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Εησαγωγή
Οη γέθπξεο ζπληζηνχλ, ελ γέλεη, ζεκαληηθά κέιε ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο θαη θαη’ επέθηαζε ε
εμαζθάιηζε ηεο αληηζεηζκηθφηεηάο ηνπο απνηειεί δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ
πιαζηίκσλ γεθπξψλ κε βάζε ηηο κεηαθηλήζεηο, ηα βάζξα αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ πςειή
αλειαζηηθή παξακφξθσζε ππφ ηζρπξέο ζεηζκηθέο θαηαπνλήζεηο. Η αλειαζηηθή απφθξηζε ησλ βάζξσλ
νδεγεί ζε αληίζηνηρα κεγάιεο ηηκέο παξακελνπζψλ κεηαθηλήζεσλ ζην ηέινο ελφο ζεηζκηθνχ
γεγνλφηνο, νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ γεθπξψλ. Η παξακέλνπζα κεηαθίλεζε
έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηα βάζξα, κε θχξηα ηελ αλάπηπμε αλεπηζχκεησλ ξσγκψλ ζηνπο θνξκνχο
ησλ βάζξσλ θαζψο θαη κφληκεο θακπηηθέο θαηαπνλήζεηο ιφγσ ησλ θαηλνκέλσλ δεπηέξαο ηάμεο (P-δ).
Γηα παξάδεηγκα, ζην ζεηζκφ ηνπ Kobe(1995) αξθεηά βάζξα γεθπξψλ κε ιφγν παξακέλνπζαο
παξακφξθσζεο κεγαιχηεξν ηνπ 1.75% θξίζεθαλ θαηεδαθηζηέα ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο
απνθαηάζηαζήο ησλ βιαβψλ ηνπο (Hashimoto, Fujino, & Abe, 2005). Σα κεγάια εχξε ξσγκψλ ησλ
βάζξσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ άκεζν θίλδπλν δηάβξσζεο ησλ νπιηζκψλ, νπφηε ε απνθαηάζηαζή
ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηφπηζηε απφθξηζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ησλ γεθπξψλ ζε
κειινληηθνχο ζεηζκνχο (Andisheh, Scott, & Palermo, 2016). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο ην θφζηνο
απνθαηάζηαζεο είλαη πςειφ, θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο έληνλα δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο,
(Humphreys, Setunge, Fenwick, & Alwi, 2007) κε απνηέιεζκα λα αλαδεηνχληαη ιχζεηο ψζηε λα
πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε κεγάινπ εχξνπο ξσγκψλ ιφγσ ησλ παξακελνπζψλ κεηαθηλήζεσλ. Έλα
αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φπνπ νη παξακέλνπζεο κεηαθηλήζεηο δεκηνπξγνχλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ γεθπξψλ είλαη νη ζηδεξνδξνκηθέο γέθπξεο ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη
πνιχ κηθξέο παξακέλνπζεο κεηαθηλήζεηο ησλ βάζξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο
ζηηο ζηδεξνηξνρηέο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη επηζηεκνληθέο έξεπλεο δηεζλψο γηα ηελ εηζαγσγή
θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ζην θέξνληα νξγαληζκφ ησλ γεθπξψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζεηζκηθψλ
κεηαθηλήζεσλ θαζψο θαη ησλ παξακελνπζψλ παξακνξθψζεσλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ έξεπλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνέληαζεο ζε λένπ ηχπνπ
αληηζεηζκηθά ζπζηήκαηα (Buckle et al., 2006; Davis, Janes, Eberhard, & Stanton, 2012), ρήκα 1.
Δηδηθφηεξα, έρεη πξνηαζεί ε ρξήζε κεξηθψο πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα βάζξα γηα ηε κείσζε
ησλ παξακελνπζψλ κεηαθηλήζεσλ (Hui-li, Guang-qi, & Si-feng, 2014; Mahin, Sakai, & Jeong, 2005;)
θαη ε ρξήζε θαηαθφξπθσλ ηελφλησλ ρσξίο ζπλάθεηα απνβιεπφλησλ ζηελ άκεζε αληηζεηζκηθή
ελίζρπζε ησλ κεζνβάζξσλ, είηε κέζσ ελεξγνχο πεξίζθημεο κε πξνεληεηακέλα θαιψδηα (Walsh &
Kurama, 2009) είηε κε εμσηεξηθή θαηαθφξπθε πξνέληαζε πνπ ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο επαλαθνξάο
(Kwan & Billington, 2003). Οη Zatar θαη Mutsuyoshi (2002) πξφηεηλαλ ηε ρξήζε κεξηθψο
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πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηα βάζξα ησλ γεθπξψλ θαη κέζσ πεηξακαηηθψλ δηεξεπλήζεσλ
δηαπίζησζαλ κεηψζεηο ζηελ παξακέλνπζα κεηαθίλεζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεξηθήο πξνέληαζεο. Οη
Kwan & Billington (2003) πξφηεηλαλ ηελ αμηνπνίεζε θαηαθφξπθσλ ηελφλησλ ρσξίο ζπλάθεηα ζηα
βάζξα ησλ γεθπξψλ. Σα δνθίκηα ππνβιήζεθαλ ζε θπθιηθή θαη ςεπδν-δπλακηθή θφξηηζε θαη
απεδείρζε κηθξφηεξε αλάπηπμε παξακέλνπζαο κεηαθίλεζεο ππφ ηζρπξέο ζεηζκηθέο θνξηίζεηο. Αμίδεη
λα ηνληζηεί φηη ε πξαθηηθή ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνέληαζεο γηα αληηζεηζκηθνχο ζθνπνχο έρεη επεθηαζεί
θαη ζηα θηίξηα (Gavridou, S., Melek, M., Wallace, 2014). Οη Gavridou et al παξαηήξεζαλ κε
πεηξακαηηθή θαη αλαιπηηθή έξεπλα φηη κε ηελ εθαξκνγή θαηαθφξπθεο πξνέληαζεο ρσξίο ζπλάθεηα
ζηα ηνηρψκαηα ησλ θηηξίσλ επηηπγράλνληαη κηθξέο παξακέλνπζεο κεηαθηλήζεηο, θαζψο κεηψλνληαη νη
ζέζεηο ζεκείσλ φπνπ εκθαλίδνληαη αλειαζηηθέο παξακνξθψζεηο.
Δλ γέλεη, ε επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο ηελφλησλ πξνεληάζεσο ρσξίο ζπλάθεηα θαηά ηε δηακήθε έλλνηα
ησλ βάζξσλ γηα ηελ αλαδήηεζε κέζσλ πεξηνξηζκνχ ησλ ηειηθψλ ζεηζκηθψλ κεηαθηλήζεσλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζε πιάζηηκεο γέθπξεο απνβιέπεη ζε δχν ζηφρνπο : (α) ζηελ κέζσ ηεο επηβαιιφκελεο
αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ αμνληθνχ ζιηπηηθνχ θνξηίνπ παξεκπφδηζε ηεο εκθάληζεο ξσγκψλ κεγάινπ
εχξνπο, νη νπνίεο ζα εθδειψλνληαλ αλ δελ ππήξρε ε πξνέληαζε. Η κείσζε ησλ ξσγκψλ βειηηψλεη ηε
δπζθακςία ησλ θνξκψλ ησλ βάζξσλ θαη έρεη σο επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
ζεηζκηθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ζπλεπψο θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ επαλαθνξά ηεο γέθπξαο ζηελ αξρηθή
ηεο ζέζε πξηλ μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ελίζρπζεο. ε ηπρφλ έλζηαζε φηη ην ίδην
απνηέιεζκα απμεκέλνπ αλεγκέλνπ v επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κείσζεο ηεο δηαηνκήο, ε απάληεζε είλαη
φηη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ππεηζέξρεηαη κείσζε θαη ηεο αθακςίαο, νπφηε είλαη πξφδειν ην γεγνλφο ηνπ
φ’ηη δίλνπκε κε ην έλα ρέξη ην παίξλνπκε κε ην άιιν. Ωζηφζν κία δεχηεξε έλζηαζε είλαη φηη κε ηελ
αχμεζε ηνπ αλεγκέλνπ v θαη κε ηελ είζνδν ηεο ηηκήο ζην δηάζηεκα 0.3-0.6 πνπ ζεζπίδεη ν
Δπξσθψδηθαο αξρίδνπλ νη παξελέξγεηεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q,
θαζφζνλ ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο επηβάιεη απζηεξέο πνηλέο ελ πξνθεηκέλσ, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηε
κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ q θαη ζπλεπψο ζηελ αχμεζε ησλ αδξαλεηαθψλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ. Σν
απνηέιεζκα είλαη ην πξφβιεκα λα νδεγείηε ζε θαχιν θχθιν, αθνχ φηη θεξδίδεηαη απφ ηελ πξνέληαζε
ράλεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ. (β) έηεξνο παξάγσλ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ
πξνέληαζε ρσξίο ζπλάθεηα είλαη ε εκθάληζε νξηδφληηαο ζπληζηψζαο ζηελ θεθαιή ηνπ βάζξνπ, θαζψο
θαηά ηηο ζεηζκηθέο κεηαθηλήζεηο ε θεθαιή απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θαηαθφξπθν βάζεο θαη επεηδή νη
ηέλνληεο ιεηηνπξγνχλ ελ πξνθεηκέλσ κε ηάζεηο θάησ ηεο δηαξξνήο ηνπο αλακέλεηαη απηέο νη
νξηδφληηεο ζπληζηψζεο λα δξάζνπλ σο δπλάκεηο επαλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ επηζπκεηή αξρηθή
ηνπ ζέζε. Ωζηφζν θαη εδψ εγείξνληαη επηθπιάμεηο, θαζφζνλ φηαλ ην βάζξν είλαη πνιχ πςειφ νη
αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ δπλάκεσλ επαλαθνξάο πξνδήισο είλαη κηθξφηεξεο, ελψ φηαλ ηα βάζξα είλαη
θνληά, νη δξάζεηο επαλαθνξάο είλαη κελ κεγαιχηεξεο αιιά ε ζεκαζία ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε
θαζφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή νη ζεηζκηθέο κεηαθηλήζεηο είλαη ακβιπκκέλεο.
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ρ. 1 Καηαθφξπθε πξνέληαζε ζε βάζξα

Δίλαη δπλαηφλ φκσο ε πξνέληαζε λα αμηνπνηεζεί θαη ζην θαηάζηξσκα γηα ηε κείσζε ησλ ζεηζκηθψλ
κεηαθηλήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ παξακελνπζψλ κεηαθηλήζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηελφλησλ ρσξίο
ζπλάθεηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηεο παξνχζαο,
δηεξεπλήζεηο ζηελ θαηεχζπλζε απηή (O. G. Markogiannaki & Tegos, 2015) γηα ηελ ελίζρπζε
πθηζηάκελσλ γεθπξψλ. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ν ελ ιφγσ κεραληζκφο ηελφλησλ ρσξίο ζπλάθεηα, ν
νπνίνο απνηειεί έλα ζχζηεκα ζιηπηήξσλ-ειθπζηήξσλ, δξα σο δηπιήο ελέξγεηαο κεραληζκφο
ραιηλαγψγεζεο ηνπ θνξέα. Με ην κεραληζκφ επηηπγράλεηαη ε δξαζηηθή κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ
αμηνπνηψληαο κηθξέο δηαηνκέο ηελφλησλ κε απνηέιεζκα ην θφζηνο ηεο επέκβαζεο λα είλαη πνιχ κηθξφ
ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνέληαζεο ζηα βάζξα.
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνηείλεηαη θαη εμεηάδεηαη αλαιπηηθά ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο
ηεο πξνέληαζεο ρσξίο ζπλάθεηα θαηά θαηλνηφκν ηξφπν ζην θαηάζηξσκα ησλ γεθπξψλ ζηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ ζεηζκηθψλ κεηαθηλήζεσλ. Μέρξη ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο αθνξνχλ ηε
ρξήζε ηεο πξνέληαζεο ρσξίο ζπλάθεηα κε θαηαθφξπθνπο ηέλνληεο ζηα βάζξα θαη φρη κε νξηδφληηνπο
ζην θαηάζηξσκα ησλ γεθπξψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο αμηνπνίεζεο ηεο πξνέληαζεο ζην θαηάζηξσκα αληί ησλ βάζξσλ θαη ζηε
ζπλέρεηα αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ νξηδφληηνπ κεραληζκνχ
ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα κνλνιηζηθψλ γεθπξψλ. Καηά ηε δηεξεχλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε πιήζνο
παξακεηξηθψλ αλειαζηηθψλ αλαιχζεσλ ρξνλντζηνξίαο. Οη παξάκεηξνη ππφ δηεξεχλεζε
πεξηειάκβαλαλ (i) ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά γεθπξψλ, (ii) δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο ηελφλησλ θαη
(iii) δηάθνξεο ζεηζκηθφηεηεο, ψζηε λα πξνθχςεη κηα αθξηβήο εηθφλα ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ
πξνηεηλφκελνπ κεραληζκνχ ζεηζκηθήο αλάζρεζεο. Οη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ινγηζκηθφ
OpenSees (F. McKenna, 2005), φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα κνληέια ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ
εμεηαζζεηζψλ γεθπξψλ.

Πεξηγξαυή τωλ κεραλησκώλ πξνέλτασεο ρωξίο σπλάυεηα
Δλ γέλεη ε πξνέληαζε ρσξίο ζπλάθεηα αμηνπνηείηαη γηα ηελ πξφζδνζε αληηθνξηίσλ ζε νξηδφληηνπο
θνξείο ζε λέεο γέθπξεο θαη ηελ άκεζε ελίζρπζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο.
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Έλαο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηεο πξνέληαζεο ζηελ αληηζεηζκηθή αλαβάζκηζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ
κηαο γέθπξαο είλαη ε παξέκβαζε ζηα βάζξα ησλ γεθπξψλ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαθφξπθεο
πξνέληαζεο φκσο πξνθχπηνπλ δχν ζεκαληηθά δεηήκαηα. Σν πξψην αθνξά ηε ρξήζε πνιχ ηζρπξψλ
δηαηνκψλ ηελφλησλ γηα ηελ αχμεζε ηεο νξηδφληηαο ζπληζηψζαο πνπ δξα σο δχλακε επαλαθνξάο ηνπ
ζπζηήκαηνο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο κηθξήο παξακέλνπζαο κεηαθίλεζεο. Οη κεγάιεο
δηαηνκέο ηελφλησλ δξνπλ επηβαξπληηθά ζην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο. Σαπηφρξνλα είλαη απμεκέλνο ν
θίλδπλνο θζνξψλ θαη βιαβψλ θαζψο νη ηέλνληεο είλαη επαίζζεηνη ζηα θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη ζηα
βάζξα ζηα νπνία γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ηελφλησλ πξνβιέπεηαη θαλνληζηηθά (CEN[Comité
Européen de Normalisation], 2003) ε ξεγκάησζε. Σν δεχηεξν δήηεκα αθνξά ζηε ζεκαληηθή αχμεζε
ηεο αμνληθήο δχλακεο ζηα βάζξα θαη θαη’επέθηαζε ηνπ αλεγκέλνπ αμνληθνχ (Dawood & ElGawady,
2013). Η αχμεζε ηεο αμνληθήο κεηψλεη ηε ξεγκάησζε φκσο επηδξά αξλεηηθά ζηελ πιαζηηκφηεηα ησλ
βάζξσλ, θαζψο ζηελ πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ αλεγκέλνπ αμνληθνχ πεξηζζφηεξν απφ 0.3 νξίδνληαη
θαλνληζηηθά επηπηψζεηο ζηελ πιαζηηκφηεηα (CEN [Comité Européen de Normalisation], 2005). Ο ελ
ιφγσ κεραληζκφο κειεηάηαη αδξνκεξψο ζηε παξνχζα εξγαζία, ελψ έκθαζε δίλεηαη ζηε δηεξεχλεζε
αληίζηνηρνπ κεραληζκνχ κείσζεο ησλ παξακελνπζψλ κεηαθηλήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ ηελφλησλ ζην θνξέα.

Ο πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ ελζσκάησζε ζην θέξνληα
νξγαληζκφ ησλ γεθπξψλ ελφο ζπζηήκαηνο παξεκπφδηζεο ηεο ζεηζκηθήο ηαιάλησζεο γηα ηελ
αλάζρεζε ησλ ζεηζκηθψλ κεηαθηλήζεσλ, έρεη απψηεξν ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ησλ θχξησλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε ζεηζκηθή δηέγεξζε. Ο ελ ιφγσ κεραληζκφο απνηειείηαη απφ
δηακήθεηο ηέλνληεο θαηάιιεια εληεηαγκέλνπο ζην θνξέα ησλ γεθπξψλ, ρήκα 3, ψζηε θαηά
ην δηακήθε ζεηζκφ λα ελεξγνπνηνχληαη σο ζχζηεκα ζιηπηήξσλ – ειθπζηήξσλ κε αλαζρεηηθφ
απνηέιεζκα ζηηο δηακήθεηο ζεηζκηθέο κεηαθηλήζεηο. Οη ηέλνληεο ηνπνζεηνχληαη ζηε δηακήθε
δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο αληί ηεο θαηαθφξπθεο πνπ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα
βάζξα.
Οη ηέλνληεο πξνεληάζεσο ρσξίο ζπλάθεηα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ράιπβα πςειήο
αληνρήο, απνηεινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ζπξκαηφζρνηλσλ θαη πεξηβάιινληαη απφ
πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιελίνπ (HDPE) ζσιήλεο (Alga Cable, 2006). Αιιάδνληαο ην
κέγεζνο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ θαη ην πιήζνο ηνπο πξνθχπηνπλ ηέλνληεο δηαθνξεηηθήο
δηαηνκήο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο.
Η δηάηαμε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηελφλησλ είλαη παξάιιειε ζηε δηακήθε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα θαη
θάζε νκάδα ηελφλησλ εθηείλεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ αθξαίνπ αλνίγκαηνο έσο ηνλ
πηεξπγφηνηρν ηνπ αθξνβάζξνπ, δεκηνπξγψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηέζζεξηο νκάδεο δέζκεο ηελφλησλ. Η πεξηβνιή ησλ ηελφλησλ απφ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ εκπνδίδεη ηε
ζπλάθεηα κε ην ζθπξφδεκα ηεο δηαηνκήο ηνπ θνξέα θαη απνηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ησλ
ηελφλησλ ζην ζθπξφδεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο. Ο κεραληζκφο αληηθαζηζηά
κεραληζκφ πνπ έρεη εθηελψο δηεξεπλεζεί απφ ηνπο ζπγγξαθείο κε ξάβδνπο ζπκβαηηθνχ
ράιπβα (O. G. Markogiannaki & Tegos, 2013; O. Markogiannaki & Tegos, 2012).
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β)
ρ. 2 Δλδεηθηηθά ρέδηα πζηήκαηνο Σελφλησλ ρσξίο ζπλάθεηα α) Καηά κήθνο ηνκή, β) Δγθάξζηα ηνκή θνξέα
(ηέλνληεο ζην θνξέα)

Ο ππφ δηεξεχλεζε πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο ιεηηνπξγεί φπσο πξναλαθέξζεθε ζαλ έλα
ζχζηεκα ζιηπηήξσλ – ειθπζηήξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ραιηλαγψγεζε ησλ ζεηζκηθψλ
κεηαθηλήζεσλ. Καζψο φκσο ζηηο θξίζηκεο ζέζεηο ησλ αθξαίσλ αξκψλ ηεο γέθπξαο ν
εγθηβσηηζκφο ησλ δεζκψλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζε ξφιν ζιηπηήξσλ, είλαη δπλαηφλ λα
δεκηνπξγήζεη κεγάιεο απαηηήζεηο εμαζθάιηζεο έλαληη ιπγηζκνχ, θξίζεθε ζθφπηκε ε
κεηαβίβαζε ηνπ ξφινπ ησλ ζιηπηήξσλ ζε ηαλπφκελνπο ειθπζηήξεο, ηνπο νπνίνπο απνηεινχλ
νη ηέλνληεο ρσξίο ζπλάθεηα, νχησο ψζηε κε ηελ ειάηησζε ηεο αξρηθήο εθειθπζηηθήο ηάζεο
λα παξάγνληαη απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ζιηπηήξσλ. Χαξαθηεξηζηηθφ ηεο απφθξηζεο ησλ
ηελφλησλ είλαη ην ρήκα 3 (Μαξθνγηαλλάθε, 2015).

ρ. 3. Λεηηνπξγία ζιηπηήξα – ειθπζηήξα κεραληζκνχ ηελφλησλ
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Πεξηγξαυή τεο γέυπξαο αλαυνξάο
Ωο γέθπξα αλαθνξάο αμηνπνηήζεθε κία ηππηθή κνλνιηζηθή γέθπξα νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ. Η γέθπξα Κιεηδί-Κνπινχξα είλαη γέθπξα ηξηψλ
αλνηγκάησλ θαη βξίζθεηαη ζηε Χηιηνκεηξηθή Θέζε 25+725 ηνπ ηκήκαηνο Κιεηδί – Κνπινχξα
ηεο Δγλαηίαο νδνχ (πεξηθεξεηαθή απνζηξαγγηζηηθή ηάθξνο Σ66), ρήκα 4.
Η δηαηνκή ηνπ θνξέα είλαη θηβσηηνεηδήο ζηαζεξνχ χςνπο 2.20m θαη κεηαβιεηήο δηαηνκήο,
ρσξίο εγθάξζηα πξνέληαζε. Σα κεζφβαζξα απνηεινχληαη απφ έλα ζηχιν ζπκπαγνχο
θπθιηθήο δηαηνκήο δηακέηξνπ 2.0m θαη ζπλδένληαη κε ην θνξέα θαηαζηξψκαηνο κνλνιηζηθά.
Σα θαζαξά χςε ησλ κεζνβάζξσλ αλέξρνληαη ζηα 9.5m. Η ζεκειίσζε ηνπο γίλεηαη κέζσ
θεθαινδέζκσλ ζε νκάδα παζζάισλ 3x3 θπθιηθήο δηαηνκήο δηακέηξνπ 1.0m. ε θάζε
αθξφβαζξν ππάξρνπλ δχν ζεκεηαθά εθνιίζζεζεο (Pot Bearings), απφ ηα νπνία ην έλα
επηηξέπεη ηε κεηαθίλεζε θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο (ALGAPOT PNm 450), ελψ ην άιιν
δεζκεχεη ηελ κεηαθίλεζε θαηά ηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε (ALGAPOT PΝu 500), ρήκα 7.2..
ηηο ζέζεηο ησλ αθξνβάζξσλ ε εγθάξζηα κεηαθίλεζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο δεζκεχεηαη απφ
ηθαλνηηθά ζρεδηαζκέλα stoppers κε ζηφρν ηελ απνθπγή απψιεηαο ζηήξημεο. Μεηαμχ ηνπ
θνξέα θαη ησλ stoppers δηαηάζζνληαη ειαζηνκεηαιιηθά εθέδξαλα (ALGABLOC NB
400x500x52).

ρ. 4: Γέθπξα Αλαθνξάο

Πεξηγξαυή πξνσνκνηωκάτωλ
Η πξνζνκνίσζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξφγξακκα OpenSees (F. McKenna, 2005).
Οη ράιπβεο πξνέληαζεο σο γλσζηφλ ζεσξνχληαη αλσηέξαο πνηφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο
θνηλνχο νηθνδνκηθνχο ράιπβεο. Η πνηφηεηα ηνπ ράιπβα ησλ ηελφλησλ πξνέληαζεο πνπ
αμηνπνηείηαη ζηηο δηεξεπλήζεηο είλαη St 1570/1700, δειαδή ην ζπκβαηηθφ φξην δηαξξνήο είλαη
1570MPa θαη ην αληίζηνηρν φξην ζξαχζεο ηνπο είλαη 1700MPa, δειαδή πεξίπνπ ηξεηο θνξέο
πςειφηεξν απφ απηφ ηνπ δνκηθνχ ράιπβα. Δπίζεο, ην παξαµνξθσζηαθφ φξην ζξαχζεο ηνπ
ράιπβα πξνέληαζεο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ζπκβαηηθνχ ράιπβα, θαη αλέξρεηαη ζε
παξακφξθσζε 3.5%. Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο ηζνχηαη κε 190GPa.
Βέβαηα ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο πξνηάλπζεο ησλ ηελφλησλ θαηά ηελ έλαξμε ελφο ζεηζκηθνχ
θαηλνκέλνπ ν αλειαζηηθφο λφκνο ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο πνπ εηζάγεηαη ζηελ πξνζνκνίσζε
γηα ηηο παξακεηξηθέο αλαιχζεηο δηεξεχλεζεο ηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο δηαθνξνπνηείηαη απφ
ηνλ πξαγκαηηθφ. Η ηάζε δηαξξνήο, ζy, εηζάγεηαη κεησκέλε ζπγθξηηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή
κέγηζηε ηάζε δηαξξνήο, fy. Όπσο επεμεγείηαη αλαιπηηθά ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο
ζπληάμαζαο (Μαξθνγηαλλάθε, 2015), ππνινγίδεηαη ε ηάζε πξνηάλπζεο ζηελ νπνία

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιςτημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδζματοσ (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Πανελλήνιο Συνζδριο Σκυροδζματοσ «Καταςκευζσ από Σκυρόδεμα»
Θεςςαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

ζπλεθηηκψληαη νη ζεξκνθξαζηθέο επηξξνέο θαη απηή αθαηξείηαη απφ ηε κέγηζηε πξαγκαηηθή
ηάζε δηαξξνήο, fy, ψζηε λα πξνθχςεη ε ηειηθή ηηκή δηαξξνήο, ζy.

ρ. 6: Πξνζνκνίσκα κε αλαζρεηηθφ κεραληζκφ ζην θαηάζηξσκα

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ ηελφλησλ ράιπβα πξνέληαζεο 4x7Σ15 θαη
κήθνπο L=30m ζε θάζε άθξν ηεο γέθπξαο ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο θαη ε αληίζηνηρε
ειαζηηθή δπζθακςία πνπ πξνζδίδεηαη ππνινγίδεηαη ίζε κε
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A  4  9.73cm2  38.92cm2
K

EA 190  38.92 102

 24649.33KN / m
L
30

ην ρήκα 5 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ ηνπ ράιπβα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη φπσο απηφ νξίζηεθε σο λφκνο ηνπ πιηθνχ ησλ ηελφλησλ. Οη ηέλνληεο

πξνζνκνηψλνληαη σο αλειαζηηθά ειαηήξηα ζηα άθξα ηεο γέθπξαο.

ρ. 5 Μνληέιν πξνζνκνίσζεο ξάβδσλ ράιπβα πξνέληαζεο, ζιηπηήξεο – ειθπζηήξεο

ην ρήκα 6 παξνπζηάδεηαη ην πξνζνκνίσκα ηεο γέθπξαο κε ηνπο ηέλνληεο πξνέληαζεο
ρσξίο ζπλάθεηα ζην θαηάζηξσκα. Αληίζηνηρα, νη ηέλνληεο ρσξίο ζπλάθεηα ζηα βάζξα, γηα ηελ
αδξνκεξή δηεξεχλεζε, πξνζνκνηψζεθαλ σο αλειαζηηθά ειαηήξηα ζηα βάζξα ηεο γέθπξαο.
Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ κεζνβάζξσλ αμηνπνηήζεθαλ γξακκηθά ζηνηρεία θαη ζεκεηαθέο
πιαζηηθέο αξζξψζεηο ζηα άθξα ηνπο. Σα αμηνπνηνχκελα ζην Opensees γξακκηθά ζηνηρεία,
ForceBeamColumn, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο απφθξηζεο ηνπ ζηνηρείνπ ζε φιν ηνπ ην
κήθνο θαη αλειαζηηθήο ζηα άθξα ηνπ, δειαδή ζηνλ πφδα θαη ηελ θεθαιή ηνπ φπνπ
βξίζθνληαη νη ζέζεηο ησλ πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ. Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πιαζηηθψλ
αξζξψζεσλ εηζάγεηαη ν αλειαζηηθφο λφκνο ξνπψλ – θακππινηήησλ ζηα άθξα ηνπ θάζε
ζηνηρείνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλειαζηηθνχ λφκνπ
ξνπψλ – θακππινηήησλ
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ησλ θξηζίκσλ δηαηνκψλ γηα κνλνηνληθά αχμνπζα θφξηηζε (ζηε
βάζε θαη ζηελ θεθαιή,) κε ην ινγηζκηθφ AnySection v4.0.6 (Papanikolaou, 2012) απφ ηελ
νπνία εμήρζεζαλ ηα δηαγξάκκαηα ξνπψλ – θακππιφηεηαο (Μ-θ) δηγξακκηθνπνηεκέλα γηα ην
αμνληθφ θνξηίν πνπ πξνθχπηεη απφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία ηνπ ζεηζκηθνχ ζπλδπαζκνχ
(G+0.2Q) ζεσξψληαο φηη απηφ δε κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνχ. Η ζεκειίσζε
πξνζνκνηψλεηαη κε ηηο ειαηεξηαθέο ζηαζεξέο ηεο γεσηερληθήο κειέηεο.
Αλαιύσεηο θαη Σπδήτεσε απντειεσκάτωλ
ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα εχξε ησλ ηηκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε
δηεξεχλεζε. ηελ παξνχζα δηεξεχλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο ησλ εμήο δηαηνκψλ
θαισδίσλ πξνέληαζεο 1x7T15, 2x7T15, 3x7T15, 4x7T15 θαζψο θαη 1x15T15, 2x15T15 θαη

3x15T15. Οη ηέλνληεο πξνέληαζεο πξνζδίδνπλ δπζηέλεηα ζην ζχζηεκα ίζε κε  
.
L
Πίλαθαο 1 Πίλαθαο ηηκψλ παξακέηξσλ γηα ηελ Κιεηδί - Κνπινχξα
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Παξάκετξνη
Ύςνο Μεζνβάζξσλ [m]
Πνζνζηφ Γηακήθνπο Οπιηζκνχ Μεζνβάζξσλ [%]
Γηαηνκή Σελφλησλ
Αξηζκφο Σελφλησλ
εηζκηθφηεηα

Τηκέο
5 9.5 20
1 1.5 2.0 2.5
7Σ15 15Σ15
1234
0.16g 0.24g 0.36g

ην ρήκα 7 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεηζκηθψλ κεηαθηλήζεσλ ρξνλντζηνξίαο
γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο δπζθακςίαο ησλ ηελφλησλ κε απμαλφκελν εκβαδφλ δηαηνκήο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν κήθνο θαη γηα εδαθηθή επηηάρπλζε 0.16g, 0.24g θαη 0.36g.
ην ρήκα είλαη νξαηή ε πςειή απφδνζε ηνπ κεραληζκνχ αθφκε θαη γηα κηθξέο δηαηνκέο
ηελφλησλ, αλ θαη παξαηεξείηαη κηθξή αλνκνηνκνξθία ζηα απνηειέζκαηα ε νπνία απνδίδεηαη
ζηα κε γξακκηθά θαηλφκελα. Βέβαηα ε αχμεζε ηεο δηαηνκήο ησλ ηελφλησλ, ε νπνία απμάλεη
ηε δπζθακςία ηεο δέζκεο , Κ=ΔΑ/L, νδεγεί ελ γέλεη ζε αχμεζε ησλ κεηψζεσλ ησλ
κεηαθηλήζεσλ θαηά ζπλέπεηα απμάλεη θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ.
30

30
25

25

Μέγηζηεο
Μείσζε
Μείσζε Μέγηζηεο
[%]
Μεζνβάζξσλ [%]
Σέκλνπζαο
Γηακήθνπο Μεηαθίλεζεο
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ρήκα 7 : Μείσζε Μέγηζηεο Γηακήθνπο Μεηαθίλεζεο

ην ρήκα 8 παξνπζηάδνληαη νη αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο ζηνπο ηέλνληεο γηα ζεηζκηθφηεηα
0.16g θαη 0.36g. Σα δηαγξάκκαηα απφθξηζεο ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηελφλησλ πεξηιακβάλνπλ
ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο αξρηθήο δχλακεο πξνέληαζεο, ηεο αλαπηπζζφκελεο απφ ην ζεηζκφ
δχλακεο θαη ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ ζπληζησζψλ ηνπο αλάινγα κε ην πξφζεκν ηνπ ζεηζκνχ, ε
κία απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ δχν παξαπάλσ, ελψ ε δεχηεξε πξνθχπηεη αθαηξψληαο απφ ηε
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ρ. 8: Απνηειέζκαηα Αλαιχζεσλ γηα ηε γεσκεηξία ηεο γέθπξαο αλαθνξάο Κιεηδί –Κνπινχξα κε
Ηκεζνβ=9.5m, γηα 0.16g θαη 0.36g (κεηαβαιιφκελε δπζθακςία Κηελφλησλ (δηαηνκή))

Δπηξξνή ηνπ χςνπο ησλ κεζνβάζξσλ
ην ρήκα 9 δίλνληαη νη κεηψζεηο ησλ κεηαθηλήζεσλ γηα χςνο κεζνβάζξσλ , 5κ θαη 20κ
αληίζηνηρα.
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ρ. 9: Απνηειέζκαηα Αλαιχζεσλ γηα ηε γεσκεηξία ηεο γέθπξαο αλαθνξάο Κιεηδί –Κνπινχξα κε
Ηκεζνβ=5 θαη 20m, γηα 0.16g, 024, 0.36g (κεηαβαιιφκελε δπζθακςία Κηελφλησλ (δηαηνκή))

Παξαηεξείηαη φηη ν κεραληζκφο είλαη απνδνηηθφο γηα δηαθνξεηηθά χςε ηελφλησλ, βέβαηα ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ γηα δεδνκέλε δπζθακςία ηελφλησλ είλαη απμεκέλε γηα
ηα ςειά-εχθακπηα κεζφβαζξα ησλ 20m (-35% κεηψζεηο αληί γηα ην επίπεδν ησλ 12% θαη
25% γηα χςε 5m θαη 10m -δχζθακπηα κεζφβαζξα- αληίζηνηρα). Σα ελ ιφγσ απνηειέζκαηα
είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθά θαζψο ζηηο γέθπξεο κε πςειά βάζξα εκθαλίδνληαη έληνλα ηα
θαηλφκελα δεπηέξαο ηάμεο θαη δηαπηζηψλεηαη φηη κε ηελ πξφηαζε ηνπ κεραληζκνχ ε
ζεκαληηθή κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ επηθέξεη κείσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ P-δ θαηλνκέλσλ.

Kηελ
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Δπηξξνή ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ ησλ κεζνβάζξσλ

ρ. 10 Πιαζηηκφηεηα θακππινηήησλ κεζνβάζξσλ, Κιεηδί –Κνπινχξα, 0.16g, κε κεηαβνιή Κηελφλησλ
(δηαηνκή) θαη δηαηνκή θαη νπιηζκφ κεζνβάζξσλ

Ο βαζκφο ελεξγνπνίεζεο ησλ κεζνβάζξσλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ
κεραληζκνχ πξνέληαζεο ρσξίο ζπλάθεηα, απνηππψλεηαη θαη απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ
παξακνξθσζηαθψλ κεγεζψλ ησλ κεζνβάζξσλ. ην ρήκα 10 παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο
πιαζηηκφηεηαο θακππινηήησλ θαη ηνπ ιφγνπ ηεο απαίηεζεο θακππιφηεηαο πξνο ηελ
θακππιφηεηα αζηνρίαο θάζε δηαηνκήο κεζνβάζξνπ. Οη ηηκέο κθ είλαη ελδεηθηηθέο ηεο
αμηνπνίεζεο ηεο πιαζηηκφηεηαο ησλ κεζνβάζξσλ. Οη ηηκέο ηνπ ιφγνπ θε/θu απνηεινχλ ην
δείθηε απαζρφιεζεο ησλ κεζνβάζξσλ θαη νη απνδεθηέο ηηκέο είλαη κηθξφηεξεο ηεο κνλάδνο.
Δίλαη θαλεξφ φηη ε παξάκεηξνο ηεο γεσκεηξίαο θαη ηνπ νπιηζκνχ ησλ κεζνβάζξσλ
απνηεινχλ ηελ παξάκεηξν κε ηε ζεκαληηθφηεξε επηξξνή ζηε ζεηζκηθή απφθξηζε ηνπο ελψ ε
δπζθακςία ησλ ηελφλησλ κεηαβάιιεη ηηο ηηκέο ησλ κεγεζψλ απφθξηζεο αιιά δελ αιιάδεη ηελ
ηάμε κεγέζνπο.
Σέινο γηα ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή ηελφλησλ ίζε κε 2x15T15 θαη γηα ηε γεσκεηξία ηεο αξρηθήο
γέθπξαο θαη γηα ζεηζκηθφηεηα 0.24g πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο γηα κεηαμχ
ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ηελφλησλ ζηα βάζξα ή ζην θαηάζηξσκα. ην ρ. 11 παξνπζηάδεηαη ε
ζχγθξηζε ησλ κεηψζεσλ ησλ κεηαθηλήζεσλ.
Αδξνκεξψο εμεηαζζέληα κε ηελ ηνπνζέηεζε θαηαθνξχθσλ ηελφλησλ ζηελ αξρηθή γέθπξα
δηεπηζηψζεη ε κεησκέλε απνδνηηθφηεηα ησλ ηελφλησλ ζηα βάζξα. ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ε
κείσζε ησλ ηειηθψλ ζεηκηθψλ κεηαθηλήζεσλ έθηαλε ην 4% ελψ ησλ ηελφλησλ ζην
θαηάζηξσκα ζην 27%.
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ρ. 11 πγθξηηηθή παξνπζίαζε κεραληζκψλ

Σπκπεξάσκατα

Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
θαηαθφξπθεο πξνέληαζεο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ, απφ ηηο αλαιχζεηο θαη
απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο απφθξηζεο ηνπ κεραληζκνχ ζην θαηάζηξσκα ησλ γεθπξψλ νδεγνχλ
ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
1. Η δηεζλψο εμειηζζφκελε έξεπλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηαθφξπθεο πξνέληαζεο
ζηα βάζξα εκθαλίδεη κηθξή απφδνζε θαη κάιηζηα ζπγθξηηηθψο κε ην θφζηνο
εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ αληηζεηζκηθψλ κειψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο ήηνη ησλ βάζξσλ ηα νπνία σο εκπεξηέρνληα πιελ ησλ ζπκβαηηθψλ θαη
ηνπο ηδηαίηεξα επαίζζεηνπο έζησ θαη πξνζηαηεπφκελνπο ηέλνληεο πξνεληάζεσο
δεκηνπξγνχλ επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο, θαζφζνλ
ππφθεηληαη ζε ζεηζκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ξεγκαηψζεηο ζε αληίζεζε κε ην θνξέα, ν
νπνίνο ράξε ζην εθαξκνδφκελν ηθαλνηηθφ θξηηήξην βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε
πξννπηηθή σο πξνο ην ρξφλν δσήο.
2. Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ απνηξέπνληαη κε ιηγφηεξν δαπαλεξά κέζα
δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαθφξπθεο πξνέληαζεο ηα
νπνία αθνξνχλ: α) ζηελ απαίηεζε κεγάισλ δηαηνκψλ πξνέληαζεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο απαηηνχκελεο δχλακεο επαλαθνξάο, β) ζηνλ θίλδπλν δηάβξσζεο θαη
αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνυπνζέηεη ζσζηή ζπληήξεζε θαη πξνθχιαμε θαη
γ) ζηε κείσζε ηεο πιαζηηκφηεηαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αλεγκέλνπ αμνληθνχ.
3. Ο αλαζρεηηθφο κεραληζκφο ησλ ηελφλησλ ζην θαηάζηξσκα ηεο γέθπξαο βειηηψλεη
ηελ αληηζεηζκηθή αληίζηαζε ηνπ θέξνληνο ζπζηήκαηνο ζηε δηακήθε δηεχζπλζε
ηνπ ζεηζκνχ θαη κεηψλεη ηηο ζεηζκηθέο κεηαθηλήζεηο θαη θαη’επέθηαζε ηηο
παξακέλνπζεο παξακνξθψζεηο.
4. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζεσξείηαη απνδνηηθφ ζε ηππηθέο κνλνιηζηθέο γέθπξεο
(ηξηψλ αλνηγκάησλ) κε δηαθνξεηηθή γεσκεηξία κεζνβάζξσλ.
5. Παξαηεξήζεθε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηελφλησλ ζηε
κείσζε ησλ δηακήθσλ κεηαθηλήζεσλ.
6. Η απφθξηζε ηνπ κεραληζκνχ γηα ηηο παξακέηξνπο ππφ δηεξεχλεζε είλαη ελδεηθηηθή
ηνπ εχξνπο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεραληζκνχ νξηδφληησλ
ηελφλησλ.
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7. Η δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ ζεηζκηθψλ δπλάκεσλ ζηα αθξφβαζξα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη κε θεηδψ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα κεζφβαζξα
αλαθνπθίδνληαη ζε βαζκφ πνπ ηα αθξφβαζξα δελ ππεξθνξηίδνληαη. Γηα ην ιφγν
απηφ κεζαίεο επηινγέο δηαηνκψλ ηελφλησλ ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν πξφζθνξεο ζε
ζρέζε κε πνιχ ηζρπξέο δηαηνκέο.
8. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην καθξχ ρξφλν δσήο
ησλ ηελφλησλ θαη ηελ απιφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πςειή
αμηνπηζηία αιιά θαη νηθνλνκηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο ιχζεο.
9. Ιδηαηηέξσο, ιφγσ ηεο πςειήο αλαζρεηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ν κεραληζκφο
ελδείθλπηαη γηα γέθπξεο κε βάζξα κεγάινπ χςνπο.
Με ηνλ πξνηεηλφκελν κεραληζκφ αλάζρεζεο είλαη δπλαηή ε απφιπηε ηαθηνπνίεζε ηνπ
ζέκαηνο ησλ δηακήθσλ ζεηζκηθψλ κεηαθηλήζεσλ (νη εγθάξζηεο ηαθηνπνηνχληαη απφ ην
ηνηρνεηδέο ησλ κεζνβάζξσλ) δηα ηεο πιεζσξηθήο ηνπνζεηήζεσο ησλ ελ ιφγσ ηελφλησλ
αλαζρεηήξσλ θαη θαηαπηφλ ηνλ ηξφπν λα ππάξμεη απφιπηε ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ
δηακήθνπο ζεηζκνχ. Ωζηφζν ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ηζρχεη θαη εδψ ην αιάλζαζην αμίσκα
πνπ ιέεη πσο φηη επλνεί ηελ αληηζεηζκηθφηεηα βιάπηεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ελ πξνθεηκέλσ
ε νηνλεί αθηλεηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ην δηακήθε ζεηζκφ έρεη σο παξελέξγεηα ηελ
ηεξάζηηα αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξάζεσλ επί ησλ αθξνβάζξσλ ηα νπνία αλ δελ
εμαζθαιηζηνχλ ψζηε λα είλαη αθιφλεηα ζα κεηαθηλεζνχλ είηε πξνο ηε κία είηε πξνο ηελ άιιε
θαηεχζπλζε, γεγνλφο πνπ ζα βιάπηεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σειηθψο θαη εδψ ζα
πξέπεη λα αλαδεηεζεί αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο ε ρξπζή ηνκή ηεο
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην
πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ησλ ηελφλησλ.
Βηβιηνγξαυία
Alga Cable. (2006). "Post Tensioning System".
Andisheh, K., Scott, A., & Palermo, A. (2016). "Seismic Behavior of Corroded RC Bridges : Review
and Research Gaps". International Journal of Corrosion Volume.
Buckle, I., Friedland, I., Mander, J., Geoffrey, M., Nutt, R., & Power, M. (2006). "Seismic Retrofitting
Manual for Highway Structures : Part 1 – Bridges". FHWA.
CEN [Comité Européen de Normalisation]. (2005). "Eurocode 8 — Design of Structures for
Earthquake Resistance — Part 2: Bridges (Vol. 3)".
CEN[Comité Européen de Normalisation]. (2003). "Eurocode 8 : Design of structures for earthquake
resistance — Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings".
Davis, P. M., Janes, T. M., Eberhard, M. O., & Stanton, J. F. (2012). "Unbonded Pre-Tensioned
Columns for Bridges in Seismic Regions".
Dawood, H. M., & ElGawady, M. (2013). "Performance-based seismic design of unbonded precast
post-tensioned concrete filled GFRP tube piers". Composites Part B: Engineering, 44(1), 357–
367.
F. McKenna, G. L. F. (2005). "Open System for Earthquake Engineering Simulation Pacific
Earthquake Engineering Research Center", Version 2.4.0.
Gavridou, S., Melek, M., Wallace, J. W. (2014). "Conventional and unbonded posttensioned lateral
force resisting systems– A comparative assessment of expected performance and losses". In

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιςτημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδζματοσ (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Πανελλήνιο Συνζδριο Σκυροδζματοσ «Καταςκευζσ από Σκυρόδεμα»
Θεςςαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Proc. 10th National Conf. in Earthquake Eng.
Hashimoto, S., Fujino, Y., & Abe, M. (2005). "Damage Analysis of Hansin Expressway Viaducts
during 1995 Kobe Earthquake . II : Damage Mode of Single Reinforced Concrete Piers". Journal
of Bridge Engineering, 10(February), 54–60.
Hui-li, W., Guang-qi, F., & Si-feng, Q. (2014). "Hysteretic Behavior of Prestressed Concrete Bridge
Pier with Fiber Model". The Scientific World Journal, 2014.
Humphreys, M., Setunge, S., Fenwick, J., & Alwi, S. (2007). "Strategies for Minimising the Whole of
Life Cycle Cost of Reinforced Concrete Bridge Exposed to Aggressive". In Second International
Conference on Quality Chain Management. Stockholm.
Kwan, W., & Billington, S. L. (2003). "Unbonded Posttensioned Concrete Bridge Piers . I : Monotonic
and Cyclic Analyses." Journal of Bridge Engineering, 8(April), 92–101.
Mahin, S., Sakai, J., & Jeong, H. (2005). "Use of Partially Prestressed Reinforced Concrete Columns
to Reduce Post-Earthquake Residual Displacements of Bridges". In Fifth National Seismic
Conference on Bridges & Highways. San Fransisco, CA.
Markogiannaki, O. G., & Tegos, I. (2015). "Seismic Retrofitting Of R / C Bridges With The Use Of
Unbonded Tendons, COMPDYN2015
Markogiannaki, O. G., & Tegos, I. A. (2013). "Parametric Investigation for the Optimization of a
Longitudinal Seismic Restraining System Consisting of Struts-Ties for Concrete Bridges". In
COMPDYN 2013 4th ECCOMAS.
Markogiannaki, O., & Tegos, I. (2012). "A smart and costless solution for upgrading the seismic
resistance of bridges Description of the proposed struts-ties system". In IABSE Conference.
Sharm el Sheikh, Egypt.
Papanikolaou, V. K. (2012). "Analysis of arbitrary composite sections in biaxial bending and axial
load". Computers & Structures, 98-99, 33–54.
Walsh, K. Q., & Kurama, Y. C. (2009). "Behavior and Design of Unbonded Post-Tensioning Strand /
Anchorage Systems for Seismic Applications".
Zatar, W. A., & Mutsuyoshi, H. (2002). "Residual Displacements of Concrete Bridge Piers Subjected
to Near Field Earthquakes". Structural Journal, 99(6), 740–749.

