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Περίληψη
Η πρόταση αφορά sτις γέφυρες με προκατ. δοκούς και συνίσταται στη σύνδεση της συνεχούς πλάκας
καταστρώματος του υπόψη είδους γεφυρών και με τα δύο ακρόβαθρα, καταργούμενων αμφοτέρων
των ακραίων αρμών, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της αντισεισμικότητας του συστήματος, κυρίως
κατά την κρίσιμη διαμήκη διεύθυνσή του. Αντιμετωπίστηκαν τα αναφυόμενα δύσκολα λειτουργικά
προβλήματα από τις εντάσεις των καταναγκασμών, οι οποίοι προκύπτουν ως αποτέλεσμα της
προτεινόμενης σύνδεσης. Η πλάκα καταστρώματος διακρίνεται κατά τη διαμήκη της έννοια σε ζώνες
αρρηγμάτωτες και ρηγματωμένες. Τελικώς, προτείνονται: α) Ένα αναλυτικό προσομείωμα
προσδιορισμού των εκ των καταναγκασμών εντάσεων του φορέα, β) μία μέθοδος υπολογισμού της
διαμήκους οπλίσεως της πλάκας στις ρηγματωμένες ζώνες της, γ) ένας τύπος ακλόνητου ακροβάθρου
και, δ) ένας κατάλληλος αντισεισμικός έλεγχος του συστήματος. Η κατατιθέμενη πρόταση
εφαρμόστηκε ως εναλλακτική αντιμετώπιση σε προκατ. γέφυρα της Εγνατίας Οδού, η οποία
ανασχεδιάσθη με δύο παραλλαγές. Η πρώτη με συνεχή πλάκα καταστρώματος αγκυρωμένη στα δύο
ακρόβαθρα χωρίς εσωτερικό αρμό και η δεύτερη όπως η πρώτη, αλλά με έναν κεντρικό λειτουργικό
αρμό, διαχωρίζοντα την πλάκα σε δύο συμμετρικά τμήματα. Προέκυψαν ενδιαφέροντα συγκριτικά
συμπεράσματα.
Εισαγωγή
Υπό την πίεση των μεγάλων απαιτήσεων των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών στον Τομέα της
Γεφυροποιίας, αλλά και σε συντονισμό με τις σύγχρονες τάσεις, οι οποίες διεθνώς ευνοούν τις robust
bridges (Poetzl, M., Schlaich, 1996) παρουσιάζεται σ’ αυτή τη την εργασία μια κατασκευαστική
πρόταση που αφορά στις γέφυρες με προκατασκευασμένες δοκούς πολλών ανοιγμάτων, των οποίων
το οικονομικό άνοιγμα των φατνωμάτων καθιερώθηκε σε μέγεθος της τάξεως των 35,0 m και οι
αποστάσεις των εγκαρσίων δοκών στα 3,0 m με κριτήριο την αποφυγή της εγκάρσιας προέντασης.
Η πολυδιάσπαση του στατικού συστήματος που επικράτησε στο παρελθόν στη Γεφυροποιία για
λειτουργικούς (εκτόνωση συστολοδιαστολών) και κατασκευαστικούς (προκατασκευή) λόγους, σε
συνδυασμό με την κατάχρηση των «αναλώσιμων» (χρηζόντων αντικατάσταση) στοιχείων των
γεφυρών, όπως, κυρίως, τα σε τεράστιους όγκους ελαστομεταλλικά εφέδρανα, αλλά και οι μεγάλου
εύρους αρμοί, που χρησιμοποιούνται για αντισεισμικούς λόγους, πλην της γενικότερης στατικής
ευπάθειας που εισάγει στους φορείς, συνεπάγεται και δραματικές επιπτώσεις στο κατασκευαστικό
(αρχικό) καθώς και στο κόστος συντηρήσεως των γεφυρών, το οποίο εξισώνει περίπου με το αρχικό.
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία προωθημένης μονολιθικότητας πρόταση, ελεγχόμενης
λειτουργικότητας, βελτιωμένης αντισεισμικότητας και αδιαφιλονίκητα οικονομικότερης από τη
συμβατική. Αυτή αποδέχεται την, για οικονομικούς λόγους, παραδοσιακή λύση του μερικώς
προκατασκευασμένου φορέα και προϋποθέτει την ύπαρξη ισχυρών ακροβάθρων, ικανών να
αναδεχτούν τις μεγάλης εντάσεως αναπτυσσόμενες εντάσεις κυρίως εκ των παρεμποδιζόμενων
συστολοδιαστολών. Ειδικότερα, η πρόταση περιλαμβάνει τη μονολιθική σύνδεση της συνεχούς
πλάκας καταστρώματος με τα ακρόβαθρα καταργούμενων όλων των αρμών, και των ακραίων (Σχ. 1).
Διατηρούνται ωστόσο, για λειτουργικούς και μόνο λόγους τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα καθώς και
τα εγκάρσια stoppers.
Η βελτίωση της αντισεισμικότητας επιτυγχάνεται για της διπλής, εκτός εκείνης της πλάκας,
λειτουργίας της πλάκας καταστρώματος και ως δίσκου μεταφέροντας τα αδρανειακά σεισμικά φορτία
άμεσα στα ακρόβαθρα τα οποία οιονεί «φρακάρουν» τον φορέα της γέφυρας. Πλην της απολύτου
αντισεισμικότητας που εξασφαλίζει για τη διαμήκη διεύθυνση η προτεινόμενη σύνδεση προσδίδει στη
γέφυρα και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:
α) Στιβαρότητας (robust) με την αναβάθμιση του συστήματος εις την κατηγορία των «ερρωμένων»,
(ισχυρών, εκ του ρώννυμι).
β) Ανθεκτικότητας, χάρη στην κατάργηση των ακραίων αρμών, οι οποίοι αποτελούν κερκόπορτες της
διαβρώσεως.
γ) Οικονομίας, λόγω της πλήρους καταργήσεως των αρμών, της δραστικής περικοπής του όγκου των
ελαστομεταλλικών εφεδράνων, και της επίσης δραστικής μειώσεως της εντάσεως των μεσοβάθρων
λόγω της συγκράτησης των κεφαλών τους από τον δεσμευμένο από τα ακρόβαθρα φορέα, καθώς και
τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως q>1, για τον εγκάρσιο σεισμό, καθώς προβλέπονται ισχυρές
διαδοκίδες σε ρόλο stoppers, Σχ. 1..
δ) Χρηστικής λειτουργικότητας, με την πλήρη κατάργηση των αρμών.
ε) Αισθητικής, με τη δυνατότητα μείωσης του αναγκαίου πλάτους των δοκών εδράσεως του φορέα
στα Μεσόβαθρα καθώς και των διατομών των κορμών των μεσοβάθρων.
Αναφυόμενα λειτουργικά προβλήματα
Για την απόκτηση των παραπάνω σημαντικών πλεονεκτημάτων απαιτείται η αντιμετώπιση των
δύσκολων λειτουργικών καταστάσεων προερχόμενων από εντάσεις καταναγκασμών, οι οποίοι
προκύπτουν ως αποτελέσματα της προτεινόμενης σύνδεσης πλάκας – ακροβάθρων. Οι
παρεμποδιζόμενες συστολοδιαστολές και κυρίως οι συστολές, της πλάκας καταστρώματος, καθόσον η
τυχόν διαστολή πρακτικώς εξουδετερώνεται από τα αποτελέσματα της ξήρανσης και του ερπυσμού,
επιβάλλουν τη λειτουργία της πλάκας κατά τη διαμήκη έννοια του φορέα και ως σύνθετου ελκυστήρα.
Τα κύρια αίτια που προκαλούν την τάνυση του εν λόγω ελκυστήρα είναι η θερμοκρασιακή μεταβολή,
η ξήρανση του σκυροδέματος, και σε μικρότερο βαθμό τα πρόσθετα μόνιμα και τα κινητά φορτία
βαρύτητας καθώς και ο παρεμποδιζόμενος ερπυσμός.
Η ίδια πλάκα, από την άλλη μεριά, ενεργεί στις κεντρικές περιοχές των φατνωμάτων τμηματικώς ως
θλιβόμενη ζώνη της σύνθετης πλακοδοκού του φορέα για όλα τα φορτία βαρύτητας πλην του ίδιου
βάρους και οπωσδήποτε αυτή η οιονεί προέντασή της δεν αποτελεί ευνοϊκό δεδομένο για τη
ρηγμάτωσή της και κατ’ επέκταση την εκτόνωση της εντάσεώς της ως εκυστήρα.
Αντίθετα, ευνοϊκά δεδομένα του προβλήματος αποτελούν:
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α) Το μη αναγκαίο της λειτουργίας για τις καμπτικές ανάγκες της λειτουργίας πλακοδοκού στα άκρα
των ανοιγμάτων των εν σειρά αμφιερείστων δοκών του φορέα, πράγμα το οποίον επιτρέπει την
αποδέσμευση της πλάκας από τις δοκούς σ’ αυτές τις περιοχές και την αξιοποίησή της ως ελκυστήρα.
β) Η ελεγχόμενη και αδάπανη «αντιφόρτιση» του φορέα από την δράση του ελκυστήρα.

Σχ. 1, Μορφολογία ακλονήτου ακροβάθρου με δύο εσωτερικές αντηρίδες (Οι αναγραφόμενες
διαστάσεις είναι ενδεικτικές)
Στατική του προκύπτοντος συστήματος
Στο Σχ. 2 δίνονται η διατομή και το ακραίο τμήμα ενός φορέα γέφυρας συγκροτούμενου από εν σειρά
αμφιέρειστες δοκούς με συνεχή πλάκα καταστρώματος και αρμούς στα άκρα της γέφυρας. Η πλάκα
υπό την επιρροή των φορτίων βαρύτητας (ασφαλτοτάπητας, πεζοδρόμια και κινητά φορτία) τίθεται
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υπό σύνθετη καταπόνηση κάμψεως και αξονικού εφελκυσμού. Η δεύτερη ένταση, του καμπτικού
εφελκυσμού, εκτονώνεται στην περίπτωση αυτή μερικώς, λόγω της μικρής αντιστάσεως των
ελαστομεταλλικών εφεδράνων σε οριζόντια φορτία.
Στην περίπτωση που η πλάκα καταστρώματος συνδεθεί με ανένδοτά ακρόβαθρα το σύστημα χάνει
την ελευθερία του έναντι οριζοντίων μετακινήσεων και από βασικά ισοστατικό αποκτά μικρό βαθμό
υπερστατικότητας. Μάλιστα πλην των φορτίων βαρύτητας καταπονείται και από άλλα αίτια
καταναγκασμών, όπως οι θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές, η ξήρανση και ο ερπυσμός του
σκυροδέματος, τα οποία, εάν δεν υπήρχε το αντισεισμικό πλεονέκτημα, θα καθιστούσαν το όλο
εγχείρημα άσκοπο αν μη επικίνδυνο (Kumar, 1994).

Σχ. 2, Διατομή και ακραίος αρμός σύγχρονης γέφυρας με προκατ. δοκούς

Σχ. 3, Ορθές τάσεις σύνθετης διατομής

Σχ. 4, Τυπική εσωτερική στήριξη επί μεσοβάθρου

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται μια ελεγχόμενη λύση του προβλήματος των
καταναγκασμών με τη θεώρηση της πλάκας καταστρώματος ως ελκυστήρα ρηγματωμένου στις ζώνες
των άκρων των φατνωμάτων προς εκτόνωση της εντάσεως των καταναγκασμών. Στις κεντρικές
περιοχές των φατνωμάτων η πλάκα θεωρείται αρρηγμάτωτη λόγω της υπερισχύσεως του ρόλου της
ως θλιβομένης ζώνης του συστήματος των εν σειρά αμφιερείστων δοκών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει
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να υπομνησθεί ότι οι θλιπτικές τάσεις της πλάκας ως μέλους της σταδιακώς μορφούμενης σύνθετης
διατομής πλακοδοκού είναι σχετικώς μικρές και οφείλονται μόνο στα πρόσθετα μόνιμα και τα κινητά
φορτία του φορέα Σχ. 3
Στο Σχ. 4 δίνεται λεπτομέρεια της διαμορφώσεως μια τυπικής εσωτερικής στηρίξεως του φορέα επί
μεσοβάθρου. Η συνδετήρια πλάκα πάχους (χωρίς την πρόπλακα) περίπου 0,20 m και ανοίγματος της
τάξεως του 1,50 m μπορεί να δεχθεί συγκεντρωμένο κινητό φορτίο της τάξεως των 150 kN με μικρά
σχετικά ποσοστά διαμήκους και εγκαρσίου οπλισμού.
Στο Σχ. 1 δίνεται επίσης η τομή ενός ακλόνητου ακροβάθρου και η λεπτομέρεια της συνδέσεως
πλάκας – ελκυστήρα με αυτό.
Είναι φανερόν ότι η κρίσιμη για την πλάκα – ελκυστήρα ένταση είναι εκείνη του εφελκυσμού η οποία
σχετίζεται με τη μόνιμη επιρροή των ενεργών εκ των φορτίων βαρύτητας καθώς και των συστολών
ξηράνσεως και ερπυσμού, η οποία αναιρεί κατά μέγα μέρος ή και υπερκαλύπτει τα αποτελέσματα της
μοναδικής αιτίας θλιπτικής εντάσεως, που είναι η θερμοκρασιακή αύξηση +25οC κατά τον EC-1. Η
πλάκα – δίσκος επομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα κεντρικά τμήματα των φατνωμάτων ως
θλιπτήρας, λόγω της υπερισχύσεως του ρόλου της ως θλιβομένης ζώνης στις περιοχές αυτές, ενώ στα
άκρα των φατνωμάτων η συνεχής πλάκα ενεργεί ως ρηγματωμένος ελκυστήρας, Σχ. 5.
Ένα κατάλληλο προσομοίωμα για τη στατική ανάλυση ενός φορέα με συνεχή πλάκα μονολιθικώς
συνδεδεμένη με τα ακλόνητα ακρόβαθρα του δίνεται στο Σχ. 6 (α), (β).
Στις περιοχές των ρηγματωμένων ζωνών εμφανίζονται μικρολισθήσεις και δεν ισχύει η αρχή της
επιπεδότητας των διατομών για τη συνολική σύνθετη διατομή, CEB – FIP (1991).

Σχ. 5, (α) Η λειτουργία ως θλιπτήρα – ελκυστήρα της συνεχούς πλάκας καταστρώματος. (β) Εγκάρσια
κατανομή ορθών εφελκυστικών τάσεων στην πλάκα.
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Σχ. 6, (α) Επέκταση της ρηγμάτωσης και του ελκυστήρα εντός των εκατέρωθεν φατνωμάτων. (β)
Αναλυτικό προσομοίωμα για τον υπολογισμό της εντάσεως από καταναγκασμούς
Μηχανική συμπεριφορά ελκυστήρων Ο.Σ.
Η περιβολή ράβδων οπλισμού με σκυρόδεμα πλην της προστασίας που τους παρέχει έναντι
διαβρώσεως, βελτιώνει και τη μηχανική συμπεριφορά τους ως ελκυστήρων, λόγω της δια της
παρεμποδίσεως του ελκυσμού συνεισφοράς του σκυροδέματος σε εφελκυσμό μεταξύ των ρωγμών,
CEB (1991), και DIN 1045-1 (1997).
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας αντί της τάσεως του χάλυβα σs επινοήθηκε η ιδεατή τάση του
σκυροδέματος του ελκυστήρα και με βάση αυτή κατασκευάζονται τα διαγράμματα τάσεων –
μηκύνσεων ελκυστήρων με διάφορα ποσοστά οπλισμού, Σχ. 7.
Οι εξισώσεις υπολογισμού των χαρακτηριστικών τεταγμένων του διαγράμματος για υλικά C25/30 και
S500 δίνονται παρακάτω:
σcti =

N E (1+αρ)ε
=
c
Ac

για 0<σct<fct

σcti = fct + 30ρ και ε=0,15%
σcti = 1,3 (fct + 30ρ) και ε=
σcti = ρΕSε + 0,25 fct

ΔΕsr =

fct + 30 ρ
-0,15‰
ρΕs

για σct = fct και σs = 30 ΜΡα

1,05 f + 39 ρ
ρΕs

για σs = σsrn
για σsrn<σs<fy

Στο Σχ. 7 δίνονται σε απλοποιημένη μορφή οι καμπύλες μηχανικής συμπεριφοράς ελκυστήρων υπό
επαναληπτική μακράς διάρκειας φόρτισης για τα διάφορα ποσοστά ρ.
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Όσον αφορά τα ενδεδειγμένα ποσοστά ρ που σχετίζονται με τον ιδιόμορφο ελκυστήρα του
προβλήματος κατ’ αρχάς ένα πολύ συντηρητικό ελάχιστο ποσοστό που θα πρέπει να ισχύει είναι, με
βάση τον Κανονισμό Σκυροδέματος (2000).
minρ = 0,85 x 2,6/315=0,70%
Το ποσοστό αυτό ισχύει για ποιότητα σκυροδέματος C25/30, διάμετρο ράβδων ø10, αποστάσεις
ράβδων 10 cm, συνθήκες προέχοντος εφελκυσμού και δυσμενείς συνθήκες 3,4 περιβάλλοντος με
επιτρ. εύρος ρωγμής της τάξεως του 0,1 mm. Η συντηρητική αυτή επιλογή κρίθηκε σκόπιμη προς
κάλυψη των αβεβαιοτήτων των παραδοχών. Πράγματι, ενώ η κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος
είναι το δυσμενέστερον 2, γεγονός που θα έκανε αποδεκτό το εύρος των 0,2 mm, εντούτοις δε
θεωρήθηκε αντιοικονομική η εξασφάλιση μιας εφεδρείας, η οποία καλείται να παίξει ρόλον mutatis
mutandis με εκείνον της πλασιμότητας στην ανακατανομή της εντάσεως των καμπτόμενων στοιχείων.
Με το minρ θα πρέπει να οπλιστούν αφενός οι ρηγματωμένες ζώνες, αλλά και σε κάποια μήκη και οι
πρακτικώς αρρηγμάτωτες κεντρικές περιοχές του χυτού επί τόπου πάχους των πλακών των
φατνωμάτων.
Οι δυστένειες και οι ακαμψίες σταδίου ΙΙ που απαιτούνται για τη στατική επίλυση του
προσομοιώματος του Σχ. 6 υπολογίζονται ως εξής:
Η δυστένεια των ρηγματωμένων ζωνών είναι δυνατόν να υπολογισθεί προσεγγιστικώς με την
υποκατάσταση των καμπυλών του Σχ. 7 με γραμμικές (αναλογικές) εκφράσεις, οπότε η ζητούμενη
εφελκυστική δυστένεια προκύπτει
Ν/ε= 12(0,12-ρ) ΕsAst ≈ 1,2 ΕsAst
όπου
Εs το μέτρον ελαστικότητας του χάλυβα
Ast το εμβαδόν των συμμετρικών πάνω κάτω και, ενδεχομένως, ενδιάμεσων στρώσεων οπλισμών της
συνδετήριας πλάκας και
12(0,12-ρ)≈1,2 είναι ο όρος που λαμβάνει υπόψη την ευνοϊκή επιρροή του σκυροδέματος στην
απόδοση του ελκυστήρα. Στη βιβλιογραφία δίνονται πειραματικά αποτελέσματα επί ελκυστήρων, οι
οποίοι φορτίστηκαν και αποφορτίστηκαν επαναληπτικώς (Τέγος κ.α., 2002, Τσιτώτας, 2012).
Η δυσκαμψία σταδίου ΙΙ των συνδετηρίων πλακών υπολογίζεται με βάση πρόταση της διεθνούς
βιβλιογραφίας (Cordina 1992).
Όσον αφορά το μήκος Leff των αποδεσμευμένων από τις δοκούς τμημάτων της πλάκας
καταστρώματος αυτό είναι δυνατόν να προκύψει βάσει του λειτουργικού κριτηρίου αποδεκτής
ρηγμάτωσης ως εξής:
α) Εάν γίνει η παραδοχή, ότι η συστολή εκ της ξηράνσεως και του ερπυσμού ισούται με τη διαστολή
εκ της θερμοκρασίας, τότε η ακραία ισοδύναμη θερμοκρασία συστολής με βάση τον EC 1 είναι
Τ=2x25=50οC.
β) Μετά τον καθορισμό της κρίσιμης θερμοκρασίας ελέγχου απαιτείται ο προσδιορισμός της οριακής
σχετικής μήκυνσης εcr των ενεργών ζωνών της πλάκας – ελκυστήρα, η οποία εξαρτάται από το ανεκτό
κανονιστικώς εύρος ρηγμάτωσης της πλάκας, το οποίον με τη σειρά του εξαρτάται αφενός από την
τάση των οπλισμών και αφετέρου από τη διάμετρο αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η αναλογία των ενεργών ζωνών της πλάκας ως προς το
σύνολο του μήκους Lt ισούται πρακτικώς με τον λόγο 2Leff/L, όπου L το μήκος εκάστου
φατνώματος, προκύπτει η σχέση:
ΑTΤ=

2 Leff
∙ εcr
L

Το μέγεθος εcr για διάμετρο ράβδων οπλισμού ø10 και αποδεκτό εύρος ρωγμής < 0,2 mm προκύπτει
κατά ΚΩΣ (Πίνακας 15.1)=
εcr = σs /1,2Es = 315/1,2x2x105=1,1‰
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οπότε προκύπτει
Leff =

αT T
10−5 ⋅ 50
L=
L = 0,23 L
2εcr
2 ⋅ 1,1 ⋅ 10−3

Σχ. 7, (α), (β) Διαγράμματα (ιδεατών) τάσεων – μηκύνσεων ελκυστήρων για διάφορα ρ και
αλληλεπίδραση ποσοστού ρ και μήκους ρηγματώσεως Leff
Στην περίπτωση ευνοϊκών χάρη στην πάντοτε υπάρχουσα προστατευτική στρώση μόνωσης,
συνθηκών περιβάλλοντος ισχύουν σs =400 Mpa και Leff = 0,15 L, ενώ για δυσμενείς και ø8 προκύπτει
Leff = 0,17L.
Στη δεύτερη περίπτωση:
Η τιμή minρ προκύπτει 0,85x2,6/400=0,55% και η διατομή των Φ8 είναι αs=0,55%x20x400=11cm2/m
→Φ8/7,0 πάνω και κάτω με
αs =2x0,395/0,7=11,3≈ 11,0 cm2/m, με αριθμό ø8 : 28 τεμ., ήτοι 14 πάνω και 14 κάτω.
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Η αναπτυσσόμενη δύναμη καταναγκασμού είναι
n=28x0,395x400x10-1=442,4 ΚN/m
και για ενεργό πλάτος πλάκας 10 m είναι
Ν=4424 ΚΝ.
Για διάμετρο ράβδων οπλισμού Φ10 οι ανά m πλάτους της πλάκας καταστρώματος οπλισμού
ρηγμάτωσης έχουν διατομή αs=0,7%∙20∙100=14cm2/m, οπότε για τα υπάρχοντα δεδομένα προκύπτουν
οπλισμοί ø10/10 πάνω και κάτω με α5=2∙0,785/0,1=15,7 cm2/m.
Η ασκούμενη εν προκειμένω στα ακρόβαθρα δύναμη καταναγκασμού είναι
n=αs∙σs=15,7∙315x10-1=495 ΚΝ/m
και για ενεργό πλάτος καταστρώματος 10 m είναι Ν=4.950 ΚΝ.
Για την αγκύρωση αυτής της δύναμης στα ακρόβαθρα μέσω δράσεων interface shear transfer από
κάνναβο ø10/10 ισχύουν : ρ=0,785/102 =0,785%, οπότε η απαιτουμένη επιφάνεια αγκύρωσης στους
πτερυγότοιχους είναι:
Αt=1,2N/ρ∙σs = 4.950/0,785x315x10=2,4 m2
όπου συντελεστής 1,2 είναι ικανοτικής σημασίας.
Συνεπώς
σε κάθε πτερυγότοιχο απαιτείται επιφάνεια αγκύρωσης ίση προς
Αt/2=1,2 m2 →0,3x4,0 m2, ήτοι απαιτείται μήκος 4.0 m αγκυρωμένης πλάκας, πάχους 0.30 m.
Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι οι ασκούμενες δράσεις καταναγκασμού στα ακρόβαθρα είναι
ανεξάρτητες του αριθμού των επιμέρους, ανοιγμάτων και κατ’ επέκταση του συνολικού μήκους της
γέφυρας. Τούτο σημαίνει, ότι λόγω της επιβάρυνσης του κόστους των ακροβάθρων η σύνδεση με τα
ακρόβαθρα συμφέρει σε γέφυρες μεγάλου μήκους.
Από την άλλη μεριά, όταν ισχύει αυτό και κριθεί σκόπιμη η πρόβλεψη λειτουργικού κεντρικού αρμού,
τότε η σύνδεση με τα ακρόβαθρα είναι απαλλαγμένη από τις δράσεις καταναγκασμού και αμβλύνεται
δραστικώς το λειτουργικό πρόβλημα χωρίς να χάνεται το αντισεισμικό πλεονέκτημα της σύνδεσης με
τα ακρόβαθρα για το διαμήκη σεισμό, για δε τον εγκάρσιο σεισμό, απαιτείται ενισχυμένη εγκάρσια
δυστρεψία των μεσοβάθρων προς αποτροπήν τυχόν εμφάνισης προβλημάτων σεισμικής στροφής στα
ακρόβαθρα. Υπ’ αυτό το πρίσμα για γέφυρες μεσαίου μήκους, μέχρι και 200 m, είναι εξεταστέα η
περίπτωση της σύνδεσης της πλάκας καταστρώματος με το ένα εκ των ακροβάθρων και πρόβλεψης
λειτουργικού αρμού εις το άλλο. (και εν προκειμένω όχι κατ’ ανάγκη αντισεισμικού).
Έλεγχος σε σεισμό για τα ακρόβαθρα με μονολιθική σύνδεση με την πλάκα καταστρώματος
Η δυναμική απόκριση των γεφυρών στη διαμήκη διεύθυνση (που είναι κρίσιμη), εξαρτάται από τη
συνολική δυναμική σταθερότητα του συστήματος φορέας – ακρόβαθρο – θεμελίωση. Δραστική
μείωση της σεισμικής απαίτησης παρατηρείται, γενικά, όταν εξασφαλίζεται η ευστάθεια του
ακροβάθρου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα προβλήματα λειτουργικότητος λόγω της μονολιθικής
σύνδεσης αντιμετωπίζονται σωστά.
Το σύστημα φορέα – βάθρων ελέγχεται ως ενιαίο για το συνδυασμό σεισμικών δράσεων. Θα πρέπει
να προσδιοριστούν στη διαμήκη διεύθυνση με επαρκή ακρίβεια η ελαστική στήριξη του ακροβάθρου
επί του εδάφους θεμελίωσης, καθώς και η ελαστική στήριξη των τοίχων ανεπιστροφής στην εγκάρσια
διεύθυνση.
Στη διαμήκη διεύθυνση πλήν της δυσμενούς δράσεως των καταναγκασμών (EC-8,2 § 5.5.) θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις δράσεων που περιγράφονται στους οικείους κανονισμούς, ήτοι
οι αντίστοιχες αντιμετρικές περιπτώσεις φορτίσεων με τις ομόφορες σεισμικές δράσεις, δηλαδή (α) οι
ωθήσεις γαιών χωρίς σεισμό (β) ομόφορες μεταβολές ωθήσεων στα δύο βάθρα (γ)ομόφορες
αδρανειακές δράσεις στον φορέα και τα βάθρα (δ) αντίδραση επίχωσης με αντίθετη φορά στο
αντίστοιχο βάθρο. Επίσης οι συμμετρικές περιπτώσεις φόρτισης και με αντίθετες σεισμικές δράσεις
στις εκατέρωθεν ωθήσεις, δηλαδή η στατική ώθηση γαιών (ωθήσεις ηρεμίας) και οι αντίθετες
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μεταβολές ωθήσεων στα δύο βάθρα. Βέβαια απαιτείται να ληφθούν υπόψη και οι ωθήσεις επί των
μεταβατικών επιχωμάτων λόγω των φορτίων κυκλοφορίας. Οι αδρανειακές δυνάμεις του
καταστρώματος και των βάθρων υπολογίζονται με βάση τη φασματική επιτάχυνση Rd(T), εξαρτώμενη
από την ιδιοπερίοδο του συστήματος και με συντελεστή μετελαστικής συμπεριφοράς q ίσο με 1,5.
Εάν η εξωτερική πλευρά του ακροβάθρου είναι βυθισμένη κατ’ ελάχιστο 80% σε αδιατάραχτο
έδαφος, μπορεί να θεωρηθεί εγκιβωτισμένη σε αυτό, οπότε οι αδρανειακές δυνάμεις μπορούν αν
υπολογισθούν με βάση την εδαφική επιτάχυνση «α» χωρίς φασματική ενίσχυση και με q=1.
Εφαρμογή
Η γέφυρα της Εγνατίας Οδού επί του ποταμού Νέστου, (Σχ.8), μελετήθηκε αρχικώς από το γραφείο
μελετητών DENCO (Β. Κόλιας) ως προκατασκευασμένη γέφυρα με πρόβλεψη σεισμικής μόνωσης,
μέσω της αξιοποίησης των ελαστομεταλλικών εφεδράνων με στόχο την αύξηση της ιδιοπεριόδου του
συστήματος και κατ’ επέκταση τη δραστική μείωση των αδρανειακών σεισμικών δράσεων.

Σχ. 8, Αεροφωτογραφία της γέφυρας Νέστου (Εγνατία Οδός)
Το μεγάλο μήκος των 456 μέτρων της γέφυρας οδήγησε τον πρώτο μελετητή στην πρόβλεψη ενός
κεντρικού εσωτερικού αρμού, εκτός των δύο ακραίων, στη συνεχή πλάκα καταστρώματος που
πάντοτε για λόγους άρσεως της υπολογιστικής αοριστίας επιλέγεται στα εν λόγω έργα.
Μεταγενέστερες διαπιστώσεις που αφορούν στην εκδήλωση πιθανής ρευστοποίησης του εδάφους της
κοίτης του ποταμού, οδήγησαν τον κύριο του έργου (Εγνατία Οδός Α.Ε.) σε συντηρητικότερη
επιλογή, οπότε αποφασίστηκε περαιτέρω θωράκιση της γέφυρας με την πρόβλεψη εξυγίανσης του
εδάφους προς άρση του κινδύνου ρευστοποίησης, καθώς και εγκατάσταση δεύτερου συστήματος
σεισμικής υποστήριξης μέσω αποσβεστήρων με μελετητή το γραφείο ΔΟΜΗ (Σ. Σταθόπουλος).
Η εν λόγω γέφυρα απετέλεσε αντικείμενο εφαρμογής της παρούσας εργασίας και εξετάστηκαν τρεις
περιπτώσεις ανασχεδιασμού της γέφυρας οι οποίες περιγράφονται ως εξής:
1) Η πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει, όπως και η αρχική μελέτη, σύστημα σεισμικής μόνωσης μέσω
ελαστομεταλλικών εφεδράνων, αλλά διαφοροποιείται από την αρχική στο θέμα των κορμών των
μεσοβάθρων.
Τα μεσόβαθρα στην αρχική μελέτη, αλλά και στην επόμενη που ακολούθησε, σχεδιάστηκαν ως
συμπαγούς διατομής πάχους 2,5 m. Στην παρούσα εργασία, έγινε επιλογή διδύμων λεπίδων πάχους
0,75 m έκαστη με το μεταξύ τους κενό να έχει πλάτος 1,0 m.
Επίσης υπήρξε μια επιπλέον διαφοροποίηση στην πρώτη περίπτωση σε σχέση με το αρχικό σύστημα
η οποία συνίσταται στην κατάργηση του εσωτερικού αρμού.
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2) Η δεύτερη περίπτωση εναλλακτικού σχεδιασμού που εξετάστηκε διαφέρει από την πρώτη κατά το
ότι πλην του εσωτερικού αρμού καταργήθηκαν και οι ακραίοι, με αποτέλεσμα η συνεχής πλάκα
καταστρώματος να συνδέεται μονολιθικά με τα ακρόβαθρα. Με τον τρόπο αυτό λύεται σε απόλυτο
βαθμό το αντισεισμικό πρόβλημα της γέφυρας, καθώς οι σεισμικές καταπονήσεις για το διαμήκη
σεισμό εκμηδενίζονται, ενώ για τον εγκάρσιο υπάρχει το πλεονέκτημα του τοιχοειδούς της διατομής
των μεσοβάθρων και το χαμηλό τους ύψος.
Ωστόσο, παρά την απαλλαγή από το αντισεισμικό πρόβλημα με την επιλογή αυτή δημιουργήθηκε το
οξύ πρόβλημα λειτουργικών καταναγκασμών για το σύστημα, καθώς η παρεμπόδιση των συστολοδιαστολών λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών,ξήρανσης και ερπυσμού προκαλεί ισχυρές αξονικές
εφελκυστικές καταπονήσεις στη συνεχή πλάκα καταστρώματος. Σημειώνεται ότι οι επιρροές της
αύξησης και της μείωσης της θερμοκρασίας σε αυτά τα έργα είναι ασύμμετρες, επειδή η αύξηση της
θερμοκρασίας και η συνεπαγόμενη διαστολή εξουδετερώνονται από τις ισοδύναμες με πτώση της
θερμοκρασίας συστολές ένεκα ξήρανσης του σκυροδέματος και ερπυσμού της πλάκας του
καταστρώματος.
Το πρόβλημα των καταναγκασμών αντιμετωπίστηκε μέσω της αποδέσμευσης της πλάκας
καταστρώματος από τις προκατασκευασμένες δοκούς στα άκρα των φατνωμάτων και σε μήκος 6,0 m
προς κάθς πλευρά. Αυτή η αποδέσμευση αφενός μεν δε δημιουργεί πρόβλημα στην εγκάρσια
λειτουργία της πλάκας καταστρώματος, η οποία εξακολουθεί να στηρίζεται επί των δοκών, αφετέρου
προσδίδει στη διαμήκη διεύθυνση της πλάκας καταστρώματος και χαρακτηριστικά ελκυστήρα, ο
οποίος διαθέτει το πλεονέκτημα της ελεγχόμενης ρηγμάτωσης προκειμένου να εκτονωθούν οι
συνέπειες του καταναγκασμού.
Βεβαίως συνεπάγεται την εμφάνιση σημαντικών καταπονήσεων της τάξεως των 5000 kN στα
ακρόβαθρα, των οποίων η ευστάθεια έπρεπε να εξασφαλισθεί οπότε το κόστος αυτών είναι ελαφρώς
αυξημένο.
3) Στην τρίτη περίπτωση ανασχεδιασμού διατηρείται ο εσωτερικός κεντρικός αρμός της πλάκας
καταστρώματος η οποία, όμως, συνδέεται μονολιθικά με τα ακρόβαθρα.
Με αυτή την επιλογή υποκαθίστανται αδαπανώς οι αποσβεστήρες, που είχαν προβλεφθεί στην
εφαρμοσθείσα μελέτη, καθώς αξιοποιούνται προς τούτο μεταβατικά επιχώματα, για το διαμήκη
σεισμό και το πάχος των εφεδράνων της σεισμικής μόνωσης κατέστη δυνατό να περιοριστεί
δραστικά, καθώς αυτό έχει καθορισθεί με βάση λειτουργικά κριτήρια και όχι σεισμικά.
Για τις τρεις περιπτώσεις ανασχεδιασμού έγιναν προσομοιώματα ερειδόμενα επί κατάλληλων
ρεαλιστικών παραδοχών, οπότε προέκυψαν για τις κρίσιμες φορτίσεις οι καταπονήσεις του
συστήματος και εξ’ αυτών οι αντίστοιχες αδρομερείς διαστασιολογήσεις προς εξακρίβωση του
εφικτού ή μη των παρεμβάσεων που έγιναν στο σύστημα της γέφυρας που κατασκευάστηκε, οπότε
προέκυψαν και τα εξής ενδιαφέροντα συμπεράσματα:
1) Όπως ήταν αναμενόμενο η κατάργηση του εσωτερικού αρμού στην πρώτη περίπτωση
ανασχεδιασμού δε δημιούργησε πρόσθετες αντισεισμικές απαιτήσεις καθόσον η προέλευση του εν
λόγω αρμού είχε σχέση με λειτουργικά προβλήματα, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμη διαμήκης όπλιση της
πλάκας καταστρώματος όχι μόνον στις θέσεις των πλακών σύνδεσης, αλλά και σε κάποια μήκη
εκατέρωθεν αυτών με τους ελάχιστους οπλισμούς ρηγμάτωσης.
2) Η σύνδεση της συνεχούς πλάκας καταστρώματος και με τα ακρόβαθρα, χωρίς την παρουσία
εσωτερικού αρμού, άμβλυνε δραστικά το διάμηκες σεισμικό πρόβλημα και έφερε προς αντιμετώπιση
το δύσκολο πρόβλημα των λειτουργικών καταναγκασμών, το οποίο ωστόσο αντιμετωπίσθηκε
επιτυχώς μέσω των απελευθερωμένων από τις δοκούς ζωνών της πλάκας καταστρώματος στα άκρα
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των φατνωμάτων. Απαιτήθηκαν βεβαίως ενίσχυση του διαμήκους εφελκυόμενου οπλισμού προς
μείωση του εύρους των ρωγμών στις εν λόγω ζώνες, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων για την
εξασφάλιση της ευστάθειας των καταπονουμένων λειτουργικώς και σεισμικώς ακροβάθρων.
3) Η τρίτη περίπτωση ανασχεδιασμού έδειξε, ότι μέσω της σύνδεσης της πλάκας καταστρώματος με
τα ακρόβαθρα τον ρόλο των διαμήκων αποσβεστήρων είναι δυνατόν να αναλάβουν τα μεταβατικά
επιχώματα και των εγκαρσίων stoppers, ενώ και τα πάχη των εφεδράνων μειώνονται δραστικά όπως
και στη δεύτερη περίπτωση ανασχεδιασμού καθώς αυτά αρκεί να ανταποκρίνονται στις πολύ λιγότερο
απαιτητικές, ως προς τις αντισεισμικές, λειτουργικές συνθήκες.
4) Η τμηματική απελευθέρωση της πλάκας καταστρώματος στα ακραία τμήματα των δοκών
κατέστησε το σύστημα πολύ πιο ευπροσάρμοστος συνθήκες ρευστοποίησης, καθώς και σε συνθήκες
εμφάνισης καθέτου σεισμικού ρήγματος στη θέση της γέφυρας.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
Ως σημαντικότερα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση της προτάσεως, που
έγινε με στόχο τη βελτίωση της αντισεισμικότητας των γεφυρών προκατασκευασμένων δοκών και
συνίσταται στη μονολιθική σύνδεση της πλάκας καταστρώματος και με τα ακρόβαθρα, αναφέρονται
τα εξής:
1. Προέκυψε για τον φορέα και ειδικότερα για την πλάκα καταστρώματος ένα αναλυτικό
προσομοίωμα προσδιορισμού της εκ των λειτουργικών καταναγκασμών εντάσεως αυτής,
αξονικής εφελκυστικής και καμπτικής.
2. Προέκυψε με άκρως συντηρητικές επιλογές (εύρος ρωγμών κάτω του 0,1 mm) μια
κλιμακούμενη διαμήκης όπλιση της συνεχούς πλάκας καταστρώματος, η οποία δεδομένης της
τυποποιημένης γεωμετρίας των εν λόγω γεφυρών είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως γενικής
εφαρμογής ή εν πάση περιπτώσει λύση – αναφοράς για οποιαδήποτε γέφυρα αυτού του
είδους. Η προτεινόμενη λύση επιδέχεται, οπωσδήποτε δραστική ελάφρυνση.
3. Ένας ενισχυμένος τύπος ακλόνητου ακροβάθρου με κατάλληλη μορφολογία προς ανάληψη
των εντάσεων των καταναγκασμών.
4. Προέκυψε, ότι οι λειτουργικώς απαιτούμενοι διαμήκεις οπλισμοί της πλάκας καταστρώματος
υπερκαλύπτουν τις αντισεισμικές ανάγκες της ως δίσκου. Το ίδιο ισχύει και για τα ακρόβαθρα
τα οποία μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αντισεισμικές απαιτήσεις και με ικανοτικά κριτήρια.
5. Η επιβάρυνση λόγω αυξήσεως του κόστους των ακλονήτων ακροβάθρων και της διαμήκους
οπλίσεως της πλάκας καταστρώματος αποτελεί πολύ μικρό ποσοστό της μειώσεως του
αρχικού και του μακροπρόθεσμου κόστους, που προέρχεται από την δραστική μείωση της
σεισμικής καταπονήσεως των μεσοβάθρων και του όγκου των ελαστομεταλλικών εφεδράνων,
καθώς και από την πλήρη κατάργηση των αρμών.
6. Η πρόταση αφορά, κυρίως, στις γέφυρες μεγάλων μηκών, καθώς οι δράσεις καταναγκασμού
στα ακρόβαθρα είναι ίδιες για τα μικρά και μεγάλα μήκη γεφυρών.
7. Πλην των οικονομικών είναι δυνατόν να προέλθουν αφενός αισθητικής φύσεως
πλεονεκτήματα λόγω της δυνατότητας λεπτύνσεως των μεσοβάθρων και αφετέρου χρηστικής
ανέσεως λόγω της πλήρους απαλλαγής του καταστρώματος από τους αρμούς.
Το «plus ultra» συνεχίζει να ισχύει, καθόσον η κατατεθείσα πρόταση επιδέχεται βελτιώσεις για τον
τύπο γεφυρών που εξετάστηκε και για τον οποίο κατατέθηκε, αλλά και, ενδεχομένως, προσαρμογή σε
άλλους τύπους αντισεισμικών γεφυρών.
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