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מבוא
א.

מטרת המפרט
מפרט זה קובע דרישות לתפרי התפשטות מתועשי כדלהל:
פרק  .1דרישות לאטימות התפרי
פרק  .2דרישות תכנוניות לחישוב תזוזות התפרי.
פרק  .3דרישות תכנוניות למרכיבי התפרי ודרישות לבדיקות התפרי ,לרבות בדיקות
החומרי והתאמת לתקני.
פרק  .4דרישות לייצור ובקרת איכות של התפרי.
פרק  .5דרישות להרכבת התפרי.
פרק  .6דרישות לסקירת מצב התפר ותחזוקה לאור #תקופת השימוש.

ב.

כללי
מערכת תפרי ההתפשטות של הגשרי מהווה חלק בלתי נפרד של מערכת איטו המסעות
וכתוצאה מכ #יש לה השפעה מהותית לאור #הקיי של הגשרי.
תפרי ההתפשטות מאפשרי תזוזה חופשית של המיסעה בעת העמסה אופקית ואנכית
)כוחות בלימה והתנעה ,רעידת אדמה וכד'( ,עקב שינויי הטמפרטורה העונתיי והיומיי
)התקצרות והתפשטות( וכ עקב הצטמקות וזחילה )התקצרות בלבד( בגשרי הבטו.
התפרי שומרי על אטימות המיסעה במצב של תזוזות אופקיות ואנכיות בכל מצבי
העמסה.
מיקו התקנת התפרי תלוי בסוג המיסעה .ככלל ,התפרי ממוקמי בקצוות מיסעת
הגשר בחיבור בי פלטת הגישה למיסעה מעל נציבי הקצה ,וכ בכל המרווחי בי חלקי
מיסעת הגשרי בעלי מספר מפתחי לגשרי מטיפוס סטטי מסוי )בדר #כלל מעל נציבי
אמצעיי(.
מטרת תפרי ההתפשטות לאפשר מעבר מי גש ו/או נוזלי ממקורות אחרי ,מעל
המרווחי בי האלמנטי הקונסטרוקטיביי ללא חדירת הנוזלי למקומות לא מתוכנני.
איטו פני המיסעה ,תפרי ההתפשטות והניקוז מהווי מערכת הגנה על הגשר מפני
קורוזיה.
ייעוד נוס) של קונסטרוקציית תפרי ההתפשטות בגשרי רכבת הינו חדירת /נפילת חצ*
מהגשר.
בהתבסס על ניסיו אחזקת הגשרי שנצבר בעול ובאר* ,נית להסיק כי אור #הקיי של
הגשרי תלוי בי היתר באופ ישיר מתכנו וביצוע נכוני של המערכת הנ"ל.
החל מאמצע המאה שעברה ,ע ההתקדמות הניכרת בתחו סקירת הגשרי ,התגלו מספר
רב של ליקויי באזורי התפרי אשר גרמו לנזקי כבדי במיסעות הגשרי ,בסמכי
ובניצבי עקב חדירת מי ונוזלי אחרי אשר גרמו לקורוזיה מואצת בה.
מצב זה הביא את מהנדסי הגשרי להעמקת הבנת החשיבות של תכנו וביצוע נכוני של
אזורי התפרי ,לרבות הקונסטרוקציה של התפר עצמו ,ואופ חיבורו לאלמנטי
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הקונסטרוקטיביי ואל מערכת האיטו.
במהל #החצי השני של המאה העשרי פותחו דרישות מפורטות לתפרי ההתפשטות מבחינת
הקונסטרוקציה של התפרי עצמ ,ה מבחינת התקנת במיסעת הגשר וה מבחינת
חיבור למערכת האיטו של פני המיסעה.
דרישות אלו הביאו להתפתחות התפרי ,מאלמנטי פשוטי המורכבי

מפחי

המותקני מעל הרווחי בי אלמנטי המיסעה ,לקונסטרוקציה מורכבת ואמינה הנותנת
מענה הול לאטימות מירבית של האזורי הבעייתיי הנ"ל.
אמינות התפרי בגשרי רכבת בעלי מסילה על גבי רבד ,חשובה עוד יותר עקב חוסר
האפשרות לבקרה שוטפת ,עקב קשיי הגישה לתפר המוסתר מתחת לשכבת הרבד.
ישנ גורמי רבי המשפיעי על אור #הקיי של התפרי ועל מצב התקי.
בחירת סוג התפר תלויה באופ פעולתו כחלק מהקונסטרוקציה וכ בתנאי השימוש
והסביבה בה הוא נמצא.
ג.

קלות ופשטות ההרכבה והתחזוקה
בזמ תכנו קונסטרוקציית התפר יש לייחס רמת חשיבות גבוהה לקלות ופשטות הרכבת
התפר.
כמוכ ,יש להתייחס ג לקלות ופשטות החזקתו.

ד.

רמות רעש נמוכות )לגשרי! עירוניי!(
בזמ תנועת הרכבת על גבי הגשר נוצרי רעשי אשר מוגברי באזור התפר .הרעשי
מהווי מטרד )במיוחד באזורי אורבאניי( ולכ יש להתייחס אליה בזמ התכנו.
יש לתכנ את התפר ע הגנה של מערכת אקוסטית כ #שרמת הרעש תעמוד בתקני
הרלוונטיי )מערכת עליונה ותחתונה( ,ובתאו ולווי יוע* אקוסטי.

ה.

אור #החיי! של התפר
אור #החיי של התפר מושפע מהגורמי הבאי:
.1

סוג וטיב חומרי הגל.

.2

טיב ייצור התפר במפעל.

.3

טיפול נגד קורוזיה.

.4

דיוק בהרכבת רכיבי התפר ,לרבות ריתו #וחיבורי ברגי.

.5

איכות הרכבת התפר בשטח ,לרבות התחברות למערכת איטו וניקוז.

.6

הגנה מכנית על התפר.

.7

תחזוקה שוטפת וטיפול תקופתי.
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פרק  – 1דרישות המבטיחות אטימות התפרי!
א.

הקונסטרוקציה של התפר צריכה להבטיח אטימות ותהווה חלק בלתי נפרד ממערכת האיטו
של מיסעת הגשר.

ב.

אי להשתמש בתפרי ללא הבטחת פינוי המי מהתפרי.

ג.

פרופיל הגומי של התפר חייב להיות רצי) לכל אורכו ,ג א התפר אינו ישר )אלכסוני ,משנה
כיוו בזווית חדה בתנוחה או בגובה(.
אי להשתמש בתפר המורכב ממספר פרופילי גומי נפרדי.
חיבור אלמנטי גומי בתפר ע זוויות יבוצע ע"י גיפור ח בתבניות המסופקות ע"י ייצר התפר.

ד.

אזורי המדרכות )תעלות תקשורת( יתוכננו ג ה בהתא לנ"ל.

פרק  – 2דרישות תכנוניות לחישוב התזוזות בתפרי!
2.1

כללי
בכל חישובי התזוזות בכל הטיפוסי של התפרי יש לבצע חישובי ובדיקות לתזוזות קצוות
המסעה כדלקמ:
א .עיבורי לינאריי אופקיי לאור #ולרוחב.
ב .עיבורי לינאריי אנכיי.
ג .עיבורי זוויתיי לאור #במישור אנכי.
ד .עיבורי זוויתיי לרוחב במישור אנכי.
ה .עיבורי זוויתיי במישור אופקי.

2.2

להל פרוט חישובי התזוזות הנדרשי:
א .חישוב התזוזות עקב שינויי הטמפרטורה העונתיי והיומיי )התקצרות והתפשטות(.
ב .חישוב התזוזות עקב העמסה אופקית כתוצאה מעומסי התנעה ובלימה.
ג.

חישוב השפעות לאור #זמ הנגרמות עקב הצטמקות וזחילה )התקצרות בלבד( בגשרי
בטו.

ד.

חישוב התזוזות עקב רעידות אדמה.

ה .חישוב התזוזות עקב העמסות אנכיות וסיבובי של קצוות פלטת המסעה.
ו.

חישוב התזוזות עקב ביצוע תחזוקה ותיקוני של הגשר ,לרבות החלפת סמכי קרוב
לתפר.

ז .חישוב תזוזות עקב אינטראקציה בי פסי הרכבת לבי פלטת המסעה.
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איור  – 1סכמה כללית של התזוזות האופקיות אורכיות

תכנית כללית

חת #לאור #הגשר

חת #לאור #הגשר
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חת #לאור #הגשר

תנוחה כללית
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איור  – 2סכמות של תזוזות אפשריות של קצוות פלטת המיסעה

מקרא:


תזוזה אופקית  UXבכיוו ציר הגשר נוצרת בעקבות שינויי טמפרטורה יומיי
ועונתיי ,זחילה והצטמקות בטו ,העמסה אופקית מבלימה והתנעה ,וכ מתזוזות בעת
רעידת אדמה.



תזוזה אופקית  UYבכיוו הרוחבי נגרמת כתוצאה מפעולת רעידות אדמה וכ כאשר
הזווית בי התפר ובי ציר הגשר לא שווה ל) 90 °בגשרי ע .(Skew
ההשפעה של שינויי הטמפרטורה הינה מזערית עקב הרוחב הקט של המיסעה ויש
לקחתה בחשבו רק בגשרי רחבי.



גודל התזוזה הכללית תלוי בגודל התזוזה בכיוו ציר הגשר ובגודל הזווית ).(skew



תזוזות אנכיות  UZעלולות להופיע בעקבות תזוזת הסמכי ע המצאות שיפוע אורכי
של פלטת מיסעה ,הזזות של נציבי )שקיעות( ,החלפת סמכי וסיבות תפעוליות
אחרות.



סיבוב  φxסביב ציר הגשר נגר עקב תזוזה/שקיעה של סמ #אחד לעומת השני כתוצאה
מהעמסה לא סימטרית.



סיבוב  φyמסביב לציר התפר מתרחש עקב העמסה אנכית של המיסעה.



סיבוב  φzנגר עקב השפעת הטמפרטורה )חימו חד צדדי ע"י קרינת השמש( ,עומסי
רעידות אדמה ,עומסי רוח ,ונדנוד של הנייד.
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2.3

קביעת טווח של טמפרטורות לבחירת התפר
א .לצור #בחירת התפר יש להתחשב בתזוזות של תפר ההתפשטות עקב הפרשי טמפרטורה
מקסימאלית ומינימאלית עונתיי.
ב.

הגדרת תכ של הפרשי טמפרטורה  ∆Tנדרשת לבחירה נכונה ויעילה של גודל התפר.

ג.

שיעור הפרשי הטמפרטורה מחושב כהפרש בי הטמפרטורה המקסימאלית והמינימלית.
∆T = Tmax-Tmin

2.4

השפעת הפרשי טמפרטורה על תזוזות
ערכי התזוזות של המיסעה ,והתפרי בהתא ,תלויי במספר פרמטרי.
א .התזוזות בתפר עקב הפרשי טמפרטורה עלולות להתרחש בשלושה מקרי:


התקצרות/התפשטות כתוצאה משינויי טמפרטורה יומיי ועונתיי;



התקצרות/התפשטות כתוצאה מהפרשי טמפרטורה בי פני המיסעה העליוני
והתחתוני )גרדינט טמפרטורה(;


ב.

2.5

סיבוב בתפרי עקב התחממות חד צדדית של המיסעה;

פרמטרי נוספי המשפיעי על חישובי הפרשי הטמפרטורה:


חומרי לבניית הגשר )בטו ,פלדה ,אלמנטי מרוכבי(;



עובי אלמנטי הגשר;



מצב תזוזה של מסעות הגשר וטמפרטורת התקנת התפר;



צבע הגשר )בהיר או כהה(;



סוג מבנה המסילה )נסיעה על הרבד או לחילופי על הבטו(;

קביעת תזוזות תכ עקב הפרשי טמפרטורה לאור #הגשר
א .חישוב תזוזות עקב הפרשי טמפרטורה יבוצע בעזרת הנוסחה:
∆L=αT *∆T*L
T

α

– מקד התפשטות תרמית.

 – ∆Tהפרשי טמפרטורה תקניי בהתא לת"י ;1227
L

– אור #התכ של פלטת המיסעה

אור #התכ של פלטת המיסעה מוגדר :חלק בי תפר התפשטות לבי הסמ #הקבוע
הקרוב.
בחישוב התזוזות יש לקחת בחשבו ג את מיקו הסמכי וסוג הסמכי.
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איור  – 3תכנית לחישוב "אור #מחושב של פלטת מיסעה"
באיור  3תפר ההתפשטות נמצא בנציב  .2סמכי קבועי נמצאי בנציבי  1ו.4
אור #מחושב של פלטת המיסעה יחושב לכל שדה בנפרד כדלקמ:

ב.

בי נציבי  1ו2

L=L1

בי נציבי 42

L=L2+L3

במקרה של טמפרטורת מינימו – המאמצי פועלי פנימה תו #כיוו* פלטת המיסעה
ומתיחת תפר ההתפשטות.

ג.

במקרה של טמפרטורת מקסימו – המאמצי פועלי לכיוו תפר ההתפשטות תו#
מתיחת פלטת המיסעה וכיוו* תפר ההתפשטות.

ד.

תזוזות עקב בלימה והתנעה מחשבי לשני מקרי – עבור טמפרטורות מקסימו
ומינימו של פלטת מיסעה בהתאמה .שילובי העומסי לפי ת"י .1227

ה .תזוזה יחסית של קצוות פלטות המיסעה אשר מופרדות ע"י תפר ההתפשטות נובעת
מפעולה של עומסי קבועי וניידי ,השפעת טמפרטורה בחת #אנכי )לאור #פלטת
המיסעה( .השפעתה גורמת ג לקימור אנכי.

2.6

השפעת הצטמקות וזחילה על התפר
על המתכנ לקחת בחשבו התקצרות המיסעה עקב זחילה והצטמקות .ערכי הגורמי הנ"ל
מחושבי בהתא להנחיות ת"י  466חלק .1
הרכבת התפרי מתבצעת לאחר זמ מסוי מביצוע יציקת פלטת המיסעה והוא המועד
המתוכנ להרכבת התפר .ער #התזוזות עקב הצטמקות וזחילה ייקבע בהתחשב במועד
המתוכנ הנ"ל.
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2.7

חישוב התזוזות עקב רעידות אדמה
א.

חישוב התזוזות התפרי יבוצעו על פי הנחיות ת"י  1227לרבות הפניות לתקני
זרי.

ב.

בקביעת התזוזות בתפרי יש להתחשב בשילובי העומסי כמפורט בת"י .1227

ג.

מומל* להתחשב בהמלצות התק האירופאי:

"Eurocode: Design of structures for earthquake resistance Part 2:
Bridge".
לשילוב טמפרטורה ורעידות אדמה.

2.8

השפעת התנעה/בלימה על התפר
תזוזות עקב תנועת הרכבות ה לא גדולות ,א #בסופו של דבר מביאות להרס הסמכי ותפרי
ההתפשטות ברב המקרי.
תזוזות מכוחות בלימה וההתנעה מחשבי לשילובי הבאי:

2.9

א.

טמפרטורה מקסימלית וכח מכוו לכוו התפר – גורמי למתיחת פלטת המיסעה
ולכוו* התפר.

ב.

טמפרטורה מינימלית וכח המכוו מחו* לתפר – גורמי לכוו* פלטת המסעה
ולמתיחת התפר.

השפעת האינטראקציה בי פסי הרכבת לבי פלטת המיסעה על תזוזות הקצוות של פלטת
המיסעה
א.

כתוצאה משימוש בפסי רכבת מרותכי ,קיימת פעולה משולבת )אינטראקציה( בי
מבנה המסילה לבי מבני גישור התומכי אותה .נושא זה דורש התייחסות מיוחדת
לתכנו ותחזוקה של מבני הגישור ומבנה המסילה .באזורי בה מסילת רכבת
עוברת מסוללת עפר אל מבנה הגשר ,יש צור #בבדיקה מעמיקה של התנהגות פסי
המסילה וההטרחות בה ועל קצוות מסעת הגשר במצבי העמסה שוני.
מתכנ המסילה ו/או גישור חייב להתבסס על פרמטרי גישור )כגו :אור #הגשר,
סכמה סטטית וסמכי הגשר( ופרמטרי המסילה )כגו :סוג הפס ,טמפרטורת סגירת
הפס ותנאי החזקה של הרבד(.

ב.

בהתא לגיליו תיקו מס'  2לת"י  1227לצורכי חישוב הטרחות בפסי רכבת
כתוצאה מפעולת האינטראקציה ,נדרש להשתמש בתק אירופאי )(EN-1991/2
ו/או בהנחיות לחישוב אינטראקציה המפורטות ב .UIC 774/3

ג.

במסמכי הנ"ל קיימת דרישה תכנונית עבור תוספת מאמצי ציריי בפסי
המסילה .תוספת המאמצי עלולה לגרו לקריעת פסי המסילה ו/או לאובד
יציבות.
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ד.

קריטריו תכנוני נוס) הקיי בתקינה ,הינו קריטריו הזזות יחסיות מקסימליות.
מבחיני בשלושה סוגי הזזות יחסיות:
.1

הזזה יחסית בי מבנה הגשר לבי מבנה המסילה כתוצאה מפעולת כוחות
התנעה/בלימה( δ max ≤ 4mm ) .

.2

הזזה יחסית בי שני מבני גשר סמוכי ו/או בי מבנה הגשר לבי סוללת
עפר כתוצאה מפעולת כוחות התנעה/בלימה ללא תפר התפשטות בפסי
רכבת ( δ max ≤ 5mm ) .

.3

הזזה יחסית בי שני מבני גשר סמוכי ו/או בי מבנה הגשר לבי סוללת
עפר כתוצאה מפעולת כוחות התנעה/בלימה ע תפר התפשטות בפסי רכבת
( δ max ≤ 30mm ) .
מטרת קריטריוני הזזות אלה היא להבטיח את מבנה הרבד במצב תפקודי
נאות למש #חיי המסילה.

לצורכי ביצוע תפרי התפשטות במבנה הגשר יש לקחת בחשבו את קריטריוני ההזזות
כתוצאה מחישובי האינטראקציה .א קיי מצב תכנוני שבו הותק תפר התפשטות במסילה
ולא נית לקיי דרישה של תזוזות יחסיות בי מבני הגשר ,יש לשקול להשתמש בתפרי חצ*
).(Ballast gap
תפרי חצ* מונעי מעיכה/הרפיה של מבנה הרבד לאור #זמ ושומרי על תנאי התחזוקה של
הרבד.
תפרי חצ* ימוקמו בדר #כלל באזורי של תפרי התפשטות של הגשר וייצרו תפר משולב.

איור  – 4דוגמת תפר חצ+
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 2.10השפעת התחזוקה והחלפת סמכי על התזוזות בתפרי:
בעת תכנו תפרי ההתפשטות יש לקחת בחשבו את התזוזות ושינויי הזויות כלהל:
א .תזוזת קצוות פלטות המיסעה בזמ הרמת פלטת מיסעה באזור הנציב לצור #ביצוע
תחזוקה ותיקוני של הגשר.
ב.

שינוי זווית ותזוזות יחסיות של פלטת המיסעה במישור אנכי עקב טיפול בסמכי.

 2.11קביעת רוחב תפר התפשטות בזמ ההרכבה
רוחב תפר התפשטות בזמ ההרכבה מחושב לפי הטמפרטורה בזמ ההרכבה ) .(Tרוחב זה
נקבע לפני קיבוע התפר.
אי דיוק בגודל הרווח של תפר ההתפשטות בזמ ההרכבה עלול לגרו לקריעת קונסטרוקציית
התפר בזמ טמפרטורה מינימלית )במידה והרווח בזמ ההרכבה היה גדול יותר מהנדרש לפי
טמפרטורת ההרכבה ) (Tאו למעיכת התפר ע"י קצוות פלטות מיסעה בזמ טמפרטורה
מקסימלית )במידה והרווח בזמ ההרכבה היה קט יותר מהנדרש לפי טמפרטורת ההרכבה
).(T
בפועל ,רוחב תפר ההתפשטות נקבע ע"י טבלאות המצורפות לכל סוג תפר בנפרד בתכניות
המתכנ ,בה רשו רוחב תפר ההתפשטות בזמ ההרכבה לפי טמפרטורת ההרכבה ).(T
בזמ תכנו פלטת מיסעה ,יש לשי לב למרחק בי מוטות הזיו האורכיי היוצאי לתו#
השקע במסעה עבור התפר.
המרחק בי המוטות צרי #להיות מתוא למרחקי בי בורגי העיגו ו/או מוטות העיגו של
התפר.

 2.12הנחיות לבחירת רוחב התפר והמבנה בהתא לתזוזת קצוות פלטות המיסעה – Movement
Range
רוחב ומבנה תפר ההתפשטות יקבע לפי סכו התזוזות של קצוות פלטות המיסעה בשלושת
המישורי.
יש להשתמש בסימ > <+כאשר פועלי כוחות מתיחה על תפר ההתפשטות.
יש להשתמש בסימ >< כאשר פועלי כוחות כוו* על תפר ההתפשטות.
כתוצאה מהערכי המתקבלי וחישוב התזוזות הצפויות יבחרו רוחב ומבנה תפר
ההתפשטות )הבדלי לפי מבנה התפר ,טיפוס ,חברת ייצור וכדומה(.
לאחר מכ ייקבע רוחב התפר בהתא לטמפרטורה ) (Tבזמ ההרכבה.

 2.13הנחיות לתכנו פלטת הגנה על התפר מפני שחיקת הרבד
כדי להג על התפר מפני שחיקה של הרבד ,יש להתקי פלטת מתכת מעליו כמפורט בתכניות
המתכנ ובפרק  3.12בהמש #לרבות ציפוי אנטי קורוזיבי .חיבור הפלטה יהיה אל בטו ההגנה
של האיטו ויבוצע ע"י עוגני כימיי מצד אחד בלבד כדי לאפשר את תזוזת הפלטה ועבודה
תקינה של תפר ההתפשטות.
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יש להקפיד על אור #העוגני כימיי כ #שלא יחדרו את עובי שכבת בטו ההגנה של האיטו
ולא יפגעו באיטו.
יש להשאיר שקע בשכבת בטו ההגנה בעובי של פלטת ההגנה כדי שפני פלטת ההגנה יהיו
במישור פני בטו ההגנה .כמוכ ,יש לבצע רווח לצור #תזוזה אופקית של הפלטה .הכל
כמפורט באיור  4כלהל.

איור  – 5פרט הגנת התפר מפני שחיקה
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פרק  – 3דרישות תכנוניות להכנה במסעה ובנציבי קצה למכלולי התפרי!
א.

בתכנו המסעה לרבות נציבי הקצה יש להכי שקעי עבור מכלול תפרי ההתפשטות.

ב.

מידות השקעי יתאימו לדרישות יצר התפרי.

ג.

הזיו בשקעי יתוכנ על פי הכוחות הפועלי בתפר והוא יהיה מורכב ממוטות מצולעי
רתיכי.
בכל מקרה הזיו יהיה מורכב ממוטות ,בקוטר  16מ"מ לפחות ובמסעות שלא יהיו גדולות
מ 20ס"מ.

ד.

הזיו יעוג היטב במסעה/נציבי קצה.

ה.

הזיו יתוכנ באופ שיאפשר שילוב קל ע בורגי ומוטות העיגו הבולטי מפרופיל התפר
וע הזיו הניצב.
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פרק  – 4דרישות תכנוניות למרכיבי התפרי! ודרישות לבדיקת התפרי! לרבות בדיקות חומרי!
והתאמת! לתקני!:
4.1

קטלוג היצר
א.

סוג התפר ומרכיביו ייבחרו על פי חישובי התזוזות כמפורט בפרק  2לעיל ובהתא
לקטלוג היצר.

ב.

יצר התפר יספק למזמי קטלוג עדכני של כל סוגי התפרי לפי התזוזות הצפויות
בתפרי.
לכל סוג תפר בקטלוג יפורטו כל מרכיבי התפר ,לרבות :חומרי גל ,גודל מרכיבי
התפרי ,סוגי המרכיבי וכדומה.

ג.

היצר ייצור את כל חלקי התפר בהתא לחישובי סטטיי ו/או מערכת ניסויי
של כל חלק בנפרד ושל התפר כמכלול.

ד.

הקטלוג יהווה חלק מהצהרת ואחריות היצר שהתפר עומד לעומסי ולתזוזות
הצפויות.
המזמי ,רכבת ישראל ,רשאית לדרוש חישובי ותעודות ניסויי וכל מסמ #אשר
מוכיח את תסבולת התפר לעמידה בעומסי ובתזוזות הצפויות של כל חלק בנפרד
ושל התפר כמכלול.

4.2

מרכיבי תפר התפשטות
תפרי התפשטות מורכבי בעיקר מהאלמנטי הראשיי הבאי:
א .פרופיל גומי נמש #אשר מקבל את תזוזות המבנה.
ב.

תופסות צדדיות אשר מבטיחות את קיבוע פרופיל הגומי הנמש #וע"י כ #את איטומו של
התפר.

ג.

פרופילי פלדה המעוגי לפלטת המסעה ו/או פלטת גישה.

ד.

מכלול ברגי המבטיח קיבוע.

ה .מילוי בשפות התפר לכיסוי והבטחת אטימות ויציבות התפר.
ו.

יריעות אלסטומריות לחבור ע מערכת האיטו של פלטת המסעה.

ז.

מערכת ניקוז סביב התפר.

ח .פלטת הגנה מעל לתפר.
להל שני מקרי של שילוב מערכת התפרי ע מערכת איטו המסעה:
מקרה  – 1כאשר ההגנה על מערכת איטו המסעה מתבצעת בעזרת בטו הגנה ראה איור .5
מקרה  – 2כאשר ההגנה על איטו המסעה מתבצעת בעזרת שטיח Ballast Mats
ראה איור .6
צורת ההגנה על האיטו תתבצע לפי החלטת המתכנ ובתאו ע אג) התכנו של רכבת
ישראל ,ולכל פרויקט בנפרד.
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איור  – 6הרכבת תפר התפשטות

איור  – 7הרכבת תפר התפשטות
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4.3

בדיקות וניסויי ע"י מעבדה מוסמכת בלתי תלויה
א .בחלק מהאלמנטי של התפר יידרשו בדיקות וניסויי ע"י מעבדה מוסמכת בלתי
תלויה.
ב.

המעבדה תהיה בעלת וותק של  5שני לפחות בתחו הנבדק.

ג.

המעבדה תהיה מאושרת לביצוע הבדיקות ע"י אג) תכנו רכבת ישראל.

ד.

כל הבדיקות והניסויי יבוצעו על פי התקני הרלוונטיי ויהיו חתומי ע"י ראש
המעבדה ,ע ציו התוצאות ועמידת לעומת דרישות התקני המפורטות מטה
והמאושרות ע"י אג) התכנו .

ה .הבדיקות יבוצעו לכל פרויקט ו/או מכרז ולכל סוג של תפר.

4.4

ו.

הבדיקות והניסויי הרשומי בהמש #הינ הכרחיי לאישור התפרי.

ז.

רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות וניסויי נוספי לכל האלמנטי
של התפר ולמכלול התפר ,ג א אינ מפורטי במסמ #זה.

פרופיל גומי נמש#
א .קיי מבחר גדול של פרופילי גומי לשימוש בתפרי התפשטות עבור תזוזות שונות.
ב.

פרופילי אלסטומריי מתחלקי לקבוצות הבאות )בהתא לתזוזות ולעומסי(:

ג.

 פרופיל סרט;
 פרופיל גומי ע חללי;
 פרופיל משוריי ע לוחות פלדה;
ליצור תפרי יש להשתמש בתערובת הכוללת גומי כלורופר ) (CRאו אלסטומרי שווה
ער.#

ד.

הגומי של תפר ההתפשטות צרי #להיות בעל עמידות גבוהה להתיישנות והתבלות .על
היצר לבצע ניסויי ובדיקות כלהל:
.1

ניסוי לבלייה והתיישנות לפרופיל הגומי
הניסויי והבדיקות חייבי להתבצע ע"י מעבדה מוסמכת בלתי תלויה כמפורט
לעיל ,ולפי הסדר הבא:
א .בשלב הראשו הדוגמה מועמסת  1.5x10מחזורי העמסה להתארכות ±15%
מההתארכות הנומינלית.
6
ב .בשלב שני הדוגמא מועמסת  1.0x10מחזורי העמסה נוספי.
להתארכות  30%מההתארכות הנומינלית.
6

ג .סה"כ 2.5x106 :מחזורי העמסה.
בדוגמא לא יופיעו סימני סדקי או קריעה.
נספח מס'  – 1דוגמת תוצאות בדיקות מדגמי להתיישנות וקריעה שבוצעו ע"י חב'
.MAURER
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.2

ניסוי להתארכות מקסימלית
הדוגמא מועמסת ל 500%מההתארכות הנומינלית.
בדוגמא לא יופיעו סימני סדקי או קריעה.
נספח מס'  – 2דוגמת תוצאות ובדיקות להתארכות שבוצעו ע"י חב' .MAURER
אור #הדוגמה הנבדקת צרי #להיות לפחות פי  1.5מהרוחב .תדירות העמסה צריכה
להיות בטווח של  3.5הר* .טמפרטורת האוויר בזמ הבדיקה לא תעלה על
טמפרטורת החדר.
הגומי יקובע למכשיר ההעמסה לפי הקיבוע של התפר בפועל.
הבדיקות לא ישנו את הקשיחות ההתחלתי של הדוגמה ביותר מ.20%

.3

4.5

ניסוי ובדיקות פיזיות לפרופיל הגומי
יש לבצע ניסויי ובדיקות לפרופיל הגומי ע"י מעבדה מוסמכת בלתי תלויה .
תוצאות הבדיקות צריכות לעמוד בדרישות של טבלת המאפייני:

פרופילי פלדה של התפר
א .כל חלקי הפלדה של התפר יהיו מעורגלי בח ויהיו מהסוגי הבאי :
 Fe-360, Fe-430, Fe-510כהגדרת ת"י  .1225הפלדה תהיה רתיכה.
ב.

כל סוגי הפלדה המשתמשי בתפרי התפשטות צריכי לעבור טיפול אנטיקורוזיבי
בהתא לתק " "TL/TP – KOR – Steel constructions 2002וכמפורט בטבלה.
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Corrosion protection system

Surface preparation

Target layer
thickness

½Sa 2

70 µm

EP-zinc powder

80 µm each DB

)EP (micaceous iron ore

GB
1.DB
2.DB
3.DB
4.DB

באיור  – 7מתואר באופ סכמתי האזורי בה יש לבצע טיפול אנטי קורוזיבי לפרופילי התפר.
הערה :באזור חיבור גומי התפר יש לבצע שכבת בסיס בלבד ).(GB

איור 8
ג.

יש לבצע בדיקות עובי שכבות הציפוי האנטיקורוזיבי והדבקת לתשתית .הבדיקות
יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת בלתי תלויה ולפי התקני הרלוונטיי.

ד.

יש לבצע בדיקות איכות הריתוכי .הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת בלתי
תלויה לפי ת"י  1225חלק  ,1ת"י  1026על כל חלקיו ולפי תקני רלוונטיי אחרי.
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4.6

תופסות צדדיות
התופסות הצדדיות של הגומי יהיו מפלדה כמפורט בסעי) .3.4
א.
ב.

4.7

4.8

במקרה של תופסות צדדיות מסגסוגת אלומיניו ,פרופילי האלומיניו יעמדו
בדרישות מפמ"כ  211חלק  (1994) 1ו/או בדרישות תקני רלוונטיי אחרי.
במקומות החיבור ע הפלדה ,יותק אלמנט הפרדה למניעת קורוזיה בי המתכות.
פרט החיבור יופיע בתכניות המופרטות וייבדק ויאושר עלידי המתכנ.

מכלולי ברגי
כל הברגי ,האומי והדיסקיות יתאימו לדרישות ת"י .1225
א.
ב.

דרגת חוזק הברגי תהיה  5.6 ,4.6כהגדרת ת"י  1225ולפי החלטת המתכנ.

ג.

האומי יתאימו לברגי המתאימי לה לפי דרגת החוזק שלה.
דרגת חוזק האומי תתאי לדרישות ת"י .1225

ד.

הדיסקיות יתאימו לדרישות ת"י .1225

ה.

כל מכלולי הברגי יעברו טיפול אנטי קורוזיבי ע"י גלבו בח לפי ת"י  918או
טיפול טרמודיפוזיוני.

לולבי גזירה ) (Shear Studsלעיגו פרופילי הפלדה בפלטות המסעה
א.

לולבי הגזירה יהיו בעלי ראש  Headed Studsלהבטחת העיגו בבטו.

ב.

ריתו #הלולבי לפרופיל התפר יבוצע בהתנגדות חשמלית בציוד מיוחד.
הלולבי יבואו ע שרוול קרמי ייעודי ויחוברו לפרופיל התפר בעזרת מכשיר
חשמלי ייעודי.

ג.

יש לבצע בדיקת ריתוכי לפי הנחיות התק האמריקאי A.D.S.D.1.1 -2006
 Production Controlאו תקני רלוונטיי אחרי ,לרבות בדיקות ויזואליות,
עוד) ריתו #ובדיקות כפיפה.

ד.

רשימת מסמכי נדרשי:
.1

נתוני ריתו #למערכת הריתו) #לדוגמא ELOTOP 2002 :מתוצרת חב'
 KOESTERגרמניה(.

.2

על הספק/המבצע להביא אישור של יוע* הריתוכי/מטלורג מורשה על
עמידת הריתו #בדרישות הנ"ל.
נתוני הזר וזמ הריתו.#

.3

תעודות טיב חומר לולבי הגזירה ) (sheer studsשרותכו לפרופילי תפרי
התפשטות.
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ה.

.4

תעודות בדיקת ריתוכי הלולבי לפרופילי התפר.

.5

תעודת טיב חומר לפרופילי הראשיי של תפרי ההתפשטות.

כמות המדגמי לבדיקות תהיה לפי המפורט בתק אמריקאי A.D.S.D.1.1-2006
או תקני רלוונטיי אחרי.
הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת בלתי תלויה ועל פי המפורט בתקני.
מנהל המעבדה יחתו ויאשר את הבדיקות וכ יכתוב חוות דעת המאשרת עמידות
ריתוכי הלולבי בדרישות התקני הרלוונטיי.

מכלולי עוגני כימיי:
כל העוגני יהיו כימיי ויהיו עמידי בויברציות.
א.

4.9

תעודת התאמת העוגני לדרישות תסופק ע"י היצר.
ב.

כל העוגני יתאימו לדרישות התק האירופאי  ETAG-001על כל חלקיו.

ג.

כל העוגני יעברו טיפול אנטי קורוזיבי כמפורט בסעי) .3.7

ד.

יש לבצע ניסויי שליפה ובדיקות ביצוע לעוגני כמוגדר בתק האירופאי
.ETAG-001

ה.

הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת בלתי תלויה.

ו.

פרוגרמת הבדיקות תיקבע ע"י המתכנ.

 4.10מערכת ניקוז התפר
א.

התפר ינוקז בעזרת צינורות ניקוז שרשוריי מנוקבי.

ב.

הצינורות יעטפו ביריעות בד גיאוטכני בלתי ארוג.

ג.

בתפרי שבה מתוכננת שוקת בתחתית התפר ,השוקת תבוצע מהייפלו
) (HYPALONאו חומר שווה ער.#

ד.

בתכנו המפורט הקבל יפרט את מיקו צינורות הניקוז בצידי התפר ,את השוקת
ואת הוצאת המי אל מחו* לגשר.
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הערה :מערכת הניקוז סביב התפר תבוצע לפי דרישה מפורשת של רכבת ישראל.

איור  – 9פרט ניקוז סביב התפר באזור תעלת תקשורת
4.11

4.12

פלטת הגנה על התפר
א.

כל התפרי יהיו מוגני מפני פגיעות הרבד.

ב.

ההגנה תבוצע בעזרת פלטת פלדה בעובי לפי תכניות מתכנ הגשר ,א #לא פחות מ
 12מ"מ.

ג.

תכונות הפלטה והטיפול האנטיקורוזיבי יהיו כמפורט בסעי) .3.5

ד.

שולי הפלטה יועבדו ע השחזת קצה )פאזה(.

ה.

הפלטה תקובע לבטו בעזרת עוגני כימיי מצד אחד של התפר בלבד ,כמפורט
בתכניות מתכנ הגשר.

דרישות תכנוניות להשפעות סביבתיות
בבחירת סוגי התפרי וחומרי הגל בסביבות אגרסיביות) ,כגו :תוואי הרכבות
א.
המובילות חומרי כימיי שוני ,באזורי תעשייתיי ,באזורי ימיי וכדומה(.
יש להתחשב ,בנוס) למפורט בסעיפי הקודמי בפרק  ,3ג בעמידות החומרי
המרכיבי את התפר ובהתאמת לסביבה ,כ #שהתפר ימשי #לתפקד לכל אור#
חיי התפר המתוכנני.
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חלקי המתכת יעברו טיפול מיוחד לשיפור עמידות בתנאי הקורוזיביי ,ובמידת
הצור #ישתמשו ג באלמנטי פלדה אלחלד )נירוסטה(.
במקרי אלה התכנו ילווה ע"י יועצי חומרי מתאימי לפי סוג החמר.
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פרק  – 5דרישות לייצור ובקרת איכות של התפרי!
5.1

תכניות ייצור מפורטות של יצר התפרי
א .לפני התחלת ייצור התפר ,הקבל יעביר לבדיקה ולאישור המתכנ ,דר #מנהל הפרויקט,
תכניות ייצור מפורטות של יצר התפר עבור מכלול התפר.
ב.

תכניות הייצור יהיו מבוססות על מערכת התכניות הרלוונטיות אשר יסופקו ע"י המתכנ
לקבל/ליצר.

ג.

תכניות הייצור יכללו בי היתר:
 .1גיאומטריית התפר המתאימה לגיאומטרית הגשר בפועל )תנוחה ,חתכי ופרטי(.
על הקבל לבצע מדידת מצב קיי ,לבדוק ולאמת את כל המידות ,הגבהי והזויות
באתר ולעדכ את התכניות בהתא.
.2

פרטי מפורטי של כל אלמנטי מכלול התפר ,לרבות :סוגי החומרי ,מידות ,סוג
טיפול אנטיקורוזיבי ,פרטי ניקוז ואיטו ,פרטי עליית התפר על הקירות בקצוות
הגשר ,עוגני ,ברגי ,פרטי חומר מילוי בצידי התפר ,פלטת הגנה וכדומה.

.3
ד.

שלבי ביצוע מפורטי של הרכבת התפר.

המתכנ יעביר את התכניות המאושרות עלידו לאישור סופי של אג) התכנו של ר"י.
המזמי )רכבת ישראל( רשאי לאסור את השימוש בקונסטרוקציית תפר כלשהי.

ה .יחד ע תכניות הייצור לקבלת אישור סופי ,על הקבל להעביר למתכנ ולר"י הצהרה על
אחריות לתפר למש 10 #שני לפחות ,וכ מסמכי המוכיחי שהקבל/יצר בעלי ניסיו
עבר מוצלח בתפרי הרלוונטיי.
ו.

התכניות והמסמכי הנדרשי יהיו בעברית או באנגלית בלבד ,ויועברו בקוב* אלקטרוני
ובנייר.

ז.

רק לאחר קבלת אישור המתכנ ואישור ר"י ,יהיה הקבל רשאי להתחיל בייצור התפר.

5.2

ייצור
ייצור התפרי יבוצע במפעל היצר לפי נוהל מאושר של מערכת לניהול איכות ).(ISO

5.3

תעודות ייצור נדרשות של המפעל:
א .תעודות לכל חומרי הגל הנדרשי לייצור אלמנטי התפר לפי הדרישות המפורטות
בפרק  3לעיל.
ב.

תעודות בדיקת התאמת כל אלמנטי התפר לגיאומטריה בתכניות ובפרטי.
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5.4

ג.

תעודות בדיקה של כל הריתוכי והתאמת לתקני הרלוונטיי.

ד.

תעודות בדיקת הציפוי האנטי קורוזיבי של כל חלקי הפלדה.

מסמכי ותעודות נלווי לאספקת התפרי:
א .תכניות ייצור מאושרות ע"י המתכנ וע"י ר"י.
ב.

תעודת אחריות ל 10שני לפחות המתאימה לנוהל דרישות רכבת ישראל.

ג.

תעודות ייצור של המפעל כמפורט בסעי) .4.3

ד.

אישור המפעל/היצר שכל חלקי התפר בוצעו בהתא לתקני רלוונטיי ,לרבות ציו
סוגי התפרי וכמות התפרי.

ה .דו"חות מלאי וחתומי של כל הבדיקות והניסויי שבוצעו ע"י מעבדות מוסמכות
ו.

ובלתי תלויות ,כמפורט בפרק .3
כל המסמכי והתעודות הנ"ל יהיו בעברית או אנגלית בלבד.
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פרק  – 6דרישות להרכבת התפרי!:
הרכבת התפרי תבוצע לפי תכניות המתכנ ותכניות הייצור המפורטות והמאושרות ובהתא
א.
לשלבי הביצוע ,המהווי חלק בלתי נפרד מתכניות הייצור.
ב.

לפני הרכבת תפר ההתפשטות ,יש לבדוק את התאמת מידות השקעי עבור תפר ההתפשטות
שתוכננו והוכנו מראש בפלטת המסעה/פלטת גישה ,ולבדוק התאמת הזיו הקיי הבולט
מפלטת המיסעה/פלטת גישה אל תו #השקעי.
במקרה שיתגלו חוסר התאמות מסוג כל שהוא ,יש לפנות למתכנ לקבלת פתרו.
אי לחצוב בטו ,לחתו #או לפגוע בזיו הקיי ללא קבלת אישור מראש ובכתב ע"י המתכנ.

ג.

הרכבת התפרי!:
.1
.2
.3

ד.

לפני הרכבת התפרי יש לבצע פעילות הכנה בתפר ,כמפורט במפרט הבי משרדי
בפרק הד בהפסקות יציקה.
יש לבצע ניקיו יסודי של הבטו ,להסיר מהזיו חלקי בטו רופפי ולכלו #ולחספס
את פני הבטו לעומק  7מ"מ.
יש לסלק שאריות חלקי תבנית ,כגו :ע* ,חלקי רשיתות וכדומה.

לפני קיבוע התפר ,יש לכוו את רוחב התפר לפי הטמפרטורה בזמ ההרכבה ) (Tכמפורט
בטבלה המצורפת לתכניות המתכנ.

ה.

פרופילי התפר ,יורכבו ביחידה אחת בשלמות ויוכנסו לתו #השקעי הנ"ל באופ שברגי
ומוטות העיגו ישולבו ע הזיו הקיי הבולט מפלטת המסעה אל תו #השקעי ,וע הזיו
הניצב; הכל כמפורט בתכניות המתכנ ובתכניות הייצור של היצר.

ו.

כוונו רוחב התפר על פי הרוחב המתוכנ בהתא לטמפרטורת ההרכבה והרכבת חלקי התפר,
יבוצעו בעזרת מתקני ייעודיי המבטיחי את היציבות ,מיקו מדויק ומתוכנ של התפר,
בכל שלבי הביצוע ועד לשלבי הסופיי של קשירת הברזל ,יציקת השקעי עבור התפר
ומילוי משני צידי פרופיל הגומי של התפר.

ז.

הרכבת התפר דורשת בי היתר ,ג ביצוע של פרטי ניקוז ואיטו לפי תכניות הייצור
המפורטות והמאושרות.

ח.

לאחר הרכבת פרופילי התפר ובדיקת פילוס ויציבות הפרופילי ,תבוצע יציקת השקעי
בבטו פולימרי בלתי מתכוו* בחוזק ב 60לפחות .סוג הבטו והרכבו יפורטו בתכניות
המתכנ.

ט.

לאחר יציקת השקעי יש לבצע ניקיו יסודי בחלל התפר לכל גובה פלטת המסעה ,להרכיב
את פרופיל הגומי של התפר ולקבע אותו לפי הפרטי בתכניות הייצור.

י.

לאחר הרכבת פרופיל הגומי יש לבצע מילוי משני צידי פרופיל הגומי ע"י חומר המפורט
בתכניות הייצור.
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יא.

עוגני כימיי
ביצוע עוגני כימיי לפי הוראות היצר.
יש להקפיד במיוחד על קוטר ועומק הקדח ועל ניקיו הקדח בעזרת קומפרסור אוויר לפני
החדרת הדבק.
החדרת הדבק תבוצע בעזרת אקדח ייעודי.
החדרת העוג לדבק תבוצע בעזרת סיבובי המקדחה.
יש לבצע בדיקות שליפה ובדיקות ביצוע לעוגני ע"י מעבדה מוסמכת בלתי תלויה כמפורט
בתק האירופאי .ETAG001

יב .

פרט סיו התפר בקצה המסעה
.1

תפר ההתפשטות יהיה לכל רוחב של פלטת המיסעה
בתו #הקיר הפנימי של תעלת התקשורת יבוצע חרי* אופקי על מנת לאפשר העברת
התפר.
התפר מסתיי ועולה על הקיר החיצוני של תעלת תקשורת – ראה איור .9

איור  – 10פרטי סיו! תפר ההתפשטות באזור תעלת תקשורת
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.2

במקרה ולא נית לבצע שקע לתפר בתחו תעלת התקשורת ,התפר המתועש יגיע
עד תעלת התקשורת.
בתחו תעלת התקשורת יבוצע אחד מהפתרונות הבאי:
א.

התקנת תפר התפשטות מתועש המתאי לעומס גשרי הולכי רגל וברוחב
המתאי לתזוזות הצפויות המחושבות לפי פרק  2לעיל.

ב.

עיבוי בטו ע שיפועי לכוו קולטני ניקוז כדי שנית יהיה להרכיב את
החוליות של התעלה הטרומית עבור תקשורת.
גובה ההגבהה יהיה  15ס"מ לפחות .ראה איור .10
הקולטני ימוקמו במרחק  1.5מ' לפחות מקצה הקונסטרוקציה של
הנציב.

איור 11
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הערה:
בכל החלופות הנ"ל של הרכבת התפר נדרש להרכיב פלטת הגנה אנכית על קיר פנימי של תעלת
תקשורת ע"מ להימנע מחדירת חצ* לתו #תעלת התקשורת.
בצד אחד יש לבצע חורי אובאליי כדי לאפשר הזזת המבנה העליו.
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פרק  – 7דרישות לסקירת מצב התפר ותחזוקה לאור #תקופת השימוש:
יש לבצע תחזוקה שוטפת של תפרי ההתפשטות בגשרי הרכבת.
א.
ב.

כחלק מהתחזוקה נדרש לבצע סקירות תקופתיות של מצב התפרי במועדי קבועי ,לפי
נוהל תחזוקה כפי שיוחלט על ידי רכבת ישראל.

ג.

להל רשימת תקלות אופייניות בתפרי בגשרי רכבת וסיבותיה:
.1

פגמי בפרופיל הגומי של התפר.

.2

פגמי במערכת האיטו של המיסעה באזור התפרי.

.3

פגמי בחלקי עיגו התפר וכ ברכיבי המקשרי של התפר.

.4

חדירת חצ* לתו #התפר וחסימתו.

.5

שחיקה ו/או קריעה של הגומי.

.6

קורוזיה של אלמנטי התפר.

.7

סתימת צינורות ניקוז.

.8

שחרור חיבורי ברגי או עוגני.

.9

תלישת עוגני.

.10

השפעה של חומרי אגרסיביי על כל חלק מאלמנטי התפר.

.11

בלאי והתיישנות של אלמנטי התפר השוני.

רב הפגמי הנ"ל גורמי לנזילות.
כיוו שתפרי ההתפשטות נמצאי מתחת לשכבת הרבד ,קשה לבדוק את תקינות התפרי
בצורה ישירה.
ד.

יש לבצע סקירה תקופתית של התפרי פע בשנה לפחות לאחר תקופת הגשמי.
כיוו שהתפרי מכוסי ברבד ,הסוקר יבח את אזור תחתית המיסעה מתחת לתפר ויבדוק
הא קיימי סימני נזילה באזור התפר ובנציב.
כמוכ יבדוק סימני לפגיעה בפלטת המיסעה של הגשר )סדקי ,חלודה ,קילופי ,שברי
וכדומה(.

ה.

בכל מקרה שבאזור התפר מבוצעת עבודות פרוק המסילות ורבד ,וקיימת אפשרות לחשו)
את התפר ,מומל* לבצע ג סקירה מעמיקה לתפר.
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ו.

הסוקר יעביר דו"ח ביקורת מסודר לפי נוהלי הסקירה של רכבת ישראל ובו יפרט את
רשימת הליקויי והממצאי בתפר.

ז.

במקרה שיתגלו ליקויי ,יש לבצע סקירה מעמיקה לצור #איתור הסיבות לליקויי
ולבחינה מעמיקה של מצב התפר והמיסעה.
הסקירה המעמיקה תבוצע לפי נוהלי רכבת ישראל ובשיתו) יועצי ומתכנני מתאימי.
על סמ #הסקירה המעמיקה יוחלט אופ הטיפול בתפר ו/או החלפת התפר כולו או חלקי
ממנו.

סיכו!:
מערכת תפרי ההתפשטות מהווה חלק בלתי נפרד של מערכת האיטו של הגשרי ,ועלכ יש לה
השפעה מהותית על אור #החיי של הגשר.
תכנו וביצוע נכוני של התפרי ,מאפשרי תזוזה חופשית של המיסעה בעת העמסות מסוגי
שוני ובכווני שוני מחד גיסא ,ושומרת על אטימות המיסעה בכל שלבי התזוזות והסיבובי של
המיסעה מאיד #גיסא.
אזורי התפרי מהווי נקודת תורפה בגשרי מעצ הגדרת ,ולכ נדרשי תכנו וביצוע נכוני
ומדויקי ,וכ תחזוקה שוטפת של הגשרי תו #הקדשת תשומת לב מיוחדת למצב התפרי
בגשרי.
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1 'נספח מס
MAURER 'דוגמת בדיקות מדגמי! להתיישנות וקריעה שבוצעו ע"י חב
Testbericht: DB130 Mattenprofil
Ermüdungsnachweis gemäß Ril 804.5201

Prüfkörper:

DB130 Matte Sach-Nr. 70160, 300mm lang
MAURER 7.0160 PD S1799 29/06

Vorrichtung: EW06-004

Zeit:

05.09.2006 - 15.09.2006

Ort:

Labor, Maurer Söhne München

Testdurchführung:
Testfrequenz 3,5Hz:
Laststufe 1:

1,5 x 106 Lastwechsel, Hub 24mm = ±15% Profildehnung
05.09.2006 - 12.09.2006, 1.501.487 Lastwechsel (⇒117h),
DB130 Matte ohne Beschädigung

Laststufe 2:

1,0 x 106 Lastwechsel, Hub 40mm = ±30% Profildehnung
12.09.2006 - 15.09.2006, 1.046.390 Lastwechsel(⇒81,5h),

,
DB130 Matte ohne Beschädigung
Gesamtlastwechsel:

2.547.877

Betriebsstunden:

198,5

Ergebnis:

Das Elstomerprofil und die original Klemmteile haben den
Ermüdungsnachweis ohne erkennbaren Schaden überstanden.

München, den 15.09.2006
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Testbericht: DB40 Mattenprofil

Ermüdungsnachweis gemäß Ril 804.5201

Prüfkörper:

DB40 Matte Sach-Nr. 70162, 300mm lang
MAURER 7.0162 PD S1799 25/06

Vorrichtung: EW06-004

Zeit:

13.07.2006 - 21.07.2006

Ort:

Labor, Maurer Söhne München

Testdurchführung:
Testfrequenz 3,5Hz:
Laststufe 1:

1,5 x 106 Lastwechsel, Hub 6mm = ±15% Profildehnung
13.07.2006 - 18.07.2006, 1.500.144 Lastwechsel (⇒117h),
DB40 Matte ohne Beschädigung

Laststufe 2:

1,0 x 106 Lastwechsel, Hub 12mm = ±30% Profildehnung
18.07.2006 - 21.07.2006, 1.024.610 Lastwechsel(⇒80h),

,
DB40 Matte ohne Beschädigung
Gesamtlastwechsel:

2.524.754

Betriebsstunden:

197,0

Ergebnis:

Das Elstomerprofil und die original Klemmteile haben den
Ermüdungsnachweis ohne erkennbaren Schaden überstanden.

München, den 21.07.2006
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Testbericht: DB80 Mattenprofil

Ermüdungsnachweis gemäß Ril 804.5201

Prüfkörper:

DB80 Matte Sach-Nr. 70159, 300mm lang
MAURER 7.0161 PD S1799 29/06

Vorrichtung: EW06-004

Zeit:

26.07.2006 - 04.08.2006

Ort:

Labor, Maurer Söhne München

Testdurchführung:
Testfrequenz 3,5Hz:
Laststufe 1:

1,5 x 106 Lastwechsel, Hub 12mm = ±15% Profildehnung
26.07.2006 - 31.07.2006, 1.501.487 Lastwechsel (⇒117h),
DB80 Matte ohne Beschädigung

Laststufe 2:

1,0 x 106 Lastwechsel, Hub 24mm = ±30% Profildehnung
01.08.2006 - 04.08.2006, 1.017.053 Lastwechsel(⇒79,5h),

,
DB80 Matte ohne Beschädigung
Gesamtlastwechsel:

2.518.540

Betriebsstunden:

196,5

Ergebnis:

Das Elstomerprofil und die original Klemmteile haben den
Ermüdungsnachweis ohne erkennbaren Schaden überstanden.

München, den 04.08.2006
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2 'נספח מס
MAURER 'דוגמת תוצאות ובדיקות להתארכות שבוצעו ע"י חב
Prüfprotokoll

500%-Dehnung von DB-Mattenprofilen

(nach RiL 804.5201, 4(5))

Anfangszustand

Endzustand nach ≥ 15 min

Prüfkörper:

DB 130-Mattenprofil

Sach-Nr.:

7.0205

Chargen-Nr.:

28/07

Dehnweg:

325 mm

Prüfergebnis:

keine erkennbaren Veränderungen

Datum / Prüfer:

09.08.2007 / EB-Pröll
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Prüfprotokoll

500%-Dehnung von DB-Mattenprofilen

(nach RiL 804.5201, 4(5))

Anfangszustand

Endzustand nach ≥ 15 min

Prüfkörper:

DB 80-Mattenprofil

Sach-Nr.:

7.0204

Chargen-Nr.:

31/07

Dehnweg:

200 mm

Prüfergebnis:

keine erkennbaren Veränderungen

Datum / Prüfer:

17.08.2007/ EB-Pröll
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