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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχολιάζονται τρείς εφαρμογές Επεμβάσεων με βάση την
Επιτελεστικότητα σε μή-κτηριακά έργα, και παρουσιάζονται αποτελέσματα
ανελαστικών αναλύσεων. Το πρώτο παράδειγμα αφορά την Αποτίμηση και
Ενίσχυση μιας σχετικά «απλής» γέφυρας με φορέα από προεντεταμένο
σκυρόδεμα. Το συνολικώς γεφυρούμενο μήκος περιλαμβάνει τέσσερα ίσα
ανεξάρτητα ανοίγματα, τα οποία εδράζονται επί των εκατέρωθεν ακροβάθρων και
επί τριών μεσόβαθρων διατεταγμένων σε αποστάσεις περίπου 30m μεταξύ τους.
Η δεύτερη εφαρμογή αναφέρεται σε μια πιο «σύνθετη» γέφυρα, συνολικού
μήκους περίπου 300m (5x45+2x37) η οποία κατασκευάζεται με προώθηση από το
ακρόβαθρο και έχει κιβωτοειδή διατομή από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Η τρίτη
εφαρμογή αναφέρεται σε ένα «απλό» τεχνικό έργο μήκους περίπου 45m - έναν
Οχετό (κλειστής διατομής) εξ οπλισμένου σκυροδέματος.
ABSTRACT: Three cases of performance-based retrofit design of nonbuilding
structures are presented, in which inelastic analyses were performed. The first
case concerns the assessment and retrofit of a “simple” 4-span bridge with prestressed concrete beams and total length of about 120m. The second case concerns
a more “complex” prestressed concrete bridge, with a total length of about 300m
(5x45+2x37) which is constructed using incremental launching method. The third
case refers to a “simple” highway structure with length of 45m; a reinforced
concrete culvert with box section.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Αποτίμηση Υφισταμένων Κατασκευών μέσω ελέγχων πλήρωσης επιμέρους
διατάξεων των κανονισμών σχεδιασμού «νέων δομημάτων» έχει χαρακτηριστεί
διεθνώς, από τους ειδικούς του αντισεισμικού & δομοστατικού σχεδιασμού, ως
μή-πρακτική και ανορθολογική.
Το μέρος 3 του ΕΝ1998 (Ευρωκώδικα 8) είναι το πρώτο πρότυπο ευρωπαϊκής
εφαρμογής που αναφέρεται σε υφιστάμενες κατασκευές και περιλαμβάνει
διατάξεις για σύγχρονες τεχνολογίες επεμβάσεων (μεταλλικούς συνδέσμους,
στοιχεία ΙΟΠ [από ινοπλισμένα πολυμερή], κ.α. ). Επίσης, στους σκοπούς του
πλαισίου EN διευκρινίζεται «…is applicable for the structural appraisal of
existing construction, in developing the design of repairs and alterations or in
assessing changes of use…».
Η μεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό κείμενο Μελέτης των δομητικών
επεμβάσεων είχε αναγνωρισθεί από παλιά λόγω της ανικανότητας των
Κανονισμών Σχεδιασμού Νέων Δομημάτων να αντιμετωπίσουν υφιστάμενες
κατασκευές. Στο προοίμιο της 1ης έκδοσης του ελλαδικού Κανονισμού
Επεμβάσεων (τρέχουσα έκδοση ΚΑΝΕΠΕ, ΦΕΚ 2984/Β/30-08-2017) αναφέρεται
«…δεν έχουμε να κάνουμε με ένα νέο δόμημα στο οποίο, μέσω της Μελέτης μας,
θα προσδώσουμε τις επιθυμητές ιδιότητες (όπως τις υπαγορεύει η σύγχρονη
επιστήμη και τεχνική), αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα υπάρχον δόμημα του
οποίου οι ποικίλες συμπεριφορές πρέπει πρώτα να γίνουν κατανοητές, κι ύστερα
να τροποποιηθούν. Διπλή, δηλαδή, η δυσχέρεια».
Τα κανονιστικά πλαίσια «υφισταμένων κατασκευών & ενισχύσεων»
αντιμετωπίζουν τις κατασκευές με πολύπλοκους αλλά πιο «ευνοϊκούς ελέγχους»
και οδηγούν σε πιο οικονομικές λύσεις, για το ίδιο (ή και για καλύτερο) επίπεδο
Δομικής & Σεισμικής Διακινδύνευσης.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ «ΑΠΛΗΣ» ΓΕΦΥΡΑΣ
Ιστορικό
Ο αρχικός σχεδιασμός (μελέτη 2001, τροποποίηση 2006) προβλέπει Γέφυρα 4
ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 120.10m, και πλάτους 13.60m. Το κατάστρωμα
περιλαμβάνει δύο όμοιους ανεξάρτητους φορείς. Ο φορέας κάθε καταστρώματος
μορφώνεται με τέσσερις προκατασκευασμένες, προεντεταμένες δοκούς μορφής Τ
με πεπλατυσμένο άνω πέλμα, ύψους 2.40m, σε συνδυασμό με έγχυτη πλάκα
καταστρώματος πάχους 0.25m. Η προένταση της δοκού γίνεται με ένα μικτό
σύστημα 36 συρματόσχοινων προεντεταμένης κλίνης και ενός τένοντα 15Τ15 με
μεταγενέστερη σύνδεση.
Οκτώ (8) προεντεταμένες δοκοί της Γέφυρας προεντάθηκαν και τοποθετήθηκαν
επί των βάθρων περίπου στα τέλη του 2009 (Σχήμα 1). Το 2015 δεν είχε γίνει η
κατασκευή της πλάκας του καταστρώματος.

Ο αρχικός σχεδιασμός της γέφυρας προέβλεπε τη τοποθέτηση των δοκών στα
βάθρα και την σκυροδέτηση της πλάκας της γέφυρας μετά από 90 μέρες. Μετά το
διάστημα αυτό οι απώλειες της δύναμης προέντασης (λόγω φαινομένων
ερπυσμού και χαλάρωσης του χάλυβα) θα ασκούνταν στην τελική διατομή της
ανωδομής της γέφυρας και όχι στην αρχική διατομή των δοκών. Το μεγάλο
διάστημα που μεσολάβησε (2009-2015) οι απώλειες προέντασης
εξακολουθούσαν να ασκούνται στην αρχική διατομή των δοκών με αποτέλεσμα
να έχουν αυξηθεί σε σχέση με τις παραδοχές του σχεδιασμού.

Σχήμα 1. Φωτογραφία των προεντεταμένων δοκών (αριστερά) και ενός εκ των βάθρων
(δεξιά)

Αποτίμηση
Προσομοιώθηκε η γέφυρα με σκοπό την εκτίμηση των αυξημένων απωλειών λόγω των διαφορετικών ερπυστικών παραμορφώσεων σκυροδέματος και της
ισχυρότερης χαλάρωσης των τενόντων (Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Απεικόνιση αξονικών δυνάμεων προέντασης

Χαρακτηριστικά συμπεράσματα προκύπτουν απ’ την σύγκριση των Αντιστάσεων
της θεωρητικής διατομής (της μελέτης) και της υφιστάμενης διατομής σε όρους
M-1/r (ροπών - καμπυλοτήτων) στην κρισιμότερη θέση (μέσον ανοίγματος)
(Σχήμα 3).

Σχήμα 3. Καμπτική αντίσταση κρίσιμης διατομής (μέσον ανοίγματος) χωρίς ενίσχυση,
εκφρασμένη σε διάγραμμα ροπών (Μ) – καμπυλοτήτων (1/r)

Σχήμα 4. Ενίσχυση (άνω - σε όψη, κάτω αριστερά – σε διατομή) & αντίστοιχη καμπτική
αντίσταση ενισχυμένης διατομής (κάτω-δεξιά)

Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται μείωση της Αντίστασης απόθλιψης και σημαντική
μείωση της Αντίστασης στην Στάθμη Επιτελεστικότητας «Σημαντικών Βλαβών»
(διαρροής τένοντα) για θετική ροπή. Η μείωση της αντίστασης Απόθλιψης δεν
κρίνεται τόσο σημαντική αφού η μειωμένη τιμή πρακτικά υπερκαλύπτει τις
απαιτήσεις του πιο κρίσιμου συνδυασμού (G+Poo+Coo+UIC71) των
εγκεκριμένων μελετών και με την υπόθεση αυξημένων απωλειών προέντασης.

Αντιθέτως, η μείωση της αντίστασης στην Στάθμη Επιτελεστικότητας
«Σημαντικών Βλαβών» υπολείπεται των απαιτήσεων των εγκεκριμένων μελετών.
Επεμβάσεις
Προς κάλυψη των απαιτήσεων των εγκεκριμένων μελετών, που αφορούν την
αντίσταση στην Στάθμη Επιτελεστικότητας «Σημαντικών Βλαβών», σχεδιάστηκε
και κατασκευάστηκε επικόλληση «υφασμάτων» Ι.Ο.Π. (ινοπλισμένων
πολυμερών) στο κάτω πέλμα των δοκών (με τις ίνες κατά τη διαμήκη έννοια της
γέφυρας) και για όσο μήκος διαπιστώθηκε υπόλειμμα Αντίστασης (Σχήμα 4 άνω).
Στην κρισιμότερη θέση απαιτήθηκε επικόλληση 3 στρώσεων Ι.Ο.Π. όπως
φαίνεται και στο Σχήμα 4.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
«ΣΥΝΘΕΤΗΣ» ΓΕΦΥΡΑΣ
Ιστορικό
Πρόκειται για καμπύλη (σε οριζοντιογραφία) γέφυρα με φορέα προεντεταμένου
σκυροδέματος πέντε κεντρικών ανοιγμάτων 45.00m και δύο ακραίων 37.00 m,
συνδεδεμένων με έξι μεσόβαθρα, μεταβλητού ύψους, μέσω εφεδράνων και
αποσβεστήρων (Σχήμα 5). Ο φορέας καταστρώματος της γέφυρας είναι
μονοκυψελικό κιβώτιο, με σταθερό ύψος 3.75m, κεκλιμένους κορμούς μεταβλητού πάχους πριν και μετά τις στηρίξεις - και πλευρικά πτερύγια
μεταβλητού πάχους. Το πλάτος της πάνω πλάκας είναι 13.90m και της κάτω
πλάκας 5.35m. Το κάθε βάθρο αποτελείται από μεταβλητό κιβώτιο διαστάσεων
4.00 m Χ 6.00 m στην κεφαλή. Η ανωδομή κατασκευάζεται με τη μέθοδο της
σταδιακής προώθησης από το ακρόβαθρο. Απ’ το ιστορικό, την αυτοψία και το
φάκελο του έργου προέκυψε ότι είχε ολοκληρωθεί, στο πλαίσιο προηγούμενης
εργολαβίας, η κατασκευή των βάθρων και οι δύο πρώτοι σπόνδυλοι της
ανωδομής - 25.75m ξεκινώντας από το ακρόβαθρο στο τέλος της γέφυρας - και
είχε τοποθετηθεί ο χαλαρός οπλισμός για τη σκυροδέτηση του 3ου τμήματος.
Διαπιστώθηκε ότι οι χάλυβες προέντασης εμφάνιζαν περιορισμένη διάβρωση,
λόγω της επί μακρόν (πέντε έτη περίπου) έκθεσής τους στις συνθήκες
περιβάλλοντος (Σχήμα 6). Για τον ίδιο λόγο οι δυνάμεις προέντασης ήταν
μειωμένες - παρουσίαζαν αυξημένες χρόνιες απώλειες.
Γεωμετρία
Η στατική αποτύπωση επιβεβαίωσε την τήρηση της γεωμετρίας της εγκεκριμένης
μελέτης - εντός του εύρους των επιτρεπτών ανοχών.
Οι μαγνητικές ανιχνεύσεις οπλισμού, σε συνδυασμό με τις αποκαλύψεις, έδωσαν
ενδείξεις τήρησης των σχεδίων της Μελέτης - κατά την κατασκευή του έργου και αιτιολόγησαν την «υιοθέτηση» των στοιχείων (διάταξης οπλισμού) της
εγκεκριμένης μελέτης στους υπολογισμούς.

Υλικά
Αξίζει να σχολιαστεί ιδιαιτέρως η τεκμηρίωση του χάλυβα τενόντων. Έγινε λήψη
12 δοκιμίων τενόντων για να εκτιμηθούν τα μηχανικά χαρακτηριστικά (μέτρο
ελαστικότητας, ολκιμότητα) και το ποσοστό διάβρωσης. Οι θέσεις αποκοπής των
δοκιμίων επελέγησαν μετά από οπτική κατηγοριοποίηση 3 κλάσεων διάβρωσης
(Κ.Δ. 1-3). Προς τούτο πραγματοποιήθηκαν αποκαλύψεις (διατρήσεις σωλήνων
περιβολής). Για κάθε κατηγορία μετρήσιμης διάβρωσης (Κ.Δ. 2, 3) αποκόπηκαν 3
δείγματα με επαρκές μήκος (εφελκυσμού + διάβρωσης). Τα 3 δοκίμια
υποδιαιρέθηκαν σε 2 τμήματα (εφελκυσμού + διάβρωσης) και ελέγχθηκαν στο
Εργαστήριο Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών.

Σχήμα 5. Προσομοίωμα Γέφυρας

Σχήμα 6. Χαρακτηριστικές Φωτογραφίες Τεκμηρίωσης

Αποτίμηση
Βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, του Ιστορικού και της Τεκμηρίωσης που
προαναφέρθηκε, δημιουργήθηκε προσομοίωμα, με όλες τις φάσεις προώθησης
του φορέα. Στο προσομοίωμα λήφθηκαν υπ’ όψιν:
α) τα μειωμένα αντιφορτία λόγω της διάβρωσης των τενόντων
β) οι αυξημένες χρόνιες απώλειες προέντασης λόγω της καθυστέρησης
υλοποίησης του έργου, και
γ) οι αυξημένες απώλειες τριβής των κενών σωλήνων περιβολής που έχουν
σκυροδετηθεί - δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους - και έχουν
διαβρωθεί.
Τα βάθρα προσομοιώθηκαν με ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία, ο φορέας με
στοιχεία κελύφους και οι τένοντες με στοιχεία καλωδίων. Στο Σχήμα 7
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σύγκρισης αντίστασης / περιβάλλουσας
απαίτησης - από τις διάφορες κατασκευαστικές φάσεις.

Σχήμα 7. Περιβάλλουσα Μ(+) & καμπτικές ροπές απόθλιψης για το συνδυασμό
γG+γP+γL στις διάφορες κατασκευαστικές φάσεις, για την υφιστάμενη κατάσταση

Επεμβάσεις
Η μελέτη Επεμβάσεων περιλαμβάνει (Σχήμα 8):
 ενισχύσεις με προεντεταμένα ελάσματα Ι.Ο.Π. (Ινοπλισμένα Πολυμερή)
άνθρακα
 ενισχύσεις με «υφάσματα» Ι.Ο.Π. (Ινοπλισμένα Πολυμερή) άνθρακα
 καθαρισμό των διαβρωμένων τενόντων
 αντικατάσταση των (μή σκυροδετημένων) οξειδωμένων σωλήνων
περιβολής




χρήση μεμονωμένων συνδέσμων (μούφας)
αποκατάσταση ανεπαρκών αναμονών.

Μετά την υλοποίηση των παραπάνω Επεμβάσεων αποκαθίστανται οι απώλειες
που είχαν σημαντική επιρροή στις διαθέσιμες Αντιστάσεις των μελών, οπότε
εφαρμόζεται πλήρως η εγκεκριμένη μελέτη (Σχήμα 9).
Κατά τη διαδικασία προώθησης από το ακρόβαθρο της ενισχυμένης (πλέον)
γέφυρας κρίθηκε απαραίτητη η Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος οπτικών
ινών για τη διαρκή ενόργανη παρακολούθηση της. Στην λειτουργία
συμπεριλαμβάνεται η συλλογή δεδομένων και η αξιολόγηση καταγραφών με
αναλυτικές εκθέσεις ανά φάση.

Σχήμα 8. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες προτεινόμενης ενίσχυσης

Σχήμα 9. Περιβάλλουσα Μ(+) & καμπτικές ροπές απόθλιψης για το συνδυασμό
γG+γP+γL στις διάφορες κατασκευαστικές φάσεις του ενισχυμένου φορέα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
«ΑΠΛΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τεκμηρίωση
Στο παρακάτω μηκοτομικό Σχήμα 10 απεικονίζεται το παλαιό Τεχνικό Έργο
Οχετού μήκους (στον άξονα) 45.63 m. Η διατομή είναι μονοκυψελικό κιβώτιο,
με σταθερό ύψος 3.80m και πλάτος 4.80m.

Σχήμα 10. Μηκοτομικό σχέδιο υδραυλικού έργου

Εκτελέστηκε πλήρες πρόγραμμα Τεκμηρίωσης (Σχήμα 11) : επαρκές πλήθος
αποκαλύψεων “χαντρωμάτων”, επιβεβαίωση γεωμετρίας, αποκοπή 6 πυρήνων και
δοκιμή θλίψης σκυροδέματος, αποκοπή 6 τεμαχίων οπλισμού για εκτίμηση
διάβρωσης και δοκιμή εφελκυσμού ράβδων, ανιχνεύσεις με γεωραντάρ, εκτίμηση
διασποράς αντοχής σκυροδέματος από θέση σε θέση με εφαρμογή εμμέσων
μεθόδων (ΜΚΕ) - κρουσιμετρήσεων & υπέρηχων, καταγραφή φθορών και
βλαβών, σύνταξη ιστορικού, κ.α.
Το συνολικό πλήθος των πυρήνων που επιλέχθηκε ανά σπόνδυλο ήταν τρείς (3).
Σε κάθε θέση λήψης πυρήνα προηγήθηκαν μετρήσεις με MKE (Μη
Καταστροφικούς Ελέγχους), με σκοπό την σωστή βαθμονόμηση των ΜΚΕ.
Σκοπός των παραπάνω εργασιών ήταν η σύνταξη αναλυτικών σχεδίων ξυλοτύπων
και οπλισμών των υφιστάμενων τμημάτων και κυρίως οι αξιόπιστες πληροφορίες
για τη γεωμετρία, τη διάβρωση και γενικώς τα μηχανικά χαρακτηριστικά των
υλικών (και την ολκιμότητα).
Οι πληροφορίες αυτές αφενός συμπλήρωσαν τα διαθέσιμα στοιχεία, αφετέρου
αιτιολόγησαν χαμηλούς δείκτες ασφαλείας (ευνοϊκότερους υπολογισμούς και άρα

οικονομικότερες προτάσεις επεμβάσεων για τον ίδιο Στόχο Επιτελεστικότητας)
λόγω καλής Αξιοπιστίας δεδομένων ( «Υψηλή» Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων).

Σχήμα 11. Σχέδιο Τεκμηρίωσης με φθορές και βλάβες (πάνω), σχέδιο και αποτελέσματα
προγράμματος τεκμηρίωσης σε μία τυπική διατομή (κάτω-αριστερά) & χαρακτηριστικά
αποτελέσματα ανίχνευσης με γεωραντάρ (κάτω-δεξιά)

Αποτίμηση
Δημιουργήθηκαν κατάλληλα προσομοιώματα και εκτελέστηκαν αναλύσεις
(λαμβάνοντας υπόψη τη μή-γραμμική αλληλόδραση εδάφους - κατασκευής).
Επεμβάσεις
Μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν οι εξής επεμβάσεις :
α) κατασκευή νέου εσωτερικού τοίχου για τη δραστική μείωση των
καμπτικών απαιτήσεων
β) μανδύας έγχυτου σκυροδέματος στην κάτω πλάκα του Τεχνικού
γ) μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος στην άνω πλάκα και τα πλευρικά
τοιχώματα του Τεχνικού
δ) νέος αρμός μέσω τεχνικών αδιατάρακτης κοπής σε περιοχή έντονης
ακανονικότητας (φόρτισης).

Στα παρακάτω Σχήματα (12, 13) παρουσιάζονται χαρακτηριστικά αποτελέσματα
των αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης και της προτεινόμενης ενίσχυσης.

Σχήμα 12. Χαρακτηριστικές απεικονίσεις καμπτικών ροπών υφιστάμενου φορέα στις
δύο κύριες διευθύνσεις Μ11(kNm/m) (αριστερά) & Μ22(kNm/m) (δεξιά)

Σχήμα 13. Χαρακτηριστικές απεικονίσεις καμπτικών ροπών ενισχυμένου φορέα στις
δύο κύριες διευθύνσεις Μ11(kNm/m) (αριστερά) & Μ22(kNm/m) (δεξιά)

ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Η ειδοποιός διαφορά της Αποτίμησης με βάση την Επιτελεστικότητα, σε σχέση
με την εφαρμογή επιμέρους διατάξεων που αφορούν «νέα Τεχνικά Έργα»,
οφείλεται στην ικανότητα της μεθόδου να κρίνει το τελικό αποτέλεσμα και την
ποριζόμενη διακινδύνευση (δομική ή σεισμική) χωρίς να προϋποθέτει την τήρηση
όλων των (επιμέρους) «προληπτικών» διατάξεων που εφαρμόζονται στις «νέες
Κατασκευές».
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