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Μελετττικέ ς και Κατασκευαστικές Προκλήσεις στο
Τμήμα Παναγιά- Γρεβενά της Εγνατίας Οδού
Design and Construction Challenges in the section PanagiaGrevena of Egnatia Odos
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού με μήκος 670 χιλιόμετρα
εκτείνεται από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στα δυιικ ά μέχρι τους Κήπους στα
Ελληνοτουρκικά σύνορα ανατολικά. Πρόκετται για εξαιρειικ ά σύνθετο τεχνικά
έργο εξ αττίας του ιδιαίτερα δυσχερούς ανάγλυφου και των γεωτεχνικών
προβλημάιων. Κατά την κατασκευή του έπρεπε επίσης να ανιιμ ετωπιθθούν
σοβαρές περιβαλλοντικές δυσκολίες λόγω διέλευσης από πολλές, οικολογικά
ευαίθθητες περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους. Αποτελεί μέρος του ευρύτερου
Δι-Ευρωπαϊκού δικτύου και ένα από τα 14 έργα προτερατότητας για την
Ευρωπαϊκή Ένωση ηνώ μελετάται και κατασκευάζεται με ιις πιο σύγχρονες
εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές.
Στην εργασία περιγράφεια ι η φιλοσοφία που ακολουθήθηκε από τα αρχικά
στάδια μέχρι την τελική έγκριση των μελετών των γεφυρών από σκυρόδεμα,
καθώς και τους διάφορους τρόπους κατασκευής με μηχανοποιεμένες μεθόδους
που υτοθετήθεκαν στο τμήμα Παναγιά-Γρεβενά σε συνδυασμό με την
μεθοδολογία αντιμετώπισης προβλημάτων που προέκυψαν κατά τεν κατασκευή.
Δίνονται επίσης πληροφορίες από περιπιώσεις επισκευής δομικών σιοιχ είων των
γεφυρών.
ABSTRACT: The Egnatia motorway running across northern Greece is an
impressive project. Not only is it currently one of the most ambitious highway
projects anywhere in the world, but also carving its way through Greece’s
mountainous backbone has brought many constructional challenges. The 4.6
billion euro 680km route, stretching from one side of the country to the other, is
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opening in stages as each section is completed. It is part of the Trans-European
Road Network and is one of the 14 priority projects of the European Union, being
one of the few Greek highways to be designed and built to full up-to-date
international specifications.
In this paper the bridge inventory of a 36km section of motorway near completion
from Panagia to Grevena in the Central Region, the design philosophy from the
feasibility stage to the detailed design and construction, the procurement methods,
and the technological advances implemented for earthquake resistant structures
are presented. Case studies are also discussed stating the design and construction
details, which lead to more durable low maintenance structures, structural
concepts in reference to demanding ground conditions and site-specific
requirements; also discussed are cases with structural deficiencies during the
construction stage and the associated repair methods.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εγνατία Οδός αποτελούσε για δεκαετίες ένα μεγάλο έργο γτα τη διασύνδηση
της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης και την άρση της απομόνωσής
τους. Η ένταξή της στα έργα προτερατότετας των Διευρωπαϊκών Δικτύων
Μεταφορών επισφράγισε την Ευρωπαϊκή διάστασή της ως συνδετήριας οδού των
αγορών τες Ανατολής με τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης. Ως
συλλεκτήριος άξονας Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων, που οδεύουν από Βορρά προς
Νότο, αποκτά μεγάλη γεωστρατεγική σημασία για τα Βαλκάνια και τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Εγνατία Οδός γτα την κατασκευή και την
ολοκλήρωση της έχει διασφαλισμένους πόρους και χρηματοδοτηίται από:
Το Ελληνικό Δημόθιο (Εθνικοί πόροι)
Την Ευρωυαϊκή Ένωση (με ποσοστό 50%): Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειαφής Ανάπτυξης, Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
Την Ευρωυαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Το Κοινοιικ ό Πλαίσιο Στήριξης
Ο αριθμός και το μέγεθος των τεχνικών που κατασκευάζονται, για την υλοποίηση
του αυτοκινητοδρόμου, είναι πρωτοπορτακός για την χώρα. Περίποπ 560 γέφυρες
και μικρά τεχνικά με συνολικό μήκος 40 χιλιομέτρων περιλαμβάνονται στην
χάραξη της οδού, η οποία διέρχηιαι από περιοχές υψηλής σεισμικότητας και
σύνθετων γεωμορφολογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών, οδηγώντας στη
μελέτη γεφυρών από σκυρόδεμα με μεγάλα συνολικά μήκη και επιμέρους
ανοίγματα, ειδικές θεμελιώσεις, σύγχρονα συστήματα σεισμικής προστασίας και
μεθόδους κατασκευής.
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Σχήμα 1. Ο άξονας του αυτοκινητοδρόμου

Ολόκληρη η Εγνατία χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα σε
παγκόσμια κλίμακα όχι μόνο λόγω του μεγάλου μήκους της αλλά κυρίως λόγω
της πρόκλησης που έφερε σε μελητηιικ ό και κατασκευασιικ ό επίπεδο
υλοποτώντας μια χάραξη που διέρχηται μέσα από ένα δύσκολο τοπογραφικό
ανάγλυφο στο οποίο έπρεπε να τηρηθούν πτστά οι περιβαλλοντικοί όροι (π.χ.
προστασία δασών και άγριας ζωής σε περιοχές όπως η Πίνδος, ο Νέστος, το
Βέρμιο, ο Αλιάκμονας), ενώ παράλληλα έπρεπε να κατασκευαστεί ένας μεγάλος
αριθμός τεχνικών έργων, σεράγγων και γεφυρών, πρωτοπορτακών για τα
ελληνικά δεδομένα. Οι γέφυρες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κατασκευασιικ ό
και επτστημονικό ενδιαφέρον. Εξαττίας της ποικιλίας του εδαφικού ανάγλυφου το
οποίο διασχίζει ο δρόμος και σε συνδυασμό με την ανάγκη τήρησης
περιβαλλοντικών όρων χρητάστηκε να κατασκευαστούν σημανττκά τεχνικά έργα
με ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες των οποίων ε μελέτη, κατασκευή αλλά και
γενικότερα η διαχείριση τους αποτέλεσε μία ιδιαίτηρη πρόκληση, πρωτόγνωρη
για τα Ελληνικά δεδομένα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
Ο τρόπος που σχεδιάζουμε και μελετάμε ιις γέφυρες δείχνουν την φιλοσοφία
σχεδιασμού με τα ιδιαίτερα χαρακτηρισιικ ά των τεχνικών σε συνάρτηση με την
αιθθητική, τον όγκο, τη σταιι κότητα. Στο αρχικό στάδιο και κατά την
προειοιμ ασία του γενικού σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω γενικές
θεωρήσεις:
• Λεττουργτκότητα, απλές και φυσικές κόρμες, αιθθητικά ευχάριστες που
προσαρμόζονται στο περιβάλλον και ελαχτστοποτούν ιις επιπιώσεις σε
αυτό.
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•
•
•
•
•

Βελττστοποίηση του κόστους έισι ώστε να προκύπιει μία αποτελεσμαιικ ή
λύση τόσο τηχνικά όσο και οικονομικά.
Συνεχείς φορείς και υπερσταττκά συστήματα για την ελαχτστοποίηση της
χρήσης εφεδράνων και αρμών. Κανονικά σταιικ ά συστήματα όπου είναι
δυνατό.
Εξέταση, ανιιμ ετώπιση και περιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται με
θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, στη δτάρκεια της κατασκευής.
Κατάλληλες προβλέψεις επισκεψιμόιε τας των δομικών σιοιχ ηίων για την
διευκόλυνση της επιθεώρησης και συντήρησης τους.
Ιδιαίτηρη προσοχή σιις λεπτομέρετες των δομικών σιοιχ είων και την
επιλογή υλικών και αντοχών που συνεισφέρουν στην επιμήκυνση του
χρόνου ζωής των τεχνικών (η απαίτηση για τον χρόνο ζωής κατά τη
μελέτη είναι τα 120 χρόνια).

Στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού οι πιθανές εναλλακιικ ές λύσεις συγκρίνονται και
εξετάζονται με οικονομοτεχνικά κρττήρια λαμβάνοντας υπόψη τα σχειικ ά
κατασκευασιικ ά κόστη και την πιο αποτελεσμαιικ ή κατασκευασιι κή μέθοδο,
όπου μαζί με την εκτίμηση για το συνολικό κόστος στην διάρκεια ζωής του
έργου3 ολοκληρώνει την παραπάνω εργασία. Το γενικό πλαίσιο με ιις απαιτήσεις
του ΚτΕ4 περτγράφονται σε ένα πλήρες κείμενο που προειοιμ άστηκε από την
Εγνατία Οδό ΑΕ (ΕΟΑΕ) με τίτλο Οδηγίες Σχεδιασμού Μελετών Έργων
Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ). Συντάχθηκε αρχικά το 1998 και ακολούσησαν ιρεις
αναθεωρήσεις ενώ προειοιμ άζεται η επόμενη ώστε να είναι συμβατό με το νέο
κανονισιι κό πλαίσιο και ιις νέες θεωρήσεις ακολουθώντας την παγκόσμια
τεχνογνωσία και περιλαμβάνοντας την μέχρι σήμερα εμπειρία από την μελέτη και
κατασκευή του συνόλου σχεδόν του έργου.
Σεισμικός κίνδυνος: είναι γνωστό όιι το Β.Αιγαίο και οι γύρω περιοχές όπως
επίσης και η δυιικ ές ακτές κατά μήκος του Ιονίου θεωρούνται από ιις πιο ενεργές
σεισμικά περιοχές παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Νέο Ανιισεισμ ικό Κανονισμό
(ΝΕΑΚ) η Ελλάδα υποδιατρείτατ σε ιρεις σεισμικές ζώνες I,II,III με σεισμική
επττάχυνση 0,16g, 0,24g, 0,36g αντίσιοιχ α. Ο αυτοκινητόδρομος δτέρχεται
διαμέσου των ζωνών I & II οδηγώντας, σε συνδυασμό με ιι ς τοπογραφικές και
εδαφικές ιδιαττηρότητης, σε πάρα πολλές τεχνικές προκλήσεις στη φάση της
μελέτης του έργου. Ιδιαίτερα για ιις σημανιικ ές γέφυρες του αυτοκινητοδρόμου ο
συντελεστής σπουδατότητας που λαμβάνεται υπόψη είναι 1,3. Ο αντισεισμικός
έλεγχος γίνεται κυρίως με γραμμικές ελασιικ ές μεθόδους. Συνήθως με βάση την
πλασιιμ ότητα του συστήματος, θηωρούμε μία ιιμ ή για τον συντελεστή
3
4

Whole life cost assessment
Κύριος του Έργου
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μετελασιικ ής συμπεριφοράς, βάση και της εγκυκλίου Ε39/995 και τα ικανοτικά
μηγέθη προσδιορίδονται με φασμαιικ ή ιδιομορφική ανάλυση με βάση ένα
μειωμένο ελασιικ ό φάσμα σχεδιασμού αποδεχόμενοι ιο γεγονός όιι τα δομικά
σιοιχ εία της γέφυρας υπόκετνται σε παραμορφώσεις πέραν της ελασιικ ής
περιοχής (δημιουργία πλασιικ ών αρθρώσεων στα βάθρα). Η χρήση Υδραυλικών
Συστημάτων Εμπλοκής6 σε μεγάλου μήκους τεχνικά, δημιουργώντας προσωρινές
δεσμεύσεις σε κρίσιμες θέσεις, στη φάση της σεισμικής διέγηρσης κυρίως, οδηγεί
στην εκμετάλλευση της άριστης συμπεριφοράς των υπερσταττκών συστημάτων.
Το κανονισιικ ό πλαίσιο όσον αφορά τον ανιισε ισμικό σχεδιασμό των τεχνικών
συμπληρώνετατ από τον Ευρωκώδικα 8 αλλά και τον AASHTO 2000 όσον αφορά
σε θέματα μελέτης και εκτέλησης δοκιμών εφεδράνων, αποσβεσιή ρων,
υδραυλικών συσιε μάτων εμπλοκής κλπ.
Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 36χλμ.
Η κατασκευή αυτού του τμήματος, συνολικού μήκους 36χλμ., ξεκίνησε το 2005
με προϋπολογισμό 5207 εκ.ευρώ και πλησιάζει στην ολοκλήρωση και παράδοση
του συνόλου του έργου σε κυκλοφορία. Περτλαμβάνει σημανιι κό αριθμό δίδυμων
σηράγγων και γεφυρών λόγω του δύσκολου τοπογραφικού ανάγλυφου και
συγκεκριμένους περιορισμούς προερχόμενους από ιις απαττήσεις για την
προστασία της άγριας πανίδας αφού στην ευρύτερη περιοχή είναι υπό προστασία
η καφέ αρκούδα. Επιβαλλόμενοι περιορισμοί των επιπτώσεων στο περιβάλλον
όπως για παράδειγμα οι σχειιζ όμενες εργασίες με την κατασκευή των
θεμελιώσεων των γεφυρών (π.χ. οδοί πρόσβασης, διευρυμένα δάπεδα εργασίας),
οδήγησαν στην υτοθέτηθη μεγάλων ανοτγμάτων όπου αυτό ήταν δυνατό καθώς
επίσης και μηχανοποιημένες μεθόδους κατασκευής χρησιμοποτώντας βαρέως
τύπου εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της κατασκευής τεχνικών (βλ. Πίνακα 1
παρακάτω). Έισι σχεδιάστηκαν τεχνικά με μεγάλα επιμέρους ανοίγματα (100 έως
160μ.) μη την μέθοδο (για ιη ν κατασκευή του φορέα) της

Εγκύκλιος με οδηγίες για τον αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών
Shock Transmission Units ή Lock up Devices
7
Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ
5
6
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Σχήμα 2. Το τμήμα Γρεβενά - Παναγιά

προβολοδόμησης8 και μεσαίου μεγέθους ανοίγματα (της τάξης των 35 με 38μ) με
προκατασκευασμένες δοκούς προεντεταμένες με μετένταση ή εφαρμογή
προέντασης σε κλίνη.
Πίνακας 1. Οι μεγάλες γέφυρες του τμήματος Παναγιά-Γρεβενά
Γέφυρα
Μέγιστο
Αριθμός
Συνολικό
Μεγ.
Μέθοδος
Άνοιγμα Ανοιγμάτων Μήκος
Ύψος
Κατασκευής
(μ)
(μ)
Βάθρου(μ)
G2(Kριάσα)
160
3
349
60
G3(4.1.3)
144
3
326
45
G1 Βενέιικος
120
5
636
65
Προβολοδόμηση
G4(4.1.2)
120
3
292
45
G2(4.1.3)
101,5
5
426
42
Γρεβενιώτικος
100
10
920
40
G3(4.1.2)
38
5
190
38
G1(4.1.1)
37,5
9
335
34
Προκατασκευασμένες
G6(4.1.2)
36,5
4
146
38
Δοκοί
G3(4.1.1)
36
6
216
42
G4(4.1.2)
35,5
4
142
35

Το τμήμα αυτό της Εγνατίας με κωδικό αναφοράς 4.1 υποδιατρείτατ σε τέσσερα
υποτμήματα για λόγους διαχείρισης των μελετών (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.45) και
πέντε εργολαβίες για λόγους διαχείρισης των κατασκευασιικ ών συμβάσεων.
Τρεις κατασκευασιικ ές εταιρείες συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου οπότε η
τπποποίηση διαφόρων λεπτομερετών κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης αλλά
Τμηματική κατασκευή σπονδύλων με επί τόπου σκυροδέτηση, συμμετρική ή ασύμμετρη
κατασκευή προβόλων
8
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και στη διάρκεια της κατασκευής ήταν ιδιαίτερης σημασίας. Η χάραξη διέρχεται
από ορεινή περιοχή, με πυκνή βλάστηση και σύνθετη γεωλογία. Οι θεμελιώσεις
των γεφυρών κατασκευάζονται σε μία ποικιλία εδαφικών σχεμαιισμ ών και τύπων
βραχόμαζας. Η πολυπλοκότητα των εδαφικών συνθηκών σε συνδυασμό με τον
περιορισμένο χώρο σε περιοχές με απότομα πρανή και τα σημανττκά φορτία
οδηγούν στην επιλογή θεμελιώσεων τύυου φρεάτων πάκτωσης και πασσάλων ως
βέλττστη λύση για ιις μεγάλες γέφυρες.
Ακολουθεί μία λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών σιοιχ είων ορισμένων
χαρακτηρισιικ ών γεφυρών ώστε να δοθεί μία εικόνα για ιις θεωρήσεις που έγιναν
στη φάση μελέτης και ιις κατασκευασιικ ές μεθόδους που υτοθετήθεκαν για την
ολοκλήρωση της κατασκευής των τεχνικών και την επίτευξη των στόχων του
χρονοδιαγράμματος.

ΓΕΦΥΡΑ Γ1 π.ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ
Η γέφυρα φέρει τον αυτοκινητόδρομο πάνω από απότομη κοιλάδα του
π.Βενέιικ ου. Η όλη κατασκευή χωροθετείτατ στο νότιο τμήμα της κοιλάδας που
γεφυρώνει και αποτελείται από δύο ανηξάρτητης κοιλαδογέφυρες, μία ανά κλάδο.
Οι δύο αυτές κοιλαδογέφυρες (αριστερός και δεξιός κλάδος) έχουν διαφορειικ ά
μήκη (531,10 & 636,20μ. αντίσιοιχ α), γεγονός που οφείλεται στην απόκλιση της
χάραξης μεταξύ τους και στην τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής. Η
παρουσία του Βενέτικου ποταμού οδηγεί σε ανοίγματα που φτάνουν τα 120
μέτρα. Ιδιαίτερο χαρακτηρισιικ ό αποτελεί η διαφοροποίηση των διατομών των
βάθρων η χρήση και των ιριών τύπων9 θημελίωσης και η ασύμμητρη
προβολοδόμηση.

Σχήμα 3. Άποψη της γέφυρας

9

Επιφανειακή/Πάσσαλοι/Φρέατα Πάκτωσης

7

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος

Η γέφυρα αποτελείται από μονοκυψελωτή κιβωτιοειδή διατομή από
προεντεταμένο σκυρόδεμα που κατασκευάζεται με την μέθοδο της
προβολοδόμησης και με μονολιθική σύνδηση με όλα τα μεθόβαθρα. Το ύψος της
κιβωτιοειδούς διατομής κυμαίνεται από 7 μέτρα σιις σέσεις των μεθοβάθρων έως
2.80 μέτρα στο μέσον του ανοίγματος και στα ακρόβαθρα. Τα μεθόβαθρα
κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχουν διατομή είτε κοίλη
ορθογωνική είτε δτατομή αποτελούμηνη από δίδυμες ορθογωνικές λεπίδες. Το
ύψος των μεσοβάθρων κυμαίνεται από 25 έως 64 μέτρα πάνω από τη στάθμη του
εδάφους.
Η ευκαμψία των υψηλών μεθοβάθρων μειώνει τη δημιουργία τάσεων στον φορέα
του καταστρώματος από μετακινήσεις του καταστρώματος. Η μονολιθική
σύνδηση που επττυγχάνεται μεταξύ φορέα ανωδομής και μεθοβάθρων αποτελεί
πλεονέκτημα τόσο γτα την φάση κατασκευής όσο και για την φάση συντήρησης
της κατασκευής μιας και δεν γίνεται χρήση μονίμων εφεδράνων σιις σέσεις των
βάθρων. Στα ακρόβαθρα επττρέπεται η διαμήκης μετακίνηση του καταστρώματος
έισι ώστε να μειώνονται οι επιπιώσεις του σεισμού. Χρησιμοποιούνται εφέδρανα
τύυου pot10 με ελευθερία μετακίνησης και στην εγκάρσια και στην διαμήκη
διεύθυνση11. Εγκάρσια μετακίνηση του καταστρώματος δεν επττρέπεται στα
ακρόβαθρα. Ελαστομερείς προσκρουστήρες (buffers) που τοποθετούνται
κατακόρυφα μεταξύ της κιβωτιοειδούς διατομής και της υποδομής ανθίστανται
σιις δυνάμεις12 που γεννιούνται από την σεισμική καταπόνηση. Η προιειν όμηνη
διάταξη διασφαλίζει ι ην αποφυγή ανασηκώματος των εφεδράνων. Ετδτκά
διαμορφωμένοι χώροι στα ακρόβαθρα επττρέπουν την εύκολη επιθεώρηση την
συντήρηση και την αντικατάσταση των εφεδράνων, προσκρουστήρων και αρμών
μετακίνησης. Οι εδαφικές συνθήκες των επιφανειακών στρώσεων στη σέση της
γεφύρωσης δεν επττρέποπν επιφανειακή θεμελίωση των βάθρων τη γέφυρας.
Επομένως οι ιύποι θημελίωσης που προτείνονται στην μελέτη είναι είτε
θεμελίωση με φρεατοπασσάλους και κεφαλοδέσμους, είτε θεμελίωση με φρέατα
μεγάλης διαμέτρου με έμπηξη στην υγιή βραχόμαζα. Η επιλογή του τύυου της
θεμελίωσης ανά βάθρο γίνεται με βάση το πάχος της άνω εδαφικής στρώσες, την
κλίση της επιφανείας του εδάφους, το βαθμό επανεπίχωσης, τον ελεύθερο χώρο
στη σέση του βάθρου, η δυνατότητα πρόσβασης του εξοπλισμού διάτρησης των
πασσάλων, κλπ. Χαρακτηρισιικ ές είναι οι διαστάσεις του φρέατος του
μεθοβάθρου Μ1 με διάμετρο 10μ κατ βάθος 33μ.

Κατακόρυφο φορτίο σχεδιασμού 920 τόνοι
Συνολική μετακίνηση 850 mm
12
Οριζόντιο φορτίο σχεδιασμού 450 τόνοι
10
11
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Η τεχνική προβολοδόμησης στην οποία βασίστηκε η μελέτη είναι η συμμειρικ ή
προένταση με ασύμμετρους προβόλους. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη της την μη
ανττσταθμιζόμηνη ροπή που προκύπιει από το βάρος του σκυροδετεμένου
τμήματος, το βάρος του φορείου κατά μέγτστο 700 ΚN, την εκκεντρότητα του
φορείου αλλά και την κρίσιμη σέση του κινητού φορτίου με μέγτστη ιιμ ή 1.5 ΚN
/m2, θεωρώντας όιι όλα αυτά τα φορτία δρουν ταυτοχρόνως. Η μη
ανττσταθμιζόμηνη ροπή βελττστοποτείται εισάγοντας άνισα μήκη τμημάτων
σκυροδέτησης και από ιις δύο πλευρές του μεθοβάθρου. Το μέγτστο μήκος
τμήματος που χρησιμοποιήθηκε είναι 5.0 μέτρα με βάρος 160 τόνων. Ο κύκλος
της κατασκευής εντός τμήματος θεωρήθηκε στη μελέτη όιι θα είναι 7 ημέρες,
έισι ο κύκλος της τάνυσης θα γίνεται κάθε 3,5 ημέρες με εναλλαγή σε κάθε
πλευρά. Στη διάρκεια της κατασκευής με βάση τη σύνσηση του σκυροδέματος και
την χρήση υπερρευστουοτητή επιτηύχθηθαν οι απαττούμενες ελάχτστες, για την
τάνυση των τενόντων, αντοχές13 σκυροδέματος εντός 48 ωρών. Η μείωση του
χρόνου για την ολοκλήρωση της επιβολής της προέντασης σε συνδυασμό με την
χρησιμοποίηση ιριών φορείων(ζεύγη) και την τροποποίηση των φάσεων
φατασκευής σε σχέση με αυτές που είχαν θεωρηθεί στη μελέτη οδήγησε στην
ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας ιρεις μήνες νωρίτερα από το αρχικό
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Η μελέτη βασίζεται στην σκυροδέτηση του καταστρώματος αρχικά σε υψηλότηρη
μηκοιομι κά σέση έισι ώστε να είναι δυνατός σε μεταγενέστερο στάδιο ο
υποβιβασμός και η έδραση στα ακρόβαθρα αφού διασφαλτστεί ε συνέχεια του
καταστρώματος μέσα από την προένταση του κάτω πέλματος. Αυτή η διάταξη
ελαχτστοποιεί ιις απαττήσεις προέντασης υπό συνθήκες λεττουργίας της γέφυρας.
Έισι η επιπλέον προένταση που υπάρχει στην πρώτη διατομή μετά το διάφραγμα,
οφειλόμηνη σε παρασιιικ ές επιδράσεις, χρησιμοποτείτατ για να μειωθεί η
προένταση στο κάτω πέλμα της διατομής. Η ροπή που αναπτύσσεται στο βάθρο
λόγω του υποβιβασμού του καταστρώματος συνεπάγεται πολύ μικρή αύξηση της
έντασης ενώ παράλληλα η ευεργεττκή της επίδραση στο μέσον του ανοίγματος
είναι σημανιικ ή.

ΓΕΦΥΡΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΟΥ
Η γέφυρα εξασφαλίζει ι η διέλευση της Εγνατίας Oδού πάνω από την κοιλάδα του
Γρεβενιώιικ ου ποταμού και είναι ορατή από την πόλη των Γρεβενών. Είναι μία
από ιις μεγαλύτερες γέφυρες του αυτοκινητοδρόμου με δύο ανεξάρτητους
40MPa σύμφωνα με το DIN 4227, για δοκίμιο που διατηρείται σε συνθήκες κατασκευής του
έργου
13
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κλάδους μήκους 920 μ. έκαστος, χωρίς ενδιάμεσο αρμό. Το ιππικ ό άνοιγμα είναι
100 μ., τα ακραία ανοίγματα είναι της τάξης των 80μ., το μέγτστο ύψος των
βάθρων είναι 48 μ. και κατασκευάθθηκε μη τη μέθοδο της προβολοδόμησης.
Χαρακτηρισιικ ό τεχνολογικό σιοιχ είο της γέφυρας είναι όιι σε επιλεγμένες
σέσεις μεταξύ γέφυρας και βάθρων έχουν εγκατασταθεί ειδικές υδραυλικές
συσκευές εμπλοκής, οι οποίες έπεττα από συγκεκριμένο όριο δύναμης
λεττουργούν
σαν
υδραυλικοί
αποσβεσιή ρες.
Τα
τρία
ενδιάμεσα
βάθρα(Μ4,Μ5,Μ6) είναι μονολιθικά συνδεδεμένα με τον φορέα. Τα δύο

Σχήμα 4. Άποψη της γέφυρας Γρεβενιώτικου

γεττονικά βάθρα Μ3 & Μ7 συνδέονια ι με εφέδρανα ολίθθησης και Συσκευές
Δυναμικής Εμπλοκής (ΣΔΕ, Shock Transmission Units) σε κάθε βάθρο με
φορτο-ικανότητα 1500 ΚΝ τα οποία στο σεισμό «μπλοκάρουν» στην διαμήκη
διεύθυνση κατανέμοντας έισι ιη ν σεισμική ένταση σε μεγαλύτερο αριθμό
βάθρων κατά τη διαμήκη έννοια. Τα υπόλοιπα 4 μεθόβαθρα και τα δύο
ακρόβαθρα είναι εφοδιασμένα με εφέδρανα ολίσσησης τύυου Pot με ελεύθηρη
κίνηση για σταιικ ά και δυναμικά φορτία στη διαμήκη διεύθυνση. Σε όλα τα
μεθόβαθρα που δεν είναι μονολιθικά με τον φορέα αλλά και στα ακρόβαθρα
προβλέπονται σεισμικοί σύνδεσμοι (ειδικά εφέδρανα τύυου Pot) τα οποία
δεσμεύουν την κίνηση του φορέα κατά την εγκάρσια διεύθυνση και
παραλαμβάνουν ένα φορτίο της τάξης των 10 ΜΝ. Η θεμελίωση των βάθρων
γίνεται με πασσάλους διαμέτρου 1,5μ βάθους 20μ. Η επιβεβαίωσε των
χαρακτηρισιικ ών σχεδιασμού των ΣΔΕ ελέγχθηκαν με βάση δοκιμές που έγιναν
σε μία συσκευή στα εργαστήρια της προμηθεύιρια ς εταιρείας βάση των
απαττήσεων που περιλαμβάνονταν στα συμβαιι κά τηύχη (σύμφωνα και με ιις
οδηγίες του AASHTO 2000):
 Δοκιμή χαμηλής ταχύτητας: Επιβάλλεται μέγτστη ανακυκλιζόμενε
μετακίνηση (τριγωνικής μορφής) ±25mm, με χαμηλή ταχύτητα. Η δύναμη
που αναπτύσσεται δεν θα πρέπει να ξεπερνάετ την ιιμ ή των 200ΚΝ.
 Δοκιμή ρροσομοίωστς κρουστικού και σταθερού φορτίου: Επιβάλλεται
εφελκυσιικ ό φορτίο ίσο με την δύναμη που έχει καθοριθθεί θιε ν μελέτη
μέσα σε χρόνο 0.5s. Η δύναμη διατηρείτατ για 5s. Στο τέλος των 5s
Επτβάλλεται θλιπιικ ό φορτίο με ιιμ ή ίση με του εφελκυσιικ ού μέσα σε
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χρόνο 1s. Η δύναμη διατηρείτατ για 5s. Η μετακίνηση κατά τη διάρκεια
επιβολής του φορτίου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 10mm ενώ κατά τη
διάρκεια του σταθερού φορτίου την τιμή των 13mm.
Δοκλμή υψηλής ταχύτητας: Η ΣΔΕ δοκιμάζεται για το μέγτθτο θλτπιικ ό και
εφελκυστικό φορτίο σε υψηλές ταχύτητες (1, 70 και 140mm/s). Η
αναπτυσσόμηνη αντίδραθη θα πρέπει να παραμένετ στασερή και να
βρίσκεται σιο διά σιε μα μεταξύ 1500-1725ΚΝ.
ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΟΚΟΥΣ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πέντε γέφυρες με ανοίγματα από 35,5 έως
38μ. Οι δοκοί είναι προκατασκευασμένες στο εργοτάξιο και προεντεταμένες σε
κλίνη ή με εφαρμογή μετέντασης. Πάνω από τα βάθρα προβλέπονται πλάκες
συνέχειας έχοντας έισι συνεχές κατάστρωμα με αρμούς μόνο σιις σέσεις των
ακροβάθρων. Η γεωμορφολογία σιις σέσεις των τεχνικών (απότομες χαράδρες)
και οι χρονικοί περιορισμοί για την επίτευξη των προσεσμιών ολοκλήρωσης της
κατασκευής των τεχνικών οδήγησε στη χρήση ιριών διαφορειικ ών
αυτοφερόμενων φορείων καθέλκυσης δοκών στις 4 από ιις 5 περιπτώσεις, για
280 δοκούς ύψους 2-2,20μ με βάρος από 100-120 τόνους. Γερανοί
χρησιμοποιήθηκαν μόνο στην περίπτωση περιορισμένου ύψους μεταξύ ερυθράς
και φυσικού εδάφους.
A1

M1

Αξονας ακροβάθρου
Φ.Θ. 6+827.00

M2
Αξονας μεσοβάθρου
Φ.Θ. 6+863.00

M3
Αξονας μεσοβάθρου
Φ.Θ. 6+899.00

M4
Αξονας μεσοβάθρου
Φ.Θ. 6+935.00

M5
Αξονας μεσοβάθρου
Φ.Θ. 6+971.00

A2
Αξονας μεσοβάθρου
Φ.Θ. 7+007.00

Αξονας ακροβάθρου
Φ.Θ. 7+043.00

ΓΕΥΤΡΑ ΑΡΙΣΕΡΟΤ ΚΛΑΔΟΤ - L=216.00m

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

ΓΡΕΒΕΝΑ
Αξονες εφεδράνων

Αξονες εφεδράνων

6.225

Αξονες εφεδράνων

33.75

Αξονες εφεδράνων

33.75

1.125

1.125

Αξονες εφεδράνων

33.75

1.125

1.125

Αξονες εφεδράνων

33.75

1.125

1.125

Αξονες εφεδράνων

33.75

1.125

1.125

33.75

1.125

1.125

6.225
1.125

1.125

0.625

Πλάκες
προσβάσεως B25

5.00
0.60

αρμός
Πλάκα καταστρώματος

3.00
3

0.45

2

0.45

0.10

3

+916.85

9.00

3

0.50

0.50

(IB)

0.50

Γραμμή φυσικού εδάφους
αριστερά οριογραμμή

0.50

2

(βλ. σημείωση 5)

+902.50

Επανεπίχωση σκάμματος
(βλ. σημείωση 5)

B25

0.15

2.25

(IIIA)

-20.00

(IIIB)

Επανεπίχωση σκάμματος

+908.00

Ενδεικτική διαμόρφωση κοίτης

3

Εξομαλυντική στρώση Β10

9.50

3
1

2.25

2

B25

1.50

0.50
2.00

1.50

0.15

(βλ. σημ. 10)
2

Γραμμή φυσικού εδάφους
στον άξονα αριστερού κλάδου

(IA)

3

B25

9.00

?

1.50

Μέτρα προστασίας

2

(IIIB)

-21.00

3.00

Γραμμή φυσικού εδάφους
(6.75 δεξιά του κλάδου)

+913.94

0.50

3

Επανεπίχωση σκάμματος

9.00

0.50

0.45

+915.53

+910.00

0.15

2.10

+925.85

0.45

3.00

ΓM3Δ

(IB)

(IIIA)

9.00

2.10

0.45

0.45

ΓM2Α

(IA)
Εξομαλυντική στρώση Β10

(βλ. σημείωση 9)

3.00

3.00

3.00
0.45

2

0.15

2.00

2.20

2.01

2.20

3.00
0.45

3
2

8.00

(IIIB)

5.50

2

B35

B35

ΓM1Δ

B25

2

Επανεπίχωση σκάμματος
(βλ. σημείωση 5)

0.50

?

(Βλ. παρατήρηση)

(II)

3.65

0.45
3

1.50

+919.00

(IIIA)
?

0.50

+923.26

?

(Βλ. σημείωση 8)

Μεταβατικο επίχωμα

2
1

B10

90°

?

Εξομαλυντική στρώση Β10

Εξυγιαντική στρώση πάχους 1.00m (περίπου)

0.45

0.50

(IA)

6.50

Προκατασκευασμένη

(IA)

1.5

B25
+934.85

B35

B35

0.15

B25

B10

(IIIB)

B35

3.65

Ελαστομεταλλικά εφέδρανα

προεντεταμένη δοκός
(h=2.20 m), B35

3.65

Ελαστομεταλλικά εφέδρανα

3.65

B35

B35

0.75

2

1.00

0.15 1.50

3
+925.00

(II)

B35

3.65

ΓΑ2A
+941.95

10

Προστασία με σαρζανέτια

2.01
B35

0.70

1.50

2.35

B35

2.10

2.01
2.01

(Βλ. παρατήρηση)

2.10

10

2.01

2.20

1.5

Μεταβατικο επίχωμα

0.10

0.28

+934.17

2.10

+937.05

αρμός
+932.73

0.10

0.28

0.625

+935.61

(IA)

0.28

+939.93
+938.49

0.60

4.00

4.00

+941.37

χυτή επί τόπου Β35
(h=0.28 m)

5.00

Πλάκες
προσβάσεως B25

+907.85

9.50
Εξομαλυντική στρώση Β10

3
2

?

?
ΓM4A

Εξομαλυντική στρώση Β10

(βλ. σημείωση 5)

(IIIA)
+897.05

5%
-20.00

(IB)

3
1

(IIIB)

1

B25

0.15

2.25

3
+893.00

-20.00

Μέτρα προστασίας βάθρων

9.50

(βλ. σημ. 7)
Εξομαλυντική στρώση Β10

ΦΘ:6+823.50
H:932.59

(IIIB)

-15.00

Σχήμα 5. Τππική δτάταξη γέφυρας με προκατασκευασμένες δοκούς

Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορειικ οί ιύποι φορείων. Στον πρώτο τύπο το φορείο
είχε μήκος περί τα 112μ στηριζόμενο σε ιρεις σέσεις σε προσωρινούς
μεταλλικούς πύργους σιις κεφαλές των μεσοβάθρων, με βάρος περίπου 120
τόνους. Το φορείο κτνείτατ επάνω σε προσωρινές μεταλλικές ράγες στους
κεφαλοδέσμους των βάθρων παραλαμβάνοντας ιις δοκούς είτε από τον χώρο
σκυροδέτησης πίσω από το ακρόβαθρο, είτε κάτω από το μεσαίο άνοιγμα ιε ς
γέφυρας και τοποθετώντας ιις δοκούς στην τελική τους σέση ολοκληρώνετατ η
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διαδικασία14. Η φάση κατασκευή-τοποθέτεση των δοκών περιλαμβάνει τα εξής
στάδια:
1η Ημέρα – πρωί: i. Τοποθέιη θη ι ου κλωβού οπλισμού εντός του μεταλοτύπου
ii. Τάνυσε ι ων συρματόσχοτνων
iii. Σκυροδέτηση της δοκού (δονητές μάζας και επιφανειακοί)
iv. Eφαρμογή ατμού για την διαδικασία ωρίμανσης
η
2 Ημέρα – μησημέρι : i. Έλεγχος αντοχής δοκιμίου >32ΜPa ελαχ.
ii. Xαλάρωση και κοπή συρματόσχοινων.
iii. Kαθέλκυση της δοκού προς την τελική σέση.

Σχήμα 6. Φορείο καθέλκυσης δοκών μήκους 112μ.

Επανάληψη της διαδικασίας για την επόμηνη δοκό σε καθεμερ τνή βάση. Για την
επίτευξη του προγράμματος καθορισιικ ό παράγοντα έπαιξε πέρα από τεν
διαδικασία ωρίμανσης και η σύνσηση του σκυροδέματος (κατηγορία αντοχής
Β35) με τη χρήση υπερρευστουοτητή. Για το 70% περίπου των δοκών η
διαδτκασία τάνυσης ολοκληρώθηκε εντός 20 ωρών περίπου επττυγχάνοντας
αντοχές από 32-34MPa (συνθήκες ωρίμανσης δοκιμίων όμοιες με αυτές της
δοκού). Έισι η κατασκευή και τοποθέτηση των δοκών στον ένα κλάδο γέφυρας 4
ανοτγμάτων ολοκληρώθηκε σε διάσιε μα 30 ημερών.
Μία διαφορειικ ή διάταξη του εξοπλισμού μικρότερου μεγέθους και διαφορειικ ής
λεττουργίας χρησιμοποιήθηκε σε άλλη περίπτωση γέφυρας.

14

Η διαδικασία αναφέρεται σε προένταση σε κλίνη
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Σχήμα 7. Εναλλακιική δ ιάταξη αυτομηταφερόμενου φορείου

Σε αυτή την περίπτωση το φορείο είχε μικρότερο μήκος καλύπτοντας ένα άνοιγμα
μόνο και στηριζόμενο σε 2 μόνο βάθρα και κινείται μόνον όταν το προηγούμενο
άνοιγμα έχει ολοκληρωθεί μαζί με τα διαφράγματα, πρόπλακες και πλάκα
καταστρώματος. Οτ προεντεταμένες δοκοί μεταφέροντατ με μηχανοκίνητα μέσα
(«ελέφαντες») οι οποίοι ιροφοδοιού ν το φορείο για την τελική τους τοποθέτηση
όπως φαίνεται σιις παραπάνω φωτογραφίες.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κατά τη σκυροδέτηση του 1ου σπονδύλου ση βάθρο γέφυρας, παρουστάστεκε
πρόβλημα κακής συμπύκνωσης του σκυροδέματος, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν σημανιικ ά κενά και κυψέλες, ιδιαίτερα ορατά στην επιφάνεια της
λεπίδας, αλλά και εκιειν όμενα στο εσωιερικ ό της μέχρι βάθους που σε ορισμένες
σέσεις ξεπερνούσε και τα 20cm. Επίσης πέραν των κενών, υπήρχαν και περιοχές
με εμφανώς κακή συμπύκνωση.

Σχήμα 8. Περιοχή βλάβης της δτατομής
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΄Ήταν σαφές όιι ο συνδυασμός των πυκνών στρώσεων οπλισμού (τριπλές σειρές
διαμήκων οπλισμών Φ32 και εγκάρσιοι οπλισμοί Φ25/100mm) με την κακή
εργασιμότητα/ρευστότητα του σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε, δεν
επέτρεψαν την επαρκή συμπύκνωση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα κενά
και οι περιοχές απόμιξης που προαναφέρθηκαν. Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα
προκύπιει όιι η φέρουσα ικανότητα του 1ου σπονδύλου, υου είναι και ιδιαίτερα
κρίσιμος, δεδομένου ότι βρίσκεται σε κατεξοχήν περιοχή πιθανής πλασιικ ής
αρθρώσεως λόγω σεισμού, είναι απομειωμένη, τόσο λόγω της μειωμένης
διατομής σκυροδέματος, όσο και λόγω της μειωμένης συνάφειας των οπλισμών.
Για τον έλεγχο της αντοχής του σκυροδέματος, τόσο σττς προβλημαιικ ές
περιοχές, όσο και στο σύνολο του βάθρου και της έκτασης των
κενών/κοτλοτήτων/φωλεών στο εσωιερικ ό των λεπίδων προτάθηκαν οι εξής
έλεγχοι:
• Πυρηνοληψίες τόσο στεν προβλημαιι κή λεπίδα, όσο και στην άλλη, για τον
έλεγχο αντοχής σκυροδέματος και την εξέταση της κατάστασης του
εσωιερικ ού της λεπίδας μέχρι το βάθος στο οποίο θα αποκοπεί ο πυρήνας
(περίπου στα 50cm)
• Μη-κατασιροφι φές δοκιμές (π.χ. κρουσιμέτρηση ή υπέρηχοι), που θα
συμπληρώσουν ιις πυρηνοληψίες (και βάσει αυτών θα βαθμονομηθούν), οι
οποίες θα δώσουν μια πληρέστηρη ητκόνα της κατανομής των αντοχών στη
λεπίδα
• Μη-κατασιροφι φές δοκιμές κρουσιικ ής αντήχησης (impact echo) ή
υπερήχων, οι οποίες θα εντοπίσουν τυχόν εσωιερικ ά κενά/σπηλαιώσεις (σε
βάθος δηλαδή πέραν των 20 περίπου εκ. στο οποίο εκτείνονται τα ορατά
κενά).
Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών για την αποκατάσταση της βλάβης
έγιναν τα εξής:
• Περιμειρικ ή καθαίρεση του υγιούς σκυροδέματος, με υδροβολή μέχρι την
αποκάλυψη της δεύτηρης σειράς του οπλισμού, πλην των προβλημαιικ ών
περιοχών όπου η καθαίρηση γίνηιαι σε πλήρες βάθος 25cm ή και περισσόιερο,
εφόσον απαττείται.
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Σχήμα 9. Αποκάλυψη οπλισμών με την υδροβολή (αρ.), Αποκατάσταση δτατομής (δεξιά)

• Σταδιακή καθύψος έκχυση, μέσω ειδικών ανοτγμάτων (‘παραθύρων’),
επισκευασιικ ού κονιάματος τύυου EMACO S66, μέχρι την εξωιερική επιφάνεια
της λεπίδας, δηλαδή χωρίς αύξηση της διατομής (χωρίς πρόθθετο μανδύα).
• Το μέτρο ελασιικ ότητας του κονιάματος έχει παραπλήσιο μέτρο ελασιικ ότητας
με του υαλαιού σκυροδέματος (Β35) του βάθρου.
• Χρησιμοποτείτατ πλέγμα καννάβου 10 x 10cm, σε απόσταση 2cm από το
καλούπι για αντίσταση στη διόγκωση του κονιάματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ΕΟΑΕ διαχειρίστηκε επττυχώς τη μελέτη, την κατασκευή και τη λεττουργία του
μεγάλου και τεχνικά δυσχερούς έργου της Εγνατίας Οδού. Εξ αρχής αναγνώριση
τη σημασία και ιις δυσκολίες της διαχείρισης των μελετών και ερευνών και
προχώρησε σε σειρά κατνοτόμων δράσεων. Οι δράσεις αυτές συνέβαλαν στη
δημιουργία ενός συστήματος ικανού να διαχειριστεί αποτελεσμαιικ ά το μοναδικό
για τα ελληνικά δεδομένα όγκο μελετών. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
που εφαρμόθθηκη συνέβαλε στην ποιοιικ ή αναβάθμιση των μελετών με άμεσο
θειικ ό αποτέλεσμα τον περιορισμό των δυσκολιών στην κατασκευή του
αυτοκινητόδρομου. Επιπλέον, συνέβαλε στη βέλττστη αξιοποίηση της διασέσιμης
εθνικής και ευρωπαϊκής εμπειρίας και τεχνογνωσίας, στεν αναβάθμιση των
ελληνικών μελητηιι κών γραφείων και στην εφαρμογή προηγμένων τηχνικών στη
χώρα μας. Χαρακτηρισιικ ό παράδειγμα είναι το γεγονός όιι για ιις 11 μεγάλες
γέφυρες του τμήματος, που αναφέρονται στην εργασία, δεν προέκυψαν, από
πλευράς αναδόχων κατασκευής, αττήματα για σημανιικ ές τροποποιήσεις των
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μελετών λόγω προβλημάτων κατακευασιμότητας ή ασυμβατότητας με
κατασκευασιικ ό εξοπλισμό και αλληλουχία εργασιών κατασκευής παρά το όιι οι
μελέτες ολοκληρώθηκαν πριν από την εγκατάσταση των αναδόχων κατασκευής.
Οι δυνατότητες που υπάρχουν στην τεχνολογία σκυροδέματος τόσο όσον αφορά
σιις μελέτες σύνσησης για την κατασκευή των έργων όσο και στα υλικά
επιδιόρθωθες βλαβών που προκύπτουν κατά την κατασκευή, οδηγούν σε
αποτελεσμαιικ ή αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων στην διαχείριση της
κατασκευής. Η χρησιμοποίηση σύγχρονων ιηχνικών αντισεισμικής προστασίας
των τεχνικών έργων σε συνδυασμό με ιις δυνατότητες των προγραμμάτων
ανάλυσης διευκολύνετ τον σχεδιασμό και τη μελέτη πολύπλοκων συστημάτων και
δίνει ώθηση για τον καθορισμό νέων ορίων στην γεφυροποιία και την δημιουργία
νέων προκλήσεων για τον μηχανικό.
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μηχανοποιημένων μηθόδων κατασκευής
γεφυρών από σκυρόδεμα, se sx;esh με την μέθοδο της προβολοδόμησης και την
τοποθέτηθη προκατασκευασμένων δοκών σε υψηλές γέφυρες είναι ενθαρρυντικά
τόσο όσον αφορά στην πολύιιμ η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε επίπεδο μελέτης
και κατασκευής όσο και στην προοπιικ ή εφαρμογής σε μελλοντικά έργα με
επττυχή αποτελέσματα.
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