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• Συμβόλαιο : 10/2017
• Εργολάβος : Ανδρέας Τσουλόφτας constr. Ltd
• Ημέρα έναρξης : 3/9/2018
• Διάρκεια Σύμβασης : 4 μήνες  Λήξη :1/3/2019
• Συντονιστής Σύμβασης :Κώστας Τοτός
• Σκοπός της σύμβασης :Παροχή υπηρεσιών από 

τον ανάδοχο για καθαρισμό, πλύσιμο αυλακιού 
και τοιχωμάτων ,επιδιόρθωση του μπετόν των 
τοιχωμάτων από σημεία αποσάθρωσης , 
κάλυψη(σοβάτισμα) των τοιχωμάτων με 
τσιμεντοειδές εποξιδικά υλικά και βάψιμο με 
ειδική εποξιδική μπογιά των τελευταίων 300 
μέτρων προς την ανατολική είσοδο.

• Κόστος Σύμβασης :€161.137
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Περιβάλλον εργασίας.
• Η εργασία γινότανε πάντα σε στεγνό 

περιβάλλον χωρίς ροή. 
• Για να επιτευχθεί αυτό αδειάζαμε τους 

λάκκους με άντληση στο αντλιοστάσιο 
PSB (Poseidonia Hotel) και 
απενεργοποιούσαμε τις αντλίες εφόσον 
η κύρια ποσότητα λυμάτων που 
περνάει από την σήραγγα της τάξης των 
1000 κμ/ωρα προέρχεται από το 
αντλιοστάσιο αυτό. Η υπόλοιπη ροή 
από την περιοχή του ξενοδοχείου 
Amathus δεν επηρέαζε την εργασία 
ώστε να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα 
αντιμετώπισης της.

• Καθ όλη την διάρκεια της εργασίας 
συνάδελφος  επέβλεπε  την ροή και τις 
ενδείξεις στους πίνακες του 
αντλιοστασίου για το ύψος της στάθμης 
των λυμάτων στους λάκκους. 

• Κατά τακτά  διαστήματα με 
τηλεφωνική επικοινωνία  
ενημερωνόμασταν για τις μετρήσεις της 
ροής στο αντλιοστάσιο ώστε να 
ρυθμίζεται ο χρόνος εργασίας εντός της 
σήραγγας για την ασφάλεια των 
εργαζομένων.



Τοποθέτηση καπνογόνων σε αυτοσχέδια βαρκούλα ώστε να 
μεταφερθεί με τη ροή σε όλο το μήκος της σήραγγας.



Απομάκρυνση 
Λάσπης

• Αρχικά η εργασία 
ξεκίνησε με την 
απομάκρυνση της 
λάσπης και των 
ξένων υλικών όπως 
άμμος χαλίκια 
πέτρες και άλλα 
αντικείμενα από το 
κεντρικό αυλάκι της 
σήραγγας.



Ακολούθησε το 
πλύσιμο των 
τοιχωμάτων με 
πίεση νερού για 
απομάκρυνση των 
αποσαθρωμένων 
υλικών από τα 
τοιχώματα με 
μηχανή Jetting.Το 
πλύσιμο έγινε 
εναλλάξ και από τις 
δύο πλευρές με 
προέκταση λάστιχων 
μέχρι 400 μέτρα .



Είσοδος στη σήραγγα για 
πλύσιμο .
Απαραίτητα μέτρα για την είσοδο 
των εργαζομένων ήτανε ο 
συνεχής αερισμός του χώρου ,ο 
ικανοποιητικός φωτισμός ,η 
κατάλληλη ενδυμασία  με 
αδιάβροχα, μπότες, γάντια, 
μάσκα, κράνος, συνεχής μέτρηση 
του αέρα και η συνεχής 
επικοινωνία με το υπεύθυνο 
άτομο ασφάλειας του εργολάβου 
που βρισκόταν συνεχώς εκτός της 
σήραγγας.



Ευρήματα Νεροβολής

• Παρακάτω θα δούμε χαρακτηριστικές 
φωτογραφίες του μεγέθους της επιβάρυνσης 
που έχει υποστεί το μπετόν μετα από 24 
χρόνια λειτουργίας της σήραγγας και της 
συνεχής έκθεσης του σε έντονα διαβρωτικό 
περιβάλλον λόγω παρουσίας Η2S,υγρασίας , 
εισροής υπόγειου νερού και άλλων 
επιβαρυντικών παραγόντων για την αντοχή 
της κατασκευής. 



Στα πρώτα τμήματα η επιβάρυνση του μπετόν δεν είναι έντονη 
λόγω της καλής κυκλοφορίας του αέρα



Όσο  προχωρούμε όμως προς το εσωτερικό η κατάσταση είναι 
εμφανής ποιο επιβαρυμένη



Μικρές ρωγματώσεις στα σημεία των ενώσεων των τμημάτων 
του σκελετού της σήραγγας



Δημιουργία αλάτων 
και κρούστας λόγω 
εισροής υπόγειου 
νερού .



Οξείδωση μεταλλικών 
στοιχείων της 
κατασκευής και 
δημιουργία οξειδίων 



Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν

• 1. Τσιμεντοειδές τριών συστατικών Sikaguard 720 
epocem για επικάλυψη (σοβάτισμα) των τοιχωμάτων 
κατά μήκος όλης της σήραγγας μηκους 780 μέτρων.

• 2.Εποξιδική μπογιά δύο συστατικών Sikagard 63N για 
βάψιμο των τελευταίων 330 μέτρων της σήραγγας.

• 3.Τσιμεντοειδές ταχύπηκτο υλικό Sika waterstop για 
σφράγισμα σημείων που παρουσίαζαν εισροή νερού.

• 4.Τσιμεντοειδές διορθωτικό υλικό Sikarep για 
επιδιόρθωση του μπετόν σε σημεία που παρουσίαζε 
διάβρωση >3mm .



Το υλικό Sika guard 63N Τοποθετείται 
με ρολό μπογιατίσματος βούρτσα ή 
ειδικό μηχάνημα .Στη περίπτωση μας 
τοποθετήθηκε με ρολό λόγω του 
μικρού χρόνου εργασιμότητας του 
(30λεπτά) περίπου.
Για την κατανάλωση μίας 
συσκευασίας των δέκα λίτρων 
περίπου χρειαζόταν η παράλληλη 
εργασία τουλάχιστον πέντε 
εργαζομένων ώστε να μην πήζει  η 
βαφή στη μισή ώρα και να πετάγεται.
Η τοποθέτηση έγινε σε δύο στρώσεις 
και σε ορισμένα σημεία σε τρείς ώστε 
να αποκτήσει ικανοποιητικό πάχος και 
υφή . 






