Μία πρόταση για την αντισεισµική αναβάθµιση των γεφυρών
Σ.Α. Μητούλης
MSc. Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ∆ιδάκτωρ ΑΠΘ.
Ι.Α Τέγος
Καθηγητής ΑΠΘ

Λέξεις κλειδιά: γέφυρες, αναβάθµιση, ακρόβαθρο, δίσκος, µικροπάσσαλοι, µεταβατικό

επίχωµα, ανάσχεση σεισµικής ταλάντωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία µη συµβατική προσέγγιση στο πρόβληµα
της αντισεισµικότητας των γεφυρών, µέσω µίας εξωτερικής κατασκευαστικής επέµβασης στα
ακρόβαθρα, χωρίς να παραβλέπονται οι λειτουργικές τους ανάγκες. Η προτεινόµενη επέµβαση
στα ακρόβαθρα αποβλέπει στην παρεµπόδιση της ανάπτυξης της σεισµικής ταλάντωσης του
φορέα της ανωδοµής. Η µεθοδολογία αυτή στην περίπτωση της αντισεισµικής αναβάθµισης
υφισταµένων γεφυρών εξειδικεύεται στη δηµιουργία ενός δίσκου σκυροδέµατος µεταξύ του
φορέα και µιας οµάδας µικροπασσάλων τοποθετουµένων όπισθεν του θεµελίου του ακροβάθρου.
Ο δίσκος αυτός έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει τα αδρανειακά φορτία του καταστρώµατος
στους πασσάλους, οι οποίοι ενδίδοντας ενεργοποιούν µονοπλεύρως το επίχωµα. Το εύρος των
αρµών των άκρων του φορέα περιορίζεται µε βάση τις λειτουργικές απαιτήσεις της γέφυρας
επιλογή η οποία σχετίζεται µε την αύξηση της αντισεισµικής αποδοτικότητας του συστήµατος
των µικροπασσάλων. Εκτός από τη θεωρητική τεκµηρίωση δίνεται και συγκριτικό παράδειγµα
αναβάθµισης πραγµατικής γέφυρας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης-Γρεβενών.
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για πολλά χρόνια οι γέφυρες παραµελούνταν κατά την αντισεισµική τους συµπεριφορά και σε
αυτό συνέτεινε η αυταπάτη ότι επειδή είναι συστήµατα πολύ κοντά ευρισκόµενα στην περίπτωση
του µονοβάθµιου ταλαντωτή αναµένονταν να έχουν καλύτερη συµπεριφορά έναντι του σεισµού
λόγω της σαφήνειας του ιδεατού τους συστήµατος. Ωστόσο, η πραγµατικότητα διέψευσε τις
προσδοκίες µε συνέπεια να αναζητείται η αιτία των ζηµιών από τους σεισµούς σε πολλές
περιπτώσεις, ίσως και περισσότερες αναλογικώς, από τις οικοδοµές οι οποίες αναπληρώνουν
φαίνεται τις αβεβαιότητες της αποκρίσεως µέσω της πλούσιας υπερστατικότητας που διαθέτουν
αφενός και των εφεδρειών επίσης όπως π.χ. η παρουσία πλινθοδοµών πληρώσεως.
Από την άλλη µεριά, υπάρχουν συστήµατα γεφυρών τα οποία, εξαιτίας των προβληµάτων των
λειτουργικών καταναγκασµών, έχουν διαστασιολογηθεί σε πολυδιασπασµένα στατικά
συστήµατα, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητες στη σεισµική απόκρισή τους. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αναφέρονται οι χυτές επί τόπου καθώς και οι προκατασκευασµένες χωρίς συνεχή
πλάκα καταστρώµατος γέφυρες προηγουµένων εποχών, οι οποίες στατικώς συνίστανται από εν
σειρά αµφιέρειστα τµήµατα διαχωριζόµενα µεταξύ των µε µικρούς αρµούς της τάξης των 2-3cm.
Οι αρµοί αυτοί προέκυπταν από τις λειτουργικές ανάγκες του συστήµατος, σε αντίθεση µε τις
σύγχρονες κανονιστικές απαιτήσεις περί αντισεισµικών αρµών, (Εγκύκλιος 39/99). Η σεισµική
απόκριση τέτοιων συστηµάτων κρίνεται ιδιαιτέρως ασαφής καθόσον επεµβαίνουν φαινόµενα
επαφής σε µεγάλο βαθµό µε αποτέλεσµα την αδυναµία αξιόπιστης αντιµετώπισής τους.
Η Ευρωπαϊκή Γεφυροποιία απέκτησε έναν εξαιρετικό κανονισµό ο οποίος αντιµετωπίζει τα
αντισεισµικά προβλήµατα των γεφυρών µε την καθιέρωση του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 2
(Ευρωκώδικας 8 2003) ο οποίος ωστόσο στηρίχθηκε στην, για λόγους σαφήνειας της µηχανικής
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συµπεριφοράς, παραδοχή της ελευθέρας κατά το σεισµό σχεδιασµού ταλάντωσης του
συστήµατος, χωρίς δηλαδή την αντισεισµική ενεργοποίηση των ακροβάθρων, γεγονός που
προκαλεί κινδύνους αστοχίας για ορισµένα µέλη όπως είναι το θωράκιο του ακροβάθρου, οι
ακραίοι αρµοί και οι πτερυγότοιχοι. Λύσεις όπως αυτή του Σχήµατος 1, προστασίας των
προαναφερθέντων µελών έναντι των µικροτέρων σεισµών, είναι µία προσφυγή η οποία
αναγνωρίζει το πρόβληµα του Κανονισµού και επιδιώκει οιωνοί εκ των ενόντων αντιµετώπιση
αυτού.
Εκτός των ανωτέρω είναι προφανές ότι η ελεύθερη ταλάντωση ως επαυξάνουσα και κατά
250% (βο=2.5) συγκριτικώς µε την εισαγόµενη σεισµική διέγερση επιβαρύνει σηµαντικά την
οικονοµικότητα γεγονός που ενίοτε έχει δυσµενή αντίκτυπο και στην αισθητική των γεφυρών.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα µεσόβαθρα των προκατασκευασµένων γεφυρών τα
οποία ως εκ της ακραίας σεισµικής καταπονήσεως των οποίων οι διατοµές προκύπτουν κοίλες
ορθογωνικές µεγάλων διαστάσεων µε δυσµενείς επιδράσεις όχι µόνο στην αισθητική και στην
οικονοµία αλλά και σε αυτή καθ’ αυτή τη µειονεκτική αντισεισµική συµπεριφορά τους.
Οι µέθοδοι που υπάρχουν σήµερα για την ενίσχυση των γεφυρών εκµεταλλευόµενες µία σειρά
νέων υλικών που εισήλθαν στο χώρο τα τελευταία χρόνια στρέφουν την προσοχή τους κυρίως
στην άµεση ενίσχυση των πασχόντων µελών αποβλέποντας στην αύξηση του βαθµού
επιτελεστικότητας έναντι του σεισµικού πλήγµατος, (Pantelides, Gergely 2002), (Sieble 1994),
(Laursen, Seible, Hegemier 1995). Η αντισεισµική αναβάθµιση υφισταµένων πλωτών γεφυρών
αντιµετωπίζεται (AASHTO 2001), (CalTrans 2004) σε περιπτώσεις που επιδιώκεται η µείωση
της πιθανότητας απώλειας της στήριξης µε τη χρησιµοποίηση καλωδίων συνδέσεως (Saiidi,
Randall, Maragakis, Isakovic, 2001), (DesRoches, Pfeifer, Leon Lam, 2003) λύση η οποία όµως
πρέπει να συνδυάζεται και µε άλλα µέτρα ενισχύσεως.
Εν κατακλείδι, η παρούσα προσέγγιση στο πρόβληµα αποβλέπει στην έµµεση αντιµετώπιση
της σεισµικής δράσης µέσω εξωτερικών διατάξεων οι οποίες αποσκοπούν στην παρεµπόδιση της
αναπτύξεως της ελεύθερης ταλάντωσης, µε επιδιωκόµενο αποτέλεσµα τη µείωση των
αναπτυσσοµένων αδρανειακών σεισµικών δράσεων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί ακίνδυνα µε την
αξιοποίηση των υφισταµένων ακροβάθρων καθώς αυτά µε την υποστήριξη του δίσκουκεφαλοδέσµου είναι δυνατό να δέχονται µε ελεγχόµενο τρόπο τα σεισµικά κρουστικά φορτία.
πλάκα
προσβάσεως

κατάστρωµα

άρθρωση θωρακίου
θωράκιο
εφέδρανο

µεταβατικό επίχωµα
δοκός εδράσεως

Σχήµα 1 : Σύγχρονη προσαρµογή του θωρακίου.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Η γέφυρα της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης-Γρεβενών η οποία βρίσκεται στον ποταµό
Αλιάκµονα, Σχήµα 2(α),(β)(γ), αξιοποιήθηκε στην παρούσα διερεύνηση ως αφετηρία. Η γέφυρα
µελετήθηκε από τη ΜΕΤΕΣΥΣΜ ΕΠΕ και κατασκευάστηκε το 1986, είναι κλάσης 60/30, κατά
το DIN 1072 (DIN 1072 1976) και έχει συνολικό µήκος L=151.0m (5x30.2m). Το κατάστρωµά
της αποτελείται από αµφιέρειστα τµήµατα τα οποία, στις θέσεις των µεσοβάθρων, όπου και
εδράζονται επί ελαστοµεταλλικών εφεδράνων, διαχωρίζονται µεταξύ τους από αρµούς
λειτουργικού εύρους. Στις θέσεις των ακροβάθρων το κατάστρωµα στηρίζεται επί εφεδράνων
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διαµήκους ολισθήσεως τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δεσµεύουν την εγκάρσια κίνηση του
καταστρώµατος. Ο φορέας, Σχήµα 2(β), έχει συνολικό πλάτος Β=11.25m και αποτελείται από 3
προκατασκευασµένες και προεντεταµένες δοκούς και από τη χυτή επί τόπου πλάκα
καταστρώµατος. Τα µεσόβαθρα, Σχήµα 2(γ), είναι διατοµής Ι προσανατολισµένων κατά την
εγκάρσια διεύθυνση. Με βάση τα γεωτεχνικά δεδοµένα –δοκιµή Ν(SPT)- της εφαρµοσθείσας
µελέτης το έδαφος µπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητικής αντοχής και µικρής
συµπιεστότητας οπότε επελέγη επιφανειακή θεµελίωση για το σύνολο των βάθρων. Ο σεισµός
ελήφθη υπόψη στη µελέτη εφαρµογής µε τη θεώρηση σεισµικού συντελεστή εx=0.06 και εy=0.12
για τη διαµήκη και την εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας αντιστοίχως. Οι προαναφερθέντες
συντελεστές αντιστοιχούν σε επιταχύνσεις σχεδιασµού περίπου ag,x=0.10g και ag,y=0.20g µε
βάση τη σύγχρονη φιλοσοφία σχεδιασµού, ενώ ο αντισεισµικός υπολογισµός της γέφυρας βάσει
των σηµερινών απαιτήσεων του ΕΑΚ 2003, θα επιβάλλονταν να γίνει για επιτάχυνση
σχεδιασµού ag=0.16g.
30.20m
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Σχήµα 2: Η γέφυρα-αφετηρία του Αλιάκµονα: (α) Μηκοτοµή, (β) Τοµή στο άνοιγµα και (γ)
∆ιατοµή µεσοβάθρου

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται µία µη συµβατική προσέγγιση στο πρόβληµα
της αντισεισµικής αναβάθµισης υφισταµένων γεφυρών. Η προτεινόµενη µέθοδος αντισεισµικής
αναβάθµισης αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ταυτοχρόνως των λειτουργικών και των
αντισεισµικών απαιτήσεων των υφισταµένων γεφυρών και προτείνεται ένα είδος επέµβασης
µέσω µιας διατάξεως που περιλαµβάνει ένα σύστηµα ενδοτικών µικροπασσάλων, µε το δίσκο
κεφαλόδεσµό τους, αποκρινοµένων, λειτουργικώς και αντισεισµικώς, µονόπλευρα, Σχήµα 3(α),
3(β). Η προτεινόµενη επέµβαση, η οποία έχει ως στόχο την παρεµπόδιση της αναπτύξεως της
διαµήκους και της εγκάρσιας σεισµικής ταλαντώσεως του καταστρώµατος, περιλαµβάνει την
κατασκευή ενός δίσκου σκυροδέµατος αναδεχόµενου τις ωθήσεις, του ταλαντούµενου
οριζοντίως καταστρώµατος, και µεταφέροντος αυτές σε ένα σύστηµα µικροπασσάλων
τοποθετουµένων όπισθεν του θεµελίου του ακροβάθρου. Η επιλογή των µικροπασσάλων έναντι
των πασσάλων συµβατικής µορφής σχετίζεται: (α) µε την απαίτηση της λειτουργικής
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ενδοτικότητος αυτών και εις αντικατάστασιν των ευρέως χρησιµοποιούµενων επίσης ενδοτικών
µεταλλικών πασσάλων, (Arockiasamy, Butrieng, Sivakumar, 2004) καθώς έχουν τη δυνατότητα
να αποκρίνονται όχι µόνον ελαστικώς αλλά και άψογα λειτουργικώς -µειωµένη ρηγµάτωσηακόµη και για µεγάλες σχετικώς εξαναγκασµένες µετακινήσεις της κεφαλής τους και (β) µε την
κατασκευαστική ευκολία και τον ελάχιστο εξοπλισµό που απαιτεί η έµπηξή τους.

2(a)

2(b)

Σχήµα 3: Η προτεινόµενη
(a) Τοµή, (β) Κάτοψη.

επέµβαση

στο

ακρόβαθρο

µε

τους

µικροπασσάλους,

Ο προαναφερθείς δίσκος-κεφαλόδεσµος, Σχήµα 3, αντικαθιστά το τµήµα του επιχώµατος, το
οποίο ευρίσκεται µεταξύ των υφισταµένων πλακών προσβάσεως, σκυροδετείται εν επαφή µε το
θωράκιο, τις υπάρχουσες πλάκες προσβάσεως, τους εκατέρωθεν αυτού τοίχους αντεπιστροφής
και καταλήγει εδραζόµενος σε ένα σύστηµα µικροπασσάλων τοποθετηµένων όπισθεν του
θεµελίων του ακροβάθρου και των οποίων αποτελεί τον κεφαλόδεσµο. Ο δίσκος έχει εκ
κατασκευής τη δυνατότητα να µεταφέρει τα κρουστικά φορτία του σεισµού, τα καταφερόµενα
επί του θωρακίου, µε το οποίο είναι συνδεδεµένος, στους µικροπάσσαλους, οι οποίοι ενδίδοντας
ενεργοποιούν µονοπλεύρως την αντίσταση του εκείθεν επιχώµατος. Οι µικροπάσσαλοι
διατάσσονται σε κάνναβο ροµβικού σχήµατος, Σχήµα 3(β), επιλογή η οποία σχετίζεται µε την
ελαχιστοποίηση των φαινοµένων ratcheting πίσω από τους µικροπασσάλους. Στα πλαίσια της
παρούσης προτάσεως επεµβάσεως προτείνεται και η αποδέσµευση των στοιχείων των
πτερυγοτοίχων από το θωράκιο, καθώς η σεισµική ενεργοποίησή τους θα οδηγούσε σε µη
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ελεγχόµενες καταστάσεις των στοιχείων αυτών, τα οποία δεν έχουν διαστασιολογηθεί για ένα
τέτοιο ενδεχόµενο.
Όσον αφορά την εγκάρσια διεύθυνση, η οποία εµφανίζει εν γένει αντισεισµικά
πλεονεκτήµατα έναντι της διαµήκους (τοιχοειδή ή πολύστηλα µεσόβαθρα, εγκάρσια σεισµικά
stoppers), η έκταση της απαιτούµενης παρέµβασης µπορεί να χαρακτηριστεί µικροτέρων όγκου
και δυσκολίας και περιλαµβάνει τα εξής: (α) Τη σύνδεση της πλάκας του φορέα µε το δίσκο
µέσω βλήτρων µεγάλης διαµέτρου τα οποία πακτώνονται στο δίσκο και µπορούν να ολισθαίνουν
εντός αντιστοίχων οπών οι οποίες ανοίγονται και ενισχύονται καταλλήλως στο µέτωπο κρούσεως
της πλάκας καταστρώµατος. Τέτοια βλήτρα εφαρµόζονται συχνά στα έργα σκυροδέµατος όπως
πχ στους αρµούς των πλακών επί εδάφους και µε παραπλήσιες διαµέτρους. Η τοποθέτησή τους
συνδέεται µε την ενίσχυση της εγκάρσιας διεύθυνσης ενώ η διαµήκης λειτουργία της γέφυρας
δεν παρακωλύεται από την παρουσία των βλήτρων καθώς έχουν τη δυνατότητα να ολισθαίνουν
εντός κυλινδρικών οπών σωλήνων οι οποίοι έχουν προβλεφθεί στον κύριο δίσκο, κατά την
κατασκευή του συστήµατος παρεµβάσεως. (β) Η λειτουργικότητα δεν βλάπτεται ενώ σε έναν
εγκάρσιο σεισµό ενεργοποιούνται οι οπλισµοί αντιστεκόµενοι µε τη δράση βλήτρου. Ο
αναγκαίος αριθµός βλήτρων, ο οποίος µε έναν υπολογισµό για την ανωτέρω περιγραφείσα
γέφυρα προέκυψε (Σπυράκος 2004) 15Ø20, προσδιορίζεται εύκολα µε βάση την αντίδραση
στηρίξεως που προκύπτει στο ακρόβαθρο για τον εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού. Η θεµελίωση του
ακροβάθρου είναι δυνατό να εξασφαλιστεί έναντι ενδεχόµενης στρεπτικής ολισθήσεως, για τον
εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού, δια της κατασκευής ενός πασσάλου ο οποίος πλευρικώς παγιώνει
την κίνηση του ακροβάθρου, Σχήµα 3.
Εκτός από την προαναφερθείσα επέµβαση προτείνεται αφενός η σύνδεση των διαδοχικών
φατνωµάτων της γέφυρας µέσω τριών, ανά εσωτερικό αρµό, ακάµπτων συνδέσµων, οι οποίοι
παρεµβάλλονται ανάµεσα στις διαδοκίδες, αποτελουµένων από έναν κοχλία σύνδεσης (dywidag)
και µία διατοµή σκυροδέµατος, αφετέρου η αποκατάσταση της συνέχειας της πλάκας. Αρµοί, οι
οποίοι έχουν εύρος ∆ που καθορίζεται µόνο από τις απαιτήσεις της λειτουργικότητας,
διατηρούνται µόνο στις θέσεις πάνω από τα ακρόβαθρα. Από τις λειτουργικές µετακινήσειςκαταναγκασµούς του καταστρώµατος µόνο αυτές των θερµοκρασιακών θεωρείται ότι
καθορίζουν το εύρος των λειτουργικών αρµών, που προβλέπονται ανάµεσα στο κατάστρωµα και
το θωράκιο, ενώ οι καταναγκασµοί του ερπυσµού και της συστολής ξηράνσεως δεν λαµβάνονται
υπόψη ως εκδηλούµενες κυρίως στα 2-3 πρώτα χρόνια της λειτουργίας της γέφυρας. Η τελευταία
παρατήρηση αναµένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα της προτεινόµενης επεµβάσεως καθώς
από προηγούµενη ερευνητική εργασία προέκυψε ότι η ελαχιστοποίηση του εύρους του αρµού
προκαλεί δραστική µείωση των σεισµικών µετακινήσεων του καταστρώµατος (Mitoulis, Tegos
2005), (Tegos, Sextos, Mitoulis, Tsitotas 2005), καθότι το ακρόβαθρο εµποδίζει την ελεύθερη
ταλάντωση του καταστρώµατος, (Unjoh, Kobayashi, Ogura2004). Ωστόσο, η ελαχιστοποίηση
του αρµού είναι δυνατό, σε περιπτώσεις διαστολών του φορέα, να οδηγήσει σε προβλήµατα που
σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα τα οποία αναλύονται στην §4 της παρούσης εργασίας.
Καθώς η ελαχιστοποίηση του εύρους του αρµού µεγιστοποιεί την αποδοτικότητα της
προτεινόµενης αντισεισµικής διατάξεως, στα πλαίσια της παρούσης διερευνήσεως µελετήθηκε η
δυνατότητα πραγµατοποίησης της επεµβάσεως όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι ίση µε
τη µέση θερµοκρασία κατασκευής Το, (Eurocode 1 Part 1-5 1997). Ο περιορισµός του εύρους του
ακραίου λειτουργικού αρµού µεταξύ του φορέα και του θωρακίου µε τη βοήθεια παρεµβλήµατος
συνεπάγεται την εισαγωγή πρόσθετων λειτουργικών κριτηρίων επιλογής τα οποία σχετίζονται µε
τη λειτουργική καταπόνηση της γέφυρας. Εκτός δηλαδή από (α) το µήκος της γέφυρας, (β) τις
θερµοκρασιακές επιδράσεις και (γ) τη θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά την επέµβαση, (δ) η
λειτουργική σύνθλιψη καταστρώµατος, (ε) ο αριθµός των αντιστεκοµένων µικροπασσάλων, (στ)
η λειτουργική ενδοτικότητα των µικροπασσάλων, (ζ) η επαύξηση της παθητικής αντιστάσεως
του επιχώµατος λόγω του φαινοµένου του ratcheting, καθώς και (η) οι ιδιότητες του εδαφικού
υλικού του µεταβατικού επιχώµατος αποτέλεσαν τα σπουδαιότερα κριτήρια βάσει των οποίων
επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα το εύρος του αρµού.
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4 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η δυνατότητα να συµβιβαστούν οι λειτουργικές και
αντισεισµικές απαιτήσεις της γέφυρας αφετηρίας του Αλιάκµονα µε στόχο τη βέλτιστη δυνατή
αντισεισµική προστασία της προκύψασας αναβαθµισµένης, µέσω της διατάξεως των
µικροπασσάλων, γέφυρας. Η επιλογή του εύρους του λειτουργικού αρµού στην περίπτωση της
προτεινόµενης µεθοδολογίας επεµβάσεως αποτελεί κρίσιµο παράγοντα ως προς τον τεθέντα
στόχο του συµβιβασµού των απαιτήσεων λειτουργικότητας και αντισεισµικότητας καθόσον η
πρόβλεψη αρµού µεγαλυτέρου εύρους εξυπηρετεί τη λειτουργικότητα και βλάπτει την
αντισεισµικότητα και αντιστρόφως. Η τελική επιλογή για το εύρος του σεισµικού αρµού
στάθµισε τα παραπάνω κριτήρια επιλογής και κατέληξε ότι για τη γέφυρα αφετηρία του
Αλιάκµονα του Σχήµατος 2 ότι είναι δυνατή η επιδίωξη και µηδενικού εύρους αρµού, κατά τη
συµβατική θερµοκρασία κατασκευής του έργου, καθώς οι λειτουργικές ανάγκες κατά τη
διαστολή του φορέα τους θερινούς µήνες είναι δυνατό να απορροφηθούν από τις ανεκτές
λειτουργικώς µετακινήσεις των µικροπασσάλων. Με βάση αυτή την παραδοχή ο αρµός για
µεγαλύτερες θερµοκρασίες περιβάλλοντος θα παραµένει κλειστός και για µικρότερες από αυτήν
ανοιχτός. Αν θεωρηθεί ως µέγιστο εύρος ανοιχτού αρµού εκείνο το οποίον µε βάση τον
Ευρωκώδικα 1 (Eurocode 1 Part 1-5 1997) καθορίζεται ως αποτέλεσµα µειώσεως της
θερµοκρασίας ως προς εκείνη της µέσης θερµοκρασίας κατασκευής κατά ∆ΤΝ,con=25οC η
αναλυτική διερεύνηση του προβλήµατος είναι δυνατόν να ακολουθήσει, χωρίς αυτό να σηµαίνει
ότι είναι µονοσήµαντο, δύο ενδεχόµενα: (α) την περίπτωση που ο σεισµός σχεδιασµού θα λάβει
χώρα τη στιγµή που ο αρµός είναι κλειστός και (β) τη στιγµή που ο αρµός είναι ανοιχτός οπότε
θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο συντελεστής συνδυασµού των θερµικών δράσεων ψ2Τ ο οποίος
κατά τον Ευρωκώδικα 8 Μέρος 2 έχει τιµή στην ψ2Τ=0.50 ήτοι για εύρος αρµού θερµοκρασίας
ψ2Τ*∆ΤΝ,con=0.5*25=12.5oC ο οποίος προκύπτει ∆ = 10-5 x 12.5 x 151 = 10mm. Στις αναλύσεις
που πραγµατοποιήθηκαν διερευνήθηκε τόσο η δυσµενέστερη κατάσταση λειτουργικότητας, η
οποία είναι η κατάσταση µέγιστης διαστολής του καταστρώµατος, όσο και η δυσµενής
αντισεισµικώς περίπτωση κατά την οποία ο αρµός µεταξύ θωρακίου και καταστρώµατος έχει
µέγιστο εύρος ίσο µε ∆ = 10mm.
Με βάση την παραπάνω επιλογή για το εύρος του λειτουργικού αρµού προέκυψαν τα
παρακάτω λειτουργικά προβλήµατα τα οποία διευθετήθηκαν: (α) Το πρόβληµα του ratcheting
(Horvath 2000), (Lock, Bolton, Low 2002), πίσω από την οµάδα των µικροπασσάλων
θεωρήθηκε ότι είναι µικρής σηµασίας καθότι αφενός οι µικροπάσσαλοι επιτρέπουν τη ροή του
εδάφους ανάµεσά τους, µε αποτέλεσµα να εκτονώνεται το φαινόµενο της σφηνώσεως του
εδάφους που παρατηρείται πίσω από τους τοίχους των ακροβάθρων, και αφετέρου οι πάσσαλοι
κινούνται µονόπλευρα µε αποτέλεσµα να µην αφήνεται “πίσω” από αυτούς χώρος για να
σφηνωθεί το ρέον έδαφος (Tsang, England, Dunstan 2002) του επιχώµατος. Οι αναµοχλεύσεις
του επιχώµατος πίσω από τους µικροπασσάλους, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν την
καθίζησή του, διευθετούνται µε την τοποθέτηση πλάκας προσβάσεως πίσω από το δίσκοκεφαλόδεσµο, Σχήµα 3, των µικροπασσάλων. (β) Το κλείσιµο του αρµού και κατ’ επέκτασιν η
εξαναγκασµένη µετακίνηση της κεφαλής των µικροπασσάλων, λόγω της διαστολής του
καταστρώµατος, κατά upile,exp - upile,deck-c = (α*L*∆ΤΝ,exp/2) – (E*A/L)= 19mm – 6.5mm =
12.5mm, όπου upile,exp είναι η µετακίνηση της κεφαλής των µικροπασσάλων λόγω της διαστολής
του καταστρώµατος και upile,deck-c είναι η ελάφρυνση της εξαναγκασµένης µετακίνησης των
µικροπασσάλων χάρις στη βράχυνση του θλιβόµενου καταστρώµατος, δεν δηµιουργεί
προβλήµατα αστοχίας στα στοιχεία αυτά καθώς από υπολογισµό που πραγµατοποιήθηκε
βρέθηκε ότι είναι δυνατό, µε διαµήκη όπλιση των µικροπασσάλων µε 10Ø20 και εγκάρσια
σπείρα Ø10/100, να αντεπεξέλθουν ελαστικώς στον παραπάνω λειτουργικό καταναγκασµό. Ο
παραπάνω υπολογισµός έγινε για τη γέφυρα του Σχήµατος 2 και µε τη θεώρηση θερµοκρασιακής
διαστολής ίσης µε ∆ΤΝ,exp.=+25οC. (γ) Η λειτουργική σύνθλιψη της ανωδοµής, στην περίπτωση
της µέγιστης διαστολής αυτής ∆TN,exp=+25oC, δεν δηµιουργεί προβλήµατα αστοχίας σε αυτή. Ο
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υπολογισµός των πρόσθετων τάσεων, Σχήµα 4, λόγω της συνθλίψεως του καταστρώµατος από
την εκκέντρως εφαρµοζόµενη δύναµη -αντίδραση των λειτουργικώς αντιστεκοµένων
µικροπασσάλων- έδειξε ότι η σύνθλιψη της άνω ίνας της διατοµής αυξάνεται κατά
∆σ,Ν- ! 1.7MPa ενώ ο εφελκυσµός του κάτω πέλµατος αυξάνεται κατά µε
∆σ,Ν+ ! 0.35 MPa.
Όσον αφορά τη λειτουργική επάρκεια των υφισταµένων εφεδράνων στην κατάσταση
λειτουργίας διαπιστώθηκαν τα εξής: (α) τα εφέδρανα ολισθήσεως, τα οποία είναι τοποθετηµένα
στις θέσεις των ακροβάθρων, κρίθηκε ότι είναι επαρκή καθώς αυτά είναι δυνατό να παραλάβουν
τις µέγιστες εξαναγκασµένες µετακινήσεις στις οποίες υποβάλλονται από τη συστολή,
∆ΤΝ,con=-25oC. (β) Τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα, επί των οποίων στηρίζεται ο φορέας στις
θέσεις των µεσοβάθρων, κρίθηκε ότι έχουν επίσης επαρκές ύψος (Σti=29mm) καθώς βρέθηκε ότι
ο µέγιστος καταναγκασµός που δέχονται στην κατάσταση λειτουργίας της γέφυρας είναι 11mm.
,c

M=F,c *d

σ,Μ σ,N σ,M+N

F,c
σ,Μ

σ,N σ,M+N f ctd

Σχήµα 4: Οι πρόσθετες τάσεις που δηµιουργούνται καθ’ ύψος της διατοµής του καταστρώµατος
από τη λειτουργική σύνθλιψη του καταστρώµατος κατά τη διαστολή της γέφυρας.
5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ –
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στην παρούσα διερεύνηση µελετάται παραµετρικώς η δυνατότητα αντισεισµικής αναβαθµίσεως
υφισταµένων γεφυρών µέσω (α) της συνδέσεως των διαδοχικών φατνωµάτων του
πολυδιασπασµένου φορέα της ανωδοµής και (β) µέσω της κατασκευής ενός εξωτερικού
συστήµατος ανασχέσεως της οριζόντιας σεισµικής ταλάντωσης του καταστρώµατος. Το
προαναφερθέν σύστηµα, το οποίο αποτελείται από µικροπασσάλους και έναν οριζοντίως
διατεταγµένο δίσκο-κεφαλόδεσµο ο οποίος αναδέχεται την κρουστική επίδραση του
ταλαντούµενου καταστρώµατος µειώνοντας σηµαντικά τη σεισµική απόκριση αυτού και κατ’
επέκτασιν των εφεδράνων, των µεσοβάθρων και των θεµελίων τους. Ως αφετηρία για τη
διερεύνηση αυτή αξιοποιήθηκε η γέφυρα του Αλιάκµονα η οποία έχει συνολικό µήκος L=151m,
Σχήµα 2.
Με βάση την παραπάνω γέφυρα αφετηρία µορφώθηκαν τα προσοµοιώµατα της συµβατικής
γέφυρας, Σχήµα 5, και της αναβαθµισµένης γέφυρας, Σχήµα 6. Στα Σχήµατα 5(α),(β) φαίνεται σε
διαµήκη τοµή και σε κάτοψη το προσοµοίωµα της γέφυρας αφετηρίας που αξιοποιήθηκε στις
αναλύσεις. Τα φατνώµατα και τα µεσόβαθρα έχουν προσοµοιωθεί µε στοιχεία δοκού. Τα
φατνώµατα στηρίζονται στις µεν θέσεις των µεσοβάθρων επί ελαστοµεταλλικών εφεδράνων
συνολικού πάχους ελαστικού Σti=29mm και στις θέσεις πάνω από τα ακρόβαθρα επί εφεδράνων
ολισθήσεως, τα οποία δεσµεύουν τις εγκάρσιες µετακινήσεις του καταστρώµατος. Στις αναλύσεις
ελήφθησαν υπόψιν τα διάκενα, εύρους 10mm, που διαχωρίζουν τα διαδοχικά φατνώµατα της
ανωδοµής µέσω των µη γραµµικών στοιχείων επαφής που διαθέτει το SAP 2000 ver.9.0.3. (SAP
2000, 2002) Κάθε διάκενο προσοµοιώθηκε µε 3 στοιχεία επαφής (Anagnostopoulos 2004),
(Jankowski, Wilde, Fujino 1998) τα οποία είναι δυνατό να λάβουν υπόψιν τους τις επαφές
µεταξύ των φατνωµάτων τόσο για το διαµήκη όσο και για τον εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού. Οι
άκαµπτοι βραχίονες χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να ληφθεί υπόψη το πλάτος της ανωδοµής
για τον εγκάρσιο κυρίως σεισµό, ο οποίος προκαλεί σχετικές στροφές, περί κατακόρυφο άξονα,
µεταξύ των διαδοχικών φατνωµάτων, γεγονός που συνεπάγεται την έκκεντρη, ως προς τη
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διαµήκη διεύθυνση της γέφυρας, επαφή µεταξύ των γειτονικών φατνωµάτων, (Kawashima
Lecture Notes).

A2

A1
P1

P4

(α)

P2
P3

(β)

Σχήµα 5: Το προσοµοίωµα της γέφυρας αφετηρίας: (α) Μηκοτοµή και (β) Κάτοψη.
εύρους
A2

A1
P1

P4
P2

(α)

P3

(β)
Σχήµα 6: Το προσοµοίωµα της σεισµικώς αναβαθµισµένης γέφυρας µε τη διάταξη
µικροπασσάλων και τον κεφαλόδεσµο: (α) Μηκοτοµή και (β) Κάτοψη.
Στα Σχήµατα 6(α),(β) φαίνεται σε διαµήκη τοµή και σε κάτοψη το προσοµοίωµα της σεισµικώς
αναβαθµισµένης γέφυρας που αξιοποιήθηκε στις αναλύσεις. Στην αναβαθµισµένη γέφυρα
διατηρούνται µόνο δύο αρµοί λειτουργικού εύρους πάνω από τα ακρόβαθρα οι οποίοι
διαχωρίζουν το κατάστρωµα από το θωράκιο και κατ’ επέκτασιν από τον κεφαλόδεσµο των
µικροπασσάλων. Η προσοµοίωση των πιθανών επαφών µεταξύ του καταστρώµατος και του
δίσκου αξιοποιεί την προαναφερθείσα στην παραπάνω παράγραφο τεχνική, η οποία είναι δυνατό
να προσοµοιώσει τα φαινόµενα επαφής που προκύπτουν τόσο από το διαµήκη όσο και από τον
εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού. Στο ίδιο Σχήµα 6 φαίνονται οι οµάδες των µικροπασσάλων και οι
κεφαλόδεσµοι-δίσκοι που δεσµεύουν τις κεφαλές των µικροπασσάλων. Οι µικροπάσσαλοι
διακριτοποιήθηκαν µε 10 στοιχεία δοκού διαµέτρου Dm-pile=0,30m και µήκους 1m. Ανά µέτρο
ύψους των µικροπασσάλων προσδιορίστηκαν οι καµπύλες Ρ-y των πασσάλων βάσει της µεθόδου
που προτείνει το API (API 1993). Το έδαφος θεωρείται ότι εισέρχεται στην ανελαστική περιοχή
παραµορφώσεων όταν η µετακίνηση του µικροπασσάλου είναι 25mm ενώ η µετελαστική
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δυσκαµψία ελήφθη ίση µε το 25% της ελαστικής, Κinel=0,25 Kel, (Kappos, Sextos, 2001). Τα
φαινόµενα οµάδας των µικροπασσάλων, οι τριβές µεταξύ του κεφαλοδέσµου και του επιχώµατος
και οι τριβές µεταξύ των εν επαφή µελών αγνοήθηκαν.
Με βάση τα παραπάνω προσοµοιώµατα διερευνήθηκε παραµετρικά η αντισεισµική
αποδοτικότητα της προτεινόµενης στην παρούσα εργασία µεθόδου αναβαθµίσεως. Οι κύριες
παράµετροι που εξετάστηκαν ήταν:
1) Το εύρος του αρµού που υπάρχει µεταξύ του καταστρώµατος και του θωρακίου κατά την
έναρξη του σεισµού. ∆ιερευνήθηκε η αποδοτικότητα του προτεινόµενου συστήµατος
µικροπασσάλων όταν ο αρµός µεταξύ του συνεχούς καταστρώµατος και του θωρακίου ήταν είτε
κλειστός είτε είχε εύρος που αντιστοιχούσε σε θερµοκρασία ίση µε ψ2Τ*∆ΤΝ,con=12.5oC δηλαδή
∆ = 10-5 x 12.5 x 151 = 10mm. Προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω η επιρροή της
παραµέτρου αυτής οι αναλύσεις έγιναν και µία ενδιάµεση τιµή του αρµού, ∆=5mm.
2) Η κατηγορία του εδάφους. Στις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκαν συνθετικά
επιταχυνσιογραφήµατα τα οποία αντιστοιχούν στις κατηγορίες B και C του Ευρωκώδικα 8
Μέρος 1, (Eurocode 8 Part 1 2003).
3) Η Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας: Οι παραπάνω γέφυρες θεωρήθηκε ότι διεγείρονται µε
σεισµικές επιταχύνσεις σχεδιασµού ag=0.16g και 0.24g.
Οι αναλύσεις των µονόπλευρων επαφών, που εισάγονται στα παραπάνω προσοµοιώµατα,
πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αναλύοντας τη χρονοϊστορία συνθετικών και
καταγεγραµµένων επιταχυνσιογραφηµάτων ανηγµένων στα αντίστοιχα ελαστικά φάσµατα του
Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1 (Eurocode 8 Part 1 2003).
6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσµατα της έρευνας η οποία έθεσε ως στόχο την ποσοτική
εκτίµηση της αποδοτικότητας του προτεινόµενου συστήµατος µικροπασσάλων στην αποµείωση
των µετακινήσεων µε τις οποίες αποκρίνεται ο φορέας της γέφυρας-αφετηρίας του Αλιάκµονα
στο διαµήκη και τον εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού.
Στα Σχήµατα 7 και 8 φαίνεται η επιρροή του εύρους του αρµού, που υφίσταται ανάµεσα στο
κατάστρωµα και το θωράκιο κατά την έναρξη του σεισµού, στην αντισεισµική αποδοτικότητα
της προτεινόµενης µεθόδου αντισεισµικής αναβαθµίσεως. Από τα σχήµατα φαίνεται ότι η
προτεινόµενη διάταξη των µικροπασσάλων είναι δυνατό να µειώσει σηµαντικά –έως και 85%τις διαµήκεις µετακινήσεις του καταστρώµατος όταν ο αρµός κατά την έναρξη του σεισµού είναι
κλειστός. Η αποδοτικότητα του συστήµατος µειώνεται, αλλά παραµένει σηµαντική, όταν
αυξάνεται το εύρος του αρµού γεγονός που αποδίδεται στη χρονική υστέρηση της
ενεργοποιήσεως του συστήµατος των µικροπασσάλων, από την έναρξη του σεισµού, στην
περίπτωση που ο αρµός είναι ανοιχτός.
Από τα Σχήµατα 7(α),(β) και 8(α),(β) είναι δυνατό να εξαχθούν συµπεράσµατα αναφορικά µε
την επιρροή της κατηγορίας του εδάφους και της σεισµικότητας στην αντισεισµική συµµετοχή
του προτεινόµενου συστήµατος. Είναι φανερό ότι η προτεινόµενη µέθοδος αναβαθµίσεως είναι
αποδοτικότερη στα µαλακότερα εδάφη κατηγορίας C και στις περιοχές υψηλότερης
σεισµικότητας ΙΙ (ag=0.24g). Η τελευταία παρατήρηση ερµηνεύεται από την αυξηµένη
συµµετοχή του συστήµατος των µικροπασσάλων σε συστήµατα γεφυρών που αποκρίνονται µε
µεγαλύτερες µετακινήσεις, δηλαδή σε συστήµατα γεφυρών επί µαλακών εδαφών ή
κατασκευασµένων σε περιοχές αυξηµένης σεισµικότητας.
Στο Σχήµα 9 έχει σχεδιαστεί η ποσοστιαία µείωση των µετακινήσεων του καταστρώµατος για
τον εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού χάριν της αντισεισµικής συµµετοχής του συστήµατος των
µικροπασσάλων. Φαίνεται ότι οι εγκάρσιες µετακινήσεις του καταστρώµατος είναι δυνατό να
µειωθούν ως και 37% όταν το εξωτερικό σύστηµα των µικροπασσάλων ενεργοποιείται. Από το
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85%

ag=0.16g
Έδαφος C

80%
75%

Έδαφος Β

70%
0

% Μείωση των διαµήκων
µετακινήσεων του
καταστρώµατος

% Μείωση των διαµήκων
µετακινήσεων του
καταστρώµατος

ίδιο σχήµα φαίνεται ότι το µηδενικό εύρος αρµού είναι ευνοϊκότερο αναφορικά µε την
αντισεισµική αποδοτικότητα του συστήµατος των µικροπασσάλων.
Ωστόσο, η σηµαντική µείωση των µετακινήσεων δεν συνεπάγεται την κατά το ίδιο ποσοστό
µείωση και των τεµνουσών που καταπονούν τα µεσόβαθρα καθώς ο περιορισµός των
µετακινήσεων του καταστρώµατος και κατ’ επέκτασιν της κεφαλής των εφεδράνων δεν
περιορίζει τις µετακινήσεις της κεφαλής των µεσοβάθρων. Η ιδιοταλάντωση των σχετικώς
υψηλών µεσοβάθρων φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των σεισµικών
τεµνουσών για το διαµήκη και τον εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού. Στα Σχήµατα 10(α),(β) έχουν
σχεδιαστεί οι ποσοστιαίες µειώσεις των µετακινήσεων του καταστρώµατος και των τεµνουσών
των βάθρων προκειµένου να δοθεί σχηµατικά η παραπάνω παρατήρηση. Φαίνεται ότι η µείωση
των µετακινήσεων για το διαµήκη σεισµό σχεδιασµού, Σχήµα 10(α),κατά 85% αντιστοιχεί σε
ποσοστό µειώσεως 58% της τέµνουσας VX,X του υψηλότερο βάθρου Μ2. Από τον περιορισµό
των µετακινήσεων του καταστρώµατος φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο τα µεσόβαθρα
µικροτέρου ύψους γεγονός που φαίνεται να ισχύει και για τον εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού,
Σχήµα 10(β).

5
10
Εύρος Αρµού κατά την έναρξη του
σεισµού ∆ (mm)

(α)

85%

Έδαφος C

ag=0.24g

80%
75%

Έδαφος Β

70%
0
5
10
Εύρος Αρµού κατά την έναρξη του
σεισµού ∆ (mm)

(β)

Σχήµα 7: Η επιρροή του εύρους του αρµού και της Ζώνης Σεισµικής Επικινδυνότητας στην
ποσοστιαία µείωση των µετακινήσεων για το διαµήκη σεισµό σχεδιασµού: (α) ΖΣΕ Ι και (β) ΖΣΕ
ΙΙ.
Από την παρούσα διερεύνηση προέκυψε ότι η προταθείσα µέθοδος αναβαθµίσεως δεν
εξήντλησε τη λειτουργικότητα καθώς, όπως απεδείχθη υπολογιστικώς, θα ήταν δυνατό να
αξιοποιηθεί ένα πιο δύσκαµπτο σύστηµα εξωτερικής επεµβάσεως το οποίον αν και θα ανήγε τη
λειτουργικότητα σε κρίσιµη κατάσταση σχεδιασµού θα παρουσίαζε αυξηµένη αντισεισµική
αποδοτικότητα. Η επιλογή ενός πιο δύσκαµπτου συστήµατος παρεµβάσεως θα γινόταν µε
επιλογή περισσοτέρων µικροπασσάλων ή και όπλιση του εδάφους και όχι µε αύξηση των
διατοµών των πασσάλων, οι οποίοι, όπως υπολογιστικώς προέκυψε, εξαντλούν λειτουργικώς τα
περιθώρια των ελαστικώς παραλαµβανοµένων µετακινήσεων. Τέλος, η επιλογή αυξήσεως των
δυνάµεων τριβής, µεταξύ του κεφαλοδέσµου και του µεταβατικού επιχώµατος, ως µέσον
αυξήσεως της αντιστάσεως του συστήµατος κεφαλόδεσµος-µικροπάσσαλοι κρίνεται αδόκιµη
καθότι είναι δύσκολος ο προσδιορισµός τέτοιων µηχανισµών και κατά συνέπεια η αναµενόµενη
αντίσταση αναµένεται να παρουσιάζει µεγάλη διασπορά.
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5
10
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0
5
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Σχήµα 8: Η επιρροή του εύρους του αρµού και της κατηγορίας του εδάφους στην ποσοστιαία
µείωση των µετακινήσεων για το διαµήκη σεισµό σχεδιασµού: (α) Έδαφος B και (β) Έδαφος C.
40%
30%

Έδαφος C
ag=0.24g

20%
10%
0%
x=0 30.2
60.4 90.6 120.8 151
Απόσταση από το άκρο της γέφυρας (m)

∆=0mm

∆=5mm

∆=10mm

90%
Μετακινήσεις ux,x

80%

Τέµνουσες Vx,x

70%

Έδαφος C
ag=0.24g
∆=0mm

% Μείωση

% Μείωση

Σχήµα 9: Η ποσοστιαία µείωση των µετακινήσεων του καταστρώµατος για τον εγκάρσιο σεισµό
σχεδιασµού χάριν της σεισµικής συµµετοχής του συστήµατος των µικροπασσάλων.

50%

Έδαφος C

40%
30%

ag=0.24g ∆=0mm
Τέµνουσες Vy,Y

Μετακινήσεις uy,Y

20%

60%

10%
50%

x=0

30.2

60.4
90.6 120.8
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Απόσταση από το άκρο της γέφυρας (m)

0%

x=0

30.2

60.4
90.6
120.8
151
Απόσταση από το άκρο της γέφυρας (m)

(α)
(β)
Σχήµα 10: Σύγκριση των ποσοστών µειώσεως των µετακινήσεων του καταστρώµατος και των
τεµνουσών που αναπτύσσονται στα βάθρα για τον: (α) ∆ιαµήκη και τον (β) Εγκάρσιο σεισµό
σχεδιασµού.
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνεται η κατασκευή ενός ευµεγέθους εξωτερικού
ενδοτικού συστήµατος µικροπασσάλων το οποίον, χωρίς να παραβλάπτει τη λειτουργική
συµπεριφορά της γέφυρας περιορίζει την ανάπτυξη της ελεύθερης διαµήκους και εγκάρσιας
ταλάντωσης της γέφυρας. Το σύστηµα προτείνεται ως εναλλακτικό των σύγχρονων µεθόδων
ενισχύσεως. Η παραµετρική ανάλυση, η οποία έθεσε ως στόχο την ποσοτική διερεύνηση της
αντισεισµικής αποδοτικότητας της προτεινόµενης µεθόδου ενισχύσεως, µε παραµέτρους: (α) το
εύρος αρµού που υπάρχει µεταξύ του καταστρώµατος και του θωρακίου κατά την έναρξη του
σεισµού, (β) την κατηγορία του εδάφους και (γ) τη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας κατέληξε
στα κάτωθι συµπεράσµατα:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Οι εξωτερικές επεµβάσεις µε στόχο την αντισεισµική αναβάθµιση υφισταµένων
γεφυρών φαίνεται να είναι ελπιδοφόρες και ανταγωνιστικές µε αυτές των συµβατικών
µεθόδων ενισχύσεως.
Το πρόβληµα του συµβιβαστού των λειτουργικών και των αντισεισµικών απαιτήσεων
είναι δυνατό να αντιµετωπιστεί µέσω της διευθέτησης του εύρους των αρµών και της
αντιστάσεως του συστήµατος των µικροπασσάλων ώστε αφενός η προκύπτουσα
αναβαθµισµένη γέφυρα να είναι λειτουργικώς επαρκής και αφετέρου η σεισµική
συµµετοχή του συστήµατος παρεµβάσεως να είναι αυξηµένη.
Ο περιορισµός των µετακινήσεων του καταστρώµατος χάριν της σεισµικής συµµετοχής
του συστήµατος των µικροπασσάλων για το διαµήκη σεισµό σχεδιασµού είναι
εντυπωσιακός, της τάξης του 75% έως και 85%. Η αποδοτικότητα της επεµβάσεως
αυξάνεται όταν το εύρος του αρµού που υπάρχει µεταξύ του καταστρώµατος και του
θωρακίου κατά την έναρξη του σεισµού µειώνεται.
Για την αντιµετώπιση της λιγότερο απαιτητικής εγκάρσιας διεύθυνσης προτείνεται η
σύνδεση µέσω βλήτρων πακτωµένων επί των ακραίων διαδοκίδων ολισθαινόντων
διαµήκως στον κεφαλόδεσµο-δίσκο του προτεινόµενου εξωτερικού συστήµατος
ενδοτικών µικροπασσάλων εν συνδυασµώ µε πρόσθετα µέτρα σταθεροποίησης των
υφισταµένων ακροβάθρων. Όσον αφορά την αποδοτικότητα της προτεινόµενης µεθόδου
στην αποµείωση των µετακινήσεων του καταστρώµατος για τον εγκάρσιο σεισµό αυτή
φαίνεται να είναι σηµαντική καθώς οι µετακινήσεις µειώνονται σε ποσοστά έως και
36%.
Γενικώς η αποδοτικότητα της προτεινόµενης επεµβάσεως φαίνεται να αυξάνεται σε
γέφυρες οι οποίες αποκρίνονται µε µεγάλες σεισµικές µετακινήσεις. Πλωτές γέφυρες,
θεµελιωµένες επί µαλακών εδαφών ή και σε περιοχές υψηλής σεισµικότητας είναι
δυνατό να αξιοποιήσουν αποδοτικά την προτεινόµενη µορφή επεµβάσεως.
Οι προαναφερθείσες ποσοστιαίες µειώσεις των µετακινήσεων του καταστρώµατος για
το διαµήκη και τον εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού δεν συνεπάγονται την κατά το ίδιο
ποσοστό µείωση των τεµνουσών των βάθρων καθώς η ιδιοταλάντωση, ιδιαιτέρως των
υψηλών, βάθρων προκαλεί το 16% και 42% της συνολικής φόρτισης αυτών για το
διαµήκη και τον εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού αντιστοίχως.
Το µικρό κόστος και η κατασκευαστική ευχέρεια της προτεινόµενης επεµβάσεως εν
συνδυασµό µε τις µικρές απαιτήσεις του εξοπλισµού είναι σηµαντικά πλεονεκτήµατα
της προτεινόµενης µεθοδολογίας ενίσχυσης.
Περαιτέρω έρευνα απαιτείται προκειµένου να διερευνηθεί αφενός η συµπεριφορά του
συστήµατος των πλευρικώς αποκρινοµένων µικροπασσάλων της διατάξεως και
αφετέρου το κόστος της ενισχύσεως και η επάρκεια της µεθόδου.
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