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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηελ πνξεία ηνπ ν άλζξσπνο αγσλίζηεθε λα άξεη ηελ απνκφλσζε, λα
ζπκθηιησζεί κε ηε θχζε θαη λα δεκηνπξγήζεη πνιηηηζκφ. Ζ επηθνηλσλία
ππήξμε πάληα ν βαζηθφο θαηαιχηεο γηα ηελ ελζσκάησζε λέσλ ζηνηρείσλ
ζηελ θνπιηνχξα ησλ θνηλσληψλ θαη θπξίαξρνο παξάγνληαο γηα ηε
δηακφξθσζε ησλ πνιηηηζκψλ. Ζ άκεζε επαθή ησλ αλζξψπσλ
πξνυπνζέηεη ηελ άξζε ησλ θπζηθψλ εκπνδίσλ θαη ηελ ζπληφκεπζε ησλ
απνζηάζεσλ. ηα πιαίζηα απηά ν άλζξσπνο ήξζε αληηκέησπνο κε ηελ
ίδηα ηε θχζε πξνεθηείλνληαο ηελ... κε γέθπξεο!
Σα πέηξηλα γεθχξηα ήηαλ απνηέιεζκα δηαιφγνπ ηνπ αλζξψπνπ κε ην
θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γεκηνχξγεζαλ δηθή ηνπο ηζηνξία, πνπ εθθξάδεη
ηελ επηθνηλσληαθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα αγαπεζέη, λα γηνξηάζεη, λα
εθηεζεί ζε άιιεο θνπιηνχξεο, λα αληαιιάμεη ηα πξντφληα ηνπ θαη αθφκε,
δπζηπρψο, λα επηηξέςεη ζε ζηξαηνχο λα βηάζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ.
(Υ.Β.Μαζζαιάο Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ηωαλλίλωλ / 1500 πέηξηλα ηνμωηά γεθύξηα ηεο
Διιάδαο, εθδόζεηο: ΜΗΛΖΣΟ)

Σα γεθχξηα ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ είλαη απέξηηηα, ρσξίο ππεξβνιηθέο
δηαθνζκήζεηο, είλαη ρηηζκέλα ζπλήζσο ζε νξεηλνχο φγθνπο θαη δίλνπλ
ηελ αίζζεζε φηη απνηεινχλ θπζηθή πξνέθηαζε ησλ βξάρσλ.
Ζ Ηθαξία ιφγσ ηνπ έληνλνπ θπζηθνχ αλαγιχθνπ ηεο, δηαζέηεη κεγάιν
αξηζκφ ξεκάησλ. Λίγα απφ απηά φκσο έρνπλ ζπλερή ξνή. Σα
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πεξηζζφηεξα είλαη ρείκαξξνη. Έηζη θαη νη πεξηζζφηεξεο δηαζηαπξψζεηο
δξφκσλ κε ξέκαηα δελ απαηηνχζαλ ηδηαίηεξν έξγν. Τπάξρνπλ φκσο θαη
ξέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ξνή πνιινχο κήλεο ην ρξφλν. Δθεί πνπ απηά
ζπλαληνχζαλ βαζηθνχο δξφκνπο ρξεηάδνληαλ ηερληθά έξγα. Έηζη έρνπκε
έλα πιήζνο απφ γεθχξηα δηαθφξσλ κεγεζψλ. ήκεξα, φκσο, ζψδεηαη έλαο
κηθξφο αξηζκφο απφ απηά ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ.

(Ζ παξαδνζηαθή

θαηνηθία ηεο Ηθαξίαο θαη ην ηδηόκνξθν θηηζηό πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ / Γηώξγνο Ν.
Κόθθηλνο. - 1ε έθδ. - Αζήλα : Δηαηξεία Ηθαξηαθώλ Μειεηώλ, 2005)

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ ηα
ελαπνκείλαληα γεθχξηα ηνπ λεζηνχ, λα κειεηεζεί ν ηξφπνο θαη ηα πιηθά
θαηαζθεπήο, θαζψο θαη λα δηαζσζνχλ ηα νλφκαηα ησλ καζηφξσλ πνπ ηα
δεκηνχξγεζαλ.
Ζ ςεθηνπνίεζε θαη ε ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε φισλ ησλ πέηξηλσλ
γεθπξηψλ, ε επηζήκαλζε ησλ βιαβψλ ηνπο, ε πξνζνκνίσζε ησλ πιηθψλ
θαηαζθεπήο, ε απνθάιπςε ησλ αηηηψλ ησλ εκθαληδφκελσλ βιαβψλ, ε
επεμεξγαζία θαλνληζκψλ απνθαηάζηαζεο ηεο ζπκεξηθνξάο ηνπο θαη
επξνζηαζία ηεο αηζζεηηθήο ηνπο απνηεινχλ θνηλσληθφ ρξένο θαη δείγκα
θχξνπο ηεο θνηλσλίαο καο.
Ο ζεβαζκφο ζηνλ πνιηηηζκφ καο θαη ζην φξακα γηα έλε θαιχηεξν
θφζκν καο δεζκεχνπλ λα θξαηήζνπκε δσληαλή ηελ ηζηνξηθή καο κλήκε...
ηα πέηξηλα γεθχξηα, γηα λα βξνπλ ηα φλεηξα ηνπ θάζε πξσηνκάζηνξα
δηθαίσζε!

(Υ.Β.Μαζζαιάο Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ηωαλλίλωλ ν.π.)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν
ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΗΧΝ
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Γεθχξηα είλαη ηα ηερληθά έξγα ηα νπνία απνθζηζηνχλ ηε ζπλέρεηα
νδψλ, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, πνπ δηαθφπηνληαη απφ θπζηθά εκπφδηα,
(ζπλήζσο πνηακνχο, ρείκαξνπο, θνηιάδεο, έιε θ.ι.π.) θαη θαζηζηνχλ
δπλαηή ηε δηάβαζε ζε αλζξψπνπο, νρήκαηα, πιηθά θ.ι.π. Ζ εμέιημε ησλ
γεθπξηψλ παξαθνινχζεζε ηελ εμέιημε ησλ νδψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ
ζπγθνηλσληψλ.
Οη πξψηεο ηερλίηεο γέθπξεο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ άλζξσπν κε δχν
ηξφπνπο:
α)κε ηελ ηνπνζέηεζε κεγάισλ, επίπεδσλ ιίζσλ, πάλσ απφ ηηο θπζηθέο
ξνέο.
β)κε κεγάινπο θνξκνχο δέληξσλ, πνπ γεθχξσλαλ κηθξά ξεχκαηα.

ρεηηθά ζχληνκα ζα έγηλε αληηιεπηφ φηη ε ηνπνζέηεζε δχν ή
πεξηζζφηεξσλ θνξκψλ δεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε ζρνηληά έδηλε κηα πνιχ
πην απνηειεζκαηηθή θαηαζθεπή. Καη νη δχν ηξφπνη παξείραλ ηδηαίηεξα
πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. Οη άλζξσπνη πνπ δνχζαλ ζηνπο ιηκλαίνπο
νηθηζκνχο

αληηιήθζεθαλ πξψηνη ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζέθεξαλ ηα

θπζηθά ζρνηληά. Ζ πιέμε απηψλ ησλ θπζηθψλ ζρνηληψλ νδήγεζε ζηελ
θαηαζθεπή ησλ πξψησλ θξεκαζηψλ γεθπξψλ. Ο άλζξσπνο ηεο
λενιηζηθήο επνρήο πηζηεχεηαη φηη ην 4000π.Υ. ήηαλ ήδε ψξηκνο λα
κηκεζεί ηα θπζηθά ηφμα. Έηζη επεμεξγάδεηαη κεγάινπο ιίζνπο θαη ηνπο
ηνπνζεηεί ζε κνξθέο ηφμσλ. Παξά δε ην γεγνλφο φηη ε εμέιημε ησλ
γεθπξηψλ ήηαλ ζπλερήο ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο πεξηφδνπο.
Ζ πξψηε πεξίνδνο(4000 π.Υ.- 200 π.Υ.) αξρίδεη ηνπο πξντζηνξηθνχο
ρξφλνπο θαη ιήγεη ηνπο πξψηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο
(200π.Υ. – 1780κ.Υ.) ιήγεη ζηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα θαη ε
Σξίηε πεξίνδνο κέρξη ζήκεξα. Ζ πξψηε γέθπξα πνπ θαηαζθεχαζε ν
9

άλζξσπνο ζα ήηαλ επαθφινπζν ηνπ πξψηνπ κνλνπαηηνχ, πνπ ζηελ
θαηαζθεπή ηεο ζα νδεγήζεθε απφ ηελ ίδηα ηε θχζε. Δίλαη ινηπφλ θπζηθφ
ηα πξψηα γεθχξηα λα απνηειφπληαλ απφ πιηθά πνπ παξείρε ε θχζε κε
ειάρηζηε αλζξψπηλε επεμεξγαζία. Γεθχξηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά φισλ
ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ζπλαληάκε ζρεδφλ ζε φια ηα γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο, ηηο δπζθνιίεο θαηαζθεπήο θαη ηε ιανγξαθία.

1ε Πεξίνδνο: 4000 π. Υ. - 200 π.Υ.

.
Εηθόλα 1. Γέθπξα κε θνξκνύο δέληξωλ.

Εηθόλα2. Γέθπξα κε

πέηξηλεο πιάθεο
Καηάινηπα πξσηνγφλσλ γεθπξηψλ ζπλαληνχκε αθφκα θαη
ζήκεξα ζε κηθξά πνηάκηα ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθε
πεξίπησζε πξφρεηξεο γεθχξσζεο είλαη ε «ιεζηά» ή «ιηάζα», ε νπνία
θαηαζθεπάδεηαη κε ζπαζκέλα αιιά απειέθεηα θιαδηά δέληξσλ, δε
ζηεξίδεηαη ζε βάζξα παξά ζε παξφρζηα πγηή δέληξα ή νγθψδε βξάρηα θαη
θαηαζθεπάδεηαη ζχληνκα θαη εχθνια, κε κεδακηλφ νηθνλνκίθν θφζηνο.
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Εηθόλα.3 Λεζηά ζηνλ Αρειών
Πξνζπαζψληαο

λα

Εηθόλα.4 Λεζηά ζηνλ Καιακά

θαηαζθεπάζνπλ

κηα

αζθαιέζηεξε

γέθπξα,

ηνπνζέηεζαλ πάλσ ζε ιίζηλα βάζξα δπν έσο ηέζζεξηο παξάιιεινπο
θνξκνχο δέληξσλ θαη πάλσ ηνπο ζηεξέσζαλ θάζεηα ην μχιηλν
θαηάζηξσκα (δεχγκα), φπσο θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 5-7.

Εηθόλα 5. Γέθπξα κε ιίζηλα βάζξα θαη μύιηλν θαηάζηξωκα
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Εηθόλα 6. Πνηακόο αξαληαπόξνο

Εηθόλα 7.

Δθαηνληάδεο ρξφληα πξηλ νη Κηλέδνη είραλ θαηαζθεπάζεη έλα είδνο
γέθπξαο πνπ ζηεξηδφηαλ ζε μχιηλνπο πξνβφινπο(κηα ζεηξά απφ ηξία
επάιιεια μχιηλα δνθάξηα πνπ ζηεξηδφληαλ κφλν ζην έλα άθξν ηνπο).

Εηθόλα 8. Ξύιηλε γέθπξα πάλω ζε μύιηλνπο πξνβόινπο
Σν 2000π.Υ. νη Κηλέδνη θαηαζθεχαζαλ πισηέο γέθπξεο . Σν
515π.Υ. ν άκηνο Μαλδξνθιήο θαηαζθεχαζε πισηή γέθπξα ζην
Βφζπνξν

γηα

ην

Γαξείν,

ελψ

ζηνλ

ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ε ιεκβφδεπθηε γέθπξα.
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Β΄παγθφζκην

πφιεκν

Εηθόλα 9. Λεκβόδεπθηε γέθπξα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
Σν 1500 π. Υ. θαηαζθεπάζηεθαλ ζηηο Μπθήλεο γέθπξεο κε
κεγάιηζνπο θαη κε νξηδφληηα ιίζηλε δνθφ (εηθφλα 10.α) πνπ θάιππηε ην
θελφ κεηαμχ ησλ απέλαληη ηνίρσλ. Σέηνηα είλαη ε γέθπξα ζηε Γξαθνλέξα
ζηα ΒΓ ηεο Αθξφπνιεο ησλ Μπθελψλ. ηαδηαθά νη Μπθελαίνη
γεθπξνπνηνί βαζίζηεθαλ ζην εθθνξηθφ ζχζηεκα θαηαζθεπήο. Ζ θάιπςε
ησλ αλνηγκάησλ γηλφηαλ κε ιηζνδνκή θαη θάζε αλψηεξε ζηξψζε
πξνεμείρε ηεοθαηψηεξεο, δεκηνπξγψληαο ιίζηλνπο πξνβφινπο (εηθφλα
10.β). Οη Μπθελαίνη εμέιημαλ πεξαηηέξσ ην εθθνξηθφ ζχζηεκα
θαηαζθεπήο

γεθπξψλ

ζπλαληψληαη

ζηελ

ρηίδνληαο
νμεία

ζπγθιίλνληα

θνξπθή

κε

αθξφβαζξα

θαηαθφξπθν

πνπ
αξκφ,

δεκηνπξγψληαοέηζη ςεπδνζφινπο κε ηξηγσληθά αλνίγκαηα. (εηθφλα 10.γ).

(α)

(β)

(γ)

Εηθόλα 10. α) Καηαζθεπή κε νξηδόληηεο δνθνύο. β) Καηαζθεπή κε
εθθνξηθό ζύζηεκα. γ) Καηαζθεπή κε ζπγθιίλνληα αθξόβαζξα πνπ
ζπλαληώληαη ζηελ νμεία θνξπθή

2ε Πεξίνδνο 200π.Υ. – 1780π.Υ.
Μφιηο απ’ ηνλ 2ν αηψλα π. Υ. νη Ρσκαίνη κεραληθνί είλαη νη πξψηνη
πνπ θαηαλφεζαλ θαη αλέπηπμαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ γλήζηνπ εκηθπθιηθνχ
ηφμνπ θαη ηεο θαη ηεο ζνινδνκίαο ( εηθφλα 11).
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Εηθνλα 11.
ηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία επί Ηνπζηηληαλνχ θαηαζθεπάζηεθε
πδαηνγέθπξα γηα ηελ χδξεπζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κήθνπο 240κ θαη
χςνπο 33κ. Δλψ ζην Nim ηεο Γαιιίαο επί Αγξίππα (14κ.Υ.)
θαηαζθεπάζηεθε ε πδαηνγέθπξα ηνπ Gard θαη ην 100 κ.Υ. επί Σξαταλνχ
ε εμάηνμε Γέθπξα ζην πνηακφ Alcantara ζηελ Ηζπαλία.

Εηθόλα

Πεληάηνμε γέθπξα από ηελ επνρή ηεο Ρωκαϊθήο

12.

Απηνθξαηνξίαο.

Εηθόλα 13. Υδαηνγέθπξα κε δύν δηαδώκαηα
14

Μέρξη ην 1700 κ.Υ. ε ξσκατθή παξάδνζε ζηελ θαηαζθεπή
γεθπξψλ είηε ζπλερίδεηαη κε ην εκηθπθιηθφ ηφμν (εηθφλα 14) είηε
επεξεάδεηαη απφ ηνλ αλαηνιηθφ ξπζκφ κε ηελ νμπγψληα ζιάζε ηνπ ηφμνπ.
Απηφ ην δεχηεξν ηφμν νλνκάδεηαη ςαιηδσηφ ή νμπθφξπθν ηφμν (εηθφλα
15).

Εηθόλα 14. Ηκηθπθιηθό ηόμν

Εηθνλα15. Ομύθνξθν ηόμν

Καηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα ε ιατθή ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο
πέηξηλσλ ηνμσηψλ γεθπξηψλ θηάλεη ζην απφγεην ηεο κε ιεπηά ηφμα,
αλζεθηηθά βάζξα, νηθνλνκία πιηθψλ, αμεπέξαζηε αληνρή θαη πςειή
αηζζεηηθή.
15
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2.1 Δηζαγσγή
Οη ηερλεηέο γέθπξεο είλαη ηερληθά έξγα πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη
άλζξσπνη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δσηηθέο αλάγθεο ηεο κεηαμχ ηνπο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο ηε
γέθπξα, ν άλζξσπνο κπφξεζε λα ζηαζεί θαη λα δηαβεί κε αηζζεηή
αζθάιεηα πάλσ απφ ηα νξκεηηθά λεξά ησλ πνηακψλ.
Οη κέξα κε ηε κέξα απμαλφκελεο ζπγθνηλσληαθέο αλάγθεο θαη ε
απαίηεζε γηα γεθχξσζε φιν θαη κεγαιχηεξσλ πνηακψλ κε θαηαζθεπέο
πνπ ζα αληέρνπλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο θαη ζηα κεγάια
κεηαθεξφκελα θνξηία νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ πέηξηλσλ ηνμσηψλ
γεθπξηψλ. Ζ ηερλνινγηθή απηή θαηάθηεζε ήηαλ έλα πνηνηηθφ μεηίλαγκα
ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ πνπ πξνήιζε απφ ηελ εκπεηξηθή ζπζζσξεπκέλε
γλψζε πνιιψλ γεληψλ καζηφξσλ (Εαραξφπνπινο, ζ.21).
Οη ιατθνί κάζηνξεο-δεκηνπξγνί αμηνπνηνχζαλ ηνπο θπζηθνχο
λφκνπο

άιινηε

ζπλεηδεηά

θαη

άιινηε

κηζνζπλεηδεηά

θαη

ζπλαξκνινγνχζαλ κηθξέο αιιά γεξέο πέηξεο κε κηα εηδηθή ηερληθή γηα λα
δψζνπλ ζην γεθχξη ην θαηάιιειν ηνμνεηδέο ζρήκα κέζα ζην
θαηαθφξπθν

επίπεδν,

έηζη

ψζηε

λα

απνθεπρζεί

ε

αλάπηπμε

εθειθπζηηθψλ δπλάκεσλ θαη λα κελ νιηζζαίλνπλ νη πέηξεο. Απηφο ν
θαηαζθεπαζηηθφο πεξηνξηζκφο δελ νδήγεζε ζε πηψρεπζε ηελ αηζζεηηθή
ησλ γεθπξηψλ. Αληίζεηα, ε έληνλε πνηθηινκνξθία θνξεηηθφηεηα ζηελ
αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε ησλ γεθπξηψλ παξαπέκπεη ζην κεξάθη ηνπ
κάζηνξα-θαηαζθεπαζηή. Φπζηθά, ν έκπεηξνο κάζηνξαο ηεο πέηξαο είρε
ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ην ηφμν ζε άιιεο θαηαζθεπέο φπσο καο πιεξνθνξεί
17

ν Α. Μακκφπνπινο (ζ.19): γλσξίδεη θαιά ν Ζπεηξψηεο ηερλίηεο ηηο
θαηαζθεπέο κε θακάξεο θαη κε ηφμα εκηθχθιηα ή ηεηαξηνθχθιηα,
γλσξίδεη λα ηνπνζεηεί ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα θαη λα δίλεη απφιπηε
ζπκκεηξία ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, λα δίλεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ θαιιηηερληθή
ςπρή.
Όκσο, δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε ην γεγνλφο φηηην ηφμν, γηα ηνλ
Ζπεηξψηε κάζηνξα, ζηάζεθε κηα δχζθνιε θαη επίπνλε θαηάρηεζε,
θαξπφο καθξνρξφληαο άζθεζεο θαη εκπεηξίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ζε
πνιιέο θαηαζθεπέο, δίλνληαο ιχζε ζε ηερληθά, ηαπηφρξνλα θαη αηζζεηηθά
πξνβιήκαηα, Μαληάο (1987, ζ.117). Αξθεηά απφ ηα πέηξηλα γεθχξηα
είλαη γλσζηά θαη ζπνπδαία, άιια ιηγφηεξν, θαη άιια κηθξά θαη φρη ηφζν
ζπνπδαία, θαηαζθεπαζηηθά, ρξήζηκα φκσο γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο
ηνπ αλζξψπνπ, θαη ίζσο ηζάμηα αηζζεηηθά... (Παπαθψζηα, ζ.9).

2.2 Δπηινγή ηνπνζεζίαο
Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο έπαηδε ηνλ πην θαζνξηζηηθφξφιν. Ο
πξσηνκάζηνξαο αλαδεηνχζε έλα βξαρψδεο ζηέλσκα ηνπ πνηακνχ κε
γεξνχο βξάρνπο ζηηο φρζεο γηα λα ζηεξίμεη κε αζθάιεηα ηα αθξφβαζξα.
Οη πνιχπεηξνη ιατθνί γεθπξνπνηνί γλψξηδαλ φηη φζν κηθξφηεξε ε θακάξα
ηφζν πην ζηέξεν ην γεθχξη θαη ηφζν κηθξφηεξν ην θφζηνο θαηαζθεπήο.
Δπνκέλσο, ε επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ γεθπξηνχ ήηαλ ζπνπδαηφηεξε απφ ηε
ράξαμε ηνπ δξφκνπ ή ηνπ κνλνπαηηνχ. Έηζη, πνιιέο θνξέο ήηαλ
αλαπφθεπθην ν δξφκνο λα αθνινπζεί ηελ φρζε ηνπ πνηακνχ κέρξη λα
ζπλαληήζεη

ην

γεθχξη.

πλήζσο,
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ε

ζέζε

ήηαλ

απφ

ρξφληα

πξνθαζνξηζκέλε, δειαδή, εθεί πνπ ππήξρε παιηφηεξα έλα μχιηλν ή άιιν
πέηξηλν γεθχξη πνπ είρε γθξεκηζηεί.
Σα γεθχξηα είλαη δηάζπαξηα ζ’ νιφθιεξε ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα. Δπεηδή ηα πεξηζζφηεξα γεθχξηα είλαη θηηζκέλα ζηνπο
νξεηλνχο φγθνπο κε πινχζηα βιάζηεζε ηξηγχξσ ηνπο θαη κε πέηξεο
παξκέλεο απφ ηνπο βξάρνπο, θαίλνληαη ζα θπζηθή πξνέθηαζε απηψλ ησλ
βξάρσλ.

Μάιηζηα,

νξηζκέλεο

πεξηνρέο,

πνπ

ήηαλ

νηθνλνκηθά

αλεπηπγκέλεο, φπσο απηή ησλ Εαγνξνρσξίσλ, είραλ ην πην ππθλφ νδηθφ
δίθηπν κε πνιιά γεθχξηα. Σν 18ν θαη 19ν αηψλα, πνπ ην εκπφξην
βξηζθφηαλ ζηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ, ε παξαπάλσ πεξηνρή είρε
ζπλνιηθά 45 γεθχξηα!

2.3 Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεθπξηψλ
Όια ηα πέηξηλα γεθχξηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηφμσλ
ηνπο, ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ηα κνλφηνμα θαη ηα
πνιχηνμα. Ζ κνξθνινγία ησλ πνηακηψλ αθνινπζεί ηελ εμήο ινγηθή: ζηα
νξεηλά εδάθε κε κεγάιε θιίζε ηα πνηάκηα έρνπλ κηθξφ πιάηνο θαη έηζη
είλαη πην νξκεηηθά, ελψ ζηα πεδηλά εδάθε κε ειάρηζηε θιίζε ηα πνηάκηα
θηάλνπλ ζην κέγηζην πιάηνο ηνπο θαη ράλνπλ ηελ νξκεηηθφηεηα ηνπο.
Έηζη, κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα βγάινπκε ην εμήο ζπκπέξαζκα: ηα
κνλφηνμα γεθχξηα βξίζθνληαη ζηα βνπλά θαη ηα πνιχηνμα ζηηο πεδηάδεο.
Δπεηδή ε Διιάδα είλαη θαηεμνρήλ νξεηλή ρψξα, ηα πεξηζζφηεξα γεθχξηα
ηεο είλαη κνλφηνμα θαη βξίζθνληαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο. Καλέλα γεθχξη
δε είλαη νιφηδην κε θάπνην άιιν, γηαηί ην θάζε έλα έρεη ηα δηθά ηνπ
κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Μπνξεί λα έρεη αλαθνπθηζηηθά ηφμα,
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κεκνλσκέλεο

ή

ζπζζσκαησκέλεο

αξθάδεο,

ζηδεξέληεο

άξπηδεο,

ελεπίγξαθεο καξκάξηλεο πιάθεο, αθφκα θαη έλα κηθξφ θακπαλάθη πνπ
πξνεηδνπνηεί γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο δηέιεπζεο.

Όκσο, παξά ην επηβιεηηθφ κέγεζνο ησλ γεθπξηψλ πνπ εκπλέεη έλα
αίζζεκα αζθάιεηαο, ν θίλδπλνο ηεο πηψζεο ηνπ δηαβάηε θαηά ηε
δηέιεπζε ηνπ γεθπξηνχ παξακέλεη θαη νθείιεηαη:
• ζηε ζθνδξφηεηα ηνπ αλέκνπ
• ζην ζηελφ θαηάζηξσκα ηνπ γεθπξηνχ ζε ζπλάξηεζε κάιηζηα κε
έιιεηςε παξαπέησλ
• ζην χςνο ηνπ πέηξηλνπ ηφμνπ ηνπ γεθπξηνχ, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα
ηελ κεγάιε θιίζε θαη επνκέλσο ηελ νιηζζεξφηεηα ηνπ θαιληεξηκηνχ.
Σν νδφζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δηεξρφκελνη είλαη αξθεηά
ζηελφ, πεξηνξηδφκελν αξθεηέο θνξέο κφιηο ζηα δχν κέηξα... Δίλαη
ζηξσκέλν πάληα κε θαιληεξίκη, γηα λα δηακνξθσζεί, φηαλ ην αλέβαζκα
παξαγίλεη απφηνκν, ζε πιαηχζθαια κε ειαθξηά θιίζε (Μαληάο 1984,
ζ.18). Σα γεθχξηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη απιά θαη
απέξηηηα, δίρσο ππεξβνιηθέο δηαθνζκήζεηο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ζηελ
Ήπεηξν,παξά ηνλ ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ γεθπξηψλ, δελ ππάξρνπλ
πνιιά ιηζφγιππηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ιηγνζηά πνπ ππάξρνπλ
αθνξνχλ νηθνδνκηθέο επηγξαθέο κε ρξνλνινγίεο θηίζεο ή αλαθαίληζεο.
Δπίζεο, αλαθέξνληαη νλφκαηα ρνξεγψλ θαη ζπαληφηαηα ησλ καζηφξσλ.
Άιιεο παξαζηάζεηο είηε σο απηφλνκα ζέκαηα είηε σο πιαίζην ζηηο
επηγξαθέο ζπαλίδνπλ. Οη ιηζφγιππηεο επηγξαθέο εληνηρίδνληαη ζηελ
θνξπθή ηνπ ηφμνπ, πάλσ απφ ηνλ θνξπθαίν ζνιίηε (θιεηδί) ή ζην
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θεληξηθφ ηκήκα ησλ ηχκπαλσλ κεηαμχ ησλ ηφμσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ
γεθπξηψλ ηεο Ζπείξνπ θαίλεηαη πσο ελδηαθέξεη κφλν ν ππνκλεκαηηθφο
ξφινο ηεο θηεηνξηθήο επηγξαθήο (Σζνχπε ζ.188).

2.4 Τιηθά θαηαζθεπήο
Βαζηθή πξψηε χιε ήηαλ ν ζρηζηφιηζνο πνπ αθζνλεί ζηελ Διιάδα,
ελψ γηα ζπλδεηηθή χιε ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα είδνο πδαηνζηεγνχο
αζβεζηνθνληάκαηνο, ην «θνπξαζάλη». Απηφ ην έθηηαρλαλ νη ίδηνη νη
κάζηνξεο θαη απνηεινχληαλ απφ έλα κίγκα ηξηκκέλνπ θεξακηδηνχ,
ζβεζκέλνπ αζβέζηε, ειαθξφπεηξαο, ρψκαηνο, λεξνχ θαη μεξψλ ρφξησλ.
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, έξηρλαλ κέζα ζην κίγκα αζπξάδηα απγψλ θαη
καιιηά δψσλ γηα λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε
ζπλεθηηθφηεηα

ηνπ.

Δπίζεο,

πινηνκνχζαλ

ηνπηθή

μπιεία,

ηελ

επεμεξγάδνληαλ κεξηθψο θαη θαηαζθεχαδαλ ηνλ μπιφηππν.

2.5 Ολνκαηνδνζία
Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ην ρηίζηκν ελφο γεθπξηνχ απνηεινχζε
ην θφζηνο. Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ηα πέηξηλα γεθχξηα είραλ πνιχ πςειφ
θφζηνο θαηαζθεπήο θαη γη’ απηφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ηελ
αλαιάκβαλε είηε έλα ή πεξηζζφηεξα γεηηνληθά ρσξηά είηε θάπνηνη
κεκνλσκέλνη ρνξεγνί-ρξεκαηνδφηεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε σο εζηθή
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αληακνηβή πξνο ην ρνξεγφ απηφλ, ην γεθχξη έπαηξλε ην φλνκα ηνπ. Όκσο,
αξθεηέο θνξέο ε νλνκαηνδνζία γηλφηαλ θαηά ζπλήζεηα απφ ηνπο
θαηνίθνπο ησλ γχξσ ρσξηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Όιεο νη πηζαλέο
πεξηπηψζεηο νλνκαην-δνζίαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο
θαηεγνξίεο:

•. απφ ην ρνξεγφ (ζπλήζσο άληξεο θαη ζπαληφηαηα γπλαίθεο)
•. απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ: ην ίδην ην πνηάκη, ηε ραξάδξα, ην βνπλφ, ή
ηελ ηνπνζεζία
•. απφ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ: ρσξηφ, κνλαζηήξη ή εθθιεζία, ράλη,
λεξφκπιν, βξχζε, ζπίηη, ή θάπνην ηπραίν ζπκβάλ π.ρ. έλαλ πληγκφ, κηα
ζπκπινθή θ.ά.

2.6 Οη θαηαζθεπαζηέο
Οι έγγραθες μαρησρίες για ηην καηαγωγή ηων μαζηόρων είναι
ελάτιζηες καθώς Δεν εκσνήγηζαν ηην σζηεροθημία και δεν διαζώθηκε ηο
«εποίει», πλην κάποιας τρονολογίας, ποσ ζσνήθιζαν να ζκαλίζοσν ζηα
σπέρθσρα ηων ζπιηιών (Μακκφπνπινο, ζ.16). Έηζη, είλαη πνιχ δχζθνιν
λα κάζνπκε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα φινπο απηνχο ηνπο (ζπλήζσο)
αλψλπκνπο θαη (ζπαλίσο) επψλπκνπο κάζηνξεο ηεο πέηξαο.
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3.1 Δηζαγσγή
ε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ππάξρνπλ εθαηνληάδεο πέηξηλα
γεθχξηα, ρηηζκέλα κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη πιηθά. Δίλαη
ιηζφθηηζηα θαη απνηεινχληαη απφ ηφμα, δεδνκέλνπ φηη ην ηφμν είλαη ε
κνλαδηθή κνξθή πέηξηλνπ θνξέα πνπ κπνξεί λα γεθπξψζεη θάπνην
άλνηγκα. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κία αξθεηά κεγάιε πνηθηιία κνξθψλ
ζηα γεθχξηα, ζεκαληηθή έλδεημε ηεο αζηείξεπηεο θαληαζίαο ηππ ιατθνχ
ηερλίηε. Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αιιαγή, είλαη ην ηφμν, ε
θακάξα. Αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηφμσλ ηνπο, ηα πέηξηλα γεθχξηα
δηαθξίλνληαη ζε κνλφηνμα θαη πνιχηνμα. Ο αξηζκφο ηνπο ην κέγεζνο θαη
ην ζρήκα ηνπο πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ
θαζελφο. πλήζσο είλαη κνλφηνμα κε εκηθπθιηθά, σο επί ην πιείζηνλ, θαη
ζπάληα νμχθνξθα ηφμα κε ιηηή ιηηή απζηεξή γξακκή θαη έληνλε
πιαζηηθφηεηα, έξγα θπξίσο ιατθήο ηερλνηξνπίαο. Σα κνλφηνμα έρνπλ
επηβιεηηθφηεηα εμ’ αηηίαο ηνπ κεγάινπ αλνίγκαηνο ηεο θακάξαο, ηα
πνιχηνμα θεξδίδνπλ ζε γξαθηθφηεηα. Πνιχηνμα γεθχξηα ρηίδνληαλ
θπξίσο ζε πεδηλέο ή εκηνξεηλέο πεξηνρέο, ελψ ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηα
πεξηζζφηεξα ήηαλ κνλφηνμα, αθνχ ην πιάηνο ηεο θνίηεο ησλ πνηακψλ
είλαη ζπλήζσο κηθξφ. ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζσδφκελα γεθχξηα
παξαηεξεί θαλείο, κηθξά αλνίγκαηα ζην θχξην ζψκα ηνπο, πνπ ηειηθά
θαηαθέξλνπλ

λα

ειαθξψλνπλ

ηελ

φιε

θαηαζθεπή.

Απηέο

νη

ςεπηνθακάξεο φκσο, αλεμάξηεηα απφ ην φπνην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα
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πνπ κπνξέη λα πξνθάιεζαλ, εμππεξέηεζαλ βαζηθά κία αλάγθε.
Λεηηνχξγεζαλ αλαθνπθηζηηθά, επηηξέπνληαο ηε δηέιεπζε απφ κέζα ηνπο
κεγάιεο πνζφηεηαο λεξνχ ζε πεξηπηψζεηο πιεκκχξαο, αθνχ ηφηε ε
ζηάζκε αλέβαηλε επηθίλδπλα κέρξη θαη ηελ θνξπθή ηεο γέθπξαο. Ζ
απμεκέλε πίεζε ηνπ πνηακνχ, αληηκεησπηδφληαλ αθφκε, θαη κε εηδηθέο
θφγρεο ρηηζκέλεο ζηηο βάζεηο ησλ ηφμσλ, φηαλ βέβαηα απηά παηνχζαλ
κέζα ζην λεξφ ( πνιχηνμα γεθχξηα ). Κφγρεο ρξήζηκεο, αλ θαη φρη θαλεξφ
κε ηελ πξψηε καηηά, θαηαζθεπάδνληαλ θαη απφ ηελ πίζσ πιεπξά ησλ
ηφμσλ, κεηψλνληαο έηζη ζην ειάρηζην ηνλ επηθίλδπλν γηα ηα ζεκέιηα
ζηξνβηιηζκφ.
Σν νδφζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δηεξρφκελνη, είλαη αξθεηά
ζηελφ, πεξηνξηδφκελν αξθεηέο θνξέο κφιηο ζηα δχν κέηξα. Αθνινπζεί
κάιηζηα θακππισηή γξακκή, κηκνχκελν ζε απηφ, ηα αλεβνθαηεβάζκαηα
ησλ απφ θάησ ηνπ ηφμσλ, θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ηδηαίηεξα ηα επεηξσηηθά
γεθχξηα. Δίλαη ζηξσκέλν πάληα κε θαιληεξίκη, γηα λα δηακνξθσζεί, φηαλ
ην αλέβαζκα παξαείλαη απφηνκν, ζε πιαηχζθαια κε ειαθξηά θιίζε. Ζ
δηέιεπζε έηζη δελ ήηαλ θαη ηφζν αθίλδπλε. ην γεθχξη ηεο Κφληηζαο,
κπνξεί θαλείο λα δεη αθφκα θαη ζήκεξα, κηθξή θακπάλα θξεκαζκέλε
θάησ απφ ηελ θνξπθή ηεο θακάξαο. Όηαλ θπζνχζε αέξαο δπλαηφο,
άξρηδαλ ηα θακπαλίζκαηα πξνεηδνπνηψληαο ηνπο πεξαζηηθνχο γηα ηνλ
απμεκέλν θίλδπλν. Πξνζπάζεζαλ λα ηνλ κεηψζνπλ, ηνπνζεηψληαο ζηα
άθξα ηηο ιεγφκελεο αξθάδεο, φξζηεο δειαδή ζηελφκαθξεο πέηξεο θαη
αξγφηεξα ρακειά πεδνχιηα.
Σέινο, θπξίσο ζηα Μαθεδνληθά γεθχξηα, παξαηεξνχκε φηη θαηά
ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν απφ ην γεθχξη ν δξφκνο ζπλήζσο ζηελεχεη
βαζκηαία

θαη

πξνζηαηεχεηαη

απφ

ηνίρνπο

αληηζηεξίμεσο

ή

πηεξπγφηνηρνπο. Απηνί δηακνξθψλνπλ θαη ηα πξαλή ηνπ εδάθνπο ζηηο
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φρζεο ηνπ πνηακνχ, φηαλ απηά είλαη απφ ρψκα θαη ζαζξά πιηθά.
Αληίζεηα, φηαλ ηα αθξφβαζξα ηνπ γεθπξηνχ ζηεξίδνληαη ζε βξαρψδεηο
απνιήμεηο ηεο φρζεο, ην ξφιν απηφ αλαιακβάλεη ε θχζε.,

3.2 Μνλφηνμα
Σα πεξηζζφηεξα γεθχξηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε νξεηλέο
πεξηνρέο απνηεινχληαη, ζπλήζσο, απφ έλα ηφμν, επεηδή ην πιάηνο ηεο
θνίηεο ησλ πνηακψλ, θαηά θαλφλα, είλαη κηθξφ εθηφο απφ θάπνηεο
εμαηξέζεηο. Σν ειεχζεξν άλνηγκά ηνπο ππεξβαίλεη πνιιέο θνξέο ηα 30
κέηξα. Σν χςνο ηνπ ηφμνπ ηνπο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θπκαίλεηαη γχξσ
ζηα 20 κέηξα. Σν πιάηνο ηνπ θνξέα θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ 2,5 έσο 3,5
κέηξα. Σα νξεηλά γεθχξηα έρνπλ ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο
ζεκειίσζήο ηνπο ζε βξάρν θαη γηα ην ιφγν απηφ, ζε ζπλδπαζκφ βεβαίσο
κε ηελ αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, ηα πεξηζζφηεξα δηαζσζέληα
βξίζθνληαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο. Καη επεηδή ην βξαρψδεο έδαθνο ηεο
ζεκειίσζεο ησλ νξεηλψλ γεθπξηψλ βξίζθεηαη ζε ζηελψζεηο ησλ
ρεηκάξξσλ-πνηακψλ, επηηεχρζεθε θαη νηθνλνκία ζηελ θαηαζθεπή ιφγσ
ηνπ κεησκέλνπ αλνίγκαηφο ηνπο.
Σν παξαηεξνχκελν κεγάιν χςνο ησλ γεθπξηψλ δελ νθείιεηαη ζην
χςνο ηελ πιεκκπξηθήο ζηάζκεο ηνπ πνηακνχ αιιά ζε θαζαξά ζηαηηθνχο
ιφγνπο, θαζψο πξνθαιείηαη κηθξφηεξε νξηδφληηα ψζεζε ζηηο ζηεξίμεηο
(αθξφβαζξα) φζν απμάλεηαη ην χςνο ηνπ ηφμνπ.
Δίλαη ινηπφλ αμηνζαχκαζην ην γεγνλφο φηη νη νκάδεο ησλ
καζηφξσλ ηεο επνρήο εθείλεο απέδεημαλ φηη δηέζεηαλ γλψζεηο ζηαηηθήο
απφ έλζηηθην θαη απφ εκπεηξία πνπ αλέπηπμαλ ζε δηάζηεκα πνιιψλ
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γεληψλ, χζηεξα απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο, άιινηε επηηπρεκέλεο θαη άιινηε
φρη.

3.3 Πνιχηνμα
Σα πεξηζζφηεξα γεθχξηα πνπ ρηίζηεθαλ ζε πεδηλέο, εκηνξεηλέο ή
νξηζκέλεο θνξέο θαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο, κε ζεκαληηθφ πιάηνο ηεο
θνίηεο ηνπ πνηακνχ, γεγνλφο πνπ ην επέβαιαλ ηνπηθέο, δηνηθεηηθέο ή
ζηξαηησηηθέο αλάγθεο, είλαη δίηνμα, ηξίηνμα θιπ.
Σα πνιχηνμα γεθχξηα παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ηα θχξηα αλνίγκαηα
(2 ή 3 ην πνιχ) ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξα απφ ηα άιια, δεδνκέλνπ φηη ηα
αλνίγκαηα απηά γεθπξψλνπλ ηε βαζηά θνίηε ηνπ πνηακνχ.
Σα ππφινηπα αλνίγκαηα θαζψο θαη ηα αλαθνπθηζηηθά αλνίγκαηα
πάλσ απφ ηα κεζφβαζξα παξαιακβάλνπλ ηηο πιεκκπξηθέο παξνρέο ηνπ
πνηακνχ.
Παξαθάησ

παξαζέηνπκε

νξνινγία

ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ζηνηρείσλ ησλ γεθπξηψλ γηα επρεξέζηεξε αλάγλσζε ηεο ζπγγξαθηθήο
καο κειέηεο:
 Θνιίηεο: πέηξεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην ηφμν.
 Κιεηδί (θιεηο) ηνπ ηφμνπ: ν πςειφηεξα ηνπνζεηεκέλνο ζνιίηεο
ζηνλ άμνλα ηνπ ηφμνπ.
 Σύκπαλα: ηα δηακήθε πέηξηλα ηνηρεία πνπ εδξάδνληαη ζηα άθξα
ηνπ ηφμνπ.
 Δζωξξάρην: ε θάησ (νξαηή) επηθάλεηα ηνπ ηφμνπ.
 Δμωξξάρην: ε επάλσ επηθάλεηα ηνπ ηφμνπ, ε νπνία θαιχπηεηαη
απφ ην γέκηζκα κεηαμχ ησλ ηπκπάλσλ.
 Βάζξα: νη νξζνζηάηεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ην ηφμν.
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 Πξόβνινη (πξνξίλην αλάληη, κεηαξίλην θαηάληη): νη θαηαζθεπέο
πξηλ θαη κεηά ηα βάζξα πνπ ηα πξνζηαηεχνπλ απφ ηα θεξηά πιηθά
θαη νκαινπνηνχλ ηε ξνή ηνπ πνηακνχ.
 Γελέζεηο: νη επηθάλεηεο έδξαζεο ησλ ηφμσλ επί ησλ βάζξσλ.
 Βέινο ηνπ ηφμνπ: ε θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ ηεο γέλεζεο θαη
ηνπ θιεηδηνχ ηεο ζνισηήο θάησ επηθάλεηαο ηνπ ηφμνπ.
 Γηαδώκαηα (ή αξρηζφινη): νη νξαηέο (εμσηεξηθέο) επηθάλεηεο ηνπ
ηφμνπ ζηηο φςεηο ησλ γεθπξψλ.
 Καηαβηβαζκέλν: ην ηφμν, ηνπ νπνίνπ ην βέινο είλαη κηθξφηεξν
απφ ην ήκηζπ ηνπ αλνίγκαηφο ηνπ.
 Αλαβηβαζκέλν: ην ηφμν, ηνπ νπνίνπ ην βέινο είλαη κεγαιχηεξν
απφ ην ήκηζπ ηνπ αλνίγκαηφο ηνπ.

3.4 Σα πιηθά θαη ε θαηαζθεπή
Σα επεηξψηηθα γεθχξηα είλαη πέηξηλα, γη’ απηφ άιισζηε έρνπλ φια
ηε κνξθή ηφμνπ πνπ είλαη ε κφλε δπλαηή κνξθή πέηξηλνπ θνξέα γηα
ηε γεθχξσζε θάπνηνπ αλνίγκαηνο. Γεληθά ην πέηξσκα απφ ην νπνίν
ιακβάλνληαη νη πέηξεο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, ζπκπαγέο θαη
αλζεθηηθφ, λα κελ πεξηέρεη κεγάινπο θξπζηάιινπο ή πιηθά ζε
απνζάζξσζε, λα κελ έρεη ξσγκέο θαη λα κελ απνζαξζξψλεηαη θαηά
ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ αέξα ή ην λεξφ. Ζ πέηξα ε νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ γεθπξηψλ πξνέξρεηαη απφ
ληφπηα πεηξψκαηα. ε αληίζεζε κε ηα επεηξψηηθα γεθχξηα ζηα νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθε ζρηζηφιηζνο, ζην ζεζζαιηθφ ρψξν ε πέηξα ήηαλ
πειεθεηή (ιαμεπηή, μεζηή ή νξζνγσληθή). Ο ζρηζηφιηζνο έρεη ην
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πιενλέθηεκα ηεο ιήςεο πιαθνεηδψλ πεηξψλ κε κηθξή επεμεξγαζία
θαη εχθνιε θαη θηελή κεηαθνξά.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε ζέζεηο γεθχξσζεο φπνπ ε πεγή
ιήςεο ησλ πιηθψλ ήηαλ ζρεηηθά καθξηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά
είδε

πέηξαο.

Σα

βάζξα

θαη

νη

πξφβνινη

ησλ

γεθπξηψλ

θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ζπκπαγή αζβεζηφιηζν εμαηηίαο ησλ δπλάκεσλ
ηξηβήο πνπ δέρνληαλ απφ ηε ζηεξενπαξνρή ησλ πνηακψλ, ζε αληίζεζε
κε ηελ αλσδνκή ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ειαθξφπεηξα ή θαη
επθνιφηεξα

επεμεξγάζηκα

πιηθά.

Υαξαθηεξηζηηθφ

παξάδεηγκα

απνηειεί ην δηάδσκα ηεο γέθπξαο ησλ Φαξζάισλ ην νπνίν
θαηαζθεπάζηεθα απφ πσξφιηζν.
Σν θνλίακα είλαη έλα αθφκε πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην νπνίν
απνηειεί ηε ζπλδεηηθή χιε ησλ πεηξψλ (θνπξαζάλη) θαη παξνπζηάδεη
πνιιέο παξαιιαγέο, θαηά γεθχξη θαη θαηά πεξηνρή. ηα θχξηα
ζπζηαηηθά ηνπ είλαη ε άκκνο ή θαη ην ρψκα πνιιέο θνξέο, ν αζβέζηεο
θαη ην θεξακίδη. Δπηπξνζζέησο, ην θνλίακα κπνξεί λα απνηειείηαη θαη
απφ ειαθξφπεηξα, μεξά ρφξηα, αζπξάδηα απγψλ, αθφκα θαη απφ
καιιηά δψσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ εληζρπηηθέο ίλεο. Σν θνλίακα έρεη
ζπλήζσο κηθξφηεξε αληνρή απφ απηή ησλ πεηξψλ ηεο γέθπξαο.
Δπίζεο ε αληνρή κεηψλεηαη κε ην πάρνο, γη’ απηφ θαη ην πάρνο ηνπ
θνληάκαηνο δελ είλαη κεγάιν. Σέινο, ζε πνιιά γεθχξηα, θπξίσο ηεο
Μαθεδνλίαο, κπνξνχκε λα δνχκε ζηδεξηέο (ηδηλέηηα) ζε ζρήκα ηαπ, ηα
νπνία είλαη θαξθσκέλα (βπζηζκέλα) ζην ζψκα ηνπ γεθπξηνχ,
εληζρχνληαο ηελ ηνηρνδνκή ηνπ.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ γεθπξηψλ πξψηα επηιεγφηαλ ε ζέζε, ε
νπνία ήηαλ ζε ζεκείν πνπ ζηέλεπε ε θνίηε ηνπ πνηακνχ θαη ην έδαθνο
ήηαλ βξαρψδεο, φηαλ ε πεξηνρή ήηαλ νξεηλή, ψζηε λα επηηεπρηεί
θαιχηεξε ζεκειίσζε. ηε Μαθεδνλία κάιηζηα πνιιέο θνξέο
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ιακβάλνληαλ ππ’ φςε ην κηθξφηεξν βάζνο ηνπ πνηακνχ. Μεγαιχηεξε
πάλησο δπζθνιία αληηκεηψπηδαλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γέθπξα
έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί ζε πεδηλή πεξηνρή, αθνχ θαηά θαλφλα ζα
ήηαλ πνιχηνμε θαη έπξεπε λα ζεκειησζεί ζε ραιαξά εδάθε. Ζ
ζεκειίσζε ηεο γέθπξαο γηλφηαλ κε μχιηλνπο παζζάινπο. Σα πάληα
ινηπφλ εμαξηηφληαλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζεκειίσζεο, «αρίιιεην
πηέξλα» θάζε γεθπξηνχ. Οη θαηαξξεχζεηο γεθπξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ρηηζίκαηνο νθείινληαλ ζπλήζσο ζηελ θαθή ζεκειίσζε (φπσο π.ρ.
ζην γεθχξη ηεο Άξηαο πνπ έπξεπε λα ζεκειησζεί ην αθαηάιιειν
ακκψδεο έδαθνο ηνπ θάκπνπ).
Μεηά ηελ εθινγή ηεο ζέζεο ηνπ γεθπξηνχ, γηλφηαλ ε ζρεδίαζή ηνπ
απφ ηνλ αξρηκάζηνξα. Σν ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνινγίδνληαλ
κε βάζε ηα θνξηία πνπ ζα έθεξε ην γεθχξη, πνπ θη απηά κε ηε ζεηξά
ηνπο ππαγνξεχνληαλ απφ ην κήθνο αλάκεζα ζηηο φρζεο θαη ηε κνξθή
ηεο θνίηεο. πλήζσο πξνηηκνχληαλ ε θαηαζθεπή φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξσλ ηφμσλ, γηα λα απνθεχγνληαη ηα κεγάια χςε θαη
αλνίγκαηα ησλ ηφμσλ.
ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε ην ρηίζηκν ησλ βάζξσλ. Δπεηδή ην
γεθχξη δερφηαλ πιεπξηθέο πηέζεηο απφ ηε ξνή ηνπ λεξνχ,
θαηαζθεπάδνληαλ ζηα βάζξα ηνπ (ηδίσο ζηα κεζαία) πξνζηαηεπηηθέο
πξνεμνρέο ηξηγσληθήο θάηνςεο θαη ζθελνεηδνχο κνξθήο (δηεπίπεδεο ή
αηξαθηνεηδνχο φςεο). Οη πξνεμνρέο απηέο θαηεπζχλνπλ ηα λεξά πξνο
ηα αλνίγκαηα, θάησ απφ ηηο θακάξεο θαη ην πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο
θάζεηεο, πάλσ ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ, δπλάκεηο. ε

νξηζκέλεο

πεξηπηψζεηο, ζθελνεηδείο πξνεμνρέο ππάξρνπλ φρη κφλν ζηα αλάληε,
αιιά θαη ζηηο πξνο ηα θαηάληε φςεηο ηνπ γεθπξηνχ. Απηέο
θαηαζθεπάδνληαη γηα απνθπγή δεκηνπξγίαο ζηξνβίισλ ηνπ λεξνχ
ζηελ επηθάλεηα ηνπ γεθπξηνχ.
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Έπεηηα θαηαζθεπάδνληαλ νη ζθαισζηέο θαη νη μπιφηππνη έηζη ψζηε
λα ζεκεηψλνληαη ειάρηζηεο παξακνξθψζεηο ηνπ ηφμνπ θαη επηπιένλ
λα απαηηείηαη ηαπηνρξφλσο ειάρηζηνο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη
ειάρηζηνο απαηηνχκελνο φγθνο μπιείαο. ηα πνιχηνμα γεθχξηα ζηα
βάζξα ππήξραλ ζπλήζσο πξφβνινη ζηελ κπξνζηηλή θαη ζηελ πίζσ
πιεπξά πνπ βνεζνχζαλ ζηε κείσζε ηνπ ζηξνβηιηζκνχ ηνπ λεξνχ ζην
ζεκείν ησλ ζεκειίσλ.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ μεθηλνχζε ζπκκεηξηθά απφ ηηο γελέζεηο κε
ηελ ρξήζε πεπιαηπζκέλσλ πεηξψλ πξνο ην θιεηδί (θιείδα) ηνπ ηφμνπ.
Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θιεηδηνχ έθιεηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ θαη
γη’ απηφ ην ιφγν ζηελ «θνξπθή» ηνπ ηφμνπ ζπλαληάηαη πάληνηε ιίζνο
θαη φρη αξκφο. Ζ εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ηφμσλ έπξεπε λα έρεη
νκνηνκνξθία έηζη ψζηε ην ηφμν ζην ζχλνιν ηνπ λα έρεη ηα ίδηα δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, έζησ θαη δπζκελή. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δφκεζεο γηλφηαλ ζχκκεηξε αληηκεηάζεζε ησλ θηηζηψλ
ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ. Πάλσ απφ ην ηφμν ρηηδφηαλ
θαιληεξηκσηφο δηάδξνκνο δηάβαζεο κε πιάηνο πνπ θπκαηλφηαλ
κεηαμχ 1,5 θαη 2 κέηξσλ, ν νπνίνο δηέγξαθε θακππισηή ηξνρηά
αθνινπζψληαο ηα ηφμα θαη πξνθπιαζζφηαλ απφ ρακειά ζηεζαία ή
φξζηεο ηνπνζεηεκέλεο ζηελφκαθξεο πέηξεο, ηηο ιεγφκελεο αξθάδεο.
ε πνιιά γεθχξηα, ζπλήζσο πνιχηνμα, ππήξραλ αλαθνπθηζηηθά
αλνίγκαηα θαη εκηθπθιηθφ ππέξπζξν, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε πίεζε
πνπ αζθνχζε ζην νηθνδφκεκα ε απφηνκε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ
λεξνχ θαη λα δηνρεηεχεηαη θαιχηεξα ε κεγάιε πνζφηεηα ζε
πεξίπησζε πιεκκχξαο.
Οη αξκνί ησλ πεηξψλ θαηαζθεπάδνληαλ θάζεηα πξνο ηε γξακκή
ησλ πηέζεσλ (ζπληζηακέλε ησλ πηέζεσλ) πξνζαξκνζκέλνη ζηε βαζηθή
πξνυπφζεζε ηεο επλντθφηεξεο θαηαπφλεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε ζιίςε.
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Σε

δηεθπεξαίσζε

ησλ

εξγαζηψλ

θαηαζθεπήο

ηνπ

ηφμνπ

αθνινπζνχζε, φρη πάληνηε, ν εκπνηηζκφο ησλ αξκψλ απφ ηε ξάρε
(εμσξάρην) ηνπ ηφμνπ κε ηζρπξφ θνλίακα. Σέινο, ε θαηαζθεπή
δηαηεξνχληαλ ζε ήξεκε θαηάζηαζε κέρξη ηε κεξηθή πήμε ησλ
θνληακάησλ, δεδνκέλνπ φηη ηα θνληάκαηα ήηαλ βξαδχπεθηα.
Ζ θάζε θαηαζθεπήο ησλ ηφμσλ ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε θαη ε
δπζρεξέζηεξε γηα ην ρηίζηκν ελφο γεθπξηνχ, θαζψο ε θαθή
ηνπνζέηεζε ησλ ζθαισζηψλ, κηα αηθλίδηα θαθνθαηξία φπσο θαη νη
πιεκκχξεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αηηία θαηάξξεπζεο ησλ γεθπξηψλ.
ηε ζπλέρεηα ρηίδνληαλ πάλσ ζην ηφμν ηα ηχκπαλα θαη γηλφηαλ
ην γέκηζκα ηεο γέθπξαο κε μεξνιίζηα κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ
θαηαζηξψκαηνο. Οη πέηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην ρηίζηκν ηεο
θακάξαο ήηαλ πειεθεκέλεο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπο, ελψ νη
ππφινηπεο πέηξεο ζπλήζσο κφλν ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα.
Όηαλ ηειείσλε ε θαηαζθεπή ηνπ γεθπξηνχ ην ζπλεξγείν
αθαηξνχζε ηηο ζθαισζηέο θαη ηα θαινχπηα θαη ηφηε νη πέηξεο έπεθηαλ
θαηά ιίγα εθαηνζηά πξνο ηα θάησ θαη ζθήλσλαλ κεηαμχ ηνπο. Όιε ε
θαηαζθεπή κεηαηνπηδφηαλ, επνκέλσο, ειάρηζηα πξνο ηα θάησ.
Καηφπηλ έζηξσλαλ δίπια ζην γεθχξη ην « δηαθέηη», ην ενξηαζηηθφ
ηξαπέδη.

Ζ

ζηηγκή

απηή

ήηαλ

ζηηγκή

αγσλίαο

γηα

ηνπο

«πξσηνκάζηνξεο», θαζψο πεξίκελαλ λα ζνπλ αλ ζα «ζηαζεί» ην
γεθχξη.
Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο γεθπξηνχ έπαηδε ε
επνρή πνπ επέιεγαλ γηα ην ρηίζηκν, αθνχ νη πιεκκχξεο ησλ πνηακψλ
ήηαλ ν κεγάινο θίλδπλνο θαηά ηελ θαηαζθεπή, ηφζν ησλ βάζξσλ φζν
θαη ηνπ ηφμνπ. Έηζη επέιεγαλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, Ξεθηλψληαο
φηαλ κεηψλνληαλ ηα λεξά θαη ηειεηψλνληαο πξηλ αξρίζνπλ νη βξνρέο
ην θζηλφπσξν.
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4.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή
Ζ Ηθαξία θαηνηθείηαη απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή, πξηλ απφ ην 7.000
π.Υ., φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ Νενιηζηθνί πξν ησλ Διιήλσλ θάηνηθνη
πνπ νη κεηέπεηηα Έιιελεο απνθαινχζαλ Πειαζγνχο. Γχξσ ζην 750
π.Υ. Έιιελεο απφ ηε Μίιεην απνίθηζαλ ηελ Ηθαξία ηδξχνληαο
εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή πνπ ζήκεξα απνθαιείηαη Κάκπνο, ηελ
νπνία ηφηε απνθαινχζαλ Οηλφε γηα ην θξαζί ηεο. Σνλ 6ν αηψλα π.Υ. ε
Ηθαξία ζπλελψζεθε κε ηε άκν θαη απνηέιεζε ηκήκα ηεο ζαιάζζηαο
απηνθξαηνξίαο ηνπ Πνιπθξάηε.
Σν 14ν αηψλα κ.Υ. ε Ηθαξία ήηαλ θνκκάηη ηεο Γελνβέδηθεο
απηνθξαηνξίαο ζην Αηγαίν, αιιά ελδηαθέξνλ αξρίδεη λα παξνπζηάδεη
απφ ηνλ 15o αηψλα, έλα αηψλα ζεκαδεκέλν απφ πεηξαηέο κε ηελ
ηξνκεξή κνξθή ηνπ πεηξαηή Υατξεληίλ Μπαξκπαξφζα λα είλαη ν
θφβνο θαη ν ηξφκνο ζηα παξάιηα ηνπ Αηγαίνπ. Σν λεζί
ηαιαηπσξήζεθε ππεξβνιηθά απφ ηηο πεηξαηηθέο επηδξνκέο θαη γηα ην
ιφγν απηφ νη Ηθαξηψηεο θαηέζηξεςαλ ηα ιηκάληα ηνπο ψζηε λα
απνηξέςνπλ ηελ απφβαζε ησλ αλεπηζχκεησλ επηζθεπηψλ θαη
θηηάμαλε αληί-πεηξαηηθά ρσξηά, φπσο ε Λαγθάδα.
Σφηε απ’ ην λεζί θεχγνπλ νη Γελνβέδνη δεζπφηεο θαη νρπξψλνληαη
ζηε Υίν, κε ηνπο Ηθαξηψηεο γηα λα γιηηψζνπλ λα θαηαθεχγνπλ ζηα
βνπλά. Έηζη αξρίδεη ε επνρή πνπ αθκάδεη ε Λαγθάδα, έλαο νηθηζκφο
απφθξεκλνο ζην δπηηθφ άθξν ηνπ λεζηνχ πάλσ απφ ην αθξσηήξη ηνπ
Κάβν Πάπα ρηηζκέλε ζε κηα θξπθή νξεηλή θνηιάδα. Δδψ ήηαλ ε
«θηβσηφο ηεο Ηθαξηαθήο επηβίσζεο» γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ.
(http://el.wikipedia.org/wiki/, http://.golden-greece.g)
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Γηα πάξα πνιιά ρξφληα, ε Ηθαξία ζεσξνχληαλ αθαηνίθεηε θαη γη’
απηφ δελ ελνριήζεθε απφ θνπξζάξνπο νχηε απφ ηνπο Σνχξθνπο ηελ
πξψηε δχζθνιε πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο. Απφ ηνλ 18ν
αηψλα νη θάηνηθνη άξρηζαλ λα θαηεθνξίδνπλ πξνο ηε ζάιαζζα
δεκηνπξγψληαο κηθξνχο νηθηζκνχο.
Σν

19ν

αηψλα

αλαπηχζζεηαη

ζηγά

ζηγά

ην

εκπφξην

ηνπ

μπινθάξβνπλνπ, ηεο ζηαθίδαο θαη ηνπ θξαζηνχ κε ηνπο εκπφξνπο ηεο
κχξλεο. Δίλαη ε επνρή πνπ ρξνλνινγνχληαη ηα πεξηζζφηεξα παιηά
δεκφζηα έξγα, νη εθθιεζίεο, ηα ζρνιεία θαζψο θαη ην δίθηπν ησλ
κνλνπαηηψλ θαη νξηζκέλα πέηξηλα γεθχξηα κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο
θακάξεο ηνπο.
Σν 1912 νη Ηθαξηψηεο κφλνη ηνπο επαλαζηαηνχλ θαη θεξδίδνπλ ηελ
αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηελ Σνχξθηθε δηνίθεζε, ηδξχνληαο ηελ
Ηθαξηαθή Πνιηηεία κε δηθφ ηεο λφκηζκα θαη γξακκαηφζεκν θαη
αξγφηεξα κε ηελ άθημε ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ ελψλεηαη κε ηελ
Διιάδα.
4.2 Γεσγξαθηθή Θέζε & Μνξθνινγία
Ζ Ηθαξία είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ
Αηγαίνπ, κε 255 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ζε έθηαζε θαη κε 102 κίιηα
(160 ρηιηφκεηξα) αθηνγξακκή. Ο πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη 8.423
θαηνίθνπο.
Ζ ηνπνγξαθία ηεο παξνπζηάδεη αληηζέζεηο, θαζψο εκθαλίδεη
θαηαπξάζηλεο πιαγηέο θαη γπκλνχο απφηνκνπο βξάρνπο. Σν λεζί είλαη
νξεηλφ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ. Γηαζρίδεηαη απφ ηελ νξνζεηξά ηνπ
Αζέξα (Πξάκλνο), ηνπ νπνίνπ ε πςειφηεξε θνξπθή είλαη 1.041
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κέηξα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξηψλ ραξαθηεξίδνληαη νξεηλά, θάηη πνπ
νθείιεηαη ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ θαηνίθσλ απφ ηηο πεηξαηηθέο
επηδξνκέο ζην Μεζαίσλα.

Σν λεζί είλαη ζε κεγάιν θνκκάηη ηνπ

θαιπκκέλν απφ βιάζηεζε, θνπκαξηέο, πξίλνπο θαη πεπθνδάζε ελσ
ζηα δπηηθά ππάξρεη ην δάζνο ηνπ Ράληε, έλα απφ ηα ζπαληφηεξα
ραξαθηεξηζηηθά κεζνγεηαθά πξντζηνξηθά δάζε. Τπάξρνπλ επίζεο
αθζνλία λεξψλ ιφγσ ηεο γεσινγίαο ηεο. Απφ ηνλ Αζέξα εθξένπλ
ρείκαξξνη πνπ εθβάινπλ ζηηο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ, γεγνλφο πνπ
έρξεζε αλαγθαία ηελ θαηαζθεπή γεθπξηψλ.
Ζ Ηθαξία αλήθεη ζηε Γεσινγηθή δψλε Πίλδνπ. Οη πεξηνρέο πνπ
αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσινγηθή δψλε κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο
κνξθνινγηθά θαη θαη’ επέθηαζε παξαηεξνχκε κεγάιεο νκνηφηεηεο
ζηα πεηξνγέθπξα ηνπο. (http://el.wikipedia.org/wiki/, http://.golden-greece.g)
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5.1 Ηζηνξηθή εμέιημε
Ζ Ηθαξία, ιφγσ ηνπ έληνλνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ ηεο, δηαζέηεη
κεγάιν αξηζκφ ξεκάησλ. Λίγα φκσο απφ απηά έρνπλ ζπλερή ξνή. Σα
πεξηζζφηεξα είλαη ρείκαξξνη. Έηζη θαη νη πεξηζζφηεξεο δηαζηαπξψζεηο
δξφκσλ κε ξέκαηα δελ απαηηνχζαλ ηδηαίηεξν έξγν. Τπάξρνπλ, φκσο θαη
ξέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλερή ξνή γηα πνιινχο κήλεο ην ρξφλν. Δθεί
πνπ απηά ζπλαληνχζαλ βαζηθνχο δξφκνπο ρξεηάδνληαλ ηερληθά έξγα.
Έηζη έρνπκε έλα πιήζνο απφ γεθχξηα δηάθνξσλ κεγεζψλ.
Σα πεξηζζφηεξα είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε κεγάιεο πέηξεο πνπ
γεθχξσλαλ θάπνην ζηελφ άλνηγκα ηνπ ξέκαηνο, θπζηθφ ή ηερλεηά
δηακνξθσκέλν ή κε κηθξφηεξεο ηνπνζεηεκέλεο αλά απνζηάζεηο πνπ
εμππεξεηνχλ ηε δηάβαζε ηνπ ξέκαηνο(εηθ.1: ν Γηφθπξαο. Έλαο ηεξάζηηνο
«ινχξνο» (βξάρνο) γεθπξψλεη ηνλ πνηακφ Υάιαξε, ζηηο ξάρεο, θαη απφ
πάλσ ηνπ έρεη δηακνξθσζεί δξφκνο-εηθ.2:Σα πεξάκαηα ζην Υάξαθα
Μειέδσλ).

Δηθ.1 ν Γηφθπξαο
38

Δηθ.2 Σα πεξάκαηα(Υάξαθαο Μειέδσλ)

Οη

πέηξεο

απηέο

κεηαθέξνληαλ

θαη

ηνπνζεηνχληαλ

ζηελ

θαηάιιειε ζέζε κε πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο
εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο. Σα γεθχξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαλ κε απηφ
ηνλ ηξφπν ήηαλ κηθξά θαη φηαλ ην ξέκα «θνχζθσλε», πνιιέο θνξέο ηα
θάιππηε ή θαη ηα θαηέζηξεθε(«ηα έπαηξλε»).
Έηζη θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, φηαλ αλέβεθε ην
βηνηηθφ επίπεδν θαη εκθαλίζηεθαλ ζην λεζί ηερλίηεο θαη ζηλάθηα
νηθνδφκσλ, άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ηνμσηά γεθχξηα. ήκεξα
ζψδεηαη έλαο κηθξφο αξηζκφο απφ απηά ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ(
εηθ.3, εηθ.4). Δίλαη ζπάλην ζε λεζησηηθή πεξηνρή λα βξεηο ηφζα γεθχξηα,
αιιά ιφγσ ηνπ πεηξψδνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο δχζθνιεο επηθνηλσλίαο
ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη επεηδή ηα πνηάκηα είλαη αξθεηά γηα ηφζν κηθξή
πεξηνρή, ηα γεθχξηα ήηαλ αλαγθαία. (Ζ παξαδνζηαθή θαηνηθία ηεο Ηθαξίαο
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θαη ην ηδηόκνξθν θηηζηό πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ / Γηώξγνο Ν. Κόθθηλνο. - 1ε έθδ.
- Αζήλα : Δηαηξεία Ηθαξηαθώλ Μειεηώλ, 2005).

Δηθ.3 Γεκέιηα. Πέηξηλν γεθχξη ζηνλ πνηακφ Υάιαξε.

Δηθ.4 Πέηξηλν γεθχξη ζηνλ πνηακφ Υάιαξε

5.2 Τιηθά θαη ηερληθέο θαηαζθεπήο
ηα πέηξηλα ηνμσηά γεθχξηα ηεο Ηθαξίαο παξαηεξνχκε ηελ ίδηα
ινγηθή

κε

ησλ

Ζπεηξψηηθσλ

γεθπξηψλ,
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κηθξφηεξα

κελ

αιιά

θνκςνηερλήκαηα κέζα ζην ππέξνρν πεξηβάιινλ ηεο θχζεο, απιά θαη
απέξηηηα, ρσξίο αξηζηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλζεθηηθφηεηα σο
ζήκεξα, φπνπ άληεμαλ κεγάιν βάξνο θνξηεγψλ, σο θαη 20 ηφλνπο θαηά
καξηπξίεο θαηνίθσλ.
Δίλαη κνλφηνμα, θηηαγκέλα απφ γξαλίηε θπξίσο ή θαη ζρηζηφιηζν
θαη

αλ

ππήξρε

κάξκαξν,

βάδαλε

καξκαξφπεηξα.

Σα

γεθχξηα

ρηηδφληνπζαλ κε πέηξεο πνπ βξηζθφληνπζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή,
ή γηλφηαλε επηηφπνπ ιαηνκείν. Απηφ καξηπξείηαη θαη ζην φηη θάζε γεθχξη
έρεη πέηξα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ. πλήζσο ζηα νξεηλά κέξε ηνπ λεζηνχ
είραλ ζρηζηφιηζν, ελψ ζε θάπνηα άιια ρσξηά, γηα παξάδεηγκα:
● Μνλνθάκπη → ζρηζηφιηζνο
● Παλαγηά, Γιαξέδν, Κνπληνπκάο, Αγ. Παληειεήκνλαο (ρσξηά ζηελ
λφηηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ, θνληά ζηελ πξσηεχνπζα ηνλ Αγ.θήξπθν)→
γξαλίηεο
● Μαγγαλίηεο → γξαλίηεο
● Υξπζφζηνκν → κπγδαιφπεηξα
● Ληβάδη → καξκαξφπεηξα
Σα γεθχξηα φπνπ βξηζθφληνπζαλ θνληά ζε παξαιία, νπφηε θαη ε
θπθινθνξία ήηαλ κεγαιχηεξε ιφγσ ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ εκπνξίνπ πνπ
γηλφηαλε εθεί, επεηδή εξρφληνπζαλ ηα θαΐθηα, παξαηεξνχκε φηη ζε απηά
ηα γεθχξηα ην δάπεδν ηνπο ήηαλ επηζηξσκέλν κε βφηζαια ή ραιίθη ηεο
ζάιαζζαο, φπνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν απνξξνθνχζε ηνπο θξαδαζκνχο απφ
ηηο θνξησκέλεο άκαμεο θαη γεληθά ην πιήζνο πνπ πεξλνχζε θαη ην ηφμν
έκελε αζθαιέο. Τπάξρνπλ φκσο θαη γεθχξηα, φπνπ άλζξσπνη
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πεξπαηνχζαλ πάλσ ζηηο πέηξεο ηνπ ηφμνπ, ζπλήζσο ζε πεξηνρέο φπνπ δελ
πεξλνχζαλ άκαμεο θαη θνξηία κεγάια.(Γηήγεζε καζηόξνπ Η.Ληάξεο 2013).
Έλα πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ ιάζπε γηα ηελ
θαηαζθεπή γεθπξηψλ θνληά ζε ζάιαζζα θαη λεξφ ήηαλ ε πνξζειάλε. Σα
πιηθά, απφ ηα νπνία απνηεινχηαλε ε πνξζειάλε, ήηαλ ηα εμήο:
● Θεξατθή Γή
● Ξπζκέλν ππξφηνπβιν
● Αζβέζηε
● Σξίκαηα θξεκκπδηνχ θαη ελίνηε άρπξα
Δπίζεο ζηνπο λεξφκπινπο ζηελ Ηθαξία έρεη παξαηεξεζεί φηη κέζα ζηελ
πνξζειάλε ρξεζηκνπνηνχζαλε αζπξάδηα αβγψλ. ηα πην πνιιά γεθχξηα,
ε ιάζπε πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλε ήηαλε ζπλήζσο απφ αζβέζηε θαη ρψκα
(θνθθηλφρσκα) . Ο αζβέζηεο γηλφηαλε απφ κάξκαξν θαη απφ ηα
αζβεζηνθάκηλα.

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ,
ψζηε ην ηφμν λα είλαη ζίγνπξν θαη αζθαιέο, ήηαλε φηη νη δχν αληίζεηεο
πιεπξέο απφ εθεί πνπ ζα μεθηλνχζε ην ηφμν, ζα έπξεπε λα είλαη ζε
απφιπηε επζεία θαη βέβαηα ην θιείδσκα λα βξίζθεηαη αθξηβψο ζηε κέζε
ηνπ ηφμνπ. Οη πέηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ηφμνπ ιεγφληνπζαλ θακάξηα. Ήηαλ πέηξεο, ζπλήζσο πειεθεκέλεο, πνπ
ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ε κία δίπια ζηελ άιιε θαη έηζη
δηακνξθψλνπλε ην ηφμν.
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Σα πην πνιιά γεθχξηα ζηελ Ηθαξία, επεηδή είραλ κεγάιν κήθνο
θαη πιάηνο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχηαλε ζαλ δξφκνη, δειαδή απφ πάλσ ηνπο
ζα πεξλνχζαλε ακάμηα, ήηαλε δχζθνιν λα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηφμν.
Έηζη θαηαζθεπαδφληνπζαλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε νξκή ηνπ πνηακνχ λα
δηνρεηεχεη ηε κεγάιε δχλακε ζηα εμσηεξηθά πιάγηα ηνπ γεθπξηνχ θαη λα
πεξλάεη κε κηθξφηεξε έληαζε ε δχλακε ηνπ λεξνχ θάησ απφ ην γεθχξη.
Οη δχν αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ γεθπξηνχ ήηαλ θηηαγκέλεο απφ ιάζπε θαη
πέηξεο θαη είραλ απηά ηα αλνίγκαηα, φπσο αλέθεξα πην πάλσ θαη απφ
πάλσ ηνπνζεηνχηαλ ηζηκέλην ( εηθ.5, εηθ.6 ). .(Γηήγεζε καζηόξνπ Η.Ληάξεο
2013).

Δηθ.5
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Δηθ.6

5.3 Οη Μαζηφξνη
Οη πεξηζζφηεξνη παιηνί καζηφξνη ( θηηζηάδεο ) ηεο Ηθαξίαο κεηά
απφ καξηπξίεο, παξαηεξνχκε φηη ζε πνιιά έξγα ηνπο, ζπλήζσο κεγάια,
ήηαλ κεγαιχηεξν ην ξίζθν ηνπ γνήηξνπ θαη ε επηκνλή γηα κηα ηέιεηα
θαηαζθεπή, παξά ην ξίζθν γηα ηελ ηηκή ηεο εξγνιαβίαο θαη ην φπνην
θφζηνο ηεο. πλήζσο, εάλ ε θαηαζθεπή ηνπο δελ ήηαλ θαιή, ζα ζήκαηλε
θαη ην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπο ζαλ θηηζηάδεο. Πνιιέο θνξέο νηθνλνκηθά
ζηα έξγα ηνπο δελ έβγαηλαλ, δειαδή ε νηθνλνκηθή απνιαβή πνπ ζα
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έπαηξλαλ ήηαλ ειάρηζηε, ζρεηηθά κε ην έξγν πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη. Καη
ζην ηέινο αλαγθάδνληαλ λα πνπιήζνπλ θάπνην ρσξάθη ηνπο, γηα λα
κπνξέζνπλ λα πιεξψζνπλ ην ζπλεξγείν ηνπο . ην ηέινο φκσο ππήξρε
πάληα κηα κεγάιε ππεξεθάλεηα γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο.

Γηα λα θαηαζθεπάζνπλε ην ηφμν, ην νπνίν ήηαλ θαη ην πην
δχζθνιν ζεκείν πάλσ ζην γεθχξη, ζα έπξεπε πξψηα ην ηφμν λα δνκεζεί
θάησ ζην έδαθνο ζαλ έλα είδνο πξφβαο θαη κεηά ζα μεθηλνχζαλε λα
ρηίδνπλε πάλσ ζην γεθχξη. Γειαδή, δεκηνπξγνχζαλε έλα θαινχπη ζην
έδαθνο θαη απφ πάλσ ην ηφμν γηα δνθηκή. Όηαλ έθηαλε ε ζηηγκή γηα ην
θηίζηκν, νη πέηξεο ήηαλ αξηζκεκέλεο γηα ην πψο θαη πνπ ζα
ηνπνζεηεζνχλ. Έλα άιιν ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηθαξηψηηθνπ
θηηζίκαηνο είλαη φηη απνπζηάδνπλ νη παλαγηέο πέηξεο, δειαδή νη φξζηεο
πέηξεο.
Κάπνηνη απφ ηνπο παιηνχο θαινχο καζηφξνπο ήηαλ νη:
● Γχν αδέξθηα νη Σζαξλάδεο ( ςηςίληδεο ) απφ ηνλ Άγην Παληειεήκνλα
● Οη Γιαξνί ( ςχραξνη ) απφ ην Γιαξέδν
● Εαραξίαο Σζαληέο απφ ην Μνλνθάκπη
● Ζ νηθνγέλεηα ησλ καζηφξσλ Φνπληνχιε, κε ζεκαληηθφηεξν αλάκεζά
ηνπο ηνλ καζηξν-Γηψξγε Φνπληνχιε απφ ην Καξαβφζηακν
● Αζ. Πνξηέιν
● Φίιηππα Μελέγθε απφ ηελ Παλαγηά
● Ο γεξν-Λεπηεξάθνο ( ηαπξηλνπδάθεο )
● σηήξεο Κακίηζεο
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● Μακκαηάο
Δπίζεο θάπνηνη παιηνί πεηξνθφπνη, ήηαλ απηνί πνπ θφβαλε ηηο
πέηξεο είλαη νη:
● Αλεγλψζηεο θαη Μσξαΐηεο απφ ηνλ Άγην Παληιεεκνλα
● Εαραξηάο Οηθνλφκνπ απφ Γιαξέδν
● νη Πνχινη ( ηα ζθπιηά )
Σέινο επεηδή ν γξαλίηεο ήηαλ άθζνλνο ζηελ Ηθαξία, θάλαλε θαη εκπφξην
εθηφο Ηθαξίαο θαη ηνλ έζηειλαλ γσληαζκέλν ζε κήθνο 30 cm έσο 80 cm
θαη πιάηνο απφ 20 cm έσο 40 cm. .(Γηήγεζε καζηόξνπ Η.Ληάξεο 2013).
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Κεθάιαην 60
Σα Γεθύξηα ηεο Ηθαξίαο
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6.1 Σν γεθχξη ηνπ Αχιαθα (εηθ.1)
Θέζε
Βξίζθεηαη ζην Μνλνθάκπη, ρσξηφ ζηελ Βφξεηα πιεπξά ηεο Ηθαξίαο θαη ην
γεθχξη είλαη θνληά ζηελ ζάιαζζα.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Σν γεθχξη είλαη κνλφηνμν θαη μεθηλάεη πάλσ ζε δχν πέηξεο εθθχζεσο
ζεκειηφπεηξεο.
Άλνηγκα ηφμνπ: 5,00 κέηξα
Ύςνο ηφμνπ: 6,50 κέηξα
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 8,00 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 2,00 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ(αλάπηπγκα): 10,00 κέηξα
Τιηθά θαηαζθεπήο
ρηζηφιηζνο
Σξόπνο θαηαζθεπήο
Σν ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνινγίδνληαλ κε βάζε ηα θνξηία
πνπ ζα έθεξε ην γεθχξη, πνπ θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ππαγνξεχνληαλ
απφ ην κήθνο αλάκεζα ζηηο φρζεο θαη ηε κνξθή ηεο θνίηεο. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχζε ην ρηίζηκν ησλ βάζξσλ. Έπεηηα θαηαζθεπάδνληαλ νη
ζθαισζηέο θαη νη μπιφηππνη έηζη ψζηε λα ζεκεηψλνληαη ειάρηζηεο
παξακνξθψζεηο ηνπ ηφμνπ θαη επηπιένλ λα απαηηείηαη ηαπηνρξφλσο
ειάρηζηνο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη ειάρηζηνο απαηηνχκελνο φγθνο
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μπιείαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ μεθηλνχζε ζπκκεηξηθά απφ ηηο γελέζεηο
κε ηελ ρξήζε πεπιαηπζκέλσλ πεηξψλ πξνο ην θιεηδί (θιείδα) ηνπ ηφμνπ.
Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θιεηδηνχ έθιεηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ θαη γη’
απηφ ην ιφγν ζηελ «θνξπθή» ηνπ ηφμνπ ζπλαληάηαη πάληνηε ιίζνο θαη
φρη αξκφο. Ζ εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ηφμσλ έπξεπε λα έρεη
νκνηνκνξθία έηζη ψζηε ην ηφμν ζην ζχλνιν ηνπ λα έρεη ηα ίδηα δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, έζησ θαη δπζκελή. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δφκεζεο γηλφηαλ ζχκκεηξε αληηκεηάζεζε ησλ θηηζηψλ ζηηο δηάθνξεο
ζέζεηο ηνπ έξγνπ. Οη αξκνί ησλ πεηξψλ θαηαζθεπάδνληαλ θάζεηα πξνο ηε
γξακκή ησλ πηέζεσλ (ζπληζηακέλε ησλ πηέζεσλ) πξνζαξκνζκέλνη ζηε
βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επλντθφηεξεο θαηαπφλεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε
ζιίςε.
Σε

δηεθπεξαίσζε

ησλ

εξγαζηψλ

θαηαζθεπήο

ηνπ

ηφμνπ

αθνινπζνχζε, φρη πάληνηε, ν εκπνηηζκφο ησλ αξκψλ απφ ηε ξάρε
(εμσξάρην) ηνπ ηφμνπ κε ηζρπξφ θνλίακα. ηε ζπλέρεηα ρηίδνληαλ πάλσ
ζην ηφμν ηα ηχκπαλα θαη γηλφηαλ ην γέκηζκα ηεο γέθπξαο κε μεξνιίζηα
κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Όηαλ ηειείσλε ε θαηαζθεπή
ηνπ γεθπξηνχ ην ζπλεξγείν αθαηξνχζε ηηο ζθαισζηέο θαη ηα θαινχπηα
θαη ηφηε νη πέηξεο έπεθηαλ θαηά ιίγα εθαηνζηά πξνο ηα θάησ θαη
ζθήλσλαλ κεηαμχ ηνπο. Όιε ε θαηαζθεπή κεηαηνπηδφηαλ, επνκέλσο,
ειάρηζηα πξνο ηα θάησ. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο
γεθπξηνχ έπαηδε ε επνρή πνπ επέιεγαλ γηα ην ρηίζηκν, αθνχ νη
πιεκκχξεο ησλ πνηακψλ ήηαλ ν κεγάινο θίλδπλνο θαηά ηελ θαηαζθεπή,
ηφζν ησλ βάζξσλ φζν θαη ηνπ ηφμνπ. Έηζη επέιεγαλ ηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο.

Ξεθηλψληαο φηαλ κεηψλνληαλ ηα λεξά θαη ηειεηψλνληαο πξηλ

αξρίζνπλ νη βξνρέο ην θζηλφπσξν.

Ηζηνξηθό
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Καηαζθεπάζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’30 θαη δηαηεξείηαη ζε άξηζηε
θαηάζηαζε. Μεηά ηε ζενκελία ηνπ 2010 είλαη απφ ηα ηειεπηαία άζηθηα
γεθχξηα ηεο Ηθαξίαο. χκθσλα κε καξηπξίεο ησλ ρσξηαλψλ ην γεθχξη
ρξεκαηνδφηεζε Μνλνθακπίηηζζα πνπ δνχζε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο
Αηγχπηνπ κεηά ηνλ ρακφ θάπνηνπ ζηελ πεξηνρή. Ο Αχιαθαο ήηαλ ην
επίλεην ηνπ ρσξηνχ κε αμηνζεκείσηε εκπνξηθή θίλεζε. Ο άηπρνο άλδξαο,
κε θνξηίν ζηελ πιάηε, έραζε ηελ ηζνξξνπία ηνπ, έπεζε ζην ξέκα θαη
πλίγεθε αθνχ δελ πξφιαβε λα ειεπζεξσζεί εγθαίξσο.

Δηθ.1 Σν γεθύξη ηνπ Αύιαθα

6.2 Σν γεθχξη ηνπ Φξαληάηνπ (εηθ.2)
Θέζε
Βξίζθεηαη ζην Φξαληάην, ρσξηφ ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο Ηθαξίαο.
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Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Σν γεθχξη είλαη κνλφηνμν.
Άλνηγκα ηφμνπ: 7,70 κέηξα
Ύςνο ηφμνπ: 5,00 κέηξα
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 5,50 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 3,00 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ(αλάπηπγκα): 10,50 κέηξα
Σξόπνο θαηαζθεπήο
Σν ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνινγίδνληαλ κε βάζε ηα θνξηία
πνπ ζα έθεξε ην γεθχξη, πνπ θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ππαγνξεχνληαλ
απφ ην κήθνο αλάκεζα ζηηο φρζεο θαη ηε κνξθή ηεο θνίηεο. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχζε ην ρηίζηκν ησλ βάζξσλ. Έπεηηα θαηαζθεπάδνληαλ νη
ζθαισζηέο θαη νη μπιφηππνη έηζη ψζηε λα ζεκεηψλνληαη ειάρηζηεο
παξακνξθψζεηο ηνπ ηφμνπ θαη επηπιένλ λα απαηηείηαη ηαπηνρξφλσο
ειάρηζηνο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη ειάρηζηνο απαηηνχκελνο φγθνο
μπιείαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ μεθηλνχζε ζπκκεηξηθά απφ ηηο γελέζεηο
κε ηελ ρξήζε πεπιαηπζκέλσλ πεηξψλ πξνο ην θιεηδί (θιείδα) ηνπ ηφμνπ.
Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θιεηδηνχ έθιεηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ θαη γη’
απηφ ην ιφγν ζηελ «θνξπθή» ηνπ ηφμνπ ζπλαληάηαη πάληνηε ιίζνο θαη
φρη αξκφο. Ζ εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ηφμσλ έπξεπε λα έρεη
νκνηνκνξθία έηζη ψζηε ην ηφμν ζην ζχλνιν ηνπ λα έρεη ηα ίδηα δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, έζησ θαη δπζκελή. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δφκεζεο γηλφηαλ ζχκκεηξε αληηκεηάζεζε ησλ θηηζηψλ ζηηο δηάθνξεο
ζέζεηο ηνπ έξγνπ. Οη αξκνί ησλ πεηξψλ θαηαζθεπάδνληαλ θάζεηα πξνο ηε
γξακκή ησλ πηέζεσλ (ζπληζηακέλε ησλ πηέζεσλ) πξνζαξκνζκέλνη ζηε
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βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επλντθφηεξεο θαηαπφλεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε
ζιίςε.
Σε

δηεθπεξαίσζε

ησλ

εξγαζηψλ

θαηαζθεπήο

ηνπ

ηφμνπ

αθνινπζνχζε, φρη πάληνηε, ν εκπνηηζκφο ησλ αξκψλ απφ ηε ξάρε
(εμσξάρην) ηνπ ηφμνπ κε ηζρπξφ θνλίακα. ηε ζπλέρεηα ρηίδνληαλ πάλσ
ζην ηφμν ηα ηχκπαλα θαη γηλφηαλ ην γέκηζκα ηεο γέθπξαο κε μεξνιίζηα
κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Όηαλ ηειείσλε ε θαηαζθεπή
ηνπ γεθπξηνχ ην ζπλεξγείν αθαηξνχζε ηηο ζθαισζηέο θαη ηα θαινχπηα
θαη ηφηε νη πέηξεο έπεθηαλ θαηά ιίγα εθαηνζηά πξνο ηα θάησ θαη
ζθήλσλαλ κεηαμχ ηνπο. Όιε ε θαηαζθεπή κεηαηνπηδφηαλ, επνκέλσο,
ειάρηζηα πξνο ηα θάησ.

Δηθ.2 Σν γεθύξη ηνπ Φξαληάηνπ
6.3 Σν γεθχξη ηνπ Αξκεληζηή (εηθ.3,4)
Θέζε
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Βξίζθεηαη ζηνλ Αξκεληζηή , ρσξηφ ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο Ηθαξίαο θαη
ην γεθχξη είλαη θνληά ζηελ ζάιαζζα.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Σν γεθχξη είλαη κνλφηνμν.
Άλνηγκα ηφμνπ: 6,00 κέηξα
Ύςνο ηφμνπ: 6,00 κέηξα
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 7,00 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 3,40 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ(αλάπηπγκα): 14,10 κέηξα
Τιηθά θαηαζθεπήο
ρηζηφιηζνο-Γξαλίηεο
Ηζηνξηθό
Σν γεθχξη θαηαζθεπάζηεθε θνληά ζην 1910
Σξόπνο θαηαζθεπήο
Σν ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνινγίδνληαλ κε βάζε ηα θνξηία
πνπ ζα έθεξε ην γεθχξη, πνπ θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ππαγνξεχνληαλ
απφ ην κήθνο αλάκεζα ζηηο φρζεο θαη ηε κνξθή ηεο θνίηεο. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχζε ην ρηίζηκν ησλ βάζξσλ. Έπεηηα θαηαζθεπάδνληαλ νη
ζθαισζηέο θαη νη μπιφηππνη έηζη ψζηε λα ζεκεηψλνληαη ειάρηζηεο
παξακνξθψζεηο ηνπ ηφμνπ θαη επηπιένλ λα απαηηείηαη ηαπηνρξφλσο
ειάρηζηνο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη ειάρηζηνο απαηηνχκελνο φγθνο
μπιείαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ μεθηλνχζε ζπκκεηξηθά απφ ηηο γελέζεηο
κε ηελ ρξήζε πεπιαηπζκέλσλ πεηξψλ πξνο ην θιεηδί (θιείδα) ηνπ ηφμνπ.
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Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θιεηδηνχ έθιεηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ θαη γη’
απηφ ην ιφγν ζηελ «θνξπθή» ηνπ ηφμνπ ζπλαληάηαη πάληνηε ιίζνο θαη
φρη αξκφο. Ζ εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ηφμσλ έπξεπε λα έρεη
νκνηνκνξθία έηζη ψζηε ην ηφμν ζην ζχλνιν ηνπ λα έρεη ηα ίδηα δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, έζησ θαη δπζκελή. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δφκεζεο γηλφηαλ ζχκκεηξε αληηκεηάζεζε ησλ θηηζηψλ ζηηο δηάθνξεο
ζέζεηο ηνπ έξγνπ. Οη αξκνί ησλ πεηξψλ θαηαζθεπάδνληαλ θάζεηα πξνο ηε
γξακκή ησλ πηέζεσλ (ζπληζηακέλε ησλ πηέζεσλ) πξνζαξκνζκέλνη ζηε
βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επλντθφηεξεο θαηαπφλεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε
ζιίςε.
Σε

δηεθπεξαίσζε

ησλ

εξγαζηψλ

θαηαζθεπήο

ηνπ

ηφμνπ

αθνινπζνχζε, φρη πάληνηε, ν εκπνηηζκφο ησλ αξκψλ απφ ηε ξάρε
(εμσξάρην) ηνπ ηφμνπ κε ηζρπξφ θνλίακα. ηε ζπλέρεηα ρηίδνληαλ πάλσ
ζην ηφμν ηα ηχκπαλα θαη γηλφηαλ ην γέκηζκα ηεο γέθπξαο κε μεξνιίζηα
κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Όηαλ ηειείσλε ε θαηαζθεπή
ηνπ γεθπξηνχ ην ζπλεξγείν αθαηξνχζε ηηο ζθαισζηέο θαη ηα θαινχπηα
θαη ηφηε νη πέηξεο έπεθηαλ θαηά ιίγα εθαηνζηά πξνο ηα θάησ θαη
ζθήλσλαλ κεηαμχ ηνπο. Όιε ε θαηαζθεπή κεηαηνπηδφηαλ, επνκέλσο,
ειάρηζηα πξνο ηα θάησ.

54

Δηθ.3 Σν γεθύξη ηνπ Αξκεληζηή (αξρείν θσηνγξάθνπ Μαιαρία)

Δηθ.4 Σν γεθύξη ηνπ Αξκεληζηή
6.4 Σν γεθχξη ηεο Λνππάζηξαο (εηθ.5,6)
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Θέζε
Πέηξηλν γεθχξη ζηνλ πνηακφ Υάιαξε θαη βξίζθεηαη ζηηο Ράρεο, ρσξηφ
ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο Ηθαξίαο.
Πεξηγξαθή
Σν γεθχξη ήηαλ κνλφηνμν.
Τιηθά θαηαζθεπήο
ρηζηφιηζνο
Σξόπνο θαηαζθεπήο
Σν ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνινγίδνληαλ κε βάζε ηα θνξηία
πνπ ζα έθεξε ην γεθχξη, πνπ θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ππαγνξεχνληαλ
απφ ην κήθνο αλάκεζα ζηηο φρζεο θαη ηε κνξθή ηεο θνίηεο. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχζε ην ρηίζηκν ησλ βάζξσλ. Έπεηηα θαηαζθεπάδνληαλ νη
ζθαισζηέο θαη νη μπιφηππνη έηζη ψζηε λα ζεκεηψλνληαη ειάρηζηεο
παξακνξθψζεηο ηνπ ηφμνπ θαη επηπιένλ λα απαηηείηαη ηαπηνρξφλσο
ειάρηζηνο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη ειάρηζηνο απαηηνχκελνο φγθνο
μπιείαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ μεθηλνχζε ζπκκεηξηθά απφ ηηο γελέζεηο
κε ηελ ρξήζε πεπιαηπζκέλσλ πεηξψλ πξνο ην θιεηδί (θιείδα) ηνπ ηφμνπ.
Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θιεηδηνχ έθιεηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ θαη γη’
απηφ ην ιφγν ζηελ «θνξπθή» ηνπ ηφμνπ ζπλαληάηαη πάληνηε ιίζνο θαη
φρη αξκφο. Ζ εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ηφμσλ έπξεπε λα έρεη
νκνηνκνξθία έηζη ψζηε ην ηφμν ζην ζχλνιν ηνπ λα έρεη ηα ίδηα δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, έζησ θαη δπζκελή. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δφκεζεο γηλφηαλ ζχκκεηξε αληηκεηάζεζε ησλ θηηζηψλ ζηηο δηάθνξεο
ζέζεηο ηνπ έξγνπ. Οη αξκνί ησλ πεηξψλ θαηαζθεπάδνληαλ θάζεηα πξνο ηε
γξακκή ησλ πηέζεσλ (ζπληζηακέλε ησλ πηέζεσλ) πξνζαξκνζκέλνη ζηε
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βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επλντθφηεξεο θαηαπφλεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε
ζιίςε.
Σε

δηεθπεξαίσζε

ησλ

εξγαζηψλ

θαηαζθεπήο

ηνπ

ηφμνπ

αθνινπζνχζε, φρη πάληνηε, ν εκπνηηζκφο ησλ αξκψλ απφ ηε ξάρε
(εμσξάρην) ηνπ ηφμνπ κε ηζρπξφ θνλίακα. ηε ζπλέρεηα ρηίδνληαλ πάλσ
ζην ηφμν ηα ηχκπαλα θαη γηλφηαλ ην γέκηζκα ηεο γέθπξαο κε μεξνιίζηα
κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Όηαλ ηειείσλε ε θαηαζθεπή
ηνπ γεθπξηνχ ην ζπλεξγείν αθαηξνχζε ηηο ζθαισζηέο θαη ηα θαινχπηα
θαη ηφηε νη πέηξεο έπεθηαλ θαηά ιίγα εθαηνζηά πξνο ηα θάησ θαη
ζθήλσλαλ κεηαμχ ηνπο. Όιε ε θαηαζθεπή κεηαηνπηδφηαλ, επνκέλσο,
ειάρηζηα πξνο ηα θάησ.
Ηζηνξηθό-Παξαηεξήζεηο
Μεηά ηνλ θαηαθιπζκφ ηνπ 2010, ν ππεξρεηιηζκέλνο πνηακφο παξέζπξε
θαη θαηέζηξεςε νινζρεξψο ην γεθχξη.

Δηθ.5 Σν γεθύξη ηεο Λνππάζηξαο πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 2010
(αξρείν θσηνγξάθνπ Μαιαρία)
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Δηθ.6 Φωηνγξαθία κεηά ηελ θαηαζηξνθή

6.5 Σν γεθχξη ζηα Γεκέιηα (εηθ.7,8)
Θέζε
Πέηξηλν γεθχξη ζηνλ πνηακφ Υάιαξε θαη βξίζθεηαη ζηηο Ράρεο, ρσξηφ
ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο Ηθαξίαο, ζηελ πεξηνρή Γεκέιηα.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Σν γεθχξη είλαη κνλφηνμν.
Άλνηγκα ηφμνπ: 4,00 κέηξα
Ύςνο ηφμνπ: 4,30 κέηξα
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 4,50 κέηξα
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Πιάηνο γεθπξηνχ: 4,00 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ(αλάπηπγκα): 16,00 κέηξα
Τιηθά θαηαζθεπήο
ρηζηφιηζνο
Σξόπνο θαηαζθεπήο
Σν ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνινγίδνληαλ κε βάζε ηα θνξηία
πνπ ζα έθεξε ην γεθχξη, πνπ θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ππαγνξεχνληαλ
απφ ην κήθνο αλάκεζα ζηηο φρζεο θαη ηε κνξθή ηεο θνίηεο. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχζε ην ρηίζηκν ησλ βάζξσλ. Έπεηηα θαηαζθεπάδνληαλ νη
ζθαισζηέο θαη νη μπιφηππνη έηζη ψζηε λα ζεκεηψλνληαη ειάρηζηεο
παξακνξθψζεηο ηνπ ηφμνπ θαη επηπιένλ λα απαηηείηαη ηαπηνρξφλσο
ειάρηζηνο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη ειάρηζηνο απαηηνχκελνο φγθνο
μπιείαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ μεθηλνχζε ζπκκεηξηθά απφ ηηο γελέζεηο
κε ηελ ρξήζε πεπιαηπζκέλσλ πεηξψλ πξνο ην θιεηδί (θιείδα) ηνπ ηφμνπ.
Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θιεηδηνχ έθιεηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ θαη γη’
απηφ ην ιφγν ζηελ «θνξπθή» ηνπ ηφμνπ ζπλαληάηαη πάληνηε ιίζνο θαη
φρη αξκφο. Ζ εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ηφμσλ έπξεπε λα έρεη
νκνηνκνξθία έηζη ψζηε ην ηφμν ζην ζχλνιν ηνπ λα έρεη ηα ίδηα δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, έζησ θαη δπζκελή. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δφκεζεο γηλφηαλ ζχκκεηξε αληηκεηάζεζε ησλ θηηζηψλ ζηηο δηάθνξεο
ζέζεηο ηνπ έξγνπ. Οη αξκνί ησλ πεηξψλ θαηαζθεπάδνληαλ θάζεηα πξνο ηε
γξακκή ησλ πηέζεσλ (ζπληζηακέλε ησλ πηέζεσλ) πξνζαξκνζκέλνη ζηε
βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επλντθφηεξεο θαηαπφλεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε
ζιίςε.
Σε

δηεθπεξαίσζε

ησλ

εξγαζηψλ

θαηαζθεπήο

ηνπ

ηφμνπ

αθνινπζνχζε, φρη πάληνηε, ν εκπνηηζκφο ησλ αξκψλ απφ ηε ξάρε
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(εμσξάρην) ηνπ ηφμνπ κε ηζρπξφ θνλίακα. ηε ζπλέρεηα ρηίδνληαλ πάλσ
ζην ηφμν ηα ηχκπαλα θαη γηλφηαλ ην γέκηζκα ηεο γέθπξαο κε μεξνιίζηα
κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Όηαλ ηειείσλε ε θαηαζθεπή
ηνπ γεθπξηνχ ην ζπλεξγείν αθαηξνχζε ηηο ζθαισζηέο θαη ηα θαινχπηα
θαη ηφηε νη πέηξεο έπεθηαλ θαηά ιίγα εθαηνζηά πξνο ηα θάησ θαη
ζθήλσλαλ κεηαμχ ηνπο. Όιε ε θαηαζθεπή κεηαηνπηδφηαλ, επνκέλσο,
ειάρηζηα πξνο ηα θάησ.
Ηζηνξηθό-Παξαηεξήζεηο
Μεηά ηελ πξναλαθεξφκελε πιεκχξα ηνπ 2010 ην εμσξξάρην ηνπ
γεθπξηνχ ππέζηε ζεκαληηθέο δεκηέο.

Δηθ.7 Σν γεθύξη ζηα Γεκέιηα πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 2010 (αξρείν
θσηνγξάθνπ Μαιαρία)
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Δηθ.8 Φωηνγξαθία κεηά ηελ θαηαζηξνθή
6.6 Σν γεθχξη ζην Μχξζσλα (εηθ.9,10)
Θέζε
Γεθχξη ζην κηθξφ θξάγκα ηνπ λεζηνχ ζην Μχξζσλα θνληά ζην Υξηζηφ
Ραρψλ.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Σν γεθχξη ήηαλ

κνλφηνμν θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ θαηλνχξγηα

θαηαζθεπή.
Ύςνο γεθπξηνχ: 6,00 κέηξα
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 6,70 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 5,00 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ: 6,50 κέηξα
Σξόπνο θαηαζθεπήο
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Σν ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνινγίδνληαλ κε βάζε ηα θνξηία
πνπ ζα έθεξε ην γεθχξη, πνπ θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ππαγνξεχνληαλ
απφ ην κήθνο αλάκεζα ζηηο φρζεο θαη ηε κνξθή ηεο θνίηεο. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχζε ην ρηίζηκν ησλ βάζξσλ. Έπεηηα θαηαζθεπάδνληαλ νη
ζθαισζηέο θαη νη μπιφηππνη έηζη ψζηε λα ζεκεηψλνληαη ειάρηζηεο
παξακνξθψζεηο ηνπ ηφμνπ θαη επηπιένλ λα απαηηείηαη ηαπηνρξφλσο
ειάρηζηνο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη ειάρηζηνο απαηηνχκελνο φγθνο
μπιείαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ μεθηλνχζε ζπκκεηξηθά απφ ηηο γελέζεηο
κε ηελ ρξήζε πεπιαηπζκέλσλ πεηξψλ πξνο ην θιεηδί (θιείδα) ηνπ ηφμνπ.
Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θιεηδηνχ έθιεηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ θαη γη’
απηφ ην ιφγν ζηελ «θνξπθή» ηνπ ηφμνπ ζπλαληάηαη πάληνηε ιίζνο θαη
φρη αξκφο. Ζ εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ηφμσλ έπξεπε λα έρεη
νκνηνκνξθία έηζη ψζηε ην ηφμν ζην ζχλνιν ηνπ λα έρεη ηα ίδηα δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, έζησ θαη δπζκελή. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δφκεζεο γηλφηαλ ζχκκεηξε αληηκεηάζεζε ησλ θηηζηψλ ζηηο δηάθνξεο
ζέζεηο ηνπ έξγνπ. Οη αξκνί ησλ πεηξψλ θαηαζθεπάδνληαλ θάζεηα πξνο ηε
γξακκή ησλ πηέζεσλ (ζπληζηακέλε ησλ πηέζεσλ) πξνζαξκνζκέλνη ζηε
βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επλντθφηεξεο θαηαπφλεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε
ζιίςε.
Σε

δηεθπεξαίσζε

ησλ

εξγαζηψλ

θαηαζθεπήο

ηνπ

ηφμνπ

αθνινπζνχζε, φρη πάληνηε, ν εκπνηηζκφο ησλ αξκψλ απφ ηε ξάρε
(εμσξάρην) ηνπ ηφμνπ κε ηζρπξφ θνλίακα. ηε ζπλέρεηα ρηίδνληαλ πάλσ
ζην ηφμν ηα ηχκπαλα θαη γηλφηαλ ην γέκηζκα ηεο γέθπξαο κε μεξνιίζηα
κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Όηαλ ηειείσλε ε θαηαζθεπή
ηνπ γεθπξηνχ ην ζπλεξγείν αθαηξνχζε ηηο ζθαισζηέο θαη ηα θαινχπηα
θαη ηφηε νη πέηξεο έπεθηαλ θαηά ιίγα εθαηνζηά πξνο ηα θάησ θαη
ζθήλσλαλ κεηαμχ ηνπο. Όιε ε θαηαζθεπή κεηαηνπηδφηαλ, επνκέλσο,
ειάρηζηα πξνο ηα θάησ.
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Δηθ.9 Σν παιηό γεθύξη ηνπ Μύξζωλα (αξρείν θσηνγξάθνπ Μαιαρία)

Δηθ.10 Ζ κεηεμέιημε ηεο (!)

6.7 Σν γεθχξη ηνπ Υάξαθα (εηθ.11,12)
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Θέζε
Γεθχξη ζηνλ Άγην Πνιχθαξπν, ρσξηφ ησλ Ραρψλ, ζηε βφξεηα Ηθαξία.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Σν γεθχξη ήηαλ

κνλφηνμν θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ θαηλνχξγηα

θαηαζθεπή.
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 8,30 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 5,20 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ: 6,50 κέηξα
Σξόπνο θαηαζθεπήο
Σν ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνινγίδνληαλ κε βάζε ηα θνξηία
πνπ ζα έθεξε ην γεθχξη, πνπ θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ππαγνξεχνληαλ
απφ ην κήθνο αλάκεζα ζηηο φρζεο θαη ηε κνξθή ηεο θνίηεο. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχζε ην ρηίζηκν ησλ βάζξσλ. Έπεηηα θαηαζθεπάδνληαλ νη
ζθαισζηέο θαη νη μπιφηππνη έηζη ψζηε λα ζεκεηψλνληαη ειάρηζηεο
παξακνξθψζεηο ηνπ ηφμνπ θαη επηπιένλ λα απαηηείηαη ηαπηνρξφλσο
ειάρηζηνο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη ειάρηζηνο απαηηνχκελνο φγθνο
μπιείαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ μεθηλνχζε ζπκκεηξηθά απφ ηηο γελέζεηο
κε ηελ ρξήζε πεπιαηπζκέλσλ πεηξψλ πξνο ην θιεηδί (θιείδα) ηνπ ηφμνπ.
Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θιεηδηνχ έθιεηλε ε θαηαζθεπή ηνπ ηφμνπ θαη γη’
απηφ ην ιφγν ζηελ «θνξπθή» ηνπ ηφμνπ ζπλαληάηαη πάληνηε ιίζνο θαη
φρη αξκφο. Ζ εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ηφμσλ έπξεπε λα έρεη
νκνηνκνξθία έηζη ψζηε ην ηφμν ζην ζχλνιν ηνπ λα έρεη ηα ίδηα δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, έζησ θαη δπζκελή. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δφκεζεο γηλφηαλ ζχκκεηξε αληηκεηάζεζε ησλ θηηζηψλ ζηηο δηάθνξεο
ζέζεηο ηνπ έξγνπ. Οη αξκνί ησλ πεηξψλ θαηαζθεπάδνληαλ θάζεηα πξνο ηε
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γξακκή ησλ πηέζεσλ (ζπληζηακέλε ησλ πηέζεσλ) πξνζαξκνζκέλνη ζηε
βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επλντθφηεξεο θαηαπφλεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε
ζιίςε.
Σε

δηεθπεξαίσζε

ησλ

εξγαζηψλ

θαηαζθεπήο

ηνπ

ηφμνπ

αθνινπζνχζε, φρη πάληνηε, ν εκπνηηζκφο ησλ αξκψλ απφ ηε ξάρε
(εμσξάρην) ηνπ ηφμνπ κε ηζρπξφ θνλίακα. ηε ζπλέρεηα ρηίδνληαλ πάλσ
ζην ηφμν ηα ηχκπαλα θαη γηλφηαλ ην γέκηζκα ηεο γέθπξαο κε μεξνιίζηα
κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Όηαλ ηειείσλε ε θαηαζθεπή
ηνπ γεθπξηνχ ην ζπλεξγείν αθαηξνχζε ηηο ζθαισζηέο θαη ηα θαινχπηα
θαη ηφηε νη πέηξεο έπεθηαλ θαηά ιίγα εθαηνζηά πξνο ηα θάησ θαη
ζθήλσλαλ κεηαμχ ηνπο. Όιε ε θαηαζθεπή κεηαηνπηδφηαλ, επνκέλσο,
ειάρηζηα πξνο ηα θάησ.

Δηθ.11 Σν παιηό γεθύξη ηνπ Υάξαθα (αξρείν θσηνγξάθνπ Μαιαρία)
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Δηθ.12 Ζ κεηεμέιημε ηνπ (!)

6.8 Σν γεθχξη ζην Φχηεκα (εηθ.13,14)
Θέζε
Γεθχξη ζην Φχηεκα θνληά ζηνλ Δχδειν.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Καηαζθεπή κε νξηδφληην δνθάξη, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ην νδηθφ δίθπν.
Ύςνο γεθπξηνχ: 6,30 κέηξα
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 7,30 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 7,80 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ: 8,00 κέηξα
Τιηθά θαηαζθεπήο
Γξαλίηεο
Σξόπνο θαηαζθεπήο
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Καηαζθεπάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε νξκή ηνπ πνηακνχ λα
δηνρεηεχεη ηε κεγάιε δχλακε ζηα εμσηεξηθά πιάγηα ηνπ γεθπξηνχ θαη λα
πεξλάεη κε κηθξφηεξε έληαζε ε δχλακε ηνπ λεξνχ θάησ απφ ην γεθχξη.
Οη δχν αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ γεθπξηνχ ήηαλ θηηαγκέλεο απφ ιάζπε θαη
πέηξεο θαη είραλ απηά ηα αλνίγκαηα, φπσο αλέθεξα πην πάλσ θαη απφ
πάλσ ηνπνζεηνχηαλ ηζηκέλην.

Δηθ.13,14 Σν γεθύξη ζην Φύηεκα

6.9 Σν γεθχξη ζηνλ Πξνθήηε Ζιία (εηθ.15,16)

Θέζε
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Γεθχξη ζην Πξνθήηε Ζιία Ραρψλ.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Καηαζθεπή κε νξηδφληην δνθάξη, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ην νδηθφ δίθπν.
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 4,80 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 4,00 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ: 11,15 κέηξα

Παξαηεξήζεηο
Σν παιηφ γεθχξη έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ λέα θαηαζθεπή πνπ είλαη
ρηηζκέλε πάλσ ζηα παιηά ζεκέιηα.

Δηθ.15,16 Σν γεθύξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία
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6.10 Γεθχξη ζην Καξαβφζηακν (εηθ.17)

Θέζε
Γεθχξη ζην Καξαβφζηακν, ρσξηφ ζηε βφξεηα Ηθαξία.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Καηαζθεπή κε νξηδφληην δνθάξη, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ην νδηθφ δίθπν.
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 6,70 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 6,00 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ: 9,80-10,70 κέηξα
Τιηθά θαηαζθεπήο
ρηζηφιηζνο-ζθπξφδεκα
Σξόπνο θαηαζθεπήο
Καηαζθεπάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε νξκή ηνπ πνηακνχ λα
δηνρεηεχεη ηε κεγάιε δχλακε ζηα εμσηεξηθά πιάγηα ηνπ γεθπξηνχ θαη λα
πεξλάεη κε κηθξφηεξε έληαζε ε δχλακε ηνπ λεξνχ θάησ απφ ην γεθχξη.
Οη δχν αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ γεθπξηνχ ήηαλ θηηαγκέλεο απφ ιάζπε θαη
πέηξεο θαη είραλ απηά ηα αλνίγκαηα, φπσο αλέθεξα πην πάλσ θαη απφ
πάλσ ηνπνζεηνχηαλ ηζηκέλην.
Ηζηνξηθό
Υηίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 50 απφ ηνπο «θηηζηάδεο» Αλδξέα Ράπηε
(Καξλέξε) θαη Νίθν Ράπηε (Σζίθηε)
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Δηθ.17 Γεθύξη ζην Καξαβόζηακν
6.11 Γεθχξη ζην Μπιηψληα (εηθ.18)
Θέζε
Γεθχξη ζην Καξαβφζηακν, ρσξηφ ζηε βφξεηα Ηθαξία.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Καηαζθεπή κε νξηδφληην δνθάξη, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ην νδηθφ δίθπν.
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 5,80 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 6,00 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ: 11,00 κέηξα
Τιηθά θαηαζθεπήο
ρηζηφιηζνο-ζθπξφδεκα
Σξόπνο θαηαζθεπήο
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Καηαζθεπάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε νξκή ηνπ πνηακνχ λα
δηνρεηεχεη ηε κεγάιε δχλακε ζηα εμσηεξηθά πιάγηα ηνπ γεθπξηνχ θαη λα
πεξλάεη κε κηθξφηεξε έληαζε ε δχλακε ηνπ λεξνχ θάησ απφ ην γεθχξη.
Οη δχν αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ γεθπξηνχ ήηαλ θηηαγκέλεο απφ ιάζπε θαη
πέηξεο θαη είραλ απηά ηα αλνίγκαηα, φπσο αλέθεξα πην πάλσ θαη απφ
πάλσ ηνπνζεηνχηαλ ηζηκέλην.
Ηζηνξηθό
Υηίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 50 απφ ηνπο «θηηζηάδεο» Αλδξέα Ράπηε
(Καξλέξε) θαη Νίθν Ράπηε (Σζίθηε)

Δηθ.18 Γεθύξη ζην Μπιηώληα
6.12 Γεθχξη ζην Κππαξίζζη (εηθ.19)
Θέζε
Γεθχξη ζην Κππαξίζζη, ρσξηφ ζηε βφξεηα Ηθαξία.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
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Καηαζθεπή κε νξηδφληην δνθάξη, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ην νδηθφ δίθπν.
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 6,00 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 6,00 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ: 7,30 κέηξα
Τιηθά θαηαζθεπήο
ρηζηφιηζνο-ζθπξφδεκα
Σξόπνο θαηαζθεπήο
Καηαζθεπάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε νξκή ηνπ πνηακνχ λα
δηνρεηεχεη ηε κεγάιε δχλακε ζηα εμσηεξηθά πιάγηα ηνπ γεθπξηνχ θαη λα
πεξλάεη κε κηθξφηεξε έληαζε ε δχλακε ηνπ λεξνχ θάησ απφ ην γεθχξη.
Οη δχν αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ γεθπξηνχ ήηαλ θηηαγκέλεο απφ ιάζπε θαη
πέηξεο θαη είραλ απηά ηα αλνίγκαηα, φπσο αλέθεξα πην πάλσ θαη απφ
πάλσ ηνπνζεηνχηαλ ηζηκέλην.
Ηζηνξηθό
Υηίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 50 απφ ηνπο «θηηζηάδεο» Αλδξέα Ράπηε
(Καξλέξε) θαη Νίθν Ράπηε (Σζίθηε)
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Δηθ.19 Γεθύξη ζην Κππαξίζζη

6.13 Γεθχξη ζηελ Μεζαθηή (εηθ.20)
Θέζε
Μηθξφ γεθχξη κεηαμχ Μεζαθηήο θαη Αγίνπ Πνιχθαξπνπ
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Καηαζθεπή κε νξηδφληην δνθάξη, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ην νδηθφ δίθπν.
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 4,00 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 8,50 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ: 1,80 κέηξα
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Τιηθά θαηαζθεπήο
ρηζηφιηζνο-ζθπξφδεκα

Δηθ.20 Γεθύξη ζηε Μεζαθηή
6.14 Γεθχξη ζηηο Ράρεο (εηθ.21)
Θέζε
Μηθξφ γεθχξη θνληά ζηνλ Άγην Πνιχθαξπν.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Καηαζθεπή κε νξηδφληην δνθάξη, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ην νδηθφ δίθπν.
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 6,50 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 8,70 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ: 2,60 κέηξα
Τιηθά θαηαζθεπήο
ρηζηφιηζνο-ζθπξφδεκα
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Δηθ.21 Γεθύξη ζηηο Ράρεο
6.15 Γεθχξη ζηηο Ράρεο(εηθ.22)\
Θέζε
Γεθχξη θνληά ζηνλ Άγην Πνιχθαξπν.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Καηαζθεπή κε νξηδφληην δνθάξη, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ην νδηθφ δίθπν.
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 4,20 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 9,00 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ: 1,80 κέηξα
Τιηθά θαηαζθεπήο
ρηζηφιηζνο-ζθπξφδεκα
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Δηθ.22 Γεθύξη ζηηο Ράρεο
6.16 Τδαηνγέθπξα ηνπ Ξπινζχξηε(εηθ.23)
Θέζε
Βξίζθεηαη ζηελ πιαγηά ηνπ φξνπο Αζέξαο πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ
θαξαγγηνχ ησλ Πεχθσλ, λφηηα ηεο Ηθαξίαο.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Τδαηνγέθπξα κε δχν ηφμα.
Άλνηγκα ηφμνπ: 3,90 κέηξα
Ύςνο ηφμνπ: 5,70 κέηξα
πλνιηθφ χςνο γεθπξηνχ: 7,00 κέηξα
Πιάηνο γεθπξηνχ: 0,80 κέηξα
πλνιηθφ κήθνο γεθπξηνχ(αλάπηπγκα): 10,40 κέηξα
Τιηθά θαηαζθεπήο
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ρηζηφιηζνο
Παξαηεξήζεηο
Παξαζέηνπκε ηελ πδαηνγέθπξα ηνπ λεξφκπινπ, ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο
ηεο θαηαζθεπήο ηεο (ε κφλε θαηαζθεπή ζην λεζί κε δχν ηφμα).

Δηθ.23 Τδαηνγέθπξα ηνπ Ξπινζύξηε
6.17 Γεθχξη ζηελ Πιαηαλνπή(εηθ.24)
Θέζε
Βξίζθεηαη ζηηο Ράρεο.
Πεξηγξαθή-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Καηαζθεπή κε εθθνξηθφ ζχζηεκα.
Ύςνο: 2,20 κέηξα
Άλνηγκα: 1,90 κέηξα
Πιάηνο: 1,00 κέηξν
Παξαηεξήζεηο
Πνιιή παιηά θαηαζθεπή πνπ έρεη δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα.
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Δηθ.24 Γεθύξη ζηελ Πιαηαλνπή
6.18 Δπηζήκαλζε ησλ γεθπξηψλ ζην ράξηε ηεο Ηθαξίαο(εηθ.25)

Δηθ.24 Δπηζήκαλζε ηωλ γεθπξηώλ
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7.1 ΔΗΑΓΩΓΖ
ην παξφλ θεθάιαην αλαθέξνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηερληθέο
ελίζρπζεο νη

νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα πιήζνο

εθαξκνγψλ επηζθεπψλ θαη εληζρχζεσλ.
Ζ επηζθεπή απαηηεί ζε πξψην ζηάδην ηνλ εληνπηζκφ ησλ βιαβψλ θαη
ησλ αηηηψλ πνπ ηελ πξνθάιεζαλ, θαζψο θαη ηελ άξζε ηνπο, εθ’ φζνλ δελ
νθείινληαη ζε ηπρεκαηηθέο δξάζεηο (θσηηά, ζεηζκφο). ε δεχηεξν ζηάδην
γίλνληαη

ε

απνθαηάζηαζε

ηεο

πξνεγνχκελεο

θαηάζηαζεο

ηεο

θαηαζθεπήο δειαδή, ε επηζθεπή, θαη ε ελίζρπζε εθ’ φζνλ είλαη
επηζπκεηή.
Όηαλ πξφθεηηαη λα γίλεη ελίζρπζε ζε κηα θαηαζθεπή, ζηελ νπνία
δελ έρνπλ εθδεισζεί βιάβεο, ν εληνπηζκφο ησλ ηξσηφηεξσλ ζεκείσλ θαη
ε πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο,
γίλεηαη κε αλαιπηηθέο κεζφδνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ζα
νδεγήζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα απαξαίηεηα κέηξα, θαζψο θαη
ηελ εθινγή ηεο πιένλ θαηάιιειεο ηερληθήο. ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ
γηα ηα κέηξα ελίζρπζεο έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην είλαη ε ζπλάξηεζε
θφζηνπο επέκβαζεο θαη ζπνπδαηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ε νπνία είλαη ην
ζχλνιν ηεο ηζηνξηθήο , θαιιηηερληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αμίαο ηεο.
Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην είδνο ηεο ηερληθήο επέκβαζεο
πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ νη έμεο παξάγνληεο :
● Ζ δνκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο επέκβαζεο,
● Ζ απαίηεζε ή φρη γηα αλαζηξεςηκφηεηα,
● Ζ δπλαηφηεηα ή ε απαίηεζε λα δηαηεξεζεί ε κνξθή ηεο
Καηαζθεπήο, θαη
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● Ζ ζπκβαηφηεηα κε ηα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο.
Έλα άιιν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή θάπνηαο κεζφδνπ είλαη ε γλψζε
θαη ε εκπεηξία ηνπ δηαηηζέκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη
ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ππφςε θαηαζθεπή
ησλ κεραληθψλ κέζσλ ή ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ.
Παξαθάησ ζα δνχκε ηερληθέο ελίζρπζεο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη
θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο θαηαζθεπψλ απφ ιίζνπο κε ηελ νπνία έρνπκε
αζρνιεζεί.
Σέινο γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ θαηαζθεπψλ ιεπηνκεξεηψλ
αξθεηψλ

ηερληθψλ

επηζθεπήο

θαη

ελίζρπζεο

εθαξκνζζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο

πνπ

κπνξνχλ

λα

βιαβψλ ή γηα λα

εθπιεξψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο βειηίσζεο ηεο ζεηζκηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ.

Παξαθάησ γίλνληαη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο φξνπο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα.
Δπηζθεπή (repair) βιαθζέληνο ζηνηρείνπ είλαη ε επαλαθνξά ηνπ
ζηελ θαηάζηαζε πξν ηεο βιάβεο. Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην πξν ηεο
επηζθεπήο λα πξνεγείηαη αηηηνιφγεζε ηεο βιάβεο θαη άξζε ηνπ αηηίνπ
πνπ ηελ πξνθάιεζε.
Δλίζρπζε (strengthening) ζηνηρείνπ ή θαηαζθεπήο είλαη ην ζχλνιν
ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ψζηε ην ζηνηρείν ή ε θαηαζθεπή λα
απμήζεη ηελ αληνρή ηνπ έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδπαζκνχ δξάζεσλ.
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Αλαθαηαζθεπή(reconstruction) είλαη ε θαηαζθεπή ελφο λένπ
δνκηθνχ ζηνηρείνπ ή νιφθιεξνπ δνκήκαηνο ζηε ζέζε ηνπ παιηνχ. Σν λέν
ζηνηρείν ή δφκεκα κπνξεί λα είλαη πιήξεο αληηγξαθή ηνπ παιαηνχ ή λα
κελ έρεη θακία ζρέζε κε απηφ.
Δπέκβαζε(intervention)

είλαη

γεληθφηεξνο

φξνο

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο.
Δπαλάρξεζε(rehabilitation) είλαη ε κεηαηξνπή ελφο θηηξίνπ ψζηε
λα εμππεξεηεί λέεο ρξήζεηο εμαζθαιίδνληαο ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίεο.
Αλαζηήισζε(restoration) είλαη ε επαλαθνξά ελφο δνκήκαηνο ζηελ
αξρηθή ηνπ κνξθή. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα κλεκεία θαη δελ
επηηξέπεη θακία απφθιηζε απφ ηελ αξρηθή ηνπο κνξθή.
Γηαηήξεζε ή πξνζηαζία(preservation) είλαη ε δηαθχιαμε ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κε κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνθχιαμε απφ
πεξαηηέξσ θζνξά.
πληήξεζε (conservation) είλαη επξχηεξνο φξνο θαη ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά θαη φπσο θαη ε <<επέκβαζε>> δελ έρεη εηδηθή
έλλνηα. Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θαζνξίδεηαη απφ ην
αληηθείκελν θαη ηνπο φξνπο ηνπ εξγνδφηε.

7.2 ΑΡΜΟΛΟΓΖΜΑ
Αξκνιφγεκα

νλνκάδεηαη

ε

εξγαζία

αληηθαηάζηαζεο

ηνπ

θνληάκαηνο ησλ αξκψλ, ζε κηθξφ βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, κε
άιιν θνλίακα ζπλήζσο ηζρπξφηεξν. Ζ ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη ζε
πεξηπηψζεηο πνπ ην πθηζηάκελν θνλίακα έρεη ππνζηεί έληνλε δηάβξσζε
αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ζπλδεηηθφ αζβεζηνθνλίακα πξέπεη λ’
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αληηθαηαζηαζεί κε ηζηκεληνθνλίακα ψζηε λα απμήζεη θαηά έλα πνζνζηφ
ηελ αληνρή ηνπ ηνίρνπ. Σν βάζνο ηνπ αξκνινγήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ
θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο καο θαη απαηηείηαη πξνζνρή γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ θαζψο είλαη πηζαλφλ πνιχ βαζχ αξκνιφγεκα λα νδεγήζεη
ζε ραιάξσκα ηεο ζπλνρήο ή θαη απφζπαζε ησλ ιηζνζσκάησλ ηεο
ηνηρνπνηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
Ζ θαζαίξεζε ηνπ παιηνχ θνληάκαηνο γίλεηαη είηε κε ην ρέξη , είηε
κεραληθά κε ηε ρξήζε χδαηνο ή αέξα ππφ πίεζε ή αθφκα θαη κε
ακκνβνιή. Ζ εθινγή ηνπ κέζνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ
θνληάκαηνο αιιά θαη ηελ πνηφηεηα θηηζίκαηνο , φπσο επίζεο θαη απφ ηελ
δηαζεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο
είλαη κε ηε ρξήζε λεξνχ ππφ πίεζε.
Σν θνλίακα απνηειείηαη ζπλήζσο απφ θαλνληθφ ηζηκέλην Portland,
άκκν ζε αλαινγία 1.5:2 θαη κε πνζφηεηα λεξνχ ηφζε ψζηε λα παξάγεηαη
έλα θνλίακα κεησκέλνπ ζπληειεζηή ζπζηνιήο θαη ρακειφηεξεο ζπλνρήο
απφ απηφ πνπ δηαζηξψλεηαη κε κπζηξί. ε ηζηνξηθέο θαηαζθεπέο, φπνπ
ζπλήζσο ην ζπλδεηηθφ αζβεζηνθνλίακα απνηειείηαη απφ πνηακίζηα άκκν
έρεη ιείνπο θφθθνπο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαιάζζηα ή πνηακίζηα
άκκνο, αθνχ πξψηα πιπζεί γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα άιαηα, θαη
άζβεζηνο, ψζηε ην θνλίακα λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηφ κε ην
ππάξρνλ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λένπ θνληάκαηνο ζε ηζηκέλην δελ πξέπεη
λ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ αζβέζηνπ / ηζηκέληνπ.
Δπίζεο, ε ζχλζεζε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο
ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέινο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηα.
ε επηθάλεηεο πνπ δηαβξέρνληαη απφ ηξερνχκελα λεξά,
εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο ηαρείαο εθαξκνγήο ηνπ θνληάκαηνο. Ζ
δηαθνξά απφ ηελ θαλνληθή εθαξκνγή έγθεηηαη ζην φηη δηνρεηεχεηαη καδί
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κε ην θνλίακα ληηξηθφ ππξίηην ζε πνζφηεηα 1%-2%ηνπ βάξνπο ηνπ
κείγκαηνο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαρχηαηε πήμε ηνπ θνληάκαηνο.

7.3 ΡΗΕΟΟΠΛΗΜΟΗ
Ζ κέζνδνο ησλ ξηδννπιηζκψλ (stitching) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
ελίζρπζε πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ απφ ιηζνδνκή ή νπηνπιηλζνδνκή
ψζηε λα απμεζεί ε αληίζηαζε ηεο ηνηρνπνηίαο έλαληη ζιηπηηθψλ,
δηαηκεηηθψλ θαη εθειθπζηηθψλ δπλάκεσλ θαη γηα λα ζπλδεζνχλ ραιαξά
ηκήκαηα ζην ζψκα ηεο ηνηρνπνηίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν
ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηνηρνπνηίαο κε ηελ είζνδν ραιχβδηλσλ ξάβδσλ
νπιηζκνχ ή αγθπξίσλ ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλν ηξφπν ζην ζψκα ηεο
ηνηρνπνηίαο. Ζ εθαξκνγή ξηδννπιηζκψλ είλαη πεξηζζφηεξν ηέρλε παξά
επηζηήκε θαη ε επηηπρία ηεο κεζφδνπ βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ
εκπεηξία απφ φηη ζε ππνινγηζκνχο.
Ζ γλψζε ησλ αηηηψλ ηεο θζνξάο, ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηεο ηνηρνπνηίαο
ηεο επηηξεπφκελεο κεηαβνιήο ζηα θνξηία είλαη κεξηθνί απφ ηνπο
παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο κεζφδνπ , ελψ ε απνπζία θαλνληζκψλ θαζηζηά επηβεβιεκέλε ηελ
χπαξμε πξνζσπηθνχ έκπεηξνπ πεξί ηε κέζνδν. Ζ κέζνδνο ησλ
ξηδννπιηζκψλ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζε θαηαζθεπέο κε πάρνο
ηνηρνπνηίαο 0.5-2.0 κ.Ζ. δηάκεηξνο ησλ νπψλ πνπ αλνίγνληαη γηα ηελ
ηνπνζέηεζε

ξηδννπιηζκψλ

είλαη

ηεο

ηάμεσο

ησλ

20-40

κκ.

Πξνζεγγηζηηθά ζπλίζηαηαη λα ηνπνζεηνχληαη 3 ή 4 ξάβδνη αλά η.κ.
κήθνπο πεξίπνπ ηξεηο θνξέο ην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο. Ο νπιηζκφο κε
ξαβδνθφξν ράιπβα εμαζθαιίδεη θαιχηεξε ζπλνρή θαη αγθχξσζε, αιιά
ζε κλεκεία θαη ζε θαηαζθεπέο ζε πγξφ πεξηβάιινλ ζπλίζηαηαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη αλνμείδσηνο ράιπβαο. Σν θνλίακα πνπ εηζπηέδεηαη ζηελ
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νπή είλαη ζπλήζσο θαζαξφ ηζηκεληέλεκα κε ιφγν λεξνχ-ηζηκέληνπ
1.0:1.5. Πξφζκεημε κε άκκν επηηξέπεηαη κφλν αλ ππάξρνπλ κεγάια θελά
ζην ζψκα ηεο ηνηρνπνηίαο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη επνμηδηθέο
ή άιιεο πνιπκεξηθέο ξεηίλεο, αιιά επεηδή έρνπλ κεγάιν θφζηνο πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν αλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ρξήζε ηνπο γηα
κεγάιε αχμεζε ηεο αληνρήο ηνπ ηνίρνπ.
Μεηά ηε δεκηνπξγία αξθεηψλ νπψλ ζε κία επηθάλεηα, εηζέξρεηαη ν
νπιηζκφο ζε απηέο θαη εηνηκάδεηαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ ελέκαηνο.
Αξρηθά εηζέξρεηαη χδσξ ζηελ νπή ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζαζξά
πιηθά θαη αθνινπζεί ε εηζαγσγή ηνπ ελέκαηνο , ε νπνία αξρίδεη απφ ηα
ρακειφηεξα ζεκεία θαη πξνρσξεί πξνο ηα πάλσ.
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ρ. 5.2: Δλίζρπζε αςίδαο κε ξηδννπιηζκνχο

Ζ κέζνδνο ελίζρπζεο ηεο ηνηρνπνηίαο κε ξηδννπιηζκνχο βξίζθεη
πεξηζζφηεξν εθαξκνγή ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
● Γηα ηελ ελίζρπζε πεζζψλ ζε γέθπξεο πνπ έρνπλ ξεγκαησζεί
ιφγσ δηαθνξηθψλ θαζηδήζεσλ ή ζηεξενπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ
ππξήλα ηεο ηνηρνπνηίαο,
● Γηα ηελ ελίζρπζε πεζζψλ ζε παιαηέο γέθπξεο επεηδή έρνπλ
απμεζεί ηα θηλεηά θνξηία γηα ηα νπνία είραλ κειεηεζεί θαη
θαηαζθεπαζηεί
● Γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε αςίδσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί
παξακνξθψζεηο,
86

● Γηα ηελ ελίζρπζε ππνγείσλ ζηνψλ φπνπ ην έδαθνο έρεη ππνζηεί
θαζίδεζε ή κεηαθίλεζε.
● Γηα ηελ ελίζρπζε αζζελνχο ηνηρνπνηίαο ζε πεξηνρέο πνπ εθαξκφδνληαη
πιάθεο αγθχξσζεο ηελφλησλ θ. α.

7.4 ΔΚΣΟΞΔΤΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ
Αλ θαη ην εθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ
θαηαζθεπή λέσλ θαηαζθεπψλ φπσο δεμακελέο, πηζίλεο, ζήξαγγεο θαη
αγσγνί, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε ηνπ έρεη εμειηρζεί ζε κία ζεκαληηθή
θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή ζηνλ ηνκέα ησλ επηζθεπψλ. ηηο
πεξηπηψζεηο πέηξηλσλ γεθπξηψλ ηα νπνία απνηεινχλ ηζηνξηθφ κλεκείν
θαη ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ, ην εθηνμεπφκελν
ζθπξφδεκα δελ ζα πξέπεη λα βξίζθεη εθαξκνγή θαζψο ε ρξήζε ηνπο
νδεγεί ζε αιινίσζε ηεο φςεσο ηνπ γεθπξηνχ. Καιχπηεηαη σζηφζν ζαλ
αληηθείκελν ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο,
θαζφηη έρεη επξεία εθαξκνγή ζηελ ελίζρπζε θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ απφ
ιηζνδνκή.

7.4.1 Σύπνη εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
Σν εθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν
αλάκεημεο ησλ πιηθψλ ζε πγξήο ή μεξήο αλάκεημεο θαη αλάινγα κε ηνλ
ηχπν ησλ αδξαλψλ ζε αδξφ ή ιεπηφ ή ζε ρνλδξφθνθθν θαη ιεπηφθνθθν.
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7.4.2 Τιηθά θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο
Ζ εθηφμεπζε ζθπξνδέκαηνο είλαη κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, άξα ηα πιηθά ηνπ είλαη ίδηα πιηθά πνπ εμαζθαιίδνπλ
ζπκβαηηθφ ζθπξφδεκα θαιήο πνηφηεηαο, δειαδή ηζηκέλην Portland ή
Portland ειιεληθνχ ηχπνπ θαη αδξαλή, ηα νπνία φκσο ρξεηάδεηαη λα είλαη
πεξηζζφηεξν ιεπηφθνθθα απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζπκβαηηθφ
(έγρπην) νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, γηα λα είλαη δπλαηή ε άλεηε δηειεπζή
ηνπο απφ ηε ζπζθεπή εθηφμεπζεο.

7.4.3 Δθαξκνγέο ηνπ εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
Σν εθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα αλάινγα κε ηε ζχλζεζή ηνπ δηαθξίλεηαη ζε
ηξεηο θαηεγνξίεο κε αλάινγεο ρξήζεηο:
1. Σν ζπκβαηηθφ εθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα είλαη εθείλν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ηξεηο ηχπνπο. ηνλ ηνκέα
επηζθεπψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηζθεπή δηαβξσκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο ζε γέθπξεο, θξάγκαηα, απνβάζξεο θαη άιιεο
θαηαζθεπέο θαζψο θαη γηα ηελ επηζθεπή ξεγκαησκέλσλ ηνίρσλ
απφ ιηζνδνκή ή νπηνπιηλζνδνκή.
2. Σν ππξίκαρν εθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα
3. Σα εηδηθά εθηνμεπκέλα ζθπξνδέκαηα

7.4.4 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο
1. Πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο. Ζ πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο
εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θαη ηελ θαηάζηαζή ηεο.
ηελ πεξίπησζε ηεο ηνηρνπνηίαο ε επηθάλεηα θαζαξίδεηαη απφ θάζε
ζαζξφ πιηθφ κε ακκνβνιή ή λεξφ ππφ πίεζε. Υξεηάδεηαη φκσο πξνζνρή
γηα ηελ απνθπγή ηεο απνξξφθεζεο ηνπ λεξνχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ
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ηελ ηνηρνπνηία πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε αληνρή θαη
ξεγκάησζή ηνπ. Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα
δηαβξαρεί πνιχ ε ηνηρνπνηία πξηλ ηελ εθηφμεπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Γηα ηηο επηθάλεηεο βξάρσλ ε πιήξεο απνκάθξπλζε ραιαξψλ πιηθψλ,
ζθφλεο ζξαπζκάησλ θαη άιισλ μέλσλ πιηθψλ είλαη ν παξάγνληαο πνπ
εμαζθαιίδεη ηελ ηζρπξή ζχλδεζε ηνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο κε
ην βξάρν.
1. Οπιηζκνί. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ζα
ππνβιεζεί ζε θάπνηνπ είδνπο θφξηηζε, απαηηείηαη ν νπιηζκφο ηνπ
κε κεκνλσκέλεο ξάβδνπο ή πιέγκαηα. Οη θαλφλεο νπιηζκνχ πνπ
ηζρχνπλ γηα ην ζπκβαηηθφ ζθπξφδεκα ηζρχνπλ θαη γηα ην εθηνμεπφκελν.
ε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη νκνηφκνξθνο νπιηζκφο αιιά ππάξρνπλ
θακπχια ηκήκαηα, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε πιέγκαηνο,
ζπλδπάδνληαη ξάβδνη θαη πιέγκα. Ζ ηνπνζέηεζε ξάβδσλ βνεζά θαη ζηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ παξακνξθψζεσλ ηνπ πιέγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ηνπνζέηεζήο ηνπ αιιά θαη ηεο εθηφμεπζεο. Σέινο θαηάιιεινο
ζπλδπαζκφο ξάβδσλ θαη πιέγκαηνο κπνξεί λα κεηψζεη ηηο απαηηνχκελεο
ζηξψζεηο νπιηζκνχ ζε παρηέο δηαηνκέο.

7.4.5 Αλαινγίεο ηνπ κείγκαηνο
πλήζσο νη αλαινγίεο ηνπ κείγκαηνο γηα ηελ Παξαζθεπή
εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο εμαξηψληαη απφ ηελ επηζπκεηή ζιηπηηθή
αληνρή. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν κέζνδνη θαζνξηζκνχ ησλ
ηδηνηήησλ, α)κε πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη β) κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχλζεζεο.
Ζ ηδηφηεηα πνπ δεηείηαη ζπλήζσο είλαη ην ζθπξφδεκα λα έρεη
ζπγθεθξηκέλε αλαινγία ηζηκέληνπ-αδξαλψλ. Οη αξρέο ηεο ηερλνινγίαο
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ηνπ ζπκβαηηθνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ Παξαζθεπή εθηνμεπφκελνπ
ζθπξνδέκαηνο , θπξίσο γηα ηελ ελ πγξψ δηαδηθαζία αλάκεημεο. Σν
εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα πνπ παξάγεηαη ηειηθά έρεη πςειφηεξν
ζπληειεζηή ηζηκέληνπ απφ ην ζρεδηαδφκελν εμαηηίαο ηεο αλάθιαζεο ηνπ
πιηθνχ θαζψο θαη ιεπηφηεξε ζχλζεζε εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο
αλάθιαζεο ησλ κεγαιχηεξσλ αδξαλψλ.
Ζ θάζηζε ηνπ ελ πγξψ παξαζθεπαδφκελνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη
λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 40 θαη 75 mm. θπξφδεκα κε κεγαιχηεξε θάζηζε
εθηφο ηνπ φηη παξνπζηάδεη δπζθνιία λα ζηαζεί φηαλ εθηνμεχεηαη ζε
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο , κπνξεί λα έρεη θαη κηθξφηεξε αληνρή. ηελ ελ
μεξψ Παξαζθεπή δελ είλαη εχθνινο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο ψζηε
λα επηηεπρζεί ζπγθεθξηκέλε αληνρή.

7.4.6 Δθαξκνγή ηνπ εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο
Γηα λα εμαζθαιίδεηαη θαιχηεξε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ν ρεηξηζηήο
πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ νξζφ ηξφπν εθηφμεπζεο, δειαδή:
· Κάζε ζηξψζε εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο δεκηνπξγείηαη απφ
επαλαιακβαλφκελεο εθηνμεχζεηο.
· Δίλαη πξνηηκφηεξν ην πάρνο θάζε ζηνηρείνπ λα δεκηνπξγείηαη ζε κία
ζηξψζε.
· Ζ ξνή ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ζηαζεξή.
· Ζ απφζηαζε ηνπ αθξνθπζίνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ έξγνπ, πνπ είλαη
ζπλήζσο 0.6- 1.8 m., πξέπεη λα είλαη ηφζε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
· Γεληθά, ην αθξνθχζην πξέπεη λα θξαηείηαη θάζεηα ζηελ επηθάλεηα
εθηφμεπζεο ή ηνπιάρηζηνλ φρη ππφ γσλία κεγαιχηεξε απφ 45 κνίξεο.
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· Όηαλ ε εθηφμεπζε γίλεηαη ζε ζηνηρείν κε ππθλνχο νπιηζκνχο ην κεηγκα
πξέπεη λα πεξηέρεη ιίγν πεξηζζφηεξν λεξφ απφ ην θαλνληθφ πξνθεηκέλνπ
ην ζθπξφδεκα λα εηζρσξεί πίζσ απφ ηνπο νπιηζκνχο.
· ε θαηαθφξπθα ζηνηρεία ε εθηφμεπζε πξέπεη λα αξρίδεη απφ θάησ πξνο
ηα άλσ.
· ε πεξηπηψζεηο πνπ ζα εθηνμεπζεί ζθπξφδεκα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία
ζηξψζεηο, ε εθηφμεπζε ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο πξέπεη λα γίλεη αθνχ ε
πξψηε ζηξψζε έρεη ήδε ζθιεξπλζεί ειαθξά.
· Σν αλαθιψκελν πιηθφ δελ πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζε θακία
πεξίπησζε.
· Καιφλ είλαη λα απνθεχγεηαη λα γίλνληαη εξγαζίεο φηαλ νη θαηξηθέο
ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο.
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7.5 ΔΝΔΔΗ Ή ΔΜΠΟΣΗΜΟΗ
Έλεζε ή εκπνηηζκφο (grouting) ιέγεηαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηε
κάδα κίαο θαηαζθεπήο ή ζην έδαθνο, ελφο πιηθνχ ππφ πγξή κνξθή, ην
νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζηεξενπνηείηαη θαη πξνζδίδεη λέεο κεραληθέο
ηδηφηεηεο ζην πιηθφ ηεο θαηαζθεπήο ή ζην έδαθνο. Ζ ηερληθή απηή
εθαξκφδεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνηρνπνηηψλ ζρεδφλ έλα αηψλα, αιιά
αθφκα παξακέλεη κία εκπεηξηθή ηέρλε παξά ζεσξεηηθή γλψζε πνπ
ππάξρεη. Σα πξψηα ελέκαηα ήηαλ θπξίσο απφ πδξαπιηθή άζβεζην θαη
πνδνιάλεο,

αιιά

ζήκεξα

απνηεινχληαη

(ηζηκεληελέκαηα) θαη ξεηίλεο (- ξεηηλελέκαηα) .
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θπξίσο

απφ

ηζηκέλην

Ζ δξάζε ησλ ελεκάησλ ζηελ ηνηρνπνηία είλαη δηπιή, αθελφο πιεξνχλ
ηα ππάξρνληα θελά ζην ζψκα ηεο ηνηρνδνκήο, απμάλνληαο έηζη ηελ
αληνρή ηεο θαη αθ’ εηέξνπ ζπγθνιινχλ ηα ραιαξά ηκήκαηα ηεο
ηνηρνπνηίαο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αλάιεςε δπλάκεσλ κέζσ ηξηβήο.
ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε αχμεζε ηεο αληνρήο δνθηκίσλ
ηνίρσλ κεηά ηελ εηζαγσγή ελεκάησλ απφ δηάθνξα πιηθά. Οη θακπχιεο 1
θαη 3 παξνπζηάδνπλ ηελ ζρέζε ηεο βξάρπλζεο ηνίρσλ – ζιηπηηθήο
δχλακεο ζε δνθίκηα δχν ηνίρσλ αξγνιηζνδνκήο κε ππξήλα απφ ραιαξφ
πιηθφ νη νπνίνη δελ έρνπλ ππνζηεί θαλελφο είδνπο επέκβαζε. Οη
θακπχιεο 2 θαη 4 παξνπζηάδνπλ ηελ αλσηέξσ ζρέζε ζε δχν ίδηνπο
ηνίρνπο ζηνπο νπνίνπο φκσο έρνπλ γίλεη ελέζεηο ηζηκέληνπ-κπεηνλίηε θαη
δείρλεη αχμεζε ηεο αληνρήο θαηά 20% πεξίπνπ, ελψ νη θακπχιεο ζηα άλσ
ηνπ ζρήκαηνο αλαθέξνληαη ζηνπο ίδηνπο ηνίρνπο ζηνπο νπνίνπο κεηά
ηξεηο κήλεο έγηλαλ ελέζεηο κε έλεκα ππξηηηθνχ αλζξαθηθνχ λαηξίνπ,
νπφηε παξαηεξήζεθε φηη ε αχμεζε ηεο αληνρήο έθηαζε ην 350%
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7.5.1 Μέζνδνη εθαξκνγήο ελέζεωλ
Οη κέζνδνη εηζαγσγήο ηνπ ελέκαηνο ζηελ ηνηρνπνηία είλαη
α)εηζαγσγή ππφ πίεζε θαη β)εηζαγσγή ππφ θελφ αέξνο.
Ζ πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ
ελέκαηνο ππφ πίεζε. Σν έλεκα δηέξρεηαη κέζσ ησλ θελψλ θαη φηαλ δελ
κπνξεί πιένλ λα δηέιζεη ηα γεκίδεη ζπκπηέδνληαο ή θαη εμσζψληαο ηνλ
αέξα ηνπο.
Ζ είζνδνο ηνπ κείγκαηνο γίλεηαη απφ ειαζηηθνχο ζσιήλεο
δηακέηξνπ αλάινγεο κε ηελ πνζφηεηα ηνπ ελέκαηνο πνπ ζα ζπκπηεζζεί.
Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε πνζφηεηα ηνπ ελέκαηνο
εμαξηψληαη απφ :1)ηε θχζε θαη ην ημψδεο ηνπ ελέκαηνο, 2)ηε δηάκεηξν
ησλ ζσιήλσλ 3)ηελ δηαπεξαηφηεηα ηεο ηνηρνπνηίαο, θαη 4)ηελ πίεζε
εηζαγσγήο ηνπ ελέκαηνο.
ηελ αξρή ηνπ εκπνηηζκνχ ε πίεζε είλαη κέρξη 0,30 Mpa, ζηε
ζπλέρεηα απμάλεηαη κέρξη 0,40 Mpa θαη θξαηηέηαη ζηαζεξή γηα 5-10
ιεπηά έηζη ψζηε ην κείγκα λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα ζηξαγγίζεη ην
επηπιένλ λεξφ. Ζ κεγάιε πίεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζε
ηνηρνπνηίεο κηθξήο αληνρήο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη
ε πίεζε κε ηελ αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο. Ζ εηζαγσγή ηνπ ελέκαηνο αξρίδεη
απφ ηα ρακειφηεξα ζεκεία θαη πξνρσξεί πξνο ηα άλσ κε ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν.
Ζ κέζνδνο ηεο εηζαγσγήο ελέκαηνο ππφ θελφ αέξνο άξρηζε λα
εθαξκφδεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε ζθνπφ ηελ απνθπγή
πξνβιεκάησλ ζηε θαηαζθεπή πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ ηεο
κεγάιεο πίεζεο πνπ απαηηείηαη ζε πεξηπηψζεηο κηθξψλ ξσγκψλ, θαζψο
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θαη δηφηη ε πιήξσζε ησλ θελψλ κπνξεί λα κελ επηηεπρζεί ζηνλ επηζπκεηφ
βαζκφ.
Με ηελ ηερληθή ησλ ελέζεσλ επηηπγράλεηαη κεγάιε βειηίσζε
ζηελ αληνρή θαη ζηαζεξφηεηα ζηηο ηνηρνπνηίεο, θπξίσο απφ ιηζνδνκή,
θαζψο φπσο είλαη γλσζηφ ν ππξήλαο ηνπο απνηειείηαη απφ πιηθφ
πιήξσζεο ακθηβφινπ αληνρήο θαη ζχλδεζεο κε ηηο εμσηεξηθέο ζηξψζεηο.
Ζ ρξήζε ελεκάησλ απφ πιηθφ ζπκβαηφ κε ηε ιηζνδνκή, φπσο είλαη ηα
ζρεηηθά ρακεινχ θφζηνπο ηζηκεληελέκαηα, ζηαζεξνπνηεί ηνλ ππξήλα θαη
εμαζθαιίδεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηηο εμσηεξηθέο ζηξψζεηο.

7.5.2 Τιηθά θαη κίγκαηα ελεκάηωλ
Σα ελέκαηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο απφ απφςεσο
ζπζηάζεσο. Σα θπζηθά (ηζηκεληελέκαηα θαη αζβεζηελέκαηα)θαη ηα
ζπλζεηηθά(φια ηα ππφινηπα).
α)θπζηθά ελέκαηα
Ζ ρξήζε ησλ αζβεζηελεκάησλ έρεη πεξηνξηζζεί θαζψο ην
παξαγφκελν έλεκα έρεη κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ελ ζρέζε κε απηή
ηνπ ηζηκεληελέκαηνο. Σα ηζηκεληελέκαηα πξνηηκνχληαη ιφγσ ηεο κεγάιεο
ζιηπηηθήο

αληνρήο

πνπ

κπνξνχλ

λα

απνθηήζνπλ.

Γεληθά

έλα

ηζηκεληέλεκα απνηειείηαη απφ 90% ηζηκέλην Portland θαη 10%
πνδνιάλεο. Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ
ξσγκψλ, δειαδή απφ ην επηζπκεηφ ημψδεο, αιιά ζπλήζσο ε αλαινγία
θαη’ φγθν ζηεξενχ κείγκαηνο : λεξνχ είλαη 1.0: 1.2.
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εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνδνρή ηνπ ελέκαηνο απνηειεί ε κε
απνκεημή ηνπ θαη ε ηθαλφηεηα δηείζδπζεο ζε κηθξά θελά.
β) Δλέκαηα πνιπκεξώλ ή ξεηίλεο
Σν

ραξαθηεξηζηηθφ

ησλ

πνιπκεξψλ

ελεκάησλ

είλαη

φηη

εθαξκφδνληαη ζε πγξή κνξθή θαη ελ ζπλερεία ζθιεξπλφκελα
κεηαηξέπνληαη ζε ζηεξεά, πνπ απνηεινχλ ην ζπγθνιιεηηθφ κέζνλ.
Γηαηίζεληαη ζην εκπφξην ζε δηάθνξα νλφκαηα, πξφζκηθηα θαη ηδηφηεηεο
αιιά ην νξγαληθφ ζπζηαηηθφ κπνξεί λα έρεη έλαλ απφ ηνπο εμήο ηχπνπο
(Van Gement):
● Φπζηθφ ζχζηεκα
● Αληηδξνχλ ζχζηεκα ζε δηάιπκα
● Δλεξγά ζπζηαηηθά δηαιπφκελα ζε ελεξγφ δηαιχηε
● Αληηδξνχλ ζχζηεκα ρσξίο δηαιχηε
Οη ξεηίλεο είλαη ζπζηήκαηα πνιπκεξψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ πγξφ
πιαζηηθφ θαη ζθιεξπληή γηα λα ζρεκαηίζνπλ πνιπκεξέο κε δηάθνξεο
ηδηφηεηεο,

απφ

καιαθφ

ειαζηηθφ

ζεκαληηθφηεξνη ηχπνη ξεηίλσλ είλαη:
● Δπνμηδηθέο ξεηίλεο (EP)
● Ρεηίλεο πνιπνπξεζάλεο (PUR)
● Αθφξεζηεο πνιεζηεξηθέο (UP)
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κέρξη

ζθιεξφ

ζηεξεφ.

Οη

7.5.3 Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά εκπνηηζκέλωλ ηνίρωλ
Όπσο αλαθέξνπλ νη Tassios θαη chronopoylos(1986), Vintzileou
θαη Tassios (1995) θαη νη Tomazevic θαη Αnicic (1989) ζε ρακειήο
πνηφηεηαο αξγνιηζνδνκέο ε ηερληθή ησλ ελέζεσλ κπνξεί λα βειηηψζεη ζ ε
ζεκαληηθφ βαζκφ ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνηρνπνηίαο, ελψ ε
βειηίσζε απηή κεηψλεηαη φζν ε πνηφηεηα ηεο ηνηρνπνηίαο γίλεηαη
θαιχηεξε.
Έηζη, ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκπνηηζκέλεο ηνηρνπνηίαο πνπ
θαησηέξσ δείρλνπλ ηνλ δείθηε «ε» ζε ζρέζε κε απηά ηεο αξρηθήο πνπ
έρνπλ ηνλ δείθηε «α» παξαηεξνχληαη ηα εμήο:

Θιηπηηθή αληνρή
fwc,ε =(3 :5) fwc,a
Μέηξν ειαζηηθόηεηαο
Δw,ε = 2000 fwc,ε (+ 50%)

Γηαηκηηηθή αληνρή
fwv,ε = 3:5 fwv,a
Mέηξν δηάηκεζεο
Gw,ε = 800 Gwv,ε (+ 15%)

Δίλαη ζαθέο απφ ην επξχ πεδίν ησλ αλσηέξσ ηηκψλ, φηη νη ηηκέο απηέο
97

είλαη ελδεηθηηθέο θαη θπζηθά εμαξηψληαη απφ ην πφζν επηηπρήο ππήξμε ν
βαζκφο εκπνηηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε επέκβαζε.

Κπθιηθό δηάγξακκα γηα ηνλ αλαζρεδηαζκό ηωλ θαηαζθεπώλ
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7.6 ΔΠΗΚΔΤΔ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ-ΑΠΟΚΟΛΛΖΔΩΝ ΣΟΗΥΩΝ
Σφζν ε ηερληθή, φζν θαη ε αλαγθαηφηεηα θαη ε επηζθεπή ή φρη
ηεο επέκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ βιαβψλ. Ζ
κέζνδνο επηζθεπήο ξσγκψλ θεξφλησλ ηνίρσλ εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ ηνπ
ηνίρνπ, απφ ηελ έθηαζε θαη ηελ έληαζε ησλ ξεγκαηψζεσλ θαη απφ ηε
ζέζε ηεο ξσγκήο ή ησλ ξσγκψλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο.

7.6.1 Διαθξά ξεγκάηωζε
Όηαλ ε ξεγκάησζε είλαη ειαθξά, δειαδή νη ξσγκέο έρνπλ
άλνηγκα κηθξφηεξν απφ 10 mm. Και αραιι διάταξθ, τότε ανάλογα με το
είδοσ και το πάχοσ τθσ τοιχοποιίασ μποροφν να επιςκευαςτοφν με ζναν
από τουσ εξισ τρόπουσ:
Πλινκοδομζσ ι λικοδομζσ μικροφ πάχουσ επιςκευάηονται
ακολουκώντασ τθν εξισ διαδικαςία:
● Κακαίρεςθ του επιχρίςματοσ ςε μεγάλο μζροσ γφρω από τθν
ρωγμι,
● Διεφρυνςθ του χείλουσ τθσ ρωγμισ με τοπικό ςπάςιμο των
λικοςωμάτων,
● Δπίκνλν μχζηκν ηεο ξσγκήο κε ζπξκαηφβνπξηζα ψζηε λα
απνκαθξπλζνχλ ηα ζαζξά πιηθά ,
●Πιχζηκν κε λεξφ ππφ πίεζε,
● Δηζαγσγή πινχζηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο φζν γίλεηαη βαζχηεξα κέζα
ζηε ξσγκή,
● Δμσηεξηθφ αξκνιφγεκα θαη ηειηθφ επίρξηζκα.
Πξηλ ην ηειηθφ επίρξηζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηεηζφζπξκα
ή λεπξνκεηάι πνπ ζα ζηεξεσζεί κε θνπξθέηεο κπεγκέλεο ζην θνλίακα
ησλ αξκψλ ηνπ ηνίρνπ θαη έπεηηα λα αθνινπζήζεη ην επίρξηζκα. Σν κέηξν
απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ηνπ λένπ ηκήκαηνο
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ηνπ επηρξίζκαηνο κε ηνλ ηνίρν θαη κε ην ππφινηπν επίρξηζκα. Δλίζρπζε
ηνπ ηνίρνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε πιέγκαηνο νπιηζκνχ δηακέηξνπ 46 mm.θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ.
Ληζνδνκέο κεγάινπ πάρνπο
Όηαλ ε ηνηρνπνηία είλαη ή πξφθεηηαη λα παξακείλεη αλεπίρξηζηε,
ηφηε ε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα πξνθαλείο
ιφγνπο Δπηπιένλ ζε ιηζνδνκέο κεγάινπ πάρνπο ν ειαθξφο νπιηζκφο δελ
είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο. Γη’ απηφ γηα ην ζθξάγηζκα ησλ ξσγκψλ
ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ησλ ελέζεσλ. Ζ πνξεία ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ ηζηκεληελέζεσλ ζε ιηζνδνκέο είλαη ε εμήο:
● Καζαίξεζε ηνπ επηρξίζκαηνο θαη δηεχξπλζε ησλ ρεηιηψλ ηεο ξσγκήο
● Άλνηγκα νπψλ θ1/2’’ κέζα ζην επίπεδν ηεο ξσγκήο. Οη απνζηάζεηο
κεηαμχ ησλ νπψλ εμαξηψληαη απφ ην πάρνο ηεο ξσγκήο θαη απμάλνληαη
φζν απηφ κεγαιψλεη. πλήζσο απνζηάζεηο 30-60 cm είλαη αξθεηέο γηα
ζπλήζεηο αξγνιηζνδνκέο.

● ηηο νπέο ηνπνζεηνχληαη κηθξνί ειαζηηθνί ζσιήλεο.
● Πιχζηκν ησλ ξσγκψλ κε λεξφ ππφ πίεζε θαη ζθξάγηζκα ησλ ρεηιηψλ
ηεο ξσγκήο κε ηζηκεληνθνλία ή εηδηθφ ζηφθν.
● Δηζαγσγή ηζηκεληελέκαηνο.

7.6.2 Έληνλε ξεγκάηωζε
Όηαλ ε ξεγκάησζε είλαη έληνλε, δειαδή νη ξσγκέο έρνπλ κεγάιν
εχξνο ή πνιχ ππθλή δηάηαμε, ηφηε νη πξνεγνχκελεο ηερληθέο δελ είλαη
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απνηειεζκαηηθέο θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ ξσγκψλ αθνινπζνχληαη νη
θαησηέξσ ηερληθέο επηζθεπψλ.
● πξξαθή κεγάισλ, πεξίπνπ θαηαθφξπθσλ ξσγκψλ.
Αθνχ θαζαηξεζνχλ ηα ξαγηζκέλα ιηζνζψκαηα ζην κηζφ πεξίπνπ πάρνο
ηνπ ηνίρνπ, αληηθαζίζηαηαη κε ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα. Γηα ηελ
θαιχηεξε ζχλδεζε ηνπ θνληάκαηνο κε ηελ ππάξρνπζα ηνηρνπνηία
ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη (ηδηλέηηα) ή κεηαιιηθέο ιάκεο
ζπξξαθήο πνπ εηζάγνληαη ζην ηζηκεληνθνλίακα πξηλ αθφκα ζθιεξπλζεί,
θαζψο θαη ζηνπο αξκνχο ηνηρνπνηίαο.
Αθαηξνχληαη φια ηα ιηζνζψκαηα ζε πιάηνο 15 έσο 20 cm.
εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο θαη μαλαθηίδεηαη ν ηνίρνο κε ηε ρξήζε επηκήθσλ
ιηζνζσκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπινθή θαη ζπλεξγαζία. Δίλαη
ζεκαληηθφ ε δεκηνπξγία νδνλησηήο δηεπηθάλεηαο ψζηε λα απνθεπρζεί
κειινληηθά θαηαθφξπθε ξσγκή απνθφιιεζεο ησλ λέσλ απφ ηα παιαηά
ιηζνζψκαηα. Ζ ρξήζε δηνγθσηηθψλ πξνζζέησλ ζην θνλίακα ζα κείσζεη
ηνλ θίλδπλν απηφ.

104

Έλαο άιινο ηξφπνο επηζθεπήο είλαη λα απνθαζίζηαηαη ν ηνίρνο
γεκίδνληαο ην θελφ κε ζθπξφδεκα (ρχηεπζε ππνζηπιψκαηνο) πνπ ζα
νπιίδεηαη θαηαθφξπθα κε ξάβδνπο 2Φ14 θαη νξηδφληηα κε αγθξάθεο
Φ6/50, πνπ εηζέξρνληαη βαζηά ζηελ ππφινηπε θαηαζθεπή φπσο θαίλεηαη
θαη ζην ζρήκα παξαθάησ.
● πξξαθή ινμψλ ξσγκψλ
Οη ηξφπνη πνπ αλαθέξζεζαλ πην πάλσ δελ κπνξνχλ εχθνια λα
εθαξκνζζνχλ ζηελ πεξίπησζε ινμψλ ξσγκψλ γηαηί ηφηε ζα πξέπεη λα
θαζαηξεζεί κεγάιε επηθάλεηα ηνίρνπ, γη’ απηφ πξέπεη πξψηα λα
επηζθεπάδνληαη θαηά ηα παξαπάλσ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπξξάπηνληαη κε
ηελ παξαθάησ ηερληθή ησλ ιεπηψλ δσλψλ ξαθήο.
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ε απνζηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε δηάηαμε ηεο ξεγκάησζεο,
αθαηξνχληαη πιίλζνη ή ιίζνη 15 -20 cm.θαηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο ηνπ
ηνίρνπ θαη 10-15 cm ζε βάζνο, έηζη ψζηε φηαλ ην θελφ γεκίζεη κε
ζθπξφδεκα λα δεκηνπξγείηαη κία θαηαθφξπθε ή νξηδφληηα δψλε ελ είδεη
ππνζηπιψκαηνο ή δνθνχ ζην ζψκα ηνπ ηνίρνπ. Ο νπιηζκφο ηνπ ζηνηρείνπ
απηνχ είλαη 2Φ14 θαηά κήθνο θαη νξηδνληίσο αγθξάθεο Φ6/50,πνπ
εηζέξρνληαη κέζα ζηελ ππφινηπε ηνηρνπνηία φπσο ζην ζρήκα πην θάησ.
Δίλαη επίζεο δπλαηή, εθ’φζνλ ιφγνη αηζζεηηθνί ή πξνζηαζίαο απφ ηε
λνκνζεζία πεξί δηαηεξεηέσλ δελ ην απαγνξεχνπλ, θαη ε ξαθή κε δεχγε
λεπξψζεσλ (κέζα-έμσ), νη νπνίεο ιίγν απφ ηελ πεξαζηά ηνπ ηνίρνπ, φπσο
θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ιεθζεί πξφλνηα
γηα ηελ θαηάιιειε ζχλδεζε ηεο κέζα θαη έμσ λεχξσζεο.
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7.6.3 Σνπηθή θύξηωζε
Ζ ηνπηθή θχξησζε, θαηλφκελν πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ιπγηζκφ,
νθείιεηαη ζε κεγάιεο ζιηπηηθέο δπλάκεηο πνπ επηβάιινληαη ζε έλαλ ηνίρν
ή ζε ζπλδπαζκφ απψιεηαο ηεο ζπλνρήο ηνπ ηνίρνπ (ζπλήζσο ιφγσ
δηάβξσζεο) θαη κεγάιεο ζιηπηηθήο δχλακεο. Γηαθξίλνληαη ζε δχν
πεξηπηψζεηο ηνπηθνχ θακπνπξηάζκαηνο:
● Δθηξνπή θαη ησλ δχν παξεηψλ απφ ηελ θαηαθφξπθν
ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ
ηνίρνπ ζε κεγάιν πιάηνο.
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● Δθηξνπή ηεο κίαο παξεηάο απφ ηελ θαηαθφξπθν. Μνλφπιεπξν
«θνχζθσκα» παξαηεξείηαη φηαλ ιείπνπλ δηάηνλεο ή κπαηηθνί ιίζνη γηα λα
ζπλδέζνπλ ηηο δχν θαηαθφξπθεο ζηξψζεηο, φπσο ζηελ ηνηρνπνηία ηεο
θσηνγξαθίαο ...Δάλ ε πιεπξά πνπ έρεη κείλεη θαηαθφξπθε είλαη αξθεηά
ζηεξεή, θαζαηξείηαη κφλν ε πιεπξά πνπ έρεη θνπζθψζεη θαη
αλαθαηαζθεπάδεηαη. Λακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ
κπαηηθνί ιίζνη πνπ ζα ζπλδένπλ ηηο δχν παξεηέο θαη ηα θελά πιεξνχληαη
κε άθζνλν ηζηκεληνθνλίακα(ζρήκα) Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη
βαζηθφ ε δηεπηθάλεηα λα κελ είλαη επζεία γξακκή αιιά λα εμαζθαιίδεηαη
θαιή εκπινθή ησλ λέσλ ηκεκάησλ κε ηνλ αξρηθφ ηνίρν. ηε θσηνγξαθία
5.10 θαίλεηαη ε θαζαίξεζε ηεο εζσηεξηθήο ζηξψζεο ζε κέξνο ηνίρνπ, ε
νπνία είρε «θνπζθψζεη» θαη ζηε θσηνγξαθία 5.11 ε απνθαηάζηαζή ηνπ
κε μαλαθηίζηκν ηεο ζηξψζεο.

ρ. : 5.10 ακθίπιεπξν «θνχζθσκα»
ηνίρνπ
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ρ. 5.11: Μνλφπιεπξν θνχζθσκα

7.7 ΔΝΗΥΤΔΗ
Οη εξγαζίεο ελίζρπζεο κηαο θαηαζθεπήο δελ πξνυπνζέηνπλ ηελ
χπαξμε βιαθζέλησλ ζηνηρείσλ, αιιά απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο
αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ ζπλδπαζκψλ δξάζεσλ.
Γηα ηελ εθινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε
κίαο θαηαζθεπήο απαηηείηαη γλψζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
ηεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θάζε κέηξνπ θαη επηπιένλ γλψζε ησλ
ιεπηνκεξεηψλ ηεο θάζε ηερληθήο γηα ηελ αξηηφηεξε εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ, ε ζπλάξηεζε θφζηνπο ελίζρπζεο θαη ζπνπδαηφηεηαο ηνπ
θηηξίνπ, φπσο επίζεο θαη ε απνπζία βιαβψλ, εηδηθά ζε πεξηνρέο κε
έληνλε

ζεηζκηθφηεηα.

Παξαθάησ

ζα

δνχκε

θαηαζθεπαζηηθέο

ιεπηνκέξεηεο ησλ πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηερληθψλ ελίζρπζεο.

7.7.1 Καηαζθεπή δηαδωκάηωλ
Ζ θαηαζθεπή δηαδσκάησλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζε
θαηαζθεπέο πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ δηαδψκαηα ή έρνπλ αιιά δελ είλαη
πεξηκεηξηθά, είλαη έλαο απφ ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξνπο θαη ζπγρξφλσο
κε ην κηθξφηεξν θφζηνο ηξφπνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο ησλ θηηξίσλ
έλαληη ζεηζκηθψλ δξάζεσλ.
Ζ

θαηαζθεπή

δηαδσκάησλ

ζε

ελδηάκεζα

χςε

είλαη

θαηαζθεπαζηηθά αξθεηά δχζθνιε θαη θαησηέξσ αλαπηχζζεηαη ν ηξφπνο
πνπ επηηπγράλεηαη. Γηα ηελ θαηαζθεπή δηαδψκαηνο ζε ελδηάκεζεο
ζηάζκεο απαηηείηαη θαζαίξεζε ηνπ ηνίρνπ θαη θαηαζθεπή ηνπ δηαδψκαηνο
ζε δχν ζηάδηα. ε θάζε ζηάδην θαηαζθεπάδεηαη δηάδσκα ζην κηζφ πάρνο
ηνπ ηνίρνπ, ν νπνίνο αλάινγα κε ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε ζπλνρή ηεο
ηνηρνπνηίαο, ίζσο λα πξέπεη λα ππνζηπισζεί ζηελ πεξηνρή ηεο ηνκήο. Ζ
ππνζηχισζε είλαη απαξαίηεηε αλ ηα θαζαηξνχκελα ηκήκαηα ηνπ ηνίρνπ
έρνπλ κεγάιν κήθνο, ελψ κπνξεί λα απνθεπρζεί αλ θαζαηξείηαη κηθξφ
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ηκήκα ηνπ ηνίρνπ. Άξα θαηαζθεπάδεηαη ην δηάδσκα, θαζαηξείηαη ζηε
ζπλέρεηα έλα άιιν ηκήκα θαη ζπλερίδεηαη έηζη ε εξγαζία πξννδεπηηθά.
ηελ πεξίπησζε νιηθήο ππνζηχισζεο ηνπ ηνίρνπ νη ζηδεξνδνθνί
δηαηνκήο δηπινχ ηαπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηχισζε,
απνηεινχλ ζπγρξφλσο θαη ηνλ νπιηζκφ ηνπ δηαδψκαηνο.

Μεηά ηελ

ηνπνζέηεζε ηεο ζηδεξνδνθνχ ηεο κίαο παξεηάο θαζαηξείηαη ην ππφινηπν
πάρνο ηνπ ηνίρνπ, απνθαζίζηαληαη ηα ραιαξά ηκήκαηα κε λέα
ιηζνζψκαηα

ηνπνζεηείηαη

ε

δεχηεξε

ζηδεξνδνθφο

θαη

ηέινο

δηακνξθψλεηαη ην δηάδσκα πξνο ηηο εμσηεξηθέο παξεηέο. Οη ζηδεξνδνθνί
ησλ δχν παξεηψλ είλαη θαιφ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο ζε
ηαθηέο απνζηάζεηο .ηελ πεξίπησζε ραιαξψλ ηνίρσλ ή ηνίρσλ πνπ
κεηαθέξνπλ ζεκαληηθά θνξηία είλαη θαιφ λα γίλεηαη ππνζηχισζε θαηά
ην ζρήκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεηαη ε θαηαζθεπή δηαδσκάησλ ζε έλα ή
δχν ζηάδηα.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ππνζηχισζε κε ζηδεξνδνθνχο, ε
θαηαζθεπή ησλ δηαδσκάησλ γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα θαηά ηα εμήο:
ην πξψην ζηάδην θαζαηξείηαη ν ηνίρνο θαηά ην κηζφ πάρνο ηνπ θαη
θαηαζθεπάδεηαη ζην δηάδσκα πνπ νπιίδεηαη κε δηακήθε νπιηζκφ θαη
θιεηζηνχο ζπλδεηήξεο κε ηζρπξέο αλακνλέο. ην δεχηεξν ζηάδην
θαζαηξείηαη ην ππφινηπν πάρνο ηνπ ηνίρνπ, ηνπνζεηνχληαη νη δηακήθεηο
νπιηζκνί,

αλαδηπινχληαη

νη

αλακνλέο

ησλ

ζπλδεηήξσλ

ηνπ

πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ θαη ζπγθνιινχληαη ζηνπο ζπλδεηήξεο ηνπ
ζρήκαηνο U ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ θαη ηειηθά γίλεηαη ε έγρπζε ηνπ
ζθπξνδέκαηνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ(ζρήκα).Ζ Βξεηαληθή εηαηξία Pynford
έρεη θαηαζθεπάζεη εηδηθά ζηεξίγκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή δηαδσκάησλ ζε
κία θάζε. Σέηνηνπ ηχπνπ είλαη θαη απηά ηνπ ζρήκαηνο ζην νπνίν
παξνπζηάδεηαη θαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο. Ζ πνξεία εξγαζίαο
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είλαη ε εμήο:αξρηθά θαζαηξείηαη ηκεκαηηθά (ζε θσιηέο) ν ηνίρνο ζε φιν
ην πάρνο ηνπ. ε θάζε θσιηά πνπ δεκηνπξγείηαη ηνπνζεηείηαη ην
πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηνηρείν ην νπνίν ππνζηπιψλεη ηνλ ηνίρν (ζρα)
θαζαηξείηαη ν ηνίρνο ζηα ελδηάκεζα ησλ ζηεξηγκάησλ ηκήκαηά ηνπ (ζρβ)
ηνπνζεηείηαη ν δηακήθεο νπιηζκφο , ν νπνίνο δηέξρεηαη απφ ην θελφ
ηκήκα ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ζηνηρείνπ, θαη γίλεηαη ε ζθπξνδέηεζε
(ζργ). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο
ζηαζεξνχ φγθνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ
δπλάκεσλ, αθνχ εμαζθαιίδεη ηελ φζν δπλαηφλ θαιχηεξε επαθή ζηε
δηεπηθάλεηα ησλ δχν πιηθψλ.
ε ηνίρνπο κεγάινπ πάρνπο ή ζε εκθαλείο ηνηρνδνκέο, ε
θαηαζθεπή δηαδσκάησλ δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη κέρξη ηελ
εμσηεξηθή νξαηή επηθάλεηα, αιιά κπνξεί λα ζηακαηάεη εζψηεξσλ απηήο.
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ρ. 5.14: Υξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή
δηαδψκαηνο ζε ελδηάκεζε ζηάζκε ηνίρνπ

7.7.2 Δλίζρπζε κε πξνέληαζε
Ζ πξνέληαζε έρεη κέρξη ζήκεξα εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε. Πηζαλέο
αηηίεο είλαη ε αβεβαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο πξνέληαζεο κε ηελ
θαηαζθεπή θαη ηα πιηθά, θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ κεραληθψλ ζηελ
ζπγθεθξηκέλε

εθαξκνγή

ηεο

πξνέληαζεο

ε

νπνία

ζήκεξα

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ελίζρπζεο θπξίσο ζε θαηαζθεπέο κλεκεηαθνχ
ραξαθηήξα, επεηδή δελ πξνθαιεί κεγάιεο επεκβάζεηο ζηηο νξαηέο
επηθάλεηεο

ησλ

κλεκείσλ

θαη

επηπιένλ

είλαη

αλαζηξέςηκε,

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη βαζηθφ γηα επεκβάζεηο ζε κλεκεία. Γηα ιφγνπο
πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηε δηάβξσζε νη ηέλνληεο ηνπνζεηνχληαη ζε
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ζπλήζεηο ζσιήλεο πεξηβνιήο ή εληφο νπψλ πνπ δηαηξψληαη θαηά κήθνο
ηεο κέζεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ, ή θαηά κήθνο απιάθσλ νη νπνίεο
δηαλνίγνληαη ζπκκεηξηθά θαη ζηηο δχν παξεηέο ηνπ ηνίρνπ ψζηε λα
επηηπγράλεηαη θεληξηθή εθαξκνγή ηεο δχλακεο πξνέληαζεο. Μεηά ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ ηελφλησλ νη εζσηεξηθέο νπέο πιεξνχληαη κε
ηζηκεληέλεκα θαη νη εμσηεξηθνί αχιαθεο κε εθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα. Σν
θελφ κεηαμχ ηνπ ηέλνληα θαη ηνπ ζσιήλα πεξηβνιήο ηνπ πιεξνχληαη κε
ηζηκεληέλεκα εθηφο αλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαιεθζεί ε ζχλδεζε ηνπ
ηέλνληα ψζηε λα είλαη κεηαγελέζηεξα δπλαηή ε παξαηήξεζε, επαλέληαζε
ή αθφκα θαη ε αθαίξεζή ηνπ. Ζ αγθχξσζε ησλ ηελφλησλ ζηηο εμσηεξηθέο
επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ είλαη θαηαζθεπαζηηθά επρεξήο. Λφγσ ηεο κηθξήο
αληνρήο ηεο ιηζνδνκήο ζε πιεπξηθά θνξηία , ε δχλακε πξνέληαζεο
κεηαθέξεηαη ζπλήζσο ζηελ ηνηρνπνηία κέζσ δχζθακπησλ κεηαιιηθψλ
πιαθψλ, νη νπνίεο ηελ θαηαλέκνπλ ζε κεγάιε επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ. Οη
δηαηάμεηο θαη νη πιάθεο αγθχξσζεο ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζε εζνρή ηνπ
ηνίρνπ, ε νπνία πιεξνχηαη κεηά κε ηζηκεληνθνλίακα, ή εθηνμεπκέλν
ζθπξφδεκα ή θαιχπηεηαη κε ηκήκα ιίζνπ ζηηο ιηζνδνκέο, ψζηε λα
ππάξρεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ φςεσλ ηεο θαηαζθεπήο.
Τπάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα γηα ην κέγεζνο ησλ ρξφλησλ
απσιεηψλ πξνέληαζεο εμαηηίαο ηνπ εξππζκνχ ηεο ηνηρνπνηίαο. Ο wenzel
(1989) θαη νη

ullrich θαη maus (1989) αλαθέξνπλ φηη απψιεηεο

πξνέληαζεο νη νπνίεο κεηξήζεθαλ κεηά απφ 12 ή 13 ρξφληα ιεηηνπξγίαο,
θπκαίλνληαη απφ 3 έσο 12%. Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα γεληθεχζεη θαλείο,
ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα εθιεθζεί σο έλδεημε φηη νη απψιεηεο
πξνέληαζεο ζηελ ηνηρνπνηία δελ είλαη δπζαλάινγα κεγαιχηεξεο απφ
απηέο ζην ζθπξφδεκα.
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7.7.3 Δλίζρπζε ζεκειίωλ
Δπεηδή ηα ζεκέιηα δελ είλαη νξαηά θαη πξνζπειάζηκα ζπαλίσο
εμεηάδνληαη θαη ζπαλίσο ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εθηίκεζε ηεο
θαηάζηαζεο κίαο θαηαζθεπήο, εθηφο αλ ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη
επζχλνληαη γηα ηπρφλ αζηνρίεο. Ωζηφζν, αξθεηέο θνξέο ελδειερείο
κειέηεο απέδεημαλ φηη ε ζεκειίσζε ήηαλ ε αηηία βιαβψλ, νη νπνίεο
αξρηθά είραλ απνδνζεί αιινχ. πλεζέζηεξα πξνθχπηεη αλάγθε γηα
ελίζρπζε ζεκειίσλ ελφο θηεξίνπ φηαλ γίλνληαη εθζθαθέο ζε φκνξα
νηθφπεδα θαη ην βάζνο ησλ εθζθαθψλ είλαη ρακειφηεξα απφ ηε
ζεκειίσζε ηνπ ππφςε θηηξίνπ. Ο πιένλ ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο ελίζρπζεο
είλαη θαηαζθεπέο θάησ απφ ηε ζεκειίσζε, νη «ππνζεκειηψζεηο». Ζ
ελίζρπζε ζπλερψλ ζεκειίσλ φπσο είλαη ηα ζεκέιηα ησλ θαηαζθεπψλ απφ
ηνηρνπνηία κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ θαηαζθεπή «ληνπιαπηνχ» κηζνχκηζνχ (ζρήκα), δειαδή κε ζηαδηαθή ππνζθαθή ζην κηζφ πάρνο ηνπ
ζεκειίνπ, ζθπξνδέηεζε θαη επαλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ζην άιιν κηζφ
πάρνο, είηε κε εμσηεξηθή πεξηκεηξηθή δψλε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα,
δειαδή ηελ θαηαζθεπή ελ κέξεη θάησ απφ ην ζεκέιην ζπλερνχο ισξίδαο
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Ζ πεξηκεηξηθή δψλε, εθηφο απφ ζπλερήο
θάησ απφ ην ζεκέιην θαηά ην (ζρήκα), κπνξεί λα θαηαζθεπάδεηαη
πεξηκεηξηθά θαη λα αγθπξψλεηαη κφλν ελ κέξεη ζε απηφ κέζσ «θσιεψλ»
πνπ αλνίγνληαη θάζε 2.0-2.5 m.(ζρήκα).Ο ειάρηζηνο νπιηζκφο απηψλ
ζπλίζηαηαη λα είλαη 4Φ16 κε ζπλδεηήξεο Φ6/20.
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ρ. 5.15 :Σνπηθνί καλδχεο Ο.. (θάηνςε)
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πλδπαζκέλε ελίζρπζε ζεκειίσλ θαη εδάθνπο γίλεηαη κε ηε ρξήζε
ξηδνπαζζάισλ (ή κηθξνπαζζάισλ). Ζ ηερληθή απηή έρεη σο εμήο:
δηαλνίγνληαη πεξηζηξνθηθά ηξππάληα νπέο κε κέγηζηε δηάκεηξν 30 cm.
Γηαγσλίσο ηνπ ζεκειίνπ θαη ζηηο δχν παξεηέο (φρη φκσο ζην ίδην
επίπεδν), νη νπνίεο ζπλερίδνληαη, εθ’ φζνλ είλαη εθηθηφ, κέζα ζην έδαθνο
ηνπιάρηζηνλ θαηά 3 m. ηηο νπέο ηνπνζεηνχληαη ξάβδνη νπιηζκνχ θαη
ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κε αληιία εηζαγσγή ηζηκεληνπνιηνχ ή ηζρπξνχ
ηζηκεληελέκαηνο (ζρήκα).Ζ είζνδνο ηνπ ηζηκεληελέκαηνο έρεη σο
απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο θαη ηεο ηνηρνπνηίαο
ηνπ ζεκειίνπ κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο ζεκειίσζεο. Ζ απφζηαζε
ησλ νπψλ εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ηνπ εδάθνπο
αιιά δελ πξέπεη λα μεπεξλά ζε θάζε πιεπξά ην 1m, δηφηη δηαθνξεηηθά ε
επέκβαζε θαζίζηαηαη ζρεδφλ αλελεξγφο.

ρ. 5.17: ελίζρπζε ζεκειίσλ

ρ. 5.18: Υαιηλφο Ο..

κε πεξηκεηξηθή δψλε ρσξίο
ππνζθαθή
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ρ. 5.19: Δλίζρπζε ζεκειίσζεο κε ξηδνπαζζάινπο

Ζ ελίζρπζε ησλ ζεκειίσλ κε ξηδνπαζζάινπο ελ αληηζέζεη κε
άιιεο κεζφδνπο δελ πξνμελεί βιάβεο ζηελ ηνηρνπνηία, νχηε δηαηαξάζζεη
ην έδαθνο ζεκειίσζεο. Δπηπιένλ, ε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ αλσδνκήο
είλαη ζίγνπξε, αθνχ δελ δεκηνπξγείηαη λέα επηθάλεηα, ελ αληηζέζεη κε φηη
ζπκβαίλεη ζηηο ππνζεκειηψζεηο, πνπ αθήλνπλ θάπνηεο ακθηβνιίεο γηα ην
αλ πξάγκαηη ηειηθά ζπλεξγάδνληαη θαη πφζν κε ηελ αλσδνκή. Ωζηφζν ε
ρξήζε ησλ ξηδνπαζζάισλ, αλ θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, δελ έρεη
ηχρεη ζηε ρψξα καο ηεο επξείαο εθαξκνγήο ησλ ππνζεκειηψζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 80
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ - ΑΝΣΟΥΖ
8.1 Γεληθά
Οη ζπληερλίεο ησλ καζηφξσλ θαηαζθεχαδαλ ηα γεθχξηα κε βάζε ηελ
δηαίζζεζε θαη ηε ζπιινγηθή εκπεηξία, ε νπνία αλαπηχρζεθε ζην
δηάζηεκα πνιιψλ αηψλσλ θαη κεηά απφ πνιιέο επηηπρεκέλεο θαη
απνηπρεκέελεο πξνζπάζεηεο.
Ο ζπλδπαζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο κε ηε βαζχηεξε
θαηαλφεζε ηεο αληνρήο ησλ πιηθψλ, επέηξεςαλ ηελ πην ζπζηεκαηηθή
έξεπλα γηα νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ πιηθνχ, ηφικε ζηηο αηζζεηηθέο ιχζεηο
θ.η.ι. ην ζρεδηαζκφ ησλ πέηξηλσλ γεθπξηψλ ηεο Διιάδαο φκσο δελ
εθαξκφζηεθαλ πνηέ νη επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε
ηερληθή θαηαζθεπήο, φπσο θαη νη ιχζεηο ησλ κνξθψλ δελ είλαη
επηηπρεκέλεο. Αιισζηε ε ζπιινγηθή θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία ησλ
πέηξηλσλ θνξέσλ έρεη δηάξθεηα αηψλσλ, νπφηε νη βαζηθέο αξρέο ζηήξημεο
απηψλ ησλ θνξέσλ ήηαλ ήδε γλσζηέο ζηηο ζπληερλίεο ησλ καζηφξσλ.
Δπνκέλσο νη ζεσξεηηθέο έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο έρνπλ αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζθνπφ λα
παξνπζηάζνπλ ζπλνπηηθά ηε γλψζε γηα ηελ θαηαζθεπαζηηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ πέηξηλσλ γεθπξηψλ.

8.2 Γπλάκεηο επί ησλ γεθπξηψλ
Μφληκα θνξηία : βάξνο
Λνηπά θνξηία : 1) πίεζε λεξνχ
2) ψζεζε γαηψλ
3) αλεκνπίεζε
4) ηάζεηο απφ ζεξκνθξαζία
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5) ηάζεηο εθ θαζηδήζεσο βάζξσλ
8.3 Γξάζεηο θαη απνηειέζκαηα
Οη πέληε βαζηθνί ηχπνη δξάζεσλ ησλ δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθφ κηαο
θαηαζθεπήο απνθαινχληαη εθειθπζκφο, ζιίςε, θάκςε, ζηξέςε, θαη
δηάηκεζε. Μηα θαηαζθεπή πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηζηέθεηαη
ζε φιεο απηέο ηηο δξάζεηο. Ζ ηθαλφηεηα απηή εμαξηάηαη απφ ηελ
γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο, ηελ αληνρή θαη ηηο ζρεηηθέο αθακςίεο ησλ
κεκνλσκέλσλ θαη ησλ θφκβσλ ζχλδεζήο ηνπο. Αλ ε θαηαζθεπή
επηηξέπεη κφλνλ έλαλ ηξφπν ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ ιέγεηαη ζηαηηθά
νξηζκέλε, ελψ φηαλ πεξηζζφηεξνη απφ έλα ηξφπν είλαη δπλαηνί ηφηε ε
θαηαζθεπή ιέγεηαη ζηαηηθά αφξηζηε θαη ηα θνξηία ζα αθνινπζήζνπλ ηε
δηαδξνκή ησλ πεξηζζφηεξν άθακπησλ νδψλ θη ζα απνθχγνπλ ηα
αζζελέζηεξα ηκήκαηα.
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Οη παιαηφηεξεο θαηαζθεπέο έηεηλαλ λα είλαη νγθψδεηο θαη ζηαηηθά
αφξηζηεο, αθνχ θαηαζθεπάδνληαλ απφ ζρεηηθψο αζζελή πιηθά, φπσο ε
πέηξα. Μηα ζηαηηθά αφξηζηε θαηαζθεπή έρεη ηελ δπλαηφηεηα πνιιψλ
αλαθαηαλνκψλ κέζα ζην ζρήκα ηεο θαη κπνξεί λα απνξξνθήζεη λέεο
θνξηίζεηο, κεηαηνπίζεηο θαη παξακνξθψζεηο. Κάζε ζρήκα έρεη ηνπο
δηθνχο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ζπκπεξηθνξά.

8.4. Σν ηφμν
Αλ ζεσξήζνπκε έλα θαιψδην πνπ ππφθεηηαη ζε νκνηφκνξθε
θαηαλεκεκέλε θφξηηζε, θαη ην βάξνο ηνπ θαισδίνπ είλαη κηθξφ
ζπγθξηλφκελν κε ην εμσηεξηθφ θνξηίν, ην θαιψδην ζα απνθηήζεη
παξαβνιηθή κνξθή. Ζ θαηαζθεπή απηή είλαη εθειθπφκελε. Αλ ην ηφμν
αλαζηξαθεί, ηφηε ππφθεηηαη ζε ζιίςε αληί γηα εθειθπζκφ, νπφηε
θαηαξξέεη. Όκσο, εάλ ε αιπζίδα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα πιηθφ ηέηνησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ψζηε ε ζιίςε λα παξαιεθζεί ρσξίο ιπγηζκφ, ηφηε
πξνθχπηεη ην ηφμν. Σν ηφμν ππφθεηηαη ζε θαζαξή ζιίςε φηαλ θνξηίδεηαη
νκνηφκνξθα, εάλ ε κνξθή ηνπ είλαη παξαβνιηθή.
Δπνκέλσο, ην ηδαληθφ ζρήκα ηνπ ηφμνπ ππνθείκελνπ ζε νκνηφκνξθα
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θαηαλεκεκέλε θφξηηζε είλαη ε παξαβνιή. Δπεηδή ζπλήζσο ην θνξηίν δελ
είλαη αθξηβψο νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν, εθηφο απφ ηελ θαζαξή ζιίςε
εηζάγεηαη θαη θάπνηα θάκςε. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε γξακκή δξάζεο ηεο
ζιηπηηθήο δχλακεο πνπ δξα ζηελ δηαηνκή – θαη ε νπνία ιέγεηαη ψζεζε –
ζα αλέβεη. Σν ζρήκα ηνπ ηφμνπ επηιέγεηαη ψζηε ην «αλέβαζκα» ηεο
γξακκήο λα θξαηεζεί ζην ειάρηζην θαη επνκέλσο δελ ζα αλαπηπρζεί
εθειθπζκφο.
Ζ αθξηβήο εθηίκεζε ηεο αληνρήο ησλ πέηξηλσλ ηφμσλ απνηειεί έλα
απφ ηα δπζθνιφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ κεραληθνχ.
Μαζεκαηηθνί
ππνινγηζκνί ηεο αληνρήο ζπάληα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
απνηειεζκαηηθά, αλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ δνθηκέο ζε θπζηθή θιίκαθα.
Τπάξρνπλ πάληα κεξηθή πξαθηηθή θαλφλεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο
ελφο ηφμνπ κε ηελ παξαηήξεζε: ηα παξαβνιηθά ηφμα είλαη ηζρπξφηεξα
απφ ηα επίπεδα ειιεηπηηθά. Σα ηφμα κε αξθεηά κεγάιν χςνο είλαη
ηζρπξφηεξα απφ ηα επίπεδα θαη πξνθαινχλ κηθξφηεξε νξηδφληηα ψζεζε
ζηηο ζηεξίμεηο: έλα ηφμν ζεσξείηαη κε αλζεθηηθφ, εάλ ην χςνο ηνπ είλαη
κηθξφηεξν ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ αλνίγκαηνο. Σν χςνο ησλ ιίζσλ ηνπ
ηφμνπ επεξεάδεη επίζεο πνιχ ηελ αληνρή: φζν κεγαιχηεξν ην χςνο ηφζν
ηζρπξφηεξν ην ηφμν, αθνχ έηζη ζα ππάξρεη κεγαιχηεξνο αξηζκφο
ελαιιαθηηθψλ γξακκψλ σζήζεσο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
δηαθνξεηηθέο θνξηίζεηο.
Οη ηνμσηέο θαηαζθεπέο κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ζεξκηθέο θηλήζεηο
θαη πιενλάδνληα θνξηία κε ην ζρεκαηηζκφ ηνπηθψλ ξεγκαηψζεσλ ζηα
ηφμα, νη νπνίεο δξνπλ ζαλ αξζξψζεηο. Σξεηο ηέηνηεο αξζξψζεηο
επηηξέπνληαη ζεσξεηηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ηφμνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη δε γίλεηαη απνδεθηή θακία παξαδνρή αληνρήο
ηνπο ζε εθειθπζκφ, φπσο άιισζηε θαη φιεο νη ηνηρνπνηηέο. Οη
επηηξεπφκελεο ηάζεηο ηεο ηνηρνπνηίαο εμαξηψληαη απφ ηελ αληνρή ηεο Μ
28, ε νπνία είλαη ε αληνρή θχβνπ απφ ηνηρνπνηία θαηαζθεπαζκέλνπ κε
ην ίδην είδνο ιίζσλ θαη ην ίδην θνλίακα, φπσο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ
ζθιήξπλζε 28 εκεξψλ.
Ζ Μ 28 πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ:
Σνηρνπνηία απφ μεζηνχο ιίζνπο 200 Kgr/cm2
Κνηλή ιηζνδνκή απφ πιαθνεηδήο ιίζνπο 125 Kgr/cm2
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Σα είδε ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή
γεθπξηψλ είλαη:
 Λαμεπηή ιηζνδνκή (ζπλήζσο θιείδα, θνξσλίο θαη ζπάληα ηφμν).
 Ξεζηή ιηζνδνκή (ζπλήζσο ην ηφμν αιιά θαη άιια ζηνηρεία).
 Ηζφδνκε ιηζνδνκή (ζπλήζσο ηφμν).
 Ληζνδνκή εθ πιαθνεηδψλ ιίζσλ (ζπλήζσο γελέζεηο ηφμνπ αιιά
θαη αιινχ).
 Ληζνδνκή απφ ιίζνπο κε έδξαζε (ζπλήζσο ηα ηχκπαλα).
 Ληζνδνκή ηχπνπ κσζατθνχ (ζπλήζσο ηα ηχκπαλα).
 Ληζνδνκή απφ αξγνχο ιίζνπο (ζπλήζσο ηα ηχκπαλα)
8.5. πκπεξάζκαηα γηα ηελ επζηάζεηα ηφμνπ
Ζ δηακφξθσζε ησλ ηφμσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε, ε κέζε ηνπ
γξακκή λα ζπκπίπηεη κε ηε γξακκή πηέζεσλ κε θφξηηζε ηνπ ίδηνπ
βάξνπο.
Σν πάρνο απμαλφκελν απμάλεη ηελ αληνρή ηνπ ηφμνπ.
Ζ αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηφμνπ απφ ηελ θιείδα πξνο ηηο γελέζεηο,
απμάλεη ηελ αληνρή ηνπ ηφμνπ.
Σν ακθίπαθην ηφμν είλαη ηξεηο θνξέο ζηαηηθψο αφξηζην. Σα κηθξά ηφμα
(κέρξη 8 κέηξα άλνηγκα) ζεσξνχληαη ηξηαξζσηά ηφμα κε αξζξψζεηο ην
κέζν ηεο θιεηδφο θαη ηα κέζα ησλ αξκψλ δηαξξήμεσο.
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Οη θακπχιεο ησλ πηέζεσλ ηνπ ηφμνπ πξέπεη λα παξακέλνπλ κέζα ζηνλ
ππξήλα ηεο δηαηνκήο ηνπ.
Οη πηέζεηο πάλσ ζηνπο αξκνχο, πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ κε ηελ θάζεην επ’
απηψλ, γσλία κηθξφηεξε ησλ 22 κνηξψλ.
Σα κεγάινπ χςνπο ηφμα είλαη ηζρπξφηεξα θαζψο πξνθαινχλ κηθξφηεξεο
νξηδφληηεο σζήζεηο ζηα βάζξα.
Ζ θακπχιε ησλ πηέζεσλ ηνπ βάζξνπ ραξαζζφκελε κέρξη ηνπ ζεκειίνπ,
πξέπεη λα παξακέλεη κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ αθξφβαζξνπ.
Ζ αθξηβήο εθηίκεζε ηεο αληνρήο ησλ πέηξηλσλ ηφμσλ, είλαη
δπζρεξέζηαηε.
Πξαθηηθά ην πέηξηλν ηφμν θαζίζηαηαη αλζεθηηθφ, φηαλ ην χςνο ηνπ είλαη
κεγαιχηεξν απφ ην ¼ ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ.
Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αζθάιεηα ηνπ ηφμνπ εμαξηάηαη απφ ην
έδαθνο νπνχ ζεκειηψλνληαη ηα βάζξα.
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8.6. πκπεξάζκαηα γηα ηηο αληνρέο ησλ ιηζνδνκψλ
Ζ αληνρή ηεο ιηζνδνκήο κε θαιφ θνλίακα θαη έληερλν ζχλδεζκν ησλ
ιίζσλ κεηαμχ ηνπο, εμαξηάηαη, θπξίσο, απφ ηελ αληνρή ησλ ιίζσλ θαη φρη
ηνπ θνληάκαηνο.
Μία κέηξηα ιηζνδνκή ζιηβφκελε ππεξέρεη ζε αληνρή απφ έλα θαιφ άνπιν
ζθπξφδεκα.
Με θαιφ θνλίακα θαη θαιφ ζχλδεζκν ιίζσλ, κπνξεί ε αληνρή ηνπ
πξίζκαηνο ηεο ιηζνδνκήο λα θζάζεη ηα 2/3 ηεο αληνρήο ηνπ πεηξψκαηνο
ζε ζιίςε.
Τπεξβνιηθά ιεπηνί ή παρείο αξκνί επελεξγνχλ δπζκελψο.
Ζ ζπκπίεζε ηνπ θνληάκαηνο ησλ αξκψλ βειηηψλεη ηελ αληνρή ησλ ιίζσλ.
Ζ ηξαρχηεηα ησλ επηθαλεηψλ ησλ αξκψλ βειηηψλεη ην ζχλδεζκν
θνληάκαηνο – ιίζσλ.
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