κανένα υλικό ούτε έγινε 

αμμοβολισμός όταν ίσχυε κάποιο από τα παρακάτω : 

• Η θερμοκρασία του μετάλλου ήταν λιγότερο από 3°C από το σημείο δρόσου. 

• Η θερμοκρασία του αέρα ήταν κάτω από 7°C. 

• Η σχετική υγρασία ξεπερνούσε το 85% ή όπως πρότεινε ο κατασκευαστής. 

• Η θερμοκρασία του μετάλλου ήταν χαμηλότερη των 10°C ή υψηλότερη των 30°C 

κατά την εφαρμογή. 

 

Λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις περιβάλλοντος δόθηκαν στο φύλλο στοιχείων υλικού 

της βαφής που επιλέχθηκε. Διατηρήθηκαν φύλλα καταγραφών που έδειχναν τις 

καθημερινές καιρικές συνθήκες συμπεριλαμβανωμένων των θερμοκρασιών και της 

υγρασίας καθώς και διακυμάνσεων των συνθηκών αυτών που επηρέαζαν την βαφή. Το 
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σημείο δρόσου μετριόταν κάθε τρείς ώρες και συγκρινόταν με την θερμοκρασία του 

μετάλλου. 

 

6.9. Χειρισμός βαμμένων στοιχείων 

 

6.9.1 Μεταφορά 

 

Όπου προβλεπόταν χρησιμοποιήθηκαν χερούλια για όλες τις εργασίες χειρισμού. Όπου 

δεν υπήρχαν χερούλια χρησιμοποιήθηκαν μόνο σαμπάνια από νάιλον ή αλυσίδες με 

προστασία ελαστικού. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς τα χαλαρά αντικείμενα 

πακεταρίστηκαν και δέθηκαν προς αποφυγή τριβής. 

 

6.9.2 Αποθήκευση 

 

Χρησιμοποιήθηκε πακετάρισμα με ξύλο για την αποφυγή της επαφής των βαμμένων 

επιφανειών που αποθηκεύτηκαν στο έδαφος. Τα βαμμένα στοιχεία που δεν στοιβάχτηκαν 

κάτω από κάλυμμα :  

• Στοιβάχτηκαν κατά τρόπο ώστε δεν υπήρχαν λιμνάζοντα νερά. 

• Η κάτω στρώση ανορθώθηκε πάνω από το έδαφος και την ζώνη παφλασμού 

βρχής. 

 

Η περιοχή πακεταρίσματος επαφής ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να μη προκληθεί ζημιά 

στις επαλείψεις, λαμβάνοντας υπόψη το σταθερό βάρος του συνολικού σωρού. Ο 

αριθμός των θέσεων πακεταρίσματος ήταν τέτοιος ώστε να μην υπάρχει παραμόρφωση 

του βαμμένου στοιχείου. 

 

 

 

 

 

 



 43

6.10. Υλικά βαφής 

 

6.10.1 Βαφή 

 

Όλες οι βαφές παραδόθηκαν σε δοχεία σφραγισμένα από τον κατασκευαστή. Το όνομα 

του κατασκευαστή, το χρώμα, ο τύπος βαφής, ο αριθμός παρτίδας, στοιχεία που 

αφορούσαν τις απιτήσεις αποθήκευσης και όλα τα κατάλληλα σύμβολα ασφαλείας 

φαίνονταν καθαρά σε κάθε δοχείο. Οι σημάνσεις στα δοχεία όριζαν σαφώς την 

κατάλληλη μέθοδο εφαρμογής. Ο κατασκευαστής προμήθευε δύο πακέτα βαφής σε 

σφραγισμένα δοχεία. Κάθε δοχείο είχε αρκετό υλικό για πλήρη παρτίδα βαφής σε 

σωστές αναλογίες. Όλα τα υλικά βαφής αποθηκεύτηκαν καλυμμένα, σε θερμοκρασίες 

μεταξύ 4°Cκαι 30°C. Η βαφή αποθηκεύτηκε έτσι ώστε κάθε παρτίδα χρησιμοποιήθηκε 

κατά σειρά παράδοσης. Υπήρξε ξεχωριστή αποθήκη για διαλυτικά καθαρισμού που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό ψεκαστήρων και βουρτσών. Δεν αποθηκεύτηκαν 

μαζί με βαφές ή αραιωτές βαφών ή εκεί που ετοιμαζόταν η βαφή για εφαρμογή. Δεν 

χρησιμοποιήθηκε βαφή με περιορισμένη ασφαλή διάρκεια ζωής μετά την περίοδο που 

δηλώθηκε στο φύλλο στοιχείων του κατασκευαστή. Τα εύφλεκτα υλικά αποθηκεύτηκαν 

σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

 

6.10.2 Φύλλο στοιχείων και ασφαλείας 

 

Υπήρξαν πλήρη φύλλα στοιχείων και ασφαλείας για όλα τα υλικά σχετικά με την βαφή. 

Τα φύλλα αυτά αναφέρουν τα εξής : 

• Όνομα προϊόντος 

• Χρώμα 

• Προτεινόμενη προετοιμασία επιφανείας 

• Στερεά όγκου 

• Πρακτικό ρυθμό επάλειψης 

• Προτεινόμενο πάχος ξηρού χρώματος, πάχος φρέσκου χρώματος. 

• Χρόνο ξήρανσης στην επιφάνεια 

• Ελάχιστο και μέγιστο χρόνο επανεπάλειψης 
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• Προτεινόμενες μεθόδους εφαρμογής 

• Προτεινόμενοι αραιωτές 

• Γενική σύσταση βαφής (χρωστική, συνδετική ύλη, διαλύτης) 

• Φυσικές ιδιότητες (ειδικό βάρος, σημείο ανάφλεξης) 

• Συντελεστές ασφαλείας, χαμηλότερο όριο έκρηξης και οριακή τιμή κατοφλίου 

για ατμό 

• Προφυλάξεις αφαλείας 

• Πρώτες βοήθειες για εισπνοή, κατάποση, επαφή με το δέρμα ή με τα μάτια 

• Απαιτήσεις εξαερισμού 

• Απαιτήσεις αποθήκευσης 

• Διαδικασία ρύπανσης ή διαρροής 

• Μέτρα προφύλαξης για φωτιά 

• Δόθηκαν ενδείξεις της επίδρασης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος όταν 

ήταν πάνω ή κάτω από τα πρότυπα θερμοκρασίας αναφοράς. Όλα τα φύλλα 

υπήρχαν σε επαρκείς ποσότητες ώστε να επιτρέπουν διατήρηση από του 

χειριστές. 

 

6.11 Επιθεώρηση επαλείψεων 

 

6.11.1 Γενικές απαιτήσεις 

 

Στις ακόλουθες αναφορές, ο «επιθεωρητής» ή οι «επιθεωρητές» σχετίζονται με τον 

επιθεωρητή ή τους επιθεωρητές εσωτερικού ελέγχου S/C. Όλο το προσωπικό 

επιθεώρησης επαλείψεων ήταν εκπαιδευμένο τουλάχιστον ως το 1ο επίπεδο (Session 1 

level) του Διεθνούς Προγράμματος Κατάρτισης και πιστοποίησης Επιθεωρητών 

Επάλειψης του NACE. Όλες οι επιφάνειες επιθεωρήθηκαν όταν είχε ολοκληρωθεί η 

προετοιμασία και αμέσως πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε βαφής ή άλλου υλικού 

επάλειψης που μας εξασφάλισε ότι δεν πέσαμε κάτω από τα πρότυπα προετοιμασίας 

επιφάνειας. 

 

 



 45

6.11.2 Επιθεώρηση συνθηκών επιφάνειας 

 

Οι μεταλλικές επιφάνειες που προετοιμάστηκαν με αμμοβολισμό επιθεωρήθηκαν ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι όλες οι ατέλειες όπως διαστρωματώσεις, επιφανειακές φολίδες, 

ρηγματώσεις και βαθιές εντομές επιδιορθώθηκαν ώστε να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική εφαρμογή των επαλείψεων. Ετοιμάστηκε ένα δείγμα επιφανείας 

αμμοβολισμένου χάλυβα όχι μικρότερο από 150x150x6 και προστατευμένο με 

σφραγισμένο διαφανές περιτύλιγμα το οποίο υποβλίθηκε στον επιθεωρητή και 

χρησιμοποιήθηκε για σύγκριση με τον προετοιμασμένο μεταλλότυπο. Το εύρος της 

επιφανειακής τραχύτητας επιφάνειας με αμμοβολισμό μετρήθηκε με συσκευή σύγκρισης, 

για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις της επάλειψης που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

 

Η καθαριότητα στις επιφάνειες με αμμοβολισμό εκτιμήθηκαν ώστε να καθοριστεί ότι δεν 

είχε : 

1. Σκόνη και φερτές ύλες 

2. Υδατοδιαλυτικά διαβρωτικά άλατα 

3. Λάδι και γράσο 

4. Σκωρία εξέλασης και ορατές αποθέσεις σκουριάς 

5. Αλκαλικές αποθέσεις συγκόλλησης 

6. Υγρασία  

 

6.11.3 Επιθεώρηση λειαντικών 

 

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε τακτά χρονικά διαστήματα και έλεγχος του 

λειαντικού που χρησιμοποιήθηκε για τον αμμοβολισμό ώστε να εξασφαλιστεί η 

διατήρηση της σωστής διαβάθμισης. Το λειαντικό που επαναχρησιμοποιήθηκε ελέγχθηκε 

για μόλυνση και απορρίφθηκε όλο το μείγμα εργασίας όπου διαπιστώθηκε μόλυνση. 
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6.11.4 Επιθεώρηση εφαρμογής βαφής 

 

Η εφαρμογή βαφής επιθεωρήθηκε σε όλα τα στάδια ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι 

επαλείψεις του συστήματος έγιναν σωστά και με την ορθή σειρά. Οι ενδιάμεσες 

επαλείψεις επιθεωρήθηκαν ώστε να εξασφαλιστεί ότι ήταν σε σωστή κατάσταση και ότι 

οι επιφάνειες είχαν προετοιμαστεί σωστά πριν βαφούν. Εφόσον οι ιδιότητες όπως ο 

χρόνος ωρίμανσης και ο μέγιστος χρόνος επικάλυψης και χρήσης δύο πακέτων βαφής 

σχετιζόταν με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ο επιθεωρητής επιβεβαίωνε ότι 

γινόταν η κατάλληλη πρόβλεψη στις πρότυπες εισηγήσεις του κατασκευαστή της βαφής. 

Εφόσον η μείξη και οι αναλογίες των δύο πακέτων ήταν κρίσιμες για την απόδοσή τους 

στην συνέχεια ο επιθεωρητής εξασφάλιζε ότι τα δύο συστατικά είχαν την σωστή 

αναλογία όπως πρότεινε ο κατασκευαστής της βαφής. Όπου οι προδιαγραφές επέτρεπαν 

την πρόσθεση περιορισμένων ποσοτήτων αραιωτών στις βαφές κατά την εφαρμογή με 

εξοπλισμό ψεκασμού ή στις κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος, ο επιθεωρητής 

εξασφάλιζε ότι μόνο σωστού τύπου αραιωτές χρησιμοποιήθηκαν και ότι η προστιθέμενη 

ποσότητα δεν ξεπερνούσε τις προδιαγραφές ή συστάσεις του κατασκευαστή βαφής, 

καθώς και ότι γινόταν καλή ανάμειξη. Με πρότερη συνεννόηση ο επιθεωρητής μπορούσε 

να πάρει δείγμα βαφής από κουτιά που μόλις είχαν ανοιχθεί για εργαστηριακές δοκιμές.  

 

6.11.5 Έλεγχος της επάλειψης βαφής 

 

Οι επαλείψεις ελέγχθηκαν για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές : 

1. Με μακροσκοπική εκτίμηση για ομοιομορφία, χρώμα, ρυτίδωση, φουσκάλες με 

αέρα, κρατήρες και ρηγματώσεις. 

2. Με όργανα για συμμόρφωση με : 

• Πάχος ξηρού και φρέσκου χρώματος 

• Σκλήρυνση 

• Πρόσφυση 

• Πορώδες 
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Όλες οι μέθοδοι ελέγχου συμμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO που 

παρατίθενται στο ISO 12944-7:1998. 

 

6.11.6 Πάχος φρέσκου και ξηρού χρώματος (WFT-DFT) 

 

Όσον αφορά το πάχος του ξηρού χρώματος, στο σύνολο της παρούσας προδιαγραφής ο 

μέσος όρος των ενδείξεων που λήφθηκαν για 10τ.μ. ήταν ίσος ή μεγαλύτερος του 

ονομαστικού πάχους και σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ένδειξη που ήταν πιο κάτω από 

το 80% του ονομαστικού πάχους. Όπου το DFT διαπιστώθηκε ότι ήταν μεγαλύτερο από 

το διπλάσιο του ονομαστικού DFT, η βαφή αφαιρέθηκε και η επιφάνεια ξαναβάφτηκε. 

Το πάχος του ξηρού χρώματος μετρήθηκε με ηλεκτρομαγνητικούς μετρητές. Το πάχος 

του φρέσκου χρώματος μετρήθηκε με comb ή wheel gauges. Όλα τα όργανα πάχους 

ξηρού χρώματος ήταν ηλεκτρομαγνητικού τύπου, βαθμονομήθηκαν σε σχέση με την 

τραχύτητα της αμμοβολισμένης επιφάνειας και χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. Επειδή ο επιθεωρητής ήταν ικανοποιημένος διότι οι 

μετρήσεις του πάχους ξηρού χρώματος έδειχναν ότι επιτυγχάνεται συνεχώς το επιθυμητό 

πάχος, δέχτηκε την χρήση μετρητών πάχους φρέσκου χρώματος για μετρήσεις ρουτίνας 

ενώ μετρήσεις πάχους ξηρού χρώματος έγιναν σε αραιότερα χρονικά διατστήματα. Οι 

μετρήσεις πάχους φρέσκου χρώματος έγιναν αμέσως μετά την εφαρμογή της βαφής όσο 

συχνά ήταν απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι επιτεύχθηκε συνολικά η προδιαγραφή 

πάχους ξηρού χρώματος. 

 

6.1.7 Σκλήρυνση και ξήρανση 

 

Χρειάστηκε κάποιος επιθεωρητής να καθορίσει αν κάποια επάλειψη είχε σκληρύνει 

επαρκώς ή όχι για χειρισμό ή για εφαρμογή διαδοχικών επαλείψεων. Χρησιμοποιήθηκε 

δοκιμής σκληρότητα Pencil ή δοκιμή αντίστασης διαλύτη για εποξειδικές επαλείψεις και 

πολυουρεθάνη. 
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6.11.8 Δοκιμή πρόσφυσης 

 

Απαιτήθηκε επαρκής πρόσφυση μεταξύ βαφής και υποστρώματος. Έγιναν δοκιμές 

εξόλκυσης και τυχόν περιοχές που είχαν υποστεί ζημιές από τέτοιες δοκιμές 

επιδιορθώθηκαν. Απαιτήθηκε ελάχιστη τιμή 5MPa. 
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Συμπεράσματα 
 

Για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών, που αφορούν την φέρουσα μεταλλική κατασκευή 

πεζογέφυρας, δηλαδή τη βιομηχανοποίηση και ανέγερση αυτής, απαιτούνται τα 

παρακάτω: 

• Μεταφορά των α’ υλών στο εργοστάσιο. 

• Κοπή των πλακών σε CNC παντογράφους και διάτρηση τους σε CNC διατρητική 

μηχανή. 

• Κοπή των ραβδωτών στοιχείων στα κατάλληλα μήκη και διάτρησή τους, 

σύμφωνα με τα φύλλα κοπής. 

• Συναρμογή των επί μέρους τμημάτων της ανωτέρω παραγράφου σε ενιαία 

τμήματα με ταυτόχρονο έλεγχο της διαμόρφωσης των προς συγκόλληση στοιχείων. 

• Διαστασιολογικός έλεγχος του ολοκληρωμένου και συναρμολογημένου τμήματος 

πριν την συγκόλληση. 

• Συγκόλληση στις προβλεπόμενες θέσεις με πιστοποιημένες μεθόδους και από 

πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές. 

• Έλεγχος των εργασιών συγκόλλησης σε όλες τις φάσεις από Μηχανικό 

συγκολλήσεων. Ο έλεγχος συγκολλήσεων πραγματοποιείται με διεισδυτικά υγρά, 

μαγνητικά σωματίδια ή υπερήχους ανάλογα με την θέση και το πάχος των 

ελασμάτων και τον τύπο της συγκόλλησης (εσωραφή ή εξωραφή). 

• Βαφή των ολοκληρωμένων και συναρμολογημένων τμημάτων. Αφού καθαριστούν 

οι επιφάνειες στις κοπές και τις συγκολλήσεις εφαρμόζεται το σύστημα βαφής, 

σύμφωνα με τη μελέτη και με τις οδηγίες του προμηθευτή για την εφαρμογή των 

χρωμάτων. 

• Φόρτωση, μεταφορά στο έργο, εκφόρτωση και ανέγερση. Η φόρτωση των ετοίμων 

στοιχείων με γερανογέφυρες και η ανάρτηση πραγματοποείται με ιμάντες και με 

ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές στις βαφές. Η εκφόρτωση 

και προσωρινή αποθήκευση πραγματοποείται με οικοδομικό γερανό με την 

χρήση επίσης ιμάντων. 
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