Ταχεία αποκατάσταση ζηµιών σε γραµµή µεταφοράς 150 KV
Ακτίου – Κεφαλονιάς. Θεµελίωση πύργων µε ειδικά σκυροδέµατα.
Α. Γ. Σακελλαρίου

∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Λέξεις κλειδιά: Οπλισµένο σκυρόδεµα, αντοχές, µέτρο ελαστικότητας, δοκιµές επί τόπου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η γρήγορη αποκατάσταση 8 πύργων υψηλής τάσης της ∆ΕΗ στην Κεφαλονιά που είχαν
υποστεί καθολική βλάβη από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου του 2006 απαιτούσε την άµεση
θεµελίωσή τους από σκυρόδεµα και την όσο το δυνατόν άµεση ανάληψη των φορτίων λειτουργίας. Η
τεχνολογία που εφαρµόστηκε για την παραγωγή κατάλληλων σκυροδεµάτων καθώς και ο τρόπος
παρασκευής, διάστρωσης, συµπύκνωσης, συντήρησης και ο έλεγχος που έγινε πριν, κατά τη διάρκεια
και µετά την κατασκευή του έργου αναλύονται σ’ αυτό το άρθρο.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι χιονοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεµοι που έπληξαν τη χώρα, ιδιαίτερα τη ∆υτική Ελλάδα,
προκάλεσαν την κατάρρευση ενός αριθµού πύργων υψηλής τάσης στο νησί της Κεφαλονιάς, τόσο από
την πλευρά τροφοδοσίας του από τη Λευκάδα όσο και από την πλευρά τροφοδοσίας του από τη
Ζάκυνθο. Η κατάρρευση των πύργων και από τις δύο πλευρές ηλεκτροδότησης του νησιού έθεσε το
δίκτυο εκτός λειτουργίας από τις 24.01.06. Η ∆ΕΗ (σε συνεννόηση µε: ΥΠΑΝ, ΥΠΕΘΑ, και Γ.Γ.
Πολιτικής Προστασίας) απέστειλε στο νησί εξειδικευµένα συνεργεία για την αποκατάσταση των
ζηµιών το συντοµότερο δυνατό. Επειδή η διαδικασία επισκευής σοβαρών βλαβών υψηλής τάσης είναι
χρονοβόρα, η ∆ΕΗ προσπάθησε και αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση της Κεφαλονιάς (και
συνεπακόλουθα και της Ιθάκης) µε προσωρινές λύσεις εντός πέντε ηµερών (µεταφορά
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο νησί, επιπλέον παροχή φορτίων µέσης τάσης µέσω υποβρυχίου
καλωδίου κλπ.). Έτσι άρχισε να ηλεκτροδοτείται σταδιακά το νησί από τις 26.01.06 µέχρι τις 29.01.06
που έγινε ολική ηλεκτροδότηση του νησιού.
Η αποκατάσταση των ζηµιών Υψηλής Τάσης άρχισε αµέσως από τις βλάβες στους τρεις πύργους στο
βόρειο τµήµα του νησιού. Η βλάβη αυτή αποκαταστάθηκε πρώτη, προσωρινά. Η µόνιµη
αποκατάσταση των βλαβών άρχισε στο νότιο τµήµα του νησιού στις αρχές Φεβρουαρίου.
Προκειµένου να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των ζηµιών όσο το δυνατόν ταχύτερα, ζητήθηκε από το
Εργαστήριο Σκυροδέµατος της ∆ΕΗ, η συνδροµή του για εφαρµογή θεµελίωσης των πύργων Γ.Μ. µε
σκυροδέµατα ταχύτερης ανάληψης αντοχών. Παρόµοια λύση είχε ζητηθεί από τη ∆ΕΗ και
εφαρµόστηκε και σε άλλες επείγουσες περιπτώσεις όπως:
! Θεµελίωση πύργων στην Πάρνηθα. Black out Αθηνών – Μάρτιος 1998
! Θεµελίωση πύργων στην Ανθούσα. Πυρκαγιά Αθηνών – Αύγουστος 1998
! Θεµελίωση πύργων στο Κρυονέρι. Σύνδεση Αθήνας – Πτολεµαϊδας µε 2η Γ.Μ. ∆εκέµβριος 1998
! Θεµελίωση βάσεων ΚΥΤ Αχαρνών. Σεισµός Αθηνών. Σεπτέµβριος 1999
! Θεµελίωση βάσεων ΚΥΤ Κουµουνδούρου. Σεισµός Αθηνών. Σεπτέµβριος 1999
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαν παρασκευαστεί κατάλληλα σκυροδέµατα γρήγορης ανάπτυξης
αντοχών. Η λύση αυτή εφαρµόστηκε και στους πύργους της Κεφαλονιάς.
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Η θεµελίωση των πύργων αυτών έγινε στο διάστηµα 9 Φεβρουαρίου έως 18 Φεβρουαρίου 2006 όπου
ηλεκτροδοτήθηκε µόνιµα η Γραµµή Μεταφοράς 150ΚV Ακτίου – Κεφαλονιάς.
Στις επόµενες τέσσερις φωτογραφίες (φωτ. 1, … φωτ. 4) φαίνεται η κατάσταση των αγωγών µετά τις
χιονοπτώσεις καθώς και η καταστροφή που υπέστησαν οι πύργοι.

Φωτ. 1. Κεφαλονιά: Εναποµείναντες αγωγοί
µετά τις ζηµιές.

Φωτ. 3. Κατεστραµµένος πυλώνας.

Φωτ. 2. Πολλαπλασιασµός της επιφάνειας
προσβολής από τους ανέµους λόγω του
πάγου και υπερβολική αύξηση του
βάρους του.

Φωτ. 4. Κατεστραµµένος πυλώνας στην Κεφαλονιά
µετά τα δυσµενή καιρικά φαινόµενα του
Ιανουαρίου 2006.

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η αποκατάσταση των ζηµιών της Γ.Μ. 400 ΚV Ακτίου-Κεφαλονιάς στο Νότιο τµήµα της Κεφαλονιάς
µετά από δυσµενή καιρικά φαινόµενα, ανάµεσα στα άλλα απαιτούσε και την εκ νέου θεµελίωση οκτώ
(8) πύργων. Η ανάγκη της όσο το δυνατόν πιο γρήγορης αποκατάστασης των ζηµιών, οδηγούσε
εποµένως και στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη χρονικά απόκτηση των τελικών ιδιοτήτων (αντοχή,
µέτρο ελαστικότητας κλπ.) του σκυροδέµατος θεµελίωσης. Ο κεντρικός σκοπός όλου του project ήταν
η ικανοποιητική ανάπτυξη των αντοχών του σκυροδέµατος θεµελίωσης των πύργων σε διάστηµα όσο
το δυνατόν µικρότερο της συµβατικής ηλικίας των 28 ηµερών.
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Σύµφωνα µε την προδιαγραφή Νο TR-8 της ∆ΕΗ και συγκεκριµένα στα σχέδια θεµελίωσης τύπου Α2
για πύργους τύπου S2 (ΤΜΓΜ 722 Α2S) και Τ2 (ΤΜΓΜ 722 Α2T) η απαίτηση αντοχής των
σκυροδεµάτων των πύργων ήταν 20 MPa σε ηλικία 28 ηµερών (κατηγορία σκυροδέµατος θεµελίωσης
C16/20). Τυπικό σχέδιο θεµελίωσης για τους πύργους που θεµελιώθηκαν στην Κεφαλονιά καθώς και
λεπτοµέρειες αυτού δίνονται στα παρακάτω σχήµατα.

Σχήµα 1. Σχέδιο θεµελίωσης πύργου.

Σχήµα 2. Λεπτοµέρειες σχεδίου θεµελίωσης.

3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ
Μετά από µια σειρά κατάλληλων ενεργειών επιλέχθηκαν:
• Το κεντρικό Εργοστάσιο παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος στη Σάµη Κεφαλληνίας που
χρησιµοποιήθηκε για την εκτέλεση των δοκιµαστικών συνθέσεων σκυροδέµατος. Οι δοκιµαστικές
συνθέσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν εκεί, τα δοκίµια που παρασκευάστηκαν, καθώς και η
ανάπτυξη των αντοχών τους, αναφέρονται αναλυτικά στο Πιστοποιητικό ∆οκιµών του Κ∆ΕΠ
481/2006.
• Το 2ο Εργοστάσιο παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος στα Σιµωτάτα Κεφαλληνίας που ήταν το
εγγύτερο στο έργο παρασκευαστήριο. Εκεί, επαναλήφθηκαν οι τελικές συνθέσεις και έγινε η
παρασκευή όλων των ποσοτήτων σκυροδέµατος που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο.
• Τελικά χρησιµοποιήθηκαν δύο συνθέσεις για τις σκυροδετήσεις των πύργων: µία σύνθεση
σκυροδέµατος για την κάθε βάση των πύργων και µια σύνθεση γαρµπιλοσκυροδέµατος για τη
σκυροδέτηση των αγκυρίων της θεµελίωσης (βλ. Σχ. 1 και Σχ. 2). Οι αναλογίες των συστατικών
καθώς και οι δοκιµές σε νωπό σκυρόδεµα δίνονται στους πίνακες 1 και 2. Η ανάπτυξη των
αντοχών τους δίνεται στα διαγράµµατα 1 και 2 αντίστοιχα.
Πίνακας 1. Αναλογίες συστατικών και δοκιµές νωπού σκυροδέµατος
Υλικό
Ποσότητα για 1m3 σκυροδέµατος ∆οκιµές
Τσιµέντο τύπου ΙΙ42.5 (kg)
Νερό (kg)
Άµµος (kg)
Γαρµπίλι – Χαλίκι (kg)
Υπερρευστοποιητής (l)
ΣΥΝΟΛΟ

450
160
890
820
1
2321
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Κάθιση (slump) (cm)
Θερµοκρασία (οC)
Ποσοστό αέρα (%)

Νωπό
σκυρόδεµα
14
11.5
1.7
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∆ιάγραµµα 1: Εξέλιξη θλιπτικών αντοχών κυβικών δοκιµίων σκυροδέµατος.
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Πίνακας 2. Αναλογίες συστατικών και δοκιµές νωπού γαρµπιλοσκυροδέµατος
Υλικό
Ποσότητα για 1m3 σκυροδέµατος ∆οκιµές
(kg)
Τσιµέντο τύπου ΙΙ42.5
500
Κάθιση (slump) (cm)
Νερό
170
Θερµοκρασία (οC)
Άµµος
1000
Ποσοστό αέρα (%)
Γαρµπίλι
650
Υπερρευστοποιητής
1
ΣΥΝΟΛΟ
2321

Νωπό
σκυρόδεµα
16
10
1.8

∆ιάγραµµα 2: Εξέλιξη θλιπτικών αντοχών κυβικών δοκιµίων γαρµπιλοσκυροδέµατος.
60

Αντοχή σε θλίψη (Mpa)

50

Κυβι κά δοκί µι α(15x15x15 cm)

40
30
20
10
0

1

3

7

t (ηµέρες)

28

Για τις ανάγκες του έργου χρησιµοποιήθηκαν τσιµέντα και πρόσµικτα που δεν υπάρχουν στα
Εργοστάσια της Κεφαλονιάς, από Εταιρείες Τσιµέντων και προσµίκτων από Πάτρα και Αθήνα,
αντίστοιχα. Οι πύργοι προς θεµελίωση ήταν οκτώ (8).Οι σκυροδετήσεις έγιναν σε δύο (2) ηµέρες στις
9/2/06 (για τους πύργους Νο 52, Νο 54 και Νο 53) και στις 10/2/06 (στους πύργους Νο 50, Νο 49, Νο
48, Νο 51 και Νο 47). Συνολικά κατασκευάστηκαν 32 βάσεις πύργων θεµελίωσης.
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Αναλυτικά στοιχεία µε τις ηµεροµηνίες σκυροδετήσεων, τον όγκο των σκυροδεµάτων ανά ηµέρα, τους
πύργους που σκυροδετήθηκαν καθώς και τα δοκίµια που λήφθηκαν για δοκιµές δίνονται στο
αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Κ∆ΕΠ (481/2006).
Η µεταφορά, διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος έγινε από το εκεί εξειδικευµένο
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς της ∆ΕΗ (∆ΝΕΜ/∆ΕΗ) υπό την επίβλεψη της
οµάδας του Κ∆ΕΠ.
Για την απρόσκοπτη, ταχεία ανάπτυξη των αντοχών, τα σκυροδέµατα προστατεύτηκαν κατάλληλα
(θερµική προστασία) λόγω του ότι οι θερµοκρασίες περιβάλλοντος ήταν ιδιαιτέρως χαµηλές (από
-20C έως 100C). Μερικές από τις παραπάνω δραστηριότητες φαίνονται στις φωτογραφίες που
ακολουθούν.

Φωτ. 5.Τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σε βάση
πύργου.

Φωτ. 6. ∆ιαδικασία σκυροδέτησης. ∆ιακρίνεται η
µεγάλη οµοιογένεια-συνοχή του νωπού
σκυροδέµατος.

Φωτ. 7. ∆ιαδικασία σκυροδέτησης πύργου.

Φωτ. 8. ∆ιαδικασία σκυροδέτησης πύργου.

Φωτ. 9. ∆ιαδικασία σκυροδέτησης πύργου.

Φωτ. 10. Θερµοµονωτική προστασία του σκυροδέµατος βάσεων θεµελίωσης πύργων.
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Φωτ. 11. Προστασία του σκυροδέµατος των
βάσεων µε νάιλον και θερµοµονωτικό
υλικό.

Φωτ. 12. Μεταφορά των κυβικών δοκιµίων
σκυροδέµατος που λήφθηκαν κατά τη
σύνθεση των πύργων στο Εργαστήριο
Σκυροδέµατος του Κ∆ΕΠ για δοκιµές

4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
Ο έλεγχος των αντοχών των παραπάνω σκυροδετήσεων έγινε µε δοκίµια έργου. Τα δοκίµια
λήφθηκαν στο εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος από τα οχήµατα που έφευγαν για το έργο και
συντηρήθηκαν µέχρι τις ηµεροµηνίες θραύσης σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (για ηλικίες
µέχρι τριών (3) ηµερών τα δοκίµια συντηρήθηκαν και θραύστηκαν στην Κεφαλονιά ενώ για
µεταγενέστερες ηλικίες τα δοκίµια συντηρήθηκαν και θραύστηκαν στο περιβάλλον του Εργαστηρίου
Σκυροδέµατος του Κ∆ΕΠ).
Τα δοκίµια συντηρήθηκαν σαν δοκίµια έργου (και όχι συµβατικά) µε σκοπό να προσοµοιωθεί η
αντοχή τους µε αυτή των αντοχών των βάσεων των πύργων. Οι αντοχές εποµένως των δοκιµίων ανά
ηλικία αντικατοπτρίζουν (και µάλιστα επί το δυσµενέστερο) τις πραγµατικές αντοχές των
σκυροδεµάτων των βάσεων. Οι αντοχές των δοκιµίων αυτών στις διάφορες ηλικίες δίνονται στο
τεύχος των σκυροδετήσεων στο Πιστοποιητικό του Κ∆ΕΠ 481/2006.
Από ορισµένα από τα κυβικά δοκίµια που λήφθηκαν κατά τις σκυροδετήσεις, λήφθηκαν πυρήνες για
τη δοκιµή του υπολογισµού του στατικού µέτρου ελαστικότητας. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών
αυτών δίνονται στο τεύχος των σκυροδετήσεων του πιο πάνω Πιστοποιητικού.
5

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ

5.1

Εξέλιξη αντοχών δοκιµίων έργου – Ανέγερση πύργων

Η ανάπτυξη των αντοχών των σκυροδεµάτων των βάσεων των πύργων από τα δοκίµια έργου που
λήφθηκαν από τις σκυροδετήσεις δίνεται στο επόµενο ∆ιάγραµµα 3.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο επιδιωκόµενος σκοπός, ήταν η ικανοποιητική ανάπτυξη των αντοχών του
σκυροδέµατος θεµελίωσης των πύργων, σε διάστηµα µικρότερο των 28 ηµερών (η απαίτηση αντοχής
των σκυροδεµάτων των πύργων βάσει των προδιαγραφών της ∆ΕΗ ήταν 20 MPa σε ηλικία 28 ηµερών
– κατηγορία σκυροδέµατος C16/20).
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∆ιάγραµµα 3. Εξέλιξη θλιπτικών αντοχών δοκιµίων έργου των σκυροδετήσεων
των πύργων Κεφαλονιάς.
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Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραµµα οι αντοχές αυτές «πιάστηκαν» σε ηλικίες µικρότερες των
τριών (3) ηµερών. Έτσι, δόθηκε εντολή στα συνεργεία της ∆ΝΕΜ να αρχίσουν τις εργασίες: Ανέγερση
των πύργων και ενσυρµάτωση της γραµµής σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµέρα σκυροδέτησης (δηλαδή
από την 13/02/06).
Σηµείωση: Σύµφωνα µε το ΕΝ 206 §7.2 (Πιν. 12) ο λόγος της αντοχής σε θλίψη των 2 ηµερών προς
την αντοχή σε θλίψη των 28 ηµερών δίνει την εξέλιξη της αντοχής. Στην προκειµένη
περίπτωση ο λόγος αυτός είναι 0.55, πράγµα που δηλώνει ότι η ανάπτυξη των αντοχών
κρίνεται ταχύτατη.
5.2 Γενικευµένη ανάπτυξη αντοχών στις 3 πρώτες ηµέρες
Στο παρακάτω διάγραµµα 4 απεικονίζεται η ανάπτυξη των αντοχών κατά τις 3 πρώτες ηµέρες (72
ώρες). Το διάγραµµα αυτό είναι ένα γενικευµένο διάγραµµα δηλαδή οι τιµές του αποτελούν το µέσο
όρο των τιµών των καµπυλών του διαγράµµατος 3 έως τις τρεις πρώτες ηµέρες.
∆ιάγραµµα 4. Ανάπτυξη θλιπτικών αντοχών συναρτήσει του χρόνου κατά
τις τρεις πρώτες ηµέρες.

Αντοχή σε θλίψη (MPa)

35
30
φ = 20ο

25
20
15
10

φ = 48ο

5
φ = 30ο

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

t (ώρες)

15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου., 2006

7

Από την ανάπτυξη των αντοχών στο παραπάνω διάγραµµα φαίνεται ότι:
! Τα σκυροδέµατα παρουσιάζουν τρεις διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης αντοχών συναρτήσει του
χρόνου.
! Η πρώτη ταχύτητα παριστά την ανάπτυξη των αντοχών κατά το πρώτο 24ωρο. Η κλίση της
ευθείας είναι περίπου 30ο (και οι αντοχές κυµαίνονται γύρω στα 7.5 MPa). Ας σηµειωθεί ότι µε
κλίση 30ο περίπου η µέση ανάπτυξη των αντοχών σε 3 ηµέρες υπερβαίνει την απαίτηση των
20MPa που ζητείται στη µελέτη θεµελίωσης των πύργων.
! Η δεύτερη ταχύτητα παριστά την ανάπτυξη των αντοχών τις επόµενες 24 ώρες περίπου. Η
ανάπτυξη αυτή είναι ραγδαία µε κλίση ευθείας 48ο (και αντοχές που κυµαίνονται γύρω στα 24
MPa).
! Η τρίτη ταχύτητα τις επόµενες 24 ώρες είναι η πλέον αργή µε κλίση ευθείας περίπου 20ο.
Από το γενικευµένο αυτό διάγραµµα βγαίνει το συµπέρασµα ότι ο κρίσιµος χρόνος επίτευξης των
ζητούµενων αντοχών ήταν για τις συγκεκριµένες σκυροδετήσεις η ηλικία των δύο (2) ηµερών. Φυσικά
για λόγους ασφαλείας ζητήθηκε από τη ∆ΝΕΜ να αρχίσει τις εργασίες αποκατάστασης των πύργων
στις τρεις (3) ηµέρες όπου οι απαιτούµενες αντοχές είχαν υπερκαλυφθεί.
5.3 Εξέλιξη του στατικού µέτρου ελαστικότητας των δοκιµίων έργου
Η εξέλιξη του µέτρου ελαστικότητας των σκυροδεµάτων των βάσεων των πύργων από τα δοκίµια
έργου που λήφθηκαν από τις σκυροδετήσεις δίνεται στο επόµενο διάγραµµα 5.
Από το διάγραµµα αυτό φαίνεται ότι το τελικό στατικό µέτρο ελαστικότητας (Ε) είναι της τάξης των
22,000 MPa – 25,000 MPa. Το στατικό µέτρο ελαστικότητας (Ε) στις τρεις (3) πρώτες ηµέρες είναι
της τάξης των 16,000 MPa, τιµή που επιτρέπει στο σκυρόδεµα να δεχτεί φορτία χωρίς µεγάλες
παραµορφώσεις. Αυτό σηµαίνει ότι για τις εργασίες ανέγερσης των πύργων η εξέλιξη του µέτρου
ελαστικότητας στις 3 πρώτες ηµέρες ήταν ικανοποιητική για τις τυχόν καταπονήσεις των θεµελιώσεων
από το φορτίο των πύργων.
∆ιάγραµµα 5. Εξέλιξη µέτρου ελαστικότητας συναρτήσει του χρόνου σκυροδετήσεων
πύργων Κεφαλονιάς.
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6 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ
6.1

Πυρηνοληψίες

Προς τελικό έλεγχο της πραγµατικής αντοχής των σκυροδεµάτων του έργου έγιναν και πυρηνοληψίες
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στις βάσεις των πύργων. Προς τούτο µετέβη συνεργείο επί τόπου. Έγιναν 21 πυρηνοληψίες σε 21
βάσεις από 7 πύργους. Στις παρακάτω 4 φωτογραφίες φαίνεται η διαδικασία πυρηνοληψίας και
µόρφωσης δοκιµίων από τους πυρήνες του σκυροδέµατος θεµελίωσης.

Φωτ. 13. Πυρηνοληψίες σε βάση θεµελίωσης
πύργου.

Φωτ. 14. Πυρηνοληψίες και εκτέλεση δοκιµής
εξόλκευσης ήλου.

Φωτ. 15. Πυρηνοληψία σε βάση θεµελίωσης
πύργου και µέτρηση θερµοκρασίας.

Φωτ. 16. ∆οκίµια που διαµορφώθηκαν από πυρήνες
που λήφθηκαν από τις βάσεις θεµελίωσης.

Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 6 δίνεται η εξέλιξη των αντοχών των πυρήνων που λήφθηκαν από τους
πύργους.
∆ιάγραµµα 6. Ανάπτυξη θλιπτικών αντοχών πυρήνων που λήφθηκαν από τους πύργους.
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6.2 Σύγκριση εξέλιξης αντοχών δοκιµίων έργου και πυρήνων θεµελίωσης
Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 7 δίνονται η γενικευµένη εξέλιξη των θλιπτικών αντοχών των κυβικών
δοκιµίων καθώς και η εξέλιξη των θλιπτικών αντοχών των πυρήνων που λήφθηκαν από τους πύργους.
∆ιάγραµµα 7. Εξέλιξη θλιπτικών αντοχών κυβικών δοκιµίων σκυροδέµατος και πυρήνων που λήφθηκαν από
τους πύργους. Σκιασµένο διακρίνεται το όριο των 20MPa που απαιτείται από την προδιαγραφή
της ∆ΕΗ.
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Από το παραπάνω διάγραµµα φαίνεται ότι η ανάπτυξη των αντοχών σε πυρήνες που λήφθηκαν από
τους πύργους κατά τις τρεις πρώτες ηµέρες ήταν ταχύτερη σε σχέση µε αυτή των κυβικών δοκιµίων
έργου. Τούτο εν µέρει οφείλεται στη θερµική προστασία της θεµελίωσης.
6.3

Επί τόπου µη καταστροφικές δοκιµές

Για την εκτίµηση της οµοιοµορφίας του σκυροδέµατος των βάσεων όπως και τον προσδιορισµό
περιοχών καλής και κακής ποιότητας σκυροδέµατος ως προς την αντοχή, έγιναν κρουσιµετρήσεις µε
το SCHMIDT HAMMER.
Στον παρακάτω Πίνακα 3 δίνονται τα αποτελέσµατα των κρουσιµετρήσεων συγκριτικά µε τα
αποτελέσµατα των αντοχών των πυρήνων που λήφθηκαν από τους πύργους έτσι ώστε να
αξιολογηθούν (οι κρουσιµετρήσεις) σαν επιπλέον εργαλείο εκτίµησης αντοχών των βάσεων. Από τα
στοιχεία των πινάκων αυτών φαίνεται ότι η ζώνη εκτίµησης της αντοχής βάσει κρουσιµέτρησης
εµπεριέχει την τιµή αντοχής των πυρήνων.
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Πίνακας 3. Ζώνη εκτιµούµενης αντοχής σκυροδέµατος µέσω κρουσιµέτρησης και αντοχή σε θλίψη πυρήνων από
τις βάσεις θεµελίωσης των πύργων.
Ζώνη
Αντοχή σε
εκτιµούµενης
Αντοχή σε θλίψη
θλίψη
αντοχής
Hλικία
∆ιασπορά
Βάση
βάσει
Πύργος
πυρήνων
σκυροδέµατος
σκυροδεµάτων
πύργου
κρουσιµετρήσεων (%)
σκυροδέµατος
βάσει
(ηµ.)
(MPa)
κρουσιµετρήσεων (MPa)
(MPa)
Β49-1
5
27.0
±21.4
21.2 – 32.8
27.0
Νο 49
Β49-2
5
30.5
±20.0
24.4 – 36.6
29.5
Νο 50
Νο 51
Νο 48
Νο 52
Νο 53
Νο 54

Β50-1

5

32.0

±19.6

25.7 – 38.3

24.5

Β50-2

5

32.0

±19.6

25.7 – 38.3

30.9

Β51-1

6

37.0

±20.0

29.6 – 44.4

36.7

Β51-2

6

30.0

±20.0

24.0 – 36.0

32.6

Β48-1

7

27.5

±21.0

21.7 – 33.3

31.8

Β52-1

7

30.5

±20.0

24.4 – 36.6

27.7

Β52-2

7

32.5

±19.6

26.1 – 38.9

32.3

Β53-1

7

29.5

±20.0

23.6 – 35.1

32.3

Β53-2

7

30.0

±20.0

24.0 – 36.0

38.9

Β54-1

7

32.0

±19.6

25.7 – 38.3

32.5

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αποκατάσταση των βλαβών στους πύργους υψηλής τάσης της γραµµής Ακτίου – Κεφαλονιάς άρχισε
στο νότιο τµήµα του νησιού στις αρχές Φεβρουαρίου 2006. Εκεί είχαν υποστεί καθολική βλάβη 8
πύργοι οι οποίοι έπρεπε να ανεγερθούν εκ νέου. Κρίσιµος παράγοντας για την επιτάχυνση της
ανέγερσης των πύργων είναι ο χρόνος ανάληψης φορτίων από την εκ σκυροδέµατος θεµελίωσή τους.
Η αποκατάσταση ενός πύργου κατ’ εκτίµηση χρειάζεται περίπου 3 ηµέρες προεργασία (οδοί
προσπέλασης, αποτύπωση θεµελίωσης, εκσκαφή, τοποθέτηση οπλισµού και σκυροδέτηση), 28 ηµέρες
πήξης, σκλήρυνσης και ανάληψης µηχανικών αντοχών του σκυροδέµατος και 3 ηµέρες ανέγερση
πύργων, καλωδίωση και παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Περισσότερο δηλαδή από το 80% του
χρονικού διαστήµατος αυτών των 34 ηµερών απαιτείται για την ανάληψη φορτίων από τη θεµελίωση.
Για την ελαχιστοποίηση αυτού του χρόνου αποκατάστασης παρασκευάστηκαν κατάλληλα
σκυροδέµατα που έδωσαν τη δυνατότητα ανέγερσης των πύργων και εποµένως της µόνιµης
ηλεκτροδότησης των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης στο ¼ περίπου του απαιτούµενου χρόνου
θωρακίζοντας έτσι τα νησιά µέσα σε µόνο 9 ηµέρες. Η ανάληψη των φορτίων των πύργων από τα
σκυροδέµατα θεµελίωσης σε 3 ηµέρες αντί των 28 ηµερών που απαιτείται από τους κανονισµούς
οφείλεται στα κατάλληλα σκυροδέµατα που παρασκευάστηκαν εκεί (φωτ. 17, 18).
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Φωτ. 17. Εργασίες ανέγερσης πύργων µετά την
πάροδο των τριών ηµερών από την
ηµεροµηνία σκυροδέτησης των βάσεων
θεµελίωσης.

Φωτ. 18. Εργασίες ανέγερσης πύργων και
ενσυρµάτωσης της γραµµής µεταφοράς
µετά την πάροδο των τριών ηµερών από
την ηµεροµηνία σκυροδέτησης των
βάσεων θεµελίωσης.
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