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Μέρξη ζήκεξα, ε δύγηζε ησλ νρεκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαθεξνκέλσλ θνξηίσλ γηλόηαλ
κε γεθπξνπιάζηηγγεο, είηε από επί ηόπνπ ζθπξόδεκα είηε ζπρλόηεξα από κεηαιιηθή θαηαζθεπή. Οη
πξνθαηαζθεπαζκέλεο γεθπξνπιάζηηγγεο ζθπξνδέκαηνο απνηεινύλ κηα λέα ιύζε, κε πνιιά
πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ άιισλ.
Σε ζρέζε κε ηηο γεθπξνπιάζηηγγεο επί ηόπνπ ζθπξνδέκαηνο, νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο
γεθπξνπιάζηηγγεο εμαζθαιίδνπλ εξγνζηαζηαθά ειεγκέλε πνηόηεηα, ηαρύηεηα ζηελ ηνπνζέηεζε θαη
δπλαηόηεηα
απνζπλαξκνιόγεζεο.
Έλαληη
ησλ
κεηαιιηθώλ
γεθπξνπιαζηηγγώλ,
νη
πξνθαηαζθεπαζκέλεο γεθπξνπιάζηηγγεο ππεξηεξνύλ σο πξνο ην ρακειό θόζηνο, ηελ έιιεηςε
πξνβιεκάησλ νμείδσζεο, ηηο κεησκέλεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ην ρξόλν δσήο, αιιά θαη ηελ
έιιεηςε πξνβιεκάησλ θόπσζεο, θπξίσο ησλ ζπλδέζεσλ. Τν κεηνλέθηεκα ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
γεθπξνπιαζηηγγώλ είλαη ην βάξνο, ην νπνίν όκσο αληηκεησπίδεηαη κε ζρεηηθά ιεπηόηνηρεο δηαηνκέο,
(πάληα κε ηελ ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ απαηηνπκέλσλ επηθαιύςεσλ), θαη πςειή πνηόηεηα
ζθπξνδέκαηνο (ηνπιάρηζηνλ C 40/50). Η πξνέληαζε δελ ελδείθλπηαη, ιόγσ ηεο δπζαλάινγεο ζρέζεο
ίδηνπ βάξνπο θαη σθέιηκσλ θνξηίσλ.
ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Οη γεθπξνπιάζηηγγεο ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο:
Α. Σηηο ππεξπςσκέλεο κε ξάκπα, όπνπ ην όρεκα θπθινθνξεί κόλνλ θαηά κήθνο ηεο
γεθπξνπιάζηηγγαο θαη ε πξόζβαζε γηα ηε ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ
δπλακνθπςειώλ γίλεηαη εμσηεξηθά.
Β. Σηηο γεθπξνπιάζηηγγεο ιάθθνπ νη νπνίεο είλαη ζπλεπίπεδεο κε ην έδαθνο, ηνπνζεηεκέλεο
εληόο εθζθαθήο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηα νρήκαηα κπνξνύλ λα δηαζρίζνπλ ηε
γεθπξνπιάζηηγγα θαη θαηά ηηο δύν δηεπζύλζεηο, ελώ ε ζπληήξεζε γίλεηαη ζπλήζσο κε
πξόζβαζε ζηνλ ππόγεην ιάθθν.
Τν ζύλεζεο πιάηνο κίαο γεθπξνπιάζηηγγαο είλαη 3.00m θαη ην ζύλεζεο κήθνο 18.00m, ζπρλά όκσο
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γεθπξνπιάζηηγγεο κε κήθε 9.00m, 12.00m, 15.00m θαη 24.00m. Τν πιάηνο
κπνξεί επίζεο λα είλαη κεγαιύηεξν, αλαιόγσο ηνπ νρήκαηνο (π.ρ. πεξηπηώζεηο κε πιάηνο 7.00m),
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αιιά θαη ην βάξνο ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο είλαη πνιύ κεγαιύηεξν, π.ρ. νρήκαηα κεηαθνξάο πξντόλησλ
κεηαιιείσλ βάξνπο 200ton θαη πιένλ.
Τν θαλνληζηηθό πξόηππν πνπ δηέπεη ην ζρεδηαζκό ησλ γεθπξνπιαζηηγγώλ είλαη ν DIN 8119, ν νπνίνο
είρε ζπληαρζεί κε βάζε ηνλ DIN 1072 πνπ αθνξνύζε ζε θνξηία νδνγεθπξώλ. Απηή ηε ζηηγκή
βξίζθεηαη ζε πξνζρέδην ε αλαζεώξεζε ηνπ πξνηύπνπ απηνύ, ην νπνίν πιένλ ζα θπθινθνξεί κε
θσδηθό DIN 8119-5 (σο κέξνο ηεο λέαο νκάδαο πξνηύπσλ DIN8119 πνπ ζα ζρεηίδεηαη γεληθόηεξα κε
ζέκαηα ζρεδηαζκνύ θαη ηππνπνίεζεο δηαθόξσλ εηδώλ γεθπξνπιαζηηγγώλ) θαη ζα αθνξά απνθιεηζηηθά
ζε ζέκαηα ππνινγηζκνύ ησλ θνξηίσλ ζρεδηαζκνύ ησλ γεθπξνπιαζηηγγώλ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηα
ηζρύνληα θείκελα Δπξσθσδίθσλ. Τν λέν πξόηππν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ινγηθή ηνπ δηαρσξηζκνύ ηνπ
ζρεδηαζκνύ ησλ γεθπξνπιαζηηγγώλ από απηόλ ησλ νδνγεθπξώλ, αλαγλσξίδνληαο πσο ε θύζε ησλ
θνξηίζεσλ ζε θαζεκία από ηηο πεξηπηώζεηο είλαη δηαθνξεηηθή: ζηηο γεθπξνπιάζηηγγεο ηα νρήκαηα
θηλνύληαη ζε ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο απ’ όηη ζηηο νδνγέθπξεο, ελώ παξάιιεια, ιόγσ ηνπ κηθξνύ
κήθνπο ησλ γεθπξνπιαζηηγγώλ ζε ζρέζε κε απηό κίαο νδνγέθπξαο, νη παξακνξθώζεηο απαηηείηαη λα
αληηκεησπηζηνύλ δηαθνξεηηθά.
Ο ηζρύσλ DIN 8119 πξνβιέπεη σο κέγηζην θνξηίν ην όρεκα ησλ 60ton, δειαδή 6 άμνλεο ησλ 10ton κε
θνξηίν ηξνρνύ 5ton, θαη ζπληειεζηή ηαιάλησζεο 1.2. Καζώο όκσο νη γεθπξνπιάζηηγγεο ππόθεηληαη
ζπρλά ζε ππεξθόξησζε, γηα ηηο ζπλήζεηο γεθπξνπιάζηηγγεο ιακβάλεηαη ειάρηζην θνξηίν άμνλα
νρήκαηνο 12ton ή 15ton θαηά πεξίπησζε.
Σηελ παξνύζα εξγαζία, παξνπζηάδνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
γεθπξνπιαζηηγγώλ:
1. Υπεξπςσκέλε γεθπξνπιάζηηγγα δηαζηάζεσλ 3,00m x 18,00m, γηα νρήκαηα αμνληθνύ θνξηίνπ
12ton,
2. Γεθπξνπιάζηηγγα δηαζηάζεσλ 7,00m x 16,00m ζρεδηαζκέλε γηα εηδηθό όρεκα 100ton θαη
3. Τππνπνηεκέλε ζεκειίσζε από πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ έδξαζε
ηέηνησλ γεθπξνπιαζηηγγώλ.
Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αληίζηνηρνη Δπξσθώδηθεο. Τν ζθπξόδεκα είλαη
πνηόηεηαο ηνπιάρηζηνλ C 40/50, ν νπιηζκόο Β500c, θαη ν δνκηθόο ράιπβαο S355.
ΓΔΦΤΡΟΠΛΑΣΙΓΓΑ ΤΠΔΡΤΦΧΜΔΝΗ 3.00x18.00m
Όπσο ζε όια ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθεξζνύλ κε container ή
θαλνληθό όρεκα, ιακβάλεηαη πξόλνηα ώζηε ην ζπλνιηθό βάξνο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 24.00ton, νη δε
δηαζηάζεηο λα είλαη κηθξόηεξεο ησλ 12.00m κήθνο, 2.30m πιάηνο θαη 2.50m ύςνο. Γηα ην ιόγν απηό,
ε ζπγθεθξηκέλε γεθπξνπιάζηηγγα απνηειείηαη από δύν ακθηπξνέρνληεο θνξείο κήθνπο 9.00m θαη
πάρνπο (κε θελά) 28 cm, νη νπνίνη παξαδίδνληαη ζε ηέζζεξα ηεκάρηα δηαζηάζεσλ 1.325m x 9.00m, κε
θελό 35cm ζην κέζνλ, ην νπνίν θαιύπηεηαη κε εζράξα ή άιιν κεηαιιηθό θάιπκκα. Η ζύλδεζε ησλ
ηεκαρίσλ θαηά πιάηνο γίλεηαη κε εηδηθνύο γαιβαληζκέλνπο ζπλδέζκνπο ή εγθάξζηα πξνέληαζε. Ο
ηύπνο απηόο είλαη ν κόλνο πνπ κπνξεί λα ηαμηδέςεη κε container.
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Δηθ. 1: Γεθπξνπιάζηηγγα δηαζηάζεσλ 3.00x18.00m.
ΓΔΦΤΡΟΠΛΑΣΙΓΓΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 16.00m Υ 7.00m ΓΙΑ ΟΥΗΜΑ 100 ton.
Η θαηαζθεπή ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο απηήο γίλεηαη κε ζπλδπαζκό πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ
θαη επί ηόπνπ ζθπξνδέκαηνο. Δηδηθόηεξα, ρξεζηκνπνηνύληαη δύν δνθνί ΣΟΞΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ,
κήθνπο 16.00m εθάζηε, πιάηνπο 1.15m θαη ηειηθνύ ζηαηηθνύ ύςνπο 75cm, θαζώο θαη πξνπιάθεο
κήθνπο 4.90m. Τα ζηνηρεία απηά ζπλαξκνινγνύληαη θαηάιιεια θαη ε ζύλδεζή ηνπο γίλεηαη κε επί
ηόπνπ ζθπξόδεκα. Κάζε δνθόο παξαδίδεηαη ζε δύν ηεκάρηα ησλ 5,00m + 11,00m (Δηθ. 2) γηα ηελ
κεηαθνξά. Τν ζύλνιν ηνπ κεηαθεξνκέλνπ θνξηίνπ γηα κία γεθπξνπιάζηηγγα είλαη 22ton.
Η θαηαζθεπή ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο γίλεηαη νπζηαζηηθά ζε δύν θάζεηο:
I.
Τνπνζέηεζε ησλ ηεζζάξσλ ηεκαρίσλ δνθώλ ΣΟΞΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ζηελ νξηζηηθή ηνπο
ζέζε, κε πξνζσξηλή ζηήξημε (Δηθ. 3). Τνπνζέηεζε ησλ πξνπιαθώλ (Δηθ. 3). Τνπνζέηεζε
πξόζζεηνπ νπιηζκνύ.
II.
Σθπξνδέηεζε (Δηθ. 4 & 5). Μεηά ηελ απόθηεζε αληνρήο, αθαίξεζε ησλ πξνζσξηλώλ
ζηεξηγκάησλ κε γξύινπο. Κπθινθνξία (Δηθ. 6).

Δηθ. 2: Γνθνί ΣΟΞΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ζε ηεκάρηα 5.00 + 11.00m.
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Δηθ. 3: Τνπνζέηεζε ησλ δνθώλ ΣΟΞΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε, κε πξνζσξηλή
ζηήξημε, θαη ησλ πξνπιαθώλ.

Δηθ. 4: Τειηθή δηαηνκή.

Δηθ. 5: Σθπξνδέηεζε
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Δηθ. 6: Κπθινθνξία

ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ
Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο, γηα ιόγνπο ηαρύηεηαο, κείσζεο ηνπ θόζηνπο (π.ρ. ιόγσ κε δηαζεζηκόηεηαο
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ) θαη δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο επηιέγεηαη ε ζεκειίσζε λα έξζεη έηνηκε από
ην εξγνζηάζην, ζε πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα, θαη λα ζπκπιεξσζεί κε επί ηόπνπ ζθπξόδεκα γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ πξνζβάζεσλ, ηπρόλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θηι. Η δηαδηθαζία είλαη ε εμήο:
Μεηά ηελ εθζθαθή θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο, ηελ αθαίξεζε ησλ θπηηθώλ γαηώλ,
ηε ζηξώζε ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ ιαηνκείνπ θαη θαηόπηλ γαξκπηινζθπξνδέκαηνο, άνπινπ ή
νπιηζκέλνπ (Δηθ. 7), ηα ηεκάρηα ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζεκειίσζεο ηνπνζεηνύληαη ζηηο
θαηάιιειεο ζέζεηο (Δηθ. 8). Αθνινπζεί ε ζπκπιήξσζε κε επί ηόπνπ ζθπξόδεκα ζηα ζεκεία πνπ
απαηηείηαη θαη ε επίρσζε. Σεκεηώλεηαη όηη ζηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ηεο ζεκειίσζεο έρνπλ
ήδε ηνπνζεηεζεί νη πιάθεο έδξαζεο ησλ δπλακνθπςειώλ θαηά ηε ζθπξνδέηεζή ηνπο, ώζηε λα
δηεπθνιύλεηαη αξγόηεξα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ γεθπξνπιαζηηγγώλ.

Δηθ. 7: Σηξώζε γαξκπηινζθπξνδέκαηνο
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Δηθ. 8: Τνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ

Δηθ. 9: Δπίρσζε
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Όπσο θάλεθε από ηα παξαπάλσ, νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο γεθπξνπιάζηηγγεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ
ιύζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ πηζηνπνηεκέλε πνηόηεηα, ηαρύηεηα ζηελ ηνπνζέηεζε, ρακειό θόζηνο,
κεησκέλεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά (άξα θαη εμαζθαιηζκέλε θαιή
ιεηηνπξγία) ζε βάζνο ρξόλνπ. Τα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηηο θέξλνπλ ζε ζεκαληηθά πιενλεθηηθή
ζέζε έλαληη ησλ κεηαιιηθώλ γεθπξνπιαζηηγγώλ θαη ησλ γεθπξνπιαζηηγγώλ επί ηόπνπ ζθπξνδέκαηνο.
Τν πξόβιεκα ηνπ βάξνπο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ -θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θόζηνο
κεηαθνξάο- αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε πνιιώλ ηεκαρίσλ πνπ ζπλδένληαη θαηάιιεια θαη κε
ιεπηνκεξή δηαζηαζηνιόγεζε (ιεπηόηνηρεο δηαηνκέο θηι).
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