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1. Εισαγωγή
Ο καθιερωμένος αντισεισμικός σχεδιασμός των γεφυρών θεωρεί δεδομένη την ελεύθερη ταλάντωση
των γεφυρών. Το σύστημα ακροβάθρων-μεταβατικών επιχωμάτων τοποθετείται στο σεισμικώς
απυρόβλητο, με αποκλειστική λειτουργία τη συγκράτηση του επιχώματος και την παραλαβή των
κατακορύφων φορτίων των ακραίων στηρίξεων. Αυτό προκύπτει συνειδητά για λόγους αποφυγής
λειτουργικών παρενεργειών και υπολογιστικής σαφήνειας των υπολογισμών. Οι λειτουργικές αυτές
παρενέργειες απαιτούν απελευθέρωση των δεσμεύσεων στα άκρα για την εκτόνωση των γνωστών
καταναγκασμών (θερμοκρασιακή μεταβολή, συστολή ξήρανσης, ερπυσμός).
Είναι όμως πλέον αποδεκτό, ότι μέσω της σκόπιμης παρεμπόδισης της ελεύθερης κατά το σεισμό
ταλάντωσης του φορέα της γέφυρας, είναι δυνατή η ελεγχόμενη δραστική μείωση των σεισμικών
μετακινήσεων και κατ’ επέκταση των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού (Τέγος 2009). Αυτό
επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εμπλοκής των εκατέρωθεν ακροβάθρων και των μεταβατικών τους
επιχωμάτων, αντιμετωπίζοντας όμως παράλληλα τις λειτουργικές παρενέργειες, που θα πρέπει να
εναρμονιστούν με τις αντιμαχόμενες αντισεισμικές απαιτήσεις, οι οποίες απαιτούν σταθερότητα. Προς
το σκοπό τούτο έχουν γίνει πολλές έρευνες καθώς και σχετικές προτάσεις, “μη-συμβατικών”
εναλλακτικών μεθόδων, οι οποίες αξιοποιούν την υψηλή δυναμική αντίσταση των επιχωμάτων, μέσω
κρουστικών φαινομένων ή ειδικού σχεδιασμού (Μητούλης 2007), προτείνονται ειδικές διατάξεις
σύνδεσης του φορέα με τα ακρόβαθρα (Τέγου 2012), ή η εμπλοκή των πεζοδρομίων και η αξιοποίηση
ελκυστήρων (Μαρκογιαννάκη 2015), ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται μια νέα διάταξη, η οποία συνίσταται στην ενσωμάτωση ενός
καινοτόμου μηχανισμού παρεμπόδισης της σεισμικής ταλάντωσης και απόσβεσης σεισμικής
ενέργειας, για την ανάσχεση των σεισμικών μετακινήσεων, με απώτερο στόχο την ανακούφιση κατά
το σεισμό των κρίσιμων μελών του φέροντος οργανισμού των γεφυρών. Τα μεταβατικά επιχώματα
ενεργοποιούνται επωφελώς μέσω της εγκατάστασης ενός απλού μηχανισμού απόσβεσης της
σεισμικής ενέργειας, εναλλακτικού των αποσβεστήρων, που χρησιμοποιούνται στα αντίστοιχα
“συμβατικά” συστήματα σεισμικής μόνωσης. Ο μηχανισμός αυτός συνίσταται από μία κοινή
οριζόντια πλάκα, όμοια με την άλλο σκοπό εξυπηρετούσα πλάκα προσβάσεως, ονομαζόμενη στο
πλαίσιο της παρούσας “πλάκα τριβής”, στο ύψος περίπου του κάτω πέλματος του φορέα, του οποίου
αποτελεί επέκταση προς και μέσα στο επίχωμα. Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η ανάσχεση των
διαμήκων σεισμικών μετακινήσεων του φορέα χάρη στις αναπτυσσόμενες δράσεις τριβής, που
ενεργοποιούνται από το βάρος του υπερκείμενου της πλάκας επιχώματος.
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Για τη συστηματική αξιολόγηση της αποδοτικότητας του προτεινόμενου μηχανισμού καθώς και του
εύρους καταλληλότητας της εφαρμογής του, εξετάζονται σε πρώτη φάση ζητήματα συμπεριφοράς υπό
λειτουργικές και σεισμικές φορτίσεις. Εκτιμώντας την αντισεισμική δυναμική συμπεριφορά του
προτεινόμενου συστήματος αξιολογείται η δυνατότητα εφαρμογής του στην πράξη. Σε δεύτερη φάση
διεξάγεται εκτεταμένη πειραματική διερεύνηση με στόχο τον αξιόπιστο και ασφαλή προσδιορισμό
των δυνάμεων τριβής, οι οποίες αναπτύσσονται αμφιπλεύρως στη διεπιφάνεια μεταξύ σκυροδέματος
και αδρανών, παρουσιάζονται σχετικά αποτελέσματα και προτείνεται μεθοδολογία για τον
υπολογισμό των δυνάμεων τριβής. Η αναλυτική διερεύνηση της τρίτης φάσης διεξήχθη σε δύο
στάδια: Στο πρώτο στάδιο έγινε προκαταρκτική παραμετρική ανάλυση μέσω της θεώρησης του
ισοδύναμου μονοβάθμιου ταλαντωτή κατά τη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας, στην οποία λειτουργεί
ο εν λόγω μηχανισμός. Σε δεύτερο στάδιο εφαρμόζεται ο προτεινόμενος μηχανισμός σε τέσσερις
περιπτώσεις πραγματικών γεφυρών. Διεξήχθη πλήθος μη γραμμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας και
παρουσιάζονται σχετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα (Παπαδόπουλος 2015).
2. Προτεινόμενος μηχανισμός
2.1 Περιγραφή
Ο μηχανισμός (Σχ. 1, 2), όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συνίσταται στην κατασκευή προς το επίχωμα
μιας πλάκας, ονομαζόμενη στο πλαίσιο της παρούσας ως “πλάκα τριβής”, μικρού, σχετικώς, πάχους,
στο ύψος περίπου του κάτω πέλματος του φορέα προς το επίχωμα, εις το οποίο εισδύει εγκαρσίως σε
βάθος εξαρτώμενο από το μήκος της γέφυρας και μεταξύ των τοίχων αντεπιστροφής των
ακροβάθρων. Κατά την κίνηση της πλάκας αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής στην άνω και κάτω
διεπιφάνειά της με το θραυστό υλικό οφειλόμενες στο σταθερό υπερκείμενο βάρος του επιχώματος
και εις μεν την περίπτωση της λειτουργικότητας υπερνικώνται εύκολα, εις δε την περίπτωση του
σεισμού συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάσχεση των διαμήκων μετακινήσεων του φορέα. Οι
βασικές παράμετροι, που επηρεάζουν τις δυνάμεις τριβής σχετίζονται κυρίως με το προαναφερθέν
βάθος, καθώς και με το εμβαδόν της “πλάκας τριβής”, την ταχύτητα φόρτισης, την τραχύτητα της
επιφάνειας της πλάκας και την επιρροή της διαβάθμισης των αδρανών.

Σχ. 1 Κατά μήκος τομή μηχανισμού

Σχ. 2 Κάτοψη μηχανισμού

Η “πλάκα τριβής”, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, βρίσκεται σε βάθος της τάξεως των 2.0m
από την επιφάνεια κυκλοφορίας (αναλόγως του ύψους του φορέα), έχει πάχος t s=25cm και πλάτος ίσο
με την ελεύθερη απόσταση των τοίχων αντεπιστροφής του ακροβάθρου με τους οποίους ευρίσκεται
απλά σε επαφή, με διάταξη κατάλληλη για τον περιορισμό τυχόν πρόσθετων παρασιτικών τριβών. Θα
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πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διαμήκης μετακίνηση λόγω
πιθανής στροφής του φορέα κατά την εγκάρσια διεύθυνση, μέσω κατάλληλης διαμόρφωσης (π.χ.
στρώσεις EPS μεταξύ πτερυγοτοίχων και “πλάκας τριβής”). Το μήκος της “πλάκας τριβής” προκύπτει,
αναλόγως των δυνάμεων τριβής, που είναι επιθυμητό να αναπτυχθούν. Η σύνδεσή της με το κάτω
πέλμα του φορέα διαμορφώνεται αρθρωτή, ώστε να μην μεταβιβάζονται ροπές κάμψης από και προς
το φορέα αντίστοιχα, παρά μόνο αξονικές δυνάμεις. Ο προσεκτικός σχεδιασμός της αρθρωτής
σύνδεσης είναι κρίσιμος για την ασφαλή μεταβίβαση των αναπτυσσομένων δυνάμεων.
Το μεταβατικό επίχωμα εντός του οποίου κινείται η “πλάκα τριβής” κατά το σεισμό, αλλά και κατά
τις λειτουργικές συστολοδιαστολές του φορέα, περιλαμβάνει δύο ζώνες βελτιωμένου θραυστού
υλικού πάνω και κάτω από αυτήν, διαχωριζόμενες μέσω γεωϋφάσματος από αυτό. Οι δυνάμεις τριβής
μεταβιβάζονται μέσω της διεπιφάνειας προς το μεταβατικό επίχωμα, το οποίο με τη σειρά του τις
κατανέμει ομαλά προς το έδαφος. Το επίχωμα, είναι δυνατόν να είναι ένα κοινό επίχωμα χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις και ως εκ τούτου χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ιδιόμορφο και ανέξοδο αυτό
αποσβεστήρα. Κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να ληφθεί, ως συνήθως, μέριμνα για την απορροή
των υδάτων και την καλή συμπύκνωση του επιχώματος για την αποφυγή τυχόν καθιζήσεων. Οι
κορμοί των ακροβάθρων, διαστασιολογούνται σύμφωνα με τις αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού για
την παραλαβή των πρόσθετων οριζόντιων ωθήσεων που αναδέχονται, πέραν των ωθήσεων γαιών. Η
προκύπτουσα πρόσθετη καταπόνηση είναι ελεγχόμενη και δεν επιβαρύνει σημαντικά το κόστος.
Ικανοτικά ελέγχεται και η συνολική ευστάθεια του ακροβάθρου σε ανατροπή και ολίσθηση.
Πίσω από το φορέα προς την πλευρά του επιχώματος, διαμορφώνεται κιβωτιοειδής θυρίδα
επισκεψιμότητας, αφενός για την εξασφάλιση της δυνατότητας ελέγχου των μετώπων αγκυρώσεως
στο άκρο, και αφετέρου για την αντιστήριξη και το διαχωρισμό του μέρους του επιχώματος, που
υπέρκειται της “πλάκας τριβής”. Η απομόνωση του μεταβατικού επιχώματος από το φορέα
επιτυγχάνεται με την παρεμβολή συμπιεστού ενθέματος διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) για τη
διαμόρφωση αρμού σεισμικού εύρους. Παράλληλα, δεν παρεμποδίζεται σε καμία περίπτωση η
δυνατότητα επιθεώρησης και αντικατάστασης των εφεδράνων. Με το προτεινόμενο σύστημα, η
γέφυρα απαλλάσσεται από τους εσωτερικούς της αρμούς ενώ, οι ακραίοι αρμοί, οι οποίοι είναι
λειτουργικού και όχι αντισεισμικού εύρους, μεταφέρονται μέσω επεκτάσεων της πλάκας του
καταστρώματος πέραν του προαναφερθέντος συστήματος και διαμορφώνονται άνωθεν καταλλήλου
σώματος ολισθήσεως. Η πλάκα αυτή αποτελεί παράλληλα την πλάκα προσβάσεως της γέφυρας.
2.2 Λειτουργική και σεισμική ενεργοποίηση του μηχανισμού
Η αυξομείωση του μήκους του φορέα λόγω λειτουργικών καταναγκασμών συνεπάγεται αντίστοιχες
εισόδους και εξόδους της “πλάκας τριβής” στο επίχωμα, συνέπεια των οποίων είναι η εμφάνιση στο
πρόβλημα διαστασιολόγησης του φορέα της “σταθερής” (περίπου) δύναμης τριβής της πλάκας, η
οποία προκαλεί αφενός μεταβολές στην αξονική δύναμη του φορέα και αφετέρου εισάγει επίσης
αντίστοιχη φόρτιση ροπών στα άκρα του φορέα, με κρισιμότερη την εμφάνιση θετικής ροπής κατά τη
συστολή. Για την παραλαβή της εφελκυστικής αξονικής δύναμης και της αντίστοιχης ροπής, ίσης με
γινόμενο της δύναμης επί την εκκεντρότητα ως προς τον κεντροβαρικό άξονα του φορέα, είναι
δυνατόν να υπάρξει σχετική πρόβλεψη κατά τη διαστασιολόγηση. Κατόπιν σχετικής διερεύνησης, οι
αναπτυσσόμενες τάσεις προκύπτουν της τάξης του 10 έως 15% περίπου των οφειλομένων σε
κατακόρυφα φορτία (μόνιμα και κινητά). Το μέγεθος των τάσεων είναι απόλυτα διαχειρίσιμο, ούτως
ώστε να μην υπάρξουν υπερβάσεις (όπως π.χ. στην περίπτωση υφισταμένων γεφυρών). Αυτό
επιτυγχάνεται αφενός μεταβάλλοντας το μήκος της “πλάκας τριβής” και αφετέρου τη θέση της ως
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προς τον κεντροβαρικό άξονα, για την απομείωση της εκκεντρότητας, ούτως ώστε να προκύψει η
επιθυμητή ή η επιτρεπόμενη τιμή των τάσεων. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η διαχείριση τυχόν
υπερβάσεων είτε μέσω πρόσθετης μικρού μεγέθους προέντασης με ευθύγραμμους τένοντες, εάν αυτό
απαιτηθεί, είτε μέσω ελεγχόμενης ρηγμάτωσης στην περίπτωση οπλισμένου φορέα. Για την
περίπτωση ενίσχυσης υφιστάμενων γεφυρών, είναι επίσης δυνατή η επικόλληση ελασμάτων άνθρακα
στην κάτω παρειά του φορέα, σε κατάλληλο μήκος και με επαρκή αγκύρωση. Η διαστασιολόγηση της
“πλάκας τριβής” έναντι των αναπτυσσομένων αξονικών εφελκυστικών φορτίων εις τα οποία
καταπονείται, γίνεται με γνώμονα τη διατήρηση του εύρους ρωγμών κάτω από το όριο, που προβλέπει
ο Κανονισμός, προκειμένου να μην θιγεί σε βάθος χρόνου η ανθεκτικότητα του μηχανισμού, ο οποίος
βρίσκεται εντός του εδάφους. Υπολογίζοντας τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, συναρτήσει της
διαμέτρου και της απόστασης μεταξύ των ράβδων, προκύπτει ο απαιτούμενος οπλισμός.
Η αντισεισμική συνεισφορά του δημιουργούμενου, μέσω της “πλάκας τριβής”, μηχανισμού
απόσβεσης, συνίσταται στην αξιοποίηση των αναπτυσσομένων κατά το σεισμό δυνάμεων τριβής στα
δύο άκρα της γέφυρας, οι οποίες είναι ομόφορες και αντιστέκονται οιονεί στην κίνηση της μάζας του
φορέα με περίπου σταθερή τιμή. Για τιμές επιταχύνσεως του εδάφους μικρότερες από Ff/mtot, όπου Ff
η συνολική δύναμη λόγω τριβής και mtot η μάζα του φορέα, το σύστημα δεν πραγματοποιεί
ταλάντωση, αλλά εκτελεί κίνηση παράλληλη προς εκείνη των θεμελίων των μεσοβάθρων. Όταν όμως
η επιτάχυνση του εδάφους υπερβεί την ανωτέρω τιμή, τότε διεγείρεται η ταλάντωση του συστήματος
υπό την παρεμπόδιση όμως της ασκούμενης δύναμης τριβής. Η παραπάνω προσέγγιση δίνεται στο Σχ.
3β, όπου επίσης γίνεται και η συγκριτική παράθεση δύο τυπικών βρόχων υστέρησης (Σχ. 3γ) από τους
οποίους ο ένας αφορά το αρχικό σύστημα (Σχ.3α) και ο δεύτερος το ενισχυμένο με τον προτεινόμενο
μηχανισμό ανάσχεσης σύστημα (Σχ.3β). Η προαναφερόμενη δύναμη τριβής αφαιρείται απολύτως από
την αδρανειακή δύναμη του φορέα, γεγονός που απλοποιεί τη διαχείρισή της κατά την ελαστική
δυναμική φασματική ανάλυση του συστήματος, καθώς συνοψίζεται στον υποβιβασμό της συμβατικής
καμπύλης του φάσματος μέσω παράλληλης μετάθεσης κατά το μέγεθος Ff/mtot.

Σχ. 3 (α) Αρχικό σύστημα, (β) Ενισχυμένο με τον μηχανισμό σύστημα και (γ) Βρόχοι υστέρησης
Το ισοδύναμο ποσοστό απόσβεσης ξeq, το οποίο μπορεί να προστεθεί στην αρχική απόσβεση του
συστήματος υπολογίζεται με βάση την ενέργεια, που καταναλώνει ο εν λόγω μηχανισμός μέσω της
“πλάκας τριβής”, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:
ED
 eq 
(Εξ. 1)
4    ES
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όπου ED=4·Ff·d η αποσβενόμενη ενέργεια ανά κύκλο στη μετακίνηση σχεδιασμού d, για σταθερή
δύναμη τριβής Ff (= μ·Ν), ES=K·d2/2 η ελαστική ενέργεια του συστήματος, K η ελαστική δυσκαμψία,
μ ο συντελεστής τριβής και Ν το βάρος του επιχώματος. Δεδομένου ότι K·d = mtot·Sa(T)= W·Sa(T)/g,
όπου W το βάρος του φορέα και g η επιτάχυνση της βαρύτητας, προκύπτει τελικά:
2  N
2  N
2   N  g
 eq 


(Εξ. 2)
  K  d   mtot  S a (T )   W  S a (T )
Από την τελευταία εξίσωση προκύπτει ότι η απόσβεση είναι ανάλογη της δύναμης τριβής και
αντιστρόφως ανάλογη της δυσκαμψίας, μεγαλύτερη δηλαδή σε εύκαμπτα συστήματα, που όμως
παράλληλα εμφανίζουν μεγάλες μετακινήσεις d. Η επιρροή λοιπόν της ευκαμψίας δεν είναι άμεσα
αντιληπτή. Επίσης, για ίδια τιμή μάζας του φορέα, η ισοδύναμη απόσβεση είναι αντιστρόφως
ανάλογη της φασματικής επιτάχυνσης, οπότε συστήματα με χαμηλές τιμές της Sa(T) φαίνεται ότι
αποκρίνονται αποτελεσματικότερα με την προτεινόμενη ενίσχυση.
2.3 Αξιολόγηση του μηχανισμού
Αξιολογώντας προκαταρκτικά τον προτεινόμενο μηχανισμό, και πριν από την παρουσίαση της
σχετικής πειραματικής και αναλυτικής διερεύνησης, θα πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω:
 Ο μηχανισμός συνεισφέρει στη δραστική απομείωση των σεισμικών μετακινήσεων του φορέα
κατά τη διαμήκη διεύθυνση μέσω της παρεμπόδισης της ελεύθερης ταλάντωσης του συστήματος
και της απόσβεσης σεισμικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την ανακούφιση κατά το σεισμό των
κρίσιμων μελών του φέροντος οργανισμού των γεφυρών.
 Αξιοποιεί το μεταβατικό επίχωμα χωρίς παράλληλα να το επιβαρύνει υπέρμετρα μέσω επιβολής
παθητικών ωθήσεων ή κρουστικών φορτίων, αβεβαίου μεγέθους και συμπεριφοράς, αλλά μέσω
των αναπτυσσομένων δυνάμεων τριβής, των οποίων το επιθυμητό μέγεθος προσδιορίζεται άμεσα
και έχει το πλεονέκτημα να παραμένει, ως προς το μέγεθος, περίπου σταθερό. Θέματα δυναμικής
αλληλεπίδρασης με το επίχωμα εκτιμάται ότι δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του μηχανισμού.
 Η κατασκευή του προτεινόμενου συστήματος κρίνεται σχετικώς ευχερής, χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα και είναι μάλιστα αμελητέου κατασκευαστικού κόστους.
 Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη των γεφυρών, μικρού ή μεγάλου μήκους.
 Η προτεινόμενη διάταξη ενδείκνυται για την ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων γεφυρών
μέσω μικρών προσαρμογών του φέροντος οργανισμού των.
 Οι λειτουργικές παρενέργειες εξαιτίας της εντάξεως του μηχανισμού κρίνονται ως ευχερώς
αντιμετωπίσιμες και χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση στο κατασκευαστικό κόστος.
 Εναλλακτικά, και όπου αυτό είναι δυνατόν λόγω περιορισμών μήκους, ο μηχανισμός μπορεί να
εφαρμοστεί στο ένα από τα δύο ακρόβαθρα, όπου και θα αποσβένεται η εισαγόμενη στο σύστημα
σεισμική ενέργεια, ενώ η εκτόνωση των καταναγκασμών θα πραγματοποιείται στο απέναντι άκρο.
 Ο προτεινόμενος μηχανισμός αποτελεί εναλλακτική λύση των συμβατικών αποσβεστήρων του
εμπορίου, οι οποίοι έχουν υψηλό κόστος, είναι ανομοιογενείς ως προς το φέρον σύστημα, έχουν
μικρή ανθεκτικότητα στον χρόνο και η συμπεριφορά τους είναι μάλλον αστάθμητη έναντι των
σεισμών, οπότε δεν είναι δυνατόν σήμερα να αξιολογηθούν αντικειμενικώς.
 Η λειτουργία του μηχανισμού δεν εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες και τη θερμοκρασία και
δεν απαιτεί συντήρηση σε βάθος χρόνου, ιδιαίτερα εάν συνδυαστεί με αντιτριβική επεξεργασία
της επιφάνειας σκυροδέματος.
 Πιθανή απαιτούμενη επιθεώρηση/αντικατάσταση/τροποποίηση του συστήματος, αν και επίπονη,
είναι τεχνικά εφικτή, με διακοπή φυσικά της κυκλοφορίας.
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Μειονέκτημα του συστήματος αποτελεί η αδυναμία επαναφοράς στην αρχική θέση μετά από έναν
σεισμό, καθώς δεν διαθέτει δυνατότητα επανακέντρωσης. Όμως, ο μηχανισμός αυτός τοποθετείται
πάντοτε σε συνδυασμό με το φέρον σύστημα της γέφυρας, το οποίο διαθέτει μια τιμή δυσκαμψίας,
είτε πρόκειται για “πλωτή” επί εφεδράνων γέφυρα, είτε για γέφυρα με μονολιθική σύνδεση στα
βάθρα, μέσω της οποίας παρέχεται σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη δύναμη επαναφοράς. Ακόμα
όμως και να υπάρξει κατά τον σεισμό μια παραμένουσα μετακίνηση, η προστασία της γέφυρας και η
απομείωση των βλαβών μέσω αντίστοιχης απομείωσης των μετακινήσεων, είναι σημαντικότερη της
μη δυνατότητας επαναφοράς, την οποία ούτε οι συνήθεις ιξώδεις αποσβεστήρες διαθέτουν, απλά δεν
παρεμποδίζουν. Τέλος, είναι τεχνικά δυνατή η επαναφορά του συστήματος στην αρχική του θέση
μέσω γρύλλων, ικανότητας αντίστοιχης της απαιτούμενης δύναμης για την υπέρβαση των δυνάμεων
τριβής, πιθανά σε συνδυασμό με τη μερική ή την πλήρη αποφόρτιση του βάρους του υπερκείμενου
επιχώματος, εάν αυτό απαιτηθεί.
3. Πειραματική διερεύνηση
3.1 Χρησιμότητα της έρευνας
Η επιτυχής και αποδοτική λειτουργία του προτεινόμενου μηχανισμού, προϋποθέτει τον αξιόπιστο και
ασφαλή προσδιορισμό των δυνάμεων τριβής, οι οποίες αναπτύσσονται αμφιπλεύρως στη διεπιφάνεια
μεταξύ σκυροδέματος και αδρανών. Στη βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος εργασιών, που ασχολούνται με
την προσομοίωση της συμπεριφοράς διεπιφανειών μεταξύ εδάφους και σκυροδέματος ή άλλων
υλικών συνεχούς μέσου. Η έρευνα αυτή βρίσκει κυρίως εφαρμογή σε προβλήματα, που σχετίζονται
με τον τομέα της γεωτεχνικής μηχανικής, όπως για παράδειγμα η προσομοίωση της συμπεριφοράς
διεπιφανειών μεταξύ εδάφους και σκυροδέματος σε πασσάλους, σε επιφανειακά πέδιλα θεμελιώσεων,
σήραγγες, τοίχους αντιστήριξης, οπλισμένα εδάφη κτλ.
Από τη σχετική έρευνα στη βιβλιογραφία, προέκυψε ότι τα μέχρι τώρα διεξαχθέντα πειράματα,
αφορούν πολύ μικρής κλίμακας δοκίμια, με πολύ λεπτόκοκκα αδρανή (μέσης διαμέτρου ≈ 0.5mm),
τόσο σε διεπιφάνειες άμμου-σκυροδέματος, κατά κύριο όμως λόγο σε διεπιφάνειες άμμου-μετάλλου.
Έχουν εξεταστεί μονοτονικές, αλλά και ανακυκλιζόμενες φορτίσεις, ωστόσο οι ταχύτητες επιβολής
της φόρτισης ήταν πολύ μικρές (της τάξης του 1mm/min) και δεν διερευνήθηκε η εξάρτηση από την
ταχύτητα, η οποία ενδιαφέρει υπό σεισμικές φορτίσεις. Επίσης, δεν υπάρχουν πειραματικά
αποτελέσματα μεγάλης κλίμακας, για συνήθη θραυστά αδρανή.
Για την ακριβή, κατά το δυνατόν, αντιμετώπιση του τεθέντος προβλήματος, του αξιόπιστου δηλαδή
προσδιορισμού των αναπτυσσομένων δυνάμεων τριβής, διεξήχθη εκτεταμένη, κατά το δυνατόν,
πειραματική διερεύνηση του φαινομένου μέσω κατάλληλης διάταξης, υπό φυσική περίπου κλίμακα,
με τριβείς συνήθη θραυστά αδρανή, και ρεαλιστικά κατακόρυφα επιβαλλόμενα φορτία, για σεισμικού
μεγέθους μετακινήσεις και διάφορες ταχύτητες φόρτισης.
3.2 Περιγραφή της πειραματικής διάταξης
Εξετάζεται σε κατάλληλη διάταξη, τμήμα της “πλάκας τριβής”, μοναδιαίας επιφανείας, καθαρών
διαστάσεων 1.0x1.0m. Τα πειράματα διεξήχθησαν στην αίθουσα δοκιμών του Εργαστηρίου
Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του Α.Π.Θ. Η πειραματική
διάταξη, που χρησιμοποιήθηκε προσαρμόστηκε κατάλληλα στο δάπεδο της αίθουσας. Λεπτομέρειες
της πειραματικής διάταξης φαίνονται στα Σχήματα 4 και 5 και στις Εικ. 1 και 2.
Η διάταξη αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο, ισχυρά στερεωμένο στο δάπεδο. Σε κατάλληλα
διαμορφωμένη οπή του πλαισίου κινείται κατά τη διαμήκη διεύθυνση η “πλάκα τριβής” πάχους 14cm,
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μεταξύ δύο στρώσεων θραυστού υλικού άνωθεν και κάτωθεν αυτής, πάχους 14 και 12cm αντίστοιχα.
Προβλέφθηκαν κατάλληλες διατάξεις και λεπτομέρειες για την απομείωση των παρασιτικών τριβών.
H “πλάκα τριβής” εδράζεται απευθείας στην κάτω στρώση του θραυστού υλικού, χωρίς επαφή με το
μεταλλικό πλαίσιο μέσω κατάλληλου συμπιεστού ενθέματος, ικανού να περιορίζει παράλληλα το
θραυστό υλικό εντός του πλαισίου. Επί της άνω στρώσεως προσάγεται το κατακόρυφο φορτίο (νεκρό
βάρος) μέσω ογκωδών τεμαχίων σκυροδέματος (Εικ. 2). Οι μετρούμενες παρασιτικές τριβές στο τέλος
της διαδικασίας ήταν αμελητέες (1 έως 1.5kN).

Σχ. 4 (α) Κάτοψη και (β) Κατά μήκος τομή της πειραματικής διάταξης
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Σχ. 5 (α) Ημικάτοψη, (β) Πλάγια όψη και (γ) Εγκάρσια Τομή μεταλλικού πλαισίου

Εικ. 1 Σύνδεση εμβόλου και “πλάκας τριβής”

Εικ. 2 Προσαρμογή νεκρού φορτίου

Η φόρτιση των δοκιμίων πραγματοποιήθηκε μέσω του σερβο-υδραυλικού εμβόλου (τύπου MTS
244.31) ικανότητας ±250 kΝ και συνολικής διαδρομής 300 mm (±150 mm), που διαθέτει το
Εργαστήριο του Α.Π.Θ. Το έμβολο είναι διπλής ενέργειας για ανακυκλιζόμενες φορτίσεις με
αισθητήρα δύναμης (Load Cell) και γραμμικό διαφορικό μετρητή μετατόπισης (LVDT). Εξωτερικά
συνδέεται με αντλία λαδιού, ψηφιακή μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών σημάτων και προσωπικό
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος της λειτουργίας επιτυγχάνεται με τη βοήθεια
ειδικού πακέτου λογισμικού (MTS 793 FlexTest SE Test Controller). Οι καταγραφές έγιναν αυτόματα
με συχνότητα δειγματοληψίας (sampling rate) 20Hz.
Για την επιβολή της φόρτισης το έμβολο συνδέθηκε μέσω κοχλίωσης στη βάση του σε ισχυρή δοκό
HEB320 στερεωμένη στις οπές του δαπέδου μέσω πείρων και πολύ ισχυρά σφηνωμένη μέσω
κατάλληλης πρόβλεψης. Πίσω από τη δοκό τοποθετήθηκε εξωτερικό LVDT για τη μέτρηση των
παραμορφώσεων της δοκού. Οι μέγιστες μετακινήσεις, που μετρήθηκαν ήταν αμελητέες (της τάξης
των 0.2mm). Η κεφαλή του εμβόλου, η οποία διαθέτει μηχανισμό άρθρωσης, συνδέθηκε μέσω
κοχλίωσης σε μεταλλική πλάκα συγκολλημένη στην “πλάκα τριβής” (Εικ. 1).
3.3 Εξεταζόμενες παράμετροι – Ιστορία φόρτισης
Οι παράμετροι, οι οποίες εξετάστηκαν είναι:
1. Ο τύπος των θραυστών αδρανών:
(Α) Γαρμπίλι (4 έως 16mm) / (B) Σκύρα (16 έως 32mm) / (C) Άμμος (0 έως 4mm)
2. Το μέγεθος του κατακορύφου φορτίου, το οποίο δρα στη διεπιφάνεια της “πλάκας τριβής”:
(α) 12.0kN (≈70cm) / (β) 24.0kN (≈140cm) / (γ) 42.0kN (≈240cm)
(σε παρένθεση το ισοδύναμο πάχος υπερκείμενης επίχωσης)
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3. Ο ρυθμός επιβολής (ταχύτητα) της φόρτισης (σε mm/sec):
(i) 2.0 (αργή) / (ii) 5.0 (μικρή) / (iii) 10.0 (μέτρια) / (iv) 20.0 (μεγάλη) / (v) 40.0 (μέγιστη)
Διεξήχθησαν συνολικά 3 x 3 x 5 = 45 πλήρη πειράματα με έλεγχο μετακίνησης. Η ελάχιστη και η
μέγιστη ταχύτητα φόρτισης καθορίστηκαν με βάση τις δυνατότητες του εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
Η ταχύτητα φόρτισης ήταν σταθερή, οπότε το διάγραμμα φόρτισης προκύπτει πριονωτής μορφής. Η
ιστορία φόρτισης (Σχ. 6) περιελάμβανε 8 ομάδες κύκλων μετακίνησης:
(i έως iv) 4 κύκλους μετακίνησης μεταβαλλόμενης από ±10 έως ±40mm ανά 10mm /
(v) 5 κύκλους μετακίνησης στα ±50mm / (vi) 5 κύκλους μετακίνησης στα ±100mm /
(vii) 5 κύκλους μετακίνησης στα ±150mm / (viii) 5 κύκλους μετακίνησης στα ±50mm

Σχ. 6 Ιστορία φόρτισης “πλάκας τριβής”
Οι διαδοχικοί κύκλοι σε διαφορετικές μετακινήσεις, επιλέχθηκαν ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν
συμπεράσματα σχετικά με τη μεταβολή των βρόχων δύναμης-μετακίνησης και της απορροφούμενης
ενέργειας. Θεωρώντας π.χ. κανείς ότι οι μετακινήσεις στα 50mm είναι λειτουργικές, ή αντίστοιχες
ενός συχνού σεισμού, μπορεί να ερευνηθεί πώς μεταβάλλεται η δύναμη ή η απορροφούμενη ενέργεια
για το σεισμό σχεδιασμού (π.χ των 100mm) ή το σεισμό κατάρρευσης (π.χ. των 150mm) και πώς
συμπεριφέρεται το σύστημα όταν επανέλθει στις αρχικές μετακινήσεις.
3.4 Πειραματικά Αποτελέσματα – Μεθοδολογία Επεξεργασίας
Μετά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, ελήφθησαν τα συνολικά αποτελέσματα της απόκρισης. Δύο
ενδεικτικοί βρόχοι υστέρησης φαίνονται στο Σχ. 7 (Α-42.0-2.0 και Α-42.0-40.0), για την περίπτωση
αδρανών από γαρμπίλι (Α), κατακόρυφο φορτίο 42.0kN, για αργή (2.0mm/sec) και μέγιστη ταχύτητα
(40.0mm/sec). Λόγω της μοναδιαίας επιφάνειας της “πλάκας τριβής”, τα αποτελέσματα είναι άμεσα
μετατρέψιμα από kN σε kN/m2. Ακολούθησε η επεξεργασία ανά ομάδα κύκλων με κανονικοποίηση
των αποτελεσμάτων ως προς τη μέγιστη και την ελάχιστη δύναμη, αφαιρώντας παράλληλα τη
μετακίνηση του εξωτερικού LVDT (ασήμαντη). Υπολογίστηκαν τα εμβαδά των βρόχων υστέρησης
(ED) και επιχειρήθηκε, σε πρώτη φάση, η διγραμμική προσέγγιση των αποτελεσμάτων της απόκρισης
με τη λογική των ίσων εμβαδών μεταξύ βρόχων υστέρησης (Σχ. 8). Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε
για όλα τα πειράματα (45), χωριστά για τις 8 ομάδες κύκλων μετακίνησης. Σε μετακινήσεις με 5
διαδοχικούς κύκλους (±50, ±100 και ±150mm), η παραπάνω διαδικασία έγινε με βάση τις μέσες τιμές
των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα πινακοποιήθηκαν και υπολογίστηκαν πρόσθετες παράμετροι, όπως
η ισοδύναμη σταθερή δύναμη, Fconst,ED = ED,bl / (4·d) με βάση την απορροφούμενη ενέργεια ανά κύκλο
στη μετακίνηση d, ισοδύναμες γωνίες τριβής κ.α. για την εύρεση συσχετίσεων (Σχ. 9).
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Σχ. 7 Ενδεικτικοί βρόχοι υστέρησης

Σχ. 8 Επεξεργασία αποτελεσμάτων κατά ομάδες: A-24.0-10.0 (d=±100mm) / A-24.0-10.0 (d=±150mm)

Σχ. 9 Μεταβολή Fconst,ED (%N) ως προς την ταχύτητα και το κατακόρυφο φορτίο Ν (±100mm)
3.5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Η αποδοτικότητα του μηχανισμού επιβεβαιώνεται πειραματικά, καθώς οι ληφθείσες καταγραφές
βρόχων προέκυψαν εντυπωσιακής ποιότητας και μπορούν να αντιπαραβληθούν με τις αποδοτικότερες
περιπτώσεις αποσβεστήρων σεισμικής μόνωσης. Οι βρόχοι είναι πλούσιοι, πολύ σταθεροί και
συμμετρικοί για κάθε μέγεθος μετακίνησης και ταχύτητας. Η δυνάμενη να απορροφηθεί ενέργεια από
τις αναπτυσσόμενες δυνάμεις τριβής είναι εξαιρετικά υψηλή. Η μεταβολή της απορροφούμενης
ενέργειας σε διαδοχικές επανακυκλίσεις στην ίδια μετακίνηση είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Επίσης, η
μεταβολή στο εμβαδόν των βρόχων σε μετακίνηση ±50mm πριν και μετά τις μέγιστες μετακινήσεις
(κύκλοι 5 και 8) είναι ασήμαντη, συνεπώς η απόδοση του μηχανισμού παραμένει σταθερή.
Το μέγεθος των μέγιστων αναπτυσσόμενων δυνάμεων τριβής σε μικρές μετακινήσεις (έως ±50mm)
είναι μειωμένο σε σχέση με τις δυνάμεις, που αναπτύσσονται σε μεγάλες μετακινήσεις. Η μείωση σε
σχέση με την αναπτυσσόμενη δύναμη για d=±150mm, είναι της τάξης του 40% για γαρμπίλι, 40% για
σκύρα και 30% για άμμο. Το γεγονός αυτό αποτελεί ευνοϊκό δεδομένο για λειτουργικές φορτίσεις,
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όπου οι μετακινήσεις είναι μικρές. Αν συνεκτιμήσουμε και τη θετική επιρροή των μεταβολών της
θερμοκρασίας σε ημερήσιο κύκλο (επαναλαμβανόμενες περιοδικώς συστολοδιαστολές), οι οποίες
εκτονώνουν τις δυνάμεις, αμβλύνεται ακόμη περισσότερο η ένταση λόγω λειτουργικών φορτίσεων. Οι
γωνίες τριβής κυμαίνονται γενικά από 35 έως 45o για μεγάλες μετακινήσεις.
Η διγραμμική προσέγγιση επαρκεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, για να περιγράψει την
παρατηρούμενη απόκριση. Με την αύξηση της μετακίνησης η συμπεριφορά τείνει να προσεγγίσει
αυτήν της καθαρής τριβής (Kpl/Kel≈0). Εκτιμάται ότι στο πραγματικό σύστημα, λόγω και της επιρροής
των ζωνών διάτμησης των αδρανών, η τιμή της μετακίνησης για την ενεργοποίηση των δυνάμεων
τριβής, κυμαίνεται μεταξύ 0.5 και 1.0cm. Σημειώνεται ότι τυχόν υποεκτίμησή της δεν είναι γενικά
προς την πλευρά της ασφάλειας.
Σχετικά με την εξάρτηση της μέγιστης αναπτυσσόμενης δύναμης από την ταχύτητα φόρτισης,
φαίνεται να υπάρχει γενικά κάποια τιμή ταχύτητας, κατά την οποία η δύναμη αυτή ελαχιστοποιείται,
ενώ σε μεγάλες ταχύτητες τείνει να σταθεροποιηθεί. Η άμμος παρουσιάζει κάποια μείωση
αυξανομένης της ταχύτητας, ιδιαίτερα υπό χαμηλό κατακόρυφο φορτίο, η οποία προδήλως οφείλεται
σε εντονότερη χαλάρωση και αποδιοργάνωση. Οι μεταβολές μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής,
αναλόγως της ταχύτητας, είναι της τάξης του 10 έως 15%.
Ως βέλτιστο υλικό για τις ζώνες του θραυστού υλικού, προτείνεται το κλάσμα αδρανών με κόκκους
από 8 έως 16mm (γαρμπίλι), το οποίο φαίνεται να διαθέτει υψηλή και σταθερή απορρόφηση
ενέργειας, ιδιαίτερα υπό υψηλό κατακόρυφο φορτίο και μεγάλες μετακινήσεις. Παράλληλα, σε μικρές
μετακινήσεις και ταχύτητες αναπτύσσει μικρότερες σχετικά δυνάμεις τριβής, γεγονός επιθυμητό για
λειτουργικές φορτίσεις. Σε χαμηλότερο επίπεδο κατακορύφου φορτίου τα σκύρα αναπτύσσουν
μεγαλύτερη τριβή και απορροφούν περισσότερη ενέργεια, φαίνεται όμως ότι υπό υψηλό φορτίο,
εμφανίζεται θραύση των αδρανών και η συμπεριφορά υπολείπεται συγκριτικώς αυτής του γαρμπιλιού.
Η άμμος παρουσιάζει ομαλότερη συμπεριφορά, απορροφά όμως λιγότερη ενέργεια και αναπτύσσει
γρήγορα τις μέγιστες δυνάμεις τριβής.
Φαίνεται να υπάρχει μια πολύ καλή γραμμική σχέση μεταξύ του κατακορύφου φορτίου και των
δυνάμεων τριβής (Σχ. 9). Η γραμμική εξίσωση, η οποία προκύπτει από το σύνολο των
αποτελεσμάτων, χωρίς διάκριση ανά είδος θραυστού αδρανούς, ή ταχύτητας, εμφανίζει καλή
συσχέτιση (υψηλός συντελεστής προσδιορισμού). Είναι δυνατόν, μεταθέτοντας κατακόρυφα την
εξίσωση αυτή άνω και κάτω, να προσδιοριστεί ένα εύρος, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο
σχεδόν (95%) των αποτελεσμάτων. Συμπεριλαμβάνοντας σε μια, τρόπο τινά, περιβάλλουσα όλα τα
αποτελέσματα (ανεξαρτήτως θραυστού αδρανούς και ταχύτητας), αφενός για λόγους απλότητας στους
υπολογισμούς και αφετέρου για να ληφθεί υπόψη η σταδιακή φθορά των αδρανών στο χρόνο,
προτάθηκαν σχέσεις για τον υπολογισμό των Ανώτατων και Κατώτατων Τιμών Παραμέτρων
Σχεδιασμού (ΑΤΠΣ και ΚΤΠΣ) των αναπτυσσομένων δυνάμεων τριβής, κατά αντιστοιχία με τους
Κανονισμούς (CEN 2005). Χρησιμοποιώντας κατά την ανάλυση τις τιμές αυτές, είναι δυνατόν να
προβλεφθεί αξιόπιστα η απόκριση της γέφυρας σε κάθε περίπτωση.
Στις σεισμικές φορτίσεις ενδιαφέρει κατά βάση η απορροφούμενη ενέργεια. Για τις ΚΤΠΣ,
λαμβάνεται υπόψη το κάτω όριο των σχετικών αποτελεσμάτων, οπότε προκύπτει η παρακάτω
εξίσωση:
(Εξ. 3)
F  1.20N
Ως ΑΤΠΣ λαμβάνεται ως επί το δυσμενέστερο αυτή, που προκύπτει από τη μέγιστη απορροφούμενη
ενέργεια (αντιστοιχεί σε μετακίνηση d=±150mm):
(Εξ. 4)
F  1.40N  12.0
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4. Αναλυτική παραμετρική διερεύνηση
4.1 Αντικείμενο – Εξεταζόμενες Παράμετροι
Τα πειραματικά αποτελέσματα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα για την ανάλυση των επόμενων σταδίων. Η
αξιοποίηση δυνάμεων τριβής επηρεάζει ευνοϊκά τη δυναμική συμπεριφορά ταλαντωτών και την
απόκριση των κατασκευών, και έχει ευρεία εφαρμογή με βάση τη σχετική βιβλιογραφία. Ο
προτεινόμενος μηχανισμός συνεργαζόμενος με τη δυσκαμψία της γέφυρας, λειτουργούντος με τον
τρόπο αυτό ως ταλαντωτής Coulomb, αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο σύστημα περιορισμού των
σεισμικών δράσεων στη διαμήκη διεύθυνση, στην οποία λόγω της λειτουργίας της ανωδομής ως
στερεού σώματος, μπορεί το σύστημα με επαρκή ακρίβεια να προσομοιωθεί με τη θεώρηση του
ισοδύναμου μονοβάθμιου ταλαντωτή.
Σε πρώτο συνεπώς στάδιο, ερευνάται η αποδοτικότητα καθώς και το εύρος εφαρμογής του
προτεινόμενου μηχανισμού, εξετάζοντας πλήθος, απλών μονοβάθμιων ταλαντωτών (Σχ.10). Οι
εξεταζόμενες παράμετροι είναι:
1. Το μήκος της γέφυρας. Εξετάστηκαν τρεις περιπτώσεις γεφυρών: Μικρού (≈100m) / Μεσαίου
(≈250m) / Μεγάλου μήκους (≈450m) με μάζες m=2500 / 7500 / 12500t αντίστοιχα.
2. Η ιδιοπερίοδος της γέφυρας. Εξετάστηκαν 15 τιμές ιδιοπεριόδου, μεταξύ 0.60 και 2.50 sec.
3. Αναπτυσσόμενες συνολικές δυνάμεις “πλάκας τριβής”. Εξετάστηκαν 7 περιπτώσεις: F΄= 0 kN (άνευ
“πλάκας τριβής”) και F΄= 2500 / 5000 / 7500 / 10000 / 12500 / 15000 kN.
4. Σεισμική δράση και κατηγορία εδάφους. Παρήχθησαν συνθετικά επιταχυνσιογραφήματα με βάση
το οριζόντιο ελαστικό φάσμα απόκρισης Τύπου 1 του ΕC 8 (CEN 2004), με το πρόγραμμα
SIMQKE (Gasparini et al. 1976). Η εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού αgR ελήφθη ίση με 0.16, 0.24
και 0.36g για τις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας I, II και III αντίστοιχα, με συντελεστή
σπουδαιότητας γI=1.0. Εξετάστηκαν οι πέντε κύριες Κατηγορίες εδάφους (A, B, C, D και E).
Σύνολο επιταχυνσιογραφημάτων ανά επίλυση: 7 x 5 (Εδάφη) x 3 (Ζώνες) = 105
5. Μετακίνηση διαρροής dy για την ενεργοποίηση της δύναμης τριβής. Εξετάστηκαν 4 περιπτώσεις
dy: 0.001m, 0.005m, 0.01m και 0.02m για την περίπτωση γέφυρας με m=7500t.
6. Παράμετροι προσομοίωσης. Η ανάλυση των ταλαντωτών έγινε με το πρόγραμμα SAP 2000
v.16.1.0 (Computers and Structures Inc 2014). Εξετάστηκαν διάφορες περιπτώσεις προσομοίωσης
με μη γραμμικά στοιχεία (NLinks). Επιλέχθηκε τελικά στοιχείο τύπου Plastic Wen, με μη
γραμμική λειτουργία στη διεύθυνση U1. Ορίζεται η δύναμη διαρροής Fy, η ελαστική δυσκαμψία
(K=Fy/dy), το ποσοστό της μετελαστικής δυσκαμψίας ως προς την ελαστική (κράτυνση) και ο
εκθέτης διαρροής. Ο κλάδος μετά τη διαρροή ελήφθη οριζόντιος (Kpl/Kel=0) και ο εκθέτης
διαρροής ίσος με 100 (διγραμμική προσέγγιση). Συγκρίθηκαν μέθοδοι ανάλυσης χρονοϊστορίας
και επιλέχθηκε τελικά η χρήση της μεθόδου FNA (Fast Nonlinear Analysis).
7. Ανελαστική απόκριση της γέφυρας. Ερευνήθηκε η περίπτωση κατά την οποία, ο φορέας διαθέτει
πεπερασμένη αντοχή Fy,br, θεωρουμένης ως ποσοστό επί του βάρους του φορέα (%W), με
μετακίνηση διαρροής dy,br. Εξετάστηκαν 15 επίπεδα αντοχής (Fy,br=0.10 έως 0.80 W ανά 0.05) για
τρεις τιμές της dy,br (0.05 - 0.10 - 0.15m), καθώς και η επιρροή της κράτυνσης (0% - 5% Kel).

Σχ. 10 Απλοποιημένο μονοβάθμιο σύστημα και μη γραμμική λειτουργία “πλάκας τριβής”
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4.2 Αποτελέσματα – Αξιολόγηση
Επιλύθηκαν σε κάθε ξεχωριστή διερεύνηση 15 (ταλαντωτές) x 7 (επίπεδα τριβής)= 105 ταλαντωτές.
Από τα αποτελέσματα των επιλύσεων ελήφθη η απόλυτα μέγιστη τιμή της απόκρισης d (μετακίνηση)
και η τιμή της παραμένουσας μετακίνησης dr (residual). Για κάθε Ζώνη (Ζ.Ι, Ζ.ΙΙ και Ζ.ΙΙΙ) και ανά
κατηγορία εδάφους (A, B, C, D και E), υπολογίστηκε ο μέσος όρος των αποκρίσεων από τα επτά
επιταχυνσιογραφήματα (CEN 2005). Τα αποτελέσματα αποτυπώθηκαν σε διαγράμματα (Σχ.11).

Σχ. 11 Αριστερά: Μετακίνηση συναρτήσει της ιδιοπεριόδου (d-T), Δεξιά: Αντίστοιχος λόγος
μετακινήσεων (d΄/d-T, Με/Χωρίς τριβή). Γέφυρες μεσαίου μήκους (m=7500t), Ζώνη III

Σχ. 12 Αριστερά: Μετακίνηση συναρτήσει της δύναμης τριβής (d-F΄), Δεξιά: Παραμένουσα
μετακίνηση συναρτήσει της ιδιοπεριόδου (dr-T). Γέφυρες μεσαίου μήκους (m=7500t), Ζώνη III
Ο μηχανισμός λειτουργεί άριστα, παρεμποδίζοντας τη σεισμική ταλάντωση, αποσβένοντας
παράλληλα μεγάλα ποσά σεισμικής ενέργειας. Η συμπεριφορά του μηχανισμού είναι ανεξάρτητη της
συχνότητας και η επιθυμητή ανάσχεση των σεισμικών μετακινήσεων κατά τη διαμήκη διεύθυνση, για
την ανακούφιση κατά το σεισμό των κρίσιμων μελών του φέροντος οργανισμού των γεφυρών, είναι
εφικτή σε γέφυρες κάθε μήκους και σε όλο το εύρος των ιδιοπεριόδων. Η μείωση των μετακινήσεων
είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη τριβής. Οι μειώσεις των μεγεθών απόκρισης
είναι δυνατόν να φτάσουν σε πολύ υψηλά ποσοστά (άνω του 70%), αναλόγως βέβαια και των
σχετικών παραμέτρων, όπως εξετάστηκαν παραπάνω. Οι παραμένουσες μετακινήσεις προκύπτουν
πολύ μικρές και δεν προβληματίζουν σε καμία περίπτωση. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης, είναι
δυνατόν να αξιοποιηθούν για την προκαταρκτική ανάλυση και σχεδιασμό αντίστοιχων συστημάτων.
Από το σημείο τομής της ιδιοπεριόδου με την επιθυμητή ή επιτρεπόμενη μετακίνηση εκτιμάται το
απαιτούμενο επίπεδο τριβής (Σχ. 11) και προσδιορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της
“πλάκας τριβής”. Η προτεινόμενη διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε νέες, όσο και σε
υφιστάμενες γέφυρες, για την αντισεισμική ενίσχυση αυτών.
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5. Εφαρμογή του μηχανισμού
Σε δεύτερο στάδιο εφαρμόζεται ο προτεινόμενος μηχανισμός σε τέσσερις περιπτώσεις πραγματικών
γεφυρών. Οι εξεταζόμενες περιπτώσεις περιλαμβάνουν γέφυρες με μονολιθική σύνδεση μεσοβάθρωνφορέα (ευθύγραμμες ή καμπύλες), “πλωτές” επί εφεδράνων, καθώς και γέφυρες με συστήματα
σεισμικής μόνωσης. Οι μελέτες εκπονήθηκαν από το Γραφείο Μελετών ΜΕΤΕ-ΣΥΣΜ Α.Ε. Διεξήχθη
πλήθος μη γραμμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας για διάφορα επίπεδα των αναπτυσσομένων
δυνάμεων τριβής, για διάφορες σεισμικότητες και κατηγορίες εδάφους και περαιτέρω με διάφορες
τιμές παραμέτρων. Λόγω περιορισμών, δίνονται ενδεικτικά αποτελέσματα για το τεχνικό Τ5 στο
τμήμα Άραχθος-Περιστέρι της Εγνατίας Οδού στο Σχ. 13. Πρόκειται για γέφυρα μήκους 240m, έξι
ανοιγμάτων (34+4x43+34), με μονολιθική σύνδεση μεσοβάθρων-φορέα.

Σχ. 13 Διαμήκεις μετακινήσεις ux και ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με την αρχική γέφυρα
6. Συμπεράσματα
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, προτάθηκε ένας καινοτόμος μηχανισμός παρεμπόδισης της
σεισμικής ταλάντωσης και απόσβεσης σεισμικής ενέργειας, για την ανάσχεση των σεισμικών
μετακινήσεων, με απώτερο στόχο την ανακούφιση κατά το σεισμό των κρίσιμων μελών του φέροντος
οργανισμού των γεφυρών. Επιχειρήθηκε η συστηματική αξιολόγηση της αποδοτικότητας του
προτεινόμενου μηχανισμού καθώς και του εύρους εφαρμογής του. Εξετάστηκαν ζητήματα
συμπεριφοράς υπό λειτουργικές και σεισμικές φορτίσεις. Με βάση τα αποτελέσματα της πειραματικής
διερεύνησης προτάθηκε μεθοδολογία για τον αξιόπιστο και ασφαλή προσδιορισμό των δυνάμεων
τριβής, οι οποίες αναπτύσσονται αμφιπλεύρως στη διεπιφάνεια μεταξύ σκυροδέματος και αδρανών.
Από την αναλυτική παραμετρική ανάλυση επιβεβαιώθηκε σε πρώτο στάδιο η αποδοτικότητα του
μηχανισμού και ελέγχθηκε η επιρροή διαφόρων παραμέτρων. Η εφαρμογή του προτεινόμενου
μηχανισμού σε τέσσερις περιπτώσεις πραγματικών γεφυρών οδήγησε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
 Ο μηχανισμός λειτουργεί στη διαμήκη διεύθυνση, στην οποία ο σεισμός είναι, ως γνωστόν,
δυσκολότερα αντιμετωπίσιμος συγκριτικώς με τον εγκάρσιο, παρεμποδίζοντας τη σεισμική
ταλάντωση, αποσβένοντας παράλληλα μεγάλα ποσά σεισμικής ενέργειας. Η συμπεριφορά του εν
λόγω μηχανισμού, κρίνεται άριστη σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις. Η απομείωση των
διαμήκων μετακινήσεων είναι σημαντική ακόμη και για τις περιπτώσεις “πλακών τριβής” μικρού
μήκους, ενώ αυξάνεται όσο αυξάνεται η δύναμη τριβής (αύξηση μήκους ή βάρους υπερκείμενης
επίχωσης). Για συνήθεις γέφυρες, με ρεαλιστικές τιμές αναπτυσσόμενων δυνάμεων τριβής, είναι
δυνατόν να φτάσει σε πολύ υψηλά ποσοστά (μέχρι και άνω του 70%).
 Σε “πλωτά” επί εφεδράνων συστήματα με τον προτεινόμενο μηχανισμό, οι σχετικές μετακινήσεις
των εφεδράνων είναι εξίσου απομειωμένες, σε ποσοστά αντίστοιχα αυτών των μετακινήσεων. Η
ανάσχεση αυτή είναι υψηλή ακόμη και για τις περιπτώσεις “πλακών τριβής” μικρού μήκους και,
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εις μεν την περίπτωση νέων γεφυρών οδηγεί σε μικρότερα απαιτούμενα πάχη εφεδράνων, εις δε
την περίπτωση υφιστάμενων γεφυρών προστατεύει τα εφέδρανα από τυχόν αστοχία, τόσο υπό τις
σεισμικές φορτίσεις για τις οποίες υπολογίστηκαν, όσο και υπό πολύ μεγαλύτερα επίπεδα
φόρτισης.
Τα αρχικά φέροντα συστήματα των γεφυρών ενισχύονται σημαντικά έναντι του σεισμού μέσω της
ενσωμάτωσης του προτεινόμενου μηχανισμού. Για τις σεισμικές δράσεις σχεδιασμού, αλλά και
για ακόμη μεγαλύτερες, αποτρέπεται η ανελαστική απόκριση των κρισίμων μελών του φέροντος
οργανισμού τους (μεσόβαθρα) και προστατεύονται τα αντισεισμικά τους στοιχεία (π.χ. εφέδρανα).
Με κατάλληλη επιλογή του επιπέδου τριβής, προκύπτει μια περίπου ισοδύναμη λειτουργία σε
σχέση με αντίστοιχα συστήματα σεισμικής μόνωσης. Είναι συνεπώς δυνατόν, ακόμη και γέφυρες
χωρίς αντισεισμικά εφόδια (πλαστιμότητα, επαρκή εφέδρανα κτλ) να αναβαθμιστούν χωρίς
σημαντικό κόστος μέσω ενός εναλλακτικού συστήματος απόσβεσης.
Η παρεμπόδιση της σεισμικής ταλάντωσης, και η απόσβεση της σεισμικής ενέργειας απομειώνει
σημαντικά τις συνολικές μετακινήσεις του φορέα κατά τη διαμήκη διεύθυνση. Είναι συνεπώς
δυνατή η μείωση των διαστάσεων των αρμών και του πάχους των εφεδράνων. Αντίστοιχα
μειώνονται και τα εντατικά μεγέθη των μεσοβάθρων, οπότε είναι εφικτή η μείωση των
διαστάσεών τους (βελτίωση παράλληλα της αισθητικής), η μείωση του απαιτούμενου οπλισμού,
ενώ επηρεάζεται θετικά και το κόστος θεμελίωσής τους. Η μείωση του κόστους της γέφυρας σε
σχέση με τη συμβατική περίπτωση, εκτιμάται με βάση τα παραπάνω από 5 έως σε 15% αναλόγως
της περίπτωσης (μεγαλύτερη στην περίπτωση συσκευών σεισμικής μόνωσης).
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