ΕΠΕΣ

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

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

Η Αξιοποίηση τηρ Πποέντασηρ συπίρ σςνάυεια στον Πεπιοπισμό τυν
Σεισμικών Μετακινήσευν, καθώρ και τηρ Παπαμένοςσαρ Παπαμόπυυσηρ
Όλγα Μαπκογιαννάκη
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ.,omarkogiannaki@civil.auth.gr
Ιυάννηρ Τέγορ
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., itegos@civil.auth.gr
Εκτενήρ πεπίλητη
Ελ γέλεη ε πξνέληαζε ρσξίο ζπλάθεηα αμηνπνηείηαη γηα λα πξνζδώζεη αληηθνξηία ζε νξηδόληηνπο
θνξείο ζε λέεο γέθπξεο θαη γηα ηελ άκεζε ελίζρπζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο.
Σην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο πξνηείλεηαη θαη εμεηάδεηαη αλαιπηηθά ε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο
ηεο πξνέληαζεο απηνύ ηνπ είδνπο θαηά θαηλνηόκν ηξόπν ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζεηζκηθώλ
κεηαθηλήζεσλ, θαζώο θαη ηεο κεηά ην ζεηζκό παξακέλνπζαο παξακόξθσζεο ζηα βάζξα ησλ γεθπξώλ.
Καηά ην ζρεδηαζκό ησλ πιαζηίκσλ γεθπξώλ κε βάζε ηηο κεηαθηλήζεηο, ηα βάζξα αλακέλεηαη λα
αλαπηύμνπλ πςειή αλειαζηηθή παξακόξθσζε ππό κεγάιεο ζεηζκηθέο θαηαπνλήζεηο. Η αλειαζηηθή
απόθξηζε ησλ βάζξσλ νδεγεί ζε αληίζηνηρα κεγάιεο ηηκέο παξακελνπζώλ κεηαθηλήζεσλ ζην ηέινο
ελόο ζεηζκηθνύ γεγνλόηνο. Η παξακέλνπζα κεηαθίλεζε ζηα βάζξα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηα
βάζξα, κε θύξηα ηελ αλάπηπμε αλεπηζύκεησλ ξσγκώλ ζηνπο θνξκνύο ησλ βάζξσλ θαζώο θαη κόληκεο
θακπηηθέο θαηαπνλήζεηο ιόγσ ησλ θαηλνκέλσλ δεπηέξαο ηάμε (P-δ). Γηα παξάδεηγκα, ζην ζεηζκό ηνπ
Kobe(1995) αξθεηά βάζξα γεθπξώλ κε ιόγν παξακέλνπζαο παξακόξθσζεο κεγαιύηεξν ηνπ 1.75%
θξίζεθαλ θαηεδαθηζηέα ιόγσ ηνπ κεγάινπ θόζηνπο απνθαηάζηαζήο ησλ βιαβώλ ηνπο (Hashimoto,
Fujino, & Abe, 2005). Τα κεγάια εύξε ξσγκώλ ησλ βάζξσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ άκεζν θίλδπλν
δηάβξσζεο ησλ νπιηζκώλ, νπόηε ε απνθαηάζηαζή ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηόπηζηε απόθξηζε
ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ γεθπξώλ ζε κειινληηθνύο ζεηζκνύο(Andisheh, Scott, & Palermo,
2016). Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο όκσο ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο είλαη πςειό, θπξίσο ζε πεξηπηώζεηο
έληνλα δηαβξσηηθνύ πεξηβάιινληνο, (Humphreys et al., 2007) κε απνηέιεζκα λα αλαδεηνύληαη ιύζεηο
ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε κεγάινπ εύξνπο ξσγκώλ ιόγσ ησλ παξακελνπζώλ κεηαθηλήζεσλ.
Τα ηειεπηαία ρξόληα πξαγκαηνπνηνύληαη επηζηεκνληθέο έξεπλεο δηεζλώο γηα ηελ εηζαγσγή
θαηάιιεισλ κεραληζκώλ ζην θέξνληα νξγαληζκό ησλ γεθπξώλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζεηζκηθώλ
κεηαθηλήζεσλ θαζώο θαη ησλ παξακελνπζώλ παξακνξθώζεσλ. Σηελ θαηεύζπλζε απηή έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ έξεπλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνέληαζεο ζε λένπ ηύπνπ
αληηζεηζκηθά ζπζηήκαηα (Buckle et al., 2006; Davis, Janes, Eberhard, & Stanton, 2012). Έλαο ηξόπνο
αμηνπνίεζεο ηεο πξνέληαζεο είλαη ε παξέκβαζε ζηα βάζξα ησλ γεθπξώλ. Σπγθεθξηκέλα, έρεη
πξνηαζεί ε ρξήζε κεξηθώο πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα βάζξα γηα ηε κείσζε ησλ
παξακελνπζώλ κεηαθηλήζεσλ (Hui-li, Guang-qi, & Si-feng, 2014; Mahin, Sakai, & Jeong, 2005;) θαη
ε ρξήζε θαηαθόξπθσλ ηελόλησλ ρσξίο ζπλάθεηα απνβιεπόλησλ ζηελ άκεζε αληηζεηζκηθή ελίζρπζε
ησλ κεζνβάζξσλ, είηε κέζσ ελεξγνύο πεξίζθημεο κε πξνεληεηακέλα θαιώδηα (Walsh & Kurama,
2009) είηε κε εμσηεξηθή θαηαθόξπθε πξνέληαζε πνπ ιεηηνπξγεί σο κεραληζκόο επαλαθνξάο(Kwan &
Billington, 2003). Είλαη δπλαηόλ όκσο ε πξνέληαζε ρσξίο ζπλάθεηα λα αμηνπνηεζεί θαη ζην
θαηάζηξσκα γηα ηε κείσζε ησλ ζεηζκηθώλ κεηαθηλήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ παξακελνπζώλ
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κεηαθηλήζεσλ. Τα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηνπο ζπγγξαθείο ηεο παξνύζαο
δηεξεπλήζεηο ζηελ θαηεύζπλζε απηή (O. G. Markogiannaki & Tegos, 2015) γηα ηελ ελίζρπζε
πθηζηάκελσλ γεθπξώλ. Οη ηέζζεξηο νκάδεο ηελόλησλ ηνπνζεηνύληαη αλά δύν ζπκκεηξηθά ζηα δύν
άθξα ηνπ θνξέα, παξάιιεια θαηά ηε δηακήθε δηεύζπλζε ηνπ θνξέα θαη θάζε νκάδα αγθπξώλεηαη
αθελόο ζην εζσηεξηθό ηνπ αθξαίνπ αλνίγκαηνο θαη αθεηέξνπ ζηνλ αληίζηνηρν πηεξπγόηνηρν ηνπ
αθξνβάζξνπ (Σρ. 1), δεκηνπξγνπκέλνπ ελόο κεραληζκνύ ζιηπηήξσλ – ειθπζηήξσλ (O. Markogiannaki
& Tegos, 2012). Η πεξηβνιή ησλ ηελόλησλ από ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ εκπνδίδεη ηε ζπλάθεηα κε ην
ζθπξόδεκα ηεο δηαηνκήο ηνπ θνξέα θαη απνηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ησλ ηελόλησλ ζην ζθπξόδεκα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο. Έρεη δηαπηζησζεί όηη κέζσ ηνπ ελ ιόγσ κεραληζκνύ ζιηπηήξσλειθπζηήξσλ, ν νπνίνο δξα σο δηπιήο ελέξγεηαο κεραληζκόο ραιηλαγώγεζεο ηνπ θνξέα, ε δξαζηηθή
κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ επηηπγράλεηαη είλαη πνιύ πςειή γηα κηθξέο δηαηνκέο ηελόλησλ κε
απνηέιεζκα ην θόζηνο ηεο επέκβαζεο λα είλαη πνιύ κηθξό ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνέληαζεο ζηα βάζξα.

β)
Σρ. 1 Ελδεηθηηθά Σρέδηα Τελόλησλ ρσξίο ζπλάθεηα α) Καηά κήθνο ηνκή, β) Εγθάξζηα ηνκή θνξέα (ηέλνληεο ζην θνξέα)

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηεινύλ ε δηεξεύλεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο κεζόδνπ ζηε
κείσζε ησλ ζεηζκηθώλ κεηαθηλήζεσλ αιιά θαη ησλ παξακελνπζώλ παξακνξθώζεσλ ζηα βάζξα, κεηά
από έλα ηζρπξό ζεηζκό. Επίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δύν ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ αμηνπνίεζεο ηεο πξνέληαζεο αθελόο ζηα
βάζξα θαη αθεηέξνπ ζην θαηάζηξσκα. Ο ππό δηεξεύλεζε πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο ιεηηνπξγεί όπσο
πξναλαθέξζεθε ζαλ έλα ζύζηεκα ζιηπηήξσλ – ειθπζηήξσλ πνπ απνζθνπεί ζηελ ραιηλαγώγεζε ησλ
ζεηζκηθώλ κεηαθηλήζεσλ. Καζώο όκσο ζηηο θξίζηκεο ζέζεηο ησλ αθξαίσλ αξκώλ ηεο γέθπξαο ν
εγθηβσηηζκόο ησλ δεζκώλ, ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ ζε ξόιν ζιηπηήξσλ, είλαη δπλαηόλ λα
δεκηνπξγήζεη κεγάιεο απαηηήζεηο εμαζθάιηζεο έλαληη ιπγηζκνύ, θξίζεθε ζθόπηκε ε κεηαβίβαζε ηνπ
ξόινπ ησλ ζιηπηήξσλ ζε ηαλπόκελνπο ειθπζηήξεο, ηνπο νπνίνπο απνηεινύλ νη ηέλνληεο ρσξίο
ζπλάθεηα, νύησο ώζηε κε ηελ ειάηησζε ηεο αξρηθήο εθειθπζηηθήο ηάζεο λα παξάγνληαη
απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ζιηπηήξσλ. Η παξνύζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηε δηεξεύλεζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ κεραληζκνύ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα κνλνιηζηθώλ γεθπξώλ. Καηά ηε
δηεξεύλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε πιήζνο παξακεηξηθώλ αλειαζηηθώλ αλαιύζεσλ ρξνλντζηνξίαο. Οη
παξάκεηξνη ππό δηεξεύλεζε πεξηειάκβαλαλ (i) ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά γεθπξώλ, (ii)
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δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο ηελόλησλ θαη (iii) δηάθνξεο ζεηζκηθόηεηεο, ώζηε λα πξνθύςεη κηα αθξηβήο
εηθόλα ηεο απνδνηηθόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ κεραληζκνύ ζεηζκηθήο αλάζρεζεο. Οη αλαιύζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ινγηζκηθό OpenSees (F. McKenna, 2005), όπνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα κνληέια
ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ εμεηαζζεηζώλ γεθπξώλ.
Τα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο έδεημαλ όηη νη παξακέλνπζεο κεηαθηλήζεηο είλαη δπλαηόλ λα
κεησζνύλ ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε ηελόλησλ ρσξίο ζπλάθεηα ραιηλαγσγνύλησλ θαηά ην ζεηζκό ζην
θνξέα ησλ γεθπξώλ. Η αύμεζε ηεο δηαηνκήο ησλ ηελόλησλ έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζην κέγεζνο ησλ
παξακνξθώζεσλ. Αληίζηνηρα επεξεάδνπλ θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεθπξώλ ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ κεραληζκνύ. Σε όιεο ηηο αλαιύζεηο παξαηεξήζεθε ειαζηηθή απόθξηζε ησλ
ηελόλησλ έλαληη ησλ ζεηζκηθώλ θαηαπνλήζεσλ. Εμαίξνληαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ
κεραληζκνύ αλάζρεζεο, ε απιόηεηα ηνπ, ε πςειή αμηνπηζηία, θαη ηέινο ε νηθνλνκηθόηεηα ηνπ.
Ιδηαηηέξσο, ιόγσ ηεο πςειήο αλαζρεηηθόηεηαο πνπ πξνζθέξεη ν κεραληζκόο ελδείθλπηαη γηα γέθπξεο
κε βάζξα κεγάινπ ύςνπο, ζηηο νπνίεο νη ζεηζκηθέο κεηαθηλήζεηο είλαη πνιύ πςειέο θαη ν έιεγρόο ηνπο
κε ηα ηζρύνληα ζπκβαηηθά κέζα έρεη πνιύ πςειό θόζηνο αγνξάο θαη ζπληήξεζεο..
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