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1. Εισαγωγή
Η ανάγκη προσεισμικής ενίσχυσης γεφυρών προέκυψε λόγω των σημαντικών βλαβών που
καταγράφηκαν στο τέλος του προηγούμενου αιώνα μετά από ισχυρούς σεισμούς, όπως του Whittier
Narrows το 1987, της Loma Prieta το 1989, του Northridge το 1994 του Kobe 1995, κ.α., σε υφιστάμενες
αλλά και σε ενισχυμένες γέφυρες. Οι βλάβες γεφυρών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές
άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες, οφείλονταν σε διαφορετικές μορφές αστοχίας επιμέρους
κρίσιμων συνιστωσών (τμημάτων) τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο σεισμό της Loma Prieta το
1989 προκλήθηκαν περισσότεροι από 40 θάνατοι λόγω βλαβών στις γέφυρες του οδικού δικτύου, ενώ
το κόστος των έμμεσων απωλειών ήταν περίπου $1.8 δισεκατομμύρια (Zhang et al., 1999).
Οι διαθέσιμες μέθοδοι σεισμικής ενίσχυσης ή/και αναβάθμισης γεφυρών ποικίλλουν, ανάλογα και
με την εκάστοτε κρίσιμη δομική συνιστώσα, ενώ μπορούν να διαχωριστούν σε αυτές που έχουν ως
στόχο τον έλεγχο των μετακινήσεων (ανασχετήρες, διατμητικοί σύνδεσμοι) την αύξηση της αντοχής
και πλαστιμότητας (μανδύες Ο/Σ, μεταλλικοί, ή ΙΟΠ) (Σχ. 1) και στην αύξηση της δυνατότητας
απόσβεσης σεισμικής ενέργειας (αποσβεστήρες, εφέδρανα υψηλής απόσβεσης). Η επιλογή της
βέλτιστης μεθόδου ενίσχυσης βασίζεται στα αποτελέσματα ανάλυσης σεισμικής τρωτότητας
ενισχυμένων γεφυρών, τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν σε μία γενικότερη ανάλυση κόστουςωφέλειας, συνεκτιμώντας το απαιτούμενο κόστος ενίσχυσης (σε σχέση με το κόστος ανακατασκευής),
τη μετασεισμική λειτουργικότητα του οδικού δικτύου και τις άμεσες και έμμεσες απώλειες.

Σχ. 1 Μέθοδοι Ενίσχυσης Γεφυρών από Ο/Σ
Η ανάγκη προσεισμικών ενισχύσεων και συγκεκριμένα η επιλογή των κρίσιμων δομικών
συνιστωσών προς ενίσχυση με στόχο τη βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς γεφυρών προκύπτει
με βάση τα αποτελέσματα ανάλυσης σεισμικής τρωτότητας, ήτοι της πιθανότητας η σεισμική απαίτηση
να είναι μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη αντίσταση για διάφορες στάθμες σεισμικής έντασης. Η επιλογή
της βέλτιστης μεθόδου ενίσχυσης της εκάστοτε κρίσιμης συνιστώσας βασίζεται στην ανάλυση
σεισμικής τρωτότητας ενισχυμένων γεφυρών και είναι αποτέλεσμα πολυπαραμετρικής ανάλυσης
βελτιστοποίησης με βάση τα εκάστοτε επιλεγόμενα κριτήρια.
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Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι υπολογισμού σεισμικής τρωτότητας ενισχυμένων γεφυρών,
συμπεριλαμβανομένης και της αποτίμησης της αποτελεσματικότητας διάφορων μεθόδων ενίσχυσης.
Συγκεκριμένα εξετάστηκαν η περίπτωση ενίσχυσης βάθρων με μανδύα Ο/Σ (Bisadi et al. (2011), Olmos
Navarrete et al., (2016)), μανδύα ΙΟΠ (Fakharifar et.al. 2015), και μεταλλικό μανδύα σε όλο το ύψος
του βάθρου ή στο κρίσιμο μήκος αυτού (Kim & Shinozuka (2004), Padgett, (2007)). Επίσης
εξετάστηκαν η αντικατάσταση των εφεδράνων από εφέδρανα υψηλής απόσβεσης με πυρήνα μολύβδου
(LRB) και εφέδρανα τριβής τύπου εκκρεμούς (FPS) (Choi & Jeon (2003), Zhang & Huo (2009),
Padgett, (2007), καθώς και η προσθήκη διατμητικών συνδέσμων και ανασχετήρων. Βασικό
μειονέκτημα των διαθέσιμων μεθόδων είναι τόσο το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν
λαμβάνονται υπόψη όλες οι κρίσιμες συνιστώσες για τον υπολογισμό της τρωτότητας, όσο και ότι οι
τιμές κατωφλίων βλάβης, ήτοι η διαθέσιμη αντίσταση ενισχυμένων συνιστωσών (π.χ. των βάθρων), δεν
διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες πριν από την ενίσχυση, ούτε συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά
και τις ιδιότητες της μεθόδου ενίσχυσης.
2. Μεθοδολογία υπολογισμού σεισμικής τρωτότητας ενισχυμένων γεφυρών
Μία νέα μεθοδολογία για τον προσδιορισμό εξατομικευμένων καμπυλών σεισμικής τρωτότητας
γεφυρών και τη μαζική αποτίμηση αποθέματος γεφυρών οδικού δικτύου προτάθηκε πρόσφατα από τους
γράφοντες (Stefanidou & Kappos, 2016), ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε λογισμικό για την εφαρμογή
της και πραγματοποιήθηκε επέκτασή της για εφαρμογή σε ενισχυμένες γέφυρες. Το διάγραμμα ροής
της προτεινόμενης μεθοδολογίας παρουσιάζεται στο Σχ. 2, ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά της
συνοψίζονται παρακάτω:
 Λαμβάνεται υπόψη η σεισμική τρωτότητα όλων των κρίσιμων για την αντισεισμική συμπεριφορά
συνιστωσών, ήτοι των βάθρων, εφεδράνων, ακροβάθρων, και θεωρείται σύνδεση ‘εν σειρά’ για τον
υπολογισμό της τρωτότητας του συστήματος. Τα βάθρα αποτελούν συνήθως την πλέον κρίσιμη
συνιστώσα των γεφυρών, αναπτύσσοντας ανελαστικές παραμορφώσεις στις θέσεις πλαστικών
αρθρώσεων. Οι βλάβες στα εφέδρανα μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές βλάβες στη γέφυρα (π.χ.
απώλεια έδρασης), ενώ η ενεργοποίηση των ακροβάθρων επηρεάζει τη σεισμική απόκριση τόσο των
συνιστωσών όσο και του συστήματος και ενδεχόμενη αστοχία επιχώματος μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια λειτουργικότητας ή/και διακοπή λειτουργίας της γέφυρας.
 Διαφοροποιούνται οι τιμές κατωφλίων σταθμών βλάβης ανάλογα με τον τύπο βάθρων (κυλινδρικά,
κοίλα κυλινδρικά, ορθογωνικά, κοίλα ορθογωνικά, τοιχωματικά) και παραμέτρων που επηρεάζουν
τη διαθέσιμη αντίστασή τους, ήτοι της διαφορετικής γεωμετρίας, ποσοστών οπλισμού, ποιότητας
υλικών, φόρτισης, και συνοριακών συνθηκών. Δημιουργείται βάση δεδομένων βάθρων (με και χωρίς
ενισχύσεις) θεωρώντας εύρος τιμών των παραπάνω παραμέτρων και προτείνονται εμπειρικές
σχέσεις για τον υπολογισμό των τιμών κατωφλίου με βάση τη στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων ανελαστικής στατικής ανάλυσης μεμονωμένου βάθρου (συνιστώσας). Εξετάζονται δύο
διαφορετικές μέθοδοι ενίσχυσης βάθρων (με μανδύα Ο/Σ και ΙΟΠ), ενώ είναι η πρώτη μεθοδολογία
διεθνώς στην οποία προτείνεται διαφοροποίηση τιμών κατωφλίου ανάλογα με το είδος, τις ιδιότητες
και τα χαρακτηριστικά της ενίσχυσης.
 Προτείνονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις υπολογισμού σεισμικής απαίτησης κρίσιμων
συνιστωσών (λεπτομερής και προσεγγιστική) ανάλογα με την επιθυμητή στάθμη ακρίβειας και
υπολογιστικού κόστους, με ελάχιστο απαιτούμενο να λαμβάνεται υπόψη η συσχέτιση μεταξύ των
επιμέρους συνιστωσών και η διαφορετική μορφή παραμόρφωσης του φορέα (συνοριακές συνθήκες
πριν και μετά το κλείσιμο του αρμού).
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 Ποσοτικοποιούνται οι αβεβαιότητες στη διαθέσιμη αντίσταση, τη σεισμική απαίτηση καθώς και, για
πρώτη φορά διεθνώς, οι αβεβαιότητες στον ορισμό των σταθμών βλάβης, με βάση εκτενή
βιβλιογραφική έρευνα.
 Αναπτύσσεται λογισμικό για την ευχερή μαζική εφαρμογή της μεθοδολογίας σε απόθεμα γεφυρών
οδικού δικτύου, στο οποίο ενσωματώνονται όλα τα επιμέρους βήματα της μεθοδολογίας και
καθίσταται εφικτός ο υπολογισμός εξατομικευμένων καμπυλών τρωτότητας γεφυρών με και χωρίς
ενισχύσεις (με χρήση ελαστικής ανάλυσης και ξεχωριστά για τις δύο κύριες διευθύνσεις της
γέφυρας) σε πολύ μικρό χρόνο (<1min).
Τα βήματα της μεθοδολογίας προσδιορισμού εξατομικευμένων καμπυλών σεισμικής τρωτότητας
αναπτύσσονται αναλυτικά στη συνέχεια, δίνοντας έμφαση στην επέκταση της μεθοδολογίας στις
ενισχυμένες γέφυρες. Λεπτομερέστερη περιγραφή της μεθοδολογίας δίνεται στην εργασία Stefanidou
& Kappos (2016).

Σχ. 2 Διάγραμμα ροής προτεινόμενης μεθοδολογίας

ΕΠΕΣ

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

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

Βήμα 1ο: Τιμές κατωφλίων σταθμών βλάβης κρίσιμων συνιστωσών (διαθέσιμη αντίσταση) και
προσδιορισμός σχετικής αβεβαιότητας ενισχυμένων συνιστωσών
Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας προτείνονται τιμές κατωφλίων, οι οποίες σηματοδοτούν την εμφάνιση
βλαβών συγκεκριμένης στάθμης, για την κάθε ενισχυμένη συνιστώσα, ήτοι για τα ενισχυμένα βάθρα
και για τα εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου ή υψηλής απόσβεσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη
σεισμική αναβάθμιση.

Σχ. 3 Θεωρούμενες παράμετροι κυλινδρικών βάθρων ενισχυμένων με μανδύα Ο/Σ και μανδύα FRP
Σε ό,τι αφορά στα ενισχυμένα βάθρα, εξετάζεται η επιρροή της ενίσχυσης με μανδύα Ο/Σ και
μανδύα ΙΟΠ (FRP) με ανθρακοϋφάσματα (CFRP) ή υαλοϋφάσματα (GFRP), στη διαθέσιμη αντίσταση
και κατά συνέπεια στην εμφάνιση βλαβών κυλινδρικών και κοίλων κυλινδρικών βάθρων. Είναι
προφανές ότι τόσο οι ιδιότητες της αρχικής διατομής (γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όπλιση, ποιότητα
υλικών, αξονικό φορτίο), όσο και οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της επιλεγόμενης μεθόδου
ενίσχυσης επηρεάζουν την αντοχή, την πλαστιμότητα και εν τέλει τη διαθέσιμη αντίσταση του
ενισχυμένου στοιχείου. Για παράδειγμα δύο βάθρα ίδιας διατομής ενισχυμένα με μανδύα Ο/Σ
διαφορετικού πάχους, με διαφορετικό ποσοστό διαμήκους και εγκαρσίου οπλισμού, ποιότητες υλικών
ή ενισχυμένα με μανδύα ΙΟΠ (CFRP ή GFRP) με διαφορετικό αριθμό και πάχος στρώσεων,
εφελκυστική αντοχή και μέτρο ελαστικότητας δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια τιμή κατωφλίου
σταθμών βλάβης, είτε αυτή εκφράζεται σε όρους καμπυλοτήτων είτε μετακινήσεων. Για το λόγο αυτόν
δημιουργείται βάση δεδομένων μεταβάλλοντας τις παραμέτρους αρχικής διατομής και τις ιδιότητες της
μεθόδου ενίσχυσης με στόχο την πρόταση εμπειρικών σχέσεων για τον υπολογισμό εξατομικευμένων
τιμών κατωφλίου σε όρους τοπικής (καμπυλότητα) ή καθολικής (μετακίνηση) παραμέτρου βλάβης. Με
χρήση ειδικά διαμορφωμένου αλγορίθμου και παραμετρικά ορισμένου αρχείου δεδομένων,
διαμορφώνεται η γεωμετρία των ενισχυμένων διατομών συμπεριλαμβάνοντας όλους τους πιθανούς
συνδυασμούς θεωρούμενων παραμέτρων (Σχ.3).
Οι στάθμες βλάβης για τα ενισχυμένα δομικά στοιχεία ορίζονται αρχικά ποιοτικά και ποσοτικά, σε
όρους καμπυλοτήτων τη στιγμή όπου η παραμόρφωση στην ακραία ίνα ξεπεράσει τα όρια τιμών
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παραμορφώσεων υλικών, με βάση τον Πίνακα 1. Τα όρια των υλικών για την εμφάνιση σταθμών
βλάβης λαμβάνονται από τη βιβλιογραφία και έχει παρατηρηθεί ότι είναι παρόμοια για τα αρχικά και
τα ενισχυμένα στοιχεία (Lu et al., (2005), Sheikh & Legeron, (2010), Priestley et al., (2007), Mirmiran
& Shahawy, (1997)). Για όλες τις διατομές της βάσης δεδομένων πραγματοποιείται ανάλυση διατομής
με χρήση του προγράμματος ανάλυσης διατομών Anysection v. 4.0.6. (Papanikolaou, 2012),
χρησιμοποιώντας διαθέσιμα στη βιβλιογραφία μοντέλα για την προσομοίωση απερίσφικτου,
περισφιγμένου σκυροδέματος με μανδύα Ο/Σ και ΙΟΠ (Mander et al. (1988), Spoelstra & Monti,
(1999)) και χάλυβα (Kent & Park, 1971). Φαινόμενα όπως η επιρροή της περίσφιγξης της αρχικής
διατομής και συγκεκριμένα η «διπλή» περίσφιγξη πυρήνα (Ong et al, (2004)) στην περίπτωση
ενίσχυσης με μανδύα Ο/Σ και η ταυτόχρονη ή όχι θεώρηση περίσφιγξης συνδετήρων πυρήνα και ΙΟΠ,
λαμβάνονται υπόψη· αναλυτικός σχετικός σχολιασμός είναι διαθέσιμος αλλού (Στεφανίδου, 2016).
Πιν. 1 Θεωρούμενες παράμετροι κυλινδρικών βάθρων ενισχυμένων με μανδύα Ο/Σ και μανδύα FRP
Στάθμη βλάβης

Τιμές κατωφλίων (καμπυλότητα)

Ποιοτική περιγραφή

ΣΒ 1 – Μικρές
βλάβες

φ1:  y

Οιονεί-ελαστική συμπεριφορά.
Μικρορηγματώσεις στο σκυρόδεμα.

ΣΒ 2 – Μεσαίες
βλάβες

φ2: min 

ΣΒ 3 – Εκτενείς
βλάβες

f yw  - Λυγισμός διαμήκων ράβδων, θραύση


:


0.004

1.4



 c
 συνδετήρων, διάρρηξη σκυροδέματος
w
f cc 
φ3: min 
περισφιγμένου πυρήνα. – Εύρος ρωγμών >2mm



:


0.06

 - Απαρχή αποκόλλησης λωρίδων ΙΟΠ
s

ΣΒ 4 – Αστοχία

φ4: min 

 : c  0.004 

 : s  0.015 

 : M res  0.90 M max 

  : s  0.075 

Αποφλοίωση σκυροδέματος επικάλυψης – Εύρος
ρωγμών 1-2mm

- Απώλεια φέρουσας ικανότητας-Κατάρρευση.
- Διαχωρισμός λωρίδων, πλαστικοποίηση ρητίνης
(plastic flow of resin), αστοχία ΙΟΠ

Από ανάλυση όλων των ενισχυμένων διατομών της βάσης δεδομένων υπολογίζονται οι φy, φu, My,
Μu καθώς και τα κατώφλια φ1, φ2, φ3, φ4 και με επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτουν εμπειρικές
σχέσεις (Πίνακας 2 για κυλινδρικές διατομές) υπολογισμού ροπών και καμπυλοτήτων διαρροής και
αστοχίας, διαφορετικές για τον κάθε τύπο διατομής (κυλινδρικές και κοίλες κυλινδρικές) και για την
εκάστοτε μέθοδο ενίσχυσης (μανδύας Ο/Σ & ΙΟΠ). Με βάση τις προτεινόμενες σχέσεις, τα μεγέθη
αντοχής και παραμόρφωσης ενισχυμένης διατομής συναρτώνται με τα αντίστοιχα της αρχικής και τον
λόγο παραμέτρων αρχικής/ενισχυμένης (ανηγμένα μεγέθη). Οι σχέσεις είναι γραμμικές, προκύπτουν
από επεξεργασία των αποτελεσμάτων της βάσης δεδομένων (ανάλυση παλινδρόμησης) και είναι
συνεπείς για τιμές των επιμέρους παραμέτρων που ανήκουν στο εύρος της βάσης δεδομένων.
Σημειώνεται επίσης ότι για να είναι συνεπείς οι προτεινόμενες σχέσεις, πρέπει για λόγο παραμέτρων
ενισχυμένης/αρχικής ίσο με τη μονάδα η τιμή του λόγου καμπυλοτήτων και ροπών ενισχυμένης/αρχικής
να είναι επίσης ίση με τη μονάδα. Για το λόγο αυτόν εφαρμόζεται η (ενσωματωμένη στο Matlab)
μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων με περιορισμούς (least squares for linear equality constraints).
Από την εφαρμογή των εμπειρικών σχέσεων γίνεται εμφανής η επιρροή της μεταβολής του λόγου
παραμέτρων ενισχυμένης και αρχικής διατομής τόσο στο λόγο μεγεθών διατομής (ροπές και
καμπυλότητες διαρροής και αστοχίας), όσο και στην πλαστιμότητα καμπυλοτήτων. Ενδεικτικά, στο
Σχ.4 παρουσιάζεται η επιρροή της μεταβολής του λόγου ποσοστών διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού
μανδύα προς τα αντίστοιχα ποσοστά της ενισχυμένης με μανδύα Ο/Σ διατομής (διατηρώντας τις άλλες
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παραμέτρους σταθερές). Διαπιστώνεται ότι η μεταβολή των ποσοστών διαμήκους οπλισμού έχει
μεγαλύτερη επιρροή στις καμπυλότητες διαρροής και η μεταβολή των ποσοστών εγκαρσίου οπλισμού
στις καμπυλότητες αστοχίας. Εξετάζοντας επιπλέον την επιρροή των λόγων διαμέτρων και ποιότητας
υλικών αρχικής προς ενισχυμένη τόσο στα παραμορφωσιακά όσο και στα εντατικά μεγέθη και στην
πλαστιμότητα καμπυλοτήτων για την περίπτωση ενίσχυσης με μανδύα Ο/Σ και μανδύα ΙΟΠ,
προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων ενίσχυσης
(Στεφανίδου, 2016), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο στάδιο του αρχικού σχεδιασμού.
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Σχ. 4 Επιρροή του λόγου ποσοστών διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού στο λόγο καμπυλοτήτων
διαρροής και αστοχίας ενισχυμένων και αρχικών κυλινδρικών διατομών (ενίσχυση με μανδύα Ο/Σ)
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας, οι εξατομικευμένες τιμές κατωφλίων σταθμών
βλάβης της κάθε συνιστώσας προσδιορίζονται σε όρους καθολικής παραμέτρου βλάβης, ήτοι της
μετακίνησης σημείου ελέγχου, μέγεθος που μπορεί να μετρηθεί άμεσα από την ανάλυση και να
συσχετιστεί με βλάβες του συστήματος. Mε τη βοήθεια αυτοματοποιημένου αλγορίθμου που
αναπτύχθηκε (Mathworks, 2011) και θεωρώντας ένα εύρος υψών, δημιουργείται για το κάθε ενισχυμένο
βάθρο της βάσης δεδομένων το ανελαστικό προσομοίωμα του ισοδύναμου προβόλου και διενεργείται
ανελαστική στατική ανάλυση με χρήση του λογισμικού OpenSees (McKeena & Fenves, 2015). Κατά
τη διαμόρφωση του ανελαστικού προσομοιώματος θεωρείται συγκεντρωμένη πλαστική άρθρωση στη
βάση εξετάζοντας επιπλέον την επιρροή του διαφορετικού ορισμού μήκους πλαστικής άρθρωσης
(Μπισκίνης (2007), Priestley et al. (2007)), ενώ λαμβάνεται υπόψη η ρηγμάτωση διατομής
(προσδιορίζοντας για την κάθε περίπτωση την ενεργό δυσκαμψία) και τα φαινόμενα 2ας τάξης (P-delta).
Πιν.2 Εμπειρικές σχέσεις προσδιορισμού Μy και φy για κυλινδρικά βάθρα ενισχυμένα με μανδύα Ο/Σ
 RCj core   0  1  ( DRCj / Dcore )   2  ( l , RCj / l ,core )   3  (  w, RCj /  w,core )   4  ( fc , RCj / fc ,core )   5  ( f y, RCj / f y, core )]
M RCj M core   0  1  ( DRCj / Dcore )   2  ( l , RCj / l ,core )   3  (  w, RCj /  w,core )   4  ( fc , RCj / fc ,core )   5  ( f y, RCj / f y, core )]

0
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 y , RCj  y ,core
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+0.011
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+0.014

-0.159

+0.473

u, RCj u ,core

-0.955
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+0.024

+0.169
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+0.383

M y , RCj M y ,core
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-4.257
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Σχ. 5 Τιμές κατωφλίων σταθμών βλάβης σε όρους μετακινήσεων
Οι τιμές κατωφλίου σε όρους μετακίνησης σημείου ελέγχου του ισοδύναμου προβόλου προκύπτουν
με βάση τα αποτελέσματα ανελαστικών στατικών (pushover) αναλύσεων βάθρων διαφόρων υψών
(L0=2.5~20(m)), λαμβάνοντας υπόψη τόσο την καμπτική όσο και τη διατμητική μορφή αστοχίας όπως
περιγράφεται στο Σχ.5. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων (ανάλυση παλινδρόμησης, μέθοδος
ελαχίστων τετραγώνων με περιορισμούς) προκύπτουν οι εμπειρικές σχέσεις του Πιν.3 γενικής
εφαρμογής για τον υπολογισμό τιμών κατωφλίου σε όρους μετακινήσεων βάθρων ενισχυμένων με
μανδύα Ο/Σ ισοδύναμου προβόλου. Αντίστοιχες σχέσεις έχουν προκύψει και για την περίπτωση
ενίσχυσης με μανδύα ΙΟΠ και μπορούν να βρεθούν αλλού (Στεφανίδου, 2016). Σημειώνεται ότι καθώς
στη γενική περίπτωση το βάθρο έχει ελαστική στήριξη στην κεφαλή (ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης
με το κατάστρωμα) έχει προταθεί (Stefanidou & Kappos, 2016) συσχέτιση των μετακινήσεων, η οποία
παρουσιάζεται συνοπτικά στο Σχ.5.
Πιν.3 Εμπειρικές σχέσεις προσδιορισμού δ1~δ4 για κυλινδρικά βάθρα ενισχυμένα με μανδύα Ο/Σ
(

 RCj
H

) (

 core
H
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)  2  (

l , RCj
l ,core

)  3  (

 w, RCj
 w , core

)  4  (

f c , RCj
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)  5  (
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)]

f y, core

β0

β1

β2

β3

β4

β5

(1, RCj / H) (1,core / H)

+0.566

+0.059

+0.129

+0.016

-0.169

+0.399

( 2, RCj / H) ( 2,core / H)

+1.167

-0.353

+0.012

+0.007

+0.002

+0.164

( 3, RCj / H) ( 3,core / H)

+0.802

-0.212

-0.013

+0.219

-0.324

+0.528

( 4, RCj / H) ( 4,core / H)

+1.094

-0.274

+0.003

+0.124

-0.334

+0.388

Στο Σχ. 6 παρουσιάζονται συγκριτικά, με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των
δυνατών συνδυασμών παραμέτρων (μέσες τιμές), οι τιμές κατωφλίων βλάβης για ενισχυμένα με μανδύα
Ο/Σ και ΙΟΠ κυλινδρικά βάθρα. Η πλαστιμότητα μετακινήσεων των ενισχυμένων βάθρων με μανδύα
Ο/Σ ενδέχεται να προκύψει μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για ενίσχυση με μανδύα ΙΟΠ, γεγονός που
οφείλεται στην μικρότερη καμπυλότητα και αντίστοιχα μετακίνηση διαρροής (λόγω αύξησης της
διαμέτρου).
Τα κατώφλια βλάβης εφεδράνων και ακροβάθρων σε όρους καθολικής παραμέτρου (μετακίνησης)
παρουσιάζονται αναλυτικά στην εργασία των Stefanidou & Kappos (2016). Συνοπτικά αναφέρεται ότι
οι στάθμες βλάβης (ΣΒ1~ΣΒ4) εφεδράνων με πυρήνα μολύβδου (LRB) και υψηλής απόσβεσης (HDB)
προσδιορίζονται αρχικά ποσοτικά με βάση πειραματικά δεδομένα και την αναπτυσσόμενη διατμητική
παραμόρφωση (γ), η οποία συσχετίζεται με τη διαρροή για την πρώτη στάθμη βλάβης (του πυρήνα για
τα LRB) και λαμβάνει τιμές 150%, 200% και 300% για τις υπόλοιπες στάθμες βλάβης. Σε ό,τι αφορά
στα ακρόβαθρα, η τιμή κατωφλίου της πρώτης στάθμης βλάβης σε όρους μετακινήσεων προσδιορίζεται
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αναλυτικά με βάση την ανελαστικοποίηση του θωρακίου (μφ=1.5) και οι υπόλοιπες στάθμες βλάβης ως
Piers
Threshold
Damage Stateδεδομένα
Values [ ] (d2=0.01∙hθωρ, d3=0.035∙hθωρ, d4=0.1∙hθωρ)
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Σχ.6 Κατώφλια βλάβης για ενισχυμένα με μανδύα Ο/Σ και ΙΟΠ κυλινδρικά βάθρα σε όρους μδ & δ/h

Οι αβεβαιότητες στη διαθέσιμη αντίσταση προσδιορίζονται για τον κάθε τύπο ενισχυμένου βάθρου
και την κάθε διαφορετική μέθοδο ενίσχυσης. Συνοπτικά αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν
ανελαστικές αναλύσεις σε αξιόπιστο στατιστικά δείγμα ενισχυμένων βάθρων, το οποίο προέκυψε από
εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας LHS και οι τιμές που προέκυψαν για τα ενισχυμένα με μανδύα
Ο/Σ και ΙΟΠ βάθρα ήταν βc=0.31 και βc=0.35 αντίστοιχα (μέσες τιμές).
Βήμα 2ο : Σεισμική απαίτηση συνιστωσών και σχετική αβεβαιότητα
Ο υπολογισμός της σεισμικής απαίτησης κρίσιμων συνιστωσών ενισχυμένων γεφυρών στο πλαίσιο
της προτεινόμενης μεθοδολογίας, πραγματοποιείται με βάση τα αποτελέσματα ανελαστικής ανάλυσης
χρονοϊστορίας λεπτομερούς τρισδιάστατου προσομοιώματος (για την περίπτωση μελέτης μεμονωμένης
γέφυρας) ή ελαστικής ανάλυσης απλοποιητικού προσομοιώματος (στην περίπτωση μελέτης
αποθέματος γεφυρών οδικού δικτύου). Η τελευταία διενεργείται με το αναπτυχθέν λογισμικό, το οποίο
έχει επεκταθεί σε ενισχυμένες γέφυρες. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ανάλυσης μεμονωμένης
γέφυρας, εφαρμόζεται η τροποποιημένη μικραυξητική δυναμική ανάλυση για διάφορες στάθμες
σεισμικής έντασης (MSA-IDA) σε αξιόπιστο στατιστικά δείγμα που έχει προκύψει με τη μέθοδο
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας LHS, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους αβεβαιότητες στις
ποιότητες των υλικών, των εφεδράνων, των παραμέτρων εδάφους, κτλ., με στόχο τον υπολογισμό της
αβεβαιότητας στη σεισμική απαίτηση για την κάθε συνιστώσα, όπως περιγράφεται στην εργασία των
Stefanidou & Kappos (2016).
Βήμα 3ο : Σεισμική τρωτότητα κρίσιμων συνιστωσών και συνόλου γέφυρας
Για τον προσδιορισμό της τρωτότητας του συστήματος της γέφυρας υπολογίζεται και χαράσσεται
αρχικά η καμπύλη τρωτότητας της κάθε συνιστώσας ήτοι της πιθανότητας η σεισμική απαίτηση (SD) να
είναι μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη αντίσταση (SD) για διάφορες στάθμες σεισμικής έντασης (Σχέση 1)

FRP Jacket
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αφού έχει υπολογιστεί η συνολική αβεβαιότητα (  tot 

C2   D2   LS2 ) και κάνοντας την παραδοχή

λογαριθμοκανονικής κατανομής.
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Για τον προσδιορισμό της τρωτότητας του συστήματος γίνεται παραδοχή για τη συσχέτιση των
επιμέρους συνιστωσών με άνω και κάτω όριο τις πλήρως ασυσχέτιστες και πλήρως συσχετισμένες
συνιστώσες, αντίστοιχα (Σχέση 2)
n



i 1

i 1

max[P(Fi )]  P( Fsystem )  1   [1  P( Fi )]

(2)

3. Προσεισμική ενίσχυση και σεισμική αναβάθμιση γεφυρών από Ο/Σ
Η μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην §2 εφαρμόζεται σε δύο γέφυρες με διαφορετικά στατικά
συστήματα για την ανάδειξη της βέλτιστης μεθόδου ενίσχυσης/ αναβάθμισης. Συγκεκριμένα,
εξετάζεται η εφαρμογή δύο διαφορετικών μεθόδων ενίσχυσης βάθρων, ήτοι μανδύα Ο/Σ και μανδύα
ΙΟΠ, για την αύξηση αντοχής ή/και πλαστιμότητας, σε γέφυρα με πλάστιμα βάθρα μονολιθικά
συνδεδεμένα με το κατάστρωμα (Σχ. 7), και η σεισμική αναβάθμιση με αντικατάσταση εφεδράνων, με
εφέδρανα υψηλής απόσβεσης ή εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου, σε γέφυρα με βάθρα συνδεδεμένα με
το κατάστρωμα μέσω συνήθων ελαστομεταλλικών εφεδράνων χαμηλής απόσβεσης (Σχ. 8).
Περισσότερες πληροφορίες για τα ανελαστικά προσομοιώματα των γεφυρών μπορούν να βρεθούν
αλλού (Στεφανίδου, 2016).
Σημειώνεται ότι στην παρούσα εργασία οι ιδιότητες των εξεταζόμενων μέθοδων ενίσχυσης
επιλέγονται με κριτήριο την ‘ισοδύναμη σεισμική αναβάθμιση’ (βλ. παρακάτω περιγραφή κριτηρίων
ισοδύναμης αποτελεσματικότητας) και η επιλογή της βέλτιστης μεθόδου βασίζεται στην ποσοτική
εκτίμηση της μείωσης της σεισμικής τρωτότητας για διάφορες στάθμες σεισμικής έντασης.

Σχ.7 Α/Δ Τ7 με κυλινδρικά βάθρα μονολιθικά συνδεδεμένα με το κατάστρωμα

Σχ.8 Ποταμογέφυρα Τ5 με προκατασκευασμένες δοκούς
3.1. Ενίσχυση βάθρων με μανδύα Ο/Σ και μανδύα ΙΟΠ (Α/Δ Τ7)
Όπως αναφέρθηκε, εξετάζεται η επιρροή διαφορετικών μεθόδων ενίσχυσης ισοδύναμης
αποτελεσματικότητας στα κυλινδρικά βάθρα Ο/Σ της Α/Δ Τ7 (Σχ. 7). Ωστόσο τα βάθρα της υπό
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ενίσχυση γέφυρας, όπως έχει διαπιστωθεί και από τους Gkatzogias & Kappos, (2015), είναι
υπερδιαστασιολογημένα (η διαρροή τους εμφανίζεται για σεισμική δράση υπερδιπλάσια εκείνης του
σχεδιασμού), αλλά και εφόσον πρόκειται για σύγχρονη γέφυρα (με αντισεισμικό σχεδιασμό),
προσεισμική ενίσχυσή τους θα είχε νόημα μόνο για υψηλά στοχευόμενα κριτήρια επιτελεστικότητας
και στάθμες σεισμικής έντασης. Για το λόγο αυτόν επιλέγεται να εξεταστεί η περίπτωση βάθρων
μικρότερης διαμέτρου και χαμηλότερου ποσοστού διαμήκους αλλά και εγκάρσιου οπλισμού, ώστε να
είναι εμφανή τα αποτελέσματα της ενίσχυσης για όλες τις στάθμες βλάβης (Πιν. 4). Πραγματοποιείται
ενίσχυση στο μήκος της πλαστικής άρθρωσης με μανδύα Ο/Σ πάχους 20cm με ποιότητες υλικών και
ποσοστά οπλισμού που φαίνονται στον Πιν. 4 (RCJ), ενώ παράλληλα διερευνάται η επιρροή του πάχους
και του ποσοστού διαμήκους οπλισμού μανδύα στη σεισμική τρωτότητα εξετάζοντας δύο εναλλακτικές
λύσεις με τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στον Πιν. 4 (RCJ(a) και RCJ(b)).
Πιν. 4 Παράμετροι μανδύα Ο/Σ ενισχυμένων βάθρων της Α/Δ Τ7
Παράμετροι Αρχική διατομή (ΑΒ)

Μανδύας Ο/Σ (RCJ)

RCJ(A)

RCJ(B)

D (m)
fc,m (MPa)
fy (MPa)
ρl
ρw

1.90
28 (C 20/25)
550 (B 500c)
0.015
0.011

1.9
28 (C 20/25)
550 (B 500c)
0.025
0.011

2.1
28 (C 20/25)
550 (B 500c)
0.015
0.011

1.50
24 (C 16/20)
440 (S400s)
0.0102
0.004

Στη συνέχεια, τα κυλινδρικά βάθρα της Τ7 ενισχύονται με μανδύα από ΙΟΠ, εξετάζοντας δύο
εναλλακτικές λύσεις ενίσχυσης, με ανθρακοϋφάσματα και με υαλοϋφάσματα. Οι παράμετροι των
μανδυών παρουσιάζονται στον Πιν. 5, ενώ ο αριθμός στρώσεων πάχους 0.3 mm θα προκύψει από την
εφαρμογή κριτηρίου ισοδύναμης αποτελεσματικότητας των ενισχύσεων με ΙΟΠ και με μανδύα Ο/Σ.
Πιν. 5 Παράμετροι μανδύα ΙΟΠ ενισχυμένων βάθρων της Α/Δ Τ7
Παράμετροι

CFRP

GFRP

tfrp (mm)
fj (MPa)
Ej (MPa)
εju

0.3
4000
225000
0.0178

0.3
2000
75000
0.0267

Για να είναι δυνατή η διερεύνηση της επιρροής, και η άμεση σύγκριση, των μεθόδων ενίσχυσης
σύμφωνα και με την επιτυγχανόμενη αναβάθμιση της αντισεισμικής συμπεριφοράς του συστήματος,
απαιτείται ο ορισμός κριτηρίου ισοδύναμης αποτελεσματικότητας. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας
ως κριτήριο ισοδύναμης αποτελεσματικότητας τέθηκε η επίτευξη πρακτικώς ίδιας αύξησης στην
πλαστιμότητα καμπυλοτήτων της κρίσιμης διατομής. Απλοποιητικά, καθώς η πλαστιμότητα
καμπυλοτήτων είναι γραμμικά συσχετισμένη με την παραμόρφωση αστοχίας σκυροδέματος (π.χ. σχέση
3, §8.2.3. ΚΑΝΕΠΕ, (2013)), κριτήριο για την ισοδύναμη αποτελεσματικότητα μεθόδων ενίσχυσης,
τίθεται η επίτευξη ίδιας παραμόρφωσης αστοχίας (εcu).

 cu ,c  2.2     sy  v
όπου
μφ : η πλαστιμότητα καμπυλοτήτων
εsy : η παραμόρφωση διαρροής του διαμήκους οπλισμού
ν : ανηγμένο θλιπτικό αξονικό φορτίο

(3)
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Η παραμόρφωση αστοχίας του περισφιγμένου σκυροδέματος στην περίπτωση ενίσχυσης με μανδύα
Ο/Σ υπολογίζεται με βάση το μοντέλο των Mander et al. (1988) (Σχέση 4)

 cu ,c  0.004  (1.4   s  f ym   su ) fcm ,c

(4 )

Για την περίπτωση ενισχυμένου με μανδύα ΙΟΠ σκυροδέματος υπάρχουν διαθέσιμα μοντέλα στα
οποία η παραμόρφωση αστοχίας (εcu,c) προτείνεται να λαμβάνεται ίση με την παραμόρφωση στη
μέγιστη τάση (εc2,c), θεωρώντας αναξιόπιστο τον φθιτό κλάδο πολύ μεγάλης κλίσεως που ακολουθεί,
όπως για παράδειγμα το μοντέλο που υιοθετείται από τον κανονισμό ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ, 2013).
Ωστόσο στην παρούσα εργασία και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της παραμόρφωσης αστοχίας
πρέπει να είναι συνεπής με τον αντίστοιχο στο μοντέλο Mander et al. (1988), ήτοι η παραμόρφωση
αστοχίας να αντιστοιχεί σε πτώση αντοχής 20%, επιλέγεται το μοντέλο των Spoelstra & Monti, (1999)
και συγκεκριμένα η «ακριβής» σχέση για την εcu (  cu   cc   (2     ju  Ecc ) ( Ec  Ecc ) 

E
1 cc

Ec

). Στον

Πιν.6 παρουσιάζεται ο αριθμός των στρώσεων που προκύπτει για μανδύα με CFRP και GFRP αν ως
οριακή παραμόρφωση θεωρηθεί η παραμόρφωση αστοχίας (εcu) ή η παραμόρφωση στη μέγιστη τάση
(εc2,c).
Πιν. 6 Ισοδύναμη αποτελεσματικότητα μανδύα ΙΟΠ ενισχυμένων βάθρων της Α/Δ Τ7
Παράμετροι

CFRP

tfrp (mm)
n (αριθ. στρώσεων)
fj (MPa)
Ej (MPa)
εju

0.3
1
4000
225000
0.0178

0.3
1
2000
75000
0.0267

εcc
εcu

0.006
0.0269

0.004 0.006
0.0275 0.037

GFRP
0.3
2
2000
75000
0.0267

3.2. Αναβάθμιση μέσω σεισμικής μόνωσης
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνάται η σεισμική αναβάθμιση γέφυρας με
προκατασκευασμένες δοκούς απλά εδραζόμενες μέσω κοινών ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα
βάθρα, αντικαθιστώντας τα υφιστάμενα κοινά ελαστομεταλλικά εφέδρανα με εφέδρανα υψηλής
απόσβεσης (HDB) ή εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου (LRB).

Σχ.9 Υστερητική συμπεριφορά εφεδράνων με πυρήνα μολύβδου (LRB)
Το κριτήριο που τίθεται για τους δύο διαφορετικούς τύπους εφεδράνων είναι η επίτευξη του ίδιου
ποσοστού απόσβεσης της κατασκευής, ίσου με 15% (β=0.15). Για τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα
υψηλής απόσβεσης οι ελατηριακές σταθερές υπολογίζονται με βάση τις σχέσεις που προτείνονται από
τους Naeim & Kelly, (1999), λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο (σε σχέση με τα κοινά

ΕΠΕΣ

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

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

ελαστομεταλλικά) λόγο ελαστικής προς μετελαστική δυσκαμψία ( a  Kel K pl από 3 έως 5) για
απόσβεση μεγαλύτερη από 5%. Για τον προσδιορισμό του υστερητικού νόμου συμπεριφοράς
εφεδράνου με πυρήνα μολύβδου (Σχ. 9) ακολουθείται η επαναληπτική διαδικασία που περιγράφεται
αναλυτικά αλλού ( Στεφανίδου, 2016), θεωρώντας μέγιστη μετακίνηση (D) ίση με αυτή των εφεδράνων
υψηλής απόσβεσης (β=15%)
4. Χάραξη καμπυλών τρωτότητας ενισχυμένων γεφυρών και αξιολόγηση διαφορετικών
μεθόδων ενίσχυσης
Με βάση τα παραπάνω και με εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, προσδιορίζονται οι
εξατομικευμένες καμπύλες τρωτότητας των υπό μελέτη γεφυρών με στόχο τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων ενίσχυσης για διάφορες στάθμες σεισμικής έντασης και την επιλογή της
βέλτιστης. Η διαθέσιμη αντίσταση και οι τιμές κατωφλίων σταθμών βλάβης των ενισχυμένων βάθρων
υπολογίζονται με βάση τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε μεθόδου ενίσχυσης εφαρμόζοντας τις
εμπειρικές σχέσεις του Πίν. 3. Η σεισμική απαίτηση υπολογίζεται για την κάθε συνιστώσα με βάση τα
αποτελέσματα ανελαστικών αναλύσεων του ιστορικού της απόκρισης αξιόπιστου στατιστικά δείγματος
το οποίο προκύπτει εφαρμόζοντας τη στρωματοποιημένη μέθοδο δειγματοληψίας Latin Hypercube. Με
βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων και τις αναπτυσσόμενες τιμές της παραμέτρου βλάβης για
διάφορες στάθμες σεισμικής έντασης, υπολογίζονται οι τιμές κατωφλίου σε όρους εδαφικής
παραμέτρου (PGA). Για τη χάραξη των καμπυλών τρωτότητας συστήματος γίνεται η παραδοχή
λογαριθμοκανονικής κατανομής και σύνδεσης σε σειρά των επιμέρους κρίσιμων ενισχυμένων ή μη
συνιστωσών. Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι καμπύλες τρωτότητας των ενισχυμένων
με μεθόδους ισοδύναμης αποτελεσματικότητας γεφυρών (διαμήκης και εγκάρσια διεύθυνση), σε
συγκριτική παράθεση με τις αντίστοιχες πριν από την ενίσχυση.
 Καμπύλες Τρωτότητας Ενισχυμένης Άνω Διάβασης (Τ7) με μανδύα Ο/Σ, CFRP και GFRP

Σχ. 10 Καμπύλες τρωτότητας διαμήκους (αριστερά) και εγκάρσιας διεύθυνσης (δεξιά) αρχικής (AB)
και ενισχυμένης με μανδύα Ο/Σ (RCJ) και ΙΟΠ (CFRP)
Η μείωση της σεισμικής τρωτότητας, κυρίως στις υψηλές στάθμες βλάβης, της Α/Δ Τ7 με την
εφαρμογή μανδύα Ο/Σ ή ΙΟΠ είναι εμφανής από την παρατήρηση του Σχ.10 (αριστερά), γεγονός που
οφείλεται κυρίως στην αύξηση της παραμόρφωσης αστοχίας λόγω περίσφιξης σκυροδέματος.
Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη μείωση τρωτότητας για τις υψηλές στάθμες βλάβης στην εγκάρσια
διεύθυνση είναι ελαφρώς μεγαλύτερη (δεξιά). Τα ενισχυμένα με μανδύα Ο/Σ βάθρα, ενδέχεται να
εμφανίσουν την ίδια (ή και μεγαλύτερη) σεισμική τρωτότητα για την πρώτη στάθμη βλάβης (LS1),
γεγονός που οφείλεται στη μικρότερη καμπυλότητα διαρροής των ενισχυμένων διατομών. Για τις
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χαμηλές στάθμες βλάβης (LS2, LS3) η εφαρμογή μανδύα Ο/Σ προκύπτει αποτελεσματικότερη σε
σύγκριση με την εφαρμογή μανδύα ΙΟΠ, ενώ το αντίθετο ισχύει για την υψηλή στάθμη βλάβης (LS4),
γεγονός το οποίο αποδίδεται στην παράλληλη αύξηση της δυσκαμψίας και επακόλουθα των σεισμικών
δυνάμεων εισαγωγής με την εφαρμογή μανδύα Ο/Σ.
Σημειώνεται ότι η επιρροή των διαφορετικών μεθόδων ενίσχυσης βάθρων στη μείωση της
τρωτότητας του συστήματος της γέφυρας εξαρτάται από την κρίσιμη συνιστώσα για την κάθε στάθμη
βλάβης, στο πλαίσιο της χάραξης καμπυλών τρωτότητας με βάση τη θεώρηση σύνδεσης σε σειρά των
επιμέρους κρίσιμων συνιστωσών και υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να αξιολογείται. Για παράδειγμα, για
την τρίτη στάθμη βλάβης (LS3) και τη διαμήκη διεύθυνση προκύπτει ότι η ενίσχυση με μανδύα Ο/Σ
είναι κατά πολύ αποτελεσματικότερη της αντίστοιχης με μανδύα ΙΟΠ, ενώ στην εγκάρσια διεύθυνση
οι δύο μέθοδοι είναι σχεδόν ισοδύναμες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στη διαμήκη διεύθυνση
κρίσιμη συνιστώσα του συστήματος είναι τα ακρόβαθρα, συνεπώς, καθώς η ενίσχυση με μανδύα Ο/Σ
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυσκαμψίας και τη μείωση των μετακινήσεων, επηρεάζει
περισσότερο τη συγκεκριμένη στάθμη βλάβης. Αντιθέτως στην εγκάρσια διεύθυνση κρίσιμη
συνιστώσα είναι τα βάθρα. Κατά συνέπεια, σε επίπεδο συστήματος, σημαντικό ρόλο παίζει ο
θεωρούμενος βαθμός συσχέτισης μεταξύ συνιστωσών και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της
εκάστοτε μεθόδου ενίσχυσης πρέπει να γίνεται εξετάζοντας επιπλέον την επιρροή της στην τρωτότητα
όλων των κρίσιμων συνιστωσών.
Από την παρατήρηση του Σχ. 11 προκύπτει ότι οι δύο παραλλαγές μανδύα με μεγαλύτερο ποσοστό
διαμήκους οπλισμού (αύξηση αντοχής) και με μεγαλύτερο πάχος (αύξηση αντοχής και παράλληλα
δυσκαμψίας), βελτιώνουν την αντισεισμική συμπεριφορά του συστήματος. Καθώς η αύξηση του
πάχους έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της καμπυλότητας διαρροής και την αύξηση της πλαστιμότητας
μετακινήσεων, προκύπτει ότι σε κάποιες στάθμες βλάβης επηρεάζει περισσότερο την τρωτότητα του
συστήματος. Γενικά , όπως έχει αποδειχθεί από παραμετρική διερεύνηση (Stefanidou & Kappos, 2014),
η μεταβολή του ποσοστού διαμήκους οπλισμού είναι αποτελεσματικότερη από την αύξηση του πάχους,
ήτοι για να είναι σημαντικότερη η επιρροή της ενίσχυσης στη σεισμική τρωτότητα, η αύξηση της
αντοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση της δυσκαμψίας. Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση με
μανδύα από ΙΟΠ, διαπιστώνεται ότι τα ανθρακοϋφάσματα είναι εν γένει πιο αποτελεσματικά για τη
μείωση της σεισμικής τρωτότητας σε σύγκριση με τα υαλοϋφάσματα.

Σχ. 11 Καμπύλες τρωτότητας διαμήκους διεύθυνσης ενισχυμένης με μανδύα Ο/Σ (RCJ, RCJA, RCJB)
(αριστερά) και εγκάρσιας διεύθυνσης ενισχυμένης με μανδύα ΙΟΠ (CFRP & GFRP) (δεξιά)

 Καμπύλες τρωτότητας αναβαθμισμένης γέφυρας με προκατασκευασμένες δοκούς (Τ5)
Η αντικατάσταση των κοινών ελαστομεταλλικών εφεδράνων χαμηλής απόσβεσης με εφέδρανα
υψηλής απόσβεσης (HDB) ή εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου (LRB), έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
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σεισμικής τρωτότητας στις δύο διευθύνσεις, ενώ αποτελεσματικότερα για όλες τις στάθμες βλάβης
προκύπτουν τα εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου (σχήμα 7.9 και 7.10). Για την τέταρτη στάθμη βλάβης
η επιρροή της αντικατάστασης εφεδράνων στη σεισμική τρωτότητα του συστήματος είναι μικρότερη,
καθώς η συγκεκριμένη στάθμη βλάβης καθορίζεται από τα βάθρα, τα οποία αναπτύσσουν μικρότερες
σεισμικές δυνάμεις λόγω της αυξημένης απόσβεσης. Καθώς η αύξηση της απόσβεσης του συστήματος
είναι ίδια και για τις δύο περιπτώσεις εφεδράνων, η αποτελεσματικότητά τους στη μείωση της σεισμικής
τρωτότητας για την τέταρτη στάθμη βλάβης είναι παρόμοια.

Σχ. 12 Καμπύλες τρωτότητας διαμήκους (αριστερά) και εγκάρσιας (δεξιά) διεύθυνσης αρχικής (AΒ),
ενισχυμένης με εφέδρανα υψηλής απόσβεσης (HDB) και με εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου (LRB)
5. Συμπεράσματα
Τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση σεισμικής τρωτότητας γεφυρών
στις οποίες εφαρμόστηκαν διαφορετικές μέθοδοι αντισεισμικής ενίσχυσης ή αναβάθμισης συνοψίζονται στη συνέχεια:
- Για τη σύγκριση διαφορετικών μεθόδων προσεισμικών ενισχύσεων, είναι απαραίτητος ο καθορισμός
κριτηρίου ισοδύναμης αποτελεσματικότητας (στοχευόμενη αντισεισμική συμπεριφορά, κόστος).
- Για την αξιολόγηση της επιρροής της ενίσχυσης μεμονωμένης συνιστώσας στη σεισμική τρωτότητα
του συστήματος σημαντικό ρόλο παίζει ο θεωρούμενος βαθμός συσχέτισης μεταξύ των επιμέρους
συνιστωσών, ενώ η αποτελεσματικότητά της θα πρέπει να αξιολογείται εξετάζοντας την επιρροή της
όχι μόνο στην τρωτότητα του συστήματος αλλά και των υπόλοιπων κρίσιμων συνιστωσών.
- Με την εφαρμογή μανδύα (Ο/Σ ή ΙΟΠ) υποστυλωμάτων μειώνεται περισσότερο η σεισμική
τρωτότητα για τις υψηλές στάθμες βλάβης και στις δύο διευθύνσεις, γεγονός που οφείλεται στην
αύξηση της παραμόρφωσης αστοχίας λόγω περίσφιξης σκυροδέματος.
- Τα ενισχυμένα με μανδύα Ο/Σ βάθρα, ενδέχεται να εμφανίσουν την ίδια (ή και μεγαλύτερη)
σεισμική τρωτότητα για την πρώτη στάθμη βλάβης, γεγονός που οφείλεται στη μικρότερη
καμπυλότητα διαρροής των ενισχυμένων διατομών.
- Για τις χαμηλές (δεύτερη και τρίτη) στάθμες βλάβης η εφαρμογή μανδύα Ο/Σ προκύπτει
αποτελεσματικότερη σε σύγκριση με την εφαρμογή μανδύα ανθρακοϋφασμάτων, ενώ το αντίθετο
ισχύει για την υψηλή (τέταρτη) στάθμη βλάβης. Το τελευταίο αποδίδεται στην παράλληλη αύξηση
της δυσκαμψίας με την εφαρμογή μανδύα Ο/Σ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες σεισμικές
δυνάμεις και μικρότερη αποτελεσματικότητα για τις υψηλές στάθμες βλάβης.
- Αντικαθιστώντας τα κοινά ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαμηλής απόσβεσης με ελαστομεταλλικά
εφέδρανα υψηλής απόσβεσης ή εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου, προκύπτει ότι τα τελευταία είναι
αποτελεσματικότερα για τη μείωση της σεισμικής τρωτότητας για όλες τις στάθμες βλάβης.
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- Για την τέταρτη στάθμη βλάβης η επιρροή της αντικατάστασης εφεδράνων στη σεισμική τρωτότητα
του συστήματος είναι έμμεση, καθώς η συγκεκριμένη στάθμη βλάβης καθορίζεται από τα βάθρα, τα
οποία αναπτύσσουν μικρότερες σεισμικές δυνάμεις λόγω της αυξημένης απόσβεσης. Καθώς η
αύξηση της απόσβεσης συστήματος είναι ίδια και για τις δύο περιπτώσεις, η αποτελεσματικότητά
τους στη μείωση της σεισμικής τρωτότητας για την τέταρτη στάθμη βλάβης είναι παρόμοια.
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