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Εισαγωγή
Η γέφυρα G043 βρίσκεται στην Χ.Θ. 118+571.44 του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ 2
ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΡΤΑ. Αποτελείται από δύο (2) ξεχωριστούς κλάδους (έναν για κάθε διεύθυνση
κυκλοφορίας) συνολικού μήκους 542m. Ο φορέας καταστρώματος είναι συνεχής από άκρο σε άκρο
και αποτελείται από προκατασκευασμένες δοκούς με πλήρη αποκατάσταση συνέχειας των
προεντεταμένων δοκών στην θέση των βάθρων. Λόγω των δυσμενών γεωτεχνικών συνθηκών (έδραση
σε φλύσχη χαμηλής επιτρεπόμενης τάσης) και της μεγάλης ανομοιομορφίας στα ύψη των βάθρων
(7.0m έως 34.5m) επιλέχθηκε η λύση της σεισμικής μόνωσης του φορέα με εφέδρανα εκκρεμούς
τριβής (Friction Pendulum System). Στην θέση πίσω από τα ακρόβαθρα (ύψους 15m) διαμορφώνεται
μέτωπο οπλισμένης γης. Η έδραση της γέφυρας πραγματοποιείται επί στρώματος φλύσχη χαμηλής
σχετικά φέρουσας ικανότητας.
Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται γέφυρα
με πλήρη αποκατάσταση συνέχειας δοκών.
Γενική περιγραφή γέφυρας
Κάθε κλάδος αποτελείται από δεκατέσσερα (14) ανοίγματα μήκους 35.50m - 12x39.00m -35.50m και
έχει μήκος 539.00m μετρούμενο μεταξύ των αξόνων θεωρητικής στήριξης και κατά μήκος του άξονα
κάθε κλάδου. Το συνολικό πλάτος κάθε κλάδου της γέφυρας είναι 13.26m εκ των οποίων η επιφάνεια
κυκλοφορίας καταλαμβάνει πλάτος 11.45. Στην εξωτερική πλευρά κάθε κλάδου προβλέπεται
πεζοδρόμιο πλάτους 1.25m, ενώ στην εσωτερική πλευρά πλάτους 0.56 τοποθετείται στηθαίο τύπου
New Jersey. Η καθαρή απόσταση μεταξύ των κλάδων είναι 0.68m.

Σχ. 1 Κατά μήκος τομή γέφυρας G043.
Ο φορέας της ανωδομής είναι συνεχής και αποτελείται από τέσσερις (4) ανά άνοιγμα προεντεταμένες
προκατασκευασμένες δοκούς, ύψους 2.05m οι άξονες των οποίων απέχουν μεταξύ τους εγκάρσια
3.55m. Οι δοκοί είναι κατασκευασμένες από σκυρόδεμα ποιότητας C35/45. Το μήκος των
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προκατασκευασμένων δοκών είναι 34.00m για τα ακραία ανοίγματα και 37.50m για τα μεσαία
ανοίγματα. Ο φορέας συμπληρώνεται με πρόπλακες πάχους 0.08m και επί τόπου πλάκα
καταστρώματος από έγχυτο σκυρόδεμα C35/45 ελάχιστου πάχους 0.20m. Το συνολικό πάχος της
πλάκας του καταστρώματος είναι κατ' ελάχιστο 0.28m και το συνολικό ύψος του φορέα της ανωδομής
είναι επίσης κατ' ελάχιστο 2.29m. Στην θέση κάθε βάθρου οι προκατασκευασμένες δοκοί των
εκατέρωθεν ανοιγμάτων συνδέονται μεταξύ τους μέσω επί τόπου χυτής διαδοκίδας από σκυρόδεμα
ποιότητας C35/45, πάχους 1.55m, συνολικού ύψους 2.55m και πλάτους 12.40m. Στην θέση των
διαδοκίδων και για ένα μήκος εκατέρωθεν αυτών, εφαρμόζεται προένταση της πλάκας
καταστρώματος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται συνέχεια του φορέα καταστρώματος από άκρο σε
άκρο. Για την τάνυση των τενόντων αυτών διαμορφώνονται προεξοχές αγκύρωσης (blister) που
προεξέχουν στην κάτω πλευρά της πλάκας καταστρώματος. Η άνω επιφάνεια της πλάκας
διαμορφώνεται μονοκλινής, ακολουθώντας την μεταβλητή επίκλιση του οδοστρώματος.

Σχ. 2 Προένταση πλάκας καταστρώματος στην περιοχή των μεσοβάθρων.
Για την έδραση του φορέα στα βάθρα και τα ακρόβαθρα χρησιμοποιούνται ανά βάθρο τρία (3)
εφέδρανα εκκρεμούς τριβής με ολίσθησης σε καμπύλη επιφάνεια και μέγιστη μετακίνηση σχεδιασμού
375mm. Στα άκρα του καταστρώματος στις θέσεις των ακροβάθρων τοποθετούνται αρμοί
συστολοδιαστολής με ικανότητα μετακίνησης ±280mm.

Σχ. 3 Τομές Φορέα καταστρώματος στην θέση των βάθρων.
Τα βάθρα είναι τοιχοειδή στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, ορθογωνικής διατομής
διαστάσεων 2.00x5.50m, που καταλήγουν στην κορυφή σε κεφαλή μήκους 12.40m, πλάτους 3.50m
και μεταβλητού πάχους από 1.00m έως 2.00m, όπου εδράζεται ο φορέας του καταστρώματος. Η
κεφαλή των βάθρων ακολουθεί την επίκληση του καταστρώματος στην αντίστοιχη θέση. Τα βάθρα
των δύο κλάδων θεμελιώνονται κατά κανόνα επιφανειακά μέσω μεμονωμένων ορθογωνικών πεδίλων
από σκυρόδεμα C30/37. Στην περίπτωση των ψιλών βάθρων Μ10, Μ11 και Μ12 το πέδιλο
θεμελίωσης είναι κοινό για τους δύο κλάδους. Εξαίρεση επίσης αποτελεί η θεμελίωση των
μεσοβάθρων Μ8 δεξιού και αριστερού κλάδου όπου η θεμελίωση πραγματοποιείται με πασσάλους
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από σκυρόδεμα C20/25 διαμέτρου Ø120 η έμπηξη των οποίων πραγματοποιείται στο υγειές στρώμα
Φλύσχη.
Κάθε ακρόβαθρο αποτελείται από τρεις (3) στύλους από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, συμπαγούς
ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 3.25×1.00m με αξονική μεταξύ τους απόσταση 4.50m. Στην
κορυφή, οι στύλοι συνδέονται με κεφαλοδοκό μήκους 12.91m και διατομής 3.25×1.50m, πάνω στην
οποία εδράζεται ο φορέας καταστρώματος. Η κεφαλοδοκός ακολουθεί την κατά πλάτος κλίση του
φορέα καταστρώματος. Πίσω από τα ακρόβαθρο διαμορφώνεται μέτωπο οπλισμένης γης σύμφωνα με
την σχετική γεωτεχνική μελέτη. Ως αποτέλεσμα αυτού τα ακρόβαθρα δεν δέχονται ωθήσεις γαιών
παρά μόνο σε ένα τμήμα μικρού ύψους στην κορυφή των θωρακίων. Στο θωράκιο κάθε ακροβάθρου
στηρίζεται φορέας πρόσβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, διαστάσεων κάτοψης
10.50×11.60m. Τα ακρόβαθρα κάθε κλάδου θεμελιώνονται επιφανειακά μέσω κοινού πεδίλου από
σκυρόδεμα C30/37, διαστάσεων κάτοψης 8.00×25.50m και πάχους 2.50m.
Γεωτεχνικές συνθήκες στην περιοχή του τεχνικού.
Σύμφωνα με τη γεωλογία, τα μητρώα γεωτρήσεων και φρεάτων και τα εργαστηριακά αποτελέσματα,
τα ακόλουθα υλικά απαντήθηκαν στην υπό μελέτη περιοχή: επιφανειακά συναντάται μία στρώση
αποσαθρωμένου μανδύα φλύσχη ενώ στην συνέχεια συναντάται υγειές υπόβαθρο φλύσχη, με ψαμμίτη
και ιλυόλιθο σε διαφορετικές αναλογίες. Στο στρώμα αυτό πραγματοποιείται η θεμελίωση της
γέφυρας. Η στρωματογραφία παρουσιάζεται συνοπτικά για κάθε βάθρο στον παρακάτω πίνακα:

Λόγω των δυσμενών κλίσεων των στρώσεων του φλύσχη οι επιτρεπόμενες τάσεις έδρασης στην
θεμελίωση της γέφυρας είναι σχετικά μικρές. Για τον ίδιο λόγο, οι εκσκαφές πραγματοποιούνται με
σχετικά ήπιες κλίσεις 2(υ):3(μ) με ταυτόχρονη εφαρμογή μέτρων αντιστήριξης. Οι δυσμενείς αυτές
γεωτεχνικές συνθήκες ενισχύουν την εφαρμογή λύσης σεισμικής μόνωσης στην γέφυρα, ώστε να
ελαχιστοποιηθούν τα εντατικά μεγέθη στην θεμελίωση.
Υπολογιστικά μοντέλα στατικής και δυναμικής ανάλυσης.
Η ανάλυση και διαστασιολόγηση του φορέα της ανωδομής, των ακροβάθρων και της θεμελίωσης
γίνεται με κατάλληλα χωρικά προσομοιώματα πεπερασμένων στοιχείων τα οποία αποδίδουν με
ικανοποιητική προσέγγιση την κατανομή των δυσκαμψιών, των μαζών και των συνθηκών στήριξης. Ο
φορέας της ανωδομής (κατάστρωμα, μεσόβαθρα και ακρόβαθρα) προσομοιώνεται με γραμμικά
πεπερασμένα στοιχεία δοκού (κατακόρυφα και οριζόντια) με κατάλληλη διακριτοποίηση. Τα
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οριζόντια μέλη που προσομοιώνουν τις προκατασκευασμένες δοκούς και το συνεργαζόμενο πλάτος
της πλάκας καταστρώματος διατάσσονται κατά μήκος του άξονα της γέφυρας. Η συνεργασία της
πλάκας καταστρώματος κατά την εγκάρσια διεύθυνση προσομοιώνεται με εγκάρσια αβαρή στοιχεία
κατάλληλης δυσκαμψίας (εσχάρα δοκών). Οι διαδοκίδες προσομοιώνεται επίσης με στοιχεία δοκού.
Στις θέσεις των στηρίξεων του καταστρώματος στα βάθρα και τα ακρόβαθρα εισάγονται ελατήρια
κατάλληλης ακαμψίας τα οποία προσομοιώνουν τα προβλεπόμενα εφέδρανα. Η στήριξη των
μεσοβάθρων και ακροβάθρων θεωρείται πάκτωση στην στάθμη των πεδίλων θεμελίωσης και των
κεφαλοδέσμων. Κατά την ανάλυση λαμβάνονται υπόψη όλα τα στάδια κατασκευής του τεχνικού.

Σχ. 4. Μοντέλο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων.
Η σεισμική ανάλυση της ανωδομής (κατάστρωμα και βάθρα) πραγματοποιείται στο παραπάνω
προσομοίωμα με την μέθοδο της δυναμικής φασματικής ανάλυσης σύμφωνα με την παράγραφο 5.5
των «Οδηγιών για Μελέτη Γεφυρών με Σεισμική Μόνωση». Η ανάλυση φασματικής απόκρισης
προσομοιώνει την μη-γραμμική συμπεριφορά του συστήματος σεισμικής μόνωσης με ισοδύναμο
γραμμικό προσομοίωμα που ορίζεται από την ενεργό γραμμική δυσκαμψία K eff και από την ενεργό
ιξώδη απόσβεση ξeff με όμοιο τρόπο όπως την Μέθοδο Ισοδύναμου Μονοβάθμιου Συστήματος. Η
χωρική κατανομή των μαζών και των δυσκαμψιών της κατασκευής λαμβάνεται υπόψη στο χωρικό
προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων δοκού που περιγράφεται παραπάνω. Πραγματοποιούνται δύο
αναλύσεις α) η ανάλυση κάτω ορίου με τις τιμές κάτω ορίου για τις παραμέτρους σχεδιασμού και β) η
ανάλυση άνω ορίου με τις τιμές άνω ορίου για τις παραμέτρους σχεδιασμού.
Η ισοδύναμη γραμμική συμπεριφορά των μονωτήρων προσομοιώνεται με βάση την ενεργό
δυσκαμψία Keff, η οποία ορίζεται για τα εφέδρανα τριβής ως:
Keff = W / R + μ W / dbi
Όπου μ ο ισοδύναμος συντελεστής τριβής του εφεδράνου, R η ισοδύναμη ακτίνα καμπυλότητας του
εφεδράνου, W το σεισμικό βάρος που αντιστοιχεί στο εξεταζόμενο εφέδρανο και dbi η σεισμική
μετακίνηση σχεδιασμού του εξεταζόμενου εφεδράνου η οποία εκτιμάται από την Μέθοδο Ισοδύναμου
Μονοβάθμιου Συστήματος.
Η επίδραση της ενεργού απόσβεσης ξeff λαμβάνεται υπόψη με εφαρμογή του μειωτικού συντελεστή
ηeff για τις περιόδους μεγαλύτερες από 0.8Teff:
eff

0.10
0.05

0.40
eff

όπου ξeff η ενεργός απόσβεση του συστήματος σεισμικής μόνωσης η οποία εκτιμάται από την Μέθοδο
Ισοδύναμου Μονοβάθμιου Συστήματος στην εξεταζόμενη διεύθυνση, Teff η ενεργός περίοδος του
συστήματος σεισμικής μόνωσης η οποία εκτιμάται από την μέθοδο Ισοδύναμου Μονοβάθμιου
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Συστήματος στην εξεταζόμενη διεύθυνση. Η μορφή του φάσματος σχεδιασμού σύμφωνα με την
μέθοδο φασματικής απόκρισης παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.
Φασματική
Επιτάχυνση Sa

Μειωτικός
συντελεστής ηeff

0.8Teff

Περίοδος T

Σχ. 5. Μοντέλο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων.
Η ανάλυση του φορέα για κάμψη κατά την εγκάρσια διεύθυνση πραγματοποιείται σε ξεχωριστό
μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων, όπου η πλάκα καταστρώματος προσομοιώνεται με επιφανειακά
πεπερασμένα στοιχεία κελύφους ενώ ο κορμός της δοκού και η διαδοκίδα με στοιχεία ράβδου και με
βάση αυτό το προσομοίωμα γίνεται ο έλεγχος εγκάρσιων τάσεων καθώς και η όπλισή του φορέα κατά
την εγκάρσια διεύθυνση. Για τον έλεγχο εγκάρσιας εφελκυστικής τάσης λαμβάνονται δύο
περιπτώσεις προσομοιωμάτων: i) Τα μόνιμα και κινητά φορτία εφαρμόζονται στο τελικό σύστημα,
και ii) πλήρης θεώρηση των φάσεων κατασκευής (αμφιέριστη πρόπλακα → σκυροδέτηση πλάκας →
τελικός φορέας) λαμβάνοντας υπόψη και της ανακατανομές λόγο ερπυσμού μέχρι να παραδοθεί η
γέφυρα στην κυκλοφορία. Για να γίνει αυτό εξετάζεται ξεχωριστό μοντέλο ραβδωτών στοιχείων, όπου
εισάγεται η διατομή του φορέα στην εγκάρσια διεύθυνση και προσομοιώνονται καταλλήλως οι
προαναφερόμενες φάσεις της διατομής. Στις τάσεις που προκύπτουν από τα μόνιμά, πρόσθετα μόνιμα
και τις ανακατανομές του ερπυσμού, προστίθενται οι τάσεις λόγω κινητών φορτίων, όπως αυτές
προκύπτουν από το χωρικό μοντέλο επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων.
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Σχ. 6. Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση της εγκάρσιας κάμψης καταστρώματος και
μοντέλο προσομοίωσης της πλάκας του φορέα στην εγκάρσια διεύθυνση.
Τα πέδιλα της θεμελίωσης μεσοβάθρων και ακροβάθρων αναλύονται με ανεξάρτητα προσομοιώματα
από επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία κελύφους που προσομοιώνουν τον κεφαλόδεσμο. Στα
θεμέλια με πασσάλους, οι πάσσαλοι προσομοιώνονται με γραμμικά πεπερασμένα στοιχειά δοκού. Οι
αντιδράσεις της ανωδομής εισάγονται ως φορτίσεις. Το θωράκιο και ο πτερυγότοιχος των
ακροβάθρων προσομοιώνονται σε ξεχωριστό μοντέλο όπου προσομοιώνονται με επιφανειακά
πεπερασμένα στοιχεία κελύφους.

Σχ. 7α. Προσομοίωμα θεμελίωσης μεμονομένου πεδίλου και κοινού πεδίλου μεσοβάθρου.

Σχ. 7β. Προσομοίωμα θεμελίωσης κοινού πεδίλου ακροβάθρου και θεμελίωσης μεσοβάθρου με
πασσάλους.
Η στατική ανάλυση γίνεται γενικά με τη πλήρη δυσκαμψία των στοιχείων (δυσκαμψία σταδίου Ι). Για
την στατική ανάλυση χρησιμοποιείται το πρόγραμμα SOFISTIK.
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Σύστημα σεισμικής μόνωσης
Η μείωση της σεισμικής απαίτησης στα μεσόβαθρα και στα ακρόβαθρα επιτυγχάνεται με την έδραση
του φορέα σε ειδικά εφέδρανα σεισμικής μόνωσης τύπου εκκρεμούς τριβής (friction pendulum).
Προβλέπονται συνολικά 45 εφέδρανα εκκρεμούς τριβής ανά κλάδο, τα οποία τοποθετούνται τρία σε
κάθε στήριξη ακροβάθρου και μεσοβάθρου. Η απόκριση των εφεδράνων αυτών στην σεισμική
διέγερση αντιστοιχεί σε ολίσθηση με χαμηλό συντελεστή τριβής σε διεπιφάνεια μεγάλης ακτίνας
καμπυλότητας. Η παραπάνω συμπεριφορά οδηγεί σε επιμήκυνση της ιδιοπεριόδου της κατασκευής
και επιπλέον απόσβεση ενέργειας λόγω της δράσης της τριβής. Ο συνδυασμός των παραπάνω
παραγόντων οδηγεί σε σημαντική μείωση της σεισμικής απαίτησης στην υποδομή. Οι αυξημένες
σεισμικές μετακινήσεις που αντιστοιχούν στην αύξηση της ιδιοπεριόδου περιορίζονται από την
αυξημένη απόσβεση ώστε να αναλαμβάνονται με ασφάλεια από τα εφέδρανα ενώ αυτά παραμένουν
ευσταθή υπό το πλήρες κατακόρυφο φορτίο.

Σχ. 8. Σχηματική διάταξη εφεδράνου εκκρεμούς τριβής απλής καμπυλότητας
Ο τύπος των εφεδράνων εκκρεμούς τριβής μπορεί να είναι απλής, διπλής ή τριπλής ακτίνας
καμπυλότητας. Η συμπεριφορά των εφεδράνων αυτών είναι μη-γραμμική συμπεριφορά η οποία
αναλύεται σε μια μη-γραμμική συνιστώσα τριβής που αντιστοιχεί στην ολίσθηση και μια γραμμική
ελαστική συνιστώσα που αντιστοιχεί στην τάση επαναφοράς από την καμπύλη επιφάνεια. Η μηγραμμική συμπεριφορά μπορεί να προσομοιωθεί με ένα διγραμμικό υστερητικό προσομοίωμα το
οποίο χαρακτηρίζεται από τον ισοδύναμο συντελεστή τριβής μ και την ισοδύναμη ακτίνα
καμπυλότητας R. Το μοντέλο αυτό είναι ακριβές για την ανάλυση των εφεδράνων εκκρεμούς τριβής
με απλή και διπλή καμπυλότητα. Το ίδιο προσομοίωμα μπορεί να προσεγγίσει και την συμπεριφορά
των εφεδράνων εκκρεμούς τριβής τριπλής καμπυλότητας με την εισαγωγή μιας ισοδύναμης
μετακίνησης διαρροής dy στον ελαστικό κλάδο, της τάξης των 10mm, η οποία οδηγεί σε μικρή
απομείωση της ενεργής απόσβεσης του συστήματος. Η εισαγωγή της μετακίνησης διαρροής οδηγεί σε
συντηρητικά αποτελέσματα για την περίπτωση εφεδράνων εκκρεμούς τριβής απλής και διπλής
καμπυλότητας καθώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μικρή υποεκτίμηση της ενεργής απόσβεσης.
Συνεπώς εφαρμόζεται για την ανάλυση η προσομοίωση με ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο που
χαρακτηρίζεται από τον ισοδύναμο συντελεστή τριβής μ, την ισοδύναμη ακτίνα καμπυλότητας R, και
μια μικρή ισοδύναμη μετακίνηση διαρροής dy στον ελαστικό κλάδο της τάξης των 10mm. Το μοντέλο
αυτό μπορεί να προσομοιώσει με ικανοποιητική ακρίβεια την συμπεριφορά των εφεδράνων

ΕΠΕΣ

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

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

εκκρεμούς τριβής απλής, διπλής, και τριπλής καμπυλότητας και τα αποτελέσματα της ανάλυσης του
συστήματος σεισμικής μόνωσης είναι αντιπροσωπευτικά και για τους τρεις τύπους εφεδράνων.
Οι ονομαστικές τιμές των ιδιοτήτων των εφεδράνων εκκρεμούς τριβής οι οποίες λαμβάνονται υπόψη
στην παρούσα μελέτη είναι οι εξής:
•
Ονομαστική τιμή της ισοδύναμης ακτίνας καμπυλότητας: R = 2.9m
•
Μέση ονομαστική τιμή του ισοδύναμου συντελεστή τριβής: μ = 0.05
•
Μεταβλητότητα της μέσης τιμής του ισοδύναμου συντελεστή τριβής: +/- 25%
Η ισοδύναμη ακτίνα καμπυλότητας R των μονωτήρων είναι γεωμετρική ιδιότητα και δεν υπόκειται σε
μεταβλητότητα. Η ισοδύναμη μετακίνηση διαρροής dy εισάγεται για την ισοδυναμία της
προσομοίωσης των εφεδράνων εκκρεμούς τριβής τριπλής καμπυλότητας και δεν έχει μεγάλη
επίδραση όποτε δεν εξετάζεται μεταβλητότητα. Η παραπάνω μεταβλητότητα την ονομαστικής τιμής
του συντελεστή τριβής αντιστοιχεί στην μεταβλητότητα κατά τις δοκιμές, οπότε για μέση ονομαστική
τιμή του συντελεστή τριβής μ = 0.05 και μεταβλητότητα της μέσης τιμής κατά +/- 25% προκύπτουν
αντιστοίχως η ελάχιστη και η μέγιστη ονομαστική τιμή της παραμέτρου: minDPnom = 0.0375 και
maxDPnom = 0.0625. Ταυτόχρονα υπάρχουν πρόσθετες μεταβλητότητες του ισοδύναμου διγραμμικού
συντελεστή τριβής λόγω χρόνιων φαινομένων. Η μεταβλητότητα αυτή εκτιμάται με βάση τους
συντελεστές λ οι οποίοι αντιστοιχούν στις επιδράσεις φαινομένων όπως η γήρανση του εφεδράνου, η
θερμοκρασία, η ρύπανση του εφεδράνου και η συνολική διαδρομή που διανύει το εφέδρανο, στην
ονομαστική τιμή των παραμέτρων για τους μονωτήρες ολίσθησης:
i)
f1=γήρανση: λmax,f1 = 1.1 (χωρίς λίπανση, προστατευτική σφράγιση, κανονικές συνθήκες
περιβάλλοντος)
ii)
f2= θερμοκρασία: λmax,f2 = 1.1 (ελάχιστη θερμοκρασία υπό σκιά στην περιοχή του έργου
με ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 0.02 T min = -15oC, φορέας από σκυρόδεμα ΔTr = 7.5
o
C, ελάχιστη θερμοκρασία μονωτήρων Tmin,b=0.5 x Tmin+ΔΤr = 0oC, χωρίς λίπανση).
iii)
= ρύπανση: λmax,f3 = 1.1
(χωρίς λίπανση, προστατευτική σφράγιση, επιφάνεια
ανοξείδωτου χάλυβα προς τα πάνω και προς τα κάτω).
iv)
f4= συνολική διαδρομή: λmax,f4 = 1.0 (χωρίς λίπανση, συνολική διαδρομή ≤ 1.0 km).
Για γέφυρες με σπουδαιότητα πάνω της μέσης ο συντελεστής συνδυασμού είναι ψ fi = 0.9. Οι
τροποποιημένοι συντελεστές λmax είναι:
λU,f1=1+(λmax,f1-1) x ψfi = 1 + (1.1 – 1) x 0.9 = 1.09
λU,f2=1+(λmax,f2-1) x ψfi = 1 + (1.1 – 1) x 0.9 = 1.09
λU,f3=1+(λmax,f3-1) x ψfi = 1 + (1.1 – 1) x 0.9 = 1.09
λU,f4=1+(λmax,f4-1) x ψfi = 1 + (1.0 – 1) x 0.9 = 1.00
Η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή σχεδιασμού του ισοδύναμου συντελεστή τριβής υπολογίζονται ως
εξής:
maxDP = maxDPnom x λU,f1 x λU,f2 x λU,f3 x λU,f4 = maxDPnom x 1.09 x 1.09 x 1.09 x 1.00 = maxDPnom x
1.295 = 0.081 και minDP = minDPnom = 0.0375
Πραγματοποιούνται δύο αναλύσεις για τον σχεδιασμό του συστήματος σεισμικής μόνωσης και τον
έλεγχο της αντοχής της κατασκευής α) η ανάλυση κάτω ορίου με τις τιμές κάτω ορίου για τις
παραμέτρους σχεδιασμού και β) η ανάλυση άνω ορίου με τις τιμές άνω ορίου για τις παραμέτρους
σχεδιασμού. Κατά κανόνα, η ανώτερη τιμή του ισοδύναμου συντελεστή τριβής οδηγεί σε μέγιστες
σεισμικές δυνάμεις στην κατασκευή και η κατώτερη τιμή οδηγεί σε μέγιστες μετακινήσεις στους
σεισμικούς μονωτήρες. Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν οι ισοδύναμες ελατηριακές σταθερές που
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εφαρμόζονται στην συνέχεια στο χωρικό προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση
φασματικής απόκρισης.
Φάσεις κατασκευής
Η κατασκευή του τεχνικού περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:
1. Γενική εκσκαφή στην περιοχή του τεχνικού μέχρι την στάθμη θεμελίωσης των μεσοβάθρων,
των ακροβάθρων και κατασκευή των απαιτούμενων μέτρων αντιστήριξης.
2. Κατασκευή της θεμελίωσης των μεσοβάθρων και ακροβάθρων.
3. Κατασκευή του κορμου μεσοβάθρων και ακροβάθρων με αναρριχόμενο ξυλότυπο (αρμοί ανά
4.25m). Κατασκευή κεφαλής μεσοβάθρων & ακροβάθρων. Η κατασκευή του θωρακίου και
των πτερυγοτοίχων των ακροβάθρων προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δεύτερη φάση
4. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων δοκών στην τελική τους θέση σε προσωρινές στηρίξεις.
Κατά την φάση αυτή και μέχρι την σκυροδέτηση των διαδοκίδων, η ευστάθεια των
προκατασκευασμένων δοκών εξασφαλίζεται με κατάλληλο σύστημα (χιαστί μεταλλικά
στοιχεία τοποθετούμενα στα άκρα των δοκών)
5. Τοποθέτηση εφεδράνων εκκρεμούς τριβής και επί τόπου σκυροδέτηση των διαδοκίδων για
την πλήρη αποκατάσταση συνέχειας του καταστρώματος.
6. Τοποθέτηση προπλακών, επί τόπου σκυροδέτηση της πλάκας καταστρώματος και
πραγματοποίηση προέντασης πλάκας καταστρώματος. Αυτό το στάδιο πραγματοποιείται σε
τρεις επιμέρους υπο-φάσεις: (α) τοποθετούνται πρόπλακες και σκυροδετείται το τμήμα του
καταστρώματος πάνω από τις στηρίξεις που στην συνέχεια θα προενταθούν, (β)
πραγματοποίηση της προέντασης του τμήματος αυτού όταν το σκυρόδεμα έχει αποκτήσει την
απαιτούμενη αντοχή, (γ) τοποθέτηση προπλακών στο υπόλοιπο τμήμα κάθε ανοίγματος
μεταξύ των στηρίξεων και σκυροδέτηση της υπόλοιπης πλάκας καταστρώματος.
7.

Σκυροδέτηση του υπόλοιπου τμήματος των ακροβάθρων (θωράκιο και πτερυγότοιχοι).

8. Κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος πίσω από τα ακρόβαθρα. Κατασκευή των φορέων
πρόσβασης και κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος του επιχώματος.
9. Τοποθέτηση στεγανωτικών μεμβρανών στον φορέα καταστρώματος, κατασκευή
πεζοδρομίων, διάστρωση ασφαλτικών. Τοποθέτηση αρμών καταστρώματος. Τοποθέτηση
στηθαίων ασφαλείας.
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Φωτογραφικό υλικό από την κατασκευή της γέφυρας.

Φωτ. 1. Προκατασκευασμένες προεντεταμένες
δοκοί

Φωτ. 2. Τοποθετημένες προκατασκευασμένοι
δοκοί επί των βάθρων

Φωτ. 3. Σκυροδέτηση διαδοκίδας στην θέση του
μεσοβάθρου

Φωτ. 4. Τοποθέτηση προπλακών

Φωτ. 5. Πρώτη φάση σκυροδέτησης πλάκας
καταστρώματος και προεξοχών αγκύρωσης
προέντασης

Φωτ. 6. Μεταλλικό καλούπι για την
σκυροδέτηση των blister
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Φωτ. 7. Εφέδρανο εκκρεμούς τριβής

Φωτ. 8. Προσωρινή στήριξη των
προκατασκευασμένων δοκών επί των βάθρων

Φωτ. 9. Διαμόρφωση οπλισμένου επιχώματος
πίσω από τα ακρόβαθρα

Φωτ. 10. Φορέας Καταστρώματος πριν την 2η
φάση σκυροδέτησης πλάκας καταστρώματος

Φωτ. 11. Πανοραμική όψη γέφυρας – Βαθρο Μ6
προς ακρόβαθρο Α2

Φωτ. 12. Πανοραμική όψη γέφυρας – Βαθρο Μ9
προς ακρόβαθρο Α2
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Συμπεράσματα
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μελετάται και κατασκευάζεται η λύση γέφυρας προκατασκευασμένων
– προεντεταμένων δοκών με πλήρη αποκατάσταση της συνέχειας του φορέα στις στηρίξεις σε
συνδυασμό με εφαρμογή συστήματος σεισμικής μόνωσης. Με την λύση αυτή βελτιστοποιήθηκε ο
σχεδιασμός των προκατασκευασμένων δοκών με την μεταφορά τμήματος της ροπής ανοίγματος στην
στήριξη. Η επιλογή της σεισμικής μόνωσης αντιμετώπισε τόσο την έντονη μη-κανονικότητα των
βάθρων λόγω της έντονης υψομετρικής διαφοράς του αναγλύφου όσο και την θεμελίωση σε
δυσμενείς συνθήκες εδάφους με την μείωση της απαίτησης στην θεμελίωση του τεχνικού.
Συντελεστές Έργου – Ευχαριστίες
Η στατική μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την μελετητική εταιρεία DENCO (DENCO Σύμβουλοι
Μηχανικοί Α.Ε. & DENCO Στατικές Μελέτες Ι.Κ.Ε.). Ο έλεγχος της μελέτης έγινε από τον
Ανεξάρτητο Μηχανικό του Έργου OMEK Consulting Engineers. S.A. (κ.κ. Χ.Μιχαηλίδης, Ν.Γούλος,
Λ.Κρυσταλλίδου). Η κατασκευή του τεχνικού εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε υπό τη διεύθυνση του
κ. Π. Κεφαλά. Από την πλευρά των συγγραφέων του άρθρου εκφράζονται οι θερμότερες ευχαριστίες
προς όλους τους συντελεστές του έργου.
Βιβλιογραφία
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