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Σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης
της δοµικής ακεραιότητας των γεφυρών από σκυρόδεµα
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Structural Health Monitoring of the Egnatia Motorway
concrete bridges
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από σκυρόδεµα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά
αποτελέσµατα της οκταετούς ενόργανης παρακολούθησης, µε δίκτυα
αισθητήρων, της µηχανικής συµπεριφοράς, υπό λειτουργικές και σεισµικές
δράσεις, γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού. Πρώτα, µέσω της
ενόργανης
παρακολούθησης
καταγράφονται
µετρήσεις
επιτάχυνσης,
παραµόρφωσης, µετακίνησης, ταχύτητας ανέµου και θερµοκρασίας, ενός
ελάχιστου αριθµού κρισίµων σηµείων των γεφυρών. Κατόπιν, µε την χρήση
ειδικών µεθοδολογιών και υπολογιστικών κωδίκων, που εφαρµόζονται για την
αξιολόγηση της δοµικής κατάστασης των ενοργανωµένων γεφυρών, προκύπτουν
αποτελέσµατα, που αφορούν στην αναγνώριση των δυναµικών χαρακτηριστικών
(ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές) των γεφυρών και στον αναλυτικό προσδιορισµό των
παραµέτρων ακαµψίας και αντοχής τους. Τέλος, τα αποτελέσµατα αυτά
χρησιµοποιούνται για την αναθεώρηση των δυναµικών προσοµοιώσεων των
γεφυρών, ώστε τα σχετικά αναλυτικά αποτελέσµατα να ταυτίζονται µε τα
πειραµατικώς αναγνωρισµένα δυναµικά χαρακτηριστικά τους.
ABSTRACT : Ιn this paper, results from monitoring many reinforced concrete
bridges of Egnatia Motorway, Northern Greece, by installed sensor networks, are
given. The main scope of this continuous instrumental monitoring of selected
bridges of the Egnatia Motorway is to measure strain, acceleration, displacement
and temperature fields on a few critical points/sections of the bridge structure, in
order to evaluate their static and dynamic performance, when subjected to ambient
or seismic excitations. By the use of special software and methodologies, the
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dynamic characteristics of the bridges are identified and then their dynamic
models are updated such as to fit the experimentally identified properties. Useful
conclusions are also presented for supporting the final structural evaluation of the
bridges and the decision of the extent and the type of repairs.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ενόργανη παρακολούθηση των δοµικών κατασκευών είναι µία
συµπληρωµατική µέθοδος δοµικού ελέγχου τους, που µπορεί να υποστηρίξει την
επαρκή, έγκαιρη και οικονοµική συντήρησή τους µε στόχο την ενίσχυση της
ανθεκτικότητάς τους στον χρόνο. Υλοποιείται µε δίκτυα ειδικών οργάνων
(αισθητήρων), που εγκαθίστανται στην επιφάνεια ή ενσωµατώνονται στην µάζα
του φορέα των κατασκευών (Σχήµα 1.). Ο στόχος είναι η καταγραφή, µε ειδικές
καταγραφικές µονάδες, βασικών παραµέτρων της µηχανικής απόκρισης των
δοµικών κατασκευών, όπως η επιτάχυνση, η παραµόρφωση και η µετακίνηση,
υπό συνήθεις και σεισµικές δράσεις. Η καταγραφή αυτή περιλαµβάνει την αρχική
µέτρηση, όπου αυτή είναι διαθέσιµη κατά την έναρξη της λειτουργίας τους, και
τις περιοδικές µετρήσεις (µε συχνότητα µηνών ή ετών).

Σχήµα 1. Αισθητήρες δυναµικής µέτρησης: (α) παραµόρφωσης, (β) µετακίνησης αρµού

Η ως άνω ενόργανη παρακολούθηση συνδυάζεται µε/και συµπληρώνει τις
ακόλουθες κύριες µεθόδους δοµικού ελέγχου, που εφαρµόζονται για τις γέφυρες
από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού:
1. Οπτική επιθεώρηση.

Ο εξ’επαφής λεπτοµερής οπτικός έλεγχος όλων των δοµικών και λειτουργικών
στοιχείων των γεφυρών από σκυρόδεµα είναι ο παραδοσιακός και ιδιαίτερα
χρήσιµος πρωτογενής δοµικός έλεγχος. Εξετάζονται τουλάχιστον µία φορά κάθε
δύο χρόνια (τακτική κύρια οπτική επιθεώρηση) και εκτάκτως µετά από εντοπισµό
ενδείξεων βλάβης (έκτακτη οπτική επιθεώρηση) όλα τα βασικά δοµικά στοιχεία
της κατασκευής: Βάθρα, ακρόβαθρα, πτερυγότοιχοι, εφέδρανα, φορείς
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(κιβωτιοειδείς, πλακοδοκοί, πλάκες), αρµοί διαστολής, πεζοδρόµια. Τα βασικά
δοµικά στοιχεία ελέγχονται εξ’επαφής για τις ακόλουθες περιβαλλοντικές και
άλλες επιδράσεις: ρηγµατώσεις, επιφανειακές φθορές (αποφλοίωση, απολέπιση,
εξάνθηση, αποχρωµατισµός, διόγκωση κ.α.), οξείδωση, απώλεια διατοµής,
διαρροή ή θραύση οπλισµού, µη αναµενόµενη τοπική ή συνολική παραµόρφωση βλ. π.χ. Σχήµα 2(α).

Σχήµα 2. Αποτελέσµατα οπτικής επιθεώρησης: (α) Απώλεια διατοµής οπλισµού
λόγω οξείδωσης, (β) Υποσκαφή µεσοβάθρου

Σηµαντικές ενδείξεις, που αφορούν εµµέσως στη δοµική ακεραιότητα των
γεφυρών και καταγράφονται χωριστά, είναι π.χ.:
(1). H υποσκαφή, λόγω πληµµυρικών παροχών, των επιφανειακών ή βαθειών
θεµελιώσεων- βλ. Σχήµα 2(β).
(2). Οι στροφές και καθιζήσεις των βάθρων, ακροβάθρων και πτερυγότοιχων
(γέφυρες).
(3). Οι µετακινήσεις – παραµορφώσεις των στηθαίων, κιγκλιδωµάτων, συλλεκτήριων
αποχετευτικών αγωγών και εν γένει των µη δοµικών συστηµάτων εκ της παραµόρφωσης
του φορέα στον οποίο αναρτώνται ή πακτώνονται.

Τα ευρήµατα τοπικών βλαβών της οπτικής επιθεώρησης είναι αυτά που καλείται
να ερµηνεύσει η ενόργανη επιθεώρηση που ακολουθεί, κυρίως ως προς την
επιρροή των τοπικών βλαβών στην συνολική δοµική ακεραιότητα του δοµικού
στοιχείου ή του φορέα.
2. Μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέµατος
Η κρουσιµέτρηση - σχετ. Σχήµα 3 -και η µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης των
υπερήχων δίνουν χρήσιµες πληροφορίες για την σκληρότητα, την αντοχή και το
δυναµικό µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος και σε συνδυασµό µε
περιορισµένης έκτασης συµβατικούς ελέγχους (πυρήνες) αποτελούν αρκετά
αξιόπιστη πειραµατική εκτίµηση της οµοιογένειας και της µέσης τιµής των
ιδιοτήτων αυτών.
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Σχήµα 3. Αποτελέσµατα κρουσιµέτρησης κατά µήκος του φορέα της γέφυρας Γ10,
κατηγορίας αντοχής σκυροδέµατος Β45, στο τµήµα 5.1. (Πολύµυλος-Λευκόπετρα) της
Εγνατίας Οδού (60 µετρήσεις/σπόνδυλο).

Είναι απαραίτητο και ιδιαίτερα χρήσιµο να έχουν προσδιορισθεί οι παραπάνω
ιδιότητες ώστε τυχόν διαφορές µεταξύ της µηχανικής απόκρισης των ενόργανων
µετρήσεων και του µοντέλου να µπορούν ευκολότερα και πιο αξιόπιστα να
αξιολογηθούν.
3. Γεωδαιτική παρακολούθηση µετακινήσεων και µικροµετακινήσεωv.
Αυτή γίνεται µε χρήση τοπογραφικών οργάνων, χωροβάτη, γεωδαιτικού σταθµού
ή και σαρωτή laser και µε τη βοήθεια εγκατεστηµένων τοπογραφικών στόχων,
ανακλαστήρων. Η συσχέτιση των τοπογραφικών µετρήσεων µε τις ενόργανες
µετρήσεις αφορά κυρίως στην στατική συµπεριφορά των κατασκευών υπό φορτία
που ασκούνται «αργά», µε αµελητέα χρονική διακύµανση της τιµής τους.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Η χάραξη σύγχρονων αυτοκινητοδρόµων σε δύσκολο ορεινό ανάγλυφο, όπως
συµβαίνει σε πολλά τµήµατα της Εγνατία Οδού, απαιτεί την κατασκευή
χαραδρογεφυρών και κοιλαδογεφυρών µεγάλου µήκους, µε πολύ ψηλά βάθρα. Η
ορθή χρήση των σύγχρονων µεθόδων και λογισµικών Στατικής και ∆υναµικής
Ανάλυσης και η πιστή εφαρµογή των Κανονισµών οδηγεί εν γένει σε ασφαλή
σχεδιασµό για τις φορτίσεις και τους καταναγκασµούς που θα επιβληθούν στην
γέφυρα κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ωστόσο οι ακόλουθοι παράγοντες
µπορούν να µεταβάλουν δυσµενώς τις αρχικές προβλέψεις, και συνεπώς πρέπει η
επίδρασή τους στη λειτουργική και δοµική ακεραιότητα της γέφυρας να
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αποτιµάται µέσω συµπληρωµατικών δοµικών ελέγχων, όπως της ενόργανης
παρακολούθησης:
•

•

•

•

•

•

H έκθεση της γέφυρας σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, ιδιαίτερα
όταν συνυπάρχουν εκτεταµένες κακοτεχνίες και κατασκευαστικές
αποκλίσεις, είναι ένας παράγοντας πρόωρης εκδήλωσης σηµαντικών
φθορών (π.χ. ενανθράκωση του σκυροδέµατος, απώλεια διατοµής
οπλισµού λόγω οξείδωσης). Ως γνωστόν, η σηµαντική απώλεια διατοµής
οπλισµού προκαλεί ρηγµάτωση και απώλεια διατοµής σκυροδέµατος.
Συνεπώς επηρεάζει την ακαµψία του φορέα της γέφυρας.
Κατά τον σχεδιασµό γεφυρών µε πολύ µεγάλα χαρακτηριστικά (ύψος
βάθρων, µήκος ανοίγµατος και συνολικό µήκος, βάθος θεµελίωσης), ή
γεφυρών µε µη κανονική κατανοµή µάζας και ακαµψίας, η αυτονόητη
συµµόρφωση µε τους εν ισχύ κανονισµούς µπορεί να µη είναι αρκετή για
την ασφαλή πρόβλεψη της συµπεριφοράς τους στην πράξη. Έτσι
απαιτείται συνήθως, ιδιαίτερα για αυτές τις γέφυρες, η αρχική και στην
συνέχεια η τακτική ενόργανη παρακολούθηση τους, ώστε να µετρηθεί, να
αναλυθεί και να γίνει κατανοητή η πραγµατική µηχανική συµπεριφορά
τους και η συµµόρφωση µε τις προβλέψεις του σχεδιασµού τους.
Σε γέφυρες που οι φορείς τους στηρίζονται µέσω εφεδράνων σε βάθρα
και ακρόβαθρα, οι ιδιότητες αυτών των συσκευών (π.χ. δυστένεια,
δυστµησία) είναι δεσπόζουσες για την στατική και δυναµική συµπεριφορά
των γεφυρών. Στην περίπτωση, λοιπόν, χρήσης τέτοιων συσκευών
σεισµικής µόνωσης είναι πολύ κρίσιµη η πιθανή µεταβολή ή απώλεια
των βασικών ιδιοτήτων τους µε τον χρόνο (π.χ. απόσβεση, ακαµψία κ.α.).
Συνεπώς, για την έγκαιρη διάγνωση της τυχόν δυσµενούς µεταβολής των
ιδιοτήτων των συσκευών αυτών, είναι χρήσιµη η ενόργανη
παρακολούθηση της δυναµικής συµπεριφοράς των γεφυρών.
Οι περιορισµένης µετέντασης φορείς γεφυρών, παρ’όλο που εκ της
φύσεως της επιβολής της προέντασης υποβάλλονται εξ’ αρχής σε
σηµαντικές τάσεις όχι µακριά από τα όρια διαρροής των υλικών τους
(υπερτάνυση, προθλιβόµενη ίνα), δεν παύουν να κινδυνεύουν από κακή
εφαρµογή της τσιµεντένεσης των σωλήνων προέντασης, χρόνιες απώλειες
σηµαντικά µεγαλύτερες από τις προβλεπόµενες, κ.α. Τέτοιες αλλαγές
πρέπει (και υπό προϋποθέσεις µπορούν) να διαγνωσθούν από την
ενόργανη παρακολούθηση των προεντεταµένων φορέων.
Οι γεωτεχνικές συνθήκες θεµελίωσης, ιδιαίτερα των εκτεταµένων και
βαθειών θεµελιώσεων, λαµβάνονται υπόψη στον σχεδιασµό µε χρήση
υψηλών συντελεστών ασφαλείας. Η πραγµατική, όµως, επιρροή τους στην
µηχανική συµπεριφορά των βάθρων, στύλων, τοιχείων είναι απαραίτητο
να αποτιµηθεί πειραµατικά (βαθµός στατικής και δυναµικής πάκτωσης) µε
ενόργανη παρακολούθηση της κατασκευής. Υπενθυµίζεται ότι η δυναµική
συµπεριφορά των γεφυρών επηρεάζεται, ως γνωστόν, σηµαντικά λόγω της
αλληλεπίδρασης µε το έδαφος.
Η αξιόπιστη εκτίµηση του σεισµικού κινδύνου µπορεί να γίνει µέσω της
ενόργανης παρακολούθησης. Έτσι µπορούν να εκτιµηθούν π.χ. η
συχνότητα και η ένταση σεισµικού κραδασµού, καθώς και η πιθανή
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γειτνίαση µε ενεργό σεισµικό ρήγµα, σε συνδυασµό µε την αποτίµηση της
επιρροής παραγόντων δυσµενούς αλλοίωσης της έντασης, του συχνοτικού
περιεχοµένου και του συγχρονισµού του σεισµικού κραδασµού στη βάση
των βάθρων, (όπως το γεωλογικό υπόστρωµα και το τοπογραφικό
ανάγλυφο κατά µήκος της γέφυρας).
Για την αξιόπιστη, λοιπόν, γνώση της επιρροής των παραπάνω παραγόντων στη
δοµική ακεραιότητα και στη δοµική διακινδύνευση των γεφυρών, απαιτείται η
αρχική και η συχνή ή µόνιµη ενόργανη παρακολούθηση της µηχανικής απόκρισης
τους και της απόκρισης του εδάφους θεµελίωσής τους σε σεισµό.

ΤΥΠΟΣ - ∆ΙΑΤΑΞΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Ακολούθως παρουσιάζονται βασικά σηµεία των γενικών προδιαγραφών που
τηρήθηκαν για τη διάταξη των διαφόρων τύπων αισθητήρων µόνιµης
ενοργάνωσης των γεφυρών της Εγνατίας Οδού. Βασικό κριτήριο της
ενοργάνωσης αυτής ήταν το χαµηλό κόστος, χωρίς να µειώνεται η ακρίβεια και η
αποτελεσµατικότητα της, µέσω της µόνιµης εγκατάστασης ενός ελάχιστου
αριθµού αισθητήρων, σε διαφορετικές διατάξεις αναλόγως των δοµικών τύπων
των γεφυρών. Στην περίπτωση αναγνώρισης βλαβών ή άλλων δοµικών
µεταβολών είναι δυνατή η πύκνωση αυτών των διατάξεων µε χρήση έκτακτου
κινητού εξοπλισµού που διαθέτει η εταιρεία.
Ι. Θεµελίωση, κορµός, κεφαλή βάθρων.
Ένα ή δύο τριαξονικά επιταχυνσιόµετρα τοποθετούνται στις βάσεις µεσοβάθρων,
αναλόγως του µήκους, της τοπογραφίας και της γεωτεχνικής µηκοτοµής. Επίσης,
οριζόντια επιταχυνσιόµετρα τοποθετούνται στις κεφαλές των βάθρων που φέρουν
(µέσω ελαστοµεταλλικών εφεδράνων – µονωτήρων) τον φορέα. Τα
επιταχυνσιόµετρα των βάθρων πρέπει να ενεργοποιούνται και να καταγράφουν
ταυτόχρονα και συγχρονισµένα µε τα επιταχυνσιόµετρα, µετακινησιόµετρα,
παραµορφωσιόµετρα και ανεµόµετρα του φορέα.
ΙΙ. Φορείς γεφυρών
Ο φορέας της γέφυρας είναι συνήθως προεντεταµένος και δουλεύει υπό τα
καθηµερινά λειτουργικά φορτία, αλλά και υπό σηµαντικά σεισµικά φορτία, χωρίς
να ρηγµατώνεται (γενικώς γραµµική η σχέση έντασης – παραµόρφωσης).
Συνεπώς
θεωρήθηκε
ιδιαίτερα
χρήσιµη
η
εγκατάσταση
δύο
παραµορφωσιοµέτρων ανά διατοµή (ένα στην κάτω παρειά άνω πέλµατος και ένα
στην άνω παρειά κάτω πέλµατος), σε θέσεις max/min ροπής λόγω κινητών και
σεισµού (πέριξ της στήριξης, κλείδα, άνοιγµα) – βλ. Σχήµα 4. Τέλος, τριαξονικά
επιταχυνσιόµετρα τοποθετήθηκαν, µετά από µελέτη των ιδιοµορφών των
γεφυρών, σε θέσεις στους κορµούς ή στο κάτω πέλµα του φορέα.
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Σχήµα 4. (α), (β)Ανακλαστήρες, (γ) Τριαξονικά επιταχυνσιόµετρα κιβωτιοειδούς φορέα

Πίνακας 1: Αισθητήρες ενοργάνωσης (τύπος, αριθµός) 12 γεφυρών της Εγνατίας Οδού
Tµήµα
Κρυσταλλοπηγής
Γ4
Γ7
Μετσόβου
Γ1
Γ7
Γ8
Γ2
Γ3
Βενέτικου
Γ2
Γ3

1.1.6
1.1.6
1.1.6
3.2
3.5.1
3.5.1
3.5.2
4.1.1s
4.1.2s
4.1.3s
4.1.3s
4.1.3s

Επιταχυνσιόµετρα
20
12
12
12
6
9
9
12
30
21
21
18

παραµορφωσιό
µετρα/θερµόµετρα
22
20
14
14
8
14
14
14
48
30
30
24

Αρµό
µετρα
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ανεµό
µετρο
1
1
-

Τα προηγούµενα εφαρµόζονται για την µόνιµη ενοργάνωση δεκάδων γεφυρών
κατά µήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού, στο πλαίσιο εργολαβιών κατασκευής ή
συντήρησής τους. Οι γέφυρες επελέγησαν µε κριτήριο το µέγεθός τους, την
δοµική αντιπροσωπευτικότητα τους και την ζώνη σεισµικότητας στην οποία
ανήκουν. Στον Πίνακα 1 δίνονται στοιχεία για τον τύπο και τον αριθµό των
αισθητήρων που εγκαταστάθηκαν σε δώδεκα χαρακτηριστικές γέφυρες της
Εγνατίας Οδού.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Για την επεξεργασία, και κυρίως για την αναλυτική αξιολόγηση των ενόργανων
µετρήσεων των παραµέτρων µηχανικής απόκρισης των ενοργανωµένων γεφυρών
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της Εγνατίας Οδού, χρησιµοποιούνται µεθοδολογίες και ειδικά λογισµικά
επεξεργασίας σήµατος, αναγνώρισης ιδιοµορφών, αναθεώρησης επιλεγµένων
τιµών ακαµψίας και µάζας του στατικού και δυναµικού µοντέλου των γεφυρών. Ο
στόχος είναι η διάγνωση µεταβολών είτε ως προς την µελέτη είτε ως προς
αρχικές ή προηγούµενες µετρήσεις. Εκτενείς σχετικές παρουσιάσεις της θεωρίας
και των λογισµικών αυτών έχουν γίνει σε προηγούµενες εργασίες, βλ. Πανέτσος
κ.ά. (2006, 2008), Ntotsios et al (2009a,b).
Εδώ τονίζεται ότι στην ενόργανη επιθεώρηση των γεφυρών της Εγνατίας Οδού
έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην παρακολούθηση αφενός καθολικών παραµέτρων
µηχανικής απόκρισης, όπως είναι η επιτάχυνση, και αφετέρου στην πειραµατική
αναγνώριση καθολικών χαρακτηριστικών του φορέα τους, όπως οι
ιδιοσυχνότητες και οι ιδιοµορφές. Ο λόγος είναι ότι η µέτρηση επιταχύνσεων
είναι πιο αξιόπιστη και γρήγορη και δεν απαιτεί γνώση της διέγερσης (ασθενείς
περιβαλλοντικές ταλαντώσεις). Οι περιβαλλοντικές ταλαντώσεις είναι πάντα
παρούσες και µετρήσιµες (άνεµος, κυκλοφορία). Η σαφώς πολυπλοκότερη και
πιο απαιτητική φάση της αναγνώρισης των ιδιοσυχνοτήτων – ιδιοµορφών
υποστηρίζεται από τα ως άνω λογισµικά.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ι∆ΙΟΜΟΡΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ
Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες συνοπτικά τα δυναµικά χαρακτηριστικά
και οι βάσει αυτών προσδιορισµένες δοµικές ιδιότητες (ακαµψία) των
αναθεωρηµένων µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων για συνολικά επτά (7)
χαρακτηριστικές γέφυρες της Εγνατίας Οδού: 1) Αριστερός και 2) ∆εξιός κλάδος
γέφυρας Μετσόβου, 3) Γ9 και 4) Γ10 Πολύµυλου - Λευκόπετρας, 5) Γ2
Παράκαµψης Καβάλας, 6) ∆εξιός κλάδος ποταµογέφυρας Αξιού και 7)
Αριστερός κλάδος ποταµογέφυρας Στρυµόνα. Οι τιµές των σχετικών πινάκων
αναγνωρίσθηκαν και προσδιορίσθηκαν βάσει των ενόργανων µετρήσεων των
τελευταίων 8 ετών. Οι µετρήσεις επιτάχυνσης έχουν αναλυθεί µε το ειδικό
λογισµικό που ανέπτυξε η εταιρεία (ΑΣΠΡΟΓΕ, 2007) για τον προσδιορισµό των
ιδιοµορφικών και δοµικών χαρακτηριστικών των γεφυρών. Στόχος είναι η
εκτίµηση της παρούσας δοµικής κατάστασης των γεφυρών αυτών, η οποία θα
αποτελέσει στο µέλλον τη βάση για την αποτίµηση της κατάστασης άλλων
γεφυρών του ιδίου ή παρόµοιου τύπου.
Α. Πειραµατική αναγνώριση ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µέσες τιµές των
ιδιοσυχνοτήτων των 5 γεφυρών της Εγνατίας Οδού. Οι τιµές αυτές έχουν
αναγνωρισθεί µε βάση τις λειτουργικές και σεισµικές διεγέρσεις.
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Πίνακας 2.: Αναγνωρισµένες τιµές των ιδιοσυχνοτήτων (σε Hz)
για 5 γέφυρες της Εγνατίας Οδού.
Ιδιοµορφή

Αρ. κλάδος
Μετσόβου
Κατασκευή

∆εξ. κλάδος
Μετσόβου
Κατασκευή

Αρ. κλάδος
Μετσόβου
Λειτουργία

Γ10
Πολύµυλου

Γ2
Καβάλας

Γ9
Πολύµυλου
Ambient

1η Εγκάρσια

0.16

0.16

0.28

0.89

0.81

1.13

1.29

η

0.62

0.62

0.44

1.87

1.61

1.20

1.30

η

1.31

1.30

0.57

3.57

2.22

2.56

η

1.72

1.47

0.64

6.04

4.10

4.23

η

2.23

2.59

0.71

6.78

7.24

η

-

-

1.03

η

0.30

0.30

0.66

1.43

3.40

2.13

2.20

η

0.69

0.69

1.09

2.72

3.46

3.07

3.20

η

0.91

0.91

1.48

3.47

3.47

6.66

6.89

η

2.41

2.29

1.86

4.51

3.51

η

3.17

3.24

2.08

6.79

2.83

7.67

2 Εγκάρσια
3 Εγκάρσια
4 Εγκάρσια
5 Εγκάρσια
6 Εγκάρσια
1 Καµπτική
2 Καµπτική
3 Καµπτική
4 Καµπτική
5 Καµπτική
η

6 Καµπτική
η

-

η

4.89

1 ∆ιαµήκης
1 Στρεπτική

Σεισµός

1.29
4.91

5.85

Στη συνέχεια και στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές των συντελεστών
απόσβεσης για τις προηγούµενες γέφυρες. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι
τιµές των ιδιοσυχνοτήτων και των συντελεστών απόσβεσης των δύο
ποταµογεφυρών Στρυµόνα και Αξιού. Οι τιµές αυτές έχουν αναγνωρισθεί µε
βάση τις λειτουργικές διεγέρσεις. Ειδικότερα, στον Πίνακα 4 αναφέρονται προς
σύγκριση τα αποτελέσµατα των τιµών δυσκαµψίας των εφεδράνων, φορέα και
βάθρων που προέκυψαν για την γέφυρα Γ9 του Πολύµυλου µε βάση την
αναθεώρηση µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων σε σεισµικές ταλαντώσεις.
Τέλος, στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται οι τιµές και οι διακυµάνσεις των
τιµών των δοµικών χαρακτηριστικών των 5 γεφυρών της Εγνατίας Οδού, οι
οποίες έχουν αναγνωρισθεί µε βάση τις λειτουργικές και σεισµικές διεγέρσεις.
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Γ10
Πολύµυλου

Γ2 Καβάλας
1.42
5.23

2.0
5.6
1.1
0.8
0.8

1.8
5.9
3.5
3.2
1.2

0.50

0.70
1.29
0.87

0.61
0.71
0.43

0.6
0.4
0.5

0.6
0.7
0.6

0.38

0.75

1.12

0.52

0.37

0.46

0.37
0.61

0.81
1.54

0.76

0.54

∆εξ.κλάδος
Μετσόβου
Κατασκευή

1.65
1.65
0.97
0.85

Αρ. κλάδος
Μετσόβου
Κατασκευή

0.28
0.52
1.07
1.07
0.30
0.46
0.55
0.45

Ιδιοµορφή

Αρ. κλάδος
Μετσόβου
Φορέας

Πίνακας 3: Αναγνωρισµένες (επί τοις εκατό -%) τιµές των συντελεστών
απόσβεσης για 5 γέφυρες της Εγνατίας Οδού.

1η Εγκάρσια
2η Εγκάρσια
3η Εγκάρσια
4η Εγκάρσια
5η Εγκάρσια
6η Εγκάρσια
1η Καµπτική
2η Καµπτική
3η Καµπτική

1.05
0.60
1.28
0.69
0.36

0.34
0.32
0.47
1.25
0.93

0.48
0.38
0.59

0.46
0.21
0.39

η

0.47

η

4 Καµπτική
5 Καµπτική
6η Καµπτική
1η ∆ιαµήκης
1η Στρεπτική

Γ9 Πολύµυλου
Λειτουργικά
φορτία

Σεισµικά
φορτία

5.61

Πίνακας 4: Αναγνωρισµένες ιδιοσυχνότητες και συντελεστές απόσβεσης
των ποταµογεφυρών Αξιού (Π.Α.Θ.Ε. - δεξιός κλάδος) και Στρυµόνα
Ποταµογέφυρα Αξιού
Ιδιοµορφή

Ιδιοσυχνότητες
(Hz)

Συντελεστές
Απόσβεσης (%)

1η καµπτική
1η στρεπτική
2η στρεπτική
2η καµπτική
3η καµπτική

3.97
4.09
12.80
13.75
14.63

3.87
2.30
1.97
1,75
1.85

Ποταµογέφυρα Στρυµόνα
Συντελεστές
Ιδιοσυχνότητες
Απόσβεσης
(Hz)
(%)
4.03
2.89
4.42
0.86
13.04
0.31
13.18
0.51
-

Β. Σύγκριση δοµικών χαρακτηριστικών
Στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται κυρίως οι σχετικές τιµές της δυσκαµψίας
που αναφέρονται στον φορέα, στους πυλώνες και στα εφέδρανα (όπου υπάρχουν).
Για τη γέφυρα του Μετσόβου αναφέρονται οι πολύτιµες αναλύσεις που έγιναν για
την φάση κατασκευής µε βάση την 1η καµπτική και την 1η στροφική ιδιοµορφή.
Στις ιδιοµορφές αυτές το µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων της γέφυρας
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θεωρείται αξιόπιστο αφού η επιρροή του εδάφους στη δυναµική συµπεριφορά της
γέφυρας όσον αφορά τις συγκεκριµένες ιδιοµορφές είναι αµελητέα.
Πίνακας 5: Σχετικές τιµές δυσκαµψίας - Αποτελέσµατα αναθεώρησης µοντέλων
πεπερασµένων στοιχείων για τις γέφυρες Γ9 Πολύµυλου, Γ10 Πολύµυλου και Γ2
Καβάλας
Παράµετρος
Φορέας

Βάθρα

Εφέδρανα

Γ2
Καβάλας

Γ9 Πολυµύλου
λειτουργικά σεισµικά
φορτία
φορτία
1.00-1.10
1.04
λειτουργικά σεισµικά
φορτία
φορτία
0.69-0.82
1.55
λειτουργικά σεισµικά
φορτία
φορτία
3.35 - 3.55
3.74

1.57

1.63

Γ10 Πολυµύλου
καµπτικές
µόνο
1.45-1.60
καµπτικές
µόνο
0.75-1.10

9.07

εγκάρσιες
καµπτικές
1.15-1.20
εγκάρσιες
καµπτικές
0.84-0.92
-

Πίνακας 6: Σχετικές τιµές δυσκαµψίας - Αποτελέσµατα αναθεώρησης
µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων για τη γέφυρα του Μετσόβου
Πρόβολος Μ3
Αριστερός κλάδος Μετσόβου∆εξιός κλάδος
Φάση ΑΕ Κατασκευής
Παράµετρος η
Μετσόβου1 καµπτική
Φάση ∆Ε
1η
5 χαµηλότερες
Κατασκευής
στροφική
Φορέας
1.57
0.85-0.92
0.85-0.91
Βάθρα
1.20
1.09-1.15
1.09-1.15

Αριστερός
κλάδος
Μετσόβου –
Ολοκληρωµένος
Φορέας
0.96 – 1.00
1.00 – 1.29

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την οκταετή εµπειρία της δοµικής επιθεώρησης των γεφυρών από
σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού προκύπτει ως βασικό συµπέρασµα ότι η
συστηµατική ενόργανη επιθεώρηση των µεγάλων γεφυρών είναι χρήσιµη και
απαραίτητη,
αφενός για την πειραµατική αναγνώριση της µηχανικής
συµπεριφοράς τους και αφετέρου για τον έγκαιρο εντοπισµό δυσµενών
µεταβολών της λόγω σηµαντικών βλαβών. Συνεπώς, η ενόργανη επιθεώρηση
αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο δοµικής αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων
για την συντήρηση µεγάλων τεχνικών έργων.
Ειδικώτερα, τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ενόργανης επιθεώρησης
δεκάδων γεφυρών, τόσο νέων της Εγνατίας Οδού όσο και φθαρµένων παλαιών,
δείχνουν ότι η ακαµψία του φορέα είναι, υπό ασθενείς ταλαντώσεις
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κυκλοφορίας και ανέµου, σηµαντικά µεγαλύτερη από την θεωρητική
(σχεδιασµού) κατά 10 – 50%. Η ακαµψία των βάθρων, όµως, εµφανίζει
σηµαντική διασπορά και είναι γενικά µικρότερη από την αντίστοιχη της
θεώρησής τους ως πακτωµένων. Έτσι επαληθεύεται η σηµαντική επιρροή του
εδάφους θεµελίωσης στη δυναµική συµπεριφορά των γεφυρών. Τέλος, η
πειραµατική αναγνώριση της µειωµένης ακαµψίας, πιθανόν σε συνδυασµό µε
µεταβολή της κατανοµής της ακαµψίας, είναι µία σηµαντική ένδειξη ότι οι
φθορές της γέφυρας, οπτικώς αναγνωρίσιµες ή µη, επηρεάζουν τη δοµική
ακεραιότητα της και αποτελεί τεκµήριο άµεσης διορθωτικής ενέργειας επισκευής.
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