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1. Εισαγωγή
Η αξιοποίηση της προκατασκευής στην κατασκευή γεφυρών συνίσταται στην κατασκευή
προκατασκευασμένων δοκών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως αμφιέρειστα μέλη εδραζόμενα στα άκρα
των επιμέρους ανοιγμάτων, το μήκος των οποίων κυμαίνεται συνήθως από 30 έως 40m. Η
κατασκευαστική διαδικασία είναι γνωστή: Προηγείται η κατασκευή των βάθρων, ακολουθεί η
τοποθέτηση των εφεδράνων επί των δοκών εδράσεως, έπεται η τοποθέτηση με τη βοήθεια δύο
γερανών ή γερανογέφυρας (carroponte) των αμφιέρειστων δοκών και, τέλος, η κατασκευή του φορέα
ολοκληρώνεται με την επί τόπου σκυροδέτηση της πλάκας του καταστρώματος μέσω της οποίας
επιτυγχάνεται η απόκτηση ενός ενιαίου στατικού συστήματος. Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από
εν σειρά επί μέρους αμφιέρειστα μέλη συνδεόμενα μεταξύ των στις θέσεις των μεσοβάθρων με τις
λεγόμενες πλάκες συνέχειας, ο ρόλος των οποίων δεν περιορίζεται απλώς στην κατάργηση και στην
εξοικονόμηση των εσωτερικών αρμών, αλλά επεκτείνεται και στην αντισεισμική αξιοποίηση τους,
καθώς καθιστούν το συνολικό σύστημα στατικώς ορισμένο αφενός χάρη στην απόκτηση ενιαίου
δίσκου και αφετέρου χάρη στην ανακουφιστική τους επιρροή στις καταπονήσεις των κορμών και των
θεμελιώσεων των μεσοβάθρων.
Το ως άνω περιγραφέν σύστημα πλην των πλεονεκτημάτων του εμφανίζει και μειονεκτήματα, τα
οποία σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού, η εκπλήρωση των οποίων συνδέεται με τα
αντίστοιχα κριτήρια συμμόρφωσης, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι εκείνα της
οικονομίας, της αισθητικής, της αντισεισμικότητας και της ανθεκτικότητας (Μοσχονάς, Τσιτώτας, &
Τέγος, 1999).
Η αντιοικονομικότητα προέρχεται από την αναγκαστική προσφυγή στα αναπόφευκτα, ως εκ του
τρόπου κατασκευής, αμφιέρειστα επί μέρους ανοίγματα και στην παραίτηση από την επιδίωξη της
απόκτησης συνεχούς συστήματος, μέσω του οποίου θα επιτυγχανόταν σημαντική ανακούφιση των
ροπών ανοιγμάτων μέσω της αξιοποίησης των στηρίξεων. Οι επιπτώσεις πλην της οικονομικότητας
επεκτείνονται και στην αισθητική, καθώς δια της επιθυμητής συνέχειας του συστήματος είναι δυνατόν
να υπάρξει και μείωση του ύψους των διατομών των δοκών. Η αισθητική ωστόσο πλήττεται καίρια
από δύο άλλες αναγκαίες παραχωρήσεις που συναρτώνται με την κατασκευαστική διαδικασία που
εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Η πρώτη παραχώρηση συνίσταται στο αναγκαίο της εδράσεως των
προκατασκευασμένων δοκών επί των δοκών εδράσεως των μεσοβάθρων και η μη δυνατότητα
συγχώνευσης κατά το ύψος των διατομών αυτών. Η δεύτερη συνίσταται στο αναγκαίο της επιλογής
αντιαισθητικού μεγάλου πλάτους για τις δοκούς εδράσεως της τάξης των 3m, ώστε να επιτυγχάνεται
ασφαλής έδραση των εκατέρωθεν ευρισκομένων αμφιέρειστων δοκών και να αφήνεται χώρος για την
επίσκεψη κατά τις περιοδικές επιθεωρήσεις κρίσιμων σημείων στο χρόνο ζωής του έργου.
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Όσον αφορά την αντισεισμικότητα, με την τρέχουσα πρακτική είναι μεν εφικτή η απόκτηση
σεισμικώς μονωμένου συστήματος (CEN[Comité Européen de Normalisation], 2005), ωστόσο τούτο
επιτυγχάνεται με κατανάλωση τεράστιου όγκου εφεδράνων, τα οποία μάλιστα εξαιτίας της
αναπόφευκτης πρόωρης γήρανσης είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν αρκετές φορές στη διάρκεια
ζωής του έργου, γεγονός που βλάπτει την ανθεκτικότητα του συστήματος και μεγαλώνει το
μακροπρόθεσμο κόστος της γέφυρας.
Ωστόσο παρά τα ως άνω μειονεκτήματα οι προκατασκευασμένες γέφυρες διαθέτουν δύο σημαντικά
πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι καθιστούν δυνατή την κατασκευή φορέων σε μεγάλο ύψος από το
έδαφος και δίνουν λύση στις περιπτώσεις όπου η κατασκευή ικριωμάτων είναι ανέφικτη ή ασύμφορη.
Ένα τέτοιο ύψος πρακτικώς αποτελούν τα 10m. Το δεύτερο είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα ταχείας
κατασκευής του φορέα εν σχέσει με τις χυτές επί τόπου περιπτώσεις. Ως εκ τούτων η έρευνα των
τελευταίων δεκαετιών ήταν φυσικό να επιδιώξει την άρση των μειονεκτημάτων και την κάρπωση των
πλεονεκτημάτων των εν λόγω γεφυρών. Ως κυριότερες βελτιώσεις αναφέρονται εκείνες οι οποίες
επιδίωξαν και επέτυχαν σε πρώτη φάση την αποκατάσταση συνέχειας στις στηρίξεις του φορέα
(Kumar 1986;1988;1994). Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατόν να επιτευχθεί εξοικονόμηση του μισού
όγκου περίπου των εφεδράνων (Pritchard 1982;1994;Pritchard και Smith 1991), καθώς και σημαντική
μείωση των ροπών ανοιγμάτων και κατ’ επέκταση της απαιτούμενης προέντασης των
προκατασκευασμένων δοκών χάρη στην ενεργοποίηση των στηρίξεων για μέρος των φορτίων
βαρύτητας (οδοστρώματος, πεζοδρομίων, κινητών φορτίων). Όσον αφορά το αντισεισμικό πρόβλημα
η προκύπτουσα κατάσταση εξακολουθεί να λειτουργεί ως πλωτό επί εφεδράνων σύστημα με συνέπεια
την αντιμετώπιση του με τους κανόνες της σεισμικής μόνωσης.
Μεταγενέστερη προσπάθεια της έρευνας επιδιώκει την μονολιθική σύνδεση του φορέα με τα
μεσόβαθρα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφενός η απαλλαγή από τα εφέδρανα στήριξης πλην
των ακραίων εδράσεων του φορέα επί των ακροβάθρων και αφετέρου η αποδέσμευση από την ανάγκη
εφαρμογής συντελεστή συμπεριφοράς q=1 καθώς το προκύπτον σύστημα είναι δυνατόν να
λειτουργήσει ως πλάστιμο (Τέγου 2012). Ωστόσο τα αποκομιζόμενα οφέλη στην οικονομία, την
ανθεκτικότητα, την αισθητική και την αντισεισμικότητα του προκύπτοντος συστήματος συνοδεύονται
από την εισαγωγή ενός δύσκολου προβλήματος που αφορά την λειτουργικότητα. Ειδικότερα η
αποκατασταθείσα μονολιθικότητα επηρεάζει εν γένει δραματικώς τη λειτουργικότητα καθώς τα
μεσόβαθρα παρεμποδίζουν τις συστολοδιαστολές του φορέα και υπόκεινται σε λειτουργικές
καταπονήσεις από καταναγκασμούς οξείας μάλιστα μορφής. Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη της
άρσεως ή της αμβλύνσεως των επιπτώσεων της μονολιθικότητας και αυτό είναι δυνατόν να
αντιμετωπιστεί με την αξιοποίηση εύκαμπτων (μειωμένης δυσκαμψίας) μεσοβάθρων (Πηλίτσης και
Τέγος 2014; Τέγος και Πηλίτσης 2014). Επίσης η μονολιθικότητα του προκύπτοντος συστήματος
επηρεάζεται αρνητικώς στις θέσεις των στηρίξεων των αμφιέρειστων προκατασκευασμένων δοκών,
καθώς για τις μετά την αποκατάσταση της μονολιθικότητας ασκούμενες φορτίσεις του φορέα οι
παρεμποδιζόμενες από την μονολιθικότητα στροφές των δοκών στις θέσεις έδρασης αυτών
επιβάλλεται να εξεταστούν πειραματικώς αναφορικώς με την εμφάνιση ανεπιθύμητων παρενεργειών
εις το προκύπτον συνεχές πλέον ζύγωμα.
Βεβαίως η υπερστατικότητα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, όχι μόνο για τις γέφυρες αλλά για το
σύνολο των κατασκευών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτεται η λειτουργικότητα εξαιτίας των
καταναγκασμών που εν γένει προκαλεί η υπερστατικότητα. Από την άλλη μεριά είναι γνωστό ότι η
αντιμετώπιση του προβλήματος της αντισεισμικής ασφάλειας στους υπερστατικούς φορείς με
οικονομικό τρόπο δια της πλαστιμότητας έχει ως επακόλουθο ενίοτε μετά τον σεισμό την εμφάνιση
ανεπιθύμητων παραμενουσών σεισμικών μετακινήσεων που οφείλονται στις μεγάλες πλαστικές πέραν
του ορίου διαρροής παραμορφώσεις των χαλύβων στις περιοχές των πλαστικών αρθρώσεων. Τούτο
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όμως αφορά όλα τα μονολιθικά συστήματα γεφυρών και ασφαλώς δεν αποτελεί <<Λυδία Λίθο>> για
την απόρριψη της μονολιθικότητας, καθόσον τα πλεονεκτήματα της υπερκαλύπτουν το εν λόγω
μειονέκτημα. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται μηχανισμοί επαναφοράς της
γέφυρας μετά το σεισμό στην αρχική της θέση με τη βοήθεια και με την αξιοποίηση τενόντων
προέντασης χωρίς συνάφεια οι οποίοι τοποθετούνται, είτε στα μεσόβαθρα, είτε καλύτερα, στα άκρα
των φορέων των γεφυρών (Μαρκογιαννάκη 2015, Markogiannaki et al 2014).
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνεται μία σαφώς νέου τύπου διαχείριση του προβλήματος
της μορφοποίησης του φορέα με χρησιμοποίηση προκατασκευασμένων δοκών. Το αποτέλεσμα
πλησιάζει περισσότερο το επιθυμητό μονολιθικό αποτέλεσμα και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η
προτεινόμενη λύση ως υβριδική, καθώς η συμμετοχή του χυτού επί τόπου τμήματος του φορέα
διευρύνεται και δεν περιορίζεται στην ολοκλήρωση της πλάκας του καταστρώματος, αλλά
επεκτείνεται συμπληρωματικά και στις δοκούς των κεντρικών περιοχών των φατνωμάτων. Επίσης
επιτυγχάνονται σημαντικά πλεονεκτήματα αναφορικά με την αισθητική και την οικονομία και η
επιτυγχανόμενη μονολιθικότητα προκύπτει σαφώς βελτιωμένη καθώς αφορά πλέον το σύνολο των
φορτίων και είναι απαλλαγμένη από αρκετά επισημανθέντα ανωτέρω μειονεκτήματα που συνοδεύουν
την αποκατάσταση μονολιθικότητας στις θέσεις πάνω από τα μεσόβαθρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με
την προτεινόμενη αξιοποίηση της προκατασκευής είναι δυνατόν να μεγαλώσει σημαντικά το άνοιγμα
των φατνωμάτων, το οποίο με την υπάρχουσα πρακτική φτάνει μέχρι τα 40m.
2. Περιγραφή της πρότασης
2.1 Κατασκευή των μορφής ταυ αμφίπλευρων προβόλων του φορέα και των δοκών έδρασης
Με βάση την προτεινόμενη διαδικασία δεν κατασκευάζονται αμφιέρειστες προκατασκευασμένες
δοκοί αλλά προκατασκευασμένοι ενιαίοι και συμμετρικοί αμφίπλευροι πρόβολοι μεταβλητού ύψους
διατομής, οι οποίοι προορίζονται να εδρασθούν επί των δοκών εδράσεως των μεσοβάθρων σε μήκος
έδρασης ίσο με το πλάτος της διατομής της δοκού εδράσεως των μεσοβάθρων (Σχ.1). Τα εν λόγω
προκατασκευασμένα τμήματα είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν το στατικό υποσύνολο
του τμήματος του φορέα που βρίσκεται μεταξύ των εκατέρωθεν των μεσοβάθρων σημείων
μηδενισμού των ροπών του συνεχούς συστήματος. Οι εν λόγω συμμετρικοί πρόβολοι προορίζονται να
εδρασθούν προσανατολισμένοι κατά τη διεύθυνση της γέφυρας επί των οικείων μεσοβάθρων.

Σχ. 1 Κατά μήκος τομή γέφυρας

Ο ανά φάτνωμα αριθμός των εν λόγω προκατασκευασμένων αμφίπλευρων προβόλων (ΠΑΠ) είναι
δυνατόν να ακολουθεί τους κανόνες που διέπουν τη συμβατική περίπτωση προκατασκευής. Δηλαδή
μία απόσταση μεταξύ τους κυμαινόμενη από 2,5 έως 3m ανταποκρίνεται στην οικονομικότητα της
επιλογής όταν η πλάκα του καταστρώματος έχει αντίστοιχο πάχος 0,25 έως 0,30m (Μητούλης κ.α.
2008). Όσον αφορά το πάχος και το μήκος αυτών ως αντίστοιχα κριτήρια επιλογής είναι δυνατόν να
θεωρηθούν για μεν το πάχος τόσο η επιζητούμενη επάρκεια της θλιβόμενης ζώνης στις στηρίξεις του
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συνεχούς συστήματος όσο και οι απαιτήσεις αγκύρωσης των τενόντων προέντασης, οι οποίοι
διατρέχουν το άνω πέλμα των προκατασκευασμένων αυτών μελών, για δε το μήκος και με δεδομένη
τη δυνατότητα χρησιμοποίησης μεταβλητού ύψους διατομών, υπάρχουν περιθώρια επίτευξης
σημαντικού μήκους για τους εκατέρωθεν προβόλους, εάν ως κριτήριο ληφθεί το βάρος των 1.000KN
το οποίο θεωρείται ως το οικονομικό βάρος ανύψωσης από δύο γερανούς. Π.χ. για ένα πλάτος 0,75m
και για ύψη διατομών τα 2m στην αρχή του προβόλου και τα 0,80m στο άκρο του προβόλου είναι
δυνατόν να επιτευχθούν μήκη προβόλων της τάξεως των 20m και συνολικό μήκος
προκατασκευασμένου τμήματος της τάξεως των 40m. Τούτο συνεπάγεται, εάν θεωρηθεί ότι το
κεντρικό τμήμα των φατνωμάτων είναι της τάξεως των 15m, ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης
μεγέθους φατνωμάτων άνω των 50m. Τούτο ενέχει μεγάλη σημασία, καθώς διευρύνει σημαντικά τις
δυνατότητες των εφαρμογών της προκατασκευής. Σημειώνεται ότι αγνοήθηκε η δυνατότητα
περαιτέρω μείωσης του βάρους μέσω της απαλλαγής, των θεωρηθέντων σταθερού πάχους κορμών
των προβόλων, από τα πλευρικά ανενεργά έναντι καμπτικής καταπόνησης τμήματα των διατομών,
ήτοι η χρησιμοποίηση διατομών γεωμετρίας διπλού ταυ αντί ορθογωνικής.
Πριν την περιγραφή του τρόπου σκυροδέτησης των κεντρικών τμημάτων των φατνωμάτων κρίνεται
σκόπιμη η περιγραφή της διαδικασίας διαμόρφωσης των στατικών υποσυνόλων μορφής ταυ τα οποία
συγκροτούνται από τους κορμούς των μεσοβάθρων και τους εν λόγω αμφίπλευρους προβόλους οι
οποίοι ενσωματώνονται μονολιθικά στους κοίλους κορμούς των μεσοβάθρων και στους αμφίπλευρους
προβόλους-δοκούς έδρασης, οι οποίοι υποστηρίζονται στη φάση κατασκευής με μεταλλότυπο
εδραζόμενο επί του κεφαλόδεσμου της θεμελίωσης του μεσοβάθρου (Σχ. 2). Η αποκατάσταση
μονολιθικής συμπεριφοράς της σύνδεσης των προκατασκευασμένων αμφίπλευρων προβόλων
εξασφαλίζεται: α) μέσω της πρόβλεψης ευμεγέθους κεντρικής οπής στους ΠΑΠ στην περιοχή
εδράσεως αυτών. Δια των οπών αυτών αποκαθίσταται η συνέχεια στις δοκούς εδράσεως οπότε και
μέσω καταλλήλων διαμήκων (ως προς τις δοκούς εδράσεως) οπλισμών είναι δυνατόν αυτές να
θεωρηθούν ότι λειτουργούν ως ενιαίες και β) χάρη στα ενδιάμεσα μεταξύ των προκατασκευασμένων
αμφίπλευρων προβόλων τμήματα, στην ενιαία πλάκα καταστρώματος και στην κατάλληλη γεωμετρία
των εντός των δοκών έδρασης ευρισκομένων παρειών των προκατασκευασμένων αμφίπλευρων
προβόλων. Η διαμόρφωση είναι εύκολη κατά τη σκυροδέτηση τοπικά στην κεντρική περιοχή των
δοκών με τη βοήθεια κυματοειδών φύλλων λαμαρίνας (Σχ. 3), δια των οποίων επιβάλλεται η
αποτροπή σχετικής στροφής μεταξύ των προκατασκευασμένων αμφίπλευρων προβόλων και των
ενεργών τμημάτων του κοίλου κορμού του μεσοβάθρου για τη διαμήκη διεύθυνση του συστήματος.
Όσον αφορά τον σεισμό, επειδή το ενεργό πλάτος διατομής του μεσοβάθρου στη στέψη είναι
ελαττωμένο εξαιτίας των ανενεργών καμπτικώς περιοχών που δημιουργούνται από την παρουσία των
προκατασκευασμένων αμφίπλευρων προβόλων, επιβάλλεται αμφίπλευρα η τοποθέτηση
συμπληρωματικού οπλισμού στην άνω περιοχή του κοίλου κορμού, εις τρόπον ώστε να εξισώνονται
οι καμπτικές φέρουσες ικανότητες άνω και κάτω και το σημείο μηδενισμού των ροπών να ευρίσκεται
στο μέσο του ύψους, καθώς ο κορμός του μεσοβάθρου συμπεριφέρεται ως αμφίπακτος μεταξύ του
κάτω κεφαλοδέσμου και του άνω φορέα (Ψάρρας και Τέγος 2013; Dinkelacker κ.α. 1996).
Όσον αφορά το κριτήριο καθορισμού της ασκούμενης ευθύγραμμης προέντασης στο άνω πέλμα των
ΠΑΠ, επιλέγεται σε πρώτη φάση αυτό να ικανοποιεί την απαίτηση μηδενισμού των βελών των
προβόλων όχι μόνο για το ίδιο βάρος των ΠΑΠ, αλλά και για τη μετέπειτα σκυροδετούμενη πλάκα
του καταστρώματος στην περιοχή των προβόλων. Με άλλα λόγια η ροπή εκ της προεντάσεως θα
πρέπει να εξισωθεί με τη ροπή των φορτίων βαρύτητας στην παρούσα φάση κατασκευής στην αρχή
των προβόλων. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι οι προκύπτοντες τένοντες προέντασης είναι
πιθανόν να αυξηθούν στη φάση της διαστασιολόγησης του πλήρους συστήματος και για την
δυσμενέστερη φόρτιση αυτού με τα μόνιμα και τα κινητά φορτία.
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Σχ. 2 Ικριώματα για τη στήριξη της δοκού εδράσεως κατά τη σκυροδέτηση

Σχ. 3 Προκατασκευασμένος αμφίπλευρος πρόβολος

Την έδραση των ΠΑΠ επί του κοίλου κορμού και επί των αμφίπλευρων προβόλων-δοκών εδράσεως
της κεφαλής του μεσοβάθρου, διαδέχεται η σκυροδέτηση της πλάκας καταστρώματος η οποία
αναφέρεται στην περιοχή των ΠΑΠ, μαζί με την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης της δοκού
εδράσεως, της οποίας έχει προηγηθεί και μάλιστα πριν την τοποθέτηση των ΠΑΠ τμήμα του κάτω
πέλματος αυτής, πάχους περίπου 20cm, στο οποίο πάχος έχουν ενσωματωθεί οι κάτω θλιβόμενοι
οπλισμοί των προβόλων εδράσεως, καθώς και τα κάτω τμήματα των συνδετήρων παραλαβής της
τέμνουσας και ανάρτησης των προσαγομένων από τους ΠΑΠ αντιδράσεων εκ των φορτίων
βαρύτητας. Όσον αφορά την μετά την τοποθέτηση των ΠΑΠ διαδικασία σκυροδέτησης, αναφέρεται
ότι προηγείται η τοποθέτηση των αναγκαίων προπλακών πάχους 7 ή 8cm στις οποίες είναι
ενσωματωμένοι οι κάτω οπλισμοί της πλάκας του καταστρώματος, ακολουθεί μετά την απόκτηση
δαπέδου εργασίας η τοποθέτηση των άνω οπλισμών της εν λόγω πλάκας, καθώς και των σε επόμενη
φάση υπολογιζομένων, επιπλέον των τενόντων προέντασης, συμβατικών διαμήκων οπλισμών
στήριξης του φορέα και έπεται η σκυροδέτηση του υπολοίπου πάχους των προβόλων έδρασης και
μαζί της πλάκας καταστρώματος μέχρι τα άκρα των ΠΑΠ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργασίες
τοποθέτησης των προπλακών και της σκυροδέτησης είναι ανάγκη να λαμβάνουν χώρα σεβόμενες
αυστηρώς τη συμμετρία τοποθέτησης φορτίων στο ευαίσθητο έναντι ανατροπής στατικό σύστημα
μορφής ταυ, η από το έδαφος υποστύλωση του οποίου κρίνεται ανέφικτη και δαπανηρή λόγω του εν
γένει μεγάλου ύψους των μεσοβάθρων.
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Σχ. 4 Αποκατάσταση συνέχειας κατά τη διαμήκη έννοια της γέφυρας

2.2 Κατασκευή των ακροβάθρων
Η επιλογή της μεταβλητής διατομής για οικονομικούς λόγους εν συνδυασμώ με αντίστοιχους
αισθητικούς για το φορέα επιβάλλει την κατασκευή ενός νέου τύπου ακροβάθρου στο οποίο δεν θα
εδράζεται απλώς το άκρο του φορέα, αλλά θα πακτώνεται σε αυτό, ούτως ώστε η επιδιωχθείσα
μεταβλητότητα της διατομής να είναι δυνατόν να επεκταθεί και στα ακραία φατνώματα. Η εν λόγω
κατασκευαστική λύση είναι δύσκολη, καθώς για την αξιοποίηση της προκατασκευής και στα ακραία
τμήματα της γέφυρας απαιτούνται προσαρμογές και οι συνθήκες διαφοροποιούνται ριζικώς εν σχέσει
με τις αντίστοιχες των μεσοβάθρων. Η κύρια διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι ΠΑΠ δεν είναι
δυνατόν να είναι συμμετρικοί, όπως στην περίπτωση των μεσοβάθρων, οπότε για την έδραση τους επί
του τοιχοειδούς κορμού του ακροβάθρου απαιτείται υποστύλωση του προβόλου ο οποίος ευρίσκεται
προς την πλευρά της γέφυρας. Η υποστύλωση αυτή δεν θεωρείται εύκολα πραγματοποιήσιμη
μολονότι εν γένει στις περιοχές των ακροβάθρων ο φορέας δεν απέχει πολύ από το έδαφος. Οπότε
εξετάζονται και προτείνονται κατωτέρω τρεις περιπτώσεις, των οποίων η καταλληλότητα εκάστης
προκύπτει από τα δεδομένα που υπάρχουν.
Περίπτωση 1
Όταν οι συνθήκες του αναγλύφου το επιτρέπουν είναι δυνατόν αντί των προκατασκευασμένων
ημιπροβόλων των ακροβάθρων να είναι δυνατή η χυτή επί τόπου κατασκευή του συστήματος
ακροβάθρου και ημιπροβόλων.
Περίπτωση 2
Αντί της προηγούμενης παραίτησης έναντι της προκατασκευής ημιπροβόλων είναι δυνατόν να
επιδιωχθεί η έδραση προκατασκευασμένων ημιπροβόλων επί ενός τοιχοειδούς κορμού αφενός και για
την αντιμετώπιση της (λόγω της ασυμμετρίας) εμφανιζόμενης ροπής ανατροπής, η πρόβλεψη ενός για
κάθε δοκό συστήματος ελκυστήρα ευρισκόμενου σε εύλογη απόσταση της τάξεως των 3m από τον
τοιχοειδή κορμό ώστε να υπάρχει ικανού μεγέθους μοχλοβραχίονας για την οικονομική παραλαβή της
εν λόγω ροπής ανατροπής.
Περίπτωση 3
Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως γέφυρες σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας, οπότε ο τοιχοειδής
κορμός του ακροβάθρου επί του οποίου εδράζεται το άκρο της γέφυρας είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί
και ως αντισεισμικό stopper. Σημειώνεται ότι για λειτουργικούς λόγους, δηλαδή για την αντιμετώπιση
των αναφυομένων καταναγκασμών εκ των συστολοδιαστολών του φορέα, ο τοιχοειδής κορμός του
ακροβάθρου είτε θα πρέπει να αποσχιστεί σε άθροισμα τοιχωμάτων μικρότερου πάχους προς τη
βελτίωση της διαμήκους ευκαμψίας του, είτε καλύτερα να αποτελείται από δύο λεπίδες για τον ίδιο
λόγο. Εξυπακούεται ότι οι δύο λεπίδες πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ των
ώστε η έδραση των προκατασκευασμένων προβόλων να είναι αρκούντως επαρκής. Η αντικατάσταση
του συμπαγούς κορμού από δύο λεπίδες κρίνεται επιβεβλημένη στην περίπτωση που το απαιτούμενο
ύψος του τοιχοειδούς κορμού προκύψει αρκετά υψηλό. Στην περίπτωση που το ύψος του τοιχοειδούς
κορμού, όπως συμβαίνει συνήθως, είναι μικρό προτείνεται μία παραλλαγή τοιχοειδούς κορμού
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συμπαγούς, ο οποίος όμως δεν πακτώνεται στον κεφαλόδεσμο αλλά εδράζεται σε αυτόν επί
εφεδράνων, τα οποία μάλιστα δεν εδράζονται επί του άνω πέλματος του κεφαλόδεσμου αλλά στον
πυθμένα αύλακα κατάλληλου βάθους και πλάτους ούτως ώστε οι κατακόρυφες παρειές του αύλακα να
λειτουργούν ως αμφίπλευρα stoppers κατά το σεισμό και να επιτρέπουν δια των αφημένων κενών την
ελεύθερη εκδήλωση των λειτουργικών συστολοδιαστολών του φορέα (Σχ. 5). Στην περίπτωση που το
απαιτούμενο ύψος του τοιχοειδούς κορμού προκύψει αρκετά υψηλό είναι δυνατόν να προτιμηθεί η
πάκτωση αυτού στον υποκείμενο κεφαλόδεσμο, οπότε κρίνεται επιβεβλημένη η αντικατάσταση του
συμπαγούς κορμού από δύο λεπίδες.

(γ)
Σχ. 5 (α) Ακρόβαθρο με πάκτωση και stopper (β) Ακραίο φάτνωμα μειωμένου ανοίγματος προς ανακούφιση του
ακροβάθρου (γ) Ακραίο αξιοποιούμενο ως stopper (το ακρόβαθρο δεν παραλαμβάνει ροπές)

2.3 Κατασκευή των κεντρικών τμημάτων των φατνωμάτων
Η κατασκευή των κεντρικών τμημάτων των φατνωμάτων πραγματώνεται με τη βοήθεια αναρτημένων
μεταλλοτύπων ανά δοκό. Η ανάρτηση των μεταλλοτύπων γίνεται από τα άκρα των απέναντι
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προβόλων και ο υπολογισμός του μεταλλοτύπου-φορέα λαμβάνει υπόψη το βάρος της
σκυροδετούμενης νευρώσεως για λόγους οικονομίας χωρίς το πάχος της πλάκας. Οι προκύπτουσες
ανάγκες για ένα μήκος κεντρικού φατνώματος 10m και για μία διατομή νεύρωσης σύμφωνα με τα
προηγούμενα 75/80 φαίνονται στο Σχ. 6. Η οικονομικότητα του κόστους των αναγκαίων
μεταλλοτύπων εξυπηρετείται από το γεγονός ότι το φορτίο της σε επόμενη φάση σκυροδετούμενης
πλάκας του καταστρώματος είναι δυνατόν να παραληφθεί από τις προηγηθείσες νευρώσεις.

Σχ. 6 Μεταλλότυπος για την κατασκευή των κεντρικών τμημάτων των φατνωμάτων

Η ευαισθησία έναντι ασύμμετρων φορτίσεων του σταδιακώς διαμορφωμένου συστήματος (φορέα)
αντιμετωπίζεται μέσω αυστηρής διαδικασίας σκυροδέτησης των νευρώσεων, η οποία δε γίνεται
<<εική και ως έτυχεν>> αλλά ακολουθεί συγκεκριμένη πορεία. Ειδικότερα, η τοποθέτηση των
αναρτημένων μεταλλοτύπων σκυροδέτησης των νευρώσεων γίνεται επί μιας γραμμής διαδοχικών
νευρώσεων των κεντρικών των μεταξύ των ΠΑΠ τμημάτων από τη μία άκρη της γέφυρας μέχρι την
άλλη. Μετά τη σκυροδέτηση και την ωρίμανση του σκυροδέματος αφαιρούνται οι μεταλλότυποι και
τοποθετούνται διαμήκως στην επόμενη γραμμή και ούτω καθ’ εξής. Με αυτό τον τρόπο αμβλύνεται
ικανοποιητικά η δυσμενής επιρροή της σταδιακώς προσαγόμενης φόρτισης στους ταυ φορείς των
μεσοβάθρων και οι ανεπιθύμητες καμπτικές καταπονήσεις εξ’ αυτής της ασυμμετρίας είναι δυνατόν
να απορροφηθούν από τους κορμούς των βάθρων. Η ίδια διαδικασία σκυροδέτησης ακολουθείται και
κατά την τοποθέτηση των προπλακών και κατά την σκυροδέτηση της πλάκας του καταστρώματος.
2.4 Διαδικασία κατασκευής του φορέα
Λόγω της τονισθείσας μεγάλης σημασίας της διαδικασίας σκυροδέτησης του φορέα στην
προηγούμενη παράγραφο γίνεται ανακεφαλαιωτικώς λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας
κατασκευής. Σημειώνεται ότι παρόμοιες αυστηρές διαδικασίες συναντώνται και στη σκυροδέτηση
φορέων άλλων έργων, με πλέον γνωστή τη σκυροδέτηση πλακών επί εδάφους βάσει της μεθόδου των
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εναλλάξ σκυροδετούμενων λωρίδων. Εν προκειμένω η διαδικασία των διαδοχικών σκυροδετήσεων
περιγράφεται σε 10 βήματα ως εξής:
1. Κατασκευή των κορμών των βάθρων.
2. Απαγορεύεται η τυχαία, κατά το δοκούν, διαδικασία κατασκευής του φορέα.
3. Κατασκευή εγκάρσιων ως προς τους κορμούς των μεσοβάθρων και σκυροδέτηση του κάτω
πέλματος, πάχους 0,2m, των εκατέρωθεν των κορμών αμφίπλευρων προβόλων εδράσεως
(ΑΠΕ).
4. Έδραση επί των βάθρων των ΠΑΠ και σκυροδέτηση των προβόλων εδράσεως μέχρι το άνω
πέλμα των ΠΑΠ. Ειδικότερα για τα ακρόβαθρα 3 εναλλακτικές επιλογές: α) Η προτιμητέα,
αλλά υπό προϋποθέσεις χυτή επί τόπου εκδοχή, β) Η ενεργοποίηση των Dywidag για την
ενεργοποίηση του αναγκαίου εξ αιτίας της ασυμμετρίας ελκυστήρα και γ) Η επιλογή της απλής
έδρασης (με αντισεισμικό πλεονέκτημα και αισθητική έκπτωση) του φορέα.
5. Τοποθέτηση αναρτημένων μεταλλοτύπων σκυροδέτησης επί μιας γραμμής διαμήκως
νευρώσεων των κεντρικών μεταξύ των αντίστοιχων ΠΑΠ τμημάτων μήκους 10m και
σκυροδέτηση αυτών.
6. Αφαίρεση μεταλλοτύπων, τοποθέτηση αυτών στην επόμενη διαμήκη σειρά νευρώσεων,
σκυροδέτηση αυτών κ.ο.κ. για όλες τις γραμμές των νευρώσεων.
7. Τοποθέτηση των προπλακών με τον ίδιο, ως άνω, τρόπο.
8. Τοποθέτηση άνω, εγκαρσίων και διαμήκων της πλάκας του καταστρώματος, καθώς και των
διαμήκων άνω οπλισμών των στηρίξεων του φορέα της γέφυρας και των ΑΠΕ.
9. Σκυροδέτηση άνω πελμάτων ΑΠΕ.
10. Σκυροδέτηση επί των προπλακών του χυτού επί τόπου εκ του πάχους της πλάκας του
καταστρώματος με τη διαδικασία των διαδοχικών διαμήκων λωρίδων, όπως και στην
περίπτωση των νευρώσεων (4 και 5).
3. Ανάλυση και διαστασιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος
Ανακεφαλαιώνοντας συνοπτικά την προηγουμένως περιγραφείσα κατασκευαστική διαδικασία
αναφέρεται ότι προηγείται η κατασκευή των συμμετρικών υποσυνόλων μορφής ταυ στις θέσεις των
μεσοβάθρων και των αντίστοιχων ασύμμετρων των δύο ακροβάθρων και κατόπιν ακολουθεί η
συμπλήρωση του συστήματος με την κατασκευή των κεντρικών τμημάτων των φατνωμάτων. Η
διαδικασία κατασκευής, όπως συμβαίνει συνήθως στη γεφυροποιία, επηρεάζει τις καταπονήσεις του
συστήματος, οι οποίες διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που θα προέκυπταν αν εξεταζόταν το
ολοκληρωμένο σύστημα. Κατόπιν τούτου εκτίθεται παρακάτω η ανάλυση του προτεινόμενου
συστήματος και διατυπώνονται τα απαιτούμενα κριτήρια συμμόρφωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
επιλεχθείσα μεταβλητότητα του ύψους της διατομής στους αμφίπλευρους προβόλους εν συνδυασμώ
με τη σημαντική μείωση του ίδιου ύψους στις κεντρικές περιοχές των φατνωμάτων έχει ως
αποτέλεσμα την ανακατανομή των καμπτικών ροπών του συστήματος συγκριτικά με την περίπτωση
του σταθερού ύψους διατομών σε όλο το μήκος του φορέα. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται οι ροπές
των στηρίξεων να είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ροπές των ανοιγμάτων των
φατνωμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό εναρμονίζεται με την επιλογή της πρότασης που δέχεται
χρησιμοποίηση προεντεταμένου χάλυβα για τις στηρίξεις και συμβατικού για τα ανοίγματα.
Η προένταση τοποθετείται στο άνω πέλμα των ΠΑΠ και λόγω του ευθυγράμμου των τενόντων η
αξιοποίηση της προέντασης κλίνης κρίνεται αυτονόητη ως ευχερέστερη και οικονομικότερη των
δυνατών μεθόδων. Ο καθορισμός των τενόντων προέντασης των προκατασκευασμένων προβόλων
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, όπως προελέχθει, εφαρμόζοντας το κριτήριο του μηδενισμού των
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βελών παραμόρφωσης αυτών, έναντι του ιδίου βάρους αυτών, καθώς και της πλάκας καταστρώματος.
Η ικανοποίηση αυτού του κριτηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την εξίσωση των ροπών του
συστήματος (το οποίο στη φάση αυτή είναι ισοστατικό) εκ των φορτίων βαρύτητας με τις αντίστοιχες
ροπές προεντάσεως των προβόλων. Σημειώνεται ότι, όπως και στην περίπτωση της συμβατικής
προκατασκευής κατά την οποία χρησιμοποιούνται αμφιέρειστες προκατασκευασμένες δοκοί
δεχόμαστε για τα ίδια βάρη μειωμένο στατικό ύψος, καθώς δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το πάχος της
πλάκας του καταστρώματος.

Σχ. 7 Φάσεις υπολογισμού σε συνδυασμό με τις προκύπτουσες φορτίσεις

Προδήλως η προένταση που καθορίστηκε με αυτό τον τρόπο υπόκειται στη συνέχεια σε αναθεώρηση
και αυτό εξαρτάται από το μέγεθος των ροπών που θα προκύψουν για τις κρίσιμες θέσεις του φορέα,
ήτοι τις στηρίξεις και τα ανοίγματα αυτού. Αυτό σημαίνει ότι στις στηρίξεις αναλόγως του
επιλεγέντος βαθμού προεντάσεως (αρηγμάτωτη ή ρηγματωμένη κατάσταση) έναντι του συνόλου των
λειτουργικών καταπονήσεων είναι δυνατόν να προκύψει ανάγκη προσθήκης επιπλέον τενόντων
προεντάσεως ώστε να ικανοποιούνται τα ισχύοντα κατά περίπτωση κριτήρια συμμόρφωσης. Ωστόσο,
θα πρέπει να τονιστεί ότι επειδή η επιβαλλόμενη προένταση επιβάλλεται εφάπαξ στους
προκατασκευασμένους ΠΑΠ, είναι αναγκαίο να ελέγχονται σε όλες τις φάσεις τα βέλη των
παραμορφώσεων του φορέα ούτως ώστε να προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση του συστήματος
κανονιστικώς αποδεκτά τα μεγέθη αυτών. Επίσης, αναφορικώς με την όπλιση του χυτού επί τόπου
κεντρικού τμήματος εξυπακούεται ότι επιβάλλεται οι προκύπτοντες κατά τη διαστασιολόγηση
συμβατικοί καμπτικοί οπλισμοί να μπορούν να χωρέσουν στο κάτω πέλμα των χυτών επί τόπου
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δοκών εις τρόπον ώστε αφενός η σκυροδέτηση να είναι εφικτή και αφετέρου τα προκύπτοντα
ποσοστά οπλισμού να είναι κανονιστικώς αποδεκτά.
Είναι γνωστό ότι η διαδικασία των φάσεων κατασκευής πρέπει να λαμβάνεται αυστηρώς υπόψη στην
ανάλυση και στη διαστασιολόγηση και όπως υπάρχουν φάσεις σκυροδέτησης υπάρχουν και φάσεις
υπολογισμού. Στο Σχ. 7 δίνονται οι εμφανιζόμενες στο εξεταζόμενο πρόβλημα φάσεις υπολογισμού εν
συνδυασμώ με τις προκύπτουσες φορτίσεις.
4. Περίπτωση εφαρμογής
Για την καλύτερη κατανόηση των προηγουμένων αλλά και για την δυνατότητα εφαρμογής της
πρότασης και σε ακραίες περιπτώσεις ανοιγμάτων, όπου η συμβατική προκατασκευή είναι αδύνατη,
επιλέγεται η γέφυρα του Μεγαλορέματος της Εγνατίας Οδού, 11 ανοιγμάτων και συνολικού μήκους
481,2m (μήκος ακραίων ανοιγμάτων 36,7m και 35m, μήκος ενδιάμεσων 45,5m), η οποία
κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της σταδιακής προώθησης. Η γέφυρα αυτή αντιμετωπίζεται
εναλλακτικώς με βάση την κατατιθέμενη πρόταση προκατασκευής με απώτερο στόχο να εντοπισθούν
τυχόν αδύνατα σημεία σε αυτήν. Τα ανοίγματα της γέφυρας σχεδιάζονται ως αμφίπλευροι πρόβολοι
με κεντρικό τμήμα 10m χυτό επί τόπου. Ο φορέας αποτελείται από 6 δοκούς διπλού ταυ πλάτους
0,75m. Οι δοκοί του συστήματος στις θέσεις των μεσοβάθρων έχουν ύψος 2.70m και στο κεντρικό
τμήμα έχουν ύψος 0,80m. Η πλάκα σκυροδέματος έχει πάχος 0,30m. Σε κάθε δοκό τοποθετούνται 2
ευθύγραμμοι τένοντες 19T15. Στο Σχήμα 8 δίνεται το προσομοίωμα της γέφυρας που δημιουργήθηκε
για την πραγματοποίηση των αναλύσεων στο πρόγραμμα SAP2000. Για τη δέσμευση των
ακροβάθρων αξιοποιήθηκαν ελκυστήρες κατακορύφως τοποθετημένοι πίσω από το σώμα του
ακροβάθρου (Παρ. 2.2 Περίπτωση 2). Η διατομή των ελκυστήρων αποτέλεσε παράμετρο διερεύνησης
για τη δυνατότητα εφαρμογής του προτεινόμενου συστήματος. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι τιμές των
διατομών τους. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε για τρεις πολύ ισχυρές διατομές, για δύο λιγότερο
ισχυρές και για δύο μικρές (18Φ25 και 12Φ25).
Στο προσομοίωμα εισήχθησαν οι φορτίσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο και
αφορούν τα στάδια κατασκευής της γέφυρας, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα κατασκευής της
γέφυρας με τους προτεινόμενους ΠΑΠ.
Για τη δέσμευση των ακροβάθρων σύμφωνα με την περίπτωση 2 αξιοποιήθηκαν οι προεντεταμένοι
ελκυστήρες κατακορύφως τοποθετημένοι 3m πίσω από τον τοιχοειδή κορμό του ακροβάθρου. Η
διατομή των τενόντων αποτέλεσε παράμετρο διερεύνησης για τη δυνατότητα εφαρμογής του
προτεινόμενου συστήματος. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι τιμές των διατομών των ελκυστήρων που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν για τρεις περιπτώσεις διατομών, εκ
των οποίων η πρώτη εκπροσωπεί το ∞, ενώ οι άλλες δύο φυσιολογικές και αναμενόμενες οπλίσεις
(88cm2 και 59cm2).
Στο προσομοίωμα εισήχθησαν οι φορτίσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο και
αφορούν τα στάδια κατασκευής της γέφυρας, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα κατασκευής της
γέφυρας με τους προτεινόμενους ΠΑΠ. Στα αποτελέσματα των αναλύσεων δίνονται οι μέγιστες
βυθίσεις 1ου και 2ου ανοίγματος, οι μέγιστες ροπές 1ου και 2ου ανοίγματος, η ελάχιστη ροπή στήριξης
στο 1ο και στο 2ο μεσόβαθρο, η μέγιστη ροπή στο ακρόβαθρο και οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις και
τάσεις των ελκυστήρων.
Στα αποτελέσματα των αναλύσεων συμπεριλαμβάνονται οι μέγιστες βυθίσεις 1ου και 2ου
ανοίγματος, οι μέγιστες ροπές 1ου και 2ου ανοίγματος, η ελάχιστη ροπή στήριξης στο 1ο και στο 2ο
μεσόβαθρο, η μέγιστη ροπή στο ακρόβαθρο και οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις και τάσεις των
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ελκυστήρων για όλους τους συνδυασμούς φορτίσεων των διαφορετικών σταδίων κατασκευής, ώστε
να τεκμηριωθεί η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου των ΠΑΠ.
ΔΙΑΤΟΜΗ
(cm2)

ΕΛΑΤΗΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΘΕΡΑ
(kN/m)

1000

1476312

90

132868

60

88578

Πίνακας 1: Διατομές Σταθερών Ελκυστήρων/Ελατηρίων

Σχήμα 8 : Προσομοίωμα γέφυρας Μεγαλορέματος

Σύμφωνα με το Σχήμα 9, στο οποίο εμφανίζονται οι βυθίσεις, η χρήση άκαμπτων στοιχείων στο
ακρόβαθρο δημιουργεί μεγαλύτερες βυθίσεις στο 2ο άνοιγμα, ενώ με τη χρήση μικρότερων διατομών
αναπτύσσονται μεγαλύτερες βυθίσεις στο 1ο. Ακόμη παρατηρείται σημαντική μεταβολή της
απόκρισης και για διατομές <100cm2, κυρίως στο 1ο άνοιγμα. Για τις παραπάνω μέγιστες τιμές
βυθίσεων για κάθε συνδυασμό φόρτισης η επιλεχθείσα διατομή τενόντων στο άνω πέλμα των δοκών
είναι επαρκής. Στο Σχήμα 10 παρατίθενται οι μέγιστες αναπτυσσόμενες ροπές για τα διαφορετικά
στάδια φόρτισης από τα οποία προκύπτει ότι η μέγιστη ροπή στο 1ο άνοιγμα για το συνδυασμό
φόρτισης 1.35G+1.5Q είναι μικρότερη της φέρουσας ικανότητας της διατομής του φορέα και
αντίστοιχα, για την ελάχιστη διατομή ελκυστήρα η ελάχιστη ροπή του 2ου μεσοβάθρου είναι δυνατόν
να παραληφθεί από τη διατομή του φορέα στη θέση αυτή.

Σχ. 9: Βυθίσεις για τους συνδυασμούς των φορτίσεων
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Σχ. 10: Μέγιστες ροπές ανοίγματος και ελάχιστες μεσοβάθρων για τους συνδυασμούς των φορτίσεων

Από τα διαγράμματα ροπών προκύπτουν και οι ακόλουθες παρατηρήσεις:
 Οι ροπές του 1ου ανοίγματος αυξάνονται σημαντικά με τη μείωση της δυσκαμψίας του
ελκυστήρα ακροβάθρου
 Οι ροπές του 2ου ανοίγματος δεν μεταβάλλονται σημαντικά με τη μεταβολή της δυσκαμψίας
του ελκυστήρα ακροβάθρου
 Οι ροπές των στηρίξεων δεν μεταβάλλονται σημαντικά με τη μεταβολή της δυσκαμψίας του
ελκυστήρα ακροβάθρου (στο 1ο μεσόβαθρο λίγο περισσότερο).

Σχ. 11: Εντατικά Μεγέθη στο ακρόβαθρο για τους συνδυασμούς των φορτίσεων

Από τις αναλύσεις στο προτεινόμενο σύστημα προέκυψαν οι εξής παρατηρήσεις για τους ελκυστήρες
στα ακρόβαθρα:
 Οι δυνάμεις που παραλαμβάνει ο ελκυστήρας ακροβάθρου μεταβάλλονται σημαντικά με τη
μεταβολή της διατομής και δυστένειάς του.
 Η μέγιστη αναπτυσσόμενη τάση (100MPa) είναι πολύ χαμηλότερη του ορίου διαρροής των
ελκυστήρων.
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Η μέγιστη αναπτυσσόμενη ροπή στη θέση του ακροβάθρου παραλαμβάνεται επαρκώς από τη
διατομή των δοκών του φορέα.

5. Συμπεράσματα
Περιγράφεται και εφαρμόζεται στην παρούσα εργασία ένας νέος τρόπος προκατασκευής που αφορά
τους φορείς των γεφυρών και όχι μόνο. Συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο συμβατικό εμφανίζει
σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία ωστόσο αποκτώνται αφού επιλυθούν μία σειρά δύσκολων
κατασκευαστικών και λειτουργικών προβλημάτων. Ως σημαντικότερα συμπεράσματα από την
γενόμενη αναλυτική διερεύνηση του προβλήματος είναι δυνατόν να διατυπωθούν τα εξής:
1. Η πρόταση διαθέτει αδιαφιλονίκητα χαρακτηριστικά καινοτομίας ως προς την εφαρμογή της
Προκατασκευής.
2. Δίνει τη δυνατότητα κατασκευής φορέων γεφυρών σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος.
3. Οδηγεί σε απόκτηση μονολιθικού αποτελέσματος και απαλλάσσει την Προκατασκευή από
την μέχρι σήμερα <<εκ των ων ουκ άνευ>> χρήση εφεδράνων, γεγονός που συνεπάγεται όχι
μόνον οικονομία κατασκευής αλλά και οικονομία συντήρησης.
4. Δίνεται η δυνατότητα αυξήσεως των επί μέρους φατνωμάτων του συστήματος, τα οποία από
τα 40m στα οποία είναι καθηλωμένα μπορούν να υπερβούν τα 50m, με αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση μεσοβάθρων.
5. Δίνει τη δυνατότητα της προσαρμογής των υψών των διατομών των φατνωμάτων στις
υφιστάμενες καταπονήσεις από τα φορτία βαρύτητας και τούτο πλην της οικονομίας έχει
σημαντικό αντίκτυπο και στην αισθητική του αποτελέσματος, καθώς και στην ένταξη αυτού
στο περιβάλλον δεδομένου ότι οι γέφυρες στις οποίες αναφέρεται η πρόταση είναι κατά
κανόνα κοιλαδογέφυρες και χαραδρογέφυρες.
6. Είναι απαλλαγμένη από το αντιαισθητικό της εδράσεως του φορέα επί του άνω πέλματος των
δοκών εδράσεως των μεσοβάθρων, καθώς δίνει τη δυνατότητα συγχώνευσης κατά το ύψος
των δοκών του φορέα με αυτές τις δοκούς.
7. Δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της προέντασης κλίνης στα προκατασκευασμένα τμήματα με
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση αγκυρώσεων, οι οποίες αποτελούν και το δαπανηρότερο μέρος
των εφαρμογών της προέντασης.
8. Δίνει τη δυνατότητα εφαρμογών πλήρους, περιορισμένης και μερικής προεντάσεως, και σε
κάθε περίπτωση συνοδεύεται από σημαντική εξοικονόμηση χάλυβα προέντασης.
9. Η στήριξη του φορέα στα ακρόβαθρα αντιμετωπίζεται σε τρεις παραλλαγές οι οποίες
συνοδεύονται από αντίστοιχα κατασκευαστικά, αισθητικά και αντισεισμικά πλεονεκτήματα.
Ειδικότερα το αντισεισμικό πλεονέκτημα συνίσταται στην αξιοποίηση του τοιχοειδούς
κορμού εδράσεως του φορέα ως αντισεισμικό stopper. Αυτή η αξιοποίηση του τοιχοειδούς
κορμού ως stopper έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως την ανάσχεση των σεισμικών
μετακινήσεων και την συνεπαγόμενη ανακούφιση των μεσοβάθρων, τα οποία αποτελούν τους
παραλήπτες των αδρανειακών σεισμικών δράσεων.
10. Η επιτυγχανόμενη μονολιθικότητα του συστήματος δίνει τη δυνατότητα καλύτερης και
οικονομικότερης αντιμετώπισης του σεισμού, καθώς αυτός αντιμετωπίζεται κυρίως δια της
πλαστιμότητας, μειώνει τις σεισμικές μετακινήσεις και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα του
κρίσιμου για τις ψηλές γέφυρες PΔ-effect.
11. Δίνει τη δυνατότητα ώστε τα αναφυόμενα από την μονολιθικότητα λειτουργικά προβλήματα
να αντιμετωπίζονται με ευέλικτο τρόπο, καθώς αξιοποιεί την κατάτμηση των διατομών των
κιβωτιοειδών κατά κανόνα μεσοβάθρων.
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