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Περίληψη

Παρουσιάζονται οι ιαιριότερες εμπειρίες από την υποχρεωτική εφαρμογή στην Ελλάδα,

μέσω της Εγιαικλίου Ε39/93,
Ευρωκώδικα

8 Μέρος 2

Επισημαίνονται

οι

της μεθοδολογίας και των βασικών διατάξεων του

«Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεφυρών».

δυσκολίες,

οι

προβληματισμοί

ακόμη

και οι

ασάφειες

που

διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του στην πράξη και γίνεται και μια προσπάθεια να
εντοmσθούν και συγκεκριμενοποιηθούν οι τροποποιήσεις (αλλαγές, προσθήκες κλπ.)
που απαιτούνται στο υφιστάμενο κείμενο του Κανονισμού.

Summary
Greece has been using EC8 Part 2 as the basis for the aseismic design of bridges eνer
since 1993. In this paper this field expeήence, inνolνing hundreds of bridges, is
reported and the basic points and philosophy of thaι Eurocode are tenιaιiνely assessed.

1.

Πρόλογος

Καίτοι ο Ευρωκώδικας

8 Μέρος 2 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεφυρών» δημοσιεύθηκε

από την

CEN (Ευρωπαϊκή
1994 υπό την μορφή ENV

Επιτροπή Τυποποίησης-υπεύθυνη για τους Ευρωκώδικες) το
(μη υποχρεωτικού δηλαδή κειμένου), τα προσχέδια του ήταν

ήδη γνωστά στη χώρα μας λόγω της συμμετοχής στην συντακτική του ομάδα και
Ελλήνων εμπειρογνωμόνων.

Ως εκ τούτου τόσο η Εγκύκλιος Ε39/90 όσο και η

mo

σύγχρονη μορφή της που είναι η Εγκύκλιος Ε39/93, έχουν βασισθεί στην φιλοσοφία,
στην μεθοδολογία και στις βασικές διατάξεις του Ευρωκώδικα αυτού. Δεδομένου δε ότι

ο αντισεισμικός έλεγ-χος των γεφυρών είναι υποχρεωτικός στη χώρα μας η εφαρμογή
της Εγιαικλίου Ε39/93 στον σχεδιασμό των γεφυρών συνιστά μια έμμεση αλλά

ουσιαστική δοκιμασία στην πράξη του Ευρωκώδικα
βασικών του διατάξεων.
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8

Μέρος

2

ή τουλάχιστον των

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να εντοmσθούν, με βάση την εμπειρία από
την ανα-γκαστικά ευρεία εφαρμογή της Εγκυκλίου Ε39/93, τόσο τα θετικά όσο και τα

αρνητικά στοιχεία του Ευρωκώδικα

8

Μέρος

2

έτσι ώστε να είναι δυνατή αφενός μεν

μια ρεαλιστική βαθμονόμηση του Κανονισμού αυτού, αφετέρου δε κατά κύριο λόγο να
επισημανθούν οι αναΎΚαίες σ).λαγές που θα απαιτηθούν στην επικείμενη αναθεώρησή
του ενόψει της μετατροπής του σε κείμενο υποχρεωτικής εφαρμογής (πρότυπο μορφής
ΕΝ).

2.

Γενικά

Ο Ευρωκώδικας

8 Μέρος 2 -Σεισμικός Σχεδιασμός Γεφυρών- που έχει ως αντικείμενο

τον σχεδιασμό γεφυρών σε περιοχές σεισμικής δραστηριότητας, προδιαγράφει ένα

ελάχιστο επίπεδο σεισμικών δράσεων σχεδιασμού που ορίζεται από μη γραμμικά
φάσματα aπόκρισης της επιτάχυνσης.

Η μετελαστική απόκριση της κατασκευής

χαρακτηρίζεται από τον συντελεστή συμπεριφοράς

q,

που ορίζεται ως ένας γενικός

μειωτικός συντελεστής όλων των εσωτερικών δυνάμεων που προκύπτουν από την

ελαστική ανάλυση.

Οι έλεγχοι διατομών συνδυάζονται με ειδικούς κανόνες όπλισης,

όπως η περίσφιξη, και με διαδικασία ικανοτικού σχεδιασμού με στόχο την επίτευξη

επαρκούς πλαστιμότητας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υιοθέτηση μέσω της Εγκυκλίου Ε39/93 των βασικών
διατάξεων του

Ευρωκώδικα

8

Μέρος

2

βελτίωσε κατά πολύ

τον αντισεισμικό

υπολογισμό των γεφυρών και τον έθεσε σε μία βάση που ανταποκρίνεται πολύ πιο
κοντά στην πραγματική φυσική αιτία του φαινομένου απ' ότι οι μέχρι σήμερα

χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι υπολογισμού που και χονδροειδώς προσεγγιστικοί ήταν και
δεν οδηγούσαν σε μια ρεαλιστική εκτίμηση της πραγματικής ασφάλειας του έργου.

Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν από την εφαρμογή των νέων διατάξεων σε πλήθος
γεφυρών τόσο από τους μελετητές των έργων αυτών όσο και από τις Υπηρεσίες του
ΥΠΕΧΩΔΕ που είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο και την εφαρμογή των μελετών αυτών.

Παράλληλα όμως, η παραπάνω διαδικασία τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και στο
στάδιο του ελέγχου και της εφαρμογής οδήγησε στην επισήμανση ορισμένων διατάξεων

του Κανονισμού που είτε δεν υλοποιήθηκαν στην πράξη ή που χρειάζονται είτε
διευκρινήσεις είτε συμπληρώσεις είτε τροποποιήσεις ή γενικώτερα κάποια επέμβαση.

Σε ότι ακολουθεί οι κυριότερες από αυτές τις εμπειρίες από την εφαρμογή του
Κανονισμού στην πράξη καταγράφονται και σχολιάζονται με αναφορά στις σχετικές

διατάξεις του Κανονισμού.

Διευκρινίζεται πάντως και πάλι ότι η επισήμανση των παραπάνω εμπειριών γίνεται στα
πλαίσια

μιας προσπάθειας

βελτίωσης ενός νέου

και ουσιαστικά πρωτοποριακού

Κανονισμού που στο σύνολο του έγινε ευμενώς αποδεκτές από τον τεχνικό κόσμο
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καθώς ήλθε και συμπλήρωσε ένα πραγματικό κενό στους Τεχνικούς Κανονισμούς της
Χώρας μας.

3.

Καταγραφή

των

κυριωτέρων

εμπειριών

από

την

εφαρμογή

του

Κανονισμού (με αναφορά στην αρίθμηση και τους τίτλους των σχετικών
διατάξεων του Ευρωκώδικα

1.1

8 Μέρος 2)

Πεδίο εφαρμογής

Γενική ήταν η διαπίστωση ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας σχεδιασμού που
προβλέπεται από τον Ευρωκώδικα

8

Μέρος

2

και σχετικά απλή είναι και οδηγεί σε

λογικά και εν γένει ασφαλή αποτελέσματα σnς περιπτώσεις κανονικών ή σχεδόν
κανονικών γεφυρών όπου εφαρμόσθηκε ως έχει.

Για nς περιπτώσεις πραγματικά μη

κανονικών γεφυρών, ή σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκείνα πιο εξειδικευμένων

αναλύσεων έδειξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις.
Δεν υπάρχει βέβαια κανένας Κανονισμός σε όλο τον κόσμο που να καλύπτει ουσιαστικά
τέτοιες περιπτώσεις και σε πρώτη φάση αντιμετώπισης του θέματος αυτού θα ήταν
σκόπιμο ο Κανονισμός να οριοθετεί σαφέστερα το πεδίο μη-κανονικότητας που
καλύπτει έστω και προσεγyισnκά αλλά με ικανοποιητική ασφάλεια.
Σε ότι αφορά τις συγκεκριμένες διατάξεις που περιέχονται στην παράγραφο

§ 1.1

«πεδίο

εφαφαρμογής» ή εξαιρέσης των γεφυρών με ακραία γεωμετρία (ιδιαίτερα λοξές ή με
μεγάλη οριζόντια καμπυλότητα) καίτοι αποδεκτή προκάλεσε διαστάσεις απόψεων ως

προς την οριοθέτηση της ακραίας γεωμετρίας.
Παρόλο που ο Κανονισμός συνιστά στις περιπτώσεις αυτές την υιοθέτηση συντηριτικών
προσεγγίσεων βασισμένων κυρίως σε ικανοτικές αρχές με βασικό στόχο την αποφυγή

aστοχιών ψαθυρής μορφής, μιά πιο συγκεκριμένη οριοθέτηση της ακραίας γεωμετρίας
θα ήτο χρήσιμη σε πρακτικό επίπεδο.

Εάν

κάτι τέτοιο δεν είναι εφιιcτό τότε θα ήτο

σκόπιμο σε περιπτώσεις αμφισβήτησης να επιλέγεται είτε ελασnκή συμπεριφορά
σύμφωνα με το Κεφάλαιο

8

(q=l),

'Ειδικές Γέφυρες», είτε η γραμμική φασματική ανάλυση να

συμπληρώσεται με μη γραμμική δυναμική ανάλυση με ολοκλήρωση στο χρόνο.

2.1

Σεισμός σχεδιασμού

Ενώ ο συντελεστής σπουδαιότητας εξαρτάται τόσο από την λειτουργική συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση του έργου όσο και από την ιδιαιτερότητα της κατασκευής του έχουν κατά

κόρον εφαρ μοσθεί τιμές εξαρτώμενες μόνο από την οδοποιϊα και έχει γίνει κατάχρηση
της τιμής

1.30.

Δεν είναι θέμα Κανονισμού αλλά σωστής ερμηνείας του.

Για να αποφευχθούν αυτές οι παρερμηνείες θα ήταν ίσως σκόπιμη μια σαφέστερη
κατηγοροποίηση του συντελεστή σπουδαιότητας με βάση την σημασία του έργου από

343

την συγκοινωνιακή και λειτουργική εξυπηρέτηση, την κοινονική σπουδαιότητά του και
από την τυχόν απαίτηση ειδικής σεισμολογικής μελέτης.

2.2

Βασικές απαιτήσεις

Παρά την απαίτηση του Κανονισμού για επιλογή της θέσης των πλαστικών αρθρώσεων
σε σημεία με εύκολη πρόσβαση για επιθεώρηση και επισκευή στην πράξη οι πλαστικές
aρθρώσεις τοποθετούνται όχι μόνο στον προσπελάσιμο κορμό των βάθρων σJ.λά. και σε
λιγότερο εμφανή σημεία (κυρίως σε πασσάλους).

2.4

Αοχές διαμόρφωσης γεφυρών

Στην περίπτωση γεφυρών που διασχίζουν ενεργά τε1crονικά ρήγματα οι συστάσεις του
Κανονισμού,

καίτοι

στην

σωστή

κατεύθυνση,

πρέπει

να

συγκεκριμενοποιηθούν

περαιτέρω με πρόσθετες διατάξεις. Ως εκ τούτου τέτοιες γέφυρες θα ήταν ίσως σκόπιμο
να ενταχθούν στις περιπτώσεις εκείνες (παράγραφος

t.l(3)P

του κανονισμού) που δεν

καλύπτονται πλήρως από τον Κανονισμό και να αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που έχει

προταθεί παραπάνω για τις γέφυρες με ακραία γεωμετρία.

3.

Σεισμική δράση

Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα σημαντικών γεφυρών με σημαντικές ιδιαιτερότητες (π. χ.
Ρίο-Αντίρριο) θα έπρεπε να υπάρχει στο Κεφάλαιο αυτό του Κανονισμού διάταξη
σύμφωνα με την οποία

«0

Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα σε περιπτώσεις που

με αιτιολογημένη απόφαση του ορίζει ως γέφυρες ιδιαίτερα σημαντικές να προβεί σε
σύνταξη ειδικής τεχνικής-σεισμολογικής μελέτης για τον καθορισμό των σεισμικών

δράσεων σχεδιασμού, καθώς και να καθορίσει πρόσθετες ή διαφορετικές διατάξεις από
τις αναφερόμενες στο παρόν κείμενο».
διατάξεις

επιστημονικά

Ετσι θα μπορούν να καλύπτονται, με ειδικές

τεκμηριωμένες,

ορισμένες

ιδιαιτερότητες

σε

εξαιρετικά

σημαντικά έργα.

Γενικότερα, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο του Έργου να απαιτεί, σε
περιπτώσεις ειδικών σημαντικών έργων, αυστηρότερες διατάξεις από τις ισχύουσες.

4.1.6

Συντελεστές συμπεριφοράς

g

Ο συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς

q

με βάση το επιλεγέν στατικό σύστημα

είναι καθοριστικός για τον σχεδιασμό του έργου καθώς εισάγεται η έννοια της μείωσης
της καταπόνησης του συστήματος με βάση την σχέση της μετελαστικής και ελαστικής
συμπεριφοράς του.

Κλειδί της παραγράφου αυτής είναι ο πίνακας των μέγιστων τιμών του
αντιστοιχούν σε δεδομένα στατικά συστήματα γεφυρών.
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q που

Από την εφαρμογή του πίνακα αυτού στη μελέτη τεχνικών έργων διαπιστώθηκε η
ανάγκη αφενός μιας πιο αναλυτικής περιγραφής των στατικών συστημάτων στήριξης

που περιέχει (π.χ. πλαίσια με πασσάλους) και αφετέρου του εμπλουτισμού του και με
άλλες περιπτώσεις συστημάτων σεισμικής στήριξης (π.χ. κιβωτοειδείς οχετοί).
Πάντως τόσο οι προτεινόμενες τιμές όσο και η διαφοροποίηση που προβλέπεται από τον
Κανονισμό, ανάλογα του προσπελάσιμου των θέσεων των πλαστικών αρθρώσεων

θεωρήθηκαν γενικά αποδεκτές, στα πλαίσια του σημερινού

<<State of the art" του

θέματος και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην πράξη.

Ένα άJ.J...AJ σημείο προβληματισμού συνιστά η διάταξη ότι όταν η συνολική σεισμική
δράση σχεδιασμού αντιμετωπίζεται από ελαστομεταλλικά εφέδρανα θα λαμβάνεται

q= 1.0.

Θεωρήθηκε μάJ.J...ΑJν συντηρητική για γενικευμένη εφαρμογή και εικάζεται ότι θα

μπορούσαν να διατυπωθούν συγκεκριμένες συνθήκες -με βάση το λόγο μεταξύ της
ενέργειας παραμόρφωσης που αντιστοιχεί στα ελαστομεταλλικά εφέδρανα και της
συνολικής ενέργειας παραμόρφωσης βάθρων και εφεδράων -που θα επέτρεπαν και στην
περίπτωση αυτή τη χρήση

4.2.2

1.5 ~ q >

Ι.

Μέθοδος Θεμελιώδους ιδιομορφής

Καίτοι υπονοούνται από τις διατάξεις της παραγράφου

4.2.2.2

«Πεδίο εφαρμογής» του

Κανονισμού θα ήταν σκόπιμο να αναφέρεται και ρητώς ότι περιλαμβάνονται τόσο οι
αμφιέρειστες γέφυρες ενός ανοίγματος όσο και οι γέφυρες με σειρά αμφιέρειστων
ανοιγμάτων των οποίων τα βάθρα έχουν ενεργό μάζα μικρότερη από το

l/5

της μάζας

του φορέα που φέρεται από το βάθρο.

5.3

Καταπονήσεις ικανοηκού σχεδιασμού

Το θέμα του ικανοτικού σχεδιασμού αντιμετωπίζεται διεξοδικά και με σαφείς κανόνες
εφαρμογής πράγμα που επέτρεψε μια πραγματικά ορθολογική διαστασιολόγηση των
γεφυρών σε σεισμικές περιοχές.
Ο μόνος προβληματισμός που διαπιστώθηκε ήταν εάν η ροπή υπεραντοmς με την οποία
διαστασιολογείται μια συγκεκριμένη περιοχή της γέφυρας (περιοm επιδιωκομένων
πλαστικών .αρθρώσεων) επιδρά και στις υπόλοιπες περιοχές της γέφυρας που δεν έχουν
πλαστικές aρθρώσεις.

διάταξη

στον

Τούτο βέβαια εύκολα αντιμετωπίζεται από μια διευκρινιστική

Κανονισμό

που

καίτοι

προφανής

θα

απέτρεπε

την

δημιουργία

παρερμηνειών.

5.8

Θεμελιώσεις

Καίτοι το θέμα αυτό άπτεται του Ευρωκώδικα

8

Μέρος

5

«Θεμελιώσεις σε σεισμικές

περιοχές>> και όχι του Κανονισμού Γεφυρών παρουσιάστηκαν πολλοί προβληματισμοί,
κυρίως σε περιπτώσεις θεμελίωσης με πασσάλους. Βασική αιτία της κατάστασης αυτής
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είναι το γε:yονός ότι ο Ευρωκώδικας

8

Μέρος

δεν περιέχει αρκετούς κανόνες

5

εφαρμογής προσαντολισμένους στην πράξη έτσι ώστε να διευκολύνει τον μελετητή
γεφυρών, η και άJ..J..l»ν δομημάτων, στο έργο του.

αναθεωρημένου

Ευρωκώδικα

8

Μέρος

5

Ανάλογα με το περιεχόμενο του

-που

θα

πρέπει

απαραιτήτως

να

προσανατολισθεί και προς την πρακτική λύση των προβλημάτων στις θεμελιώσεις με

τον εμπλουτισμό του με κατάλληλους κανόνες εφαρμογής- θα πρέπει να διαμορφωθεί
και το περιεχόμενο του Κεφαλαίου αυτού του Κανονισμού που αφορά τις γέφυρες έτσι
ώστε τα οποία κενά, σε ότι αφορά την εφαρμογή στην πράξη, που παραμένουν ακόμη
στον Ευωκώδικα

6.2

8

Μέρος

5 να συμπληρωθούν κατάλληλα.

Βάθρα από σκυρόδεμα

Ενώ η εφαρμογή του Κανονισμού και των Κανόνων Διαμόρφωσης Λεπτομερειών που

περιέχει υπήρξε γενικά απρόσκοπτος σε συμπαγή βάθρα προβληματισμοί προέκυψαν ως
προς τον τρόπο εφαρμογής του σε κοίλα βάθρα.

Για να αποφευχθούν διαφορετικοί

τρόποι αντιμετώπισης του θέματος αυτού σκόπιμο θα ήταν να εμπλουτισθεί ο
Κανονισμός και με διατάξεις που να αφορούν τα κοίλα βάθρα με αναφορά στον λόγο
πλάτους/πάχους

των

τοιχωμάτων

και στην

διαμόρφωση

τους

(μορφής

απλού

ή

πολλαπλού κιβωτίου ή κοίλου κυλινδρικού).
Ένα άλλο σημείο προβληματισμού ήταν η πρόβλεψη από τον Κανονισμό ενός ενιαίου
συντελεστή στο καθορισμό των μέγιστων αποστάσεων μεταξύ συνδετήρων για την
αντιμετώπιση του λυγισμού των διαμήκων ράβδων.

Μια απλή διαφοροποίηση του

ανάλογα με τα μηχανικά χαρακτηριστικά των ράβδων αυτών θα αντιμετώπιζε πιο
λογικά το θέμα αυτό.
Πιο γενικότερα, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχουν στον Κανονισμό και ορισμένες διατάξεις
που να αφορούν τις περιοχές στις οποίες είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθούν πλαστικές
αρθρώσεις, ακόμη και όταν σχεδιάζεται ελαστική σεισμική συμπεριφορά

6.6.2

(q= I).

Εφέδρανα

Όπως και το θέμα των σεισμικών συνδέσμων ετσι και το θέμα των εφεδράνων
αντιμετωπίζεται και διεξοδικά και ορθολογικά. Ως εκ τούτου δεν υπήρχαν ουσιαστικά
προβλήματα εφεδράνων στον σχεδιασμό των γεφυρών.

Ο μόνος προβληματισμός που επισημάνθηκε αφορούσε στον ρόλο των συνδέσμων στην
περίπτωση που παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού σταθερών εφεδράνων χωρίς
ικανοτικές καταπονήσεις όταν προβλέπονται σεισμικοί σύνδεσμοι ως δεύτερη γραμμή
άμυνας.

Είναι προφανές ότι σ'αυτή την περίπτωση οι σεισμικοί σύνδεσμοι δεν τοποθετούνται
απλώς εφεδρικά αλλά συμμετέχουν υπολογιστικά και οι δράσεις σχεδιασμού τους θα
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καθορίζονται από τις καταπονήσεις ικανοτικού σχεδιασμού όπως σαφώς αναφέρεται

στην παράγραφο

6.6.3(3)

του Κανονισμού όπου επιπλέον αναγράφεται ότι η οριζόντια

αντοχή των εφεδράνων θα λαμβάνεται μηδενική.
Και πάλι πρόκειται για θέμα σωστής ερμηνείας του Κανονισμού. Χρειάζεται φαίνεται

κάποιο χρονικό διάστη μα εφαρμογής για να εμπεδωθεί ο Κανονισμός και να καταστούν
οικοίες όλες οι διατάξεις του.

6.6.4

Ελάχιστα μήκη υπερκάλυψης

Ενώ εδώ δίνεται ένας προσεγγιστικός τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου μήκους

υπερκάλυψης δεν αναφέρεται τίποτε για την περίπτωση που δεν ικανοποιείται η
απαίτηση

αυτή για ελάχιστο

μήκος υπερικάλυψης.

καλύπτεται από τις διατάξεις της παραγράφου

6.6.3

Η περίπτωση

αυτή

βέβαια

του Κανονισμού <<Σεισμικοί

σύνδεσμοω. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει εδώ μια διάταξη που να αναφέρει ότι στην
περίπτωση

που

δεν

ικανοποιείται

το

ελάχιστο

μήκος

υπερκάλυψης

πρέπει

να

τοποθετούνται σεισμικοί σύνδεσμοι σύμφωνα με τις σχετικές με την περίπτωση αυτή
διατάξεις της παραγράφου

6.6.3

[εδάφια 6.6.3(2)δ,

6.6.3(3)

και

6.6.3(4)]

του

Κανονισμού.

6.6.5

Σεισμικοί Σύνδεσμοι

Το πολύπλοκο αυτό θέμα των σεισμικών συνδέσμων έχει αντιμετωπισθεί, ίσως για
πρώτη φορά, σε επίπεδο κανονισμών, σε ορθολογική βάση και με συγκεκριμένες και

λεπτομερείς διατάξεις.

Από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών κατέστη δυνατός ο

πραγματικός σχεδιασμός των συνδέσμων αυτών, ανάλογα με τον ρόλο για τον οποίον
προορίζοντο και τις συνθήκες χρήσης τους.
Από τις εφαρμογές αυτές στην πράξη των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού
εντοπίσθηκαν και ορισμένα σημεία στα οποία οι διατάξεις του Κανονισμού

μπορούσαν να επεκταθούν έτσι ώστε να καλύπτονται και

θα

κανονιστικά όλες οι

ενδεχόμενες περιπτώσεις παρουσίας και ενεργοποίησης τέτοιων συνδέσμων. Τα σημεία
αυτά, που σχετίζονται και με το περιθώριο μετακίνησης που προβλέπεται, έχουν ως
εξής:

•

Ο Κανονισμός προβλέπει ότι θα υπάρχει επαρκές περιθώριο μετακίνησης ώστε οι
σύνδεσμοι να παραμένουν ανενεργοί τόσο για τις μη σεισμικές δράσεις ~ταν

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ελαστομεταλλικά εφέδρανα τα οποία δεν έχουν
σχεδιασθεί με ικανοτικές
σχεδιασμού,

καταπονήσεις- όσο και κατά την σεισμική

στις υπόλοιπες

περιπτώσεις

χρήσης τους.

δράση

Καίτοι κάτι τέτοιο

υπονοείται ή αντιμετωπίζεται αλλού, σκόπιμο θα ήταν να αναγράφεται και εδώ ότι

το

περιθώριο

μετακίνησης

στην

πρώτη

περίπτωση

αναφέρεται

κυρίως

στις

επιβεβλημένες παραμορφώσεις ενώ στη δεύτερη είναι εκείνο που πραγματεύεται η
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παράγραφος

7.6.3.4

του

Κανονισμού

στο

Κεφάλαιο

εφεδράνων (συνολική σεισμική μετακίνηση επί

•

περί

ελαστομεταλλικών

1.2).

Ο Κανονισμός θα μπορούσε να περιέχει και την περίπτωση χρήσης σεισμικών
συνδέσμων

σε

συνδυασμό

με

ελαστομεταλλικά

εφέδρανα

χωρίς

περιθώριο

μετακίνησης για την ανάληψη του συνόλου των οριζοντίων δυνάμεων, σεισμικών
και μη. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή οι σύνδεσμοι θα ελέγχονται με nς
ικανοτικές δράσεις του υποκείμενου βάθρου.

6.7
Και

Ακρό8αθρα και τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

εδώ

όπως

προβληματισμοί

και

στην

παράγραφο

εστιάζονται

στο

θέμα

υπολογίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο

7

5.8

«Θεμελιώσεις»

των

Ωθήσεων

του

Κανονισμού

Γαιών

του Ευρωκώδικα

8

που

Μέρος

5.

πρέπει

οι
να

Σε ότι αφορά

τις υπόλοιπες διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού η εφαρμογή του υπήρξε απρόσκοπτη και
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς με την διαφοροποίηση της ακλόνητης με την
δύσκαμπτη σύνδεση του ακροβάθρου με τον φορέα διαφοροποιείται και η συμβολή των
ακροβάθρων στη σεισμική αντοχή του φορέα.
Για το θέμα των Ωθήσεων Γαιών που έχει προκύψει η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι

ανάλογη με εκείνη που έχει προταθεί παραπάνω αναφορικά με τις θεμελιώσεις, και τον
Ευρωκώδικα

4.

8

Μέρος

5.

Συμπέρασμα

Όπως έχει ήδη αναφερθεί γενική ήταν η διαπίστωση ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας
σχεδιασμού που προβλέπεται από τον Ευρωκώδικα

8

Μέρος

και οδηγεί σε λογικά και εν γένει ασφαλή αποτελέσματα.

2

και σχεnκά απλή είναι
Ελάχιστα προβλήματα

δημιουργήθηκαν στην πράξη από την εφαρμογή τόσων καινοτομιών στον σεισμικό

υπολογισμό γεφυρών

όπως ο ικανοτικός σχεδιασμός,

διατομών, εφεδράνων, σεισμικών συνδέσμων κλπ.
που

αποτελούσαν

στο

παρελθόν

αντικείμενο

οι εξειδικευμένοι έλεγχοι

Επίσης, πάρα πολλά προβλήματα
αμφισβητήσεων

και

αντιφατικών

aντιμετωπίσεων, όπως η επίδραση των ελαστομεταλλικών εφεδράνων, η συμβολή της
περίσφιξης, οι λεπτομέρειες όπλισης κ.α. έχουν ανnμετωπισθεί και αποτελεσματικά και
ξεκάθαρα.

Γενικά η αίσθηση εκείνων που ασχολούνται με τον σχεδιασμό γεφυρών στη χώρα μας
ήταν ότι ο Κανονισμός αυτός ήρθε και συμπλήρωσε με επιτυχία ένα πραγματικό κενό
στους Τεχνικούς Κανονισμούς.
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