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L{им технiчним свiдоцтвом пiдтверджусться придатнiсть будiвельних
виробiв зазначеного нижче найменування для застосування в будiвництвi
за показниками, наведеними у цьому технiчному свiдоцтвi.

Найменування будiвельного виробу
ЕЛАСТОМЕРНl ОПОРНl ЧАСТИНИ LASTO BLOCK

Призначення

для трАнспортних споруд, БудlвЕль тА споруд рlзномАнlтного признАчЕння

Заявник
ФlрмА,мАGЕвА SA"

ýOL|ýTRASSE 68, 8180 BuLAH, ýW|TZERLAND

Виробник
ФlрмА "MAGEBA ýА"

sOLlSTRAsSE 68, 8l80 вUцн, sWпzЕRцND



Опис фiзичних характеристик, властивостей та функцiонального
призначення будiвельного виробу

Еластомернi опорнi частини ЦSТ0 BLOCK е пристроями, що складаються iз об'еднаних
вулканiзацiою шарiв ryми i металу, що черryються, передають на опору вертикальнi навантаження i

забезпечують свободу кугових i горизонтальних лiнiйних перемiщень, що забезпечуються

деформацiею ryми. Рiзновидом е ryмово{тальна конструкцiя - ryмова опорна частина, оснащена
стальними пристроями, що здатнi обмежувати поздовжнi таlабо поперечнi перемiщення.

Матерiали та вироби, що використовуються для в1,1готовлення еластомерних опорних частин
ЦSТ0 BLOCK:

. внутрiшнi та зовнiшнi плити посилення повиннi бри виготовленi з сталi марки S 235
вiдповiдно до EN 10025. flля внррiшнiх плит мiнiмальна товщина повинна складати 2 мм, дя
зовнiшнiх - 15 мм дя опорних частин з внррiшнiми шарами ryми товщиною до 8 мм, 18 мм - при
шарах ryми товщиною бiльше 8 мм;

. значення умовного модуля зсуву для ryми при номiнальнiй температурi 23 0С t2 0С повинtlа
бути в межах Gg = 0,9 МПа t 0,15 мпа;

. мiцнiсть ryми на розрив для тестового зразка опорноi частини 214 МПа по випробуванню
згiдно lSO 37 тип 2;

. мiнiмальне видовження при розривi для тестового зразка опорноi частини 375 % по

випробуванню згiдно lSO 37 тип 2;
. мiнiмальний опiр на розтяг: дя натурального каучуку NRz8 кН/м, дя хлоропренового каучуку

CR:10 кН/м по випробуванню згiдно lSO 34-1 (метод А).

flопустима сфера застосування еластомерних опорних частин ЦSТО BLOCK:
- по геологiчних та геофiзичних умовах: - звичйнi умови будiвництва; будiвництво в сейсмiчних

районах; будiвництво на просадочних ipyнTax;
- по природно-клiматичних умовах: допустима розрахункова зимова темпераryра зовнiшнього

повiтря MiHyc 40 ОС (найхолоднiша п'ятиденка, забезпеченiсть 0,98); розрахушкова зимова
те[4пература зовнiшнього повiтря при будiвництвi об'епа - не нияне MiHyc 25 0С; сryпiнь агресивностi

зовнiшнього середовища - визначаеться прийнятими в проектi конкретними технiчними вимогами;

допустима зона вологостi визначаоться згiдно ДБН В.2.3,6-31;
- по силових впливах: дiапазон допустимих вертикальних навантажень на 0пOрну частину

регламенryеться опосередковано через граничний розмiр або дiаметр еластомерноТ пластини (а та Ь

або вiдповiдно ф i допустимий граничний центральний тиск на неТ оц, при l{ьом[ a,b,d<900 Ml,t.

0бласть застосування регламентуоться також граничними розмiрами по висотi опорноi частини, що
вiдповiдао за ii горизонтальне перемiщення. Висота приймаоться в дiапазонi 21 MMshS285 мм, що
вiдповiдао горизонтальному перемiщенню t4,2 MM<hs*225,0 мм;

_ по умовах експлуатацiТ: пiсля початку експлуатацii проводиться "нульове вимiрювання*, в ходi

систематичних обстежень здiйснюеться контроль зсувiв i KyTiB повороry як вздовж, так i впоперек oci

транспортноi споруди. 3начення деформацiй фiксують в апi з обстеження, вказавши покази

температури повiтря пiд час обстеження. 3овнiшнiй вигляд бокових поверхонь опорних частин,

доступних для огляду, контролюють вiзуально. На бокових поверхнях ryмових опорних частин не

повинно бути трiщин, оголення арматурних листiв. Боковi сторони ryмових опорних частин можугь

мати хвилясry поверхню. Недопустимими дефепами о загальне викривлення бокових поверхонь,

наявнiсть мiсцевих випирань ryми i непроклеювань по торцям сталевих листiв у виглядi мостикiв ryми,

що об'еднують розмiщенi поряд ryMoBi хвилi. При виявленнi таких дефепiв опорна частина пiдлягае

замiнi. Наявнiсть клиновидного зазору мiж ryмовою опорною частиною i опорною площадкою

прогоновоi будови чи балки не допускаоться,





Перелiк документiв, на пiдставi яких складено висновок щодо
пiдтвердження придатностi таких виробiв для застосування

'l. Висновок науково-технiчноi експертизи !П "flержавний дорожнiй науково-дослiдний iнститр
iMeHi М.П.Шульгiна" щодо придатностi дя застосування в будiвництвi еластомерних опорних частин
LASTO BLOCK виробництва Mageba SA (Швейцарiя) вiд 

,l4.05.2012,

2. Висновок державноi санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи
Ns 05.03.02_03/24428.

вiд 27,03,2012

3. Лист та Протокол Nq 01-2012 flослiдно-випробувальноi лабораторii УЗД ry
!ерхсехногенбезпеки в АР Крим експериментального визначення Фупи горючих та важкогорючих
матерiалiв згiдно з ГОСТ 12.1.044-89 зразкiв матерiалу EPDM (етилен-пропiлен-каучук), що входить до
складу конструкцiй Mageba опорних частин та деформацiйних швiв, що викорисговуються при
будiвництвi транспортних споруд, середньою товщиною 6,0 мм вiд 17.042012.

4. flБН В.2.6.-31:2006 "Теплова iзоляцiя будiвель".
5. ГOСТ 12.'1.044-89 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ

и материалов. Номенклатура покаэателей и методы их определения.".
6. 0672-CPD-050.31 1 Сертифiкат 0С.
7. EN 1337-3:2005 "Еластомернi опорнi частини".
8. Технiчнi описи матерiалiв.

Технiчне свiдоцтво видано на пiдставi рiшення
ради Мiнрегiону Украiни .. ]Q ,, травня 2О12 р.
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____,.,_ !]2 lP9"1l - <ПРаВИла обов'язКовi для центральних i мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевоfо самоврядування,
органiв держа_вноfО наIляду та контролю, юридичниХ l Фi]ичних oci6, якi здiй(нюють проекryвання, нове будiвництво, рекtiнсi'рукцiю,
ре(таврdцaю або ремоiт будiзель la (поруд, виробницlво i по(тачання будiвельних виробiв,ч


