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1. Εισαγωγή
Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ζητήματα του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, είναι η
επινόηση ρηξικέλευθων λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζονται με συμβατικό τρόπο.
Αναφορικώς με τη Γεφυροποιία, το δεύτερο τη τάξει κλάδο σε επενδυτική δραστηριότητα, αλλά τον
πρώτο σε δυσκολία αντιμετώπισης, τα πεδία στα οποία ο μελετητής καλείται να εμβαθύνει συνετά,
αναζητώντας καινοτόμες λύσεις, είναι αυτά που έχουν σχέση με την κατασκευαστική διαδικασία, την
οικονομία, την αισθητική, και τη λειτουργικότητα των γεφυρών. Με αυτές τις ιδιότητες ασχολείται
και προσπαθεί να βελτιώσει η παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα αναφοράς μια καμπύλη
σε κάτοψη γέφυρα μεγάλου μήκους του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. στο υποτμήμα Α/Κ Αξιού – τέλος
Α/Κ Αγ. Αθανασίου (Σχ. 1).

Σχ. 1 Κάτοψη γέφυρας Τ17
Ως γνωστόν, οι γέφυρες με καμπύλη κάτοψη συμπεριφέρονται καλύτερα συγκριτικά με μια
αντίστοιχη ευθύγραμμη, αναφορικά με τους καταναγκασμούς λόγω θερμοκρασίας και συστολής
ξήρανσης. Ακόμη και μια μικρή καμπυλότητα είναι δυνατόν να μειώσει τις αναπτυσσόμενες
λειτουργικές καταπονήσεις από καταναγκασμό σε ένα κλάσμα των αντίστοιχων της ευθύγραμμης.
Επίσης, η δέσμευση στα άκρα καμπύλων γεφυρών, απομειώνει τις αναπτυσσόμενες μετακινήσεις και
ως εκ τούτου τα εντατικά μεγέθη καταναγκασμών στα μεσόβαθρα (Pötzl and Schlaich 1996). Φορείς
με καμπύλη κάτοψη προσφέρονται ιδιαίτερα για την εφαρμογή μονολιθικών συστημάτων σε μεγάλα
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μήκη, επειδή σε αυτούς μπορεί να αποφευχθούν οι αναγκαστικές μεταβολές του μήκους με εκτροπή
προς την ακτινική κατεύθυνση (Engelsmann et al 1999, Τέγος και Χαλάτης 2003).
2.1 Περιγραφή γέφυρας αναφοράς
Στην εν λόγω θέση του Α/Κ Αξιού καταργείται ο ευρισκόμενος σήμερα σε λειτουργία κλάδος 2 και
αντικαθίσταται από νέο με κυκλοφορία από Ευζώνους προς Θεσ/νίκη, διασταυρούμενος ανισόπεδα με
τους δύο κλάδους 1 (υφιστάμενο και μελλοντικό) και τους δύο κλάδους του Π.Α.Θ.Ε. (ο κλάδος 2
υπέρκειται των άλλων). Το τεχνικό Τ17 πρόκειται για Α/Δ από Χ.Θ. 0+579.65 έως Χ.Θ. 0+868.27 του
κλάδου 2 του Α/Κ Αξιού. Στη θέση του έργου ο άξονας χάραξης του νέου κλάδου 2 οριζοντιογραφικά
βρίσκεται σε τόξο κύκλου με ακτίνα 290μ., ενώ η ερυθρά βρίσκεται μηκοτομικά σε κυρτή καμπύλη
συναρμογής με ακτίνα 4500μ., τέμνοντας ανισόπεδα και λοξά τόσο τους κλάδους 1 του κόμβου
(καταργούμενο και νέο), όσο και τους δύο κλάδους του Π.Α.Θ.Ε. (τον βόρειο, που διατηρείται, και
τον νέο νότιο, που μετατοπίζεται σε μικρή απόσταση από τον προηγούμενο) (Σχ. 2, 3).

Σχ. 2 Οριζοντιογραφία γέφυρας Τ17

Σχ. 3 (α) Κατά μήκος τομή, (β) Διατομή φορέα στο άνοιγμα, (γ) Διατομή Μεσοβάθρων και
(δ) Θεμελίωση Μεσοβάθρων γέφυρας Τ17
Στη θέση της γέφυρας, το πλάτος της οδικής κυκλοφορίας ανέρχεται σε 8.0μ., με εκατέρωθεν
πεζοδρόμια πλάτους 1.25μ. αριστερά και 2.0μ. δεξιά, οπότε το συνολικό πλάτος της γέφυρας
ανέρχεται σε 11.25μ. (Σχ. 3β). Με τα παραπάνω δεδομένα, προτάθηκε γέφυρα πολλών ανοιγμάτων,
3x37.0μ. στην περιοχή διασταύρωσης των κλάδων 1, και 3x42.0μ. στην περιοχή διασταύρωσης των

ΕΠΕΣ

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

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

κλάδων του Π.Α.Θ.Ε., με την προσθήκη και των απαιτουμένων εκάστοτε ακραίων ανοιγμάτων (αρχής
και πέρατος) με 24.0 και 28.0μ. αντίστοιχα. Έτσι προκύπτει τελικά γέφυρα με τα εξής οκτώ (8)
ανοίγματα: 24.0 + 37.0 x 3 + 42.0 x 3 + 28.0 = 289.0μ., διατομής (σταθερής) μονοκυψελικού
κιβωτίου, συνολικού ύψους 2.30μ. (λυγηρότητας 2.3 / 42.0 = 1/18.3), με κεκλιμένες παρειές,
εκατέρωθεν προβόλους της πλάκας καταστρώματος και εγκάρσια κλίση 6%.
Τα μεσόβαθρα διαμορφώνονται από ένα στύλο διατομής κανονικού οκταγώνου, εγγεγραμμένου σε
κύκλο διαμέτρου 2.0μ. (Σχ. 3γ). Τα καθαρά ύψη των στύλων των μεσοβάθρων κυμαίνονται από 9.0
έως 11.0μ. Οι στύλοι συνδέονται μονολιθικά με την ανωδομή στα μεσόβαθρα Μ2 έως και Μ6,
αποτελώντας ένα μονολιθικό πλαίσιο στο χώρο, ενώ στα ακραία μεσόβαθρα Μ1 και Μ7, όπως και
στα ακρόβαθρα προβλέπονται εφέδρανα και αρμοί (στα ακρόβαθρα). Η λογική δηλαδή του φορέα
είναι των “ημιενιαίων” (halb- ή semiintegralen) γεφυρών.
Στα μεσόβαθρα Μ1 και Μ7 ο φορέας στηρίζεται σε ένα εφέδρανο ολίσθησης τύπου PNu 12000/1000
και PNu 13000/2000 αντίστοιχα, από εγκιβωτισμένο ελαστικό, το οποίο επιτρέπει την μετακίνηση
κατά τη διαμήκη διεύθυνση, δεσμεύοντας όμως τη μετακίνηση κατά την εγκάρσια διεύθυνση, ενώ στα
ακρόβαθρα προβλέπονται δύο εφέδρανα ολίσθησης κατά τις δύο διευθύνσεις τύπου PNm 4000 και
PNm 4500, ανάμεσά τους δε εφέδρανο διατμητικής κλείδας, κινητό μόνο κατά τη διαμήκη διεύθυνση,
τύπου MSK 800. Τέλος μεταξύ των ακροβάθρων και του φορέα προβλέπονται στεγανοί
ελαστομεταλλικοί αρμοί καταστρώματος τύπου ALGAFLEX T250.
Η κατασκευή του συνεχούς φορέα από χυτό επί τόπου σκυρόδεμα προβλέπεται επί σταθερών
ικριωμάτων, εδραζομένων επιφανειακά επί του εδάφους, σε επτά (7) φάσεις κατασκευής, από άνοιγμα
σε άνοιγμα, με τη διάταξη έξι (6) κατακορύφων κατασκευαστικών αρμών διακοπής εργασίας,
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Όσον αφορά στις συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης, λήφθηκαν υπόψη κατ’ αρχήν τα αποτελέσματα
των γεωτρήσεων Γ1 και Γ2, βάθους 52.0 και 63.0μ., που έγιναν από το Π.Ε.Δ.Ε. το 1985,
συμπληρώνοντας τα στοιχεία παλαιότερης γεωτεχνικής έρευνας του ΚΕΔΕ του 1968, περαιτέρω δε
εκτελέσθηκαν δύο γεωτρήσεις (Β-28 και Β-29), βάθους περί τα 55.0μ., με τις ανάλογες εργαστηριακές
δοκιμές. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας (ΓΕΩΓΝΩΣΗ
Α.Ε.) το υπέδαφος αποτελείται από εναλλασσόμενες στρώσεις ιλυωδών άμμων και αργίλων,
τεφροπρασίνου χρώματος, με διαφόρους βαθμούς πλαστικότητας και συνεκτικότητας στα ανώτερα
στρώματα και πυκνών στρώσεων άμμων στα κατώτερα. Με τα παραπάνω δεδομένα προβλέπεται τόσο
για τα μεσόβαθρα, όσο και για τα ακρόβαθρα θεμελίωση με πασσάλους μήκους 48.0 έως 53.0μ και
διαμέτρου 1.5μ. για τα μεσόβαθρα και 1.2μ. για τα ακρόβαθρα. Στα μεσόβαθρα οι πάσσαλοι
διατάσσονται σε τετραγωνικό κάνναβο πλευράς 4.5μ. (Σχ. 3δ).
Υλικά Κατασκευής
 Σκυρόδεμα C40/50 (B45):
Φορέας ανωδομής, στύλοι μεσοβάθρων
 Σκυρόδεμα C25/30:
Πάσσαλοι, κεφαλόδεσμοι μεσοβάθρων, ακρόβαθρα, πτερυγότοιχοι,
πλάκες πρόσβασης, πεζοδρόμια
 Σκυρόδεμα C16/20:
Σκυρόδεμα προστασίας μόνωσης, σκυρόδεμα κλίσεων
 Σκυρόδεμα C8/10:
Σκυρόδεμα καθαριότητας
 Χάλυβας οπλισμού Β500C: Χαλαροί οπλισμοί
 Χάλυβας προέντασης St 1500/1700 : Συρματόσχοινα προέντασης διατομής 150mm2
Σεισμικά φορτία
Ζώνη I :
αοh = 0.16, αov = 0.9∙0.16 = 0.144
Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης: βoh = 2.5, βov = 3.0
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Συντελεστής θεμελίωσης:
θ = 1.00
Συντελεστής σπουδαιότητας:
γI = 1.00
Κατηγορία εδάφους: Σύμφωνα με την αξιολόγηση γεωτεχνικής έρευνας το έδαφος κατατάσσεται στην
κατηγορία Γ  Τ1 = 0.20s, Τ2 = 0.80s (κατακόρυφη: Τ1 = 0.05s, Τ2 = 0.15s)
Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς: Για τα μεσόβαθρα ισχύουν:
 Διαμήκης διεύθυνση Hw=9.00/2=4.50μ., Lw=1.85μ.  αs=4.50/1.85=2.43
 Εγκάρσια διεύθυνση Hw=9.00μ., Lw=1.85μ.  αs=9.00/1.85=4.86
Επιλέγεται qx = 2.4 στη διαμήκη διεύθυνση και qy = 3.5 στην εγκάρσια.
Για τη μελέτη εφαρμόστηκαν οι Γερμανικοί κανονισμοί DIN-FB, όπως ισχύουν και σήμερα σύμφωνα
με την Εγκύκλιο Ε9/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Απόφ. ΔΜΕΟ/γ/ο/152/17-3-06). Ο φορέας ανωδομής
είναι κατηγορίας C στη διαμήκη διεύθυνση και κατηγορίας D στην εγκάρσια. Η γέφυρα μελετήθηκε
από την εταιρεία ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. (2010). Για την ανάλυση και διαστασιολόγηση της γέφυρας
χρησιμοποιήθηκε το πακέτο προγραμμάτων SOFiSTiK v.23 (SOFiSTiK 2008).
2.2 Προσομοίωση φορέα
Πρώτος στόχος της εργασίας είναι η ανεξάρτητη προσομοίωση μέσω του προγράμματος SAP2000
v.16.1.0 (Computers and Structures Inc 2014) και η επαλήθευση κρίσιμων αποτελεσμάτων της
μελέτης που εφαρμόσθηκε. Έγινε σύγκριση αποτελεσμάτων, τα οποία επικεντρώθηκαν σε
ιδιοπεριόδους και ελέγχους σε κρίσιμες θέσεις του φορέα.
Το κατάστρωμα και τα μεσόβαθρα προσομοιώθηκαν με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία δοκού στο
χώρο (frame elements). Για να αποδοθεί με ακρίβεια η διπλή καμπυλότητα (σε όψη και κάτοψη), αλλά
και μεταβολές της διατομής του φορέα κατά μήκος της γέφυρας, το ζύγωμα διακριτοποιείται με 198
στοιχεία μήκους 0.50 ÷ 2.20μ., ενώ η διακριτοποίηση των μεσοβάθρων έγινε στα τέταρτα του μήκους
τους. Η σύνδεση φορέα-μεσοβάθρων, όπου αυτή υφίσταται, έγινε επιβάλλοντας κοινές μετατοπίσειςστροφές στον άνω κόμβο του μεσοβάθρου και στον αντίστοιχο κόμβο του φορέα.
Οι δυσκαμψίες φορέα και μεσοβάθρων για λειτουργικές και σεισμικές φορτίσεις ελήφθησαν σύμφωνα
με τον παρακάτω Πίνακα 1 (όπου I η αντίστοιχη δυσκαμψία σταδίου I). Η στρεπτική δυσκαμψία του
φορέα υπό λειτουργικές φορτίσεις λαμβάνεται απομειωμένη στο 50% της δυστρεψίας σταδίου Ι
σύμφωνα με την παρ.7 της Ril 804.4201, παραδοχή η οποία αφορά σιδηροδρομικά έργα και θεωρείται
δυσμενής. Στις επιλύσεις υπό σεισμικά φορτία η στρεπτική δυσκαμψία ελήφθη απομειωμένη στο 10%
της δυστρεψίας σταδίου Ι σύμφωνα με την παρ. 3.2.3[2] του ΕΑΚ. Κατά τη σεισμική ανάλυση της
κατασκευής, και δεδομένου ότι προβλέπεται ο σχηματισμός πλαστικών αρθρώσεων στην κεφαλή και
τον πόδα των στύλων, η δυσκαμψία των στοιχείων των μεσοβάθρων λαμβάνεται ίση με την ενεργό
δυσκαμψία EIeff, σύμφωνα με την παρ. 2.5.3 των ΟΑΜΓ, ενώ για τον προεντεταμένο φορέα
λαμβάνεται η πλήρης δυσκαμψία του σταδίου Ι.

Φορέας
Μεσόβαθρα

Δυσκαμψία
Λειτουργ.
Σεισμ.
Ι
Ι
Ι
50% Ι

Δυστμησία
Λειτουργ.
Σεισμ.
Ι
Ι
Ι
50% Ι

Δυστρεψία
Λειτουργ.
Σεισμ.
50% Ι
10% Ι
Ι
50% Ι

Πίνακας 1. Δυσκαμψίες φορέα και μεσοβάθρων για λειτουργικές και σεισμικές φορτίσεις
Το σύστημα θεμελίωσης κεφαλοδέσμου – πασσάλων προσομοιώθηκε με ένα ισοδύναμο ελατήριο
στον πόδα κάθε μεσοβάθρου. Στην αρχική μελέτη είχε συμπεριληφθεί και το σύστημα αυτό στην
προσομοίωση, οπότε για την εύρεση των ελατηριακών σταθερών ορίστηκαν σε πρώτη φάση
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“μοναδιαίες” φορτίσεις (δυνάμεις και ροπές) κατά και γύρω από τους τοπικούς άξονες της
θεμελίωσης κάθε μεσοβάθρου. Από τις φορτίσεις αυτές προέκυψε ένα μητρώο ευκαμψίας 6x6 (τρεις
μετακινήσεις και τρεις στροφές) για κάθε μεσόβαθρο. Από την αντιστροφή του τελευταίου προέκυψε
το μητρώο δυσκαμψίας 6x6, το οποίο εισάγεται ως στοιχείο συζευγμένου ελατηρίου (spring element)
στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τη μελέτη αξιολόγησης της γεωτεχνικής έρευνας, τα οριζόντια ελατήρια
των πασσάλων λαμβάνουν τιμές τριπλάσιες και τα κατακόρυφα διπλάσιες για τις φορτίσεις σεισμού,
οπότε προκύπτουν αντίστοιχα μητρώα για λειτουργικές και για σεισμικές φορτίσεις.
Οι ελαστικές σταθερές των υλικών λαμβάνονται κατά το DIN-FB 102 Κεφ. ΙΙ-3. Το συνεργαζόμενο
πλάτος του άνω πέλματος της διατομής του φορέα λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. ΙΙ-2.5.2.2.1 του
FB 102. Τα εφέδρανα προσομοιώθηκαν με γραμμικά ελατήρια (link element).
2.3 Φορτίσεις
Οι φορτιστικές καταστάσεις που ελήφθησαν υπόψιν για τους ελέγχους είναι οι ακόλουθες:
1) Ίδιο βάρος φορέα: Λαμβάνεται αυτόματα υπόψιν από το πρόγραμμα ανάλυσης.
2) Πρόσθετα μόνιμα φορτία: Φορτία επιστρώσεων, πεζοδρομίων και στηθαίων
Σqg1 = 64.86kN/m (κατανεμημένο φορτίο), Σmg1 = 6.86kNm/m (στρεπτική ροπή)
3) Εδαφική υποχώρηση: Πιθανή υποχώρηση εδάφους Δsw = 1.0 cm
4) Προσομοίωμα φόρτισης 1 (LM1): Για πλάτος κυκλοφορίας w=8m προκύπτουν 2 λωρίδες πλάτους
3m και εναπομένουσα επιφάνεια 2m. Ελήφθη υπόψη κατά την επίλυση, έκκεντρη θέση των
οχημάτων ως προς τον άξονα της τροχιάς για τον συνυπολογισμό των στρεπτικών ροπών.
α. Διαξονικά οχήματα (TS)
- Λωρίδα 1: αQ1∙Q1k = 0.80∙300 = 240 kN/άξονα ή 120 kN/τροχό
- Λωρίδα 2: αQ2∙Q2k = 0.80∙200 = 160 kN/άξονα ή 80 kN/τροχό
β. Ομοιόμορφο φορτίο (UDL)
- Λωρίδα 1: αq1∙q1k = 9.0 kN/m2
- Λωρίδα 2: αq2∙q2k = 2.5 kN/m2
- Απομένουσα επιφάνεια: αqr∙qrk = 2.5 kN/m2
5) Φορτία ανέμου: Ταχύτητα αναφοράς vref = 33.0 m/s:
wk = 11.35 kN/m (κατανεμημένο φορτίο), mwk = 1.42 kNm/m (στρεπτική ροπή)
6) Θερμοκρασιακές δράσεις:
α) Σταθερή θερμοκρασιακή συνιστώσα: ΔΤΝ,neg = -13-15 = -28C, ΔΤΝ,pos = +45-15 = +30C
β) Γραμμικά μεταβαλλόμενη θερμοκρασιακή διαφορά φορέα κατά y και z: ΔΤM,z-y =±5C
γ) Γραμμικά μεταβαλλόμενη θερμοκρασιακή διαφορά βάθρων κατά y και z: ΔΤM,col,z-y =±5C
δ) Ταυτόχρονη δράση θερμοκρασιακών συνιστωσών: Λαμβάνεται ο δυσμενέστερος συνδυασμός
i) ΔΤΝ + 0.75 ∙ (ΔΤΜ,z + ΔΤΜ,y + ΔΤM,col,z + ΔΤM,col,y)
ii) 0.35 ∙ ΔΤΝ + ΔΤΜ,z + ΔΤΜ,y + ΔΤM,col,z + ΔΤM,col,y
7) Προένταση: Χρησιμοποιούνται καλώδια παραβολικής μορφής 15÷190.62”. Η προένταση
ακολουθεί την κατασκευαστική διαδικασία του έργου, ήτοι πραγματοποιείται σε 7 φάσεις. Στην
πρώτη σκυροδετείται το 1ο άνοιγμα και το 20% του 2ου, τοποθετούνται και αγκυρώνονται οι
τένοντες της πρώτης ομάδας και τοποθετούνται οι τένοντες της δεύτερης, οι οποίοι απλώς
διέρχονται από τον κατασκευαστικό αρμό για να αγκυρωθούν στον επόμενο. Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται στο επόμενο άνοιγμα. Λόγω της σύνθετης γεωμετρίας των τενόντων, οι τιμές της
δύναμης προέντασης για κάθε σημείο όπου διενεργήθηκε έλεγχος ελήφθησαν από την αρχική
μελέτη με το πρόγραμμα SOFiSTiK.
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2.4 Συγκρίσεις – Έλεγχοι
Για την εξακρίβωση της ύπαρξης ισοδύναμου με τον αρχικό φορέα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε
κρίσιμα σημεία του φορέα και σύγκριση με τα αποτελέσματα του αρχικού φορέα:
α) Σύγκριση των ιδιομορφών και των ιδιοπεριόδων των φορέων
β) Έλεγχος απόθλιψης
γ) Έλεγχος περιορισμού θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος
2.4.1 Ιδιομορφική ανάλυση
Πραγματοποιήθηκε ιδιομορφική ανάλυση του φορέα. Στον Πίνακα 2 παρατίθενται οι πρώτες 6
ιδιοπερίοδοι και αντίστοιχες ιδιομορφές του φορέα καθώς και σχετικές συγκρίσεις με το SOFiSTiK.
α/α
1

Ιδιοπερίοδος (SAP)
1.760s

Ιδιοπερίοδος (SOFiSTiK)
1.747s

2

1.315s

1.334s

3

1.071s

1.058s

4

0.806s

0.820s

5

0.526s

0.529s

6

0.418s

0.408s

Ιδιομορφή
Οριζόντια μεταφορική-y (εγκάρσια)
Οριζόντια μεταφορική-y ημιτονοειδούς
μορφής (θ=0-2π)
Οριζόντια μεταφορική-x (διαμήκης)
Οριζόντια μεταφορική-y ημιτονοειδούς
μορφής (θ=0-3π)
Οριζόντια μεταφορική-y ημιτονοειδούς
μορφής (θ=0-4π)
Κατακόρυφη μεταφορική-z
ημιτονοειδούς μορφής

Πίνακας 2. Ιδιομορφές και ιδιοπερίοδοι φορέα κατά SAP και SOFiSTiK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Σχ. 4 Ιδιομορφές 1 έως 6
Παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση των ιδιοπεριόδων, με μέγιστη απόκλιση 2.4% (6η
ιδιοπερίοδος), ενώ η θεμελιώδης (1η) παρουσιάζει απόκλιση μόλις 0.74%. Οι ιδιομορφές που
προκύπτουν από τα δυο προγράμματα ταυτίζονται, επομένως ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής.
2.4.2 Έλεγχος απόθλιψης
Ο έλεγχος απόθλιψης πραγματοποιείται για τις ορθές τάσεις που αναπτύσσονται στην ακραία ίνα της
διατομής σκυροδέματος, την προσκείμενη προς τον τένοντα. Οι τάσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι
εφελκυστικές, δηλαδή πρέπει να ισχύει σcu ≤ 0. Για κατηγορία απαίτησης C στη διαμήκη διεύθυνση,
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καθοριστικός συνδυασμός δράσεων για τον έλεγχο της απόθλιψης είναι ο οιονεί-μόνιμος. Η
μαθηματική έκφραση του οιονεί-μόνιμου συνδυασμού (οριακή κατάσταση λειτουργικότητας) είναι:

G

kj

Pk 

j 1



2i

(Εξ. 1)

 Qki

i 1

Για τον έλεγχο λαμβάνεται η κατώτερη χαρακτηριστική τιμή της δύναμης προέντασης (95% της
μέσης τιμής προέντασης). Έλεγχοι γίνονται στα μέσα των μεγάλων ανοιγμάτων (κατώτερη ίνα) και
στις στηρίξεις (ανώτερη ίνα) των μεσοβάθρων Μ5, Μ6 και Μ7 (παρειά-στήριξη). Στον Πίνακα 3
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι τάσεων απόθλιψης που
πραγματοποιήθηκαν. Οι τάσεις έχουν προκύψει με βάση το δυσμενέστερο συνδυασμό φορτίσεων,
όπως υπολογίστηκαν με βάση τα ανωτέρω. Χάριν συγκρίσεως, παρατίθενται τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την αρχική μελέτη με το πρόγραμμα SOFiSTiK. Ο περιορισμός των τάσεων
απόθλιψης ικανοποιείται σε όλα τα σημεία ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται ικανοποιητική
σύγκλιση με τις τιμές της αρχικής μελέτης.
Άνοιγμα

Μεσόβαθρο Μ5

Άνοιγμα

Μεσόβαθρο Μ6

Άνοιγμα

Μ4 – Μ5

Παρειά Στήριξη

Μ5 – Μ6

Παρειά Στήριξη Μ6 – Μ7

Μεσόβαθρο Μ7

Άνοιγμα

Τάση (MPa)
Παρειά

Στήριξη Μ7 – Α2

σcu,SAP

-3.28

-4.70

-2.91

-4.51

-5.06

-3.21

-4.91

-4.46

-2.76

-2.81

σcu,SOFiSTiK

-3.77

-5.13

-3.02

-4.84

-5.20

-2.88

-4.88

-4.72

-2.84

-3.35

Πίνακας 3. Έλεγχοι τάσεων απόθλιψης στα μέσα των ανοιγμάτων και στις στηρίξεις
2.4.3 Έλεγχος περιορισμού θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος
Η θλιπτική τάση στο σκυρόδεμα πρέπει να περιορίζεται ώστε να αποφεύγεται η διαμήκης ρηγμάτωση
ή τα υψηλά επίπεδα ερπυσμού, όπου αυτά μπορεί να επιφέρουν μη ανεκτές συνέπειες στη λειτουργία
της κατασκευής. Διαμήκης ρηγμάτωση μπορεί να συμβεί όταν η στάθμη της τάσης υπό τον
χαρακτηριστικό συνδυασμό δράσεων υπερβαίνει μία κρίσιμη τιμή. Η ρηγμάτωση αυτή μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση ανθεκτικότητας στη διάρκεια ζωής του έργου και για το λόγο αυτό, η θλιπτική
τάση πρέπει να περιορίζεται σε μία τιμή ίση με 0.6·fck, ή σcu ≤ 0.6 · 40 = 24 ΜPa.
Ο έλεγχος γίνεται για τον μη συχνό συνδυασμό δράσεων:
(Εξ. 2)
 Gkj Pk  '1Qk1   1i  Qki
j 1

i 1

Λαμβάνεται η μέση τιμή της δύναμης προέντασης. Έλεγχοι γίνονται, όπως προηγουμένως, στα μέσα
των μεγάλων ανοιγμάτων (κατώτερη ίνα) και στις στηρίξεις (ανώτερη ίνα) των μεσοβάθρων Μ5, Μ6
και Μ7 (παρειά-στήριξη). Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι
καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αρχική μελέτη. Ο περιορισμός των θλιπτικών
τάσεων ικανοποιείται σε όλα τα σημεία ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται ικανοποιητική
σύγκλιση με τις τιμές της αρχικής μελέτης.

Τάση (MPa)
≤ 24

Άνοιγμα

Μεσόβαθρο Μ5

Άνοιγμα

Μεσόβαθρο Μ6

Άνοιγμα

Μ4 – Μ5

Παρειά Στήριξη

Μ5 – Μ6

Παρειά Στήριξη Μ6 – Μ7

Μεσόβαθρο Μ7
Παρειά

Άνοιγμα

Στήριξη Μ7 – Α2

σcu,SAP

-8.50

-7.20

-4.75

-8.45

-6.77

-4.39

-7.88

-6.44

-4.20

-8.43

σcu,SOFiSTiK

-6.47

-7.83

-5.22

-7.54

-9.10

-6.72

-7.32

-7.60

-4.56

-6.42

Πίνακας 4. Έλεγχοι θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος στα μέσα των ανοιγμάτων και στις στηρίξεις
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Συνολικά, η προσομοίωση του συμβατικού φορέα θεωρείται επιτυχής. Οι τιμές των ιδιοπεριόδων
είναι πολύ κοντά σε αυτές του αρχικού φορέα, οι ιδιοπερίοδοι ταυτίζονται, οι έλεγχοι απόθλιψης και
περιορισμού θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος ικανοποιούνται σε όλο το μήκος της γέφυρας και τα
αποτελέσματα πλησιάζουν αυτά της αρχικής μελέτης.
3.1 Εναλλακτική πρόταση
Εξετάζεται το εφικτό της πραγμάτωσης μιας εναλλακτικής λύσης φέροντος οργανισμού, ο οποίος
διαφέρει ουσιωδώς από εκείνον της λύσης που εφαρμόστηκε. Ως βασικές διαφορές αναφέρονται:
α) Η μεταβλητότητα των διατομών του φορέα (Σχ. 5, Σχ. 6)
β) Η πλήρης μονολιθικοποίηση του συστήματος
γ) Η απλοποίηση της κατασκευαστικής διαδικασίας
δ) Η πάκτωση του φορέα στα άκρα του με ένα καινοτόμο τύπο ακροβάθρου (Σχ. 7)
ε) Η εφαρμογή ενός καινοτόμου τρόπου όπλισης, ο οποίος συνίσταται στην αξιοποίηση της
ευθύγραμμης προέντασης στις περιοχές των στηρίξεων του φορέα, όπως γίνεται στην
προβολοδόμηση, εν συνδυασμώ με την αξιοποίηση συμβατικά οπλισμένου σκυροδέματος στα
ανοίγματα του φορέα.
Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις έγιναν με κίνητρο αφενός τη βελτίωση της αισθητικής του έργου και
αφετέρου την εκμετάλλευση της εν κατόψει καμπυλότητας στην αντιμετώπιση των αναπόφευκτων
καταναγκασμών που προέρχονται από τη μονολιθικότητα. Λόγω του μεγάλου μήκους του
μονολιθικού φορέα, η κύρια απαίτηση είναι να τον διασφαλίσουμε έναντι των λειτουργικών
απαιτήσεων που προκύπτουν. Όσον αφορά τις σεισμικές απαιτήσεις, αυτές δεν είναι κρίσιμες καθώς η
μονολιθικότητα αποτελεί έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο, οπότε στα πλαίσια της παρούσας δεν
πραγματοποιείται αντισεισμικός έλεγχος.
Για λόγους αισθητικής αλλά και οικονομίας επιλέγεται μεταβλητή διατομή καταστρώματος, γεγονός
που οδήγησε στη χρησιμοποίηση συμβατικά οπλισμένου σκυροδέματος στις περιοχές των ανοιγμάτων
(Σχ. 5, Σχ. 6). Αυτό θεωρείται κανονιστικώς ορθόν και επίσης συνιστά άλλη μια καινοτομία στις
επιλογές διαστασιολόγησης του φορέα. Οι απαιτήσεις της αισθητικής οδήγησαν (Σχ. 8), για λόγους
ομοιομορφίας στην όψη της γέφυρας, στην ανάγκη πάκτωσης των άκρων της γέφυρας στα ακρόβαθρα
και όχι απλής έδρασης σε αυτά. Για αυτόν το λόγο διαμορφώνεται ένας νέος τύπος ακροβάθρων,
ικανός για την παραλαβή σημαντικών ροπών (Σχ. 7).
Βεβαίως δεν πρέπει να αγνοούνται και οι ευνοϊκές επιπτώσεις στην οικονομικότητα και
κατασκευασιμότητα του έργου. Με την αποφυγή χρησιμοποίησης εφεδράνων, μειώνεται σημαντικά
το συνολικό κόστος της κατασκευής, καθώς τα εφέδρανα χρειάζονται συντήρηση και αντικατάσταση
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου (Τέγος και Χαλάτης 2003).

Σχ. 5 Μεταβολή διατομών ισοστατικών υποφορέων Τ
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α)

γ)

β)

δ)

Σχ. 6 Διατομές εναλλακτικού φορέα: α) στήριξη – αρχή σπονδύλου 1 (F1), β) αρχή σπονδύλου 2 (F2),
γ) αρχή σπονδύλου 3 (F3) και δ) άνοιγμα (F4)

α)

β)

Σχ. 7 α) Προτεινόμενη διαμόρφωση ακροβάθρων και β) Διάταξη οπλισμού ελκυστήρα

Σχ. 8 Όψη: α) Αρχικής γέφυρας και β) Εναλλακτικής πρότασης
3.2 Φάσεις κατασκευής – Περιγραφή φορέα
Η προτεινόμενη γέφυρα είναι ένας συνεχής φορέας οκτώ ισομηκών ανοιγμάτων, θεωρητικού μήκους
36μ. το καθένα (καθαρό μήκος 34μ.). Ο φορέας ανωδομής κατασκευάζεται από χυτό επί τόπου
σκυρόδεμα επί σταθερών ικριωμάτων εδραζομένων στο έδαφος, αξιοποιώντας την τεχνική της
προβολοδόμησης. Αρχικά κατασκευάζονται τα επτά (7) μεσόβαθρα, και στη συνέχεια ταυτόχρονα και
προς τις δύο διευθύνσεις ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο βάθρο λόγω ανισοκατανομής
των βαρών, κατασκευάζονται 15μ. από το κάθε άνοιγμα, τμηματικά σε 3 σπονδύλους των 5μ.
Διαμορφώνονται δηλαδή επτά ισοστατικοί φορείς, μορφής Τ (Σχ. 5), οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους
4μ. Eν συνεχεία τοποθετείται στα σημεία σύνδεσης η κλείδα, μέσω της οποίας αποκαθίσταται η
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συνέχεια καθ’ όλο το μήκος του φορέα. Τέλος κατασκευάζονται τα ακρόβαθρα και το υπόλοιπο
τμήμα του καταστρώματος (από τα ακρόβαθρα έως το μέσο των ακριανών ανοιγμάτων).
Η διατομή του φορέα είναι κιβωτιοειδής μεταβλητού ύψους, το οποίο μεταβάλλεται από 2.30μ. στη
στήριξη έως 0.80μ. στο μέσο του ανοίγματος (Σχ. 6). Οι κάτω παρειές του ανοίγματος βρίσκονται σε
περιφέρεια κύκλου ακτίνας r = 97μ. (Σχ. 5). Στο μέσο του ανοίγματος, λόγω του πολύ μικρού ύψους
διατομής και της δυσκολίας κατασκευής αντίστοιχου ξυλοτύπου, η διατομή είναι συμπαγής. Το
πλάτος του κάτω πέλματος μεταβάλλεται, καθώς για λόγους αισθητικής επιδιώκεται να διατηρηθεί
σταθερή η κλίση των παρειών της διατομής.
Μετά το πέρας κάθε ακροβάθρου διαμορφώνεται ένας πρόβολος μήκους 5.0μ. (Σχ. 7α). Η διατομή
των προβόλων είναι μεταβλητού ύψους γραμμικά αυξανόμενου σε 2.30μ. Στο συμβατικό έργο, στη
θέση του ακροβάθρου υπήρχε ένα τοίχωμα πλάτους 1.60μ. και μήκους 10.75μ., στο οποίο εδραζόταν
ο φορέας μέσω εφεδράνων. Στο εναλλακτικό έργο, όπου έχουμε μονολιθική σύνδεση φορέα –
ακροβάθρου, η δυσκαμψία μιας τέτοιας διατομής θα αποτελούσε τροχοπέδη στην εκτόνωση των
καταναγκασμών μέσω των μετακινήσεων. Επιλέγεται συνεπώς η μείωση του πάχους του τοιχώματος
από 1.60μ. σε 0.80μ., με ταυτόχρονο “σχίσιμό” του. Εν τέλει διαμορφώνονται δυο νέα τοιχώματα
διαστάσεων 0.40x10.75μ. το καθένα, που απέχουν μεταξύ τους 2mm. Η πάκτωση στα άκρα
μορφώνεται μέσω των δυο τοιχωμάτων στην αρχή του προβόλου και ενός τοιχώματος – ελκυστήρα
στο πέρας του, που προορίζεται να παραλάβει εφελκυστικές δυνάμεις. Ο διαμήκης οπλισμός του
τοποθετείται σε 4 σειρές, με απόσταση 10cm μεταξύ τους και κατά τις δύο διευθύνσεις (Σχ. 7β), ενώ
επιλέγεται διατομή ράβδου Ø20. Εν τέλει τοποθετούνται 426 ράβδοι, συνολικής επιφάνειας Αs = 426 ·
3.14 = 1338.3 cm2. Μέσω ζεύγους δυνάμεων είναι δυνατή η παραλαβή σημαντικών ροπών από το
ακρόβαθρο, γεγονός που ανακουφίζει σημαντικά τα ακραία ανοίγματα.

Σχ. 9 Στατικό προσομοίωμα φορέα εναλλακτικής πρότασης
3.3 Προσομοίωση φορέα
Για την προσομοίωση του φορέα (Σχ. 9) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SAP2000. Η προσομοίωση
του καταστρώματος και των μεσοβάθρων έγινε με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία δοκού στο χώρο
(frame elements). Κάθε σπόνδυλος προσομοιώθηκε με ένα (1) πεπερασμένο στοιχείο, ενώ η
διακριτοποίηση των μεσοβάθρων έγινε στα τέταρτα του μήκους τους. Οι δυσκαμψίες καταστρώματος
και μεσοβάθρων ελήφθησαν σύμφωνα με τον Πίνακα 1 για λειτουργικές φορτίσεις.
Καθότι αντικείμενο εξέτασης της παρούσας εργασίας είναι η απόκριση της γέφυρας σε λειτουργικές
και όχι οι σεισμικές φορτίσεις, υπό στατικά φορτία το τοίχωμα λειτουργεί μόνο ως ελκυστήρας και
μπορεί να υποκατασταθεί με ένα κατακόρυφο γραμμικό ελατήριο (link element). Η ισοδύναμη
δυσκαμψία υπολογίζεται ως εξής:
K = Ν/Δl = (Αs / L) · 1.2 · Εs = 5840000 kN/m
(Εξ. 3)
Το μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα προσαυξάνεται κατά 20% για να συνυπολογιστεί η συνεισφορά
του σκυροδέματος (Μπουρνάζου et al 2003).
Τα τοιχώματα του ακροβάθρου προσομοιώθηκαν με στοιχεία δοκού. Η σύνδεσή τους με τον φορέα
πραγματοποιήθηκε επιβάλλοντας κοινές μετατοπίσεις – στροφές στους άνω κόμβους των τοιχωμάτων
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και στον αντίστοιχο κόμβο του φορέα (Body Constraint). Η δυσκαμψία, η δυστρεψία και η δυστμησία
των τοιχωμάτων λαμβάνονται ίσες με τις αντίστοιχες του σταδίου Ι.
Τέλος, οι τένοντες προέντασης προσομοιώθηκαν με τα στοιχεία tendon elements.
3.4 Φορτίσεις
Αναλύονται δυο ξεχωριστοί φορείς για διαφορετικές φορτιστικές καταστάσεις:
α) Ο πρώτος φορέας είναι ισοστατικός μορφής Τ, στον οποίο ασκούνται δράσεις από: i) ίδιο βάρος,
ii) κινητό φορτίο σε φάση κατασκευής (q = 2.5 KPa) και iii) προένταση.
β) Ο δεύτερος φορέας είναι ο πλήρης υπερστατικός φορέας, στον οποίο ασκούνται δράσεις από:
i) πρόσθετα μόνιμα φορτία, ii) πιθανές υποχωρήσεις μεσοβάθρων, iii) κατακόρυφα φορτία
κυκλοφορίας, iv) άνεμο και v) θερμοκρασιακές φορτίσεις.
Το ίδιο βάρος της κλείδας ασκείται ως μοναχικό φορτίο και ροπή στην άκρη του Τ και αντιστοιχεί στο
στάδιο όπου το σκυρόδεμα της κλείδας δεν έχει αποκαταστήσει την αντοχή του (δεν λαμβάνεται
υπόψιν η δυσκαμψία της κλείδας). Στο πλαίσιο της παρούσας αντιμετώπισης λαμβάνεται μια
συντηρητική ισοδύναμη θερμοκρασιακή φόρτιση ΔΤΝ = - 50 C, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η
συστολή ξήρανσης και αγνοούνται οι υπόλοιπες δράσεις.
3.5 Προένταση
Για την προένταση χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ευθύγραμμοι τένοντες στην περιοχή των
στηρίξεων, οι οποίοι εκτείνονται στο άνω πέλμα της διατομής και αγκυρώνονται στα άκρα των
σπονδύλων. Με αυτόν τον τρόπο παραλαμβάνονται οι αρνητικές ροπές των στηρίξεων του
ισοστατικού φορέα, που προκαλούνται από το ίδιο βάρος φορέα – κλείδας και το κινητό φορτίο σε
φάση κατασκευής. Η προένταση οφείλει να είναι τόση ώστε να καλύψει και τις απαιτήσεις που
δημιουργούν στις στηρίξεις του υπερστατικού φορέα τα πρόσθετα μόνιμα φορτία, οι πιθανές
υποχωρήσεις και η θερμοκρασιακή συστολή. Στην περιοχή του ανοίγματος, η συνεισφορά τους στον
ισοστατικό φορέα είναι μηδενική (λόγω του στατικού συστήματος προβόλου δεν αναπτύσσονται
ροπές σε εκείνη την περιοχή), ενώ στον υπερστατικό φορέα οι ροπές που προκαλούν τα υπόλοιπα
φορτία παραλαμβάνονται με συμβατικό οπλισμό.
Χρησιμοποιούνται συνολικά 14 τένοντες ανά υποφορέα Τ (Σχ. 10):
α) Εννέα τένοντες (ομάδα α) μήκους 22m ο καθένας, που εκτείνονται 10m εκατέρωθεν κάθε παρειάς
μεσοβάθρου (2+2 σπόνδυλοι) και σε απόσταση 10cm από την άνω ίνα του φορέα. Αγκυρώνονται στο
άνω πέλμα της διατομής F3 σε απόσταση 25cm από την άνω παρειά.
β) Πέντε τένοντες μήκους 12m ο καθένας, που εκτείνονται 5m εκατέρωθεν κάθε παρειάς μεσοβάθρου
(1+1 σπόνδυλοι). Οι τρεις από αυτούς (ομάδα β1) απέχουν 10cm από την άνω παρειά του φορέα και
αγκυρώνονται στο άνω πέλμα της διατομής F2, σε απόσταση 25cm από την άνω παρειά. Οι υπόλοιποι
δυο (ομάδα β2) απέχουν 35cm από την άνω παρειά του φορέα και αγκυρώνονται στους κεκλιμένους
κορμούς της διατομής F2, σε απόσταση 55cm από την άνω παρειά.

α)

β)

Σχ. 10 Αγκύρωση τενόντων: α) α ομάδα – διατομή F3 και β) β ομάδα – διατομή F2
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Ο τρίτος σπόνδυλος του προβόλου δεν έχει στο εσωτερικό του τένοντες και είναι συμβατικά
οπλισμένος. Η προένταση του συστήματος ανωδομής πραγματοποιείται σε εννιά ανεξάρτητες φάσεις,
επτά για τα μεσόβαθρα και δύο για τα ακρόβαθρα. Αρχικά τανύονται οι ομάδες β1 και β2 (1ος
σπόνδυλος) και στη συνέχεια η ομάδα α (δεύτερος σπόνδυλος).
Δεν πραγματοποιήθηκε αναλυτικός υπολογισμός των απωλειών της δύναμης προέντασης. Για τον
συνυπολογισμό των στιγμιαίων απωλειών διαιρούμε την τελική δύναμη προέντασης με συντελεστή
α=0.94 (υπερτάνυση κατά 1.064·Po), ενώ για τον συνυπολογισμό των χρόνιων απωλειών διαιρούμε
την τελική δύναμη προέντασης με συντελεστή ω = 0.85.
Τα καλώδια προέντασης που χρησιμοποιούνται είναι 150.62” Super Grade St 1570/1770, με εμβαδό
τένοντα: Αp = 15·150 = 2250mm2
Η δύναμη προέντασης που επιβάλλεται σε κάθε τένοντα είναι:
P = Αp · σpm0 / (α · ω) = 2250 · 1.275 / (0.94 · 0.85) => Ρ = 3590 kN
(Εξ. 4)
όπου σpm0(x) = min {0.75fpk , 0.85fp0,1k}=1275 MPa για χάλυβα St1570/1770.
3.6 Έλεγχοι
3.6.1 Έλεγχος απόθλιψης
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος απόθλιψης για τον οιονεί μόνιμο συνδυασμός. Ο έλεγχος
πραγματοποιείται μόνο στην άνω ίνα των στηρίξεων, καθώς εκεί έχουν τοποθετηθεί τένοντες. Ωστόσο
δεν είναι προφανές ότι η κρίσιμη θέση θα είναι στην παρειά του μεσοβάθρου. Εξαιτίας της σύνθετης
γεωμετρίας του φορέα (μεταβαλλόμενη διατομή), της αγκύρωσης των τενόντων κοντά στο κέντρο
βάρους, της τοποθέτησης διαφορετικού αριθμού τενόντων στις δύο διατομές, αλλά και της σύνθετης
αλληλεπίδρασης των φορτιστικών καταστάσεων, καθώς διαφορετικά φορτία ασκούνται στον
ισοστατικό και διαφορετικά στον υπερστατικό φορέα, πραγματοποιείται έλεγχος στους σπονδύλους
με τένοντες ανά 1μ.
Η δυσμενέστερη τιμή προκύπτει ίση με σcu,max = -1.09 MPa < 0 στη διατομή F2+.
Λόγω ομοιομορφίας του φορέα, ο έλεγχος ικανοποιείται σε όλο το μήκος του.
3.6.2 Έλεγχος περιορισμού μέγιστων θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος περιορισμού μέγιστων θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος για τον μη συχνό
συνδυασμό.
Στην περιοχή του ανοίγματος λαμβάνονται υπόψιν μόνο τα πρόσθετα μόνιμα, τα κατακόρυφα φορτία
κυκλοφορίας και η θερμοκρασία. Από τον σχετικό έλεγχο προκύπτει σcu = 9.45 ΜPa < 0.6 · fck = 0.6 ·
40 = 24MPa, επομένως ο έλεγχος στο άνοιγμα ικανοποιείται.
Στην περιοχή των στηρίξεων λαμβάνονται υπόψιν το ίδιο βάρος, τα πρόσθετα μόνιμα, η πιθανή
υποχώρηση, η προένταση, τα κατακόρυφα φορτία κυκλοφορίας και η θερμοκρασία. Η μέγιστη
θλιπτική τάση προκύπτει ίση με σcu,max = 11.25 MPa < 24 MPa στην παρειά της στήριξης (διατομή
F1), επομένως ο έλεγχος ικανοποιείται.
3.6.3 Έλεγχος παραδοχής γραμμικού ερπυσμού
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την παραδοχή γραμμικού ερπυσμού. Υπό τον οιονεί μόνιμο
συνδυασμό, πρέπει η μέγιστη θλιπτική τάση σκυροδέματος να μην ξεπερνάει την τιμή 0.45fct, όπου
fc(t) είναι η μέση τιμή της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος τη χρονική στιγμή t της εφαρμογής της
προέντασης.
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Για το άνοιγμα προκύπτει σcu = -4.77 ΜPa < 0.45 · fck = 18MPa, ενώ για τη στήριξη (διατομή F1)
προκύπτει σcu,max = 7.94 MPa < 18 MPa, επομένως ο έλεγχος ικανοποιείται.
3.6.4 Έλεγχος τάσεων στην προεφελκυόμενη θλιβόμενη ζώνη
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος τάσεων στην προεφελκυόμενη θλιβόμενη ζώνη. Κατά την εφαρμογή της
προέντασης στον ισοστατικό φορέα δεν επιτρέπεται η εμφάνιση εφελκυσμού στην προεφελκυόμενη
θλιβόμενη ζώνη του.
Υπό το ίδιο βάρος, την προένταση (μέση τιμή) και το κινητό φορτίο σε φάση κατασκευής η μέγιστη
τάση στην κάτω ίνα προκύπτει σcu,max = -1.12 MPa ≤ 0. Συνεπώς ο έλεγχος ικανοποιείται.
3.6.5 Έλεγχος τάσεων οπλισμού
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος περιορισμού τάσεων στο συμβατικό οπλισμό που τοποθετείται στην κάτω
ίνα του ανοίγματος, ώστε αυτός να παραμείνει στην ελαστική περιοχή. Τα φορτία που λαμβάνονται
υπόψιν είναι πρόσθετα μόνιμα, τα κατακόρυφα φορτία κυκλοφορίας και η θερμοκρασία.
Υπό το μη συχνό συνδυασμό και λαμβάνοντας τις χρόνιες επιρροές με το συντελεστή αναλογίας των
μέτρων ελαστικότητας α = 15, η τάση στον οπλισμό προκύπτει σcu = 177 MPa < 0.8 · fyk = 400 MPa.
Επομένως ο έλεγχος ικανοποιείται.
3.6.6 Έλεγχος ρηγμάτωσης
Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος περιορισμού του πλάτους ρωγμών. Για τα προεντεταμένα μέλη του
φορέα ορίζεται το εύρος ρηγμάτωσης ίσο με wk = 0.2mm υπό το συχνό συνδυασμό δράσεων, ενώ για
τα στοιχεία από συμβατικά οπλισμένο σκυρόδεμα το εύρος ρηγμάτωσης ορίζεται ίσο με wk = 0.3mm
υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό δράσεων.
Ο έλεγχος περιορίζεται στην περιοχή του ανοίγματος. Με λειτουργική τάση χάλυβα σs = 240 MPa,
προκύπτει οπλισμός As = 8625 που τοποθετείται σε 43 δέσμες των 2 ράβδων ανά 13cm. Η μέγιστη
απόσταση ράβδων για αυτήν τη λειτουργική τάση χάλυβα είναι 25cm, επομένως ο έλεγχος
ικανοποιείται. Συμβατικός οπλισμός τοποθετείται και στην άνω ίνα του 3ου σπονδύλου στη φάση
κατασκευής. Με ίδια λειτουργική τάση χάλυβα προκύπτει οπλισμός As = 4225, που τοποθετείται
ανά 25cm, ικανοποιώντας το όριο για μέγιστη απόσταση συμβατικών ράβδων οπλισμού.
3.6.7 Έλεγχος ύψους αγκύρωσης
Τέλος πραγματοποιήθηκε έλεγχος του ύψους αγκύρωσης των τενόντων, καθώς για την αποφυγή
ανεπιθύμητων εφελκυστικών τάσεων στις ακραίες ίνες της διατομής αγκύρωσης οι τένοντες πρέπει να
αγκυρώνονται εντός προκαθορισμένων αποστάσεων από το κέντρο βάρους της διατομής.
Στον Πίνακα 5 φαίνονται τα ύψη αγκύρωσης καθώς και οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις από το
κέντρο βάρους για κάθε διατομή αγκύρωσης, με τον έλεγχο όπως προκύπτει να είναι επιτυχής.
Ομάδα
eτοποθετούμενο (m)
emax (m)

Διατομή F3
α
0.146
0.247

Διατομή F2
β1
0.291
0.532

β2
0.009
0.984

Πίνακας 5. Τοποθετούμενα και μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη αγκύρωσης τενόντων
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4. Συμπεράσματα
Εξετάστηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μεγάλη γέφυρα καμπύλης κάτοψης του οδικού άξονα
Π.Α.Θ.Ε., αφενός μεν όπως αυτή είχε αρχικά μελετηθεί, αφετέρου με σημαντικές διαφορές
διαπνεόμενες από τη φιλοδοξία να προκύψουν καινοτόμες λύσεις αναφορικώς με την αισθητική, την
κατασκευασιμότητα και την οικονομικότητα του έργου. Η πρώτη προσπάθεια απέβλεπε όχι στον
έλεγχο της μελέτης κατασκευής αλλά στην επιβεβαίωση της ορθότητας διαδικασίας και
προσομοίωσης του φορέα. Με την διαπίστωση ότι προέκυπταν για ίδια δεδομένα παραπλήσια
αποτελέσματα, επιχειρήθηκε στο δεύτερο σκέλος της εργασίας η εφαρμογή των καινοτόμων λύσεων,
με τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν να συνοψίζονται ως εξής:
α) Η μεταβλητότητα της διατομής προσέδωσε καταφανώς πιο αισθητική όψη στη γέφυρα.
β) Η μεταβλητότητα της διατομής του φορέα έδωσε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ευθύγραμμων
τενόντων αποκλειστικά στις περιοχές των στηρίξεων, εξασφαλίζοντας σε αυτές τις περιοχές το
αρηγμάτωτο.
γ) Η όπλιση του καμπύλου κάτω πέλματος των ανοιγμάτων απέφυγε την προένταση, η οποία
συνδέεται με ανεπιθύμητες δυνάμεις εκτροπής, και προσέφυγε στη λύση του συμβατικά οπλισμένου
σκυροδέματος, της οποίας το εφικτό επιβεβαιώθηκε για άνοιγμα 36μ. Υπό την έννοια εφικτό, ορίζεται
ότι προέκυψε ‘λογικός’ αριθμός ράβδων οπλισμού και δεν προέκυψε πρόβλημα συμφόρησης και
αδιαχώρητου για τους οπλισμούς.
δ) Η εφαρμογή ενός νέου τύπου ακροβάθρου, η καινοτομία του οποίου συνίσταται στην ικανότητα
παραλαβής σημαντικών ροπών, ήταν επιτυχής.
ε) Από αδρομερή σύγκριση των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι η εναλλακτική πρόταση είναι
αισθητώς οικονομικότερη της αρχικής. Οι σημαντικότερες αιτίες είναι η έλλειψη εφεδράνων, η
χρησιμοποίηση μικρότερου αριθμού τενόντων και σε μικρότερο μήκος από το αρχικό, και η
εξοικονόμηση σκυροδέματος στις περιοχές των ανοιγμάτων, λόγω της παραβολικής πλάγιας όψης του
φορέα.
στ) Οι προτεινόμενες καινοτόμες επιλογές αφορούν όλες τις χυτές επί τόπου γέφυρες, όπου οι
απαιτήσεις χάραξης το επιτρέπουν.
ζ) Η υπολογιστική διαδικασία καθίσταται ευκολότερη και γρηγορότερη στον προτεινόμενο φορέα,
λόγω της ομοιομορφίας και της επαναληψιμότητας των ισοστατικών υπο-φορέων μορφής Τ.

Βιβλιογραφία
Computers and Structures Inc. (2014), “SAP2000 v.16.1.0: Three dimensional static and dynamic
finite element analysis and design of structures”, Berkeley, California.
Engelsmann S., Schlaich J. und Schäfer K. (1999), "Integrale Betonbrücken – Brückenbauwerke aus
Konstruktionsbeton ohne Fugen und Lager", Beton und Stahlbetonbau, Vol. 94, Heft 5, 1999.
Pötzl M. and Schlaich J. (1996), "Robust Concrete Bridges without Bearings and Joints", Structural
Engineering International, Vol. 6, No. 4, November 1996, pp. 266-268(3).
SOFiSTiK GmbH (2008), “SOFiSTiK v.23.00: Structural Analysis and Design Program”, München,
Deutschland.
ΜΕΤΕΣΥΣΜ Α.Ε. (2010), “Οριστική μελέτη γέφυρας Α/Δ από Χ.Θ. 0+579,65 έως Χ.Θ. 0+868,27
του κλάδου 2 του Α/Κ Αξιού - τέλος Α/Κ Αγ. Αθανασίου του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. (Τ17)”,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., Γ.Γ.Δ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε. – ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.
Μπουρνάζου Α., Ντουμανοπούλου Ε., και Τέγος Ι.Α. (2003), “Ελκυστήρες οπλισµένου σκυροδέματος
-πειραματική και αναλυτική διερεύνηση”, 14ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Κως, Ελλάς, 15-17
Οκτωβρίου.
Τέγος Ι.Α. και Χαλάτης Ν. (2003), “Γέφυρες από σκυρόδεµα υψηλού βαθµού µονολιθικότητας”, 14ο
Συνέδριο Σκυροδέματος, Κως, Ελλάς, 15-17 Οκτωβρίου.

