ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιςτημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδζματοσ (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Πανελλήνιο Συνζδριο Σκυροδζματοσ «Καταςκευζσ από Σκυρόδεμα»
Θεςςαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Προκαηαζκεσαζμένες γεθσροπλάζηιγγες ζκσροδέμαηος
Γεωπγία Σζιμποςκάκε
Πολιτικός Μητανικός Παν. Πατρών, MSc ΕΜΠ, getsimp@gmail.com
Μάνηδαπερ Αλέξανδπορ
Πολιτικός Μητανικός, MSc Imperial College., am3907@googlemail.com
Μάνηδαπερ Γιάννερ
Πολιτικός Μητανικός ΕΜΠ., imant@tee.gr
Πνεςμαηικόρ Νίκορ
Επίκοσρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, pnevma@teiath.gr

Δκηενήρ πεπίλεψε
Η δύγηζε ησλ νρεκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαθεξνκέλσλ θνξηίσλ, κέρξη ζήκεξα γηλόηαλ κε
γεθπξνπιάζηηγγεο, είηε κε επί ηόπνπ ζθπξόδεκα (ΔΤΣ) είηε κε κεηαιιηθή θαηαζθεπή (ΜΚ) θπξίσο.
Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο γεθπξνπιάζηηγγεο (Γ/Π) ζθπξνδέκαηνο, απνηεινύλ κηα λέα ιύζε, κε πνιιά
πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ άιισλ.
Τν πιενλέθηεκα έλαληη ησλ Γ/Π κε ΔΤΣ, είλαη ε εξγνζηαζηαθά ειεγκέλε πνηόηεηα, ε ηαρύηεηα, θαη ε
δπλαηόηεηα απνζπλαξκνιόγεζεο. Έλαληη ησλ Γ/Π κε ΜΚ, ην θόζηνο, ε νμείδσζε, ε ζπληήξεζε θαη ν
ρξόλνο δσήο, αιιά θαη ε θόπσζε θπξίσο ησλ ζπλδέζεσλ. Τν κεηνλέθηεκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ
είλαη ην βάξνο, 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 ΙΒ θαη ΩΦ.
ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Ο θαλνληζκόο πνπ δηέπεη ηηο Γ/Π, είλαη ν DIN 8119. Έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηνλ DIN 1072 (θνξηία
νδνγεθπξώλ), θαη πξνβιέπεη σο κέγηζην θνξηίν όρεκα ησλ 60ton, δειαδή 6 άμνλεο ησλ 10ton θαη
θνξηίν ηξνρνύ 5ton, κε ζπληειεζηή ηαιάλησζεο 1,2.
Τν ζύλεζεο πιάηνο ηεο Γ/Π είλαη 3,00m θαη ην ζύλεζεο κήθνο 18,00m. Σπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη κήθε
9,00m, 12,00m, 15,00m θαη 24,00m. Τν πιάηνο κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν, αλαιόγσο ηνπ νρήκαηνο
(έρνπκε αληηκεησπίζεη θαη πεξηπηώζεηο κε πιάηνο 7,00m), αιιά θαη ην βάξνο ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο
είλαη πνιύ κεγαιύηεξν, πρ νρήκαηα κεηαθνξάο πξντόλησλ κεηαιιείσλ βάξνπο 200 ton θαη πιένλ.
Δπεηδή ηα νρήκαηα ζπλήζσο ππεξθνξηώλνληαη (εηδηθά ζε νξηζκέλεο ρώξεο), γηα ηηο ζπλήζεηο Γ/Π
ιακβάλεηαη ειάρηζην θνξηίν άμνλα νρήκαηνο 12ton, ή 15ton θαηά πεξίπησζε. Γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο
Γ/Π, ρξεζηκνπνηνύληαη νη αληίζηνηρνη θαλνληζκνί.
Οη Γ/Π ρσξίδνληαη ζε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο:
Α.- Σηηο ππεξπςσκέλεο κε ξάκπα, όπνπ ην όρεκα θπθινθνξεί κόλνλ θαηά κήθνο θαη ε ζπληήξεζε θαη
αληηθαηάζηαζε ησλ δπλακνθπςειώλ (Γ/Κ), γίλνληαη εμσηεξηθά.
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Β.- Σηηο Γ/Π ιάθθνπ πνπ είλαη ζπλεπίπεδεο κε ην έδαθνο, θαη ππάξρεη ιάθθνο θάησ από ηελ Γ/Π, ηα
νρήκαηα θπθινθνξνύλ θαη θαηά ηηο 2 δηεπζύλζεηο, θαη ε ζπληήξεζε γίλεηαη ζπλήζσο από ηνλ ππόγεην
ιάθθν.
Σηελ παξνύζα εξγαζία, ζα πεξηνξηζηνύκε:
1.- Σηελ πεξίπησζε ησλ ππεξπςσκέλσλ ηππνπνηεκέλσλ Γ/Π 3,00m Χ 18,00m κε αμνληθό θνξηίν
12ton.
2.- Σε κία εηδηθή πεξίπησζε Γ/Π κήθνπο 16,00m θαη πιάηνπο 7,00m κε εηδηθό όρεκα 100ton θαη
3.- Σηελ πεξίπησζε ηππνπνηεκέλεο ζεκειίσζεο.
Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ρξεζηκνπνηνύληαη νη Δπξσθώδηθεο θαη νη Διιεληθνί θαλνληζκνί
ζθπξνδέκαηνο. Τν ζθπξόδεκα είλαη πνηόηεηαο ηνπιάρηζηνλ C 40/50, ν νπιηζκόο Β500c, θαη ν δνκηθόο
ράιπς S355.
Γ/Π ΤΠΔΡΤΦΧΜΔΝΗ 3,00Υ18,00m
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. Η ζπγθεθξηκέλε
Γ/Π απνηειείηαη από 2 ακθηπξνέρνληεο θνξείο κήθνπο 9,00m, θαη πάρνπο (κε θελά) 28 εθ. θαη
παξαδίδεηαη ζε 2 ηύπνπο:
1.- 2 ηεκάρηα 3,00m Χ 9,00m, ηα νπνία κεηαθέξνληαη κε όρεκα κόλνλ ζε ρώξεο όπνπ επηηξέπεηαη ην
πιάηνο ησλ 3,00m, ή ηα ηεκάρηα κεηαθέξνληαη όξζηα.
2.- 4 ηεκάρηα 1,325m Χ 9,00m, κε θελό 35 εθ ζην κέζνλ, πνπ θαιύπηεηαη κε εζράξα. Σπλδένληαη θαηά
πιάηνο, κε εηδηθνύο γαιβαληζκέλνπο ζπλδέζκνπο. Ο ηύπνο απηόο είλαη ν κόλνο πνπ κπνξεί λα
ηαμηδέςεη κε container.
Γ/Π ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 16,00m Υ 7,00m ΓΙΑ ΟΥΗΜΑ 100 ton.
Σηελ πεξίπησζε απηή, ρξεζηκνπνηνύκε 2 δνθνύο ΣΟΞΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ, κήθνπο 16,00m εθάζηε,
(ζε ηεκάρηα 5,00m + 11,00m γηα ηελ κεηαθνξά), θαη πιάηνπο 1,15m, θαη πξνπιάθεο κήθνπο 4,90m.
(Τειηθό ζηαηηθό ύςνο 75cm). Τν ζύλνιν ηνπ κεηαθεξνκέλνπ θνξηίνπ είλαη 22ton. Η όιε θαηαζθεπή
ζπλδέεηαη κε ΔΤΣ. Φάζεηο θαηαζθεπήο:
1.- Τνπνζέηεζε ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε ησλ 4 ηεκαρίσλ δνθώλ ΣΟΞΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ, ζπλνιηθνύ
κήθνπο 2 Χ 16,00m, ζε πξνζσξηλή ζηήξημε. Τνπνζέηεζε ησλ πξνπιαθώλ. Τνπνζέηεζε πξόζζεηνπ
νπιηζκνύ.
2.- Σθπξνδέηεζε. Μεηά ηελ απόθηεζε αληνρήο, αθαίξεζε κε γξύινπο ησλ πξνζσξηλώλ ζηεξηγκάησλ.
ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ
Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο, γηα ιόγνπο ηαρύηεηαο, θόζηνπο (κή δηαζεζηκόηεηαο εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνύ) θαη πνηόηεηαο ππάξρεη αλάγθε ε ζεκειίσζε λα έξζεη έηνηκε από ην εξγνζηάζην, θαη λα
ζπκπιεξσζεί κε ΔΤΣ. Έηζη, κεηά από πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο ΔΤ, αθαίξεζε ησλ θπηηθώλ γαηώλ,
ζηξώζε ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ ιαηνκείνπ θαη θαηόπηλ γαξκπηινζθπξνδέκαηνο, άνπινπ ή
νπιηζκέλνπ, ηνπνζεηείηαη ε πξνθαηαζθεπαζκέλε ζεκειίσζε, ε νπνία ζπκπιεξώλεηαη κε ΔΤΣ.
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