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Περίληψη
Στη παρούσα εργασία παρουσιάζοvιαι συνοπτικά οι τεχνικές σεισμικής ενίσχυσης
γεφυρών που αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν την τελευταία εucοσαετi.α κυρίως στις
Η.Π.Α και την Ιαπωνία.

Summary

Methods for seismic retrofit of bridges, premarHy developed, tested and ίmplemented in
the last 20 years partίcularly in U.S.A and Japan, are presented in short.

1.

Εισαγωγή

Στον σεισμό του

San Fernando (1971)

στην Καλιφόρνια καταγράφηκαν αρκετές

αστοχίες σε φέροντα στοιχεία γεφυρών καθώς και καταρρεύσεις ·cμημάτων της
ανωδομής. Η συμπεριφορά των γεφυρών που είχαν σχεδιαστεί με παλαιότερους
αvιισεισμικούς κανονισμούς κρίθηκε ανεπαρκής. Οι αστοχίες αυτές ήταν η κύρια

αφορμή για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος ελέγχου και ενίσχυσης της
σεισμικής επάρκειας των γεφυρών της Καλιφόρνια, το οποίο ξεκίνησε το
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σχεδόν ταυτόχρονα

(1970) παρόμοιες

1971

και

προσπ{ιθειες άρχισαν

στην Ιωτωνία. Κατά αυτό τον τρόπο άρχισε να αναπτύσεται η τεχνολογία της επιστήμης
του πολιτικού μηχανικού που αφορά τη σεισμική ενίσχυση γεφυρών. Τα τελευταία

20

χρόνια δωιανήθηκαν τεράστια ποσά για έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογίας

σεισμικής ενίσχυσης γεφυρών. Πολλές από αυτές προέρχονται από παραδοσιακές
τεχνικές

ενίσχυσης

κτιριακών

κατασκευών

(μεταλλ.ικοί

μανδύες,

μανδύες

από

σκυρόδεμα) ακόμη περισσότερες όμως είναι αυτές που εφαρμόσθηκαν γι.α πρώτη φορά
στις γέφυρες, όπως η χρήση συνθέτων υλικών και η σεισμική μόνωση. Η επιτυχία των
μεθόδων ενίσχυσης είναι πλέον αποδεδειγμένη από το γεγονός ότι σε πιο πρόσφατους
σεισμούς

(Loma Prieta 1989,

υποβλήθηκαν

σε

μεγάλες

Northήdge

εδαφικές

1994)

επιταχύνσεις

γέφυρες
και

σεισμικά ενισχυμένες

επέδεtξαν

ucανοποιητucή

συμπεριφορά, ενώ παράλληλα, γέφυρες στην ίδια περιοχή, που δεν είχαν ενισχυθεί
σεισμucά

και

υποβλήθηκαν

σε

παρόμοιες
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εδαφικές

επιταχύνσεις

παρουσίασαν

σημανnκές αστοχiες και καταρρεύσεις

γεγονός ότι, οι γέφυρες στο

(Housner et al 1995).

Αξίζει να σημειωθεί το

Kobe δεν είχαν ενισχυθεί σεισμucά με αποτέλεσμα την

ανεπαρκή συμπεριφορά τους στον ομώνυμο σεισμό το

1995

με τις γνωστές

καταστροφucές συνέπειες.

2.

Μέθοδοι Ενίσχυσης

2.1

Ενίσχυση Βάθρων-Υποστυλωμάτων

Διάφορες

τεχνucές

σεισμικής

ενίσχυσης

βάθρων

έχουν

αναπιυχ'9εί,

ελεγχθεί

πεφαματικά και εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Οι πω συνηθισμένες αφορούν σε
μεταλλικούς μανδύες, περίσφtyξη με σύνθετα υλucά και μανδύες από εκτοξευόμενο ή
έγχυτο σκυρόδεμα.
Μεταλλuςοi Μανδύες. Η τεχνική αναπτύχθηκε
αρχucά για κυκλικά υποστυλώματα

1991).

Δύο

κελύφη

τοποθετούνται

σε

στο

σχήμα

(Chai et al
ημucυκλίου

wwστύλωμα

και

συγκολλούνται μεταξύ τους σε ό'λΙJ το ύψος. Η
ακ:τίνα τους είναι

l .25-2.5cm

μεγαλύτερη από

την αmνα του wwστυλώματος. Το κενό μεταξύ
του υποστυλώματος και του μεταλλικού μανδύα
πληρώνεται με ένεμα τσιμέντου. Συνήθως στον

πόδα

του

wwστυλώματος

τοποθετείται σε απόσταση

ο

μανδύας

5cm από το πέδtλο

ή

τον κεφαλόδεσμο. Η περίσφtyξη που προσφέρει
ο μεταλλικός μανδύας είναι συνάρτηση της
αντοχής

και

της

δυσκαμψίας

του.

Σε

ορθογωνικά υποστυλώματα συνίσταται η χρήση
μανδύων ελλεumκού σχήματος, προσφέροντας
έτσι ομοιόμορφη περ{σφtyξη . Το κενό μεταξύ

υποστυλώματος και μανδύα πληρώνεται

με

έγχυτο σκυρόδεμα. Η χρήση μεταλλucού μανδύα
ορθογωνucού σχήματος ωιοφεύγεται

(Sun et al

Εικόνα

1

Συγκόλληση

δύο ημuαικλucών κελυφών

μεταλλικού μανδύα (U.S.A.)

1993).
Μανδύε<; από Σκυρόδεμα. Η προσθήκη μανδύα από σκυρόδεμα αρ~cετού πάχους
προσδίδει επυιλέον αντοχή σε κάμψη και δtάτμηση όπως επίσης και 1cερίσφιγξη. Η
τεχνική αυτή αν και είναι περισσότερο συνηθισμένη για ενισχύσmς υποστυλωμάτων
κιφίων, έχει εφαρμοσθεί στην Ιαπωνία και σε υποστυλώματα γεφυρών. Ο διαμήκης

οπλισμός του μανδύα πρέπει να α-yκυρώνεται μέσα στο θεμέλιο του υποστυλώματος. Το

γεγονός αυτό οδηγεί σε απαίτηση ενίσχυσης και του θεμελίου ώστε να ικανοποιείται ο
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ucανοτucός σχεδtασμός της θεμελίωσης. Προτιμούνται μανδύες με κυκλucό ή ελλειπnκό
σχήμα οι οποίοι προσδίδουν ομοιόμορφη περίσφtyξη στο
υποστύλωμα. Στην περίπτωση του ορθογωνικού μανδύα
απαιτούνται πρόσθετες κατασκευαστικές δtατάξεις,ώστε να
επιτευχθεί η απαιτούμενη περίσφιγξη, όπως η •οποθέτηση
σtyμοειδούς οπλισμού στο μέσο των παρειών ο οποiος
διέρχεται μέσα από οπές που ανοtγονται στο υπάρχον
υποστύλωμα.

Μανδύει; από Σύνθετα Υλικά. Έχει εκτελεσθεί μεγάλη σεφά
πειραμάτων με τα οποία έχει αποδειχθεί η αύξηση της

αντοχής

και

της

πλασιιμότη•ας

υποστυλωμάτων

περισφtyμένων με μανδύες σύνθε.ων υλικών με ίνες υάλου,
γραφίτη ή κέβλαρ (Pήestley

et al 1992).

-

Επίσης έχει

αποδειχθεί πεφαμαηκά δη •α σύνθε.α υλucά είναι πιο

αποδοτικά όσον

αφορά

στην

περίσφιγξη

από

ότι

ο

μεταλλucός μανδύας. Αmό εξηγείται από το γεyονός δη ο

χάλυβας

•ου

ανακυκλίσεις

μανδύα
στη

εισέρχε.αι

από

τις

πρώτες

Εικόνα2
Πείραμα

ενίσχυσης

υποστυλώματος
σύνθε.α vλικά

με

(U.S.A.)

δtαρροή, έτσι

στις επόμενες ανακυκλίσεις, λ(yyω
παραμενουσών

παραμορφώσεων

του χάλυβα, απαttεt•αι συνεχώς
μεyαλύτερη παραμόρφωση γtα να

αναπτυχθεί η απαι•ούμενη •άση

περίσφtyξης

από

το

με.αλλικ:ό

μανδύα προς •ο σκυρόδεμα του
υποστυλώματος. Κάη •έτοιο δεν

συμβαίνει

με

•ους

μανδύες

.......--::.~...~ ..

σύνθε.ων υλικών μιας και τα υλικά

· :&.ιο

--·

.,.,.. .-:-

αmά λ(yyω της γραμμucής σχέσης
•άσης-παραμόρφωσης
αστοχία

τους

μέχρι την

συμπεριφέρονται

ελασrucά και η τάση περίσφqξης
είναι

σταθερή

σε

όλες

Εικόνα 3

Ενίσχυση

βάθρων

με

σύνθετα

υλucά (U.S.A.)

τις

ανακυκλίσεις.

2.2

Ενίσχυση Κεφαλοδοκών

Η κεφαλοδοκός αποτελεί

ro

•μήμα του φορέα που με.αφέρει τις δυν(ιμεις από την

ανωδομή στα βάθρα. Σε εγκάρσια σε~σμucή διέγερση συγκεντρώνει μεγάλες εντάσεις.
Σε διαμήκη σεισμό όταν συνδέει μονολιθucά την ανωδομή με τα υποστυλώματα του
βάθρου υποβάλλεται σε μεγάλες στρεπτucές ροπές ιδfαις εάν τα t'ιΠ<Χm)λώματα
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βρίσκονται ειcιός της κάτοψης της ανωδομής. Η ενίσχυση της καμπmcής ή διατμητικής
αντοχής της είναι συνήθως δύσκολη εργασία. Για το

)..jyyo αυτό η

στρατηγική ενίσχυσης

σκοπεύει πρώτα στη μείωση των ενιάσεων που αναπιύσσονται στην κεφαλοδοκό και
ύστερα εάν είναι αναγκαίο αυξάνεται η αντοχή της.

Για να μειωθούν οι εντάσεu; που
αναλαμβάνει

η

κατασκευάζεται

μεταξύ

των

κεφαλοδοκός

δοκός

συνδέσεως

υποστυλαιμάτων

κάτω από την κορυφή

τους.

λίγο
Τότε

με-γάλο μέρος της σεισμικής έντασης

αναλαμβάνεται

από

τη

νέα

δοκό

σύνδεσης και όχι από τη κεφαλοδοκό.
Οι

πλαστικές

αρθρώσεις

στα

υποστυλώματα σχηματiζονιαι Πλέον
κάτω από τη δοκό σύνδεσης και όχι
στην

κορυφή

σχεδιάζεται

τους.

Η

νέα

uc.ανοτικά.

δοκός
Στην

περίπtωση που η ανωδομή εδράζεται
στην κεφαλοδοκό μέσω εφεδράνων,

οι

ενιάσεu;

στην

Εικόνα

4

Ενίσχυση γέφυρας με

δοκούς σύνδεσης μεταξύ υποσιυλαιμάτων

(U.S.A.}

κεφαλοδοκό

μειώνονται εάν τοποθετηθούν πιο εύκαμπτα εφέδρανα (εφέδρανα ολίσθησης με

PTFE,

ελαστομεταλλικά μικρής δυσκαμψίας).
Εάν η κεφαλοδοκός δε δύναται να αναλάβει ούτε τu; νέες μειωμένες εντάσεις τότε
επιβάλεται η αύξηση της καμπιικής και διατμητικής αντοχής της. Πρόσφατη τεχνική

ενίσχυσης αφορά στην πρόσθεση στρώσεων σύνθετων υλucών στις παρειές της δοκού
είτε περιμετρucά όταν πρόκειται γαι κεφαλοδοκό με εφέδρανα. Η νέα τεχνική υπερέχει

των παραδοσιακών )..jyyω της εύκολης και γρήγορης εφαρμογής της. Αρκετά δύσκολη
είναι η ενίσχυση της στρεπτικής αντοχής κεφαλοδοκού. Απαιτείται η τοποθέτηση
κλειστών συνδετήρων περιμετρικά της, το οποίο είναι πολύ δύσκολο ακόμη και γαι

κεφαλοδοκούς με εφέδρανα )..jyyω του περιορισμένου ύψους μεταξύ της δοκού και της
ανωδομής. Στην συγκεκριμένη περίπtωση η εφαρμογή στρώσεων σύνθετων υλικών
περψετρικά της δοκού ενδεχομένος να αποτελεί την πιο δόκιμη τεχνική ενίσχυσης μιας

και ο περιορισμός του ύψος δεν περιορiζει την εφαρμογή τους.

2.3

Ενίσχυση Κόμβων Κεφαλοδοκο-6-Υποστυλώματος

Οι διάφορες εmλογές στην ενίσχυση κόμβων είναι: η μείωση της αναλαμβανόμενης
σεισμικής έντασης, η αποδοχή επιδωρθώσιμων αστοχιών, η ενίσχυση με προένταση
είτε με προσθήκη μανδύα και η ολική αντucατάσταση του κόμβου.
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Οι τεχνικές για τη μείωση της σεισμucής έντασης στους κόμβους είναι παρόμοιες με
αυτές που ακολουθούνται και για τις κεφαλοδοκούς. Η μη ενίσχυση και η αποδοχή

επιδιορθώσιμων αστοχιών σε ενδεχόμενο σεισμό επιτρέπεται μόνο εφόσον ο κόμβος
αμέσως μετά την αστοχία του θα μπορεί να φέρει τα στατικά φορτία της ανωδομής

αποκλείοντας έτσι την κατάρρευσή της

(EERI 1990).

Η ενίσχυση με εισαγωγή

προέντασης συνηθίζεται στους κόμβους μονολιθucής σύνδεσης ανωδομής με βάθρα. Η
τεχνucή της προσθήκης μανδύα εφαρμόζεται πιο εύκολα σε κόμβους κεφαλοδοκού
υποστυλώματος όπου η ανωδομή στηρίζεται σε εφέδρανα και τότε η ε1cέμβαση στον
κόμβο είναι πιο εύκολη. Ο μανδύας είναι είτε από σκυρόδεμα είτε μεταλλικός.
Πρόσφατα έγιναν οι πρώτες εφαρμσyές με στρώσεις σύνθετων υλucών. Δεν έχουν

διεξαχθεί ακόμη πο'λλit πεφάματα που αφορούν ενίσχυση κόμβων με σύνθετα υλικά
άλλ1:ι. αναμένεται η επιτυχία της τεχνucής αυτής να είναι μεγάλη λόγω της εύκολης και

ταχύτατης εφαρμογής της.

Ενίσχυση Αναιδομής

2.4

Συνηθέστερα

η

σεισμucή

ενίσχυση

της

ανωδομής

μεταφράζεται

σε

αποφυγή

κατάρρευσης του καταστρώματος 'λiΥyω μεγάλων σεισμικών μετακινήσεων. Υπάρχουν
δύο τεχνucές ενίσχυσης: (α) σύνδεση των γειτονικών τμημάτων της ανωδομής με
καλώδια

σύνδεσης

(restrainers)

με

σκοπό

τον

περιορισμό

της

σχετικής

τους

μετακίνησης και (β) αύξηση του πλάτους έδρασης της ανωδομής στα βάθρα.
Καλώδια Σύνδεσης: Τα καλώδια σύνδεσης τοποθετούνται στους αρμούς της ανωδομής,

ενεργοποιούνται μόνο σε μεγάλες σεισμucές μετακινήσεις και περιορίζουν τη σχετική
μετακίνηση των γειτονικών τμημάτων της ανωδομής. Η ανάλυση είναι πολύπλοκη
λόγω της έντονης ανελαστικής συμπεριφοράς του συστήματος. Γιcι τον ακριβή

υπολογισμό των δυνάμεων στα καλώδια και των μετακινήσεων της γέφυρας, απαιτείται
ανελαστucή
ανάλυση .

δυναμucή
Τέτοιες αναλύσεις

έχουν δείξει ότι η δυσκαμψία
του

συστήματος

των

καλωδίων σύνδεσης πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίση με τη

δυσκαμψία του πιο εύκαμπτου
από

τα

φορέα

δύο

που

τμήματα

συνδεόνται.

του

Η

τεχνucή αυτή έχει εφαρμοστεί

ευρέως στην Καλιφόρνια. Τα
καλώδια

σύνδεσης

αγκυρώνονται στο διάφραγμα
της

ανωδομής

συνδέουν

και

είτε

απευθείας τα δύο

Εικόνα

5

Καλώδια σύνδεσης εντός διατομής

ανωδομής (U.S.A.)
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τμήματα της ανωδομής είτε συνδέουν τα τμήματα της ανωδομής με τη κεφαλοδοκό.
Πολλές φορές επtλέyεται η πλήρης σφράγιση των αρμών με πλήρωσή τους με
σκυρόδεμα και τοποθέτηση προΈντεταμένων καλωδίων σύνδεσης. Δεδομένου ότι ο

ερπυσμός και η συστολή ξηράνεως έχουν ολοκληρωθεί η νέα ένταση που εισάγεται στα
βάθρα οφείλεται μόνο στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Η σφράγιση των αρμών γίνεται
σε περιόδους μέσης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Αναλύσεις έχουν δείξει ότι οι

θερμοκρασιακές εντάσεις στα βάθρα συνήθως είναι μικρές δεδομένου ότι η δυσκαμψία
των βάθρων είναι μειωμένη και αντιστοιχεί στη ρηγματωμένη διατομή. Λόγω της

μεταφοράς των σεισμικών δυνάμεων μεταξύ των αρμών τα πιο δύσκαμπτα βάθρα θα

παραλάβουν πολύ μεγαλύτερες σεισμικές εντάσεις από αυτές που σχεδιάστηκαν.
Συνήθως απαιτείται ενίσχυση

των πιο

δύσκαμπτων βάθρων

της γέφυρας.

Δε

συνηθίζεται η σφράγιση των αρμών στα αιφόβαθρα είτε η σύνδεση της ανωδομής με τα

ακρόβαθρα με καλώδια σύνδεσης. Αντί αυτού προτιμάται η αύξηση του πλάτους
έδρασης.

Άυξηση Πλάτους Έδρασης: Όταν η τοποθέτηση καλωδίων σύνδεσης δεν είναι εύκολη
ή επιθυμητή τότε αυξάνεται το πλάτος έδρασης της ανωδομής στα βcίθρα ώστε να
αποφευχθεί πιθανή κατάρρευσή της. Η αύξηση του πλάτους έδρασης γίνεται είτε με

πρόσθεση κοντών προβόλων από σκυρόδεμα ή μεταλλικών κατασκευών στις πλευρές
του βάθρου. Η τεχνική αυτή ενίσχυσης είναι συνήθως εύκολη στην εφα:J>μογή της και
οικονομική. Στην περίπτωση αρμών στο άνοιγμα ωταιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές
λύσεις. Μία ενδειιcτική και αρκετά συνηθισμένη λύση είναι η τοποθέτηση χαλύβδινου
σωλήνα μεγάλου πάχους μεταξύ των δύο τμημάτων της ανωδομής, έτσι ώστε να

επιτρέπονται μετακινήσεις ίσες με το πλάτος έδρασης και σε περίπτωση απώλειας
στήριξης η σωλήνα να αναλαμβάνει τα κατακόρυφα φορτία του ενός τμήματος της

ανωδομής αποκλείοντας έτσι την κατάρρευσή του.

2.5

Ενίσχυση Θεμελίωσης

Η ενίσχυση της θεμελίωσης είναι ίσως η πιο δαπανηρή και δύσκολη μορφή ενίσχυσης

μιας

γέφυρας.

Δεν

έχουν

αναφερθεί παρά

μόνο

λίγες

θεμελιώσεων σε σεισμό εκτός των περιπτώσεων που η

περιπτώσεις

αστοχίας

αστοχία οφειλόταν σε

ρευστοποίηση του εδάφους είτε σε ολίσθηση του πρανούς έδρασης. Το υψηλό κόστος
της ενίσχυσης και οι λίγες αστοχίες που έχουν καταγραφεί επιτρέπουν η απόφαση για

ενίσχυση της θεμελίωσης μιας γέφυρας να βασiζεται σε λιγότερο ι:ruντηρητικούς
κανόνες από ότι για τα υπόλοιπα φέροντα στοιχεία.

Αύξηση Ασφάλειας σε Ανατροπή: Πολλές φορές το ανασήκωμα του πεδ-ίλου (rocking)
στο βάθρου μιας γέφυρας είναι αποδεκτό κατά τη σεισμική διέγερση δι6τι ουσιαστικά
προσφέρει μαι μορφή σεισμικής μόνωσης στη γέφυρα αφού αυξάνει αρκετά την
ιδιοπερίοδός της.

Μερικές φορές όμως δεν είναι κάτι τέτοιο επιθυμητό διότι

ταυτόγχρονα αυξάνονται οι σεισμικές μετακινήσεις της γέφυρας. Υ:•ιάρχουν τρεις
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κύριες

τεχνικές

περιορισμού

του

ανασηκώματος

πεδiλων.

Η

πρώτη

τεχνική

περtλαμβάνει την αγκύρωση του μεμονωμένου πεδiλου στο έδαφος με προεντεταμένα
αγκύρια. Εάν πρόκειται για κεφαλόδεσμο, όπου οι οπλισμοί των πασσάλων δεν είναι
αγκυρωμένοι στον κεφαλόδεσμο ώστε να μεταφέρονται τα εφελκυστικά φορτία, τότε

συνδέεται ο κεφαλόδεσμος με τους πασσάλόυς με προεντεταμένα αγκύρια τα οποία
τοποθετούνται εντός κατακόρυφων οπών που διανοίγονται στον κεφαλόδεσμο και τον
πάσσαλο. Λόγω της μεταφοράς εφελκυστικών δυνάμεων ανωπύσσοντι:ιι ροπές που
εφελκύουν το άνω πέλμα του κεφαλόδεσμου. Για το 'λi:ryo αυτό απαιτείται η προσθήκη
άνω οπλισμού στον κεφαλόδεσμο. Σύμφωνα με τη δεύτερη τεχνική αυξάνονται οι
διαστάσεις του πεδίλου και του κεφαλόδεσμου, τοποθετούνται περιμετρικά επυτλέον
πάσσαλοι καθώς και άνω οπλισμός στα πέδtλα και τους κεφαλόδεσμους. Η τρίτη
τεχνική

εφαρμόζεται

σπανίως και

αφορά σε

γέφυρες

με

μονολιθική

σύνδεση

μεσόβαθρων-ανωδομής και εφέδρανα στα ακρόβαθρα. Σύμφωνα με αυτ~1 την τεχνική
μειώνεται το ανασήκωμα των πεδiλων με την τοποθέτηση αποσβεστήρων μεταξύ της
ανωδομής και των ακρόβαθρων. Επίσης τα εντατικά μεγέθη που αναλαμβάνει η

θεμελίωση μειώνονται σημαντικά με την τοποθέτηση μιας δοκού σύνδεσης λίγο πάνω
από τη θεμελίωση μεταξύ των υποστυλωμάτων του βάθρου.

AύQ]CΣQ Αντο:ιή' σε Ροπή και Διάτιιncm:
διατμητικής

πεδiλου

αντοχής

ή

ενός

κεφαλόδεσμου

επιτυγχάνεται με δυό συνήθως
τεχνικές. Η πρώτη αφορά στην
πρόσθεση

σκυροδέματος

στην

άνω παρειά με τον απαιτούμενο

διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό. Ο
εγκάρσιος οπλισμός αγκυρώνεται

σε οπές που διανοίγονται στο
υπάρχον
τεχνική

πέδtλο.
αφορά

προέντασης

Η
την

από

δεύτερη
εισαγωγή

οριζόντιους

τένοντες οι οποίοι τοποθετούνται
σε οπές που διανοίγονται στο

Εικόνα

πέδtλο και αυξάνουν την αντοχή

άνω οπλισμού και προεντεταμένων αγκυρίων

σε κάμψη και διάτμηση 'λi:ryω της

στις οπές που φαίνονται στην εικόνα

θλίψης

που

εισάγουν

6

Ενίσχυση πεδiλου με προσθήκη

(U.S.A.)

στη

διατομή.

2.6

Σεισμική Μόνωση

Σε πολλές περtπτώσεις όπου η ανωδομή εδράζεται μέσω εφεδράνων στα βάθρα

συνηθίζεται σαν

τεχνική

ενίσχυσης η

αντικατάσταση

των

εφεδρcινων.

Η

πιο

διαδεδομένη τεχνική αφορά στην αντικατάσταση των παλαιών εφεδράνων με εφέδρανα
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υψηλής απόσβεσης

(high damping rubber bearings, lead rubber bearings).

Τα νέα

εφέδρανα διαθέτουν μικρή δυσκαμψία αυξάνοντας έτσι την ιδιοπερiοδο κc:ι.ι μειώνοντας
τις σεισμικές εντάσεις στο φορέα. Ταυτόχρονα η μεγάλη απόσβεση (10-200/ο) που
διαθέτουν περιορίζει τις μετακινήσεις της ανωδομής σε επιτρεπτά όρια. Η τεχνική αυτή

έχει εφαρμοσθεί σε πολυάριθμες γέφυρες στίς Η.Π.Α. (Mayes 1993), την Ιαπωνία και
την Ιταλία

(Dolce 1991).
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