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Εισαγωγή
Η Άνω Διάβαση Κορινού βρίσκεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κορινού, στην Χ.Θ. 444+700 της
Π.Α.Θ.Ε., και φέρει τοπική οδό άνωθεν του αυτοκινητοδρόμου. Το τεχνικό έχει κατασκευαστεί σε
δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις, τα δύο πρώτα ανοίγματα Α1-G1 και G1-G2 κατασκευάστηκαν τη
δεκαετία του 1970, ενώ το τρίτο αμφιπροέχον τμήμα, G2-Α2 κατασκευάστηκε σε μεταγενέστερη
φάση, στη δεκαετία του 1990.
Η αρχική μελέτη της Άνω Διάβασης προέβλεπε στην 1η φάση λειτουργίας του τεχνικού, την
κατασκευή ενός πλήρως συμμετρικού φορέα, και συγκεκριμένα των τμημάτων Α1-G1 (7,0m) + G1G2 (10,0m + 45,0m + 7,0m) + G2-A2(10,0m), πάνω από τον υφιστάμενο σήμερα κλάδο προς
Θεσσαλονίκη της ΠΑΘΕ. Το τμήμα G1-G2 είναι από προεντεταμένο σκυρόδεμα, ενώ τα τμήματα Α1G1 και G2-A2 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με την κατασκευή του νέου ανεξάρτητου κλάδου προς
Αθήνα, η μελέτη αρχείου, που βρέθηκε, προέβλεπε την καθαίρεση του τμήματος G2-Α2, καθώς και
του ακροβάθρου Α2 και την προσθήκη ενός προεντεταμένου τμήματος G2-G3 (38,0m + 10,0m) και
ενός οπλισμένου τμήματος G3-A2 (7,0m) με αποτέλεσμα την δημιουργία εκ νέου συμμετρικού φορέα
ανοιγμάτων 17,0m - 45,0 m – 45,0 m - 17,0 m.
Τελικά, η οριστική μελέτη του νέου τμήματος της γέφυρας διαφοροποιήθηκε σε σχέση με την
παραπάνω αρχική πρόβλεψη. Καθαιρέθηκε το τμήμα G2-Α2 και το ακρόβάθρο Α2, αλλά η επέκταση
του τεχνικού κατασκευάστηκε με ένα συμβατικά οπλισμένο, αμφιπροέχον φορέα με ανοίγματα 9,20m
- 24,00m - 9,40m.
Γεωμετρικά στοιχεία υφιστάμενου φορέα
Ο φορέας της γέφυρας είναι κιβωτιοειδής, δικυψελικός σε ότι αφορά στο προεντεταμένο παλιό τμήμα
του και τετρακυψελικός, σε ότι αφορά στο νέο τμήμα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η διατομή του
φορέα του νέου τμήματος, από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι ύψους 1,40μ σε αντίθεση με τη διατομή
του παλαιού τμήματος που είναι ύψους 1,50μ. Η διατομή του παλαιού τμήματος είναι αμφικλινής με
επίκλιση 2%, ενώ του νέου τμήματος έχει μηδενική επίκλιση και η διαμόρφωση των κλίσεων
υλοποιείται, μέσω της τελικής επίστρωσης. Τα μεσόβαθρα είναι τύπου V από οπλισμένο σκυρόδεμα,
με ύψος 5-6,50μ. περίπου. Η γέφυρα Άνω Διάβασης έχει τέσσερις αρμούς συστολοδιαστολής, στα
σημεία των δύο ακροβάθρων και των δύο εσωτερικών αρθρώσεων. Το συνολικό πλάτος του
καταστρώματος είναι 9,50μ. μαζί με τα πεζοδρόμια, πλάτους 1,00μ. έκαστο (Σχήματα 1 - 6).
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Δομική αξιολόγηση
Προκειμένου να διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί η κατάσταση της γέφυρας πραγματοποιήθηκε σειρά
οπτικών και εκτεταμένων μη καταστροφικών και καταστροφικών ελέγχων, καθώς και στατικών
δοκιμαστικών φορτίσεων, που διενεργήθηκαν σε συνδυασμό με την ενόργανη παρακολούθηση της
δυναμικής απόκρισης της γέφυρας κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών φορτίσεων.
Από τα παραπάνω αξιολογήθηκε η σημερινή πραγματική μηχανική συμπεριφορά της γέφυρας, οι
φθορές και οι ενδείξεις της δομικής υστέρησής της και τεκμηριώθηκε η ανάγκη ενίσχυσής της,
προκειμένου να λειτουργεί με τον απαιτούμενο συντελεστή ασφαλείας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
την αντοχή της στον χρόνο.
Αναλυτικότερα προέκυψαν και αξιολογήθηκαν τα παρακάτω:
1. Παλαιό προεντεταμένο τμήμα
1.1 Οπτική επιθεώρηση
Η επιτόπια ανίχνευση-ακτινοσκόπηση με γεωραντάρ του αμφιπροέχοντος τμήματος επαλήθευσε,
ότι είναι κατασκευασμένο από προεντεταμένο σκυρόδεμα (4 τροχιές τενόντων). Στη δεύτερη
φάση των καταστροφικών ελέγχων, με την αποκάλυψη των τενόντων και των συρμάτων
προέντασης, επιβεβαιώθηκε και εξ’ επαφής η παρουσία τενόντων στις θέσεις και στο βάθος που
εμφανίζονται τόσο από τα σχέδια της μελέτης αρχείου, όσο και από την αναπαράσταση των
ανιχνεύσεων με σαρωτή GPR. Ο ανατολικός πρόβολος του προεντεταμένου φορέα φέρει
ανατολικά ένα αμφιέρειστο άνοιγμα ίδιας διατομής, κατασκευασμένου όμως από οπλισμένο
σκυρόδεμακαθώς δεν ανιχνεύθηκαν τένοντες, αλλά αποκλειστικά ράβδοι χαλαρού οπλισμού.
Το τελευταίο εδράζεται στο ανατολικό ακρόβαθρο Α1, μέσω εφεδράνων εγκιβωτισμένου
ελαστικού και στον ανατολικό πρόβολο του προεντεταμένου τμήματος G1, μέσω της εσωτερικής
άρθρωσης.Η γενική εικόνα του παλαιού φορέα κρίθηκε ως αρκετά καλή.
1.2 Έλεγχος θεμελίωσης
Διενεργήθηκαν διερευνητικά σκάμματα για την εξακρίβωση του τύπου θεμελίωσης και την
αποτύπωση της γεωμετρίας των πεδίλων των μεσοβάθρων. Έγινε λεπτομερής αποτύπωση της
γεωμετρίας του θεμελίου με χρήση γεωδαιτικού σταθμού, καθώς επίσης και ακριβής μέτρηση
των τεσσάρων κορυφών του κάθε μεσοβάθρου για τον προσδιορισμό της στάθμης έδρασης των
εφεδράνων.Από την αποτύπωση επιβεβαιώθηκαν οι διαστάσεις των πεδίλων των μεσοβάθρων
Μ1 και Μ2, σύμφωνα με τη μελέτη αρχείου.
1.3 Τοπικές φθορές σκυροδέματος και χάλυβα χαλαρών οπλισμών
Στις θέσεις των απορροών αποχέτευσης του καταστρώματος και στις θέσεις των αρμών, όπου και
παρατηρείται διαρροή των ομβρίων καταστρώματος, έχουν προκληθεί λόγω μακροχρόνιας
διαβροχής, επιφανειακές φθορές και απολεπίσεις του επιφανειακού σκυροδέματος, καθώς και
σημαντική οξείδωση μικρού αριθμού ράβδων χαλαρού οπλισμού, κυρίως εξωτερικών ράβδων
εγκάρσιας περίσφιξης, που είχαν τοποθετηθεί με μικρές σχετικά επικαλύψεις.
1.4 Ρηγματώσεις
Οι ρηγματώσεις που αναγνωρίσθηκαν στην κάτω παρειά του προεντεταμένου φορέα ήταν μικρού
εύρους και οι περισσότερες, εγκάρσιες ή διαμήκεις, συνδέονται με πιθανές οξειδώσεις
συνδετήρων ή αποστατών, που έχουν προκαλέσει τοπικές διογκώσεις-ρηγματώσεις. Σε ορισμένες
θέσεις, όπως κοντά στις στηρίξεις, υπήρχαν και λοξές ρωγμές διάτμησης μικρού όμως εύρους
(<0,3mm), που συνεπώς δεν στοιχειοθέτησαν συνθήκες μόνιμης ή παροδικής υπερφόρτισης και
υπέρβασης της διατμητικής αντοχής του προεντεταμένου φορέα.
Οι λίγες εγκάρσιες ρωγμές που παρατηρήθηκαν περί το μέσον του μεγάλου ανοίγματος ήταν
μικρού εύρους ( 0,1mm) και μόνον σε θέσεις κάτω από την απορροή των φρεατίων
αποχέτευσης είχαν μεγαλύτερο εύρος (0,3mm). Συνεπώς οι εγκάρσιες ρωγμές, που λόγω
διεύθυνσης θα μπορούσαν να ήταν ένδειξη δομικής ανεπάρκειας είναι παντού μικρότερες από το
όριο που θέτουν οι διεθνείς κανονισμοί (0,3mm για προεντεταμένο σκυρόδεμα της FHWA),
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μικρές σε αριθμό και επομένως, λόγω θέσης και διάταξης, αποτελούν ένδειξη περιορισμένης
οξείδωσης, εξωτερικών εγκάρσιων ράβδων χαλαρού οπλισμού.
Τα μεσόβαθρα της γέφυρας ήταν είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς ρωγμές, ή ενδείξεις καθίζησης
ή στροφής. Tέλος, τα εφέδρανα του ακροβάθρου Α1 και των μεσόβαθρων Μ1 και Μ2, που είναι
σταθερά ή κινητά εγκιβωτισμένου ελαστικού, λειτουργούσαν χωρίς εμπόδια στη διαδρομή
ολίσθησης, αλλά το μεταλλικό τους δοχείο και ο καθρέφτης ολίσθησης ήταν έντονα οξειδωμένα.
1.5 Αποκάλυψη των τενόντων προέντασης
Η αποκάλυψη των τενόντων προέντασης στις κεκλιμένες επιφάνειες του φορέα στον πρόβολο
G1-M1, καθώς και η εικόνα του αποκομμένου τμήματος της άνω παρειάς του φορέα άνωθεν του
βάθρου Μ1, έδειξαν ότι οι τένοντες προέντασης ήταν σε άριστη κατάσταση. Η ενεμάτωση των
παράλληλων συρμάτων προέντασης αποδείχθηκε ακέραια και σε καλή συνάφεια με τα σύρματα
προέντασης. Γενικώς ο οπλισμός προέντασης βρέθηκε απολύτως προστατευμένος και δεν
παρουσίαζε φθορές, η δε σύνδεση των συρμάτων με το περιβάλλον σκυρόδεμα του φορέα, λόγω
της επιτυχούς και ανθεκτικής στο χρόνο κατάστασης του ενέματος ήταν σύμφωνη με τις
προβλέψεις της μελέτης.
1.6 Μη καταστροφικοί έλεγχοι
Κρουσιμετρήσεις – υπερηχομετρήσεις -μετρήσεις ηλεκτρικού ημιδυναμικού
Οι μη καταστροφικοί έλεγχοι έδειξαν με μεγάλη διασπορά, αναμενόμενη λόγω των συνθηκών
της εξωτερικής επιφάνειας σκυροδέματος που είχε εκτεθεί επί δεκάδες χρόνια στο περιβάλλον,
σε ότι αφορά στις μετρήσεις ταχύτητας διάδοσης υπερήχων και με μικρότερη σε ότι αφορά στις
κρουσιμετρήσεις, μία γενικά αποδεκτή εικόνα του επιφανειακού σκυροδέματος. Oι μετρήσεις
αυτές επιβεβαιώθηκαν επί το θετικότερο από τα αποτελέσματα ικανού δείγματος καταστροφικών
ελέγχων (πυρήνων σκυροδέματος) και από τη δυναμική συμπεριφορά της γέφυρας (ενόργανη
παρακολούθηση επιταχύνσεων).Από τους ελέγχους μέτρησης του ηλεκτρικού δυναμικού
διάβρωσης (half-cell),η διάβρωση φάνηκε να είχε περιορισθεί στα στοιχεία οπλισμού σε περιοχές
κοντά στους αρμούς των εσωτερικών αρθρώσεων G1, G2 και των ακραίων αρμών ακροβάθρων.
Από τα παραπάνω ευρήματα των ελέγχων προέκυψε ότι ο φορέας, είναι δομικά ακέραιος, χωρίς
αξιολογήσιμες δομικού χαρακτήρα ρωγμές ή άλλες ενδείξεις δομικής ανεπάρκειας και ο κύριος
οπλισμός του, οι τένοντες και τα σύρματα προέντασης είναι άθικτοι από τον χρόνο, πλήρως
ενσωματωμένοι και προστατευμένοι από υγιές υψηλής αλκαλικότητας σκυρόδεμα.
1.9 Καταστροφικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι
Από τα αποτελέσματα των καταστροφικών ελέγχων από ικανό αριθμό πυρήνων σκυροδέματος,
που ελήφθησαν τόσο από το κατάστρωμα, όσο και από την κάτω παρειά, καθώς και από τις
κεκλιμένες παρειές του προεντεταμένου φορέα, προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη και τη διασπορά
(απόκλιση από τον μέσο όρο) σκυρόδεμα αντοχής υψηλότερης από αυτή της μελέτης αρχείου
αλλά και της μέγιστης αντοχής προεντεταμένου σκυροδέματος της εποχής κατασκευής της
γέφυρα, που ήταν B450 και αντιστοιχεί σε σκυρόδεμα C35/45.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τους επιτόπιους αλλά και τους πολύ πιο ακριβείς
εργαστηριακούς ελέγχους Ph, που έδειξαν πολύ περιορισμένη ενανθράκωση, της τάξης των 23cm και Ph σε όλες τις θέσεις μεγαλύτερο από 11.5, καθώς και τους εργαστηριακούς ελέγχους
προσδιορισμού περιεκτικότητας διαλυτών αλάτων και ιδίως χλωριόντων και θειικών,απέδειξαν
ότι η γέφυρα παρά την ηλικία της δεν έχει απαξιωθεί δομικά, αλλά αντίθετα κρατάει τις αρχικές
υπεραντοχές της, λόγω της καλής ποιότητας κατασκευής και των πιθανών ευμενών συνθηκών
περιβάλλοντος, και ότι ο φορέας έχει μεγάλη αλκαλικότητα, περιορισμένη απορροφητικότητα
και ικανή προστασία των κύριων οπλισμών του.Συνεπώς με την κατάλληλη συντήρηση –
προστασία μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1.10Δοκιμαστική φόρτιση
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 1ης δοκιμαστικής φόρτισης, κατά την οποία εγκαταστάθηκαν στο
προεντεταμένο άνοιγμα του φορέα δύο φορτηγά συνολικού βάρους 93 περίπου τόνων, κατά μήκος της
νότιας λωρίδας κυκλοφορίας, η μέγιστη τελική βύθιση που μετρήθηκε από το τοπογραφικό συνεργείο
ήταν της τάξης των 2,45cm, τιμή λίγο μεγαλύτερη από την τιμή των 2,30cm, που προβλέπει το
αντίστοιχο αναλυτικό στατικό μοντέλο της γέφυρας. Καθώς ο φορέας αποδεικνύεται ότι αποκρίνεται
με μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος, από αυτό που ελήφθη υπόψη στο στατικό
μοντέλο όπως προκύπτει από τις υψηλότερες αντοχές των πυρήνων, αλλά και από την πιο δύσκαμπτη
δυναμική συμπεριφορά, που εκδηλώθηκε κατά τις ενόργανες μετρήσεις επιτάχυνσης, η μεγαλύτερη
παραμόρφωση της γέφυρας μπορεί να οφείλεται στην περιορισμένη μικρορηγμάτωση, που
παρατηρήθηκε στην κάτω παρειά και στην πιο δυσμενή φόρτιση μονίμων και πρόσθετων μονίμων
φορτίων, λόγω της μη ανακουφιστικής φόρτισης του προβόλου Μ2-G2, που προβλεπόταν στη αρχική
μελέτη και η οποία τελικά δεν υλοποιήθηκε.
1.11Ενόργανη παρακολούθηση της δυναμικής συμπεριφοράς
Κατά τη διενέργεια της ενόργανης παρακολούθησης της δυναμικής συμπεριφοράς της γέφυρας
εγκαταστάθηκε κατά μήκος των δύο πεζοδρομίων, δίκτυο τριαξονικών αισθητήρων μέτρησης
επιτάχυνσης (τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αναγνωρίσθηκαν οι
6 πρώτες βασικές ιδιοσυχνότητες – ιδιομορφές και τα ιδιομορφικά ποσοστά απόσβεσης της
γέφυρας, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της 1ης δοκιμαστικής φόρτισης. Έδειξαν ότι η
γέφυρα ταλαντώνεται εκδηλώνοντας σαφώς πιο άκαμπτη δομή από αυτή που θεωρήθηκε στο
στατικό μοντέλο, αντιστοιχίζοντας ένα φορέα από σκυρόδεμα υψηλότερου μέτρου
ελαστικότητας.
2. Νέο οπλισμένο τμήμα
2.1Οπτική Επιθεώρηση και επιτόπου έλεγχοι
Το νέο τμήμα της γέφυρας, αποτελείται από ένα αμφιπροέχοντα φορέα οπλισμένου
σκυρόδεματος, κιβωτιοειδούς διατομής που εδράζεται μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων - δύο
ανά στήριξη – στα βάθρα Μ3 και Μ4 (τύπου V, χωρίς ελκυστήρα). Η επιτόπια ανίχνευσηακτινοσκόπηση με γεωραντάρ του αμφιπροέχοντος τμήματος επαλήθευσε ότι είναι
κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εντοπίσθηκαν εκτεταμένες καμπτικές και
διατμητικές ρωγμές, εκτός των τοπικών περιορισμένων φθορών των εξωτερικών επιφανειών
σκυροδέματος στις θέσεις εκροής των στομίων αποχέτευσης του καταστρώματος και των αρμών.
Οι εγκάρσιες ρωγμές στην κάτω παρειά του φορέα, στο μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως
ανοίγματος M3-M4, που πολλές εξ’ αυτών συνέχιζαν καθ’ ύψος και στις κεκλιμένες επιφάνειες
του οπλισμένου φορέα ήταν εύρους από 0,1-0,4mm. Στις στηρίξεις του κυρίως ανοίγματος,
καθώς και στις στηρίξεις του προβόλου Μ4-Α2 υπήρχαν και λοξές - διαγώνιες ρωγμές, εύρους
0,3mm έως 0,5mm. Οι ρωγμές αυτές δεν ήταν αναμενόμενες για τα συνήθη μόνιμα και πρόσθετα
μόνιμα φορτία, ωστόσο δεν ξεπερνούσαν το εύρος των 0,4-0,5mm, που θα μπορούσε να κριθεί
σημαντικό για φορείς οπλισμένου σκυροδέματος. Δεν αποκλείεται φαινόμενα συρρίκνωσης και
ερπυσμού, να συνεπιδρούν σε αυτή τη ρηγμάτωση, όπως απέδειξε και η εικόνα ορισμένων
πυρήνων στο τμήμα G2-M3, όπου υπήρχαν επιφανειακές ρωγμές σε ένα βάθος 2-5cm,
ακανόνιστης/τυχαίας μορφής, που αντιστοιχούν σε σκυρόδεμα που δεν συντηρήθηκε
ικανοποιητικά μετά τη σκυροδέτηση.Οι λοξές διατμητικού χαρακτήρα ρωγμές θεωρήθηκαν οι
πιο σημαντικές, αλλά επίσης το εύρος τους δεν ξεπέρασε τα 0,4-0,5mm, και συνεπώς ήταν
οριακώς αποδεκτές για τον συγκεκριμένο φορέα.
Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα ήταν σε άριστη κατάσταση και εκτός από μικρές επιφανειακές
φθορές ή μικρές αποκλίσεις στην έδρασή τους, δεν παρουσίασαν ιδιαίτερα προβλήματα.
Επομένως μακροσκοπικά ο φορέας λόγω της εκτεταμένης, αλλά μικρού εύρους ρηγμάτωσης,
έδειξε να παρουσιάζει ανεπάρκεια σε οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας, που επηρεάζουν
την ανθεκτικότητά του στον χρόνο.
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2.2 Έλεγχος θεμελίωσης
Διενεργήθηκαν διερευνητικά σκάμματα για την εξακρίβωση του τύπου θεμελίωσης και την
αποτύπωση της γεωμετρίας των πεδίλων των μεσοβάθρων. Έγινε λεπτομερής αποτύπωση της
γεωμετρίας του θεμελίου με χρήση γεωδαιτικού σταθμού, καθώς επίσης και ακριβής μέτρηση
των τεσσάρων κορυφών του κάθε μεσοβάθρου για τον προσδιορισμό της στάθμης έδρασης των
εφεδράνων.
2.4 Μη καταστροφικοί έλεγχοι
Οι μη καταστροφικοί έλεγχοι έδειξαν με μεγάλη διασπορά, σε ότι αφορά στις μετρήσεις
ταχύτητας διάδοσης υπερήχων και με μικρότερη σε ότι αφορά στις κρουσιμετρήσεις, μία γενικά
αποδεκτή εικόνα του επιφανειακού σκυροδέματος.Οι έλεγχοι μέτρησης του ηλεκτρικού
δυναμικού διάβρωσης (half cell) έδειξαν, όπως αναμενόταν ένα έντονο δυναμικό διάβρωσης
στοιχείων του κλωβού οπλισμού του φορέα στις θέσεις που και οπτικά αναγνωρίζεται
εκτεταμένη οξείδωση, σε περιοχές κοντά στους αρμούς της θέσης G2 και του ακραίου αρμού στο
ακρόβαθρο.
2.5 Καταστροφικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι
Από τα αποτελέσματα καταστροφικών ελέγχων από ικανό αριθμό πυρήνων σκυροδέματος που
ελήφθησαν τόσο από το κατάστρωμα, όσο και από την κάτω παρειά του νέου φορέα από
οπλισμένο σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διασπορά (απόκλιση από τον μέσο όρο),
προέκυψε ότι το σκυρόδεμα του νέου φορέα είναι αντοχής σαφώς υψηλότερης από αυτή της
οριστικής μελέτης, που προέβλεπε σκυρόδεμα αντοχής B25, και αντιστοιχεί σε σκυρόδεμα
C30/37. Οι λοιποί εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν τα ίδια ευμενή αποτελέσματα όπως και οι
αντίστοιχοι στον προεντεταμένο φορέα.
2.6 Έλεγχος χάλυβα οπλισμού
Έγινε λήψη μικρού δείγματος χάλυβα οπλισμού το οποίο εστάλη στο εργαστήριο για έλεγχο.
Πρόκειται για χάλυβα ονομαστικής διαμέτρου 16mm του οποίου η τάση διαρροής
προσδιορίστηκε στα 523MPa. Από τη μεταλλογραφική εξέταση και τις σκληρομετρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο δείγμα, προσδιορίστηκε ότι πρόκειται για απλό ανθρακούχο χάλυβα
ισχυροποιούμενο από την παρουσία του άνθρακα μόνο (plaincarbonsteel). Ανήκει στους χάλυβες
μέσης περιεκτικότητας σε άνθρακα (mediumcarbonsteel, MCS) και μπορεί να συγκολληθεί με
προθέρμανση και εφαρμογή ηλεκτροδίων χαμηλού υδρογόνου.
2.7 Δοκιμαστική φόρτιση
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης και 3ης δοκιμαστικής φόρτισης, κατά τη διάρκεια των
οποίων εγκαταστάθηκαν, στο μεσαίο άνοιγμα του φορέα δύο φορτηγά συνολικού βάρους 93
περίπου τόνων, και στη συνέχεια ένα φορτηγό 41,8 τόνων κατά μήκος της νότιας λωρίδας
κυκλοφορίας (2η δοκιμαστική), καθώς και ένα φορτηγό 41,8 τόνων στο ακραίο άνοιγμα –
πρόβολο (3η δοκιμαστική), η μέγιστη τελική βύθιση που μετρήθηκε από το τοπογραφικό
συνεργείο ήταν μεγαλύτερη από αυτή που προέβλεπε το αναλυτικό στατικό μοντέλο με θεώρηση
αρηγμάτωτου φορέα.
Η υπέρβαση των κατακόρυφων παραμορφώσεων, που παρατηρούνται στη δοκιμαστική φόρτιση
ως προς τις προβλέψεις του στατικού μοντέλου ισοφαρίζονται εάν ληφθεί υπόψη ένας λογικός
βαθμός ρηγμάτωσης, κοινός και αναμενόμενος σε φορείς οπλισμένου σκυροδέματος αντίστοιχων
ανοιγμάτων. Άλλωστε για φορτία κοντά στο λειτουργικό συνδυασμό που αντιστοιχεί στην κλάση
σχεδιασμού της γέφυρας είναι λογικό να αναπτύσσονται προσωρινά ρωγμές μικρού εύρους (έως
0,4mm για φορείς σε λίγο διαβρωτικό περιβάλλον).
Τελικά συμπεράσματα βάσει του συνόλου των καταστροφικών και μη καταστροφικών ελέγχων
Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εκτεταμένων οπτικών, καταστροφικών, μη
καταστροφικών και ενόργανων ελέγχων, καθώς και των αποτελεσμάτων των στατικών δοκιμαστικών
φορτίσεων σε επίπεδο κλάσηςσυρμού SLW30, προέκυψε ότι τόσο το παλαιότερο προεντεταμένο
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τμήμα της γέφυρας, αλλά και το νεότερο από οπλισμένο σκυρόδεμα διαθέτουν σήμερα το μεγαλύτερο
τμήμα της αρχικής τους δομικής αξιοπιστίας. Δεν παρουσιάζουν βλάβες καθολικές, αλλά κυρίως
τοπικού χαρακτήρα φθορές.
Η πολύ περιορισμένη ενανθράκωση και η μεγάλη αλκαλικότητα του σκυροδέματος της γέφυρας, που
παρείχε προστασία στους κύριους οπλισμούς προέντασης, που βρέθηκαν άθικτοι, σε συνδυασμό με
την απουσία χλωριόντων και θειικών από τη μάζα του, αποδεικνύουν έναν πολύ αργό ρυθμό
γήρανσης της άνω διάβασης, παρά το γεγονός ότι δεν συντηρήθηκε ποτέ.
Πρόσθετα, τόσο το παλαιό προεντεταμένο τμήμα, όσο και το νέο οπλισμένο τμήμα του φορέα της
γέφυρας συμπεριφέρθηκαν μέσα σε αποδεκτά πλαίσια στις στατικές δυναμικές φορτίσεις στάθμης
πλησίον της κλάσης συρμού SLW30, παρότι οριακά έδειξαν μεγαλύτερες παραμορφώσεις από αυτές
που προέβλεπε το στατικό μοντέλο τους.
Συμπερασματικά λοιπόν, η γέφυρα θα μπορούσε να συνεχίσει με ικανοποιητικό τρόπο και για
μεγάλο χρονικό διάστημα να λειτουργεί, αρκεί να συντηρηθεί και να προστατευθεί, ώστε να
καθυστερήσει ακόμη περισσότερο η εξέλιξη της γήρανσης των βασικών δομικών υλικών της, που
μέχρι σήμερα αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικά στο χρόνο.
Θα έπρεπε πρόσθετα να θεραπευθούν βασικές ανεπάρκειες σχεδιασμού της γέφυρας, που οφείλονται:
 στην μη αξιόπιστη σύνδεση του νέου με το παλιό τμήμα
 στη φθοροποιό λειτουργία των εσωτερικών αρθρώσεών της
 στην μη αξιόπιστη συμπεριφορά της σε σεισμό και σε φορτία κυκλοφορίας
 στην αποφυγή πιθανών καθιζήσεων των μεσοβάθρων, μέσω κατάλληλης ενίσχυσης της
επιφανειακής θεμελίωσής τους
Με βάση όλα τα παραπάνω, καθώς και τις παραδοχές των μελετών των υφιστάμενων φορέων της
γέφυρας, των οποίων διαπιστώθηκε η πιστή εφαρμογή τους, εκπονήθηκε η επόμενη φάση της μελέτης
ενίσχυσης, έχοντας ως βασικούς στόχους την:
α. αναβάθμισής της από κλάση SLW30 σε SLW60/30 κατά DIN 1072 (σύμφωνα με την σχετική
απαίτηση του Υπουργείου Υποδομών)
β. αντισεισμική της θωράκιση
Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές παραδοχές, η μεθοδολογική προσέγγιση και τα κύρια
συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη ενίσχυσης:
Επίτευξη των στόχων της μελέτης ενίσχυσης
Η επίτευξη των στόχων της μελέτης ενίσχυσης της γέφυρας προτάθηκε να γίνει όπως παρακάτω:
Αναβάθμιση από κλάση SLW30 σε SLW60/30 κατά DIN1072
Η ενίσχυση της διατομής για την παραλαβή των πρόσθετων φορτίων υλοποιείται με την κατασκευή
πλάκας ενίσχυσης πάχους 15 εκατοστών σ’ όλο το πλάτος του υφιστάμενου καταστρώματος,
προσθέτοντας στην ενεργό διατομή της γέφυρας και αυτή των νέων πεζοδρομίων.
Πρόσθετα και για την καλύτερη λειτουργία του διαφράγματος της πλάκας ενίσχυσης και της
αξιόπιστης και σταθερής σύνδεσης των τμημάτων του καταστρώματος, παλαιού και νέου,
προεντεταμένου και οπλισμένου, υλοποιείται πλήρης αποκατάσταση της συνέχειας των διατομών στις
θέσεις G1 και G2.
Αντισεισμική θωράκιση μεσοβάθρων
Ο υφιστάμενος φορέας της γέφυρας δεν είχε σαφή μηχανισμό παραλαβής του σεισμού με ασφάλεια.
Τα εφέδρανα που είναι τοποθετημένα προκαλούν ασύμμετρα δυσμενείς υπερφορτίσεις μεμονωμένων
βάθρων, ενώ δεν μπορούν να παραλάβουν σε πολλές περιπτώσεις, τις τέμνουσες που τους αναλογούν.
Απαιτήθηκε αντικατάσταση των σημερινών εφεδράνων και ενίσχυση των μεσοβάθρων και της
θεμελίωσης, με στόχο την ευνοϊκή κατανομή των σεισμικών φορτίων στα μεσόβαθρα, που θα
συνδυαστεί και με την κατασκευή της άνω πλάκας ενίσχυσης. Η ενίσχυση των μεσοβάθρων
υλοποιείται με την κατασκευή μανδύα 25 cm σ’ όλο το ύψος τους, ενώ δεν απαιτείται ενίσχυση στα
ακρόβαθρα.
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Με την κατασκευή του άκαμπτου διαφράγματος της πλάκας ενίσχυσης και με την αλλαγή όλων των
εφεδράνων:
α. εξασφαλίζεται η ενιαία μετακίνηση του καταστρώματος στην εγκάρσια διεύθυνση, ώστε να
αποφευχθεί η πρόσκρουσή του στα stoppers των ακροβάθρων, και
β. περιορίζεται η κατά μήκος μετακίνηση του καταστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η πρόσκρουσή
του στα θωράκια των ακροβάθρων.
Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η αντισεισμική θωράκιση της γέφυρας με την επιβολή της έντασης
στοχευμένα στα μεσόβαθρα που είναι δυνατόν να ενισχυθούν, σε συνδυασμό με την ελάφρυνση ανακούφιση του ακροβάθρου Α1 από οριζόντια φορτία.
Ενίσχυση των θεμελίων των μεσοβάθρων
Για την παραλαβή των πρόσθετων φορτίων της πλάκας ενίσχυσης του καταστρώματος και την
ανακατανομή των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων επιλέχθηκε η ενίσχυση της υφιστάμενης
επιφανειακής θεμελίωσης των μεσοβάθρων, με την κατασκευή ομάδας μικροπασσάλων και
κεφαλοδέσμωνεπί των υφιστάμενων πεδίλων των βάθρων της γέφυρας.
Κανονισμοί μελέτης
Για την μελέτη ενίσχυσης εφαρμόσθηκαν οι Γερμανικοί κανονισμοί όπως ισχύουν σήμερα σύμφωνα
με την Εγκύκλιο Ε9/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Απόφ. ΔΜΕΟ/γ/ο/152/17-3-06), για όσα δε θέματα δεν
καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς, εφαρμόζονται οι σχετικοί Ευρωκώδικες. Επιπλέον
χρησιμοποιήθηκαν κατά περίπτωση οι παλαιότεροι DIN 1072, 1075, 1045, 4227.
Έλεγχοι δομικών στοιχείων του φορέα της γέφυρας
Οι έλεγχοι σε κατάσταση οριακής λειτουργικότητας του προενταταμένου τμήματος έγιναν σύμφωνα
με το DIN 4227, ενώ οι έλεγχοι σε κατάσταση οριακής αστοχίας σε κάμψη με ή χωρίς αξονική
δύναμη, σε διάτμηση και/ή στρέψη και σε διάτρηση έγιναν σύμφωνα με το DIN-Fachbericht 102.
Οι συνδυασμοί ελέγχου των δομικών στοιχείων της γέφυρας (φορέας, στύλοι, κεφαλόδεσμοι,
πάσσαλοι) για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας και αστοχίας, καθώς και οι
κανόνες ταυτόχρονης εφαρμογής μεταβλητών δράσεων και οι μερικοί συντελεστές ασφαλείας
δράσεων λήφθηκαν όπως προβλέπονται από τους παραπάνω κανονισμούς. Το ίδιο ίσχυσε και για τους
συνδυασμούςελέγχου φέρουσας ικανότητας θεμελίωσης,ελέγχους φέρουσας ικανότητας εφεδράνων,
ελέγχους μετακινήσεων εφεδράνων και αρμών.
Περιγραφή στατικού συστήματος του καταστρώματος της γέφυρας
Οι σχετικοί υπολογισμοί διενεργήθηκαν με τα προγράμματα SOFiSTiK ν.23, της εταιρείας SOFiSTiK
GmbH. Όλα τα στοιχεία προσομοιώθηκαν με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία δοκού (beam
elements). Δεδομένου ότι το κατάστρωμα αποτελούνταν από τρία τμήματα έγινε η ομαδοποίηση των
επιμέρους γραμμικών στοιχείων ανά τμήμα και ανά άνοιγμα. Κάθε ομάδα (GRPs) ενεργοποιούνταν
την κατάλληλη χρονική περίοδο, ώστε να ληφθεί υπόψη η συμμετοχή των φορτίσεων την αντίστοιχη
χρονική περίοδο και να προσεγγιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η εξέλιξη του ερπυσμού και της
συστολής ξήρανσης.
Στις θέσεις των μεσοβάθρων οι κόμβοι του φορέα συνδέθηκαν μέσω κινηματικών δεσμεύσεων (rigid
constraints) με τα στοιχεία των εφεδράνων. Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα διακριτοποιήθηκαν ως
ραβδωτά στοιχεία (beam elements) με ύψος ίσο με το συνολικό πάχος του ελαστομερούς και διατομή
των στοιχείων αυτή των εφεδράνων.
Φορτία υπολογισμού
Λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω φορτία:
Μόνιμα (Ίδιο βάρος και πρόσθετα μόνιμα)
Κατακόρυφα φορτία κυκλοφορίας κατά DIN1072
Φορτία τροχοπέδησης κατά DIN1072/DIN-FB 101 IV-4.4
Φορτία ανέμου (FB 101 παρ. Ν, OE-FB)Θ
Θερμοκρασιακές δράσεις (FB 101 IV, OE-FB, EN 1991-1-5)
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Σεισμικά φορτία (ΟΑΜΓ-FB 2.1)
Απώλειες προέντασης
Καθορίσθηκαν τα τμήματα του φορέα, που ενεργοποιούνται σε κάθε φάση, σε συνδυασμό με τις
παραμέτρους υπολογισμού των συντελεστών ερπυσμού, συστολής ξήρανσης και χαλάρωσης (σχετική
υγρασία, ενεργό ύψος διατοµής, χρόνος επιβολής φόρτισης κ.λπ.), καθώς και οι φορτίσεις, που
αντιστοιχούν στην κάθε φάση (ίδιο βάρος, προένταση) και θεωρήθηκε ότι:
 έγινε η σκυροδέτηση τμήματος G1-M1-M2-G2 και στην συνέχεια η εφαρμογή της προέντασης
στους τένοντες,
 έγινε η σκυροδέτηση των τμημάτων Α1-G1 και G2-A2 σε 7 ημέρες από την εφαρμογή της
προέντασης
 σε 28 ημέρες από την σκυροδέτηση τμημάτων Α1-G1 και G2-A2 εφαρμόζονται τα πρόσθετα
μόνιμα φορτία. Ως πρόσθετα μόνιμα φορτία θεωρήθηκαν 12 cm ασφαλτικές στρώσεις, καθώς και
το βάρος των υφιστάμενων πεζοδρόμιών, όπως αυτά επιβεβαιώθηκαν από τους ελέγχους που
διενεργήθηκαν.
 20 χρόνια αργότερα έγινε η καθαίρεση του τμήματος G2-A2.
Από την χρονική στιγμή t1, που δόθηκε ολόκληρη η γέφυρα σε κυκλοφορία έως τη χρονική στιγμή t2
(σήμερα) γίνονται οι υπολογισμοί της επιρροής του ερπυσµού και της συστολής ξήρανσης θεωρώντας
3 επιμέρους χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποδοθεί ακριβέστερα η µη γραµµικότητα του
φαινομένου. Για τον ίδιο λόγο, οι υπολογισμοί για το χρονικό διάστημα t2 (σήμερα) έως τη χρονική
στιγμή t∞ γίνονται σε 3 επιμέρους χρονικά διαστήματα.

Στατική και δυναμική ανάλυση του φορέα του καταστρώματος
Στατική ανάλυση
Ο φορέας του καταστρώματος επιλύθηκε σε τρεις φάσεις:
Α’ Φάση: Έλεγχος Ορθότητας Προσομοιώματος του Υφιστάμενου Φορέα
Για τον έλεγχο της ορθότητας του προσομοιώματος επιλύθηκε αρχικά ο υφιστάμενος φορέας,
λαμβάνοντας υπόψη:
 τα φορτία του ίδιου βάρους και των πρόσθετων μόνιμων και
 τις δοκιμαστικές φορτίσεις, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη, ως πρόσθετες φορτίσεις.
Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών φορτίσεων και τις μετρήσεις που διενεργήθηκαν στο
πεδίο ταύτισης των υπολογισθέντων βυθίσεων με τις βυθίσεις που μετρήθηκαν στο πεδίο κατά την
εκτέλεση των δοκιμαστικών φορτίσεων, επαληθεύθηκε η ορθότητα του προσομοιώματος.
Β’ Φάση: Πλήρης Αποκατάσταση της συνέχειας του Φορέα στις θέσεις G1 και G2
Υπολογίσθηκε η ένταση του υφιστάμενου φορέα για το βάρος του πρόσθετου νωπού σκυροδέματος
της πλάκας ενίσχυσης και των πεζοδρομίων, θεωρώντας ότι αυτός λειτουργεί ενιαία, με πλήρη
αποκατάσταση της συνέχειάς του στις θέσεις G1 και G2.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το γράφημα με τις καμπτικές ροπές από την φόρτιση της πλάκας
ενίσχυσης και των πεζοδρομίων.

Σχήμα 7: Καμπτικές ροπές από την φόρτιση της πλάκας ενίσχυσης και των πεζοδρομίων

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Γ’ Φάση: Ενισχυμένος φορέας καταστρώματος
Οι διατομές του καταστρώματος τροποποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την πλάκα ενίσχυσης, καθώς
και τα πεζοδρόμια και επιλύεται ο ενισχυμένος φορέας για τα:
 πρόσθετα μόνιμα φορτία των ασφαλτικών
 κινητά φορτία κυκλοφορίας του συρμού SLW60/30, σύμφωνα με το DIN 1072.
Για την πλάκα ενίσχυσης του καταστρώματος χρησιμοποιήθηκε ποιότητα σκυροδέματος C40/50 και
ποιότητα χάλυβα οπλισμού B500C. Οι διατομές διαμορφώνονται αντίστοιχα ως εξής:

Σχήμα 8: Διατομή στην στήριξη (Τμήμα G1-G2: προεντεταμένος φορέας)

Σχήμα 9: Διατομή στο άνοιγμα (Τμήμα G1-G2: προεντεταμένος φορέας)

Σχήμα 10: Συμπαγής διατομή (Τμήμα A1-G1: αμφιέριστος φορέας)

Σχήμα 11: Διατομή με διάκενα (Τμήμα A1-G1: αμφιέριστος φορέας)
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Σχήμα 12: Διατομή στην στήριξη (Τμήμα G2-Α2: μη προεντεταμένος φορέας)

Σχήμα 13: Διατομή στο άνοιγμα (Τμήμα G2-Α2: μη προεντεταμένος φορέας)
Στη συνέχεια παρατίθενται γραφήματα με την περιβάλλουσα των καμπτικών ροπών για τις φορτίσεις
των φορτίων κυκλοφορίας, καθώς επίσης και η περιβάλλουσα των καμπτικών ροπών για την οριακή
κατάσταση αστοχίας (ULS).

Σχήμα 14: Καμπτικές ροπές από την φόρτιση των φορτίων κυκλοφορίας κλάσης SLW60/30

Σχήμα 15: Καμπτικές ροπές για την οριακή κατάσταση αστοχίας
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Δυναμική ανάλυση
Σύμφωνα με τις οδηγίες για τη μελέτη γεφυρών με σεισμική μόνωση γίνονται δύο επιλύσεις του
στατικού συστήματος, μία με τις ανώτερες τιμές των παραμέτρων σχεδιασμού των εφεδράνων και μία
με τις κατώτερες. Η μεταβλητότητα των παραμέτρων σχεδιασμού περιορίζεται στην τιμή του μέτρου
διάτμησης των εφεδράνων.
 Τιμή φαινόμενου συμβατικού μέτρου διάτμησης: Gg= 0,90 ΜPa
 Τιμή παραμέτρου σχεδιασμού (ΤΠΣ): Gb =1,40·Gg
 Κατώτερη τιμή παραμέτρου σχεδιασμού (ΚΤΠΣ): Gb,min= Gb= 1,40·0,90 =1,26 ΜPa
 Ανώτερη τιμή παραμέτρου σχεδιασμού (ΑΤΠΣ): Gb,max=λmax·1,50·Gb=1,1·1,50·1,26=2,08 ΜPa
 Μέτρο ελαστικότητας: Ε = 500.000 kN/m2
Επειδή οι μετακινήσεις σχεδιασμού ανώτερων και κατώτερων τιμών παραμέτρων είναι:
 Μετακίνηση σχεδιασμού (ΚΤΠΣ) : ux=59,55 mm uy=94,40 mm
 Μετακίνηση σχεδιασμού (ΑΤΠΣ) : ux=46,40 mm uy=72,70 mm
και διαφέρουν περισσότερο από ±15%, χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα με τις ΚΤΠΣ για τον
έλεγχο των μετακινήσεων (εφέδρανα και αρμοί) και τα αποτελέσματα με τις ΑΤΠΣ για τον έλεγχο
των μεσοβάθρων.
Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών λόγω σεισμού εκτελείται δυναμική φασματική ανάλυση
του φορέα, με επιβολή της σεισμικής διέγερσης σε τρεις ορθογωνικές διευθύνσεις Χ,Υ και Ζ (η
διεύθυνση Χ συμπίπτει με τη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας, ενώ η διεύθυνση Υ είναι η κάθετη στη
Χ). Τα ιδιομορφικά μεγέθη (δυνάμεις, μετακινήσεις) επαλληλίζονται με τη μέθοδο της πλήρους
τετραγωνικής επαλληλίας (CQC) και η υπολογιστική σεισμική ένταση προκύπτει με τη σύνθεση
1,0/0,3/0,3 σύμφωνα με την παρ. 2.6.1(1) των ΟΑΜΓ-FB.
Στην συνέχεια ακολουθούν οι 2 πρώτες ιδιομορφές του καταστρώματος:

Σχήμα 16: 1η ιδιομορφή

Σχήμα 17: 2η ιδιομορφή
Έλεγχος τάσεων του καταστρώματος στο τμήμα του προεντεταμένου φορέα
Στο άνοιγμα
Από τον έλεγχο των τάσεων του ενισχυμένου φορέα στο μεγάλο άνοιγμα Μ1-Μ2 των 45m (παλαιό
τμήμα - προεντεταμένος φορέας) προκύπτει ότι:
Αναπτυσσόμενη τάση λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων και του φορτίου κυκλοφορίας
SLW 60/30:
+2.18 MPa< +3.20 ΜPa
Στις στηρίξεις
Έλεγχος τάσεων στη στήριξη Μ1
Άνω ίνα
Αναπτυσσόμενη εφελκυστική τάση λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων και του φορτίου
κυκλοφορίας SLW 60/30:
1.26 MPa< 3.20 MPa
Κάτω ίνα
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Αναπτυσσόμενη θλιπτική τάση λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων και του φορτίου
κυκλοφορίας SLW 60/30:
13.94 MPa< 16.0 MPa
Έλεγχος τάσεων στη στήριξη Μ2
Άνω ίνα
Αναπτυσσόμενη θλιπτική τάση λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων και του φορτίου
κυκλοφορίας SLW 60/30:
3.52 MPa< 16.0 ΜPa
Κάτω ίνα
Αναπτυσσόμενη θλιπτική τάση λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων και του φορτίου
κυκλοφορίας SLW 60/30:
7.83 MPa< 16.0 MPa
Απώλειες προέντασης
Η αρχική δύναμη λόγω πρόεντασης στις θέσεις των αγκυρώσεων βρέθηκε ίση με -42.119 kN και στο
μέσο του ανοίγματος Μ1-Μ2 με το πέρας της προέντασης η αξονική δύναμη έγινε ίση με -37.488 kN.
Συνεπώς οι στιγμιαίες απώλειες, λόγω τριβών στο μέσο του ανοίγματος Μ1-Μ2 υπολογίσθηκαν ίσες
με 11%. Λόγω των χρόνιων απωλειών (ερπυσμός, συστολή ξήρανσης, χαλάρωση χάλυβα) η αξονική
δύναμη στο μέσο του ανοίγματος Μ1-Μ2 βρέθηκε -37.488+(+4.071) = -33.417 kN. Άρα οι χρόνιες
απώλειες στο μέσο του ανοίγματος Μ1-Μ2 στο 10,8%, και οι συνολικές απώλειες υπολογίζονται στο
20,6%. Από τους υπολογισμούς προέκυψε ότι στο μέσο του ανοίγματος M1-M2 η αξονική δύναμη,
λόγω χρόνιων απωλειών την χρονική t1 (που δόθηκε ολόκληρη η γέφυρα σε κυκλοφορία) ήταν
+3.824 kN, ενώ τη χρονική στιγμή t∞ η αξονική δύναμη έγινε 4.071 kN, γεγονός που καταδεικνύει ότι
το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών είχε εκδηλωθεί μέχρι την φάση κατασκευής του νέου τμήματος
της γέφυρας G2-M3-M4-A2 από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ερπυσμός και συστολή ξήρανσης
Όπως τεκμηριώθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος των 40
ετών από την επιβολή της προέντασης στην κατασκευή της παλαιού τμήματος της γέφυρας, οι
αναμενόμενες επιπτώσεις του ερπυσμού έχουν συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό και η εξέλιξή τους την
επόμενη πεντηκονταετία θα είναι σχεδόν μηδενική.Οι επιπτώσεις δε του φαινομένου της συστολής
ξήρανσης του σκυροδέματος της πρόσθετης πλάκας ενίσχυσης του καταστρώματος και των
πεζοδρομίων αντιμετωπίσθηκαν με τη χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C40/50, με μικρό μέγεθος
αδρανών και πρόσμικτων τύπου SikaTop Armatec-110 EpoCem και Sika Control-50 για την
καλύτερη πρόσφυση παλαιού και νέου σκυροδέματος, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της
συρρίκνωσης του νέου σκυροδέματος.Πρόσθετα και έχοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση του
συγκεκριμένου φαινομένου θα εξεταστεί κατά τη φάση της κατασκευής των εργασιών ενίσχυσης και
αναβάθμισης της γέφυρας, η δυνατότητα της τμηματικής σκυροδέτησης της πλάκας του
καταστρώματος, σε συνδυασμό με το βαθμό υλοποίησης των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων του
έργου.

Έλεγχοι οπλισμού
Τόσο για τον προεντεταμένο όσο και για τον οπλισμένο φορέα έγιναν όλοι οι σχετικοί έλεγχοι
επάρκειας του υφιστάμενου οπλισμού σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Προέκυψε, από τον
έλεγχο σε κάμψη του προεντεταμένου φορέα,υπέρβαση του υφιστάμενου οπλισμού μόνο στη θέση G1
και αφορούσε την κάτω ίνα της διατομής. Καλύφθηκε από τα μεταλλικά ελάσματα που
χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της συνέχειας στην ίδια θέση.
Λοιποί έλεγχοι
Διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τα κανονιστικά πρότυπα που εφαρμόστηκαν στην
μελέτη οι παρακάτω έλεγχοι:
Έλεγχος επάρκειας των νέων εφεδράνων
Έλεγχος επάρκειας των νέων αρμών στα ακρόβαθρα
Έλεγχος βλήτρων στις διεπιφάνειες παλιάς – νέας διατομής καταστρώματος, κεφαλοδέσμων,
μεσοβάθρων
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Έλεγχος αποκατάστασης της συνέχειας στις θέσεις G1/G2
Έλεγχος των μεσοβάθρων
Ενίσχυση της επιφανειακής θεμελίωσης των μεσοβάθρων
Η υφιστάμενη θεμελίωση των μεσοβάθρων Μ1, Μ2, Μ3 και Μ4 υλοποιείται από μεμονωμένα πέδιλα
διαστάσεων 9mx 9m, 9.6mx 9.6m, 6mx 8m και 6mx 8m αντίστοιχα. Για την ενίσχυση της
επιφανειακής θεμελίωσης των μεσοβάθρων επιλέχθηκε η χρήση 84 συνολικά μικροπασσάλων,
διαμέτρου 25cm. Θα κατασκευαστούν 22 μικροπάσσαλοι στα μεσόβαθρα Μ1 - Μ2 και 20
μικροπάσσαλοι στα μεσόβαθρα Μ3 - Μ4. Το μήκος τους θα είναι 8m, εκτός από τους
μικροπασσάλους του μεσόβαθρου Μ1 που θα έχουν μήκος 12m.
Η μελέτη βασίσθηκε σε αποτελέσματα από τρισδιάστατα αναλυτικά μοντέλα, που δημιουργήθηκαν
για κάθε ένα από τα 4 μεσόβαθρα, και στην ανάλυση ακολουθήθηκε η διαδικασία φόρτισης, που
προσομοιώνει την πραγματική διαδικασία φόρτισης:
 Μοντελοποιήθηκε το υφιστάμενο πέδιλο, το οποίο παραλαμβάνει τα κατακόρυφα φορτία που
μεταβιβάζει η γέφυρα, καθώς και το φορτίο του θεμελίου
 μοντελοποιήθηκε η ενισχυμένη θεμελίωση και ενεργοποιήθηκαν οι μικροπάσσαλοισε συνδυασμό
με το νέο πάχος του πεδίλου
 το σύστημα αναλαμβάνει το πρόσθετο στατικό φορτίο που θα εισαχθεί από την ενίσχυση αναβάθμιση της γέφυρας και φορτίσθηκε με το συνολικό σεισμικό φορτίο. Υπολογίσθηκαν τα
συνολικά στατικά και σεισμικά φορτία για τον συνδυασμό των περιπτώσεων φόρτισης, στατική
και σεισμική (μία συνδυασμένη στατική 1.35G+1.50Q και δύο συνδυασμένες σεισμικές
G+0.2Q+E: maxPx/maxMyandmaxPy/maxMx). Τα συνολικά καμπτικά και διατμητικά φορτία που
αναπτύσσονται επί των μικροπασσάλων συγκρίθηκαν με τα μέγιστα που μπορούν να παραληφθούν
από τον κάθε μικροπάσσαλο και έγινε ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητας, καθώς και της
επάρκειας των διατομών.
Ανύψωση γέφυρας για την αντικατάσταση των εφεδράνων
Το συνολικό μήκος του καταστρώματος της γέφυρας είναι 111m και αποτελείται, όπως έχουμε
περιγράψει και νωρίτερα, από τρείς επιμέρους φορείς και στηρίζεται μέσω εφεδράνων στα μεσόβαθρα
Μ1, Μ2 ,Μ3 και Μ4 και στο ακρόβαθρο Α1, καθώς στο ακρόβαθρο Α2 δεν υλοποιείται έδραση και
λειτουργεί ως ελεύθερο άκρο. Για την τοποθέτηση των νέων εφεδράνων, είναι απαραίτητη η
εγκατάσταση των κατάλληλων γρύλλων ανύψωσης και σχεδιάστηκε η παρακάτω διαδικασία:
 Οι γρύλλοι τοποθετούνταισε ειδικά διαμορφωμένες βάσεις ανύψωσης, που υλοποιούνται στις
θέσεις Μ1, Μ2, Μ3 και Μ4, μέσω της κατασκευής τοιχίου σύζευξης μεταξύ των δύο σκελών του
κάθε μεσοβάθρου, και οι οποίες συνδυάζονται με την ενίσχυση του φορέα της γέφυρας. Στο
ακρόβαθρο Α1 η τοποθέτηση γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένες μεταλλικές βάσεις ανύψωσης.
 Η εγκατάσταση των γρύλων ανύψωσης γίνεται μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος του τοιχίου
σύζευξης και την παρέλευση τουλάχιστον 21 ημερών, ώστε τα τοιχία να αποκτήσουν το 85-90%
της αντοχής τους.
 Απαιτείται καθολική διακοπή της κυκλοφορίας στην άνω διάβαση έως το πέρας των εργασιών
ανύψωσης, αντικατάστασης των εφεδράνων και επαναφοράς της γέφυρας στην τελική της θέση, σε
συνδυασμό με κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΠΑΘΕ.
 Ανυψώνεται αρχικά το οπλισμένο τμήμα του υφιστάμενου φορέα G2-Α2 (νέο τμήμα) κατά 21cm,
μέσω των εγκατεστημένων διατάξεων των γρύλων στις θέσεις των Μ3 και Μ4. Στη συνέχεια
ακολουθεί η ανύψωση του προεντεταμένου τμήματος του φορέα G1-G2 κατά 15cm, με
ταυτόχρονη ανύψωση του αμφιέριστου οπλισμένου τμήματος Α1-G1 επίσης κατά 15cm, μέσω των
αντίστοιχων εγκατεστημένων διατάξεων των γρύλων στις θέσεις των Α1, Μ1 και Μ2.
 Αφαιρούνται τα υφιστάμενα εφέδρανα και καθαιρούνται οι ελκυστήρες σκυροδέματος (Μ1, Μ2),
καθώς και τμήματα των σκελών στο ύψος του ελκυστήρα, στην περιοχή της απόληξης των
μεσοβάθρων, με τον φορέα στην ανώτατη θέση ανύψωσης. Εκεί διαμορφώνονται με συγκόλληση
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και παράθεση οι αγκυρώσεις των κατακόρυφων οπλισμών ενίσχυσης, καθώς και οι πατούρες των
νέων εφεδράνων. Το τελευταίο τμήμα (έδραση εφεδράνων) θα σκυροδετηθεί
με μη
συρρικνούμενη τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής.
 Τοποθετούνται τα νέα μη αγκυρούμενα ελαστομεταλλικά εφέδρανα και υποβιβάζεται η γέφυρα
στην τελική της θέση.

Μεταλλικό δάπεδο εργασίας και προστασίας των διερχόμενων οχημάτων
Κατά την διάρκεια των εργασιών ενίσχυσης των θεμελίων και των μεσοβάθρων του τεχνικού θα
κατασκευασθείστην ανωδομή, όπως μελετήθηκε, κατάστρωμα εργασίας και προστασίας των
διερχόμενων οχημάτων από πτώσεις αντικειμένων.
Συμπεράσματα
Η υφιστάμενη γέφυρα της Άνω Διάβασης Κορινού, σε συνεργασία με τον εργολάβο κατασκευής του
έργου, ελέγχθηκε ως προς την δομική της επάρκεια με σειρά επιτόπιων και εργαστηριακών
καταστροφικών και μη καταστροφικών ελέγχων καθώς και σχετικών υπολογιστικών μοντέλων. Για να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας που τέθηκαν από τον κύριο του
έργουκρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση της γέφυρας, στη βάση των αρχών που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Η λύση της ενίσχυσης καθώς και όλη μεθοδολογική προσέγγισή του θέματος, κυρίως ως
προς την κατασκευασιμότητά του, αποφασίστηκε από κοινού με τον εργολάβο του έργου. Το έργο
μελετήθηκε, ελέγχθηκε από ανεξάρτητο μελετητή και εγκρίθηκε. Επισημαίνεται ότι στις τελικές
προτάσεις συμπεριλαμβανόταν και η ανάγκη για τακτικό έλεγχο και παρακολούθηση της ενισχυμένης
τελικά γέφυρας, στα πλαίσια του υπάρχοντος προγράμματος που εφαρμόζει ο κύριος του έργου για τα
υπόλοιπα σημαντικά έργα του αυτοκινητοδρόμου.
Τέλος, έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι μαζί με το σχετικό πρόγραμμα
παρακολούθησης της γέφυρας, όπως σχεδιάστηκε από τον κύριο του έργου, η γέφυρα μπορείνα
υποστηρίξει πλέον μια διάρκειαζωής πάνω από 40 χρόνια, με τους συντελεστές ασφαλείας της σαφώς
αυξημένους για φορτία κυκλοφορίαςSLW60/30 και σεισμικά φορτία κατά τον ΕΑΚ2003. Η διάρκεια
αυτή επιβεβαιώθηκε και με σχετικό μοντέλο εκτίμησης της διάρκειας ζωής του έργου, βασισμένο στο
σύστημα κατάταξης των γεφυρών κατά FHWA,το οποίο εφαρμόζεται και από το σύστημα διαχείρισης
της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Σημειώνεται ότι η γέφυρα μετά τις εργασίες ενίσχυσης κατατάχθηκε στην
κατηγορία 7 (good) της εννιαβάθμιας κλίμακας του συστήματοςFHWA, τιμή αποδεκτή και για πολύ
νεότερα έργα.
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