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Ρρόκειται για ςιδθροδρομικι γζφυρα ςυνολικοφ ανοίγματοσ 230.0m που γεφυρϊνει τθ Διϊρυγα 
του Ιςκμοφ εξαςφαλίηοντασ ελεφκερο φψοσ ναυςιπλοΐασ 52.0m. Το γραφείο μασ αςχολικθκε με τθ 
μελζτθ τθσ ανωδομισ, ενϊ θ μελζτθ των βάκρων και τθσ κεμελίωςθσ αποτζλεςε αντικείμενο 
ιδιαίτερθσ εξειδικευμζνθσ μελζτθσ. 

Θ ανωδομι τθσ γζφυρασ είναι ςυνεχισ φορζασ με ανοίγματα 60.0 -110.0 - 60.0m. Θ διατομι του 
φορζα είναι κιβωτιοειδοφσ μορφισ με πλάτοσ πλάκασ καταςτρϊματοσ 12.0m και πλάτοσ κιβωτίου 
6.60m. Το φψοσ τθσ διατομισ είναι μεταβλθτό, από 5.0m ςτο μζςο του κεντρικοφ ανοίγματοσ και 
ςτα ακρόβακρα ζωσ 11.0m ςτισ κζςεισ των μεςοβάκρων. 

Θ ζδραςθ τθσ ανωδομισ τθσ ςιδθροδρομικισ γζφυρασ του Ιςκμοφ ςτα βάκρα γίνεται με χριςθ ενόσ 
ςυςτιματοσ "μερικισ" ςειςμικισ μόνωςθσ, ικανοφ να απορροφιςει ςθμαντικό μζροσ τθσ ενζργειασ 
του ςειςμοφ ςχεδιαςμοφ, ϊςτε να περιορίηονται ςε ανεκτά όρια οι μετατοπίςεισ και οι δυνάμεισ 
ςτα βάκρα τθσ γζφυρασ. Θ ςειςμικι μόνωςθ αποκαλείται "μερικι" επειδι θ εγκάρςια μετατόπιςθ 
τθσ ανωδομισ ςτα ακρόβακρα παρεμποδίηεται με εγκάρςιουσ ςυνδζςμουσ (stoppers) για τθν 
αποφυγι αςυνεχειϊν ςτισ ςιδθροτροχιζσ. Το ςφςτθμα 'μερικισ' ςειςμικισ μόνωςθσ αποτελείται 
από εφζδρανα ειδικϊν απαιτιςεων που τοποκετοφνται ςε όλα τα βάκρα και από ςυςκευζσ 
απόςβεςθσ αξονικισ μετακίνθςθσ (αποςβεςτιρεσ - shock absorbers) που τοποκετοφνται μόνο 
μεταξφ ανωδομισ και ακροβάκρων κατά τθ διαμικθ διεφκυνςθ τθσ γζφυρασ. 

 
Σιδθροδρομικι Γζφυρα Ιςκμοφ: Φάςθ καταςκευισ με προβολοδόμθςθ 

 

Για τθν καταςκευι του τεχνικοφ προβλζπεται ςυμβατικόσ τρόποσ επί ικριωμάτων για τα ακραία 
ανοίγματα και τμιματα του κεντρικοφ ανοίγματοσ μικουσ 18.50m και προβολοδόμθςθ για το 
υπόλοιπο τμιμα του κεντρικοφ ανοίγματοσ. 

Τα μεςόβακρα Μ1 και Μ2 είναι μονόςτυλα βάκρα ςυνολικοφ φψουσ 12.0m. Ο κορμόσ των 
μεςοβάκρων ζχει διατομι 2.0x5.0m και φψοσ 8.50m. Θ κεμελίωςι τουσ γίνεται με φρζατα 
πακτϊςεωσ με διαμζτρουσ και μικθ D1=6.0m, L1=22.0m και D2=7.0m, L2=25.0m. Θ κεμελίωςθ 
ενιςχφεται ζναντι οριηοντίων φορτίων με καταςκευι παρά τα μεςόβακρα παςςαλοεςχάρασ 
διαςτάςεων 9.50x9.50m, θ οποία περιλαμβάνει 9 παςςάλουσ διαμζτρου 1.50m και μικουσ 15.0m. 



 

 

 

Σιδθροδρομικι Γζφυρα Ιςκμοφ: Ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ 

 

 

Τα ακρόβακρα είναι τοιχοειδι βάκρα φψουσ 8.0m περίπου, τα οποία κεμελιϊνονται ςε φρζατα 
πακτϊςεωσ διαμζτρου 6.0m και μικουσ 12.0 - 17.0m. 

Βαςικά βοθκιματα για τθν εκπόνθςθ τθσ οριςτικισ μελζτθσ αποτζλεςαν οι ειδικζσ ςειςμολογικζσ- 
ςειςμοτεκτονικζσ μελζτεσ, οι γεωτεχνικζσ - γεωλογικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ, κακϊσ και θ μελζτθ 
προςδιοριςμοφ του μεγζκουσ τθσ τεκτονικισ μετατόπιςθσ των γεωλογικϊν τεμαχϊν κεμελίωςθσ 
τθσ γζφυρασ. 

 

12.20

60.00

230.00

55.00 55.00 60.00

6.60

TOMH A-A
SECTION A-A

A

A

A1 M1 M2 A2

 
Σιδθροδρομικι Γζφυρα Ιςκμοφ: Μθκοτομι και τυπικι διατομι 


