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Λέξεις κλειδιά: Κύρια συντήρηση γεφυρών από σκυρόδεµα, οπτική και ενόργανη επιθεώρηση.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζεται σύστηµα διαχείρισης της κύριας συντήρησης δικτύου γεφυρών από
σκυρόδεµα, που αναπτύσσεται από την Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΕΟΑΕ), µε έµφαση στις µεθόδους
επιθεώρησης και αξιολόγησης της κατάστασης των γεφυρών και της ηλεκτρονικής καταγραφής των
αποτελεσµάτων τους. Το σύστηµα περιλαµβάνει την περιοδική οπτική και ενόργανη επιθεώρηση των
γεφυρών, µέθοδο αξιολόγησης της κατάστασής τους και προγραµµατισµό της έγκαιρης και τεχνικώς
επαρκούς κύριας συντήρησης (επισκευής, ενίσχυσης), στο πλαίσιο της βέλτιστης απορρόφησης των
διαθέσιµων σχετικών πόρων του Φορέα του Έργου. Με την εφαρµογή αυτού του συστήµατος στην
Εγνατία Οδό, επιδιώκεται η διασφάλιση της ανθεκτικότητας στο χρόνο, της ασφάλειας και της
ικανοποιητικής λειτουργίας των γεφυρών της.

1

EΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εγνατία Οδός είναι το µεγαλύτερο και τεχνικά δυσχερέστερο έργο οδοποιίας της χώρας µας, µήκους
670 χλµ. και περιλαµβάνει περίπου 1856 γέφυρες και µικρότερα τεχνικά, από οπλισµένο ή
προεντεταµένο σκυρόδεµα. Πολλές από τις γέφυρες της εκτίθενται ήδη στις καθηµερινές συνέπειες της
κυκλοφορίας και των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών (σε ορισµένα τµήµατα ακραίων ή έντονα
διαβρωτικών), ενώ στη διάρκεια της ζωής τους αναµένεται να εκτεθούν αρκετές φορές σε µικρούς και
µέτριους σεισµούς, χωρίς να αποκλείεται να υποστούν σηµαντικές ζηµιές από έναν καταστροφικό
σεισµό. Η περιοδική επιθεώρηση και αξιολόγηση της κατάστασης των γεφυρών της Εγνατίας Οδού
(ΕΟ), που σχεδιάσθηκαν για διάρκεια ζωής 120 ετών και έχουν τεθεί σε λειτουργία στην τελευταία
πενταετία, κρίνεται απαραίτητη από σήµερα, για την παρακολούθηση και την καθυστέρηση, µέσω
στοιχειώδους συντήρησης, του ρυθµού φθοράς τους, καθώς και για την πρόβλεψη της χρονικής στιγµής
εκδήλωσης και της έκτασης ανεπιθύµητων ζηµιών. Είναι αναγκαίο για τις αναµενόµενες µελλοντικές
σηµαντικές φθορές των γεφυρών της Εγνατίας Οδού, καθώς και για ζηµιές από ένα πιθανό
καταστροφικό συµβάν (σεισµό, κατολίσθηση, πληµµύρα), η ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης
της συντήρησης και αποκατάστασής τους από σήµερα.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης της κύριας
συντήρησης γεφυρών, που αναπτύσσεται από την Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΕΟΑΕ) σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι.
και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε το όνοµα Egnatia Bridge Management
System (ΕBMS) και το οποίο περιλαµβάνει:
1. Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων, για την καταχώρηση των δοµικών/λειτουργικών χαρακτηριστικών
των γεφυρών και των αποτελεσµάτων της επιθεώρησής τους.
2. Οπτική επιθεώρηση για την αξιολόγηση της κατάστασης των γεφυρών σύµφωνα µε εγχειρίδιο.
3. Ενόργανη επιθεώρηση για τη διάγνωση της δοµικής επάρκειας των γεφυρών και τεχνικών, µέσω
πειραµατικής αναγνώρισης των δυναµικών χαρακτηριστικών τους.
4. Λογισµικό ∆ιαχείρισης της Κύριας Συντήρησης των γεφυρών της ΕΟ, για το βέλτιστο
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προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών κύριας συντήρησης.
5. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, για τη ∆ιαχείριση της Μετασεισµικής
Επιθεώρησης, Αξιολόγησης και Αποκατάστασης του σεισµικά τρωθέντος τµήµατος γεφυρών.
Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιασθούν ειδικότερα τα τρία πρώτα συστατικά µέρη του
συστήµατος διαχείρισης γεφυρών από σκυρόδεµα της ΕΟΑΕ

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
Τα τελευταία 25 χρόνια αναπτύχθηκαν διεθνώς συστήµατα ∆ιαχείρισης Γεφυρών (Bridge Management
Systems, BMS) ως εργαλεία υποστήριξης των αρµόδιων φορέων, στο σχεδιασµό και την εφαρµογή
προγραµµάτων κύριας συντήρησης, δηλαδή επισκευής, ενίσχυσης, βελτίωσης, αποκατάστασης ή και
τµηµατικής αντικατάστασης µεγάλων συνόλων γεφυρών. Συστήµατα όπως το PΟΝTIS Bridge
Management System (Thompson, P.D. 2003) και το BRIDGIT Management System (Hawk 1995),
αναπτύχθηκαν και εφαρµόσθηκαν σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Στην Πολιτεία της Indiana αναπτύχθηκε µε κοινή προσπάθεια της Οµοσπονδιακής ∆ιεύθυνσης
Αυτοκινητοδρόµων (FHWA), του Υπουργείου Συγκοινωνιών και του Πανεπιστηµίου του PURDUE, το
Indiana Bridge Management System (IBMS), (Sinha, K.C. & Vitale J.D., 1995).
Πυρήνας και των τριών ανωτέρω συστηµάτων είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για την
καταχώρηση των χαρακτηριστικών και των περιοδικών αξιολογήσεων κατάστασης των γεφυρών. Οι
τελευταίες προκύπτουν από οπτική επιθεώρηση του συνόλου των γεφυρών κάθε 2 έτη. Η βαθµολογία
κατάστασης τους (condition rating) είναι σε 4βάθµια κλίµακα για τα δύο πρώτα συστήµατα. Για το
τρίτο σύστηµα, το ΙBMS, χρησιµοποιείται 9βάθµια κλίµακα, σε συµβατότητα µε το σύστηµα
καταχώρησης και κωδικοποίησης των γεφυρών της FHWA (1995). Στα τρία συστήµατα διεξάγεται
ανάλυση σε επίπεδο έργου προκειµένου να προσδιορισθούν µία ή περισσότερες ενέργειες κύριας
συντήρησης, ως θεραπεία της κατάστασης φθοράς τους.
Όλα τα συστήµατα ενσωµατώνουν στοχαστικά µοντέλα πρόβλεψης της φθοράς των γεφυρών, βάσει
της θεωρίας Μarkov, απαραίτητα για την ανάλυση του κύκλου ζωής των γεφυρών, δηλαδή της εξέτασης
της εξέλιξης της φθοράς στη διάρκεια της ζωής τους και του καθορισµού των χρονικών στιγµών που
απαιτούνται ενέργειες συντήρησης. Επίσης ορίζονται συναρτήσεις εκτίµησης του κόστους ενεργειών
κύριας και προληπτικής (στοιχειώδους) συντήρησης ώστε να εκτιµάται το κόστος των προτεινόµενων
ενεργειών, όπως προκύπτει από την ανάλυση σε επίπεδο γέφυρας και την ανάλυση του κύκλου ζωής
των γεφυρών.
Το τελικό επιχειρησιακό επίπεδο αυτών των συστηµάτων περιλαµβάνει τον προσδιορισµό µέσω
αλγορίθµου βελτιστοποίησης (µε χρήση µεθόδων µαθηµατικού προγραµµατισµού ή και γενετικών
αλγορίθµων) του βέλτιστου προγράµµατος κύριας συντήρησης για το χρονικό διάστηµα ανάλυσης
(πενταετία ή και µεγαλύτερο). Αντικειµενικός στόχος είναι η µέγιστη δυνατή αποκατάσταση της
ασφάλειας και λειτουργικότητας στο πλαίσιο των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων.
Ανάλογα συστήµατα έχουν ξεκινήσει να εφαρµόζονται στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια
(ΒRIME 2001). Το DANBRO στη ∆ανία έχει εφαρµοσθεί τα περισσότερα χρόνια και έχει υιοθετηθεί
από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και από χώρες της Άπω Ανατολής (Ταϊλάνδη, Μαλαισία). Σηµαντική
διαφορά των περισσοτέρων ευρωπαϊκών συστηµάτων από τα αντίστοιχα των ΗΠΑ είναι η µη υιοθέτηση
µοντέλου πρόβλεψης φθοράς και κατά συνέπεια η µη χρήση στοχαστικής µεθόδου προσδιορισµού
βέλτιστου εναλλακτικού σεναρίου κύριας συντήρησης. Συστήµατα διαχείρισης συντήρησης γεφυρών
εφαρµόζουν και άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, το Χόνγκ Κόνγκ, η Κίνα, η
Σιγκαπούρη, η Ν. Κορέα.
Το EBMS (Καρλαύτης, Κεπαπτσόγλου, Μπίτσικας, Πανέτσος, 2005 & 2006) βασίσθηκε στην
εµπειρία των συστηµάτων των Η.Π.Α. και δοµήθηκε πάνω στον πηγαίο κώδικα του συστήµατος της
Πολιτείας της Indiana (ΙΒΜS), ελήφθησαν δε υπόψη και νέες θεωρήσεις, όπως η σεισµική
διακινδύνευση και οι δοµικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες των γεφυρών της ΕΟΑΕ και
κατ’επέκταση της χώρας µας.
Στο σηµερινό σηµείο ανάπτυξης του, το ΕBMS συνδυάζει ισχυρά τεκµηριωµένη γνώση µε καινοτοµίες.
Ο πυρήνας του είναι µία εκτεταµένη ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει πληροφορίες για
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τις 1856 γέφυρες, άνω και κάτω διαβάσεις και οχετούς. Η βάση συνδέεται µε το Γεωγραφικό Σύστηµα
Πληροφοριών (GIS) της ΕΟΑΕ, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση των πολυάριθµων δυνατοτήτων
γεωγραφικής απεικόνισης, στατιστικών και διαχείρισης πληροφορίας του τελευταίου.

3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η αλµατώδης ανάπτυξη των Η/Υ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και οι αυξηµένες αποθηκευτικές
δυνατότητες τις οποίες παρέχουν έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη γρήγορων και εύχρηστων
ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων. Τέτοιες βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούνται σχεδόν από όλα τα
συστήµατα διαχείρισης γεφυρών που αναφέρθηκαν προηγουµένως, για την αποθήκευση στοιχείων που
αφορούν τα χαρακτηριστικά των γεφυρών, και τα αποτελέσµατα της επιθεώρησής τους (αξιολογήσεις
της κατάστασής τους). Τα δεδοµένα αυτά ανανεώνονται περιοδικά (συνήθως ανά δύο ή τρία χρόνια).
Η ΕΟΑΕ ανέπτυξε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων σε Oracle™ (Μπίτσικας Τ. 2005) για την
καταχώρηση, αποθήκευση και διαχείριση (αναφορές) των χαρακτηριστικών του δικτύου γεφυρών της
Εγνατίας Οδού. Τα πεδία της ηλεκτρονικής Βάσης ∆εδοµένων και η δοµή του συστήµατος
αξιολόγησης, επιλέχθηκαν βάσει σχετικού εγχειριδίου (FHWA, 1995), το οποίο περιέχει 100
διαφορετικά είδη δεδοµένων για πάνω από 650.000 γέφυρες. Οι λόγοι αυτής της επιλογής ήταν η
πληρότητά του εγχειριδίου, η ευρύτατη εφαρµογή του και η συµβατότητά του µε το σύστηµα
διαχείρισης γεφυρών Ι-ΒΜS, πάνω στο οποίο δοµήθηκε το Ε-BMS. Η Βάση ∆εδοµένων περιλαµβάνει
δεδοµένα για:
• Τη θέση των γεφυρών, ξεχωριστά για κάθε κλάδο της οδού (Θέση, τµήµα που ανήκουν στη µελέτηκατασκευή και για τη συντήρησή τους, ονοµασία, οδοί και κατηγορία οδών που διέρχονται πάνω ή
κάτω από τις γέφυρες, µέση ηµερήσια κυκλοφορία και ποσοστό βαρέων οχηµάτων, µήκος παράκαµψης
κ.α.)
• Τη γεωµετρία των γεφυρών (συνολικό µήκος, διάταξη ανοιγµάτων, πλάτος, αριθµός ανοιγµάτων,
ύψος φορέα, ύψος βάθρων κ.α.).
• Τη φέρουσα κατασκευή των γεφυρών (το είδος της διατοµής βάθρων, του φορέα, της σύνδεσής τους,
την κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος, χάλυβα, χάλυβα προέντασης, την µέθοδο κατασκευής).
• Την κλάση της γέφυρας.
• Τη σεισµική διακινδύνευση, την πλαστιµότητα και την σεισµική τρωτότητα της γέφυρας.
• Το ιστορικό και τα αποτελέσµατα επιθεωρήσεων, ανά είδος επιθεώρησης, τις αξιολογήσεις της
κατάστασης των γεφυρών.
• Το ιστορικό δράσεων κύριας συντήρησης (έκταση, είδος και κόστος υλοποιηµένων ενεργειών)
• Το φωτογραφικό υλικό και τα κατασκευαστικά σχέδια.
Αναθεωρήθηκαν τιµές αρκετών πεδίων, ενώ προστέθηκαν πολλά νέα πεδία, για να ληφθούν υπόψη
τα χαρακτηριστικά µελέτης και κατασκευής των γεφυρών της ΕΟ (κανονισµοί, τρόπος κατασκευής,
περιβάλλον, σεισµικότητα, κλάση γεφυρών, χαρακτηριστικά διατοµής οδού άνωθεν της γέφυρας, τύπος
εφεδράνων, µέθοδος προέντασης κλπ). Υιοθετήθηκε η εννεαβάθµια κλίµακα αξιολόγησης της
κατάστασης των γεφυρών, όπως και στο I-BMS, για τον προσδιορισµό των ενεργείων κύριας
συντήρησης. Η Βάση ∆εδοµένων ενηµερώνεται από τα αρχεία µελέτης, τα επιµετρητικά στοιχεία
κατασκευής γεφυρών, τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων. Η Βάση ∆εδοµένων έχει ένα φιλικό προς
το χρήστη παραθυρικό περιβάλλον και επιτρέπει πρόσβαση σε πολλούς χρήστες. Προσφέρει τη
δυνατότητα σύνταξης και εκτύπωσης αναφορών διαφόρων τύπων, που αφορούν σε µία ή σε σύνολο
γεφυρών (τµήµα, σύνολο ΕΟ), στατιστικά κατάστασης γεφυρών και αποτελέσµατα επιθεωρήσεων
γεφυρών. Η διασύνδεση της Βάσης ∆εδοµένων µε το GIS της ΕΟΑΕ, επιτρέπει την αξιοποίηση των
µεγάλων δυνατοτήτων γεωγραφικής απεικόνισης, παραγωγής στατιστικών και αναφορών και χρήσης
δεδοµένων άλλων Βάσεων ∆εδοµένων του GIS .
Η δοµική αντιπροσωπευτικότητα είναι βασική αρχή κωδικοποίησης των χαρακτηριστικών των
γεφυρών. Οι 1856 γέφυρες και τεχνικά της ΕΟ ταξινοµήθηκαν σε έντεκα αντιπροσωπευτικούς
δοµικούς τύπους µε κριτήριο τη µορφή του φορέα (κιβωτιοειδής, µε πλακοδοκούς, πλάκα), των βάθρων
(κοίλα, οµογενή µονόστηλα/ πολύστυλα, τοιχωµατικά) και τον τρόπο σύνδεσής τους (µέσω εφεδράνων,
µονολιθικά, συνδυασµός), µε στόχο την οµαδοποίηση των αξιολογήσεων κατάστασης ανά δοµικό τύπο
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και την εξαγωγή αναφορών και στατιστικών για κάθε τύπο. Η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας είναι
συµβατή µε τα δεδοµένα σεισµικής τρωτότητας που καταχωρούνται στη Βάση ∆εδοµένων και µε τον
προγραµµατισµό της ενόργανης περιοδικής παρακολούθησης των γεφυρών.
Η Βάση ∆εδοµένων που αναπτύχθηκε αποτελεί εργαλείο υποστήριξης και άλλων µορφών
καταχώρισης και διαχείρισης πληροφορίας, π.χ. µητρώο µελετών, ενώ είναι δυνατή η κατάλληλη
προσαρµογή της για την υποστήριξη των οδικών γεφυρών της χώρας µας.

4

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ

Οι οργανισµοί διαχείρισης οδικών δικτύων διεθνώς, διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις των γεφυρών
τους, συνήθως ανά διετία. Οι επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται από εξειδικευµένο, έµπειρο προσωπικό
και είναι κατά κανόνα οπτικές. ∆ιενεργείται οπτικός έλεγχος των δοµικών στοιχείων των γεφυρών (π.χ.
ρωγµές και εκτεταµένες φθορές του σκυροδέµατος, µεγάλες παραµορφώσεις/φθορές εφεδράνων,
µεγάλα βέλη κάµψης φορέα, στροφές, καθιζήσεις, υποσκαφή βάθρων - ακροβάθρων) και γίνεται χρήση
εµπειρικών τεχνικών (π.χ. η τεχνική της συρόµενης αλυσίδας). Οι επιθεωρητές συντάσσουν αναφορά
σχετικά µε την κατάσταση της γέφυρας, βαθµολογούν τα χαρακτηριστικά της σύµφωνα µε καθορισµένη
κλίµακα και προτείνουν ενέργειες συντήρησης και επιδιόρθωσης πιθανών φθορών. Οι διαδικασίες
επιθεώρησης περιγράφονται σε εγχειρίδια όπως της FHWA (2002), του AASHTO (1994), Πολιτειών
των Η.Π.Α. (Οregon 2005, Texas 2002, California 1996), άλλων κρατών. Στόχος είναι η
παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης της κατάστασης των γεφυρών και η βαθµολόγησή της.
Ακολουθεί η ενηµέρωση της Βάσης ∆εδοµένων µε τα ευρήµατα της επιθεώρησης, που είναι απαραίτητο
δεδοµένο για το σχεδιασµό του αναγκαίου προγράµµατος συντήρησης.
Η ΕΟΑΕ αναπτύσσει (Πανέτσος κ.α. 2005) διαδικασία και αναλυτικό εγχειρίδιο οπτικής
επιθεώρησης, τα οποία εφαρµόζει στα κατασκευασµένα τµήµατα της ΕΟ, βάσει των αναλυτικών
εγχειριδίων που αναφέρθηκαν. Το περιεχόµενο της οπτικής επιθεώρησης και η µεθοδολογία
αξιολόγησης των ευρηµάτων της εξυπηρετούν τη δοµή και φιλοσοφία του Ε-BMS. Αναλυτικότερα:
(α) Έγινε για τους βασικούς δοµικούς τύπους γεφυρών και τεχνικών της ΕΟ, αναλυτική περιγραφή των
βασικών δοµικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους και των πιο συνηθισµένων φθορών που
εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι ακόλουθες είναι οι βασικές κατηγορίες
φθορών που τυχόν ενδείξεις τους πρέπει να αναζητηθούν κατά την επιθεώρηση σε όλη την έκταση του
φορέα, και η ποσοτική τους εκδήλωση πρέπει να αποτιµηθεί:
• Ρωγµές σκυροδέµατος (εύρος, θέση, διέυθυνση κ.α)
• Επιφανειακές φθορές σκυροδέµατος και προεντεταµένου σκυροδέµατος, όπως εξάνθηση,
αποφλοίωση, εκτίναξη κ.α (έκταση, σχήµα, κ.α.) και απώλεια διατοµής εκτεθειµένου οπλισµού.
• Φθορές εφεδράνων (µεταλλικά στοιχεία αγκύρωσης, ελαστοµερείς στρώσεις κ.α.) και µη
αναµενόµενες παραµορφώσεις.
• Φθορές αρµών διαστολής (µεταλλικά και ελαστοµερή στοιχεία, κοχλίωση κ.α.).
• Υποσκαφή θεµελίων
• Καθιζήσεις, στροφές θεµελίων βάθρων και ακροβάθρων.
• Καταστροφές από προσκρούσεις οχηµάτων.
• Κατολισθήσεις και κινήσεις πρανών θεµελίωσης βάθρων.
• Ρωγµές, φθορές, παραµορφώσεις µη φερόντων στοιχείων (κιγκλιδώµατα, κατάστρωµα κ.α.)
(β) Αναπτύχθηκε διαδικασία και µέθοδος αξιολόγησης των ευρηµάτων της οπτικής επιθεώρησης βάσει
της σηµασίας τους, του είδους τους και της έκτασής τους στο φορέα της γέφυρας. Στη συνέχεια δίνεται
βαθµολογία κατάστασης για τα επιµέρους δοµικά στοιχεία (θεµέλιο, βάθρο, δοκός φορέα, εφέδρανο,
κατάστρωµα), τα δοµικά τµήµατα της γέφυρας (υποδοµή, ανωδοµή) και τη γέφυρα ως σύνολο. Τα
κριτήρια αξιολόγησης και βαθµολογίας κατάστασης ορίζονται για κάθε δοµικό στοιχείο και δοµικό
τµήµα της γέφυρας στο εγχειρίδιο της οπτικής επιθεώρησης. Η κλίµακα της βαθµολογίας είναι 4βάθµια
για τα επιµέρους δοµικά στοιχεία και τα αποτελέσµατά της οδηγούν στην 9βάθµια βαθµολογία των
δοµικών τµηµάτων και της γέφυρας. Οι βαθµολογίες της γέφυρας δίνονται για τις εξής κατηγορίες:
• ∆οµική επάρκεια
• Λειτουργική επάρκεια (γεωµετρικά χαρακτηριστικά, ελεύθερα ύψη, αποστάσεις κα)
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• Κίνδυνος υποσκαφής
• Φέρουσα ικανότητα σε φορτία κυκλοφορίας
• Κίνδυνος καθιζήσεων
• Κίνδυνος πληµµύρας
Η εννεαβάθµια βαθµολογία ορίζεται ως ακολούθως:
9- 8 : Άριστη ή πολύ καλή κατάσταση, για γέφυρες που πληρούν ή υπερπληρούν τις απαιτήσεις της
µελέτης, των σύγχρονων κανονισµών, και των προδιαγραφών λειτουργίας (Εθνικών ή του Φορέα).
7- 3 : ∆ιαφορετικής έκτασης φθορές που είναι επιδιορθώσιµες, χωρίς κλείσιµο της γέφυρας.
2
: Κρίσιµη αλλά επιδιορθώσιµη κατάσταση χωρίς να αποκλείεται κλείσιµο της γέφυρας.
1
: Κλείσιµο της γέφυρας στην κυκλοφορία και καθολική επισκευή.
0
: Aστοχία της γέφυρας, εκτός λειτουργίας, χρήζει άµεσης αντικατάστασης.
Με τους βαθµούς 1 - 7 αποτιµάται ποσοτικά και ποιοτικά η έκταση και η σηµασία των φθορών/ζηµιών
και προτείνονται οι κατάλληλες ενέργειες κύριας συντήρησης (επισκευές), που µπορεί να είναι ακόµη
και αντικατάσταση δοµικού τµήµατος. Η εφαρµογή των παραπάνω σε µεγάλο τµήµα κατασκευασµένων
γεφυρών της ΕΟ, 100 γέφυρες και τεχνικά όλων των δοµικών τύπων, έδωσε τα αποτελέσµατα και τη
βαθµολογία της κατάστασής τους, όπως δίνονται στα γραφήµατα των εικόνων 1, 2.
0
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Επιφανειακές φθορές σκυροδέµατος λόγω ανεπαρκούς
στεγάνωσης (αρµών,φρεατίων κτλ.)
Κακή συµπύκνωση/διάβρωση µη εγκιβωτισµένου
µεταβατικού επιχώµατος
Φθορές ελαστοµερούς/ ασφαλτικού κονιάµατος/
κοχλίωσης αρµών
Κακοτεχνίες σκυροδέτησης (µη τήρηση
επικαλύψεων/γυµνοί οπλισµοί)
Επιφανειακές φθορές από προσκρούσεις
Φθορές /Ενδείξεις κακής τοποθέτησης/λειτουργίας
εφεδράνων
Ρωγµές σκυροδέµατος
Κ∆ Κάτω ∆ιάβαση
ΓΕ Γέφυρα

Καθίζησεις-στροφές τοίχων αντιστήριξης ακροβάθρων

Εικόνα 1. Αποτελέσµατα Επιθεώρησης κατασκευασµένων γεφυρών της ΕΟ
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Εικόνα 2. Βαθµολογία Κατάστασης των επιθεωρηµένων γεφυρών της ΕΟ.
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ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ

Η οπτική επιθεώρηση είναι δύσκολη, χρονοβόρα, δαπανηρή σε ειδικά µέσα πρόσβασης και προσωπικό
και περιορισµένης ακρίβειας, στην περίπτωση πολλών γεφυρών µε µεγάλα ανοίγµατα και ψηλά βάθρα,
σε έντονο ανάγλυφο. Για ορισµένες γέφυρες που αποτελούν ελληνικό ρεκόρ για το µέγιστο άνοιγµα/
συνολικό µήκος τους (235µ/1000µ αντίστοιχα), απαιτούνται εξελιγµένες και ακριβέστερες τεχνικές
επιθεώρησης και µέθοδοι αξιολόγησης της δοµικής κατάστασής, λόγω της έκτασής και της
πολυπλοκότητάς τους.
Αναπτύχθηκε και εφαρµόσθηκε από την ΕΟΑΕ ένας νέος τύπος επιθεώρησης, µε την χρήση ειδικών
δικτύων οργάνων, που εγκαθίστανται προσωρινά /ή µόνιµα πάνω στις γέφυρες, για την παρακολούθηση
της δυναµικής τους απόκρισης (µέτρηση επιταχύνσεων) λόγω περιβαλλοντικών (ambient) διεγέρσεων
(άνεµος, κυκλοφορία κ.λ.π.). Η ενοργάνωση µε δίκτυα επιταχυνσιογράφων γεφυρών για την µέτρηση
της δυναµικής τους απόκρισης (επιταχύνσεις) είναι ευρύτατα διαδεδοµένη διεθνώς (Pappa and Ibrahim,
1981, Huang et al. 1999, Peeters and De Roeck 2001, Doebling et al. 2001), ενώ και στη χώρα µας έχει
εφαρµοσθεί στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και παλιότερα στην γέφυρα του Ευρίπου από το Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
και σε µικρότερες γέφυρες, κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς.
5.1 Ενοργάνωση γεφυρών και τηλεµατική παρακολούθηση της ∆υναµικής συµπεριφοράς τους
∆ύο κατασκευασµένες, σε κυκλοφορία, γέφυρες της Εγνατίας Οδού επιλέχθηκαν για να ενοργανωθούν
µε κριτήριο τη δοµική αντιπροσωπευτικότητά τους, την κανονικότητά τους (ως προς την κατανοµή
µάζας και ακαµψίας) και το µεσαίο µήκος τους, όχι µεγαλύτερο των 200µ. (εικόνες 3, 4, 5). ∆ίκτυο 24
µονοαξονικών αισθητηρίων (force balanced) εγκαταστάθηκε στις άκρες του καταστρώµατος των δύο
γεφυρών, στις δοκούς έδρασης των βάθρων (γέφυρα Γ2) και στη βάση των µεσοβάθρων (γέφυρα Γ9)
και συνδέθηκαν µε καλώδιο µε συνολικά τέσσερις 12κάναλες καταγραφικές µονάδες. Οι καταγραφικές
µονάδες στα πεζοδρόµια των γεφυρών, µε ειδικό καλώδιο διασύνδεσης καταγράφουν συγχρονισµένα.
Εξοπλίσθηκαν µε εξωτερικά µόντεµ κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS, για την τηλεµατική εκτέλεση
ρυθµίσεων και την µεταφορά (υπό προϋποθέσεις) καταγραφών.

Εικόνες 3,4,5 Χαραδρογέφυρες της ΕΟ: Γ2, παράκαµψης Καβάλας, Γ9, Βέροιας – Πολυµύλου.
Με κατάλληλες ρυθµίσεις των συστηµάτων (επί τόπου ή τηλεµατικά) αποφεύγεται γρήγορη εξάντληση
της διαθέσιµης µνήµης των καταγραφικών µονάδων και γίνεται επιλεκτική καταγραφή µόνο των
ισχυρότερων εκ των µικρών (της τάξης των 2 – 10 τοις %ο του g) ταλαντώσεων λόγω κυκλοφορίας.
Έτσι υπάρχει ετοιµότητα για την καταγραφή ενός πιθανού ασθενούς σεισµού. Το συνολικό εγχείρηµα
της ενοργάνωσης υλοποιήθηκε χάρη και στην επιστηµονική και τεχνική βοήθεια του Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
5.2 Ανάπτυξη λογισµικού µορφικής αναγνώρισης
Ένα φιλικό προς το χρήστη λογισµικό µορφικής αναγνώρισης, µε γραφικό περιβάλλον αναπτύχθηκε
από το εργαστήριο ∆υναµικής Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Παυλίδου 2003,
Karakostas et al. 2003, Papadimitriou et al. 2004), σε συνεργασία µε την Εγνατία Οδό (Panetsos et al.
2006). Εφαρµόσθηκε για την αναγνώριση των µορφικών χαρακτηριστικών (ιδιοσυχνοτήτων,

15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου., 2006

6

ιδιοµορφών, ποσοστών απόσβεσης) των υπό παρακολούθηση γεφυρών, µέσω της επεξεργασίας των
καταγεγραµµένων χρονοϊστοριών ταλάντωσης (επιτάχυνσης).
Οι καταγραφές – µετρήσεις αποτελούνται είτε από xαµηλού εύρους περιβαλλοντικές ταλαντώσεις
της γέφυρας, που διεγείρονται από την κυκλοφορία και τον άνεµο, είτε από ταλαντώσεις εκ σεισµού.
∆ιάφορες µεθοδολογίες µορφικής αναγνώρισης τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο των
συχνοτήτων έχουν ενσωµατωθεί.
Για την περίπτωση των περιβαλλοντικών ταλαντώσεων, γίνεται χρήση µεθοδολογίας βάσει της
οποίας, µε άγνωστη την χρονοϊστορία διέγερσης της γέφυρας (output only model), αναγνωρίζονται ως
µορφικές παράµετροι του συστήµατος (ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές, ποσοστά απόσβεσης) αυτές για τις
οποίες το µητρώο φασµατικής πυκνότητας, που «προβλέπει» το ιδιοµορφικό µοντέλο, προσεγγίζει
καλύτερα (µέσω ελαχιστοποίησης µίας σταθµισµένης διαφοράς) το µητρώο φασµατικής πυκνότητας
των µετρηµένων χρονοϊστοριών επιτάχυνσης.
Για την περίπτωση των σεισµικών ταλαντώσεων, γίνεται χρήση µεθοδολογιών µορφικής
αναγνώρισης για γνωστές χρονοϊστορίες διέγερσης και ταλάντωσης της γέφυρας, τόσο στο πεδίο του
χρόνου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων. Αναγνωρίζονται οι µορφικές παράµετροι (ιδιοσυχνότητες,
ιδιοµορφές, ποσοστά απόσβεσης) µέσω της ελαχιστοποίησης µίας σταθµισµένης διαφοράς, µεταξύ των
καταγεγραµµένων χρονοϊστοριών απόκρισης (ή των µετασχηµατισµών Fourier) και των χρονοϊστοριών
απόκρισης (ή των µετασχηµατισµών τους Fourier), οι οποίες «υπολογίζονται» από το ιδιοµορφικό
µαθηµατικό µοντέλο (για τις µετρηµένες χρονοϊστορίες εισαγωγής της σεισµικής διέγερσης στα θεµέλια
της γέφυρας).
∆ιάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης, περιλαµβανοµένων και γενετικών αλγορίθµων
χρησιµοποιούνται για την επίλυση των ανωτέρω προβληµάτων βελτιστοποίησης.
Οι χρονοϊστορίες περιβαλλοντικής ταλάντωσης µετρώνται εύκολα µέσω των εγκατεστηµένων
δικτύων επιταχυνσιοµέτρων. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν καταγραφές ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
µε στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης πιθανής φθοράς, ή καταγραφές πρίν και µετά από ένα
σεισµό, για τη διάγνωση σηµαντικών δοµικών αλλοιώσεων-ζηµιών της γέφυρας. Αναγνωρίζονται τα
δυναµικά χαρακτηριστικά της γέφυρας, σύµφωνα µε τις ανωτέρω µεθόδους, µε στόχο την αξιολόγηση
των παραδοχών της µελέτης και της πραγµατικής δοµικής κατάστασης της γέφυρας.
Οι δύο ενοργανωµένες γέφυρες δόθηκαν στην κυκλοφορία το 2002 (Γ2, 2η Χαραδρογέφυρα
Παράκαµψης Καβάλας) και το 2004 (Γ9, Χαραδρογέφυρα τµήµατος Πολυµύλου- Κουλούρας). Κατά
συνέπεια δεν αναµένεται η διάγνωση σηµαντικών φθορών, οι οποίες να έχουν αλλοιώσει τα δυναµικά
χαρακτηριστικά των γεφυρών. Η αξιολόγηση των παραδοχών της µελέτης των δύο δοµικά
αντιπροσωπευτικών γεφυρών και η αρχική πειραµατική αναγνώριση των ιδιοτήτων µάζας/ ακαµψίας/
απόσβεσης, είναι πολύ σηµαντικές για την παρακολούθηση της δοµικής φθοράς τους (µέσω περιοδικής
ενοργάνωσης), για την έγκαιρη και µε ακρίβεια µελλοντική διάγνωση σηµαντικών ζηµιών και για τον
εντοπισµό τυχόν αποκλίσεων της κατασκευής από την µελέτη. Η εφαρµογή του λογισµικού πακέτου για
την επεξεργασία µετρήσεων περιβαλλοντικών ταλαντώσεων των δύο ενοργανωµένων γεφυρών,
οδήγησε στην αναγνώριση των σηµαντικότερων ιδιοσυχνοτήτων και ποσοστών απόσβεσης τους, όπως
δίνονται στον Πίνακα 1:
Πίνακας 1. Ιδιοσυχνότητες, ποσοστά απόσβεσης αναγνωρισµένων ιδιόµορφων των δύο γεφυρών της ΕΟ

No Αναγνωρισµένες
Ιδιοµορφές
Γέφυρας Γ2
1
1η εγκάρσια

Hz

0.807

2

1η διαµήκης

1.293

3

1η στροφ. r, z

1.614

Αναγνωρισµένες
Ιδιοµορφές
Γέφυρας Γ9

Hz

Απόσβεση
ζ%

2,2

1η εγκάρσια

3,3

5,3

1η στροφ. r, z

5,4

1η καµπτική

1,12
0
1,19
0
2,13
0

Απόσβεση
ζ%
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4,7
0,3

7

4

2η εγκάρσια

2.358

5

1η καµπτική

3.405

6

2η καµπτική

3.455

7

3η καµπτική

3.510

1,2

2η καµπτική

1,2

2η εγκάρσια

1,05

3η καµπτική

1,07

1η Στροφική φορέα

3,07
0
4,09
0
6,66
0
7,72
0

0,46
4,1
0,45
0,52

5.3 Αναθεώρηση ∆υναµικών Μοντέλων και διάγνωση ζηµιών.
Ειδικές µέθοδοι αναγνώρισης, οι οποίες συνδυάζουν την πληροφορία που έχει αποκτηθεί από τις
µετρήσεις των δικτύων αισθητήρων, µε την θεωρητική πληροφορία που εξάγεται από µοντέλο
πεπερασµένων στοιχείων (που προσοµοιώνει την µηχανική συµπεριφορά και την φθορά του φορέα της
γέφυρας), έχουν αναπτυχθεί διεθνώς (Papadimitriou 2004c, Doebling et al. 2001, Katafygiotis et. al.,
2000, Papadimitriou et. al. 1997,. Alvin et. Al 1997, Beck and Vanic 1996, Farhat et. al. 1993), για τη
διάγνωση της δοµικής ακεραιότητας, της θέσης, της έκτασης και του είδους της ζηµιάς.
Η διάγνωση της ζηµιάς βασίζεται στις µορφικές παραµέτρους που αναγνωρίσθηκαν από τα
µετρηµένα περιβαλλοντικά δεδοµένα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας των γεφυρών. Όταν οι
ιδιοµορφικές παράµετροι αναγνωρίζονται µε την χρήση της µεθοδολογίας της προηγούµενης
παραγράφου (Παυλίδου 2003), χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα για την αναθεώρηση των γραµµικών
ελαστικών δυναµικών µοντέλων των γεφυρών που ενοργανώθηκαν (Haralampidis et al., 2005). Γίνεται
χρήση µίας υπολογιστικά αποτελεσµατικής µεθοδολογίας (αναθεωρούνται οι φυσικές ιδιότητες του
φορέα, όπως η µάζα και η δυσκαµψία), η οποία αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο της ∆υναµικής των
Συστηµάτων του Παν. Θεσσαλίας (Papadimitriou 2004, Χριστοδούλου 2006). Σύµφωνα µε αυτή, το
µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων παραµετροποιείται µε ένα σετ παραµέτρων Θi που είναι δυνατόν να
αντιπροσωπεύει ιδιότητες µάζας και δυσκαµψίας σε επίπεδο στοιχείου ή υποφορέα. Ιδιότητες
πεπερασµένων στοιχείων σε ένα τέτοιο σετ παραµέτρων µπορεί να είναι το µέτρο ελαστικότητας
πολλαπλασιασµένο µε την ροπή αδρανείας, για το φορέα και τα βάθρα, Ε*Ι, ελατηριακές σταθερές
προσοµοίωσης των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων GA/h, και άλλες.
Κατάλληλοι υπολογιστικά αλγόριθµοι αναπτύχθηκαν για να αναθεωρήσουν τις τιµές των
παραµέτρων που ορίζονται από το χρήστη. Ο στόχος µίας µεθοδολογίας αναθεώρησης βασισµένης σε
ιδιοµορφικό µοντέλο είναι η εύρεση τιµών των παραµέτρων που ορίζονται από το χρήστη, που να
οδηγούν στη σύγκλιση των δυναµικών χαρακτηριστικών του µοντέλου πεπερασµένων στοιχείων µε
αυτά που αναγνωρίσθηκαν πειραµατικά. Η χρησιµοποιηθείσα µεθοδολογία ψάχνει για τις βέλτιστες
τιµές των φυσικών ιδιοτήτων που ελαχιστοποιούν ένα µέτρο προσέγγισης µεταξύ των ιδιοσυχνοτήτων
και ιδιοµορφών του µοντέλου και αυτών που έχουν αναγνωρισθεί.
Οι προηγούµενες µεθοδολογίες ενσωµατώθηκαν σε κατάλληλο λογισµικό µε εύχρηστο γραφικό
περιβάλλον που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Χριστοδούλου 2006) για την
αναγνώριση µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων και εκτίµηση των προαναφερθεισών ιδιοτήτων
δυσκαµψίας και µάζας σε επίπεδο δοµικού στοιχείου ή και ολόκληρου υποφορέα. Η αναθεώρηση των
µοντέλων και η διάγνωση βλαβών επιτυγχάνεται µέσω αποτελεσµατικών µεθόδων βελτιστοποίησης. Το
λογισµικό εφαρµόστηκε για την αναθεώρηση του µοντέλου πεπερασµένων στοιχείων της δεύτερης
χαραδρογέφυρας της Καβάλας. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής δίνονται στους πίνακες 2,3.
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Πίνακας 2. Βέλτιστες εκτιµήσεις των παραµέτρων Θi
Παράµετροι
θ1 (φορέας)
θ2 (εφέδρανα A2)
θ3 (εφέδρανα A1)
θ4 (βάθρα M1, M3)
θ5 (βάθρο M2)
θ6 (εφέδρανα M1,Μ3)
θ7 ( εφέδρανα M2)

Αρχικές Εκτιµήσεις
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Βέλτιστες Εκτιµήσεις
1.5550
7.7926
6.8228
1.4030
1.3514
6.7420
6.2160

Πίνακας 3. Μετρηθείσες και εκτιµώµενες ιδιοσυχνότητες (Ηz)
Μετρηθείσες ιδιοσυχνότητες
wm, (Hz)
η
1 εγκάρσια
0.8068
1η διαµήκης
1.2930
η
1.6140
1 στροφ. r, z
2η εγκάρσια
2.3580
η
3.4050
1 καµπτική
2η καµπτική
3.4550
η
3.5100
3 καµπτική
Ιδιοµορφή

Εκτιµώµενες ιδιοσυχνότητες
we, (Hz)
0.8063
1.208
1.444
2.580
3.470
3.518
3.571

(we-wm) / wm (%)
-0.06
-6.50
-10.5
9.40
1.90
1.80
1.70

Εικόνες 6, 7. Κακή εγκατάσταση εφεδράνων Α1, τοπική κατολίσθηση, κράτηµα φορέα στο Α2
Σηµειώνεται ότι η βέλτιστη εκτίµηση της δυστµησίας των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων είναι
σηµαντικά µεγαλύτερη (6-7 φορές) της αντίστοιχης της µελέτης, που οφείλεται στη πολύ µικρή τάξη
µεγέθους των παραµορφώσεων που εισάγει η ταλάντωση εκ κυκλοφορίας. Τα εφέδρανα των
ακροβάθρων Α2 εκτιµήθηκαν 14% πιο δύστµητα από τα εφέδρανα των ακροβάθρων Α1, που είναι σε
συµφωνία µε ενδείξεις που παρατηρήθηκαν κατά την οπτική επιθεώρηση της γέφυρας, όπως η κακή
εγκατάσταση των εφεδράνων στο Α1 και το πιθανό κράτηµα του φορέα από τοπική κατολίσθηση στο
Α2 (εικός 6, 7). Οι ακαµψίες φορέα και βάθρων εκτιµήθηκαν 40 -50% µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες
της µελέτης, που επίσης οφείλεται στις µικρού εύρους ταλαντώσεις εκ κυκλοφορίας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αναπτύχθηκαν, στο πλαίσιο ενός συστήµατος κύριας συντήρησης γεφυρών της ΕΟ, µεθοδολογίες και
διαδικασίες για την οπτική και την ενόργανη επιθεώρηση γεφυρών από σκυρόδεµα, µε στόχο την
αρχική αξιολόγηση της δοµικής και λειτουργικής επάρκειάς τους και τη βαθµολογία της κατάστασής
τους. Μία εκτεταµένη ηλεκτρονική βάση δεδοµένων δηµιουργήθηκε για την καταγραφή των
αποτελεσµάτων της επιθεώρησης και όλων των βασικών χαρακτηριστικών των γεφυρών.
Εφαρµόσθηκαν τόσο η οπτική όσο και η ενόργανη επιθεώρηση σε κατασκευασµένες γέφυρες της ΕΟ
και αναγνωρίσθηκαν µικρής έκτασης και σηµασίας φθορές, που προήλθαν από την 5ετή έκθεση των
γεφυρών σε λειτουργικά και περιβαλλοντικά φορτία σε συνδυασµό µε ορισµένες µικρής σηµασίας και
έκτασης κακοτεχνίες και κατασκευαστικές παραλείψεις. Η ενόργανη επιθεώρηση επιβεβαιώνει τα
αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης και βοηθά σηµαντικά στην ακριβέστερη ποσοτική και στην
ποιοτική αποτίµησή τους, για τη διάγνωση της δοµικής επάρκειας των γεφυρών και την αναγνώριση
πιθανών αποκλίσεων από την µελέτη. Το σύστηµα κύριας συντήρησης της ΕΟ αναπτύσσεται µε την
συγχρηµατοδότηση της ΓΓΕΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΠΑΝκωδικός έργου ∆Π15.
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