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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ένας καινοτόµος
µορφολογικώς και λειτουργικώς τύπος ακροβάθρου πλήρους ύψους µονολιθικώς
συνδεδεµένου µε τον φορέα της ανωδοµής, ως εναλλακτικός του καθιερωµένου τύπου που
εφαρµόζεται στις ΗΠΑ, το οποίο αποτελείται από ένα ακρόβαθρο πέτασµα-κεφαλόδεσµο επί
ευκάµπτων πασσάλων. Το προτεινόµενο ακρόβαθρο περιλαµβάνει το καθιερωµένο τοιχοειδές
στοιχείο εδράσεως του φορέα, το οποίον είναι πακτωµένο στην ακλόνητη πλάκα
επιφανειακής θεµελιώσεως. Το µεταβατικό επίχωµα προβλέπεται οπλισµένο. Τα
προκύπτοντα λειτουργικά προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε βάση την κλασική λύση Horvath
η οποία προβλέπει µία στρώση γεωαφρώδους υλικού πίσω από το ακρόβαθρο. Το
διαµορφούµενο σύστηµα δίνει τη δυνατότητα περιορισµού των µετακινήσεων του φορέα
κατά τον σεισµό.
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κατασκευή και η λειτουργική εξασφάλιση των ενιαίων γεφυρών, δηλαδή των γεφυρών
χωρίς αρµούς των οποίων το κατάστρωµα είναι µονολιθικώς συνδεδεµένο µε το σύνολο των
βάθρων, αποτελούν τα τελευταία χρόνια την αιχµή της Γεφυροποιίας. Στις ΗΠΑ ο
ανταγωνισµός µεταξύ των Πολιτειών έδωσε προβάδισµα τόσο στην κατασκευή όσο και στην
έρευνα των προβληµάτων που σχετίζονται µε την λειτουργική και σεισµική απόκριση των
ενιαίων γεφυρών. Η κατασκευή της ενιαίας γέφυρας Happy Hollow συνολικού µήκους 358m
µε καµπύλη κάτοψη, προκειµένου να εκτονωθεί ακτινικά ένα µέρος των λειτουργικών
καταναγκασµών, στην Πολιτεία του Tennessee αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ πρωτοστατούν στην
κατασκευή πλήρως µονολιθικών συστηµάτων. Στην Ευρώπη η Γερµανία, υιοθετούσα
στοιχεία από τη Γεφυροποιία των ΗΠΑ, έχει κατασκευάσει την τελευταία δεκαετία ενιαίες
γέφυρες µε συνολικά µήκη µέχρι και 180m οι οποίες, στην πλειονότητά τους, είναι
συµβατικώς οπλισµένες. Ως αντιπροσωπευτικές γέφυρες αναφέρονται: η Sunniberg-Bruecke
στο Klosters (C. Menn), η Nesenbachtal-Bruecke (J. Schlaich) και η La Fertre-Steg. Στην
Ελλάδα, παρότι το 5ο κεφάλαιο των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ) αναφέρει ως άνω όριο για το µήκος
ενιαίων γεφυρών αυτό των 60m, στην Εγνατία οδό έχουν κατασκευαστεί µονολιθικά τµήµατα
γεφυρών, δηλαδή µε συνεχές κατάστρωµα µονολιθικώς συνδεδεµένο µε τα µεσόβαθρα,
µεγαλυτέρου µήκους από το προαναφερθέν.
Στη σύγχρονη Γεφυροποιία, ο εµφανώς προσιδιάζων στη φύση του υλικού του
οπλισµένου σκυροδέµατος τρόπος κατασκευής των ενιαίων γεφυρών, λόγω της
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συµβατότητας της λύσεως αυτής µε το µονολιθικό χαρακτήρα του σκυροδέµατος,
περιορίστηκε εξαιτίας κατασκευαστικών µεθόδων όπως π.χ. η σταδιακή προώθηση, η οποία
σχεδόν αποκλείει τη δυνατότητα υψηλού βαθµού µονολιθικότητας των γεφυρών. Ωστόσο, η
κατασκευή των ενιαίων γεφυρών παραµένει δελεαστική καθώς αυτές έχουν σαφή
πλεονεκτήµατα έναντι των πολυδιασπασµένων εξαιτίας των εφεδράνων και των αρµών
συστηµάτων. Εκτός από την αισθητική, η αντισεισµικότητα των ενιαίων γεφυρών είναι
βελτιωµένη καθώς: (α) η αυξηµένη υπερστατικότητά τους επιτρέπει την ανακατανοµή της
σεισµικής έντασης χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του συστήµατος, (β)
αξιοποιούν την δυνατότητα του οπλισµένου σκυροδέµατος να απορροφά ένα µέρος της
σεισµικής ενέργειας µέσω πλαστικών παραµορφώσεων και (γ) είναι απαλλαγµένες, σε
µεγάλο βαθµό, από τις απαιτήσεις συντήρησης και αντικατάστασης αναλωσίµων στοιχείων,
όπως είναι τα εφέδρανα και οι αρµοί. Ωστόσο, οι καταναγκασµοί, προερχόµενοι από την τις
διαφορικές καθιζήσεις, την προένταση, τη συστολή ξήρανσης, τον ερπυσµό και τις
θερµοκρασιακές µεταβολές καταπονούν τα ακραία και συνήθως χθαµαλά µεσόβαθρα, τα
ακρόβαθρα και τα µεταβατικά επιχώµατα.
Η λειτουργική καταπόνηση των ακροβάθρων και των ακραίων µεσοβάθρων είναι δυνατό
να αντιµετωπιστεί µε επάρκεια εφόσον η λειτουργική ρηγµάτωση αυτών προκύπτει µε
αποδεκτά εύρη ρωγµών κατά τον ισχύοντα κανονισµό. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι σε
γέφυρες πολύ µεγάλων ανοιγµάτων η απολύτως µονολιθική λύση είναι δύσκολη ή και
ανέφικτο να ικανοποιήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις. Στις ΗΠΑ η λύση στο παραπάνω
πρόβληµα των λειτουργικών καταναγκασµών που καταπονούν τα ακρόβαθρα δίνεται µε την
κατασκευή κινητών ακροβάθρων, Σχήµα 1, τα οποία αποτελούνται από έναν ακρόβαθροπέτασµα ύψους Η=2,50~4,00m (stub-type abutment) το οποίο αποτελεί τον κεφαλόδεσµο
µίας, συνήθως, σειράς συµβατικών ή µεταλλικών πασσάλων. Ο ρόλος των πασσάλων είναι
να παραλαµβάνουν µόνο τα κατακόρυφα φορτία του ακροβάθρου, ενώ προσδίδουν, µε την
ευκαµψία τους, κινητότητα στο ακρόβαθρο, (Arockiasamy, Butrieng, Sivakumar 2004),
καθώς αυτοί έχουν την δυνατότητα να κινούνται µέσα σε προδιατρηµένες, συνήθως, οπές οι
οποίες πληρούνται µετά την τοποθέτηση των πασσάλων µε χαλαρή άµµο, (Arsoy 2000). Για
τις ενιαίες γέφυρες µεγάλου µήκους το προαναφερθέν τοίχωµα κεφαλόδεσµος αποτελείται
από 2 τµήµατα τα οποία είναι αρθρωτά συνδεόµενα µέσω ενός καταλλήλου συνδέσµου. Σε
αυτά τα ηµι-µονολιθικά ακρόβαθρα ελαχιστοποιείται η καµπτική καταπόνηση των πασσάλων
γεγονός που συµβάλλει στην βελτίωση της ανθεκτικότητας του ακροβάθρου έναντι των
ηµερησίως και ετησίως ανακυκλιζόµενων λειτουργικών καταπονήσεων. Στην Ευρώπη
εφαρµόζονται συνήθως ακρόβαθρα πλήρους ύψους, (Tsang, England, Dunstan 2002), τα
οποία είναι δυνατό να διαθέτουν αρθρωτή σύνδεση µε τη θεµελίωσή τους, (England, Tsang,
Bush 2000).

Σχήµα 1 : ∆ιαµόρφωση µονολιθικού τοιχοειδούς ακροβάθρου – κεφαλοδέσµου κατά την
τεχνοτροπία των ΗΠΑ.
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Εκτός όµως από τα προαναφερθέντα προβλήµατα που σχετίζονται µε την
λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα των ακροβάθρων των ενιαίων γεφυρών, η
λειτουργική και η σεισµική απόκριση των µεταβατικών επιχωµάτων αποτελεί σηµαντικό
πεδίο έρευνας τα τελευταία χρόνια. Το επίχωµα ανθίσταται λειτουργικώς µε αυξηµένες
ωθήσεις στην κίνηση του ακροβάθρου προς αυτό, ιδιαίτερα τις θερµές ηµέρες των
καλοκαιρινών µηνών. Η συνολική ώθηση που δέχεται το κινούµενο ακρόβαθρο εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, (Lock, Bolton, Low 2002), οι κυριότεροι των οποίων είναι: (α) η
γεωµετρία του ακροβάθρου δηλαδή το ύψος και το πάχος του κορµού του, (β) η υφή της
διεπιφάνειας επαφής ακροβάθρου- επιχώµατος, (γ) το είδος της λειτουργικής κίνησης του
ακροβάθρου (µεταφορική ή στροφική), (δ) το είδος του εδάφους και ο βαθµός συµπύκνωσης
του µεταβατικού επιχώµατος. Η εκτίµηση ωστόσο των παθητικών ωθήσεων λαµβάνοντας
υπόψη τους προαναφερθέντες παράγοντες δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί επαρκής καθότι
έχει παρατηρηθεί ότι οι παθητικές ωθήσεις αυξάνονται µακροπρόθεσµα καθώς το έδαφος
εισχωρεί στο κενό και σφηνώνεται πίσω από το αποµακρυνόµενο από το επίχωµα, κατά τους
χειµερινούς µήνες, ακρόβαθρο, το οποίο στην κατάσταση διαστολής της γέφυρας τείνει να
επανέλθει στην αρχική του θέση, κίνηση στην οποία αντιστέκεται το µη αναστρεψίµως
σφηνωµένο έδαφος πίσω από αυτό. Το φαινόµενο αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία ως
ratcheting και η αντιµετώπισή του συνίσταται σε σύνθετες λύσεις, (Horvath α,β 1998),
(Horvath 2000) οι οποίες συνδυάζουν: (α) την όπλιση του επιχώµατος µε διάφορους τρόπους
ώστε αυτό αφενός να διατηρεί τη γεωµετρία του και αφετέρου να εµφανίζει περιορισµένες
καθιζήσεις και (β) την τοποθέτηση συµπιεστών ενθεµάτων όπως διογκωµένη πολυστερίνη,
EPS, ανάµεσα στο ακρόβαθρο και το επίχωµα, ώστε το ακρόβαθρο κατά τη διαστολή του να
µην υποκινεί το υλικό του επιχώµατος. Οι παραπάνω λύσεις προτάθηκαν αρχικώς από τον
Horvath και υιοθετήθηκαν και από το NCHRP, (Stark, Arellano, Horvath, Leshchinsky
NCHRP 529), (Wu, Le, Helwany, Ketchart 2006). Η απόκριση του συστήµατος του
οπλισµένου επιχώµατος συνδυαζόµενου µε συµπιεστό ένθεµα πίσω από το ακρόβαθρο
ελέγχθηκε πειραµατικώς σε ακρόβαθρο πλήρους ύψους από τους Potzl και Naumann, (Potzl
και Naumann 2005). Η εργασία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθότι δίνονται
σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τρόπο οπλίσεως του επιχώµατος καθώς και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των EPS. Η ερευνητική αυτή εργασία αποδεικνύει επίσης και το όψιµο
ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για την κατασκευή µονολιθικών ακροβάθρων στον
ευρωπαϊκό χώρο.
Εκτός του προβλήµατος του ratcheting, προβληµατισµοί που αναφέρονται στις
καθιζήσεις του µεταβατικού επιχώµατος, (Briaud, Seo, Ha, Scullion 2003), οδηγούν σε
λύσεις µεταβατικών επιχωµάτων συγκεκριµένης κοκκοµετρικής διαβάθµισης και σε
εκτεταµένα στοιχεία προσβάσεως-πλάκες ή φορείς προσβάσεως- αν και έχουν διατυπωθεί
επιφυλάξεις για την παρουσία αυτών των παραδοσιακών µέσων, καθόσον αυτά επηρεάζουν
δυσµενώς τη λειτουργικότητα µέσω της δεσµεύσεως της κινητότητας του ακροβάθρου,
(Hoppe 2005).
Παρότι τα αναλυθέντα προβλήµατα των µονολιθικώς συνδεδεµένων µε την ανωδοµή
ακροβάθρων και κατ’ επέκτασιν των ενιαίων γεφυρών βρίσκονται στην αιχµή της
τεχνολογικής έρευνας υπάρχει ακόµη πολύς δρόµος για να θεωρηθεί επαρκής η διερεύνησή
του. Προς το παρόν έχουν γίνει προσεγγίσεις του µαθηµατικού προβλήµατος της σεισµικής
απόκρισης των ενιαίων γεφυρών και επαλήθευση αυτών µε καταγεγραµµένες κινήσεις
(Zhang, Makris 2001) (Zhang, Makris 2002), (Goel 1997). Οι προσεγγίσεις αυτές αφορούν
συγκεκριµένες γέφυρες στις οποίες έχει εφαρµοστεί το ακρόβαθρο του Σχήµατος 1, για
συµβατικά µεταβατικά επιχώµατα χωρίς τοποθέτηση EPS. Μέχρι σήµερα δεν έχει εξεταστεί
το πρόβληµα της δυναµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ ακροβάθρων πλήρους ύψους και
οπλισµένων µεταβατικών επιχωµάτων εν συνδυασµώ µε την παρουσία ή µη µεταξύ των µίας
στρώσεως EPS. Συµπεράσµατα από µία τέτοια έρευνα θα ήταν πολύ χρήσιµα και θα ήταν
δυνατό να συµβάλλουν στην βελτίωση της αντισεισµικότητας και στην οικονοµικότητα των
γεφυρών, (Mitoulis, Tegos 2005), (Tegos, Sextos, Mitoulis, Tsitotas 2005).
Στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης µελετήθηκε παραµετρικώς η συνεισφορά στην
αντισεισµικότητα διαφόρων ειδών µεταβατικών επιχωµάτων αντιστοιχούντων σε γέφυρες µε
φορείς που συνδέονται µονολιθικά µε τα ακρόβαθρα. Για τις ανάγκες της παραµετρικής
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διερεύνησης χρησιµοποιήθηκε ως αφετηρία η γέφυρα της Εγνατίας Οδού στη θέση ΆραχθοςΠεριστέρι η οποία µελετήθηκε από το γραφείο ΜΕΤΕΣΥΣΜ ΑΕ της Θεσσαλονίκης. Η
έρευνα επεκτάθηκε σε λειτουργικά και αντισεισµικά προβλήµατα. Στόχο της έρευνας
αποτέλεσε η εξέταση της δυνατότητας του συµβιβαστού µεταξύ των λειτουργικών και των
αντισεισµικών απαιτήσεων για διάφορους αριθµούς ανοιγµάτων και εν συνδυασµώ µε
διάφορους τύπους επιχωµάτων, µε ή χωρίς παρεµβολή EPS και για διάφορες σεισµικότητες.
Σε όλες τις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SAP 2000 ver.9, το οποίο διαθέτει
το ΑΠΘ και οι αναλύσεις έγιναν µε τη µέθοδο της ολοκλήρωσης στο χρόνο της διαφορικής
εξισώσεως δυναµικής ισορροπίας του συστήµατος.
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η παραµετρική διερεύνηση στα πλαίσια της παρούσας µπορεί να χαρακτηριστεί ως
πειράµατα στο χαρτί. Η γέφυρα-αφετηρία, Σχήµα 2(α),(β)(γ), που αξιοποιήθηκε έχει
συνολικό µήκος L=240m (34.0+4x43.0+34m). Ο φορέας της είναι συνεχής και συνδέεται
µονολιθικώς µε τα µεσόβαθρα. Στις θέσεις των ακροβάθρων η γέφυρα εδράζεται επί
εφεδράνων ολισθήσεως και η συνέχεια του καταστρώµατος διακόπτεται από αρµούς
κατάλληλου εύρους ενώ stoppers δεσµεύουν τις εγκάρσιες µετακινήσεις του καταστρώµατος.
Ο φορέας αποτελείται από κιβωτιοειδή διατοµή συνολικού πλάτους καταστρώµατος
B=13,50m. Τα µεσόβαθρα είναι τοιχοειδή υποστυλώµατα διατοµής 1,0 x 5,0m και οι
διατοµές τους καταλήγουν σε ηµικυκλικά άκρα για λόγους αισθητικής. Η γέφυρα είναι
θεµελιωµένη σε έδαφος κατηγορίας Β και σε Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας ΙΙ (αg=0,16g).
Ο συντελεστής σπουδαιότητας είναι γΙ=1,30. Στη διαµήκη διεύθυνση της γέφυρας επιλέχθηκε
συντελεστής συµπεριφοράς qx=3,50 ενώ οι χαµηλοί λόγοι διατµήσεως των τοιχοειδών
µεσοβάθρων κατά την εγκάρσια διεύθυνση οδήγησαν σε µικρότερο συντελεστή
συµπεριφοράς, qy=2,70. Σηµειωτέον ότι από αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν
διαπιστώθηκε τόσο η λειτουργική επάρκεια των µονολιθικώς συνδεδεµένων µεσοβάθρων µε
την ανωδοµή όσο και η σεισµική υπερασφάλειά τους, καθώς στον σεισµό σχεδιασµού
φαίνεται ότι αποκρίνονται ελαστικώς, παρότι χρησιµοποιήθηκε συντελεστής συµπεριφοράς
qx=3,50.

(α)

(β)

(γ)

Σχήµα 2: (α) Μηκοτοµή της µονολιθικής γέφυρας αφετηρίας του τµήµατος ΆραχθοςΠεριστέρι της Εγνατίας Οδού, (β) Τοµή στο άνοιγµα, (γ) Η διατοµή του µεσοβάθρου.
Στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης επιχειρήθηκαν διάφορες περιπτώσεις ανασχεδιασµού
της γέφυρας αφετηρίας µέσω της µειώσεως του πλάτους των µεσοβάθρων από Βpier=1,50m
σε Βpier=1,00m. Η προαναφερθείσα, χάριν ερευνητικού στόχου, απόπειρα ανασχεδιασµού δεν
θίγει το αισθητικό αποτέλεσµα, το οποίον απασχόλησε τον µελετητή της πραγµατικής
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γέφυρας. Η ανασχεδιασµένη γέφυρα είναι ενιαία (πλήρως µονολιθική) καθώς σε αυτή
αξιοποιήθηκε το προτεινόµενο στην παρούσα έρευνα ακρόβαθρο του Σχήµατος 3. Στο
ακρόβαθρο αυτό ο τοιχοειδής κορµός δεν συνδέεται µονολιθικώς µε τους εγκάρσιους τοίχους
αντεπιστροφής (πτερυγοτοίχους) και έχει πάχος tabut=0,75m ούτως ώστε να εκτονωθεί η
ικανότητα µετακινήσεως της κεφαλής του µέσω της ευκαµψίας του. Η θεµελίωσή του
σχεδιάζεται ικανοτικώς ώστε να µην παρουσιάζει µετακινήσεις τουλάχιστο στο λειτουργικό
επίπεδο. Σηµειωτέον ότι η χρήση του τοιχοειδούς µονολιθικού ακροβάθρου οδήγησε σε
επαναδιαστασιολόγηση της γέφυρας µε συντελεστή συµπεριφοράς ίσο µε τη µονάδα qy=1,0
για τον εγκάρσιο σεισµό σχεδιασµού, λόγω του χαµηλού λόγου διατµήσεως αs=1,0 του
ακροβάθρου στη διεύθυνση αυτή. Ωστόσο, η διαστασιολόγηση των µεσοβάθρων δεν
µεταβάλλεται από την προαναφερθείσα επιλογή καθότι η λειτουργικότητα και οι απαιτήσεις
αντισεισµικότητας της διαµήκους διεύθυνσης καθορίζουν τους οπλισµούς των βάθρων,
γεγονός που αποδείχθηκε και υπολογιστικώς. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων συγκρίθηκαν
µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, η οποία χρησιµοποίησε τη δυναµική φασµατική µέθοδο,
και βρέθηκαν σε ικανοποιητική σύγκλιση. Η µείωση των διαστάσεων και ο έλεγχος
επάρκειας των µεσοβάθρων έγινε επί του αυτού προσοµοιώµατος µε αντικατάσταση µόνο της
διατοµής των µεσοβάθρων.
Ο προτεινόµενος τύπος ακροβάθρου του Σχήµατος 3 θεωρείται ως εναλλακτική λύση των
καθιερωµένων κινητών ακροβάθρων και διαθέτει πλεονεκτήµατα ως προς τη δυνατότητα
λειτουργικών παραµορφώσεων καθώς και σηµαντικές αντισεισµικές δυνατότητες.
EPS

οπλισµένο
µεταβατικό
επίχωµα EPS

0.50-0.75m

οπλισµένο
µεταβατικό
επίχωµα

8.00 - 10.0m

~10.00m

1.50

(α)

(β)

Σχήµα 3: Ο προτεινόµενος τύπος τοιχοειδούς µονολιθικού ακροβάθρου το οποίο
διαχωρίζεται από το οπλισµένο µεταβατικό επίχωµα µε EPS, (α) Κατακόρυφη τοµή, (β)
Κάτοψη.
3
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στην παρούσα έρευνα µελετάται παραµετρικώς η αποδοτικότητα του µονολιθικού
ακροβάθρου πλήρους ύψους του Σχήµατος 3, το οποίο εξετάστηκε ως παραλλαγή εις
αντικατάστασιν του ακροβάθρου που εφαρµόστηκε στο έργο, Σχήµα 2(α).
στη γέφυρα που βρίσκεται στο τµήµα Άραχθος-Περιστέρι της Εγνατίας Οδού. Στα πλαίσια
της παρούσας έρευνας επιχειρήθηκε ο ανασχεδιασµός της παραπάνω γέφυρας µέσω της
µειώσεως του πλάτους των τοιχοειδών στύλων των βάθρων από Βpier=1,50m σε Βpier=1,00m
καθώς και τη µονολιθική σύνδεση του φορέα µε τα ακρόβαθρα. Από την ανασχεδιασµένη
γέφυρα προέκυψαν τα προσοµοιώµατα του Σχήµατος4. Στο Σχήµα 4(α) δίνεται το
προσοµοίωµα της γέφυρας µε την συµβατική, ως προς την έδραση του καταστρώµατος επί
των ακροβάθρων, µορφή της. Στα Σχήµατα 4(β) και 4(γ) σχεδιάστηκαν τα προσοµοιώµατα
των ενιαίων γεφυρών που διαθέτουν το µονολιθικό ακρόβαθρο είτε εν επαφή µε το
µεταβατικό επίχωµα, Σχήµα 4(β), είτε χωριζόµενο από αυτό µέσω µίας στρώσης EPS, Σχήµα
4(α).
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Η αντισεισµική αποδοτικότητα του προτεινόµενου ακροβάθρου αξιολογήθηκε µε βάση την
αποµείωση που προέκυψε στις µετακινήσεις των αναβαθµισµένων γεφυρών των Σχηµάτων
4(β) και 4(γ) συγκριτικώς µε τις µετακινήσεις της συµβατικής γέφυρας του Σχήµατος 4(α). Η
επιλογή της διερεύνησης έγινε µε κριτήρια που συνδέονται µε το συµβιβαστό των
λειτουργικών και των αντισεισµικών παραµέτρων του προβλήµατος. Ειδικότερα
διερευνήθηκε η επιρροή των εξής παραµέτρων:
1) Το είδος του µεταβατικού επιχώµατος: Εξετάστηκαν περιπτώσεις συµβατικών και
οπλισµένων επιχωµάτων.
2) Η παρεµβολή µίας στρώσης EPS ανάµεσα στο ακρόβαθρο και το επίχωµα: Αναλύθηκαν
συστήµατα γεφυρών στα οποία τα ακρόβαθρα ήταν είτε εν επαφή µε τα µεταβατικά
επιχώµατα είτε διαχωρίζονται από αυτά µέσω µίας στρώσης EPS. Για την 2η περίπτωση
εξετάστηκε η επιρροή 2 διαφορετικών υλικών EPS: (α) ενός µε υψηλό, σχετικώς, µέτρο
ελαστικότητας EEPS=335KPa και (β) ενός µε υποτετραπλάσιο µέτρο ελαστικότητας,
EEPS=84KPa. Το πάχος του ΕPS καθορίστηκε από τις λειτουργικές απαιτήσεις του 50% της
διαστολής, (∆Τexp/2=12,5oC). Η τελευταία επιλογή σχετίζεται µε το γεγονός ότι η διαστολή
είναι επικίνδυνη στα τρία πρώτα χρόνια της ζωής των γεφυρών κατά τα οποία δεν έχουν
εκδηλωθεί τα φαινόµενα του ερπυσµού και της συστολής ξηράνσεως τα οποία οδηγούν σε
µόνιµες βραχύνσεις της ανωδοµής των γεφυρών.
3) Ο αριθµός των ανοιγµάτων: Επιλύθηκαν συστήµατα γεφυρών µε 6, 4 και 2 ανοίγµατα
συνολικού µήκους 240m, 154m και 68m αντίστοιχα.
4) Η Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας: Οι παραπάνω γέφυρες θεωρήθηκε ότι διεγείρονται
µε σεισµικές επιταχύνσεις σχεδιασµού ag=0.16g, 0.24g και 0,36g.
Η προσοµοίωση των προαναφερθέντων προσοµοιωµάτων γεφυρών αξιοποίησε τα στοιχεία
της αρχικής µελέτης για τον καθορισµό των υλικών, της γεωµετρίας και την προσοµοίωση
της ευκαµψίας της θεµελίωσης των µεσοβάθρων, η οποία εκτιµήθηκε µε βάση επί τόπου
δοκιµές πρεσσιοµέτρου κατά τον γαλλικό κανονισµό, ( Project Di Fascicule). Με τη βοήθεια
λογισµικού (Esmaeily 2000) εκτιµήθηκαν και στην συνέχεια διγραµµικοποιήθηκαν τα
διαγράµµατα ροπών καµπυλοτήτων Μ-(1/ry) των βάθρων, Σχήµα 5. Ο έλεγχος των
υπολογισθέντων καµπυλοτήτων διαρροής και η αναγωγή των καµπυλοτήτων σε στροφές
έγινε µε την εφαρµογή των σχέσεων του ΚΑΝΕΠΕ, (ΚΑΝΕΠΕ 2004).
Η µονόπλευρη και ιξοελαστική απόκριση του συστήµατος ακροβάθρου-επιχώµατος
προσοµοιώθηκε, για την περίπτωση του προσοµοιώµατος του Σχήµατος 4 (β) µε τη βοήθεια
πολυγραµµικών ελατηρίων και ισοδυνάµων σηµειακών αποσβεστήρων τα οποία
ενεργοποιούνται µετά από µία καθορισµένη µετακίνηση του καταστρώµατος, η οποία
αντιστοιχεί στον µέσο όρο του οιωνοί διακένου που θα υπάρχει πίσω από το ακρόβαθρο κατά
την έναρξη του σεισµού, Πίνακας 1. Η ύπαρξη του διακένου αυτού οφείλεται στην µόνιµη
βράχυνση του καταστρώµατος εξαιτίας των φαινοµένων του ερπυσµού και της συστολής
ξήρανσης, τα οποία µε βάση τα στοιχεία της µελέτης είναι δυνατό, χάριν απλότητος, να
ληφθούν υπόψη µε ισοδύναµες θερµοκρασίες συστολής ∆Τc=-15oC και ∆Τsh=-20oC
αντίστοιχα. Τα προαναφερθέντα διάκενα που ελήφθησαν υπόψη στις αναλύσεις είναι δυνατό
να κυµαίνονται από µία µέγιστη τιµή, στην περίπτωση της µέγιστης συστολής του
καταστρώµατος ∆Τcon=-25oC, έως µία ελάχιστη, στην περίπτωση της µέγιστης διαστολής του
καταστρώµατος ∆Τexp=+25oC. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι διακυµάνσεις αυτές και οι µέσοι
όροι αυτών των διακυµάνσεων οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν τελικά στις αναλύσεις.
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας έγινε εκτεταµένη βιβλιογραφική αναζήτηση για την
εύρεση σχέσεων που συνδέουν την δυναµική αντίσταση του επιχώµατος µε τη παραµόρφωση
αυτού για την περίπτωση τοιχοειδών ακροβάθρων πλήρους ύψους, (Ευρωκώδικας 8),
(AASHTO LRFD), (Barker, Duncan, Rojiani, Ooi, Tan, Kim, NCHRP Rep. No. 343).
Επιλέχθηκε το προσοµοίωµα του NCHRP το οποίο προδιαγράφει διγραµµική σχέση µεταξύ
της αντίστασης του επιχώµατος και της µετακίνησης που δέχεται αυτό από το ακρόβαθρο. Η
κατανοµή των δυσκαµψιών καθ’ ύψος του ακροβάθρου έγινε λαµβάνοντας υπόψη τριγωνική
κατανοµή των ωθήσεων του επιχώµατος. Για την περίπτωση του άοπλου επιχώµατος
επιλέχθηκε η καµπύλη που αντιστοιχεί σε άµµο µέσης πυκνότητας του NCHRP ενώ για την
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A1
P3
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P5

(α)

A1

P1

P2

P3

Επίχωµα

P1

P2

P4

A2
P5

A1

P1

P2

P3

P4

(γ)

A2

Επίχωµα

(β)

P5

Σχήµα 4: Τα προσοµοιώµατα (α) της γέφυρας αφετηρίας, (β) της σεισµικώς αναβαθµισµένης
γέφυρας µε το µονολιθικό ακρόβαθρο εν επαφή µε το επίχωµα, (γ) της σεισµικώς
αναβαθµισµένης γέφυρας µε το µονολιθικό ακρόβαθρο χωριζόµενο από το οπλισµένο
επίχωµα µε EPS.
Ελάχιστο εύρος διακένου Μέγιστο εύρος διακένου
κατά τον σεισµό
κατά τον σεισµό
min∆ (mm)
max∆ (mm)
240 (6 ανοίγµατα)
12
72
154 (4 ανοίγµατα)
8
46
68 (2 ανοίγµατα)
3
20

Μήκος Γέφυρας L
(m)

Μέσος Όρος
∆ (mm)
42
27
12

Πίνακας 1: Η διακύµανση των οιωνοί διακένων οφειλοµένων στις µόνιµες βραχύνσεις του
καταστρώµατος πίσω από τα ακρόβαθρα κατά την έναρξη του σεισµού και οι µέσοι όροι
αυτών.
περίπτωση του οπλισµένου επιχώµατος ελήφθη η καµπύλη που αντιστοιχεί στην πυκνή άµµο
κατά NCHRP, καθώς δεν υπάρχουν δεδοµένα για την δυναµική αντίσταση των οπλισµένων
επιχωµάτων. Για την προσοµοίωση της µεταβολής της αντιστάσεως των επιχωµάτων καθ’
ύψος των µονολιθικών ακροβάθρων ακολουθήθηκε διαδικασία ανάλογη µε αυτή που
περιγράφεται από τους Faraji, Ting, Crovo, Ernst (2001).
Για την περίπτωση που ανάµεσα στο ακρόβαθρο και το επίχωµα παρεµβάλλεται µία
στρώση EPS η συνολική αντίσταση του συστήµατος EPS-επίχωµα έγινε µε την τοποθέτηση
δύο ελατηρίων εν σειρά, Σχήµα 6: (α) ενός ελατηρίου µε σταθερή δυσκαµψία σε όλο το ύψος
του ακροβάθρου το οποίο προσοµοιώνει την αντίσταση του EPS και (β) ενός πολυγραµµικού
το οποίο προσοµοιώνει την ελαστοπλαστική συµπεριφορά του εδάφους. Σηµειωτέον ότι κατά
την παραµόρφωση του EPS ασκούνται δυνάµεις και στο έδαφος του µεταβατικού επιχώµατος
οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στο προσοµοίωµα της αντιστάσεως του συστήµατος EPS-
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Ροπές στη βάση των
µεσοβάθρων M (KNm)

επίχωµα. Τα πάχη των EPS που χρησιµοποιήθηκαν ήταν tEPS=15,10,4mm για τις γέφυρες µε
6,4 και 2 ανοίγµατα αντίστοιχα και είναι δυνατό να παραλάβουν µετακινήσεις
αντιστοιχούσες στο 50% της διαστολής (∆Τexp/2=12,5oC), η οποία είναι δυνατό να συµβεί
στα 3 πρώτα χρόνια της λειτουργίας της γέφυρας. Η τελευταία επιλογή των παχών των EPS
σχετίζεται µε τη βέλτιστη διευθέτηση της λειτουργικότητας µε στόχο την µεγιστοποίηση της
αντισεισµικής συνεισφοράς του συστήµατος ακροβάθρου-επιχώµατος.
Εξετάστηκαν 60 περιπτώσεις γεφυρών για διάφορες τιµές των ανωτέρω παραµέτρων.
Όλες οι γέφυρες που εξετάστηκαν είχανε τα ίδια ακρόβαθρα τα οποία συνδέονταν
µονολιθικώς µε τον φορέα, Σχήµα 3. Σηµειωτέον ότι οι παραπάνω περιπτώσεις
συνδυάστηκαν µε διάφορες περιπτώσεις µεταβατικών επιχωµάτων, είτε συµβατικών είτε
οπλισµένων, µε ή χωρίς την παρεµβολή EPS µεταξύ αυτών και του τοιχοειδούς κορµού του
ακροβάθρου.
Όλα τα προσοµοιώµατα των γεφυρών θεωρήθηκε ότι θεµελιώνονται σε κατηγορίες
εδάφους Β και υποβλήθηκαν σε τεχνητά επιταχυνσιογραφήµατα τα οποία αντιστοιχούν στην
κατηγορίες εδάφους Β που προδιαγράφει ο Ευρωκώδικας 8 Μέρος .
∆ύναµη αντίστασης συστήµατος
ΕPS - επίχωµα

20000

F=σv΄*A*Κp

15000

Ksoil

M1
M2
M3
M4
M5

10000
5000

F=EEPS*A

0
0

0.01

0.02

0.03

0.04

Στροφές στη βάση των µεσοβάθρων θ (rad)

KEPS

σv΄=γ*Σhi
hi=ύψος διακριτοποίησης
Α=hi*bi
bi=πλάτος τοιχοειδούς

Μετακίνηση του ακροβάθρου
προς το σύστηµα EPS-επίχωµα
∆ιάκενο
Παραµόρφωση επιχώµατος πέραν
∆
Πάχος EPS της οποίας αντιστέκεται παθητικώς
tEPS
(NCHRP Rep. No. 343)

Σχήµα 5: Η διγραµµική σχέση ροπών- Σχήµα 6: Το πολυγραµµικό προσοµοίωµα της
στροφών
στη
βάση
των
αντιστάσεως του συστήµατος EPSβελτιστοποιηµένων µεσοβάθρων
ακρόβαθρο σε βάθος Σhi από την
επιφάνεια του εδάφους.
µε
διαστάσεις
Lx*Ly=1,00x5,00m.

4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη προκειµένου να διερευνηθεί
η αντισεισµική συµµετοχή του συστήµατος του τοιχοειδούς µονολιθικού ακροβάθρου και του
επιχώµατος. Τα αποτελέσµατα δίνονται µε µορφή διαγραµµάτων τα οποία αναπαριστούν την
ποσοστιαία µείωση των διαµήκων µετακινήσεων του καταστρώµατος στις προκύπτουσες
ενιαίες γέφυρες των Σχηµάτων 4(β) και 4 (γ) σε σχέση µε τις µετακινήσεις της συµβατικής
λύσεως του Σχήµατος 4(α). Σηµειωτέον ότι είναι δυνατό µέσω του Σχήµατος 5 να εκτιµηθούν
οι αντίστοιχες µειώσεις των ροπών καθώς και οι µειώσεις των απαιτήσεων πλαστιµοτήτων
των µεσοβάθρων όταν είναι γνωστές οι µειώσεις των διαµήκων µετακινήσεων του
καταστρώµατος.
Στα Σχήµατα 7(α) και 7(β) απεικονίζεται η ποσοστιαία µείωση των διαµήκων µετακινήσεων
του καταστρώµατος, ως προς την συµβατική γέφυρα του Σχήµατος 4, για τις γέφυρες των 6,4
και 2 ανοιγµάτων, χάριν της ενεργοποιήσεως του συστήµατος ακροβάθρου-οπλισµένου
επιχώµατος. Με συνεχείς γραµµές έχουν σχεδιαστεί τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που
αντιστοιχούν στην περίπτωση που ανάµεσα στο επίχωµα και στο ακρόβαθρο παρεµβάλλεται
στρώση EPS, Σχήµα 4(γ), του οποίου το πάχος είναι δυνατό να παραλάβει το 50% της
διαστολής. Με διακεκοµµένες γραµµές έχει σχεδιαστεί η συµβατική λύση στην οποία το
επίχωµα είναι σε επαφή µε το µεταβατικό επίχωµα, Σχήµα 4(β). Το Σχήµα 7(α) αντιστοιχεί σε
συµβατικό άοπλο επίχωµα για το οποίο θεωρήθηκε ότι η παθητική ώθηση (Κp=4)
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60%
50%

60%

µε EPS

2 ανοίγµατα (68m)

χωρίς EPS

40%
30%

4 ανοίγµατα (154m)

20%
10%

6 ανοίγµατα (240m)

0%

Mείωση της διαµήκους
µετακίνησης του
καταστρώµατος (%)

Mείωση της διαµήκους
µετακίνησης του
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ενεργοποιείται όταν η παραµόρφωση του επιχώµατος είναι 10cm ενώ το Σχήµα 7(β)
αντιστοιχεί σε οπλισµένο επίχωµα για το οποίο θεωρήθηκε ότι η παθητική ώθηση (Κp=5,5)
ενεργοποιείται όταν η παραµόρφωση του επιχώµατος είναι 5cm, (Barker, Duncan, Rojiani,
Ooi, Tan, Kim, NCHRP Rep. No. 343).
Από τα Σχήµατα 7(α) και 7(β) παρατηρείται ότι η αποδοτικότητα του προτεινοµένου
συστήµατος είναι αυξηµένη στα ενιαία συστήµατα γεφυρών µικροτέρου µήκους (L=68m)
καθώς οι µετακινήσεις σε αυτά υποδιπλασιάζονται, συγκριτικώς µε τις µετακινήσεις της
γέφυρας αφετηρίας, χάριν της ενεργοποιήσεως του µεταβατικού επιχώµατος. Οι µειώσεις των
διαµήκων µετακινήσεων και κατ’ επέκτασιν της καταπονήσεως των µεσοβάθρων και των
θεµελίων τους ανέρχονται σε ποσοστά 30% και 50% για τις γέφυρες µε 4 και 6 ανοίγµατα
συνολικού µήκους 154m και 240m αντιστοίχως.
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Σχήµα 7: Η ποσοστιαία µείωση των µετακινήσεων του καταστρώµατος για τον διαµήκη
σεισµό σχεδιασµού στις αναβαθµισµένες γέφυρες χάριν της αντισεισµικής ενεργοποίησης
(α) του συµβατικού και (β) του οπλισµένου επιχώµατος (∆ύσκαµπτο EPS).
Από τα ίδια Σχήµατα 7(α) και 7(β) παρατηρείται ότι η αντισεισµική αποδοτικότητα του
συστήµατος ακροβάθρου-επιχώµατος αυξάνεται στις ζώνες υψηλής σεισµικής
επικινδυνότητας. Ωστόσο, η αύξηση της αποδοτικότητας δεν είναι ανάλογη της αυξήσεως της
εισαγόµενης σεισµικής επιτάχυνσης γεγονός που αποδίδεται στο προσοµοίωµα που
επιλέχθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας για το έδαφος των επιχωµάτων, τα οποία
πέραν των µετακινήσεων διαρροής ανθίστανται παθητικώς µε σταθερή ώθηση.
Όσον αφορά την επιρροή του EPS (διαγράµµατα µε συνεχείς γραµµές), Σχήµα 7, που
παρεµβάλλεται ανάµεσα στα επιχώµατα και τα ακρόβαθρα, από τα Σχήµατα 7(α) και 7(β)
φαίνεται ότι αυτό µειώνει ή αυξάνει σε µικρό βαθµό την αντισεισµική αποδοτικότητα του
συστήµατος ακροβάθρου- επιχώµατος ανάλογα µε την δυσκαµψία µε την οποία αποκρίνεται.
Φαίνεται ότι η επιλογή ενός δύσκαµπτου EPS, συγκριτικώς µε τη σχετικώς µικρή δυσκαµψία
του εδάφους σε µικρά βάθη, µε µέτρο ελαστικότητας ΕEPS=335KPa αυξάνει την αντισεισµική
αποδοτικότητα του προτεινοµένου συστήµατος ακροβάθρου-επιχώµατος ενώ πλήττει την
λειτουργικότητα, καθώς η διερεύνηση έδειξε ότι το σκληρό EPS δεν µειώνει την λειτουργική
σύνθλιψη του φορέα της ανωδοµής ούτε την καταπόνηση του επιχώµατος σε σύγκριση µε
την συµβατική λύση. Αντιθέτως, η αξιοποίηση ενός µαλακού EPS µε µικρό µέτρο
ελαστικότητας ΕEPS=84KPa φαίνεται να µειώνει έως και 25% την αντισεισµική
αποδοτικότητα του συστήµατος ακροβάθρου επιχώµατος παραχωρώντας 50% ελάφρυνση
στην λειτουργική καταπόνηση που δέχεται το επίχωµα από το κινούµενο προς αυτό
ακρόβαθρο κατά τη διαστολή, Σχήµα 8. Σηµειωτέον ότι οι τιµές των µέτρων ελαστικότητας
που χρησιµοποιήθηκαν παραπάνω ελήφθησαν βάσει πειραµατικών αποτελεσµάτων, (Potzl
και Naumann 2005).
Η διερεύνηση της λειτουργικής επιπόνησης του φορέα της ανωδοµής για τις περιπτώσεις
που το ακρόβαθρο (α) βρίσκεται σε επαφή µε το επίχωµα, (β) χωρίζεται από το επίχωµα µε
ένα δύσκαµπτο EPS και (γ) χωρίζεται από το επίχωµα µε ένα εύκαµπτο EPS, έδειξε ότι ο
φορέας καταπονείται αξονικώς κυρίως από τις λειτουργικώς αναπτυσσόµενες τέµνουσες των
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δυσκάµπτων µεσοβάθρων, τα οποία ανθίστανται στους καταναγκασµούς της διαστολής. Η
αντίσταση του επιχώµατος δεν είναι δυνατό να αυξήσει παρά µόνο σε µικρό ποσοστό, 10%,
την σύνθλιψη του φορέα ανωδοµής κατά τη διαστολή του.
Στο Σχήµα 9 αναπαριστώνται οι ποσοστιαίες µειώσεις των διαµήκων µετακινήσεων του
καταστρώµατος για τις γέφυρες µε 6,4, και 2 ανοίγµατα για την περίπτωση που το επίχωµα
είναι οπλισµένο-διαγράµµατα µε συνεχείς γραµµές- και για την περίπτωση που το επίχωµα
είναι συµβατικής µορφής-διαγράµµατα µε διακεκοµµένες γραµµές-. Επιλέχθηκε η σύγκριση
της αντισεισµικής αποδοτικότητας να γίνει για τις περιπτώσεις των επιχωµάτων που είναι σε
επαφή µε τα ακρόβαθρα προκειµένου η αντίσταση «πίσω» από το ακρόβαθρο να προέρχεται
αµιγώς από τα µεταβατικά επιχώµατα. Παρατηρείται ότι η αντισεισµική αποδοτικότητα του
συστήµατος ακροβάθρου-επιχώµατος είναι αυξηµένη, από 15% για τις γέφυρες µε τα 2
ανοίγµατα έως και 35% για τις γέφυρες µε τα 6 ανοίγµατα, στην περίπτωση που το
µεταβατικό επίχωµα είναι οπλισµένο.
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Σχήµα 8: Η ποσοστιαία µείωση των µετακινήσεων του καταστρώµατος για τον διαµήκη
σεισµό σχεδιασµού στις αναβαθµισµένες γέφυρες χάριν της αντισεισµικής ενεργοποίησης
(α) του συµβατικού και (β) του οπλισµένου επιχώµατος (Εύκαµπτο EPS).

Mείωση της διαµήκους
µετακίνησης του
καταστρώµατος (%)

70%
60%
50%
40%
30%
20%

µε όπλιση

χωρίς όπλιση

2 ανοίγµατα (68m)
4 ανοίγµατα (154m)
6 ανοίγµατα (240m)

10%
0%
0.16

0.24

0.36
ag (g)

Σχήµα 9: Η ποσοστιαία µείωση των διαµήκων µετακινήσεων του καταστρώµατος χάριν της
ενεργοποιήσεως του συστήµατος ακροβάθρου-επιχώµατος για οπλισµένο και συµβατικό
επίχωµα
5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνεται ένας καινοτόµος µορφολογικώς και
λειτουργικώς τύπος ακροβάθρου πλήρους ύψους µονολιθικώς συνδεδεµένου µε τον φορέα
της ανωδοµής µε εκτεταµένη επιφανειακή θεµελίωση, ως εναλλακτικός του καθιερωµένου
τύπου που εφαρµόζεται στις ΗΠΑ. Με αφετηρία τη γέφυρα της Εγνατίας Οδού στη θέση
Άραχθος-Περιστέρι, η οποία ανασχεδιάστηκε, διερευνήθηκε η λειτουργική και σεισµική
απόκριση 60 συστηµάτων γεφυρών µε παραµέτρους (α) το είδος του επιχώµατος, (β) την
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παρεµβολή ή όχι µίας στρώσης δύσκαµπτου ή εύκαµπτου EPS ανάµεσα στο ακρόβαθρο και
το επίχωµα, (γ) τον αριθµό των ανοιγµάτων και (δ) τη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας
κατέληξε στα κάτωθι συµπεράσµατα:
1) Το «κλειδί» του συµβιβαστού των απαιτήσεων µεταξύ των κατά κανόνα αντιµαχόµενων
απαιτήσεων λειτουργικότητας και αντισεισµικότητας αποτελεί η πρόσδωση ευχέρειας στο
φορέα να εκτελεί µεγάλες διαµήκεις µετακινήσεις. Από αυτή η εξυπηρέτηση της
λειτουργικότητας είναι αυτονόητη, ωστόσο εξυπηρετείται και η αντισεισµικότητα καθόσον
για δεδοµένο πλάτος διακένου ακροβάθρου-επιχώµατος αναµένεται δραστικότερη
παρεµπόδιση της ελεύθερης ταλάντωσης του συστήµατος µε αντίστοιχο όφελος τη µείωση
των αδρανειακών δυνάµεων. Το συµπέρασµα αυτό αφορά ιδιαιτέρως τους φορείς
µεγαλυτέρου µήκους και στην παρούσα εργασία επετεύχθη χάρη στην επιδιωχθείσα
ευκαµψία των µεσοβάθρων αλλά και του ακροβάθρου.
2) Η αντισεισµική αποδοτικότητα του προτεινοµένου συστήµατος είναι αυξηµένη στα ενιαία
συστήµατα γεφυρών µικροτέρου µήκους (2 ανοίγµατα L=68m) καθώς η αντισεισµική
συµµετοχή του συστήµατος ακροβάθρου-επιχώµατος είναι δυνατό να µειώσει τις
µετακινήσεις και κατ’ επέκτασιν την καταπόνηση των βάθρων ως και 50%. Φαίνεται ότι το
µήκος των 240m είναι ένα άνω όριο του µήκους των γεφυρών στις οποίες µπορεί να
αξιοποιηθεί η προταθείσα λύση.
3) Η λύση των οπλισµένων επιχωµάτων φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι της λύσεως των
συµβατικών επιχωµάτων αφενός λειτουργικώς, καθώς αυτά αποκρίνονται µε µειωµένες
καθιζήσεις ελαχιστοποιώντας το φαινόµενο ratcheting, αφετέρου αντισεισµικώς καθώς η
αποδοτικότητά τους στην αποµείωση των διαµήκων µετακινήσεων του καταστρώµατος
φαίνεται ως και 35% αυξηµένη σε σχέση µε την αποδοτικότητα των συµβατικών
επιχωµάτων.
4) Η παρεµβολή µίας στρώσης ευκάµπτου EPS µεταξύ του ακροβάθρου και του επιχώµατος
ελαφρύνει την λειτουργική καταπόνηση του επιχώµατος ως και 50% αλλά µειώνει την
αντισεισµική αποδοτικότητα του συστήµατος ακροβάθρου επιχώµατος ως και 25%. Η
αξιοποίηση µαλακών EPS (ή µε χαµηλό µέτρο ελαστικότητας) µικρού πάχους φαίνεται να
είναι ο βέλτιστος συµβιβασµός µεταξύ των απαιτήσεων της λειτουργικότητας και της
αντισεισµικότητας αντιστοίχως.
5) Η αποδοτικότητα του συστήµατος ακροβάθρου-επιχώµατος αυξάνεται όταν αυξάνεται η
σεισµικότητα, καθώς τα συστήµατα των γεφυρών αποκρίνονται µε µεγαλύτερες
µετακινήσεις. Ωστόσο, η αύξηση της αποδοτικότητας είναι µικρή, της τάξης του 25%, σε
σχέση µε την αύξηση της επιτάχυνσης σχεδιασµού γεγονός που αποδίδεται στην ανελαστική
συµπεριφορά του εδάφους του µεταβατικού επιχώµατος
6) Απαιτείται περισσότερη έρευνα αναφορικώς µε τη µηχανική συµπεριφορά ορισµένων
εµπλεκοµένων παραγόντων στο πρόβληµα. Ενδεικτικώς αναφέρονται η ανελαστική σεισµική
απόκριση των συµβατικών και οπλισµένων επιχωµάτων και η αποσβεστική ικανότητά τους.
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