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Εισαγωγή
Ως μονολιθικές χαρακτηρίζονται οι γέφυρες χωρίς αρμούς και εφέδρανα (Burke, 2009). Διαθέτουν
σημαντικά πλεονεκτήματα σε όλο το φάσμα των αρχών που πρέπει να διέπουν τις σύγχρονες
κατασκευές και κατεξοχήν σέβονται και ενσωματώνονται άριστα στο περιβάλλον (Pötzl, Schlaich and
Schäfer, 1996). Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι οι μονολιθικές γέφυρες αποτελούν σήμερα την
πλέον επιθυμητή λύση στην κατασκευή των γεφυρών καθώς διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα
αναφορικώς με την οικονομία, την ασφάλεια έναντι σεισμού, τη λειτουργικότητα και την αισθητική
(Maruri & Petro, 2004; Hassiotis and Roman, 2005). Συγκεκριμένα, αποτελούν το υπόδειγμα για μία
στιβαρή γέφυρα σκυροδέματος (Pötzl, 1996) καθώς διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: (α)
Πλεόνασμα αντοχής, δηλαδή οι μονολιθικοί κόμβοι κάνουν το στατικό σύστημα της γέφυρας
υπερστατικό και της προσδίδουν επιπλέον πλεόνασμα αντοχής, (β) ανθεκτικότητα σε διάρκεια, (γ)
προσανατολισμό του σχεδιασμού προς τις τροχιές των τάσεων, υπό την έννοια ότι αποφεύγονται
γεωμετρικές ασυνέχειες, π.χ. απότομες αλλαγές διατομών, προς χάριν συνεχών δομικών στοιχείων,
ελαχιστοποιούνται οι απότομες αυξήσεις τάσεων και η πιθανότητα εμφάνισης ρωγμών, (δ)
αποκατάσταση, δηλαδή στοιχεία τα οποία είναι επιρρεπή σε φθορά, π.χ. στηθαία, κράσπεδα
πεζοδρομίων και οδόστρωμα πρέπει να μπορούν να αντικατατασταθούν. Ωστόσο όσο λιγότερα είναι
τα αντικαθιστάμενα στοιχεία τα οποία περιέχει μία γέφυρα, τόσο μικρότερη είναι και η συντήρηση
που χρειάζεται.
Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, οι αρμοί και τα εφέδρανα ήταν ακόμη άγνωστα στους κατασκευαστές
γεφυρών. Η χρήση όμως του σιδηροπαγούς σκυροδέματος και κατά συνέπεια, η αύξηση του μήκους
των ανοιγμάτων, έκαναν αναγκαία την ανάπτυξή τους, έτσι ώστε να μειωθεί η υπερστατικότητα του
προβλήματος και να διευκολυνθεί η κατασκευή της γέφυρας. Ωστόσο η καθιέρωση χρήσης
εφεδράνων και αρμών στις γέφυρες ώστε αυτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εκτόνωση των
συστολοδιαστολών, που δημιουργούνται λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών (CEN, 2003), διαφορικής
καθίζησης, συστολής ξήρανσης κλπ. (Arockiasamy and Sivakumar 2005) εισήγαγε ευπαθή σημεία
στις γέφυρες.
Σε περιπτώσεις συμβατικών γεφυρών των οποίων το κάτω πέλμα του φορέα βρίσκεται σε ύψος
μεγαλύτερο των 10 μέτρων από το έδαφος, η προσφυγή στην προκατασκευή αποτελεί την οικονομικά
συμφερότερη λύση καθόσον το κόστος των ικριωμάτων καθιστά την χυτή επί τόπου προσφυγή
ασύμφορη. Επιπλέον η χρήση εναλλακτικών μεθόδων κατασκευής (Chen and Duan 1999) όπως η
σταδιακή προώθηση του φορέα, η χρήση προωθούμενου φορείου και η προβολοδόμηση (Kwak and
Son, 2004; Lucko and De La Garza 2003), παρά των πολλών και σημαντικών πλεονεκτημάτων που
αυτές παρουσιάζουν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «μέθοδοι πολυτελείας», καθόσον αυξάνουν
δραματικά το συνολικό κόστος κατασκευής της γέφυρας.
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Είναι γνωστά τα σημαντικά πλεονεκτήματα της προκατασκευής (CEB-FIB, 2004), ωστόσο, από την
άλλη μεριά είναι επίσης γνωστά τα πολλά μειονεκτήματα αυτής, από τα οποία απαριθμούνται, από
πολλά ολίγα, η συνήθης μέτρια αισθητική του αποτελέσματος, η ανάγκη χρησιμοποιήσεως
εφεδράνων, η χρήση των οποίων επιτείνει την ανομοιογένεια του φέροντος οργανισμού, και φορτώνει
τη γέφυρα με εξαρτήματα τα οποία έχουν χρόνο ζωής συνήθως μικρότερο από αυτό του
σκυροδέματος. Ειδικά σε παραθαλάσσια κλίματα ή περιοχές όπου οι γέφυρες είναι εκτεθειμένες σε
χλωριοπροϊόντα, π.χ. από το αλάτι του δρόμου σε περιόδους παγετών, η επακόλουθη φθορά των
εφεδράνων αλλά και των αρμών αποτελεί αναπόφευκτο φαινόμενο. Σημαντική συνέπεια των
προαναφερθέντων μειονεκτημάτων αποτελεί το γεγονός ότι το κόστος συντήρησης στο χρόνο ζωής
του έργου είναι της ίδιας τάξεως με το κόστος κατασκευής, το οποίο κόστος κατασκευής ούτως ή
άλλως είναι μεγαλύτερο ανά τετραγωνικό μέτρο από εκείνο των χυτών επί τόπου γεφυρών.
Αναφορικά με την αντισεισμική θωράκιση των προκατασκευασμένων γεφυρών αναφέρεται ότι το μη
πλάστιμο του φέροντος οργανισμού τους καθηλώνει την αποδεκτή τιμή του συντελεστού
συμπεριφοράς q στην τιμή q=1,5 (CEN, 2003) σε αντίθεση με τις χυτές επί τόπου περιπτώσεις οι
οποίες κατά κανόνα και λόγω υψηλού βαθμού υπερστατικότητας που διαθέτουν είναι δυνατόν να
αξιοποιήσουν q κατά πολύ μεγαλύτερο της μονάδας (CEN, 2003). Βεβαίως οι προκατασκευασμένες
γέφυρες μέσω της σεισμικής μόνωσης που παρέχουν τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα είναι δυνατόν με
την αυξημένη προκύπτουσα ιδιοπερίοδο να υποβιβάσουν το μέγεθος των αδρανειακών σεισμικών
δράσεων σε παραπλήσιο ύψος (Kawashima, 2004). Επιπλέον στη γενική περίπτωση στην οποία οι
μονωτήρες προσφέρουν και σημαντική αύξηση της απόσβεσης επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της
σεισμικής έντασης και ουσιαστικά εξαλείφεται η πιθανότητα εμφάνισης βλάβης στην ανωδομή και
στην υποδομή. Αυτό όμως καθίσταται ασύμφορο, καθώς τα εφέδρανα αφενός κοστίζουν και αφετέρου
πληρώνονται πολλές φορές στη διάρκεια ζωή της γέφυρας. Συνεπώς, μία δυνατότητα παραγωγής
μονολιθικού αποτελέσματος και σε υψηλές γέφυρες με φθηνό κόστος αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα
για τη σύγχρονη γεφυροποιία. Ειδικότερα, εάν θεωρηθεί ότι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι η
ασφάλεια, η ανθεκτικότητα στο χρόνο, η λειτουργικότητα, η αισθητική, η ένταξη στο περιβάλλον, η
οικονομία και η κατασκευασιμότητα (Maruri & Petro, 2004), στα οποία συνοψίζονται απολύτως οι
επιθυμητές ιδιότητες μίας κατασκευής, η βελτιστοποίηση στο πλαίσιο μιας έρευνας αυτών
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος, έμφαση πρέπει να δοθεί στο θεωρητικό
σχεδιασμό της κατασκευής, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα λειτουργικότητας, που
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας
παρουσιάζεται ένας νέος, καινοτόμος τρόπος κατασκευής ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα
κατασκευής μονολιθικών γεφυρών για ύψος μεγαλύτερο των 10m, όπου τα 10m θεωρούνται το όριο
ύψους που μπορούν να αξιοποιηθούν μεταλλότυποι εδραζόμενοι στο έδαφος.
Περιγραφή των προτεινομένων κατασκευαστικών φάσεων
Όπως και στη συμβατική διαδικασία κατασκευής γεφυρών με πολλά ανοίγματα, και στην προκειμένη
περίπτωση η κατασκευή της γέφυρας γίνεται κατά τμήματα, γεγονός που επηρεάζει και την
υπολογιστική διαδικασία. Αδρομερώς περιγραφόμενες οι φάσεις κατασκευής έχουν ως εξής:
Φάση 1η
Προηγείται η κατασκευή των βάθρων περίπου μέχρι το ύψος του φορέα με το γνωστό συμβατικό
τρόπο. Σημειώνεται ότι το προς γεφύρωση άνοιγμα, όπως και στην περίπτωση των συμβατικών
(χυτών επί τόπου και προκατασκευασμένων) γεφυρών διαιρείται σε ίσα επί μέρους ανοίγματα
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(φατνώματα) μήκους της τάξεως των 35m με εξαίρεση τα ακραία εξ αυτών τα οποία είναι μικρότερα
με μήκος περίπου τα 2/3 του αντιστοίχου των εσωτερικών.
Φάση 2η
Έπεται η συμπλήρωση των μεσοβάθρων με οριζόντιους αμφίπλευρους συμμετρικούς προβόλους
μεταβλητής διατομής και μήκους 12m. Για την κατασκευή καθώς ευρίσκονται σε μεγάλο ύψος και
δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μεταλλοτύπων εδράσεως στο έδαφος, χρησιμοποιείται
αυτοφερόμενος μεταλλότυπος, ο οποίος περιγράφεται ως εξής:
Ο μεταλλότυπος είναι μία κατασκευή που έχει σαν σκοπό να δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός
δαπέδου εργασίας σε πολύ μεγάλος ύψος, ανεξάρτητα από το ύψος του μεσόβαθρου, και αποτελείται
από ένα σύστημα μεταλλικών δοκών που διακρίνονται σε κύριες και δευτερεύουσες.
Το βάρος του νωπού σκυροδέματος των προβόλων μεταβλητού ύψους (0,80 -2,25m) φέρεται από δύο
τριάδες ανά πρόβολο δοκών IPE360 μήκους 12,0m, οι οποίες στηρίζονται ως προέχουσες δοκοί
αφενός στον κορμό του οικείου μεσοβάθρου και αφετέρου σε ισάριθμες αντηρίδες διατομής
τετραγωνικών κοίλων ελατών προφίλ QHS, Σχήμα 1. Το άλλο άκρο των αντηρίδων στηρίζεται επί του
κορμού του μεσοβάθρου, ενώ οι αναπτυσσόμενοι αξονικοί εφελκυσμοί στις οριζόντιες δοκούς IPE,
αλληλοïσορροπούνται από τους αντίστοιχους που αναπτύσσονται στις συμμετρικές προς αυτές
δοκούς του άλλου άκρου, Σχήμα 2. Το ίδιο συμβαίνει με τις οριζόντιες συνιστώσες των στηρίξεων
των αντηρίδων επί των κορμών. Αμφότερες οι ως ανωτέρω αλληλοεξουδετερώσεις συμβαίνουν υπό
την προϋπόθεση ότι η σκυροδέτηση στους εκατέρωθεν προβόλους γίνεται εις τρόπον ώστε τα
αποτιθέμενα ανά πάσα στιγμή φορτία σκυροδέματος να είναι περίπου συμμετρικά.
Οι δευτερεύουσες δοκοί, διατομής υψίκορμων ελατών προφίλ με παράλληλα πέλματα IPE και
πλατύπελμων ελατών προφίλ HEA, τοποθετούνται επάνω στις κύριες σε κατάλληλες θέσεις με απλή
έδραση. Το δάπεδο εργασίας τοποθετείται επάνω στις δευτερεύουσες δοκούς.
Ο μεταλλότυπος χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ξυλοτύπων και τη σκυροδέτηση 12 μέτρων του
καταστρώματος εκατέρωθεν κάθε μεσόβαθρου.
Μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος ακολουθεί σε εύλογο χρόνο η τάνυση των τενόντων, που
έχουν τοποθετηθεί στο άνω πέλμα των προβόλων και η αφαίρεση των μεταλλοτύπων. Όσον αφορά το
μέγεθος της δύναμης προεντάσεως και γενικότερα της καμπτικής οπλίσεως των προβόλων, αυτή θα
πρέπει να ανταποκρίνεται στις κανονιστικές απαιτήσεις όπλισης έναντι της μέγιστης ροπής που μέλλει
να αναπτυχθεί στη στήριξη κατά τη λειτουργία της γέφυρας, Σχήμα 3. Στο κάτω πέλμα για
αισθητικούς λόγους, δίνεται καμπύλη (παραβολική) γεωμετρία, η οποία για κατασκευαστικούς λόγους
μετατρέπεται σε πολυγωνική και οπλίζεται με ράβδους μήκους 7m.
Φάση 3η
Η φάση αυτή αφορά στη συμπλήρωση των μεταξύ των αμφίπλευρων προβόλων τμημάτων, η
σκυροδέτηση των οποίων γίνεται με τη βοήθεια αναρτημένου μεταλλοτύπου από τα άκρα των
απέναντι προβόλων. Η περιγραφή του μεταλλοτύπου έχει ως εξής:
Τους κύριους φορείς αυτού αποτελούν δύο μεταλλικά δικτυώματα τα οποία αναρτώνται στα άκρα
τους από τα άκρα των προβόλων με τη βοήθεια ράβδων υψηλής αντοχής τύπου Dywidag, Σχήμα 4.
Επί αυτών εδράζονται εγκαρσίως δοκοί χάλυβα μορφής, οι οποίες φέρουν το σανίδωμα, επί του
οποίου γίνεται η σκυροδέτηση, Σχήμα 5. Επ’ αυτού τοποθετούνται οι συμβατικοί οπλισμοί, που
προκύπτουν βάσει της μέγιστης ροπής του ανοίγματος για πλήρη φόρτιση της γέφυρας. Σημειώνεται
ότι χάρη στη μεταβλητότητα των διατομών στα φατνώματα προκαλείται έντονη ανακατανομή των
ροπών σε αυτά με αποτέλεσμα τη μεγέθυνση των ροπών των στηρίξεων, οι οποίες
διαστασιολογούνται ως προεντεταμένες και δραστική μείωση των ροπών ανοιγμάτων, τα οποία
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχ. 1 Λεπτομέρειες αυτοφερόμενου μεταλλότυπου κατασκευής των φορέων ταυ των μεσοβάθρων,
(α) διαμήκης τομή, (β),(γ) στήριξη και όψη αντηρίδων και (δ) άνοψη επιπέδου σκυροδέτησης.
διαστασιολογούνται ως οπλισμένα, αφιεμένων προς τούτο των αναγκαίων αναμονών στους
προβόλους, Σχήμα 4.
Η σκυροδέτηση μετά την εγκατάσταση των μεταλλοτύπων και την τοποθέτηση των προκυψάντων
οπλισμών, ή και προ αυτών, απαιτεί τη λήψη ειδικών μέτρων λόγω της μεγάλης ευαισθησίας των
συστημάτων έναντι μη συμμετρικών φορτίσεων. Αυτό οδηγεί είτε σε ελεγχόμενη χρήση αντιβάρων
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είτε σε ανάγκη σύγχρονης διάστρωσης όλων των ενδιάμεσων τμημάτων του φορέα με ελεγχόμενο
μέγιστο όριο της ασυμμετρίας της φόρτισης σε κάθε βάθρο. Το τελευταίο απαιτεί διαθεσιμότητα όλων
των αντιστοίχων ξυλοτύπων και δικτυωτών δοκών. Επίσης το μεγάλο μήκος των προβόλων
επιβαρύνει την προένταση και την επιπόνηση, στη φάση κατασκευής, του τμήματος του φορέα πάνω
από τα βάθρα και απαιτεί ελεγχόμενη σύγχρονη διάστρωση των προβόλων καθώς και έλεγχο των
λεπίδων για τις οριζόντιες αντιδράσεις των τριγώνων των αντηρίδων. Ωστόσο η χρήση των αντιβάρων
ναι μεν λύνει το πρόβλημα όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω, ωστόσο στην ουσία περιορίζει στο
ελάχιστο τα πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα της προτεινόμενης μεθόδου. Ως κύριο μέτρο

Σχ. 2 Σκαρίφημα διάταξης συμβατικών οπλισμών και οπλισμών προεντάσεως φορέα.

Σχ. 3 Σκαρίφημα διάταξης συμβατικών οπλισμών και οπλισμών προεντάσεως φορέα.

Σχ. 4 Σκαρίφημα διάταξης μεταλλικών δικτυωμάτων αναρτώμενων επί οπλισμών υψηλής αντοχής
Dywidag - Τομή.

ΕΠΕΣ

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

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

προστασίας λαμβάνεται η ακινητοποίηση του άκρου του συμμετρικού προβόλου, όταν σκυροδετείται
το πρώτο, μειωμένου ανοίγματος φάτνωμα. Ως μέσο ακινητοποιήσεως χρησιμοποιούνται ράβδοι
Dywidag μεγάλου μήκους που ενεργούν ως ελκυστήρες, με το ένα άκρο τους στο άκρο του προς το
δεύτερο φάτνωμα άκρο του προβόλου και το άλλο «βιδωμένο» σε «μούφα» αγκυρωμένη σε
μικροπάσαλλο καταλλήλου μήκους, ο οποίος αντιστέκεται όσο χρειάζεται χάρη στην τριβή με το
έδαφος. Η σκυροδέτηση του πρώτου φατνώματος, κατά κανόνα μπορεί, μετά την αναγκαία
ακινητοποίηση του κρισίμου άκρου, να γίνει με μεταλλοτύπους εδραζομένους στο έδαφος, Σχήμα 6.
Κατόπιν μπορεί να ακολουθήσει η σκυροδέτηση του δευτέρου φατνώματος αφού ακινητοποιηθεί το
άκρο του συμμετρικού προβόλου του τρίτου φατνώματος, με τη χρησιμοποίηση και αγκύρωση των
ίδιων ράβδων Dywidag σε δύο νέους μικροπασάλλους που κατασκευάζονται στο επόμενο (τρίτο)
φάτνωμα κ.ο.κ.
Σημειώνεται ότι επειδή οι μικροπάσαλλοι θα κατασκευαστούν ούτως ή άλλως μπορούν οι ίδιοι να
αξιοποιηθούν και κατά τη σκυροδέτηση των αμφιπλεύρων προβόλων απαλλασσομένου του
προβλήματος της ευαισθησίας κατά τη σκυροδέτηση αυτών.

Σχ. 5 Σκαρίφημα διάταξης μεταλλικών δικτυωμάτων αναρτώμενων επί οπλισμών υψηλής αντοχής
Dywidag - Όψη.
Παρουσίαση της γέφυρας αναφοράς
Η προτεινόμενη μέθοδος εφαρμόστηκε επί πραγματικής γέφυρας. Η μεθοδολογία διερεύνησης
περιλαμβάνει τη σύγκριση γέφυρας που έχει κατασκευαστεί ως μονολιθική βάσει της πρότασης της
παρούσας, με γέφυρα-αφετηρία, με στόχο τη διαπίστωση του εφικτού της κατασκευής και την
επιρροή που αυτή έχει στην αντισεισμική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα στο χρόνο, τη λειτουργική
απόκριση, την αισθητική, την ένταξη στο περιβάλλον, την οικονομία και την κατασκευασιμότητα. Για
τους σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιήθηκε μία γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ η μελέτη της
οποίας έχει πραγματοποιηθεί από τη μελετητική εταιρεία ΜΕΤΕ – ΣΥΣΜ Α.Ε. Η γέφυρα αυτή δίνεται
σε κατά μήκος τομή στο Σχήμα 7(α) και αξιοποιήθηκε ως γέφυρα- αφετηρία στην παρούσα έρευνα.
Το συνολικό της µήκος είναι L=177,5m και αποτελείται από πέντε ανοίγματα, δύο ακραία μήκους
34,75m και τα υπόλοιπα τρία των 36,0m. Η διατομή του καταστρώματος συντίθεται από έξι
προκατασκευασμένες, προεντεταμένες δοκούς μορφής διπλού ταύ, ύψους 2,0m σε αξονικές
αποστάσεις 2,50m και από την πλάκα του καταστρώματος πάχους 0,25m. Η πλάκα καταστρώματος
διαμορφώνεται από προκατασκευασμένες πλάκες πάχους 0,10m, που στηρίζονται στο πάνω πέλμα
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Σχ.6 Φάσεις κατασκευής της γέφυρας
των δοκών, και χυτή επί τόπου στρώση πάχους 0,15m. Η έδραση του καταστρώματος στα μεσόβαθρα
γίνεται μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Στις θέσεις των ακροβάθρων, Σχήμα 7(β), το
κατάστρωμα εδράζεται επίσης επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Τα μεσόβαθρα, Σχήμα 7(γ), είναι
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κυκλικής δακτυλιοειδούς διατομής εξωτερικής διαμέτρου 3,0 m και εσωτερικής 2,0 m και η
θεμελίωση τους γίνεται σε ομάδα 3 x 3 πασσάλων των οποίων η διάμετρος είναι 1,0m, Σχήμα 7(δ). Η
γέφυρα είναι θεµελιωµένη σε έδαφος κατηγορίας Β και σε Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας ΙΙ
(αg=0,24g) (ΕΑΚ, 2000). Ο συντελεστής σπουδαιότητας είναι γΙ=1,00 ενώ ο συντελεστής
συμπεριφοράς έχει την τιμή q=1,00 τόσο στη διαμήκη όσο και στην εγκάρσια διεύθυνση.

Σχ. 7 (α) Κατά μήκος τομή της γέφυρας αναφοράς, (β) διατομή του φορέα στο άνοιγμα, (γ) διατομή
μεσοβάθρου και (δ) θεμελίωση μεσοβάθρου
Περιγραφή της μονολιθικής γέφυρας
Η γέφυρα του Σχήματος 7, ανασχεδιάζεται ως χυτή επί τόπου με μονολιθικές συνδέσεις μεταξύ
φορέα-βάθρων, αξιοποιώντας την προτεινόμενη της παρούσας εργασίας μέθοδο κατασκευής. Ο
φορέας της γέφυρας συνδέεται μονολιθικά με τα μεσόβαθρα.
Μεσόβαθρα - Ακρόβαθρα: Τα μεσόβαθρα κατασκευάζονται με τη χρήση ξυλοτύπων εδραζόμενων
στο έδαφος. Σε απόσταση ίση με 9,30m από το την κεφαλή του μεσόβαθρου-έναρξη καταστρώματος
προβλέπεται μία οπή διαστάσεων 0,80m x 0,10m x 0,40m με σκοπό τη στήριξη του μεταλλοτύπου,
καθώς εκεί θα «σφηνωθεί» η λοξή αντηρίδα διατομής QHS, Σχήμα 1(β). Στη θέση αυτή θα
τοποθετηθεί ένα μεταλλικό στοιχείο, διατομής ελατού προφίλ [U], μήκους 80 εκατοστών. Σε αυτό το
σημείο θα υπάρξει μια ειδική διαμόρφωση των εγκάρσιων και διαμηκών οπλισμών του μεσόβαθρου,
Σχήμα 1(β).
Τα ακρόβαθρα σκυροδετούνται με ξυλότυπους εδραζόμενους στο έδαφος, ο κορμός τους αποτελείται
από δύο τοιχώματα-λεπίδες, τα οποία συνδέονται μονολιθικά με τον φορέα.
Πριν τη σκυροδέτηση των μεσοβάθρων και ακροβάθρων πραγματοποιείται η κατασκευή της
πασσάλων και κεφαλόδεσμων της θεμελίωσης.
Κατάστρωμα: Μετά την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης των μεσόβαθρων και αφού έχει σκληρυνθεί
επαρκώς το σκυρόδεμα, ακολουθεί η σκυροδέτηση του καταστρώματος. Αρχικά γίνεται ταυτόχρονα η
σκυροδέτηση των πρώτων 12m εκατέρωθεν του μεσόβαθρου, με σκοπό να μην υπάρχουν προβλήματα
στο βάθρο λόγω ανισοκατανομής του βάρους.
Σε αυτό το στάδιο κρίνεται σκόπιμη η αποφυγή σκυροδέτησης στη θέση που θα τοποθετηθεί ο
οπλισμός υψηλής αντοχής Dywidag ο οποίος απέχει 11,40m από την παρειά του τοιχώματος του
μεσοβάθρου και 3,30m από τα φτερά της διατομής του καταστρώματος και για μία κυκλική διατομή
διαμέτρου ίση με 0,0635m, Σχήμα 8. Σε αυτό το σημείο θα τοποθετηθεί σωλήνας τέτοιας διαμέτρου.
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Μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος των προβόλων γίνεται η τάνυση των τενόντων. Εν συνεχεία
γίνεται η σκυροδέτηση του υπόλοιπου τμήματος του καταστρώματος, ξεκινώντας διαδοχικά από το
πρώτο ακρόβαθρο προς το πρώτο μεσόβαθρο με χρήση ξυλοτύπων εδραζόμενων επί του εδάφους. Στο
Σχήμα 9 παρουσιάζονται οι διατομές του φορέα στο άνοιγμα και στο στήριγμα. Σε αυτό το στάδιο
πρέπει να ληφθεί μέριμνα επίχωσης σε ένα μικρό τμήμα του εδάφους καθώς η υψομετρική διαφορά
του κάτω πέλματος του καταστρώματος απέχει απόσταση μεγαλύτερη των δέκα μέτρων από το
έδαφος. Ακολούθως, γίνεται η σκυροδέτηση του ενδιάμεσου τμήματος του δεύτερου φατνώματος,
ομοίως σε δύο φάσεις, με τη χρήση του οπλισμού υψηλής αντοχής Dywidag και των μεταλλικών
δικτυωμάτων, τα οποία συνδέουν τους δύο σκυροδετημένους προβόλους που προεξέχουν από τα
γειτονικά μεσόβαθρα. Ομοίως πραγματοποιείται η διαδικασία για τα εναπομείναντα τμήματα των δυο
ενδιάμεσων και του ενός ακραίου φατνώματος της γέφυρας.

Σχ. 8 Σκαρίφημα θέσης τοποθέτησης του οπλισμού υψηλής αντοχής Dywidag

(α)

(β)

Σχ.9 Διατομή του φορέα της μονολιθικής γέφυρας (α) στο άνοιγμα και (β) στο μεσόβαθρο
Συμπεράσματα
Στο πλαίσιο της παρούσας παρουσιάστηκε ένας νέος, καινοτόμος τρόπος κατασκευής μονολιθικών
γεφυρών με ύψος μεγαλύτερο των 10 μέτρων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιούνται
(α) διατάξεις αυτοφερόμενων μεταλλοτύπων, όπως ράβδοι χάλυβα (μορφής κοιλοδοκού και διπλού
ταυ) οι οποίες συνθέτουν μαζί με τον κορμό του ήδη κατασκευασθέντος μεσοβάθρου ένα φορέα
τύπου «Υ» ικανού να δέχεται το βάρος των συμμετρικών, ως προς το μεσόβαθρο προβόλων και, (β)
μεταλλικές δικτυωτές δοκοί που βοηθούν στη σκυροδέτηση των τμημάτων του φορέα μεταξύ των
προβόλων. Ως κυριότερα συμπεράσματα που πρόεκυψαν από την εφαρμογή σε πραγματική γέφυρα
της οποίας ο φορέας ευρίσκεται σε μεγάλο ύψος και ως εκ τούτου συμβατικώς κατασκευάστηκε με τη
μέθοδο της προκατασκευής, είναι δυνατόν να αναφερθούν τα εξής:
1. Οι προτεινόμενοι μεταλλότυποι διαθέτουν χαμηλό κόστος το οποίο προκύπτει από το βάρος των
δυο ειδών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ειδικότερα, το πρώτο είδος απαιτεί χάλυβες μορφής
βάρους της τάξεως των δεκαπέντε τόνων ενώ το δεύτερο της τάξεως των δέκα τόνων, οπότε
συνολικά απαιτείται βάρος μεταλλότυπων για την κατασκευή μιας οποιαδήποτε γέφυρας,
οποιουδήποτε συνολικού μήκους, είκοσι έως εικοσιπέντε τόνοι. Με το δεδομένο ότι ένα
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2.

3.

4.
5.

μονολιθικό αποτέλεσμα ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης της γέφυρας, το οποίο είναι επαχθές
για τις προκατασκευασμένες γέφυρες, το ως άνω κόστος των μεταλλότυπων είναι πολύ μικρότερο
σε σχέση με εκείνο της προκατασκευασμένης λύσης. Όσον αφορά τις υπόλοιπες επιθυμητές
ιδιότητες μιας κατασκευής, οι οποίες είναι η ασφάλεια, η αισθητική και η λειτουργικότητα εκτός
από τις προαναφερθείσες που είναι η οικονομία και η ανθεκτικότητα, μια μονολιθική λύση
υπερέχει λόγω και της αυξημένης αντισεισμικότητας που διαθέτει χάρη στην υπερστατικότητα και
την εξασφαλισμένη πλαστιμότητα. Ειδικότερα και στο τομέα της οικονομίας η υπεροχή της
μονολιθικής λύσης είναι δεδομένη, αφού με αυτήν μπορεί να επιτευχτεί μικρότερο ύψος διατομής
και σημαντική μείωση κατανάλωσης σκυροδέματος. Επίσης λόγω της μειώσεως του ιδίου βάρους
απαιτείται μικρότερη κατανάλωση συμβατικών οπλισμών και οπλισμών προεντάσεως.
Χάρη στη μεταβλητότητα των διατομών του φορέα αμβλύνονται δραστικώς οι καταπονήσεις από
λειτουργικούς καταναγκασμούς, λόγω της εμμέσου μειώσεως της δυσκαμψίας των μεσοβάθρων
των φατνωμάτων.
Χάρη στη διαμήκη ευκαμψία του λεπιδωτού τύπου μεσοβάθρων το σύστημα αποκρίνεται
ευκολότερα στην αυξομείωση του μήκους του φορέα, καθόσον αμβλύνεται το αποτέλεσμα των
καταπονήσεων των καταναγκασμών.
Χάρη στη μεταβλητότητα των διατομών η γέφυρα διαθέτει υπερέχουσα αισθητική και προπάντων
άριστη ένταξη σε ορεινά περιβάλλοντα.
Στην περίπτωση που ένα σεισμικό ρήγμα διασταυρώσει καθέτως τη γέφυρα καθώς παράγονται
κατακόρυφες και οριζόντιες ανισοσταθμίες μεταξύ των γειτονικών βάθρων, το προτεινόμενο
σύστημα χάρη στη μεταβλητότητα των διατομών προσαρμόζεται ευκολότερα και με ηπιότερες
βλάβες στη νέα κατάσταση του προκύπτοντος αναγλύφου του εδάφους.
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