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ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό Α.Δ.1945 

 
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε – αποσαφηνίσουμε, αναφορικά με τις προδιαγραφές που αφορούν 

στα ελαστικά υποθέματα, τόσο των στρωτήρων οπλισμένου σκυροδέματος τύπου B70 όσο και των 

ξύλινων στρωτήρων, τα κάτωθι, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών 

και συγκεκριμένα της Τεχνικής Περιγραφής: 

 Όσον αφορά στα ελαστικά υποθέματα για στρωτήρες οπλισμένου σκυροδέματος B70, στο 

Παράρτημα Α της Τεχνικής Περιγραφής προστίθεται : 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Zw 700b (EPDM TVZ 5109-H) ΓΙΑ 

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Β70 

Τα ελαστικά υποθέματα τύπου Zw 700b EPDM TVZ 5109-H θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα ελαστικά 

υποθέματα Zw 700 Wic από πολυουρεθάνη, τα οποία έχουν καταστραφεί επί της σιδηροδρομικής 

γραμμής, με αιτία καταστροφής την Υδρόλυση. 

Επειδή τα ελαστικά υποθέματα προστατεύουν τον στρωτήρα και το έρμα, πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 

αυστηρότερες προδιαγραφές: 

 Αποδεδειγμένα να αντέχουν σε υδρόλυση. Η αντοχή τους θα αποδεικνύεται από συγκεκριμένες 

μελέτες αναγνωρισμένου Ινστιτούτου. 

 Στατική Ελαστικότητα Cstat=60 KN/mm +/-10% 

 Δυναμική ελαστικότητα Cdyn</=100 KN/mm ή Cdyn= 1,5 Cstat. +/-10% 

CERTIFIED M.S. 

ISO 9001:2008 

1554/Δ 

ISO 14001:2004 
252/Π 

ΕΛΟΤ 1429:2008 
136/ΔΕ 

ISO 27001:2013 
25/ΑΠ 
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 Πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το EN-13146 για όλο το σύστημα συνδέσμου w14 (Skl 14, 

Wfp 14K, Ss35) που είναι τοποθετημένο στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και στο οποίο θα 

ενσωματωθεί. 

 Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά πρωτεύοντος δικτύου ότι το ίδιο ελαστικό 

υπόθεμα έχει τοποθετηθεί σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και για ταχύτητες V>200 Km/h. 

 Το ελαστικό υπόθεμα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σε περιοχές όπου επικρατούν ίδιες συνθήκες με το 

δίκτυο του Ο.Σ.Ε.,  όπου οι θερμοκρασίες σιδηροτροχιάς κυμαίνονται μεταξύ  +70o C και -15o C. 

 Οι αντοχές του ελαστικού υποθέματος σε υδρόλυση, σε αντοχή και ελαστική συμπεριφορά θα πρέπει 

να πληρούν όλες τις ανωτέρω προδιαγραφές και προ της ενσωμάτωσής τους στο έργο, θα παραδοθεί 

προς έγκριση τεχνική έκθεση εργαστηριακών δοκιμών που θα εκτελεσθούν από κοινού με αρμόδια 

τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί από τον ΟΣΕ, και με την οποία θα αποδεικνύεται η 

καταλληλόλητα του ελαστικού υποθέματος τύπου  Zw 700b TVZ 5109-H. Η αρμόδια επιτροπή θα 

εισηγηθεί ακολούθως την έγκριση ή την απόρριψη των ελαστικών υποθεμάτων, βάσει των 

αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών. 

 Η καταλληλότητα και η συμβατότητα των προς τοποθέτηση ελαστικών υποθεμάτων, με τον 

σύνδεσμο W14 που είναι τοποθετημένος στους στρωτήρες B70 που είναι στρωμένοι στο ελληνικό 

σιδηροδρομικό δίκτυο, θα πιστοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρεία του συνδέσμου. 

 Πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του ελαστικού υποθέματος,  κατ’ ελάχιστον 5 ετών. 

 

 Όσον αφορά στα ελαστικά υποθέματα τύπου Zw 687a για ξύλινους στρωτήρες στο 

Παράρτημα Β της Τεχνικής Περιγραφής, προστίθενται τα κάτωθι και αφορούν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του εν λόγω τύπου υλικού:  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Zw 687a ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 

Το υλικό είναι EVA (μαύρο)– τύπου Zw 687a, όπως εμφανίζεται στο παρακάτω φύλλο δεδομένων των 

DB ( Γερμανικοί σιδηρόδρομοι): 
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Οι προδιαγραφές του συγκεκριμένου τύπου ελαστικού υποθέματος, παρουσιάζονται στο φύλλο 

δεδομένων που ακολουθεί : 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 

Μ.ΜΙΝΤΖΙΑ 

 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

ΑΘ. ΚΟΤΤΑΡΑΣ 
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