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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η κατασκευαστική διαδικασία της υλοποίησης
της γραµµής του ΟΣΕ Αθηνών - Θεσσαλονίκης, από την Χ.Θ. 374+625 έως Χ.Θ. 381+547, µε
χρήση για πρώτη φορά στην Ελλάδα της τεχνολογίας της Σταθερής Επιδοµής µε βάση το
σκυρόδεµα και εφαρµογή του συστήµατος Σ.Ε., Rheda. Η τεχνολογία της Σταθερής Επιδοµής,
µεταξύ των προαναφερθεισών χιλιοµετρικών θέσεων, εφαρµόζεται κυρίως σε σήραγγα αλλά και
σε ανοιχτή γραµµή καθώς και σε υπάρχουσες γέφυρες. Παρουσιάζονται οι αντίστοιχες
διαφοροποιήσεις και επισηµαίνονται ειδικά θέµατα τεχνολογικής και κατασκευαστικής φύσεως,
παράλληλα µε απαιτήσεις ειδικού µηχανολογικού εξοπλισµού.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατόπιν διαγωνισµού που διενεργήθηκε από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου “Κατασκευή επιδοµής της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής µε
εφαρµογή της µεθόδου «Σταθερής επιδοµής» (Slab Track) µεταξύ της Χ.Θ 374+625 έως Χ.Θ
381+547 της γραµµής Αθηνών - Θεσσαλονίκης”, µειοδότρια αναδείχθηκε η Κ/ξία µε την επωνυµία
«STRABAG Strassen und Tiefbau A.G. – ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.»
Το έργο αποτελεί τµήµα της νέας σιδηροδροµικής γραµµής Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Αφορά την
κατασκευή της επιδοµής µε τη µέθοδο της σταθερής επιδοµής, την σκυρόστρωση µερικών

(x)

Με τον όρο «Σταθερή Επιδοµή» αποδίδεται στα Ελληνικά ο όρος “slab track” (στα Αγγλικά), ή
“Feste Fahrbahn” (στα Γερµανικά), “voies sur dalles” (στα Γαλλικά), που αφορά την σύγχρονη
τεχνολογία κατασκευής Σιδηροδροµικών γραµµών.

µεταβατικών τµηµάτων καθώς και τις εργασίες ανακαίνισης της υπάρχουσας γραµµής στο Σ.Σ
Ραψάνης και την σύνδεσή της µε την σταθερή επιδοµή.
Το µεγαλύτερο τµήµα της σταθερής επιδοµής (10.786µ. µονής Σ.Γ.) είναι σε σήραγγες ενώ 2.661µ.
µονής Σ.Γ. σε επίχωµα (εκ των οποίων 313µ. µονής Σ.Γ. είναι σε γέφυρες) και 84µ. µονής Σ.Γ. σε
σκυρογραµµή (τοµείς µετάβασης).
Με την επιλογή σταθερής επιδοµής :
- επιτυγχάνονται ταχύτητες µεγαλύτερες και από 200km/h
- η συντήρηση της γραµµής (επίπονη-κοστοβόρα διαδικασία υπό τα µέχρι σήµερα δεδοµένα) θα
έχει ελάχιστο έως µηδενικό κόστος.
2. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.1. Σε ανοιχτή γραµµή
α) Μορφολογία σταθερής επιδοµής
Ο τύπος Σταθερής Επιδοµής που επελέγει από την υπηρεσία ήταν τύπου Rehda-Sengeberg.
Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό οι σιδηροτροχιές εδράζονται επί στρωτήρων (και συγκρατούνται επί
αυτών µε κατάλληλους συνδέσµους, εδώ τύπου Vossloh), οι οποίοι στρωτήρες µε την σειρά τους
εγκιβωτίζονται µέσω επιτόπου σκυροδέµατος (σκυρόδεµα πληρώσεως) σε φέρουσα οπλισµένη
πλάκα σκυροδέµατος (σκαφοειδούς διατοµής για την διευκόλυνση της εγκιβωτίσεως). Η φέρουσα
αυτή πλάκα πάχους 18cm εδώ (Β35 κατά DIN), µέτρου ελαστικότητας, Ε=34GPa, εδράζεται επί
σώµατος κατεργασµένου µε τσιµέντο αµµοχάλικου, (Κ.Θ.Α.), πάχους 40cm εδώ, και µέτρου
ελαστικότητας Ε ≅ 9000MPa, το οποίο µε τη σειρά του εδράζεται επί µη σταθεροποιηµένης µε
τσιµέντο στρώσεως (αντίστοιχης µε το 3Α της οδοποιίας), µέσου πάχους 21cm, και µε Ε=120MPa.
Η τελευταία αυτή στρώση εδράζεται επί της άνω καλά συµπυκνωµένης στρώσης διαµόρφωσης του
υπεδάφους.
Στο απλοποιηµένο Σχήµα 1, φαίνεται η γεωµετρία και τα χαρακτηριστικά του ως άνω
περιγραφέντος πολυστρωµατικού συστήµατος, χωρίς να φαίνονται κατασκευαστικές διαµορφώσεις
και άλλες λεπτοµέρειες.

Σχήµα 1

β) Παραδοχές φορτίσεων
Τα φορτία των σιδηροδροµικών συρµών που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό της Σ.Ε.
περιγράφονται από την φόρτιση πρότυπο UIC 71 και είναι όπως ορίζονται στην σύµβαση και
απεικονίζονται στο Σχ. 2.

Σχήµα 2
Κατά το πρότυπο αυτό λαµβάνονται 4 αξονικά στατικά συγκεντρωµένα φορτία των 125 kN το
καθένα σε αποστάσεις 1,60 m µεταξύ τους.
Τα φορτία αυτά προσαυξάνονται µε κατάλληλους συντελεστές ώστε να ληφθούν υπόψη και οι
πρόσθετες επιπονήσεις : λόγω κλίσης της σιδηροδροµικής γραµµής εξαιτίας της υπερύψωσής της
στις καµπύλες, λόγω δυναµικών καταπονήσεων από την κίνηση των συρµών, λόγω προσαυξήσεων
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΟΣΕ κ.α.
Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι εξής συντελεστές προσαυξήσεων :
i) Επαυξήσεις στατικών φορτίων
• Λόγω κίνησης των συρµών στις καµπύλες : 20%
• Λόγω απαιτήσεων ΟΣΕ :
25%

ii) Επαυξήσεις λόγω δυναµικών φαινοµένων f
• Για την εκτίµηση του συντελεστή προσαύξησης των στατικών φορτίων ώστε να

συνεκτιµηθεί και ο δυναµικός χαρακτήρας των φορτίων, κατά την κίνηση των συρµών
χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία J.Eisenmann.

Κατά την µεθοδολογία αυτή, ο συντελεστής προσαύξησης δίνεται από τον τύπο :
f = 1 + 3 * n * φ,
όπου :
Συντελεστής n : συντελεστής αυτός περιγράφει την ποιότητα της σιδηροδροµικής γραµµής,
ο οποίος για τους υπολογισµούς ελήφθηκε µε τιµή 0,1 (τιµή που αντιστοιχεί σε πολύ καλή
κατάσταση γραµµής)

Συντελεστής φ : Ο συντελεστής φ λαµβάνεται από τον τύπο :
φ1 = 1 +

V - 60
,
380

για επιβατικά και φ2 = 1 +

V - 60
, για εµπορευµατικά
160

όπου : V = η µέγιστη ταχύτητα µελέτης της σιδηροδροµικής γραµµής
Vmax = 200 Km/h για επιβατικά και
Vmax = 110 Κm/h για εµπορευµατικά

µε αντικατάσταση προκύπτει : φ1 = 1,368 και φ2 = 1,313 ⇒ φ = 1,368
και άρα ο συντελεστής προσαύξησης γίνεται : f = 1 + 3 * 0,1 * 1,368 ⇒ f = 1.411
γ) Παραδοχές πάχους στρώσεων
• Φέρουσα στρώση από πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος Φ.Π., ποιότητας Β35 (σύµφωνα µε

το DIN 1045)

- Πάχος (Φ.Π.)
- Ηµιπλάτος (Φ.Π.)
- Μέτρο Ελαστικότητας (Φ.Π.)

h(ΦΠ) = 180 mm
b(ΦΠ) = 1600 mm
Ε(ΦΠ) = 34 GPa

• Στρώση από θραυστό αµµοχάλικο κατεργασµένη µε τσιµέντο (Κ.Θ.Α.)

-

Πάχος (Κ.Θ.Α.)
Ηµιπλάτος (Κ.Θ.Α.)
Μέτρο Ελαστικότητας (Κ.Θ.Α)
Άνω µη σταθεροποιηµένη µε
τσιµέντο φέρουσα στρώση

h(KΘΑ) = 400 mm
b(ΚΘΑ) = 2050 mm
Ε(ΚΘΑ) = από 5GPa, GPa και 9,0 GPa
Ε(ΑΜΣΣ) = 0,12 GPa

δ) Παραδοχές υλικών
i) Επιτρεπόµενες τάσεις σκυροδεµάτων
• Φέρουσα πλάκα (Β35)

- Καµπτική εφελκυστική αντοχή
- Καµπτική εφελκυστική αντοχή µετά από 5·106
κύκλους φορτίσεως – αποφορτίσεως

5 MPa
0,85 MPa

• Στρώση από Κ.Θ.Α.

- Καµπτική εφελκυστική αντοχή
- Καµπτική εφελκυστική αντοχή µετά από 5·106
κύκλους φορτίσεως – αποφορτίσεως
ii) Σιδηροτροχιά UIC 60
- Ροπή αδρανείας
- Ροπή αντίστασης
- Μέτρο Ελαστικότητας

Ix = 30 550 000 mm4
Wx = 335 500 mm3
Ε = 210
Gpa

1,6 MPa
0,80 MPa

iii) Τύποι στρωτήρων
- Β301- GR W-60, B302- GR W-60, B303 – GR W-60ü
- µήκος στρωτήρα l = 2600 mm
- απόσταση µεταξύ στρωτήρων 66 cm (στους υπολογισµούς)
ε) Υπολογισµός των δυνάµεων που δρουν στην φέρουσα στρώση του σκυροδέµατος (Φ.Π.)
• Για τον υπολογισµό των δυνάµεων που δρουν επί των στρωτήρων και µέσω αυτών στην

φέρουσα στρώση του σκυροδέµατος (Φ.Π.) χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Zimmerman. Στην
µέθοδο αυτή η σιδηροδροµική τροχιά προσοµοιάζεται µε δοκό απείρου µήκους η οποία
είναι ελεύθερα εδραζόµενη επί συνεχούς ελαστικού µέσου (θεωρεία Winkler), θεωρώντας
ελατήρια στις θέσεις των στρωτήρων

• Τυπολόγιο της µεθόδου Zimmerman

Βύθιση της σιδηροτροχιάς : y. =

(ΣQi * n i )
2*b*L

∆ύναµη στην θέση του στρωτήρα : S = (b ∗ C) ∗ a ∗ y i
όπου : n =
ξ=

sinξ + cosξ
eξ

χ
,
L

L=4

4*E *I
,
b *C

b*C=c*a

• Υποχωρήσεις µεταξύ διαδοχικών στρωτήρων και αντιδράσεις.

Στα σχήµατα 3 και 4 παρουσιάζονται διαγραµµατικά οι υποχωρήσεις µεταξύ διαδοχικών
στρωτήρων και οι αντιδράσεις σε kN, αντίστοιχα.
στ) Αναπτυσσόµενες τάσεις στο πολυστρωµατικό σύστηµα.
Ο υπολογισµός των τάσεων στις διεπιφάνειες του πολυστρωµατικού συστήµατος (φέρουσα
στρώση 18 cm – στρώση από Κ.Θ.Α., 40cm – στρώση µε υλικό τύπου 3Α) έγινε σύµφωνα µε την
µεθοδολογία υπολογισµού Eisenmann υπό την παραδοχή αναπτύξεως πλήρους συνάφειας στην
διεπιφάνεια φέρουσας στρώσης από σκυρόδεµα και στρώσης Κ.Θ.Α.
Στο σχήµα 5, φαίνεται σχηµατικά η εξέλιξη των τάσεων από την πάνω επιφάνεια της φέρουσας
πλάκας από σκυρόδεµα (0,0) µέχρι και την κάτω επιφάνεια της στρώσης Κ.Θ.Α. (558 mm).
ζ) Περιορισµός ρηγµατώσεων στην φέρουσα πλάκα.
Για τον περιορισµό των ρηγµατώσεων στην φέρουσα πλάκα, επελέγη η µεθοδολογία της
ελεύθερης ρηγµατώσεως. Έτσι η πλάκα, µετά από κατάλληλες µελετητικές εκτιµήσεις,
στηριγµένες κυρίως στην Αµερικάνικη πρακτική, οπλίστηκε µε συνεχώς συγκολλούµενο οπλισµό
και συνεχή σκυροδέτηση της πλάκας (χωρίς αρµούς). Ο οπλισµός ετέθη στο µέσο του πάχους της

πλάκας και είχε ποσοστό ρs = As/Ac ≈ 0,9% (κύριος οπλισµός Φ20/20 και εγκάρσιος Φ16/40). Με
την τοποθέτηση του οπλισµού όπως παραπάνω αναµένεται ελεύθερη ρηγµάτωση µε εύρος ρωγµών
µικρότερο από 0,5mm και αποστάσεις µεταξύ των ρωγµών το πολύ 2m (για την δυσµενέστερη
τιµή πτώσεως θερµοκρασίας).

Σχήµα 3

Σχήµα 4

Σχήµα 5

2.2. Σταθερή Επιδοµή στην σήραγγα
Μέσα στην σήραγγα εφαρµόστηκε το ίδιο σύστηµα σταθερής επιδοµής. Το δάπεδο της σήραγγας
σε µερικές περιοχές ήταν κατασκευασµένο από σκυρόδεµα (κλειστή διατοµή) ενώ σε άλλες το
δάπεδο ήταν το βραχώδες πέτρωµα της περιοχής (ανοιχτή διατοµή). Για κατασκευαστικές ανάγκες
της σήραγγας στα δάπεδα ευρέθησαν εγκάρσιοι αναβαθµοί (σαµαράκια) ανά 200m περίπου.
Για την άρση αβεβαιοτήτων (που τεκµηριώθηκαν µελετητικά) διαφορετικής ελαστικότητας του
συστήµατος, κάτω από την φέρουσα πλάκα από σκυρόδεµα της σταθερής επιδοµής, αντί της
στρώσης Κ.Θ.Α. (όπως στην ανοιχτή γραµµή) χρησιµοποιήθηκε σκυρόδεµα C16/20 µέχρι το
δάπεδο της σήραγγας. Από µελετητικής απόψεως, υπολογίστηκαν και ελέγχθηκαν (µε την ίδια
µέθοδο όπως και στην ανοιχτή γραµµή) οι τάσεις στην διεπιφάνεια φέρουσας στρώσης και
στρώσης εκ C16/20.
Και µέσα στην σήραγγα, η φέρουσα πλάκα µελετήθηκε οπλισµένη όπως και στην ανοιχτή γραµµή.
2.3. Σταθερή Επιδοµή στις γέφυρες
Στο συγκεκριµένο έργο, έπρεπε η σταθερή επιδοµή να εφαρµοσθεί και επί υπαρχουσών γεφυρών
ενός ή δύο ανοιγµάτων, οπλισµένων ή προεντεταµένων, µε µέγιστο στατικό άνοιγµα γεφυρών περί
τα 20m. Οι γέφυρες αυτές δεν είχαν υπολογισθεί για να δεχθούν σταθερή επιδοµή, αλλά είχαν
υπολογισθεί για την κλασική σκυρογραµµή. Υπό αυτά τα δεδοµένα, και εφόσον τα φορτία της
σταθερής επιδοµής ήσαν µικρότερα, από αυτά για τα οποία ήσαν υπολογισµένες οι υπάρχουσες
γέφυρες, εφαρµόσθηκε επ΄ αυτών το ίδιο σύστηµα Σταθερής Επιδοµής, µε χρήση συνθετικού
υλικού «Stirodur» πάχους 30mm µεταξύ πλάκας καταστρώµατος γεφυρών και κάτω πέλµατος
φέρουσας πλάκας σταθερής επιδοµής (για την αποφυγή συνεργασίας µεταξύ τους) και κατασκευή
αρµών (στο σώµα της σταθερής επιδοµής) σε απόσταση µεταξύ τους περί τα 5m, για την αποφυγή
καµπτικής αλληλεπίδρασης φορέα γέφυρας και σώµατος σταθερής επιδοµής.
Για την ανάληψη των οριζόντιων δυνάµεων (τροχοπέδηση και παρόµοια) και την µεταφορά τους
από την σταθερή επιδοµή στον φορέα της γέφυρας, απαιτήθησαν διατµητικές κλείδες, οι οποίες εκ
των πραγµάτων κατασκευάσθηκαν εκ των υστέρων επί των φορέων των γεφυρών.
Υπό αυτά τα δεδοµένα :
- επανελέγθησαν οι φορείς των γεφυρών για την επάρκεια τους
- εκτιµήθηκε η εντατική κατάσταση στην φέρουσα πλάκα της σταθερής επιδοµής (µε την µέθοδο
των πεπερασµένων στοιχείων) και η πλάκα οπλίσθηκε κατάλληλα.
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για την κατασκευή σταθερής επιδοµής προβλέπονται οι ακόλουθες φάσεις κατασκευής (σε ανοιχτή
γραµµή που είναι και η συνθετότερη) :
- Χωµατουργικά
- Κατασκευή αντιπαγετικής στρώσης
- Κατασκευή Κ.Θ.Α.
- Κατασκευή φέρουσας στρώσης
- Κατασκευή εσχάρας γραµµής
- Ρύθµιση τελικής γραµµής
- ∆ιάστρωση σκυροδέµατος πλήρωσης.

α) Χωµατουργικά
Στο συγκεκριµένο έργο οι χωµατουργικές εργασίες είχαν ολοκληρωθεί στα πλαίσια προγενέστερης
σύµβασης. Στα πλαίσια κατασκευής σταθερής επιδοµής, διεξήχθησαν έλεγχοι συµπύκνωσης (µε
ελάχιστη απαίτηση 98% του τροποποιηµένου Proctor), πενετροµετρήσεις (µε απαίτηση
Εv2≥80MN/m2 .
β) Αντιπαγετική στρώση
Είναι το αντίστοιχο της οδοστρωσίας 3Α (0-150 & 155) στην οδοποιία. Η αναγκαιότητα της δεν
είναι απολύτως απαραίτητη στην Ελλάδα λόγω της περιορισµένης εµφάνισης παγετού στην χώρα
µας. Κατασκευάζεται µε κοκκοµετρία παρόµοια µε του 3Α (0-155), αλλά µε λιγότερο από 3%
ψιλά (διερχόµενα του κόσκινου Νο 200) ώστε να διαθέτει την επιθυµητή υδατοδιαπερατότητα.
Οι απαιτήσεις αντοχής προβλέπουν συµπύκνωση στο 100% του τροποποιηµένου proctor.
Η διάστρωση είναι αντίστοιχη µιας συνηθισµένης οδοποιίας. Οι απαιτήσεις ακρίβειας στην
κατασκευή είναι οι συνήθεις της οδοποιίας.
γ) Κατασκευή στρώσης αµµοχάλικου κατεργασµένης µε τσιµέντο (Κ.Θ.Α.)
Το ΚΘΑ (Κατεργασµένο Θραυστό Αµµοχάλικο) µπορεί να θεωρηθεί (ισχνό) σκυρόδεµα, αφού
περιέχει ~5% τσιµέντο (έναντι π.χ. 12,5% - 300kg/m3 ενός συνηθισµένου C20/25). Σε γενικές
γραµµές η κοκκοµετρία των αδρανών του είναι σαν 3Α µε λιγότερο από 3% ψιλά, ενώ περιέχει
περίπου 5% τσιµέντο και 5-7% νερό. Παρασκευάζεται είτε σε συγκρότηµα σκυροδέµατος, είτε σε
ειδικό συγκρότηµα ΚΘΑ διαρκούς ροής, είτε επί τόπου της περιοχής εφαρµογής µε ειδική φρέζα.
Οι αναπτυσσόµενες αντοχές ελέγχονται µε κυλινδρικά δοκίµια (στα οποία το ΚΘΑ συµπυκνώνεται
µε διαδικασία αντίστοιχη του proctor) ή καρότα. Το ΚΘΑ µεταφέρεται µε φορτηγά και η
διάστρωσή του είναι αντίστοιχη µε της οδοστρωσίας (3Α), µε ισοπεδωτή γαιών (Graider) ή
διαστρωτήρα ασφαλτικών (Finisher) και συµπύκνωση µε δονητικό οδοστρωτήρα. Απαιτείται
συµπύκνωση στα 100% της τροποποιηµένης δοκιµής proctor, σε στρώσεις ελαχίστου πάχους 12
εκ. Κατασκευάζονται επίσης εγκάρσιοι ψευδοαρµοί ανά ~5m για την επίτευξη ελεγχόµενης
ρηγµάτωσης, λόγω της συστολής ξήρανσης και αυξοµειώσεων της θερµοκρασίας.
Στο συγκεκριµένο έργο, η κατασκευή του ΚΘΑ έγινε µε Finisher σε 3 στρώσεις (13+13+14cm) µε
χρονική απόσταση 3 ηµερών µεταξύ τους. Μόνο στα µεταβατικά τµήµατα ή σε τµήµατα
περιορισµένου µήκους (50 ~100cm) έγινε διάστρωση wet to wet. Επειδή το Κ.Θ.Α. διαθέτει
ικανοποιητική ρευστότητα είναι δυνατή η διάστρωσή του µέσω κυλιόµενου µεταλλότυπου (Paver)
κάτι που προσφέρει ενδεχοµένως οικονοµία υλικού αφού οι πλαϊνές κλίσεις θα µπορούσαν να
κατασκευασθούν µε κλίση 5: 1 (αντί 1: 1).
Για τις κεκλιµένες αποτµήσεις χρησιµοποιήθηκε επιπλέον δόνηση στις άκρες, µετά την κυρίως
δόνηση.
Ψευδαρµοί (αρµοί συστολής) κατασκευάσθηκαν µόνο στη 3η στρώση του ΚΘΑ προκειµένου να
επιτευχθεί η απαίτηση για χάραξη του ψευδοαρµού στο 1/3 του πάχους του συνολικού στρώµατος.
Η κατασκευή τους έγινε µε αδιατάρακτη κοπή, µε ασφαλτοκόφτη την 3η ηµέρα µετά την
κατασκευή του 3ου στρώµατος.
δ) Κατασκευή φέρουσας πλάκας σκαφοειδούς διατοµής
Η κατασκευή της φέρουσας στρώσης αυτής της διατοµής ήταν από τα κρισιµότερα και
δυσκολότερα στάδια του Έργου. Τοποθετείται επί του ΚΘΑ (ή του C16/20 εντός της σήραγγας),
προκειµένου να υποδεχθεί στο εσωτερικό της την σχάρα της γραµµής (στρωτήρες και

σιδηροτροχιές). Κατασκευάσθηκε από C30/37 µε συνολικό πλάτος 3,20m, εσωτερικό πλάτος
2,80m, πάχος πλάκας 18cm και ύψος πλαϊνών νευρώσεων 21cm. Στο µέσον της διατοµής της
πλάκας (στα 9 από τα 18cm) τοποθετήθηκε οπλισµός 20Φ20 κατά µήκος και Φ20/20 εγκάρσια,
για τον έλεγχο των ρηγµατώσεων συστολής ξήρανσης και των αυξοµειώσεων της θερµοκρασίας.
Η απαιτούµενη ακρίβεια της επιφάνειας του σκυροδέµατός της ήταν ±5mm. Οι πλαϊνές νευρώσεις
δεν συµµετέχουν στην φέρουσα ικανότητα της πλάκας και γι΄αυτό δεν οπλίζονται, ώστε να µην
αλλοιώνουν την στατική λειτουργία της πλάκας. Η χρησιµότητά τους είναι ως στηρίγµατα για την
οριζοντιογραφική ρύθµιση των στρωτήρων και ως καλούπι για το σκυρόδεµα πλήρωσης. Η
κατασκευή του συνόλου της πλάκας σκαφοειδούς διατοµής πραγµατοποιήθηκε µε µηχάνηµα –
διαστρωτήρα κυλιόµενου µεταλλότυπου (slipform Paver) και αναλύεται αµέσως παρακάτω:
Για την κατασκευή παρουσιάσθηκαν 3 κατηγορίες προβληµάτων:
- Κατασκευή, ρύθµιση και σχεδιασµός κατάλληλης σύνθεσης για το Μηχάνηµα Κυλιόµενου
Μεταλλότυπου («Paver»).
- Ρύθµιση των σιδηροτροχιών κύλισης του Paver.
- Παρασκευή και σκυροδέτηση του C30/37.
Ο κυλιόµενος µεταλλότυπος σχεδιάστηκε αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Τον Μάιο
του 2002 είχε κατασκευαστεί µια «αρχική έκδοση» που περιελάµβανε µόνο το πλαίσιο, της
τροχιάς και το καλούπι. Η αρχική αυτή κατασκευή δοκιµάσθηκε σε ένα εργοτάξιο κατασκευής της
Εγνατίας Οδού της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ κοντά στην Θεσσαλονίκη, µε εξωτερική κίνηση (έλξη από
χωµατουργικό µηχάνηµα, εξωτερικούς δονητές - µάζας και επιφάνειας- και σκυρόδεµα από το
συγκρότηµα παραγωγής του εργοταξίου). Μετά από δοκιµές περίπου 10 ηµερών, όπου
αποδείχθηκε η δυνατότητα του κυλιόµενου µεταλλοτύπου να διαστρώσει την ζητούµενη διατοµή,
λήφθηκε η σχετική απόφαση και το µηχάνηµα προχώρησε στην φάση της οριστικής υλοποίησης.
Στην τελική του µορφή διαθέτει κίνηση και στους 4 τροχούς, µε έναν υδραυλικό κινητήρα από
κάθε πλευρά και αλυσίδες µετάδοσης, χωρίς διαφορικό, 8 υδραυλικούς δονητές, αµερικάνικης
κατασκευής της WYCO, µε ρυθµιζόµενη δόνηση και σύστηµα ψηφιακών ενδείξεων,
περιστρεφόµενη ταινία, τροφοδότηση (για τροφοδοσία και από τις δύο πλευρές του κυλιόµενου
µεταλλοτύπου), µε χειροκίνητη περιστροφή και υδραυλική κίνηση, υδραυλικό κοχλία
διαµοιρασµού σκυροδέµατος (µέσα στην δεξαµενή σκυροδέµατος – «καρούτα»), κι εξέδρα
χειριστή. Η κίνηση εξασφαλίζεται από έναν ισχυρό πετρελαιοκινητήρα µε τις αντίστοιχες
υδραυλικές αντλίες, δεξαµενή πετρελαίου, υδραυλικού ελαίου, ηλεκτρικό σύστηµα κ.λ.π. Όλες οι
προαναφερθείσες υδραυλικές κινήσεις το γκάζι, οι στροφές του κινητήρα, τα φώτα, οι υδραυλικές
πιέσεις, θερµοκρασίες κ.λ.π. ελέγχονται και ρυθµίζονται από τον χειριστή. Το καλούπι είναι
προσαρµοσµένο πάνω στο πλαίσιο του κυλιόµενου µεταλλοτύπου (κάτω από την καρούτα) και
ρυθµίζεται κατ΄όλες τις ρυθµίσεις και στροφές εκτός από αυτές του οριζόντιου επιπέδου.
Όπως όµως αποδείχθηκε η κατασκευή του µηχανήµατος δεν ήταν το δυσκολότερο σηµείο.
Απαιτήθηκαν περίπου 2,5 µήνες δοκιµών προκειµένου να ρυθµισθούν όλοι οι σχετικοί παράγοντες
και να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα.
- Ποιο συγκεκριµένα απαιτήθηκε:
- Ρύθµιση της θέσης και των κλίσεων του καλουπιού.
- Ρύθµιση της θέσης και των κλίσεων των δονητών.
- Προσδιορισµός της κατάλληλης σύνθεσης σκυροδέµατος.
- Κατασκευαστικές µικροτροποποιήσεις του καλουπιού (καµπυλότητας ένωσης κατακόρυφου µε
οριζόντιο τµήµα, προσθήκη «µυστριού» στο πίσω µέρος, κεκλιµένοι-φάλτσοι τροφοδότες των
πλαϊνών νευρώσεων της πλάκας, οπές εξαερισµού σκυροδέµατος, πλευρικές ποδιές ρύθµισης
ύψους, κ.λ.π.).
- Εύρεση της κατάλληλης ταχύτητας, κίνησης του κυλιόµενου µεταλλοτύπου.
- Ρύθµιση της έντασης δόνησης κάθε δονητή.

Τελικά µετά από πολλές δοκιµές και διερεύνηση της σχετικής τεχνογνωσίας από διάφορες πηγές
(strabag, πρώην στέλεχος Ιταλικής Gomaco, U.S. προµηθευτές των δονητών, χειριστές κυλιόµενου
µεταλλοτύπου, κατασκευαστές καλουπιών, κ.λ.π.) έγινε δυνατόν να προσδιορισθεί ο συνδυασµός
των ανωτέρω. Όπως προαναφέραµε όλες οι οριζοντιογραφικές και υψοµετρικές ρυθµίσεις γίνονται
µέσω της διάστρωσης των σιδηροτροχιών. Η καθηµερινή µεταφορά, διάστρωση, ρύθµιση και
σταθεροποίηση 400 έως 900 µέτρων κοιλοδοκών 10cmx10cm, αποδείχθηκε εργασία µε ιδιαίτερες
απαιτήσεις προγραµµατισµό, µεθοδολογία αλλά κυρίως ακρίβειας. ∆οκιµάσθηκαν δύο
µεθοδολογίες διάστρωσης και ρύθµισης µέχρι να προσδιορισθεί η ορθή που επιτύγχανε το
ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Ο κρίσιµος παράγοντας ήταν η παρεµβολή όσο το δυνατόν λιγότερων
σταδίων και εργασιών από τα τριγωνοµετρικά µέχρι την διέλευση του κυλιόµενου µεταλλότυπου.
Η τελική µεθοδολογία προέβλεπε ταυτόχρονη οριζοντιογραφική και υψοµετρική χάραξη από ένα
τοπογραφικό συνεργείο µέσω κατάλληλων εξαρτηµάτων ρύθµισης, εγκιβωτισµό µε τσιµεντοκονία
και έλεγχο ορθής τοποθέτησης από δεύτερο τοπογραφικό συνεργείο, µε υψηλής ακριβείας
ηλεκτρονικό χωροβάτη. Οι χαράξεις γίνονταν σε τυχαίες θέσεις των οποίων τα ακριβή στοιχεία
προσδιορίζονταν από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή και λογισµικό συνδεδεµένο µε τα
τοπογραφικά όργανα.
Η µεγαλύτερη δυσκολία κατά την περίοδο ρύθµισης του κυλιόµενου µεταλλοτύπου, αλλά και ο πιο
ασταθής και εύκολα µεταβαλλόµενος παράγοντας επίτευξης της επιθυµητής διατοµής και
ακρίβειας, ήταν η σύνθεση του σκυροδέµατος. Μια ελάχιστη µεταβολή της κάθισης κατά 1-2cm
(µεταβολή η οποία είναι πολύ κοντά στα όρια ακρίβειας του κώνου κάθισης) µπορεί να
προκαλέσει µεγάλες µεταβολές στην ποιότητα της διατοµής. Μεγάλη κάθιση προκαλεί
«φούσκωµα» των πλαϊνών νευρώσεων της πλάκας ενώ µε µικρή δεν «γεµίζουν» ορθά. Μια µικρή
µεταβολή ή ανοµοιοµορφία της αναλογίας των αδρανών (η οποία εύκολα συµβαίνει λόγω
υπολειµµάτων στον κουβά του φορτωτή τροφοδοσίας του συγκροτήµατος παραγωγής
σκυροδέµατος ή λόγω υπερβολικής φόρτωσης και ξεχειλίσµατος κάποιου σιλό αδρανών) µπορεί
να προκαλέσει ’’φούσκωµα’’ των πλαϊνών νευρώσεων ή ανεπαρκή συµπύκνωση του δαπέδου της
πλάκας. Μια µεγαλύτερη µεταβολή (σε συνδυασµό και µε χαµηλή κάθιση ή/και οριακή κλίση του
καλουπιού στον εγκάρσιο άξονα) µπορεί να σηκώσει όλο το σύστηµα του κυλιόµενου
µεταλλοτύπου στον αέρα. Μεγάλες αποκλίσεις σύνθεσης µπορεί να προκαλέσουν αδυναµία του
µεταλλοτύπου να διαστρώσει το σκυρόδεµα και σύσφιξή του µέσα στην καρούτα που για να
διορθωθεί απαιτεί αποσυναρµολόγηση του µισού µηχανήµατος και καθυστέρηση τουλάχιστον
µιάµισης βάρδιας. Άλλο πρόβληµα που µπορεί να παρουσιασθεί είναι η έξοδος του σκυροδέµατος
από την µπροστινή (κατά την φορά κίνησης του µηχανήµατος) πλευρά του καλουπιού (η οποία
είναι ανοιχτή λόγω ύπαρξης της σχάρας οπλισµού). Το αποτέλεσµα είναι η αύξηση της αντίστασης
στην κίνηση του µεταλλοτύπου και η αποκόλληση των ράβδων του εγκάρσιου οπλισµού.
ε) Στρώση γραµµής - ρύθµιση
i) Στρώση γραµµής
Η στρώση της σχάρας της γραµµής δεν παρουσίασε ιδιαίτερες αποκλίσεις απ΄αυτή οποιουδήποτε
σιδηροδροµικού έργου. Χρησιµοποιήθηκαν προεντεταµένοι στρωτήρες από σκυρόδεµα, τύπου
Β301 (µε ενσωµατωµένες (2) βίδες για την οριζοντιογραφική και (2) για την υψοµετρική ρύθµιση)
και Β302 (χωρίς ρυθµιστές), σύνδεσµοι ΙΟARV της Vossloh και σιδηροτροχιές UIC 60 µήκους
54m.
Σιδηροδροµικό ενδιαφέρον παρουσίασε κυρίως η εισκόµιση των υλικών, η οποία είχε όµως κάποια
δυσκολία όχι λόγω των απαιτήσεων της Σ.Ε., αλλά λόγω των περιορισµένων προσβάσεων εντός
της σήραγγας.

ii) Ρύθµιση
∆ιαδικασία ιδιαίτερης δυσκολίας, η οποία οφείλεται στον «χειροκίνητο» τρόπο που εκτελέσθηκε,
στις υπερβολικές απαιτήσεις ακριβείας και στην αστάθεια της σχάρας λόγω αλλαγής του µήκους
των σιδηροτροχιών από τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας (µε ∆θ = 100 C προκαλείται
διαφοροποίηση περίπου 4mm για 54m σιδηροτροχιάς).
Η ρύθµιση εκτελέστηκε σε κάθε δεύτερο στρωτήρα (τύπου Β301). Οι στρωτήρες αυτοί διαθέτουν
δύο κατακόρυφες διαµπερείς οπές, περίπου 20 εκ. από τα άκρα τους, από τις οποίες περνάνε
κατάλληλες ειδικές βίδες (spindels), µε τις οποίες ρυθµίζεται υψοµετρικά η θέση και η υπερύψωση
του στρωτήρα. Οι στρωτήρες διαθέτουν επίσης, οριζόντιες οπές µε σπείρωµα και στις πλαϊνές
(κατά την φορά κίνησης) επιφάνειές τους, στις οποίες τοποθετούνται απλές βίδες, που κοντράρουν
στις νευρώσεις της πλάκας και µε τις οποίες ρυθµίζεται η θέση του στρωτήρα οριζοντιογραφικά.
Οι απαιτήσεις ακριβείας είναι ±2mm οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, σε σχέση µε τις απόλυτες
συντεταγµένες, και ±5mm σε σχέση µε έναν επόµενο στρωτήρα σε απόσταση 5m και ±10mm σε
σχέση µε έναν στρωτήρα σε απόσταση 120m. Οι απαιτήσεις αυτές, όπως και σε µικρότερο βαθµό
της φέρουσας πλάκας (±5mm) και του ΚΘΑ (+5mm/-15mm) είναι υψηλότερες από αυτές που
µπορούν να επιτύχουν τα τοπογραφικά όργανα κι έτσι για την επίτευξή τους απαιτούνται ιδιαίτερες
µεθοδολογίες, διατάξεις και φυσικά πολλαπλές µετρήσεις. Έγινε ευρεία χρήση Η/Υ (οι οποίοι
ήσαν συνδεδεµένοι µε όλα τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν στο Έργο) και ειδικών
προγραµµάτων, κατά παραγγελία για τις συγκεκριµένες εφαρµογές. Η ρύθµιση είχε ιδιαίτερο
τοπογραφικό, υπολογιστικό, προγραµµατιστικό και διοικητικό ενδιαφέρον.
στ) Σκυρόδεµα Πλήρωσης
Μαζί µε την κατασκευή της φέρουσας πλάκας και την ρύθµιση, η παρασκευή και διάστρωση του
σκυροδέµατος πλήρωσης ποιότητας C30/37 απετέλεσε µια από τις τρεις δυσκολότερες και
τεχνικότερες εργασίες της σταθερής επιδοµής. Το σκυρόδεµα πλήρωσης εγχύεται µέσα στην
σκαφοειδούς διατοµής πλάκα, προκειµένου να εγκιβωτίσει και υποβαστάξει τους στρωτήρες της
σχάρας.
Οι δυσκολίες του αφορούσαν κυρίως στην διάστρωσή του στην σύνθεσή του.
Οι δυσκολίες της σύνθεσης επισηµαίνονται κυρίως στην απαίτηση µικρού µέγιστου κόκκου
(11mm), υψηλής αντοχής (C30/37), µικρής συρρίκνωσης και συστολής ξήρανσης, µεγάλης
ρευστότητας (κάθιση από 12 cm έως και 20cm), και µεγάλου χρόνου διάστρωσης (µέχρι 2 ώρες
από την παρασκευή του). Χρησιµοποιήθηκε τσιµέντο υψηλής αντοχής, λόγος ενεργού νερού προς
τσιµέντο κάτω από 0,43 και αφθονία χηµικών πρόσθετων (επιβραδυντής και ρευστοποιητής).
Οι δυσκολίες της διάστρωσης επισηµαίνονται κυρίως στην απουσία προσβάσεων για την
µεταφορά κι έκχυση του σκυροδέµατος και στην ύπαρξη ιδιαίτερα µικρών κενών που πρέπει να
πληρωθούν ικανοποιητικά (τρύπες των στρωτήρων διαµέτρου 50mm µε διερχόµενο οπλισµό
16mm και κενό µεταξύ πέλµατος των στρωτήρων και φέρουσας πλάκας µεγέθους 30 έως 70mm),
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα καλή δόνηση και οµοιογένεια του σκυροδέµατος σε όλα τα
σηµεία.
ζ)

Ιδιαιτερότητες γεφυρών

Οι γέφυρες απετέλεσαν τις πλέον πολύπλοκες κατασκευές του Έργου, λόγω του ότι οι γέφυρες δεν
είχαν σχεδιασθεί εξ΄αρχής να δεχθούν την σταθερή επιδοµή.

Έτσι, για µια γέφυρα που δεν έχει εξ ‘ αρχής µελετηθεί για εφαρµογή Σ.Ε., οι εργασίες κατασκευής
Σ.Ε. που εκτελέσθησαν ήταν οι ακόλουθες :
- Αφαίρεση της προστασίας της µόνωσης και της µόνωσης, εκσκαφή και αποκάλυψη των
πλακών πρόσβασης και εκσκαφή εκατέρωθεν τους προς δηµιουργία των σφηνοειδών
µεταβάσεων από ΚΘΑ.
- Κατασκευή των σφηνοειδών µεταβάσεων από ΚΘΑ.
- Εκσκαφή εντορµιών στον φορέα της γέφυρας διαστάσεων 1mx1m και βάθους 10cm.
Αποκάλυψη του οπλισµού και διάτρηση οπών στον πυθµένα της εκσκαφής για τοποθέτηση
επιπλέον αγκυρίων (βλητρών S500 Φ20).
- Οπλισµός, καλoύπωµα και σκυροδέτηση των κλείδων διατµητικής αγκύρωσης (τάκοι-stoppers).
Οι τάκοι έχουν διαστάσεις 1x1m2 και ύψος 20cm (10cm µέσα στην ανωτέρω εκσκαφή του
φορέα και 10cm στην υπερκείµενη σκαφοειδή φέρουσα στρώση της Σ.Ε.)
- Μόνωση του φορέα της γέφυρας και των τάκων. Επιπλέον προστασία των τάκων µε φύλλα
χαλκού. Κατάλληλες στεγανωτικές και προστατευτικές διατάξεις στους αρµούς της γέφυρας µε
γωνίες, ελαστικές µεµβράνες, κλπ.
- Οπλισµός και σκυροδέτηση της φέρουσας πλάκας. Η πλάκα σκυροδετείται σε τµήµατα των
περίπου 5m µε αρµούς µεταξύ τους. Στην επιφάνεια της σκυροδέτησης προεξέχει διατµητικός
οπλισµός (τσέρκια), για καλύτερη σύνδεση µε το σκυρόδεµα πλήρωσης. Τόσο οι αρµοί όσο και
τα τσέρκια υπολογίζονται ώστε να έχουν τοποθετηθεί στα κενά ανάµεσα στους στρωτήρες.
- ∆ιάτρηση οπών για την τοποθέτηση διατµητικών αγκυρίων (βλήτρων) στις πλάκες πρόσβασης,
για επίτευξη σύνδεσης της γέφυρας µε την πλάκα εκτός αυτής.
- Κατασκευή εγκάρσιων διατάξεων αγκύρωσης (stoppers) της φέρουσας πλάκας στο επίχωµα
εκατέρωθεν των γεφυρών. Τα stoppers κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα, έχουν
πλάτος ίσο µε της πλάκας, πάχος 60 έως 80cm και βάθος περί τα 2m. Για την κατασκευή τους
κόβεται η επιφάνεια του ΚΘΑ µε κόφτη και επισκάπτεται το ΚΘΑ, το FSS και το
χωµατουργικό µέχρι το επιθυµητό βάθος.
- Τελικά κατασκευάζεται και η φέρουσα πλάκα εκτός του φορέα της γέφυρας. Ο οπλισµός της
συνδέεται µε τα stoppers, και τα βλήτρα της πλάκας πρόσβασης, ενώ αυτή καταλήγει στην
σκάφη της γέφυρας µε αρµό. Στην περιοχή κοντά στην γέφυρα διαθέτει και αυτή τσέρκια για
σύνδεση µε το σκυρόδεµα πλήρωσης.
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