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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της απόκρισης μεταλλικής τοξωτής 

γέφυρας δύο ανοιγμάτων κατά την επιβολή μετακινήσεων και στροφών στη βάση του μεσοβάθρου 

λόγω ρευστοποίησης των υποκείμενων εδαφικών σχηματισμών. Εξετάζεται ένας νέος τρόπος 

θεμελίωσης γεφυρών που περιλαμβάνει τη χρήση επιφανειακής θεμελίωσης και την εκμετάλλευση του 

ρευστοποιήσιμου εδάφους ως συστήματος φυσικής σεισμικής μόνωσης, με αποτέλεσμα τη μείωση της 

έντασης που φτάνει στην ανωδομή και τη μείωση του κόστους θεμελίωσης συγκριτικά με τη μέθοδο 

βαθιάς θεμελίωσης με πασσάλους που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ένα από τα βασικότερα 

μειονεκτήματα της παραπάνω μεθόδου είναι οι αυξημένες μετακινήσεις και στροφές που 

αναπτύσσονται στη βάση των βάθρων. Με αφορμή το παραπάνω μειονέκτημα ορίζεται ο στόχος της 

εργασίας που είναι ο προσδιορισμός των ανεκτών μετακινήσεων και στροφών που μπορεί να 

παραλάβει η γέφυρα χωρίς να αστοχήσει.  

Η γέφυρα που μελετάται αποτελείται από δύο αμφιέρειστα ανοίγματα θεωρητικού μήκους 42.00m το 

καθένα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πλάκα συνέχειας. Το θεωρητικό πλάτος του 

καταστρώματος ισούται με 14.70m. Το κατάστρωμα της γέφυρας είναι σύμμικτο και το κάθε άνοιγμα 

αποτελείται από δύο κύριες δοκούς και δεκαεφτά διαδοκίδες. Κάθε κύρια δοκός αναρτάται από ένα 

τόξο με τη χρήση αναρτήρων ενώ τα δύο τόξα του κάθε ανοίγματος συνδέονται μεταξύ τους με 

εγκάρσια και διαγώνια μέλη δυσκαμψίας. Το ύψος των τόξων είναι ίσο με 10.00m. Οι δοκοί, οι 

διαδοκίδες, τα τόξα και οι σύνδεσμοι δυσκαμψίας έχουν κατασκευαστεί από δομικό χάλυβα. Το 

μεσόβαθρο αποτελείται από τη δοκό έδρασης και τρεις στύλους κυκλικής συμπαγούς διατομής από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει ύψος 10m συμπεριλαμβανομένης της δοκού έδρασης. Τα ακρόβαθρα 

θεωρούνται πολύ δύσκαμπτα σε σχέση με τη γέφυρα και γι’ αυτό λαμβάνονται υπόψη ως ακλόνητα.  



Στην παρούσα εργασία μορφώνεται το αριθμητικό προσομοίωμα με τη χρήση του λογισμικού 

πεπερασμένων στοιχείων ADINA 8.5.0 και εκτελούνται μη γραμμικές αναλύσεις έχοντας λάβει υπόψη 

τη μη γραμμική συμπεριφορά γεωμετρίας και υλικού. Η μη γραμμική συμπεριφορά των στύλων του 

μεσοβάθρου από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει προσομοιωθεί με τη χρήση διαγραμμάτων ροπών – 

καμπυλοτήτων. Στη γέφυρα ασκούνται τρεις βασικές φορτίσεις συμπεριλαμβανομένων του ίδιου 

βάρους της κατασκευής, των πρόσθετων μόνιμων φορτίων του καταστρώματος και των 

επιβαλλόμενων μετακινήσεων ή στροφών. Μελετάται η απόκριση της γέφυρας σε τρεις φάσεις, 

δηλαδή στο τέλος της επιβολής της κάθε φόρτισης, ενώ η κάθε φόρτιση προστίθεται στην 

προηγούμενη. Ταυτόχρονα, μετά την επιβολή του συνόλου των κατακόρυφων φορτίων συγκρίνεται η 

απόκριση της γέφυρας με διαφορετικό λογισμικό και επιβεβαιώνεται η σωστή προσομοίωσή της. 

Παρακολουθείται η συμπεριφορά των στύλων του μεσοβάθρου, των μεταλλικών στοιχείων της 

ανωδομής και των εφεδράνων κατά τη διάρκεια επιβολής των φορτίσεων. Ωστόσο, δεν διερευνάται η 

συμπεριφορά των στοιχείων της γέφυρας που θεωρούνται εύκολα επισκευάσιμα ή αντικαταστάσιμα, 

χωρίς να προσδίδουν ιδιαίτερη δυσκαμψία στο μεταλλικό φορέα της ανωδομής και στο μεσόβαθρο, 

όπως η πλάκα συνέχειας και οι αρμοί. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν αστοχία σε 

χαμηλές τιμές επιβαλλόμενων μετακινήσεων και στροφών, ωστόσο δεν επιφέρουν κατάρρευση της 

γέφυρας. Παράλληλα, δεν μελετάται η απόκριση της δοκού έδρασης καθώς είναι αρκετά δύσκαμπτη 

και δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις επιβαλλόμενες μετακινήσεις και στροφές. 

Μετά το τέλος της επιβολής των μετακινήσεων και στροφών, προσδιορίζονται τα δομικά στοιχεία που 

οδηγούνται πρώτα στην αστοχία και καθορίζεται η μέγιστη τιμή των μετακινήσεων και στροφών που 

μπορεί να παραλάβει η γέφυρα. Ταυτόχρονα, καθορίζονται δείκτες βλάβης για κάθε στοιχείο που 

μελετάται. Κρισιμότερη θεωρείται η διαμήκης μετακίνηση καθώς λαμβάνει και τη μικρότερη τιμή, 

περίπου ίση με 0.5m. Οι τιμές της εγκάρσιας μετακίνησης και καθίζησης που μπορεί να παραλάβει η 

γέφυρα είναι αρκετά μεγάλες, περίπου ίσες με 2.5m, δηλαδή 5 φορές μεγαλύτερες από την τιμή της 

διαμήκους μετακίνησης. Οι στροφές κατά τη διαμήκη και την εγκάρσια έννοια που μπορεί να ανεχθεί η 

γέφυρα λαμβάνουν τις τιμές 0.025rad και 0.034rad, αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η γέφυρα μπορεί να παραλάβει μεγάλες μετακινήσεις και στροφές χωρίς 

να οδηγείται σε καταστροφική αστοχία. Τα όρια των μετακινήσεων και στροφών αξιολογούνται ως 

επαρκώς μεγάλα σε σύγκριση με τις πιθανές εδαφικές μετακινήσεις και στροφές για συνήθη τεχνικά 

έργα και εξίσου μεγάλα σε σχέση με τις αναμενόμενες τιμές μετακινήσεων και στροφών λόγω 

ρευστοποίησης με εξαίρεση τη διαμήκη μετακίνηση που είναι και η πιο κρίσιμη. 

Η διπλωματική αυτή διεξάγεται στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος “ΘΑΛΗΣ” με τίτλο 

«Πρωτότυπος σχεδιασμός βάθρων γεφυρών σε ρευστοποιήσιμο έδαφος με χρήση φυσικής σεισμικής 

μόνωσης» και με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γ. Δ. Μπουκοβάλα. Μέρος της διπλωματικής 

εργασίας παρουσιάστηκε στο 8ο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών που διεξήχθη στην Τρίπολη στις 2-

4 Οκτωβρίου 2014, με τίτλο “Αποτίμηση της ευαισθησίας μεταλλικής τοξωτής γέφυρας σε 

επιβαλλόμενες οριζόντιες εδαφικές μετακινήσεις” και με συγγραφείς τους Β. Καϋμενάκη, Ι. 

Βασιλοπούλου, Χ. Ι. Γαντέ και Γ. Δ. Μπουκοβάλα. 
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ABSTRACT 

The present diploma thesis deals with the assessment of the response of an arched steel bridge to 

imposed differential displacements and rotations due to soil liquefaction. A new design foundation 

method is investigated, including the use of shallow foundation and the exploitation of liquefied soil 

layer as natural seismic isolation. The advantages of the above method include the reduction of 

seismic forces acting on the superstructure and the significant decrease of the foundation cost, due to 

the elimination of the piles, which is of the most common solution in such cases. Nevertheless, the 

most important disadvantage of this innovative foundation method is the large displacements and 

rotations that are expected to develop at the bottom of the pier. The aim of the diploma thesis is to 

define the acceptable limits of displacements and rotations so that no collapse of the bridge occurs. 

The bridge consists of two simply supported spans with theoretical length equal to 42.00m, each. The 

connection between the two spans is realized by a continuous reinforced concrete slab. The 

theoretical width of the deck is equal to 14.70m. The composite deck consists of two main and 

seventeen transverse beams for each span. Each main beam is suspended by one arch with the use of 

tie rods. The two arches of each span are interconnected with horizontal and diagonal bracing 

members. The height of the arches is equal to 10.00m. The main and transverse beams, the arches 

and the bracing members are made of structural steel. The pier consists of three circular reinforced 

concrete columns, which are connected at the top with a concrete beam. The abutments are 

considered as rigid due to their significant stiffness.  

Nonlinear analyses are performed, taking into account the geometric and material nonlinearity. The 

nonlinear behavior of the concrete columns of the pier has been simulated by means of moment – 

curvature diagrams. Three load cases are considered including the self weight, the superimposed and 

the imposed displacements or rotations. The response of the bridge is estimated during three different 



periods, more specifically at the end of each load case. The accuracy of the model is verified by 

comparing the response of the bridge due to vertical loads, with the one of linear analyses conducted 

with SOFiSTiK.  

In the present diploma thesis, the response of the pier columns, the steel elements and the 

elastomeric bearings is investigated. Nevertheless, the response of structural elements, which are 

considered easily repairable or replaceable, such as the continuous slab and the expansion joints, is 

not considered, as they do not add significant stiffness to the steel superstructure of the bridge and 

the pier. It is possible for the aforementioned elements to reach failure at low values of the imposed 

displacements and rotations, but they cannot cause collapse of the bridge. 

After imposing the displacements and rotations at the bottom of the pier, the first group of structural 

elements that reaches failure is defined and the tolerable limits of displacements and rotations are 

specified. Also, damage indices are defined for each group. The longitudinal displacement is the most 

hazardous as it takes the lower permissible value (almost 0.5m). The maximum transverse 

displacement and vertical settlement that the bridge can sustain are quite large, approximately equal 

to 2.5m, almost five times larger than the value of longitudinal displacement. The acceptable 

longitudinal and transverse rotations, at the bottom of the pier, are equal to 0.025rad and 0.034rad, 

respectively. 

The analyses showed that the bridge can sustain large displacements and rotations, satisfying the 

acceptable safety levels. The limits of displacements and rotations are deemed as sufficiently large in 

comparison to anticipated soil displacements and rotations occurring in bridges, even in liquefied soil, 

except of the longitudinal displacement which is the most critical. 

The present diploma thesis is part of the research program “THALIS” entitled “Innovative Design of 

Bridge Piers on Liquefiable Soils with the use of Natural Seismic Isolation” with principal investigator 

Professor G. D. Bouckovalas. A part of this diploma thesis has already been presented at the 8th Greek 

National Steel Structures Conference, in Tripoli, Greece, on 2-4 October 2014, with title “Assessment 

of Sensitivity of an Arched Steel Bridge to Imposed Horizontal Soil Displacements”. The authors of the 

above paper are V. Kaymenaki, I. Vassilopoulou, C. J. Gantes and G. D. Bouckovalas. 
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Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η εξέλιξη της γεφυροποιίας 

Η κατασκευή των γεφυρών είναι ένα από τα τεχνικά έργα που απασχόλησε τους ανθρώπους από τα 

αρχαία χρόνια. Οι περισσότερες γέφυρες που κατασκευάστηκαν μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα ήταν 

από ξύλο και πέτρα με σκοπό τη γεφύρωση μικρών ανοιγμάτων. Οι ανάγκες που εξυπηρετούσαν ήταν 

η διάβαση των πεζών ώστε να είναι εφικτή η μεταφορά των υλικών αγαθών. Πολύ λίγες ξύλινες 

γέφυρες έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα διότι το ξύλο είναι ένα υλικό που απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 

Παρ’ όλα αυτά αρκετές λίθινες γέφυρες διατηρούνται στις μέρες μας σε άριστη κατάσταση όπως το 

ιστορικό γεφύρι της Άρτας που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1606 (Εικόνα 1-1(α)) [1] και η γέφυρα Pont 

du Gard στη Γαλλία η οποία κατασκευάστηκε το 1804 (Εικόνα 1-1(β)) [2]. 

  

(α) (β) 

Εικόνα 1-1: Λίθινες γέφυρες (α) Ιστορικό γεφύρι της Άρτας [1] (Ελλάδα, 1606) (β) Γέφυρα Pont du Gard (Γαλλία, 

1804) [2] 

Στα μέσα και προς το τέλος του 19ου αιώνα άρχισε να χρησιμοποιείται στη γεφυροποιία ο σίδηρος 

αρχικά ως χυτοσίδηρος και έπειτα ως χάλυβας. Η υψηλή αντοχή του χάλυβα έδωσε τη δυνατότητα 

κατασκευής γεφυρών μεγάλων ανοιγμάτων όπως η γέφυρα Eads στις ΗΠΑ η οποία κατασκευάστηκε το 

1867(Εικόνα 1-2(α)) [3]. Η χρήση του χάλυβα ως δομικό υλικό για την κατασκευή γεφυρών έγινε 

παράλληλα με την εξέλιξη του σιδηρόδρομου και έτσι κατασκευάστηκαν οι πρώτες σιδηροδρομικές 

γέφυρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σιδηροδρομική γέφυρα Forth στη Σκωτία που 

φαίνεται στην Εικόνα 1-2(β), η κατασκευή της οποίας τοποθετείται χρονολογικά γύρω στο 1890 [4]. 
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(α) (β) 

Εικόνα 1-2: Γέφυρες από σίδηρο (α) Οδική και σιδηροδρομική γέφυρα Eads [3] (ΗΠΑ, 1874) (β) Σιδηροδρομική 
γέφυρα Forth [4] (Σκωτία, 1890)  

Στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου άρχισε να χρησιμοποιείται στη γεφυροποιία ένα νέο υλικό, 

το οπλισμένο σκυρόδεμα. Παράλληλα με την ανάπτυξη των αυτοκινητοδρόμων άρχισαν να 

κατασκευάζονται και οι πρώτες γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα τοξωτού φορέα, ένας τύπος φορέα 

που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Στην Εικόνα 1-3 εμφανίζονται ενδεικτικά κάποιες τοξωτές γέφυρες 

από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην Εικόνα 1-3(α) φαίνεται η γέφυρα Rainbow που κατασκευάστηκε στο 

Κάνσας το 1923 [5] και στην Εικόνα 1-3(β) η τοξωτή γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα που 

κατασκευάστηκε στα Διπόταμα Καρπενησίου της Ελλάδος την περίοδο 1992-1994 [6]. 

  

(α) (β) 

Εικόνα 1-3: Γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα (α) Γέφυρα Rainbow [5] (Κάνσας, 1923) (β) Τοξωτή γέφυρα στα 
Διπόταμo Καρπενησίου [5] (Ελλάδα, 1992-1994)  

Μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου καθώς η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού άρχισε να 

εξελίσσεται αναπτύχθηκε η τεχνολογία του προεντεταμένου σκυροδέματος η οποία χρησιμοποιείται 

μέχρι σήμερα, καθιστώντας εφικτή την κατασκευή γεφυρών μεγάλου μήκους με μικρότερο βάρος. 

Στην Εικόνα 1-4 δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα γεφυρών πολλαπλών ανοιγμάτων από 

προεντεταμένο σκυρόδεμα όπου η γέφυρα Pulandian (Εικόνα 1-4(α)) που κατασκευάστηκε στην Κίνα 

το 2008 και έχει μήκος 1026m [7] και η γέφυρα Bioloxi Bay (Εικόνα 1-4(β)) που κατασκευάστηκε στο 

Μισισίπι το 2007 [8], [9].  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 

Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους 

  

(α) (β) 

Εικόνα 1-4: Γέφυρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα (α) Γέφυρα Pulandian [7] (Κίνα, 2008) (β) Γέφυρα Bioloxi 
Bay [8] (Μισισίπι, 2007) 

Παράλληλα με τη χρήση του προεντεταμένου σκυροδέματος στην κατασκευή των γεφυρών, τις 

τελευταίες δεκαετίες ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο βασικών υλικών κατασκευής 

γεφυρών, χάλυβα και σκυροδέματος (οπλισμένο, άοπλο, προεντεταμένο), οδήγησε στην εξεύρεση της 

τεχνικά αρτιότερης και οικονομικά βέλτιστης λύσης που είναι η συνεργασία των δύο υλικών με 

αποτέλεσμα την κατασκευή σύμμικτων γεφυρών. Σύμμικτες είναι οι κατασκευές στις οποίες 

χρησιμοποιούνται δύο τουλάχιστον διαφορετικά υλικά συνδεόμενα μεταξύ τους με τη βοήθεια ειδικών 

συνδέσμων ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασία τους [10]. Η καλωδιωτή γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου 

στην Εικόνα 1-5(α) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμμικτου καταστρώματος γέφυρας στην 

Ελλάδα, ενώ ο συνδυασμός των δύο υλικών με τα χαλύβδινα προεντεταμένα καλώδια και τους 

πυλώνες από σκυρόδεμα προσφέρει αναμφισβήτητα ένα άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Η κατασκευή 

της γέφυρας αυτής ολοκληρώθηκε το 2004 [11]. Στην Εικόνα 1-5(β) δίνεται η τοξωτή σύμμικτη 

γέφυρα της Τσακώνα που είναι υπό κατασκευή από το 2008 [12]. 

  

(α) (β) 

Εικόνα 1-5: Σύμμικτες γέφυρες (α) Καλωδιωτή γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου [11] (Ελλάδα, 2004) (β) Τοξωτή γέφυρα 
Τσακώνα υπό κατασκευή [12] (Ελλάδα, 2008) 

1.2 Έδραση γεφυρών σε κορεσμένα κοκκώδη εδάφη 

Τεχνικά έργα όπως οι γέφυρες συχνά εδράζονται κοντά σε κοίτες ποταμών ή σε παράκτιες ζώνες με 

αποτέλεσμα η παρουσία του υδροφόρου να καθιστά το έδαφος θεμελίωσης κορεσμένο. Στα 

κορεσμένα κοκκώδη εδάφη έγκειται ο κίνδυνος ρευστοποίησης κατά τη διάρκεια ισχυρής σεισμικής 

διέγερσης. Το έδαφος χάνει την αντοχή του με αποτέλεσμα να προκαλούνται καταστροφικές αστοχίες 

στις εδραζόμενες κατασκευές. Η συστηματική μελέτη του φαινομένου της ρευστοποίησης ξεκίνησε να 

απασχολεί την επιστημονική κοινότητα ύστερα από τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Niigata 
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(Ιαπωνία) και στην Αλάσκα (ΗΠΑ) το 1964. Στις παραπάνω περιπτώσεις η ρευστοποίηση του εδάφους 

προκάλεσε καταστροφικές αστοχίες και ανυπολόγιστες ζημιές στα τεχνικά έργα με αποτέλεσμα η 

ανάγκη μελέτης και αντιμετώπισης του φαινομένου να είναι πλέον επιτακτική. Στην Ελλάδα δεν έχουν 

παρατηρηθεί ανάλογης κλίμακας αστοχίες λόγω ρευστοποίησης των εδαφικών σχηματισμών παρά 

μόνο μικρές κατασκευαστικές αστοχίες [13]. 

1.3 Δομή διπλωματικής εργασίας 

Στην παρούσα παράγραφο δίνεται μια σύντομη περιγραφή των κεφαλαίων που συντελούν στη δομή 

της εργασίας. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της απόκρισης τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε 

διαφορικές μετακινήσεις και στροφές στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου υπό συνθήκες 

ρευστοποιήσιμου εδάφους.  

Έπειτα από την σύντομη εισαγωγή όπου παρουσιάστηκε η πορεία εξέλιξης της γεφυροποιίας, 

ακολουθεί το Κεφάλαιο 2, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στο φαινόμενο της ρευστοποίησης των 

εδαφικών σχηματισμών περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίζεται και τις 

καταστροφικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσει στη θεμελίωση και την ανωδομή των τεχνικών 

έργων. Παρατίθενται χαρακτηριστικοί τύποι αστοχιών που έχουν παρατηρηθεί σε κτήρια και γέφυρες 

κατά τη διάρκεια ρευστοποίησης των υποκείμενων εδαφικών σχηματισμών. Στη συνέχεια δίνονται οι 

ήδη υπάρχουσες μέθοδοι θεμελίωσης με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου καθώς και μία νέα 

προτεινόμενη μέθοδος θεμελίωσης που είναι υπό διερεύνηση στην παρούσα εργασία. Ακολουθεί το 

Κεφάλαιο 3 στο οποίο παρουσιάζονται οι στόχοι της ερευνητικής πρότασης στην οποία είναι βασισμένη 

η εργασία, ενώ παράλληλα δίνονται τα κριτήρια για την επιλογή της υπό μελέτη γέφυρας. Γίνεται 

αναφορά στις μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί και δίνεται το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας. 

Το Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει την περιγραφή της γεωμετρίας της γέφυρας. Περιγράφονται αναλυτικά τα 

δομικά μέλη από τα όποια αποτελείται η ανωδομή καθώς και οι διατομές και τα υλικά που έχουν 

προκύψει κατά τη διαστασιολόγηση του φορέα. Έχοντας ορίσει τη γεωμετρία της γέφυρας, στο 

Κεφάλαιο 5 δίνεται το σύνολο των παραδοχών πάνω στις οποίες είναι βασισμένο το αριθμητικό 

προσομοίωμα. Αρχικά γίνεται αναφορά στο λογισμικό που έχει επιλεγεί και το είδος των αναλύσεων 

που πραγματοποιούνται. Στη συνέχεια δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη μόρφωση του 

προσομοιώματος. Παράλληλα στο ίδιο κεφάλαιο παρατίθεται το σύνολο των φορτίων που ασκούνται 

στη γέφυρα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο έχουν επιβληθεί. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

περιγραφή του αριθμητικού μοντέλου ακολουθεί το Κεφάλαιο 6 το οποίο περιλαμβάνει μία εκτενή 

περιγραφή για τη μη γραμμική συμπεριφορά των υλικών των δομικών στοιχείων της γέφυρας. 

Δίνονται οι καμπύλες των υλικών που έχουν εισαχθεί στο λογισμικό πρόγραμμα πεπερασμένων 

στοιχείων για την πραγματοποίηση των μη γραμμικών αναλύσεων. 

Μετά τη μόρφωση του αριθμητικού προσομοιώματος, στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα πρώτα 

αποτελέσματα των αναλύσεων όπου γίνεται διερεύνηση της απόκρισης της γέφυρας μετά την επιβολή 

των κατακόρυφων φορτίων. Παρουσιάζονται τα διαγράμματα εντατικών μεγεθών σε δύο 

χαρακτηριστικές χρονικές στιγμές αρχικά μετά την επιβολή του ιδίου βάρους και έπειτα μετά την 

επιβολή και των πρόσθετων μόνιμων φορτίων. Παράλληλα γίνεται έλεγχος της σωστής λειτουργίας του 

προσομοιώματος της γέφυρας συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της στατικής ανάλυσης με τα 

αντίστοιχα που προκύπτουν από διαφορετικό λογισμικό. Στο Κεφάλαιο 8 δίνονται τα αποτελέσματα 

των μη γραμμικών αναλύσεων κατά την εφαρμογή διαφορικών μετακινήσεων και στροφών στη βάση 

των στύλων του μεσοβάθρου. Εξετάζεται και αξιολογείται η απόκριση του κάθε δομικού μέλους της 

γέφυρας ξεχωριστά, εντοπίζοντας τα πιο κρίσιμα δομικά στοιχεία που οδηγούνται πρώτα στην αστοχία. 

Ανακεφαλαιώνοντας, στο Κεφάλαιο 9 δίνεται μία περίληψη της παρούσας εργασίας καθώς και τα 

κυριότερα συμπεράσματα από τη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 
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Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 ταξινομούνται οι αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική. 
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Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους 

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Το φαινόμενο της ρευστοποίησης του εδάφους 

Ένας από τους πιο συχνούς τύπους αστοχίας εδάφους που συναντώνται σε χαλαρούς κοκκώδης 

σχηματισμούς που βρίσκονται κοντά σε κοίτες ποταμών είναι η ρευστοποίηση. Το φαινόμενο αυτό 

λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας σεισμικής διέγερσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα από 

μικρές μόνιμες ανεκτές παραμορφώσεις έως και ολική αστοχία τόσο του εδάφους όσο και των 

εδραζόμενων σε αυτό κατασκευών. Παρακάτω συνοψίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται για την εμφάνιση του φαινομένου αυτού [14], [15]: 

 Παρουσία υδροφόρου ορίζοντα. 

 Η δομή του εδάφους να απαρτίζεται από μη συνεκτικά υλικά, όπως οι ιλύες και οι άμμοι ή 

προσμίξεις αυτών. 

 Επικράτηση αστράγγιστων συνθηκών.  

 Σεισμική δόνηση με μεγάλη ένταση και διάρκεια. 

Τα κοκκώδη εδαφικά υλικά υποβαλλόμενα σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση εμφανίζουν προδιάθεση 

συμπυκνώσεως, όμως υπό αστράγγιστες συνθήκες σε πλήρως κορεσμένα εδάφη η προδιάθεση αυτή 

δεν μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς εμποδίζεται από την παρουσία ασυμπίεστου ύδατος στους πόρους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τάσεων μεταξύ των κόκκων και την αύξηση των υδατικών 

πιέσεων. Έτσι, όταν η δόνηση είναι μεγάλης έντασης και διάρκειας λαμβάνει χώρα μια σταδιακή 

συσσώρευση υδατικών υπερπιέσεων και το εδαφικό υλικό χάνει προοδευτικά την αντοχή του. Πολλές 

φορές μάλιστα ενδέχεται να έχουμε πλήρη απώλεια της αντοχής και της δυστμησίας του εδάφους 

οδηγώντας στην ανάπτυξη μεγάλων και αιφνίδιων παραμορφώσεων. Ο όρος που χρησιμοποιείται για 

την περιγραφή του παραπάνω φαινομένου είναι η ρευστοποίηση. Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των 

συνεπειών της ρευστοποίησης στο έδαφος και στις εδραζόμενες κατασκευές [14], [16]: 

 Εμφάνιση κώνων αμμοϊλύος στην επιφάνεια του εδάφους δια μέσου των ρωγμών και των 

σχισμών που έχουν σχηματιστεί λόγω της διαρροής του ρευστοποιήσιμου στρώματος. 

Σχηματική απεικόνιση του φαινομένου δίνεται στην Εικόνα 2-1. 

 Επιφανειακή καθίζηση προκαλούμενη από τη συμπύκνωση των χαλαρών εδαφικών σχηματισμών 

που είναι αποτέλεσμα της αποτόνωσης των πιέσεων των πόρων. Χαρακτηριστική περίπτωση του 

φαινομένου απεικονίζει η Εικόνα 2-2 όπου αναπτύσσονται διαφορικές καθιζήσεις στα βάθρα της 

γέφυρας. 
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 Πλευρική εξάπλωση του εδάφους η οποία προκαλείται όταν το ρευστοποιήσιμο στρώμα 

βρίσκεται σε κάποιο βάθος και η εμφάνιση των κατακόρυφων ρωγμών οδηγεί στην αποσύνδεση 

των υπερκείμενων συνεκτικών μαζών επιτρέποντάς τους να κινούνται ανεξάρτητα ως 

μεμονωμένοι εδαφικοί σχηματισμοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή σημαντικών 

πλευρικών μετακινήσεων στις εδραζόμενες κατασκευές. Σχηματική απεικόνιση του φαινομένου 

δίνεται στην Εικόνα 2-3 όπου είναι εμφανής η αστοχία του οδοστρώματος λόγω των μεγάλων 

πλευρικών μετακινήσεων του υποκείμενου εδάφους. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρήθηκε 

και στην Εικόνα 2-4 όπου η πλευρική εξάπλωση των υποκείμενων εδαφικών σχηματισμών 

οδήγησε στην αστοχία της σιδηροδρομικής γραμμής. 

 Ανάδυση υπόγειων κατασκευών, ελαφρύτερων από το περιβάλλον ρευστοποιημένο έδαφος. 

 

Εικόνα 2-1: Σχηματισμός κώνων άμμου στην επιφάνεια του εδάφους λόγω ρευστοποίησης [17]. 

 

Εικόνα 2-2: Καθίζηση του βάθρου [16] 
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Εικόνα 2-3: Αστοχία οδοστρώματος λόγω πλευρικής εξάπλωσης του εδάφους [16] 

 

Εικόνα 2-4: Αστοχία σιδηροδρομικής γραμμής λόγω πλευρικής εξάπλωσης του υποκείμενου εδάφους [18] 

2.2 Αστοχίες κτιρίων λόγω ρευστοποίησης του εδάφους 

Πλήθος αστοχιών έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα σε κτίρια λόγω της ρευστοποίησης εδάφους. Οι 

περισσότερες και οι πιο καταστροφικές συνέβησαν έπειτα από τη δράση ισχυρών σεισμικών δονήσεων 

με μεγάλη διάρκεια. Στην Εικόνα 2-5 τα κτίρια συμπεριφέρονται ως άκαμπτα στοιχεία και στρέφονται 

περί τον πόδα τους λόγω της ρευστοποίησης του εδάφους. Είναι εμφανές ότι η ανωδομή δεν έχει 

υποστεί σημαντικές ζημιές αλλά η ρευστοποίηση του υποκείμενου εδάφους οδήγησε στην ανατροπή 

των κατασκευών. Η Εικόνα 2-6 απεικονίζει την αστοχία ενός κτιρίου λόγω της δράσης του 

καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία το 2001. Η ρευστοποίηση του εδάφους είχε ως αποτέλεσμα την 

περιστροφή και την καθίζηση της εδραζόμενης κατασκευής. 



10  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Διπλωματική εργασία Βασιλικής Καϋμενάκη  Ε.Μ.Π. 2014 

 

Εικόνα 2-5: Καταστροφική αστοχία κτιρίων λόγω ρευστοποίησης στη Niigata (Ιαπωνία 1964) [17] 

 

Εικόνα 2-6: Περιστροφή και καθίζηση κτιρίου λόγω ρευστοποίησης του εδάφους (Τουρκία 2001) [19] 

2.3 Αστοχίες γεφυρών λόγω ρευστοποίησης του εδάφους 

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται η παράθεση [18] διαφόρων τύπων αστοχίας που έχουν συμβεί 

σε γέφυρες κατά τη διάρκεια ισχυρών σεισμών, λόγω ρευστοποίησης του εδάφους. Στην Εικόνα 2-7 

φαίνεται η κατάρρευση γέφυρας λόγω του ισχυρού σεισμού που συνέβη στην Αλάσκα το 1964. Η 

θεμελίωση της γέφυρας είχε υλοποιηθεί με πασσάλους και κατά τη διάρκεια της ισχυρής σεισμικής 

δόνησης το υποκείμενο έδαφος ρευστοποιήθηκε προκαλώντας την αστοχία της κατασκευής. Η Εικόνα 

2-8 δείχνει την κατάρρευση μεταλλικής γέφυρας η οποία προκλήθηκε εξαιτίας των μεγάλων οριζόντιων 

μετατοπίσεων που επέβαλε το ρευστοποιημένο έδαφος στα βάθρα. Είναι εμφανής η παρουσία 

οριζόντιας αποκόλλησης του βάθρου. 
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Εικόνα 2-7: Καταστροφική αστοχία γέφυρας στην Αλάσκα (1964) [18] 

 

Εικόνα 2-8: Αστοχία μεταλλικής γέφυρας λόγω της ρευστοποίησης του εδάφους Αλάσκα (1964) [18] 

Το φαινόμενο της ρευστοποίησης του εδάφους παρατηρήθηκε έντονα και στους ισχυρούς σεισμούς 

που συνέβησαν στην Ιαπωνία, στην περιοχή της Niigata το 1964 και έπειτα στην περιοχή του Kobe το 

1995. Μεγάλος αριθμός γεφυρών υπέστη καταστροφικές αστοχίες εγείροντας το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας για την εξονυχιστική διερεύνηση του φαινομένου. Στην Εικόνα 2-9 και στην 

Εικόνα 2-10 φαίνεται η κατάρρευση του καταστρώματος των γεφυρών. Αυτός ο τύπος αστοχίας 

οφείλεται στις μεγάλες πλευρικές μετατοπίσεις που ασκήθηκαν στη θεμελίωση των γεφυρών 

προκαλώντας την πλευρική μετακίνηση τους με αποτέλεσμα την απώλεια στήριξης της ανωδομής. 
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Εικόνα 2-9: Κατάρρευση της γέφυρας Showa (Niigata 1964) [18] 

 

Εικόνα 2-10: Κατάρρευση ανοίγματος γέφυρας λόγω επιβαλλόμενων πλευρικών μετατοπίσεων (Kobe 1995) [18] 

Ένας ακόμη ισχυρός σεισμός κατά τον οποίο παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο της ρευστοποίησης 

του εδάφους ήταν εκείνος που συνέβη στην Κόστα Ρίκα το 1991 [20]. Στην Εικόνα 2-11 φαίνεται η 

αστοχία της μεταλλικής σιδηροδρομικής γέφυρας εδραζόμενης σε μεταλλικά βάθρα. Η ρευστοποίηση 

του υποκείμενου εδάφους επέβαλε μεγάλες πλευρικές μετακινήσεις επιφέροντας την αστοχία. 

Παρατηρήθηκε επίσης και ανάβλυση αμμμοχάλικων στην επιφάνεια γειτονικού εδάφους γεγονός που 

επιβεβαιώνει τη ρευστοποίηση των εδαφικών σχηματισμών. Άλλη κατάρρευση δικτυωτής γέφυρας δύο 

ανοιγμάτων λόγω του ίδιου σεισμού δίνεται στην Εικόνα 2-12. Η καθίζηση του εδάφους και η πλευρική 
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εξάπλωση αυτού οδήγησαν στην αστοχία του μεσοβάθρου με αποτέλεσμα τη βύθιση της ανωδομής. 

Στους πασσάλους που χρησιμοποιήθηκαν για τη θεμελίωση της κατασκευής, παρατηρήθηκε 

θρυμματισμός στην κορυφή. 

 

Εικόνα 2-11: Αστοχία σιδηροδρομικής μεταλλικής γέφυρας λόγω πλευρικής εξάπλωσης (Κόστα Ρίκα 1991) [20] 

 

Εικόνα 2-12: Κατάρρευση δικτυωτής γέφυρας λόγω μεγάλων μετατοπίσεων του εδάφους (Κόστα Ρίκα 1991) [20] 

2.4 Αντιμετώπιση φαινομένου ρευστοποίησης του εδάφους σε τεχνικά έργα 

Με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της ρευστοποίησης και τον περιορισμό των σημαντικών 

βλαβών που προκαλεί στη θεμελίωση και την ανωδομή των γεφυρών, συνήθως γίνεται χρήση βαθιάς 

θεμελίωσης με πασσάλους με ταυτόχρονη βελτίωση των εδαφικών συνθηκών. Αυτή επιτυγχάνεται με 

τη χρήση στραγγιστηρίων με σκοπό την αποτόνωση των εδαφικών πιέσεων, τη χρήση 

χαλικοπασσάλων ώστε να βελτιωθεί η αντοχή του εδάφους και τέλος με τη λήψη κατάλληλων μέτρων 

ώστε να επιτευχθεί η μείωση των διατμητικών παραμορφώσεων στο έδαφος θεμελίωσης λόγω 
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σεισμού [21]. Η παραπάνω λύση έχει εφαρμοστεί σε πολλά τεχνικά έργα μέχρι σήμερα για τους 

παρακάτω λόγους [22]: 

 Οι πάσσαλοι μεταφέρουν τα φορτία της ανωδομής σε βαθιά μη ρευστοποιήσιμα εδαφικά 

στρώματα. 

 Η χρήση των πασσάλων σε συνδυασμό με τη βελτίωση του εδάφους, υπό κατάλληλες συνθήκες 

έχει δείξει ικανοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια σεισμικής διέγερσης προστατεύοντας τις 

κατασκευές από ολική αστοχία.  

Έπειτα από την αξιολόγηση των βλαβών που έχουν προκληθεί λόγω του φαινομένου της 

ρευστοποίησης σε βαθιές θεμελιώσεις κατά τη διάρκεια μιας σεισμικής διέγερσης, αναφέρονται τα 

παρακάτω είδη αστοχίας των πασσάλων [23], [24]: 

 Δημιουργία πλαστικής άρθρωσης στη βάση των πασσάλων. Η οριζόντια εκτροπή των πασσάλων 

έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη σημαντικών καμπτικών ροπών και την εξάντληση της 

καμπτικής αντοχής των πασσάλων (Εικόνα 2-13α). 

 Η απώλεια της πλευρικής υποστήριξης των πασσάλων λόγω της μειωμένης αντοχής του 

εδάφους σε συνδυασμό με την πλευρική εκτροπή αυτών όταν υποβάλλονται σε οριζόντιες 

μετακινήσεις ενδέχεται να οδηγήσει σε αστοχία λόγω λυγισμού (Εικόνα 2-13β). 

 Όταν το μήκος έμπηξης των πασσάλων δεν είναι επαρκές, τότε οι πάσσαλοι κατά τη 

ρευστοποίηση του εδάφους συμπεριφέρονται ως άκαμπτα στοιχεία και στρέφονται με συνέπεια 

την ανατροπή των εδραζόμενων κατασκευών (Εικόνα 2-13γ). 

 

Εικόνα 2-13: Αστοχία πασσάλων λόγω ρευστοποίησης: (α) Δημιουργία Πλαστικής Άρθρωσης, (β) Λυγισμός,  
(γ) Υπερβολική Στροφή [23] 

Η χρήση βαθιών θεμελιώσεων με πασσάλους σε ρευστοποιήσιμο έδαφος εγκυμονεί σοβαρούς 

κινδύνους καθώς είναι δυνατή η ρευστοποίηση βαθύτερων εδαφικών σχηματισμών χωρίς αυτό να γίνει 

αντιληπτό, λόγω απουσίας χαρακτηριστικών του φαινομένου στην επιφάνεια του εδάφους. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα την απώλεια της φέρουσας ικανότητας της θεμελίωσης της κατασκευής. 

2.5 Σύγχρονες έρευνες 

Οι παραπάνω τύποι αστοχίας των πασσάλων έχουν καταστροφικές συνέπειες στα εδραζόμενα τεχνικά 

έργα. Σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος κατασκευής τους λόγω του μεγάλου μήκους τους η 

επιστημονική κοινότητα μελετάει έναν νέο τρόπο θεμελίωσης τεχνικών έργων, ειδικότερα γεφυρών, ο 

οποίος περιλαμβάνει [25]-[28]: 

 Αντικατάσταση της βαθιάς θεμελίωσης από πασσάλους, με επιφανειακή θεμελίωση. 

 Διασφάλιση της ικανοποιητικής συμπεριφοράς της θεμελίωσης και της ανωδομής με τη 

δημιουργία ικανού πάχους επιφανειακής κρούστας από βελτιωμένο, μη ρευστοποιήσιμο έδαφος. 
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 Χρήση του ρευστοποιήσιμου εδάφους κάτω από την επιφανειακή κρούστα ως φυσικού 

σεισμικού μονωτήρα της ανωδομής. 

Η νέα μέθοδος της επιφανειακής θεμελίωσης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι η 

μείωση του κόστους κατασκευής σε σύγκριση με τη βαθιά θεμελίωση με πασσάλους και η μείωση των 

σεισμικών δράσεων που ασκούνται στην ανωδομή, καθώς το ρευστοποιήσιμο έδαφος που βρίσκεται 

κάτω από την επιφανειακή κρούστα λειτουργεί ως φυσικό σύστημα σεισμικής μόνωσης. Απαιτείται 

όμως διεξοδική μελέτη της προτεινόμενης λύσης καθώς οι επιφανειακές θεμελιώσεις παρουσιάζουν 

ευαισθησία σε διαφορικές καθιζήσεις, γεγονός που μπορεί οδηγήσει στην ανάπτυξη μεγάλων 

παραμορφώσεων στη βάση των βάθρων. Είναι επιθυμητό να εδράζονται ισοστατικοί φορείς σε 

επιφανειακές θεμελιώσεις καθώς επιτρέπουν τη μετακίνηση του φορέα χωρίς να προσθέτουν επιπλέον 

ένταση. Επιπρόσθετα, η παρουσία του φυσικού σεισμικού μονωτήρα οδηγεί στη μείωση της 

επιτάχυνσης των σεισμικών κυμάτων στην επιφάνεια του εδάφους. Ο καινοτόμος τρόπος της 

επιφανειακής θεμελίωσης θέτει νέα δεδομένα για την αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής, τα οποία 

πρέπει να ερευνηθούν διεξοδικά πριν την εφαρμογή του. Η ανάγκη για την εύρεση ενός νέου τρόπου 

θεμελίωσης γεφυρών σε ρευστοποιήσιμο έδαφος προκύπτει από τις καταστροφικές βλάβες που έχουν 

παρατηρηθεί σε ήδη υφιστάμενες γέφυρες, λόγω της ρευστοποίησης του εδάφους κατά τη διάρκεια 

ισχυρής σεισμικής διέγερσης. 
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Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους 

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1 Ερευνητική πρόταση 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ [29] που εκπονείται στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατά την περίοδο 2011-2015. Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος 

είναι η αλλαγή της συμβατικής μεθοδολογίας σχεδιασμού θεμελίωσης βάθρων γεφυρών σε 

ρευστοποιήσιμα εδάφη, προς μείωση του κόστους και διασφάλιση του επιπέδου λειτουργικότητας του 

έργου. Κύρια στοιχεία της νέας φιλοσοφίας σχεδιασμού είναι: 

 Αντικατάσταση της θεμελίωσης από πασσάλους με επιφανειακή θεμελίωση. 

 Διασφάλιση της ικανοποιητικής συμπεριφοράς της θεμελίωσης (φέρουσα ικανότητα και 

καθιζήσεις) και της ανωδομής με δημιουργία ικανού πάχους επιφανειακής «κρούστας» από 

βελτιωμένο, μη ρευστοποιήσιμο έδαφος. 

 Ρευστοποίηση του εδάφους κάτω από την επιφανειακή κρούστα, ώστε να αποτελέσει το 

«φυσικό» μέσον σεισμικής μόνωσης της ανωδομής. 

 Η διατύπωση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας αντισεισμικού σχεδιασμού βάθρων γεφυρών σε 

ρευστοποιήσιμα εδάφη, με επιφανειακή θεμελίωση επί (φυσικής ή τεχνητής) «κρούστας» μη 

ρευστοποιήσιμου εδάφους. 

Στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας σε τυπικές περιπτώσεις 

γεφυρών (από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμμικτες, καλωδιωτές), και σύγκριση με συμβατικές μεθόδους 

σχεδιασμού, ώστε να αποτιμηθούν τα τεχνικο-οικονομικά οφέλη και να προκύψουν παραδείγματα 

εφαρμογής. Τα βήματα που ακολουθούνται σε αυτό το ερευνητικό δίνονται παρακάτω: 

 Επιλογή μιας ήδη υπάρχουσας γέφυρας εδραζόμενης σε έδαφος όπου ενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί ρευστοποίηση. Μορφώνονται τρία είδη γεφυρών, μία γέφυρα δύο 

αμφιέρειστων ανοιγμάτων από προεντεταμένο σκυρόδεμα, μία γέφυρα τριών ανοιγμάτων από 

προεντεταμένο σκυρόδεμα με μονολιθική σύνδεση στα βάθρα και μία μεταλλική γέφυρα δύο 

αμφιέρειστων ανοιγμάτων. Γίνεται επαναδιαστασιολόγηση των γεφυρών αυτών, θεωρώντας τη 

συμβατική λύση της βαθιάς θεμελίωσης, λαμβάνοντας υπόψη βελτίωση του ρευστοποιπήσιμου 

εδάφους με χαλικοπασσάλους. 

 Διερεύνηση της απόκρισης του φορέα σε επιβαλλόμενες μετακινήσεις και στροφές στη βάση 

των μεσοβάθρων, προσομοιώνοντας με αυτό τον τρόπο την ένταση που επιβάλλει η 

ρευστοποίηση του εδάφους στην κατασκευή. Με τις αναλύσεις αυτές καθορίζονται οι ανεκτές 

μετακινήσεις στη βάση των βάθρων, λαμβάνοντας υπόψη την ανελαστική συμπεριφορά της 

γέφυρας. 
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 Διαστασιολόγηση της ανωδομής, των βάθρων αλλά και των δομικών στοιχείων της θεμελίωσης 

με κριτήριο τα νέα γεωτεχνικά δεδομένα θεωρώντας επιφανειακή θεμελίωση και ελαστικά 

φάσματα σχεδιασμού για ρευστοποιήσιμα εδάφη. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η 

συνεισφορά του φυσικού συστήματος σεισμικής μόνωσης. 

 Διερεύνηση συμπεριφοράς της γέφυρας θεωρώντας διάφορες χρονοϊστορίες σεισμού. 

 Συλλογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σύγκριση των δύο τρόπων θεμελίωσης. 

3.2 Επιλογή γέφυρας 

3.2.1 Υφιστάμενη Κατασκευή 

Ως πρότυπο των γεφυρών που θα αναλυθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις ερευνητικής πρότασης 

επιλέχθηκε η γέφυρα της Εγνατίας Οδού που εδράζεται στην περιοχή του ποταμού Στρυμώνα. Το 

υποκείμενο έδαφος υπό κατάλληλες προϋποθέσεις είναι ρευστοποιήσιμο. Το τεχνικό αποτελείται από 

δύο όμοιες γέφυρες, μία για κάθε κλάδο. Η κάθε μία από αυτές διαμορφώνεται από 11 ανοίγματα, 

μήκους 43.50m το καθένα, ενώ το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 478.50m, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3-1. Το μέγιστο ύψος των βάθρων είναι 17.40m. Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 11.45m, 

το πλάτος των εξωτερικών πεζοδρομίων είναι 1.25m και των εσωτερικών 1.00m. Το συνολικό πλάτος 

του κάθε κλάδου είναι 13.70m (Σχήμα 3-2). 

 

Σχήμα 3-1: Μηκοτομή ενός ανοίγματος [30] 
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Σχήμα 3-2: Εγκάρσια τομή φορέα και όψη βάθρων [30] 

 

Σχήμα 3-3: Κάτοψη τμήματος της γέφυρας [30] 

3.2.2 Επιλογή φορέα μεταλλικής γέφυρας με σύμμικτη λειτουργία 

Λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ήδη υπάρχουσας γέφυρας αποφασίσθηκε η 

γεωμετρία της μεταλλικής γέφυρας. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-4, η γέφυρα μορφώνεται ως τοξωτή 

δύο αμφιέρειστων ανοιγμάτων, θεωρητικού μήκους 42.00m το καθένα με ύψος τόξου 10.00m. Το 

συνολικό άνοιγμα της γέφυρας είναι 84.30m και η σύνδεση των δύο ανοιγμάτων γίνεται με αρμό 

πλάτους 30cm. Το κατάστρωμα αποτελείται από 2 κύριες δοκούς και 17 διαδοκίδες. Κάθε κύρια δοκός 
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αναρτάται από ένα τόξο μέσω 7 αναρτήρων σε απόσταση 5.25m. Τα δύο τόξα συνδέονται μεταξύ 

τους με οριζόντιους και διαγώνιους συνδέσμους δυσκαμψίας. Το θεωρητικό πλάτος του φορέα για 

κατασκευαστικούς λόγους επιλέχθηκε ίσο με 15.00m θεωρώντας το πλάτος του οδοστρώματος ίσο με 

11.25m και το πλάτος των πεζοδρομίων ίσο με 1.25m (Σχήμα 3-5). Με αυτόν τον τρόπο η διέλευση 

των πεζών δεν εμποδίζεται από τους αναρτήρες της γέφυρας, ενώ διατηρείται το πλάτος των 

πεζοδρομίων. 

 

Σχήμα 3-4: Μηκοτομή μεταλλικής γέφυρας 

 

Σχήμα 3-5: Εγκάρσια τομή καταστρώματος 

3.3 Μελέτες που έχουν εκπονηθεί 

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων της ερευνητικής πρότασης έχουν εκπονηθεί ήδη τρεις 

διπλωματικές εργασίες [30], [31], [32]. 

Αναφορικά, αντικείμενο της πρώτης διπλωματικής εργασίας [30] ήταν ο σχεδιασμός και η 

διαστασιολόγηση της τοξωτής μεταλλικής οδικής γέφυρας δύο ανοιγμάτων με σύμμικτο κατάστρωμα. 

Το κριτήριο για τη διαστασιολόγηση της γέφυρας ήταν η ελαχιστοποίηση του συνολικού βάρους της 

με σκοπό τη μείωση του κόστους κατασκευής του έργου. Το λογισμικό πρόγραμμα πεπερασμένων 

στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη του φορέα ήταν το SAP2000 [33]. Το προσομοίωμα 

ενός ανοίγματος που χρησιμοποιήθηκε για τη διαστασιολόγηση των μεταλλικών στοιχείων δίνεται στην 

Εικόνα 3-1. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός της γέφυρας έγινε για το πλήρες προσομοίωμα της γέφυρας 

θεωρώντας τοιχοειδές μεσόβαθρο και λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσκαμψία των ακροβάθρων (Εικόνα 

3-2). 
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Εικόνα 3-1: Προσομοίωμα για διαστασιολόγηση ενός ανοίγματος μεταλλικής τοξωτής γέφυρας [30] 

 

Εικόνα 3-2: Προσομοίωμα για τον αντισεισμικό σχεδιασμό γέφυρας [30] 

Η επόμενη διπλωματική εργασία [31], ως συνέχεια της [30], είχε ως αντικείμενο τον επανασχεδιασμό 

των στοιχείων του μεσοβάθρου για βαθιά και επιφανειακή θεμελίωση. Αντί για τοιχοειδές βάθρο 

προέκυψαν τρεις κυκλικοί συμπαγείς στύλοι διαμέτρου Φ150cm. Παράλληλα έγινε διερεύνηση της 

απόκρισης της γέφυρας κατά την επιβολή μεγάλων παραμορφώσεων στη βάση του μεσόβαθρου όπως 

αυτές που ασκούνται στην επιφανειακή θεμελίωση κατά τη ρευστοποίηση του εδάφους. Για το σκοπό 

αυτό πραγματοποιήθηκαν μη γραμμικές αναλύσεις (ελήφθη υπόψη μόνο η μη γραμμική συμπεριφορά 

του υλικού) με την παραδοχή συγκεντρωμένης πλαστικότητας στους στύλους του μεσοβάθρου. Και σ’ 

αυτήν την εργασία χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων SAP2000 [33]. 

Το προσομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε για την επαναδιαστασιολόγηση του μεσοβάθρου δίνεται στην 

Εικόνα 3-3, ενώ αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της απόκρισης της γέφυρας σε 

μετακινήσεις εδάφους, στην Εικόνα 3-4. 
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Εικόνα 3-3: Προσομοίωμα για διαστασιολόγηση μεσοβάθρου μεταλλικής τοξωτής γέφυρας [31] 

 

Εικόνα 3-4: Προσομοίωμα για απόκριση μεταλλικής τοξωτής γέφυρας σε μετακινήσεις εδάφους [31] 

Αντικείμενο της τρίτης διπλωματικής εργασίας [32] ήταν η διαστασιολόγηση μεταλλικής καλωδιωτής 

πεζογέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα με σκοπό τη διερεύνηση των στόχων της ερευνητικής 

πρότασης. Η μορφή του τεχνικού βασίζεται στην πραγματική πεζογέφυρα Menomonee Falls στο 

Wisconsin των Η.Π.Α. (Εικόνα 3-5). Το προσομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή δίνεται 

στην Εικόνα 3-6. 

 

Εικόνα 3-5: Πεζογέφυρα Menomonee Falls (Wisconsin των ΗΠΑ) [32] 
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Εικόνα 3-6: Προσομοίωμα για διαστασιολόγηση καλωδιωτής πεζογέφυρας [32] 

3.4 Αντικείμενο παρούσας εργασίας 

Με σκοπό τη συνέχιση της διερεύνησης του φορέα της οδικής τοξωτής μεταλλικής γέφυρας για την 

υλοποίηση των στόχων της ερευνητικής πρότασης κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας. Έπειτα από προσεκτική μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δύο σχετικών 

εργασιών [30] και [31], αποφασίσθηκε η εισαγωγή του αριθμητικού προσομοιώματος της γέφυρας στο 

λογισμικό πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ADINA 8.5.0 [34] και η επαλήθευση της σωστής 

λειτουργίας αυτού με το λογισμικό πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων SOFiSTiK [35]. Στόχοι της 

παρούσας εργασίας αποτελούν αρχικά η προσομοίωση της γέφυρας στο λογισμικό πρόγραμμα 

πεπερασμένων στοιχείων ADINA 8.5.0 και έπειτα η διερεύνηση της ευπάθειας του φορέα σε 

διαφορικές μετακινήσεις λόγω της ρευστοποίησης του εδάφους. Για το σκοπό αυτό 

πραγματοποιήθηκαν μη γραμμικές αναλύσεις λαμβάνοντας υπόψη τη μη γραμμικότητα των υλικών και 

της γεωμετρίας του φορέα με στόχο την αύξηση του βαθμού αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Οι 

αναλύσεις έγιναν με την παραδοχή κατανεμημένης πλαστικότητας στους στύλους του μεσοβάθρου, η 

υλοποίηση της οποίας έγινε με την εισαγωγή διαγραμμάτων ροπών – καμπυλοτήτων. Παράλληλα 

υιοθετήθηκε ο νόμος υλικού για τον δομικό χάλυβα λαμβάνοντας υπόψη την κράτυνση, ενώ 

χρησιμοποιήθηκε διγραμμικό διάγραμμα δύναμης – μετακίνησης για την προσομοίωση της 

συμπεριφοράς των εφεδράνων. 
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Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους 

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 

4.1 Δομικά στοιχεία ανωδομής 

Η γέφυρα που μελετάται στην παρούσα εργασία βασίζεται σε αυτήν που περιγράφηκε στην 

παράγραφο 3.2.2. Είναι μια τοξωτή μεταλλική οδική γέφυρα δύο αμφιέρειστων ανοιγμάτων με 

σύμμικτη λειτουργία καταστρώματος. Τα δομικά στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μόρφωση 

της ανωδομής είναι κύριες δοκοί, διαδοκίδες, τόξα, αναρτήρες και σύνδεσμοι δυσκαμψίας. Το 

μεσόβαθρο απαρτίζεται από στύλους και τη δοκό έδρασης. Στο Σχήμα 4-1 βλέπουμε μια κατά μήκος 

τομή της γέφυρας που περιλαμβάνει τα δύο ανοίγματα του καταστρώματος και το μεσόβαθρο. Το 

συνολικό μήκος του φορέα είναι ίσο με 87.60m. Το θεωρητικό μήκος του κάθε ανοίγματος είναι 

42.00m και το συνολικό 43.30m. Η σύνδεση των δύο ανοιγμάτων γίνεται με πλάκα συνέχειας μήκους 

1.00m. Το συνολικό ύψος του μεσοβάθρου είναι ίσο με 10.00m. 

 

Σχήμα 4-1: Όψη του φορέα της γέφυρας 

Στο Σχήμα 4-2 δίνεται μία οριζόντια τομή της ανωδομής του ενός ανοίγματος όπου παρουσιάζονται τα 

μεταλλικά στοιχεία που συγκροτούν το κατάστρωμα και περιλαμβάνουν 2 κύριες δοκοί και 17 

διαδοκίδες. Η αξονική απόσταση των κύριων δοκών είναι 14.70m, ενώ οι διαδοκίδες έχουν 

τοποθετηθεί σε εγκάρσια απόσταση μεταξύ τους ίση με 2.625m. Στο Σχήμα 4-3 απεικονίζεται η όψη 

του ενός ανοίγματος. Κάθε κύρια δοκός αναρτάται από ένα τόξο μέσω 7 αναρτήρων. Οι αναρτήρες 

έχουν τοποθετηθεί ανά 5.25m, εντείνονται μόνο αξονικά και το ύψος τους καθορίζεται από την 

καμπύλη του τόξου. Το μέγιστο ύψος αυτών είναι στο μέσον του ανοίγματος και είναι ίσο με 10.00m. 

Η οριζόντια προβολή του τόξου ανάμεσα στους δύο άξονες στήριξης ισούται με 42.00m. 
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Σχήμα 4-2: Κάτοψη μεταλλικών στοιχείων καταστρώματος ενός ανοίγματος 

 

Σχήμα 4-3: Όψη ενός ανοίγματος 

Το Σχήμα 4-4 απεικονίζει την κάτοψη ενός ανοίγματος της ανωδομής. Η σύνδεση των τόξων γίνεται με 

συνδέσμους δυσκαμψίας οι οποίοι αποτελούνται από εγκάρσια και διαγώνια μέλη. Συνολικά έχουν 

τοποθετηθεί 5 εγκάρσια μέλη και 8 διαγώνια σε κάθε άνοιγμα. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των 

εγκάρσιων συνδέσμων είναι 5.25m, ενώ το μήκος τους ισούται με το θεωρητικό πλάτος της γέφυρας, 

14.70m. Ο Πίνακας 4-1 συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά των μεταλλικών στοιχείων της γέφυρας. Για 

τα μεταλλικά στοιχεία της ανωδομής έχει επιλεγεί χάλυβας ποιότητας S355. 
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Σχήμα 4-4: Κάτοψη ενός ανοίγματος 

Είδος Πλήθος Διατομή Μήκος μέλους Θεωρητικό άνοιγμα/ύψος 

Κύριες δοκοί 4 ΗΕΒ900 43.30m 42.00m 

Διαδοκίδες 34 ΗΕΒ900 14.30m 14.70m 

Τόξα 4 CHS750/20 47.70m 42.00m/10.00m 

Εγκάρσια μέλη 10 CHS244.5/8.0 13.95m 14.70m 

Διαγώνια μέλη 16 CHS139.7/8 8.80m 9.13m 

Αναρτήρες 28 CHS168.3/6.3 3.60m-9.375m 4.38m-10.00m 

Πίνακας 4-1: Μεταλλικά στοιχεία ανωδομής 

Στο Σχήμα 4-5 δίνεται η εγκάρσια τομή στο μέσον του τυπικού ανοίγματος της ανωδομής με πλήρη 

περιγραφή της μόρφωσης του καταστρώματος. Επιπλέον δίνονται γεωμετρικά χαρακτηριστικά για τους 

αναρτήρες και τους συνδέσμους δυσκαμψίας. Το συνολικό πλάτος του φορέα είναι ίσο με 15.00m ενώ 

το θεωρητικό πλάτος ισούται με 14.70m. Το οδόστρωμα αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας 

πλάτους 5.625m η κάθε μία. Η γέφυρα θεωρείται πως βρίσκεται σε ευθυγραμμία με επίκλιση 2% για 

την κάθε λωρίδα κυκλοφορίας. Το ελάχιστο πάχος της οδοστρωσίας είναι 0.14m ενώ το μέγιστο 0.25m 

Μορφώνονται επίσης δύο πλευρικά πεζοδρόμια πλάτους 1.25m με μεταβλητό πάχος που κυμαίνεται 

από 0.24m έως 0.29m, έτσι ώστε να διαμορφώνεται κλίση 4% στην άνω επιφάνεια του πεζοδρομίου 

για την απορροή των όμβριων υδάτων. Το κάθε πεζοδρόμιο φέρει στηθαίο ασφαλείας, το οποίο για 

λόγους ευκρίνειας δεν απεικονίζεται στο Σχήμα 4-5. Στο ίδιο Σχήμα δίνονται οι διατομές και οι 

ποιότητες των υλικών που έχουν επιλεγεί για τη μόρφωση της ανωδομής. Το κατάστρωμα 

διαμορφώνεται ως σύμμικτο με τραπεζοειδή λαμαρίνα τύπου SYMDECK 150 και πλάκα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C35/45. Η σύνδεση της πλάκας με τις διαδοκίδες και τις κύριες δοκούς υλοποιείται μέσω 

διατμητικών ήλων. Το συνολικό πάχος του σύμμικτου καταστρώματος είναι ίσο με 35cm όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 4-5. Για τη μόρφωση των πεζοδρομίων χρησιμοποιείται σκυρόδεμα ποιότητας 

C20/25. 



28  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Διπλωματική εργασία Βασιλικής Καϋμενάκη  Ε.Μ.Π. 2014 

 

Σχήμα 4-5: Εγκάρσια τομή στο μέσο του ανοίγματος 

Στο Σχήμα 4-6 απεικονίζεται η εγκάρσια τομή της γέφυρας στη στήριξη όπου το πλάτος του 

καταστρώματος από 15.00m που ήταν στη μέση του ανοίγματος διαπλατύνεται σε 15.55m. Η αύξηση 

του πλάτους εξυπηρετεί κατασκευαστικές απαιτήσεις προκειμένου να είναι εφικτή η σύνδεση του 

τόξου με την κύρια δοκό, όπως λεπτομερώς παρουσιάζεται στην §4.2. Επιπρόσθετα στο ίδιο σχήμα 

δίνονται λεπτομέρειες για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του μεσοβάθρου. Τα 

κύρια δομικά στοιχεία του μεσοβάθρου είναι η δοκός έδρασης και οι στύλοι. Το μήκος της δοκού 

έδρασης είναι 17.00m και αποτελείται από ορθογωνική διατομή διαστάσεων 4.50mx2.00m όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 4-7, όπου απεικονίζεται η τομή του μεσοβάθρου κατά μήκος της γέφυρας. Το 

μεσόβαθρο μορφώνεται από τρεις στύλους με συμπαγή κυκλική διατομή Φ150cm. Το ύψος των 

στύλων είναι 8.00m. Στην εγκάρσια τομή της γέφυρας (Σχήμα 4-6) φαίνεται ότι η αξονική απόσταση 

των στύλων είναι ίση με 7.35m. Η απόσταση των στύλων επιλέχθηκε έτσι ώστε οι δύο ακραίοι στύλοι 

να βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις κύριες δοκούς του καταστρώματος και να αποφεύγονται οι 

έκκεντρες φορτίσεις στο μεσόβαθρο. Για την κατασκευή των δομικών μελών του μεσοβάθρου 

χρησιμοποιείται οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C30/37. Η σύνδεση των βάθρων με το κατάστρωμα 

πραγματοποιείται μέσω αγκυρούμενων ελαστομεταλλικών εφεδράνων τύπου ΝΒ4 800x800x282(162). 

Ο ίδιος τύπος εφεδράνων έχει τοποθετηθεί και στα ακρόβαθρα. Το πλάτος έδρασης του φορέα στην 

εγκάρσια έννοια είναι ίσο με 1.15m (Σχήμα 4-6), ενώ στη διαμήκη ισούται με 1.10m (Σχήμα 4-7). 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 29 

Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους 

 

Σχήμα 4-6: Εγκάρσια τομή της γέφυρας στη στήριξη – Όψη μεσοβάθρου 

 

Σχήμα 4-7: Τομή μεσοβάθρου κατά μήκος της γέφυρας 
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4.2 Λεπτομέρεια θέσης σύνδεσης κύριας δοκού με τόξο 

Για να είναι κατασκευαστικά εφικτή η σύνδεση της κύριας δοκού και του τόξου κρίθηκε απαραίτητη η 

διαπλάτυνση και η επιμήκυνση της κύριας δοκού. Η κύρια δοκός επιμηκύνεται κατά 0.65m σε κάθε 

άκρο, εκτός των αξόνων στήριξης, όπως φαίνεται στη λεπτομέρεια της κατά μήκους τομής (Σχήμα 

4-8). Με αυτόν τον τρόπο το συνολικό μήκος της δοκού κάθε ανοίγματος είναι 43.30m. Το πλάτος της 

κύριας δοκού, στη θέση αγκύρωσης του τόξου, γίνεται 0.85m, προκειμένου να είναι εφικτή η 

συγκόλληση του τόξου πάνω στην κύρια δοκό. Σχηματική απεικόνιση της διαπλάτυνσης δίνεται σε 

κάτοψη και εγκάρσια τομή στο Σχήμα 4-9. Η διαπλάτυνση ξεκινά σε απόσταση 1.275m από τη 

προτελευταία διαδοκίδα όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-8 και στο Σχήμα 4-9(α). 

 

Σχήμα 4-8: Κατά μήκος τομή – Επιμήκυνση κύριας δοκού 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 4-9: Διαπλάτυνση και επιμήκυνση κύριας δοκού: (α) Κάτοψη, (β) Εγκάρσια τομή 
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5 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚO ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ 

5.1 Λογισμικό  

Το λογισμικό πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε για τη μόρφωση του 

αριθμητικού προσομοιώματος της γέφυρας είναι το ADINA 8.5.0 [34]. Με το συγκεκριμένο λογισμικό 

δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μελετήσει την απόκριση του φορέα πραγματοποιώντας μη 

γραμμικές αναλύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη μη γραμμική συμπεριφορά γεωμετρίας και υλικού. Για 

την εκτέλεση των μη γραμμικών αναλύσεων χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Newton-Raphson, ο οποίος 

απαιτεί τη διαίρεση του επιβαλλόμενου φορτίου σε βήματα. Ο αλγόριθμος ακολουθεί επαναληπτική 

διαδικασία προσδιορισμού του μητρώου δυσκαμψίας του φορέα, με τη μόρφωση των εξισώσεων 

ισορροπίας στην παραμορφωμένη κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τη μη γραμμικότητα γεωμετρίας. Η 

μη γραμμικότητα υλικού εισάγεται στο λογισμικό με την πλήρη περιγραφή της μη γραμμικής 

συμπεριφοράς των επιλεγόμενων υλικών.  

5.2 Μόρφωση αριθμητικού προσομοιώματος 

Για την προσομοίωση της γέφυρας χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί τύποι πεπερασμένων 

στοιχείων: 

 Στοιχεία Δοκού: Με αυτόν τον τύπο πεπερασμένων στοιχείων έχουν προσομοιωθεί οι κύριες 

δοκοί, οι διαδοκίδες, τα τόξα, οι εγκάρσιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας, η δοκός έδρασης και οι 

στύλοι του μεσοβάθρου. 

 Στοιχεία δικτυώματος: Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου πεπερασμένων στοιχείων έγινε για 

τους αναρτήρες και τους διαγώνιους συνδέσμους δυσκαμψίας. 

 Επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία: Ο τύπος των επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων έχει 

χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση της συμπεριφοράς της πλάκας του καταστρώματος και 

κατά συνέπεια της σύμμικτης λειτουργίας. 

Το μαθηματικό προσομοίωμα που δημιουργήθηκε απεικονίζεται στο Σχήμα 5-1. 
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Σχήμα 5-1: Αριθμητικό προσομοίωμα γέφυρας 

5.2.1 Προσανατολισμός δομικών μελών 

Για τα δομικά μέλη της γέφυρας που έχουν προσομοιωθεί με στοιχεία δοκού ορίστηκε τοπικό σύστημα 

αξόνων το οποίο καθορίζει τον προσανατολισμό και τη συμβολή της διατομής στην ανάληψη των 

φορτίων. 

5.2.1.1 Κύριες δοκοί 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-2 όλες οι κύριες δοκοί έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε ο τοπικός άξονας x να 

ταυτίζεται με τον καθολικό άξονα x, ενώ ο κύριος τοπικός άξονας y προσανατολίζεται προς τον 

καθολικό άξονα –y. Με αυτόν τον τρόπο, κατά την επιβολή των κατακόρυφων φορτίων η δοκός 

κάμπτεται περί τον ισχυρό άξονά της y. 

 

Σχήμα 5-2: Τοπικό σύστημα συντεταγμένων κύριων δοκών 
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5.2.1.2 Διαδοκίδες 

Το Σχήμα 5-3 δίνει τον προσανατολισμό των διαδοκίδων και το τοπικό σύστημα συντεταγμένων. 

Συγκεκριμένα ο τοπικός άξονας y των διαδοκίδων έχει την ίδια διεύθυνση και φορά με τον καθολικό 

άξονα x ενώ ο τοπικός άξονας x ταυτίζεται με τον καθολικό άξονα y. 

 

Σχήμα 5-3: Τοπικό σύστημα συντεταγμένων διαδοκίδων 

5.2.1.3 Τόξα 

Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των τόξων έχει οριστεί με την ίδια φορά όπως εκείνο των κύριων 

δοκών. Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 5-4 η κατεύθυνση του τοπικού άξονα y ταυτίζεται με τον άξονα -y 

του καθολικού συστήματος συντεταγμένων. 

 

Σχήμα 5-4: Τοπικό σύστημα συντεταγμένων τόξων 
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5.2.1.4 Εγκάρσια μέλη δυσκαμψίας 

Ο προσανατολισμός της διατομής των εγκάρσιων μελών δυσκαμψίας δίνεται στο Σχήμα 5-5 με τον 

τοπικό άξονα y να έχει την ίδια κατεύθυνση με τον καθολικό άξονα x ενώ ο τοπικός άξονας x έχει τη 

διεύθυνση και φορά του καθολικού άξονα y. 

 

Σχήμα 5-5: Τοπικό σύστημα συντεταγμένων εγκάρσιων συνδέσμων δυσκαμψίας 

5.2.1.5 Στύλοι μεσοβάθρου 

Ο προσανατολισμός της διατομής των στύλων το μεσοβάθρου δίνεται στο Σχήμα 5-6 όπου ο τοπικός 

άξονας x έχει φορά προς τα κάτω και ταυτίζεται με τον καθολικό άξονα -z, ενώ ο τοπικός άξονας y 

ταυτίζεται με τον καθολικό άξονα -y. 

 

Σχήμα 5-6: Τοπικό σύστημα συντεταγμένων στύλων μεσοβάθρου 
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5.2.2 Προσομοίωση σύμμικτου καταστρώματος 

Το σύμμικτο κατάστρωμα προσομοιώνεται με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, αγνοώντας τη 

συμμετοχή του χαλυβδόφυλλου υπέρ της ασφαλείας και θεωρώντας μέσο πάχος πλάκας 

σκυροδέματος ίσο με 25cm. Η σύνδεση των κόμβων της πλάκας με αυτούς των κύριων δοκών και των 

διαδοκίδων γίνεται με άκαμπτα στοιχεία λαμβάνοντας υπόψη την εκκεντρότητα των επιφανειακών 

στοιχείων σε σχέση με το κέντρο βάρους των δοκών. Στα σημεία σύνδεσης των κύριων δοκών με τους 

αναρτήρες δεν έχουν τοποθετηθεί άκαμπτα στοιχεία καθώς στις συγκεκριμένες θέσεις, για 

κατασκευαστικούς λόγους, δεν υφίσταται η σύμμικτη λειτουργία. Σχηματική απεικόνιση της 

προσομοίωσης της σύμμικτης λειτουργίας του καταστρώματος δίνεται στο Σχήμα 5-7. Με μωβ χρώμα 

παρουσιάζονται τα άκαμπτα στοιχεία που συνδέουν τα στοιχεία δοκών (διαδοκίδες και κύριες δοκοί) με 

τα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. 

 

 

Σχήμα 5-7: Προσομοίωση σύμμικτης λειτουργίας του καταστρώματος 

5.2.3 Προσομοίωση συνδέσεων 

5.2.3.1 Μονολιθική σύνδεση 

Η σύνδεση των δομικών στοιχείων της ανωδομής έχει υλοποιηθεί είτε με συγκολλήσεις είτε με 

κοχλιώσεις σε συνεργασία με μετωπικές πλάκες. Η προσομοίωση των συνδέσεων αυτών στο 

αριθμητικό μοντέλο έχει γίνει με κόμβους συνέχειας. Παρακάτω αναφέρονται τα δομικά στοιχεία των 

οποίων η σύνδεση έχει προσομοιωθεί με κοινό κόμβο: 

 Κύριες δοκοί – Τόξα (Σχήμα 5-8) 

 Τόξα – Εγκάρσιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας (Σχήμα 5-9) 

 Δοκός έδρασης – Στύλοι μεσοβάθρου (Σχήμα 5-10) 
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Σχήμα 5-8: Σύνδεση κύριας δοκού – τόξο 

 

Σχήμα 5-9: Σύνδεση τόξου – εγκάρσιων συνδέσμων δυσκαμψίας 

 

Σχήμα 5-10: Σύνδεση δοκού έδρασης – στύλων μεσοβάθρου 

5.2.3.2 Εσωτερικές αρθρώσεις 

Η προσομοίωση της σύνδεσης διαδοκίδων με τις κύριες δοκούς έγινε τοποθετώντας εσωτερικές 

αρθρώσεις στα άκρα των διαδοκίδων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-11. 
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Σχήμα 5-11: Σύνδεση διαδοκίδων – κύριων δοκών 

5.2.3.3 Σύνδεση στοιχείων δικτυώματος 

Τα μέλη που προσομοιώνονται ως στοιχεία δικτυώματος και χρησιμοποιούνται στο προσομοίωμα 

περιλαμβάνουν τους αναρτήρες που συνδέονται με τα τόξα και τις κύριες δοκούς, (Σχήμα 5-12) καθώς 

και τους διαγώνιους συνδέσμους δυσκαμψίας που συνδέονται με τα τόξα και τους εγκάρσιους 

συνδέσμους δυσκαμψίας (Σχήμα 5-13). Εξ ορισμού, στα μέλη αυτά αναπτύσσονται μόνο αξονικές 

δυνάμεις, ενώ οι συνδέσεις στα άκρα τους είναι αρθρώσεις. 

 

Σχήμα 5-12: Σύνδεση αναρτήρων με τόξα και κύριες δοκούς 
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Σχήμα 5-13: Σύνδεση διαγώνιων συνδέσμων δυσκαμψίας με τόξα και εγκάρσιους συνδέσμους 

5.2.4 Προσομοίωση εφεδράνων 

5.2.4.1 Ακρόβαθρα 

Τα εφέδρανα των ακροβάθρων, τύπου ΝΒ4 800x800x282(162), έχουν προσομοιωθεί με ελατήρια στις 

τρεις κύριες διευθύνσεις της γέφυρας τα οποία είναι πακτωμένα στη βάση τους. Στο Σχήμα 5-14 

δίνεται σχηματική απεικόνιση της προσομοίωσης των ελατηρίων του ακροβάθρου όπου οι καφέ 

γραμμές ταυτίζονται με τη διεύθυνση του κάθε ελατηρίου. Τα ελατήρια έχουν ως κόμβο αρχής τον 

κοινό κόμβο σύνδεσης τόξου – κύριας δοκού – ακραίας διαδοκίδας. 

 

Σχήμα 5-14: Ελατήρια ακροβάθρου 

Οι τιμές της αρχικής δυσκαμψίας των ελατηρίων σε οριζόντιες μετακινήσεις υπολογίζονται από την Εξ. 

(5-1), σύμφωνα με τον κανονισμό εφεδράνων ΕΝ1337 [36]: 

3556
m162.0

m8.0m8.0m/kN900

t
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K
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h 


 kN/m (5-1) 
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Η δυσκαμψία των εφεδράνων σε κατακόρυφες μετακινήσεις υπολογίζεται με χρήση της Εξ. (5-2), 

σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ1337 [36]: 
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(5-2) 

Ο συντελεστής σχήματος S του ελαστομερούς υπολογίζεται από την Εξ. (5-3) 
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όπου, 

Φαινομενικό συμβατικό μέτρο διάτμησης: G =900kN/m2 

Μέτρο διάτμησης: Gb=1125kN/m2 

Κατώτερη τιμή παραμέτρου σχεδιασμού: Gb,min=1125kN/m2 

Ανώτερη τιμή παραμέτρου σχεδιασμού: Gb,max=1350kN/m2 

Μέτρο όγκου: Eb=2000000kN/m2 

Πλάτος εφεδράνου: b =0.8m 

Ύψος εφεδράνου: h =0.8m 

Πάχος μιας στρώσης ελαστομερούς: te=0.018m 

Πλήθος στρώσεων ελαστομερούς: 9 

Συνολικό πάχος ελαστομερούς εφεδράνου: t =0.162m 

Κάτοψη εφεδράνου: Ab= 0.8x0.8=0.64m2 

Περίμετρος εφεδράνου: L= 2x(0.8+0.8)=3.2m 

Ο νόμος υλικού των εφεδράνων παρουσιάζεται αναλυτικά στην παράγραφο 6.2. 

5.2.4.2 Μεσόβαθρο 

Παρομοίως, έχουν χρησιμοποιηθεί ελατήρια στις τρεις διευθύνσεις x, y, z του φορέα για την 

προσομοίωση των εφεδράνων του μεσοβάθρου. Στο Σχήμα 5-15 δίνονται με καφέ χρώμα τα ελατήρια 

που έχουν τοποθετηθεί στο άκρο κάθε ανοίγματος. Τα ελατήρια των εφεδράνων αποτελούν το μέσο 

σύνδεσης του φορέα με τη θεμελίωση. Μεταβιβάζουν τα φορτία του καταστρώματος στη θεμελίωση 

και αντίστοιχα οι μετακινήσεις που υφίσταται η θεμελίωση μεταβιβάζονται ως καταπονήσεις στο 

φορέα. Η σύνδεση των ελατηρίων με τα δομικά στοιχεία του μεσοβάθρου γίνεται με τη χρήση 

άκαμπτων στοιχείων τα οποία μεταφέρουν τα εντατικά και τα παραμορφωσιακά μεγέθη των 

εφεδράνων σε ένα κοινό κόμβο και έπειτα ο κόμβος αυτός οδηγεί τα εντατικά μεγέθη στα στοιχεία του 

μεσοβάθρου. Τα άκαμπτα στοιχεία στο Σχήμα 5-15 παρουσιάζονται με μωβ χρώμα και ξεκινούν από το 

πέρας των τριών ελατηρίων του κάθε ανοίγματος και καταλήγουν στον κοινό κόμβο. 
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Σχήμα 5-15: Προσομοίωση ελατηρίων μεσοβάθρου 

5.3 Φορτίσεις 

Για την πραγματοποίηση των μη γραμμικών αναλύσεων γεωμετρίας και υλικού έχουν ληφθεί υπόψη 

τρεις βασικές φορτίσεις. Οι φορτικοί συντελεστές έχουν ληφθεί ίσοι με τη μονάδα σε κάθε είδος 

φόρτισης. 

Ίδιο βάρος κατασκευής (Φ1): Στη φόρτιση αυτή περιλαμβάνεται το ίδιο βάρος των μεταλλικών 

στοιχείων, του σύμμικτου καταστρώματος, το οποίο θεωρείται πως δρα στις διαδοκίδες, και του 

μεσόβαθρου. 

Ειδικό βάρος σκυροδέματος γ=25kN/m3 

Ειδικό βάρος χάλυβα γ=78.5kN/m3 

Πρόσθετα μόνιμα φορτία (Φ2): Λαμβάνεται υπόψη το βάρος των πεζοδρομίων και του 

οδοστρώματος συμπεριλαμβανομένης και της μελλοντικής στρώσης οδοστρωσίας. Το μέσο πάχος της 

ασφαλτικής στρώσης και του πεζοδρομίου προέκυψε με βάση το Σχήμα 4-5 και την περιγραφή της 

ανωδομής που δίνεται στην παράγραφο 4.1. 

 Ασφαλτικά 

Ειδικό βάρος γ=24kN/m3 

Μέσο πάχος t=20cm 

Μελλοντική στρώση οδοστρωσίας q=0.5kN/m2 

g1=γxt+q=5.3kN/m2  

 Φορτίο πεζοδρομίου 

Ειδικό βάρος γ=25kN/m3 

Μέσο πάχος t=26.4cm 

g2=γxt=6.6kN/m2  

 Στηθαίο Ασφαλείας 

g3=0.75kN/m2 
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Μετακινήσεις/στροφές στη βάση του μεσόβαθρου (Φ3): Στη συγκεκριμένη φόρτιση 

περιλαμβάνονται κάθε φορά μια από τις επόμενες μετακινήσεις ή στροφές στη βάση των στύλων του 

μεσοβάθρου. 

 Μετακίνηση στη διεύθυνση x 

Αρχικά επιδιώκεται η μελέτη της απόκρισης του φορέα και της θεμελίωσης κατά την επιβολή 

μετακίνησης ως προς τη διαμήκη έννοια της γέφυρας. Θεωρείται ότι η ρευστοποίηση των 

υποκείμενων εδαφικών σχηματισμών ασκεί οριζόντια μετακίνηση στη βάση των στύλων του 

μεσοβάθρου όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-16.  

 

Σχήμα 5-16: Μετακίνηση κατά τη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας 

 Μετακίνηση στη διεύθυνση y 

Στη συνέχεια γίνεται διερεύνηση της απόκρισης της ανωδομής για επιβαλλόμενη μετακίνηση 

κατά την εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας (Σχήμα 5-17). Η εφαρμογή αυτής της μετακίνησης 

ισοδυναμεί με την εγκάρσια μετακίνηση που επιβάλλει η ρευστοποίηση των εδαφικών 

σχηματισμών στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου. 

 

Σχήμα 5-17: Μετακίνηση στην εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας 

 Καθίζηση 

Στην προκειμένη περίπτωση ασκούνται κατακόρυφες δυνάμεις στη βάση των τριών στύλων του 

μεσοβάθρου με φορά προς τα θετικά του άξονα z, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-18. Το μέτρο της 

κάθε δύναμης ισούται με την τιμή της κατακόρυφης αντίδρασης που έχει προκύψει από την 

εφαρμογή των μόνιμων φορτίων. Το μέγεθος της κάθε δύναμης μειώνεται κατά την εξέλιξη της 

ανάλυσης με αποτέλεσμα η γέφυρα να υποχωρεί σταδιακά στην κατακόρυφη διεύθυνση. Και σ’ 

αυτήν την περίπτωση η μεταβολή της κατακορύφων δυνάμεων γίνεται με τον ίδιο ρυθμό έτσι 

ώστε η κατακόρυφη μετακίνηση να είναι ίδια και στους τρεις στύλους. 
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Σχήμα 5-18: Καθίζηση μεσοβάθρου 

 Στροφή περί τον άξονα x 

Στους δύο ακραίους στύλους επιβάλλεται κατακόρυφη δύναμη ίσου μέτρου με το μέγεθος της 

κατακόρυφης αντίδρασης που προκαλούν τα μόνιμα φορτία στη βάση των ακραίων στύλων του 

μεσοβάθρου. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-19 οι δύο δυνάμεις, που αντικαθιστούν τις 

αντιδράσεις στη βάση των στύλων λόγω των μόνιμων φορτίων, έχουν τοποθετηθεί με φορά 

προς τα θετικά του άξονα z. Για να είναι εφικτή η στροφή της γέφυρας περί το διαμήκη άξονα, 

η κατακόρυφη δύναμη στον ένα στύλο αυξάνεται, ενώ στον άλλο μειώνεται. Η μεταβολή στις 

κατακόρυφες δυνάμεις γίνεται με τον ίδιο ρυθμό έτσι ώστε ο μεσαίος στύλος να θεωρείται πως 

αποτελεί το κέντρο στροφής της θεμελίωσης του μεσοβάθρου.  

 

Σχήμα 5-19: Στροφή περί το διαμήκη άξονα της γέφυρας 

 Στροφή περί τον άξονα y 

Η διερεύνηση της απόκρισης της γέφυρας κατά την επιβολή στροφής περί τον άξονα y 

υλοποιείται ασκώντας στροφές κατά τον εγκάρσιο άξονα στη βάση του κάθε στύλου (Σχήμα 

5-20). 
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Σχήμα 5-20: Στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα της γέφυρας 

5.4 Διαμόρφωση στήριξης μεσοβάθρου σε συνδυασμό με μετακινήσεις 

Για τη στήριξη των στύλων του μεσοβάθρου έχει γίνει παραδοχή πάκτωσης. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου τύπου στήριξης βασίζεται στην έδραση της επιφανειακής θεμελίωσης σε έδαφος με 

ικανοποιητική αντοχή και στην έλλειψη γεωτεχνικών δεδομένων για την περιγραφή της συμπεριφοράς 

του εδάφους με τη χρήση ελατηρίων. Η διαμόρφωση της στήριξης έγινε με σκοπό να πληρούνται όλες 

οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιβολή των τριών βασικών φορτίσεων. Η μετακίνηση των 

υποκείμενων εδαφικών σχηματισμών λαμβάνει χώρα μετά την επιβολή των μόνιμων φορτίων. Κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής των μόνιμων φορτίων οι στύλοι παραμένουν ακλόνητοι στη βάση τους. Ωστόσο, 

για να ληφθούν υπόψη οι μετακινήσεις στη βάση του μεσοβάθρου θα πρέπει αυτές να ασκηθούν σε 

ελεύθερους κόμβους. Αυτό επιτυγχάνεται αποδεσμεύοντας κάθε φορά τον αντίστοιχο βαθμό 

ελευθερίας για την επιβολή στροφής ή μετακίνησης και εισάγοντας ελατήριο άπειρης δυσκαμψίας στην 

διεύθυνση της μετακίνησης ή της στροφής που θα επιβληθεί κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο, το 

ελατήριο είναι ενεργό όσο ασκούνται τα κατακόρυφα φορτία και παύει να λειτουργεί όταν 

επιβάλλονται οι μετακινήσεις και οι στροφές. Η λειτουργία του ελατηρίου σύμφωνα με τις χρονικές 

συναρτήσεις περιγράφεται αναλυτικά στην §5.5. 

Παρατίθεται σχηματική απεικόνιση των ελατηρίων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις αναλύσεις και 

παρουσιάζονται οι βαθμοί ελευθερίας που αποδεσμεύονται για κάθε τύπο μετακίνησης ή στροφής. Στο 

Σχήμα 5-21 βλέπουμε με μπλε χρώμα το ελατήριο άπειρης δυσκαμψίας που έχει τοποθετηθεί στη 

διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας και στο Σχήμα 5-22 φαίνεται η απενεργοποίηση του ελατήριου με 

αποτέλεσμα την ελευθέρωση του μετακινησιακού βαθμού ελευθερίας x. Ομοίως στο Σχήμα 5-23 

παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα το ελατήριο που έχει τοποθετηθεί στη βάση του κάθε στύλου και 

δεσμεύει την εγκάρσια μετακίνηση, ενώ στο Σχήμα 5-24 η γέφυρα είναι πλέον ελεύθερη να κινηθεί 

στην εγκάρσια διεύθυνση. Η ίδια ακριβώς διαδικασία περιγράφεται για την καθίζηση στο σχήμα Σχήμα 

5-25 και στο Σχήμα 5-26. Για την επιβολή στροφής περί το διαμήκη άξονα τοποθετούνται ελατήρια 

άπειρης δυσκαμψίας στη διεύθυνση z μόνο στους δύο ακραίους στύλους όπως φαίνεται στο Σχήμα 

5-27 ενώ ο μεσαίος στύλος παραμένει πακτωμένος σε όλη τη διάρκεια των αναλύσεων. Στο Σχήμα 

5-28 απεικονίζεται η απενεργοποίηση των ελατηρίων και η αποδέσμευση του κατακόρυφου βαθμού 

ελευθερίας των δύο ακραίων στύλων. Τέλος, στο Σχήμα 5-29 φαίνονται τα στροφικά ελατήρια άπειρης 

δυσκαμψίας που έχουν τοποθετηθεί στην y διεύθυνση και η ελευθέρωση της στροφής περί τον άξονα 

y στο Σχήμα 5-30. 
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Σχήμα 5-21: Ελατήριο άπειρης δυσκαμψίας στη 
διεύθυνση x 

Σχήμα 5-22: Αποδέσμευση μετακινησιακού βαθμού 
ελευθερίας x 

  

Σχήμα 5-23: Ελατήριο άπειρης δυσκαμψίας στη 
διεύθυνση y 

Σχήμα 5-24: Αποδέσμευση μετακινησιακού βαθμού 
ελευθερίας y 

  

Σχήμα 5-25: Τοποθέτηση ελατηρίου άπειρης 
δυσκαμψίας στη διεύθυνση z 

Σχήμα 5-26: Αποδέσμευση κατακόρυφου βαθμού 
ελευθερίας για την επιβολή καθίζησης 
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Σχήμα 5-27: Ελατήριο άπειρης δυσκαμψίας στους 
ακραίους στύλους 

Σχήμα 5-28: Αποδέσμευση των κατακόρυφων βαθμών 
ελευθερίας των ακραίων στύλων 

  

Σχήμα 5-29: Στροφικό ελατήριο άπειρης 
δυσκαμψίας στη διεύθυνση y 

Σχήμα 5-30: Ελευθέρωση του στροφικού βαθμού 
ελευθερίας y 

5.5 Χρονικές στιγμές επιβαλλόμενων φορτίσεων 

Η επιβολή των τριών βασικών φορτίσεων στο φορέα επιλέχθηκε να γίνει σε βήματα σε τρεις 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η βελτιστοποίηση του αριθμητικού 

προσομοιώματος προκειμένου τα αποτελέσματα των μη γραμμικών αναλύσεων να προσεγγίζουν με 

ικανοποιητικό τρόπο την πραγματική συμπεριφορά του φορέα. Αρχικά από τη χρονική στιγμή t=0 

μέχρι τη t=0.995 επιβάλλονται τα ίδια βάρη της γέφυρας (Φόρτιση Φ1) σε 19 βήματα, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η δυσκαμψία της πλάκας σκυροδέματος του καταστρώματος. Τη χρονική στιγμή 

t=0 ενεργοποιείται και το ελατήριο άπειρης δυσκαμψίας που έχει τοποθετηθεί στη βάση των στύλων. 

Στο Σχήμα 5-31 δίνεται σχηματική απεικόνιση του προσομοιώματος μέχρι τη χρονική στιγμή t=0.995, 
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το οποίο αποτελείται από τα μεταλλικά στοιχεία και τα δομικά στοιχεία του μεσοβάθρου, ενώ στο 

Σχήμα 5-32 φαίνεται η επιβολή του ίδιου βάρους του καταστρώματος στις διαδοκίδες. Τη χρονική 

στιγμή t=1, ενεργοποιούνται τα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία του καταστρώματος (Σχήμα 5-33) 

ενώ παράλληλα ξεκινά η επιβολή των πρόσθετων μόνιμων φορτίων (Φόρτιση Φ2), η οποία 

ολοκληρώνεται τη χρονική στιγμή t=2 (Σχήμα 5-34). Η εφαρμογή των πρόσθετων μόνιμων φορτίων 

γίνεται σε 20 βήματα. 

 
 

Σχήμα 5-31: Συμμετοχή μεταλλικών στοιχείων Σχήμα 5-32: Επιβολή ίδιου βάρους 

  

Σχήμα 5-33: Ενεργοποίηση επιφανειακών 
πεπερασμένων στοιχείων 

Σχήμα 5-34: Επιβολή πρόσθετων μόνιμων 

Μετά την επιβολή του συνόλου των κατακόρυφων φορτίων, τη χρονική στιγμή t=2, ξεκινά η επιβολή 

των μετακινήσεων ή στροφών στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου ενώ ταυτόχρονα παύει η ισχύς 

του ελατηρίου άπειρης δυσκαμψίας στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου (Σχήμα 5-35). Τη χρονική 

στιγμή t=3 έχουν επιβληθεί και οι 3 βασικές φορτίσεις στη γέφυρα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-36. 

Ενδεικτικά δίνεται σχηματική απεικόνιση της επιβαλλόμενης μετακίνησης κατά την y διεύθυνση. Η 

επιβολή των μετακινήσεων και των στροφών (Φόρτιση Φ3) γίνεται σε 400 βήματα. 

  

Σχήμα 5-35: Απενεργοποίηση ελατηρίου άπειρης 
δυσκαμψίας 

Σχήμα 5-36: Επιβολή του συνόλου των φορτίσεων με 
μετακίνηση κατά την y διεύθυνση 
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Ο Πίνακας 5-1 περιγράφει συνοπτικά την παραπάνω διαδικασία, παραθέτοντας τα ποσοστά 

συμμετοχής της κάθε φόρτισης στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές. Παράλληλα δίνονται οι χρονικές 

στιγμές στις οποίες ενεργοποιούνται τα επιφανειακά στοιχεία του σύμμικτου καταστρώματος, και 

απενεργοποιούνται οι στηρίξεις των ελατηρίων στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου. 

Χρονικές στιγμές (t) Φ1 Φ2 Φ3 Επιφανειακά στοιχεία Στήριξη ελατηρίου 

0 0% 0% 0% ̶ √ 

0.995 100% 0% 0% ̶ √ 

1 100% 0% 0% √ √ 

2 100% 100% 0% √ ̶ 

3 100% 100% 100% √ ̶ 

Πίνακας 5-1: Χρονικές στιγμές μη γραμμικών αναλύσεων 
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Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους 

6 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΝΩΔΟΜΗΣ 

Με σκοπό τη διερεύνηση της απόκρισης της γέφυρας πραγματοποιώντας ανελαστικές αναλύσεις 

κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της μη γραμμικής συμπεριφοράς όλων των δομικών στοιχείων του 

φορέα. Η περιγραφή της μη γραμμικότητας υλικού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 

[37] και [39] και έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του λογισμικού προγράμματος πεπερασμένων 

στοιχείων ADINA 8.5.0 [34]. Τα δομικά στοιχεία της ανωδομής χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: στην 

πρώτη ανήκουν τα μεταλλικά στοιχεία, στη δεύτερη τα ελατήρια που προσομοιώνουν τα εφέδρανα 

των βάθρων και στην τρίτη οι στύλοι οπλισμένου σκυροδέματος του μεσοβάθρου. 

6.1 Μεταλλικά στοιχεία ανωδομής 

Η ποιότητα του χάλυβα που επιλέχθηκε για τα συγκεκριμένα δομικά στοιχεία είναι S355 με κράτυνση 

και η καμπύλη που περιγράφει το νόμο του υλικού σύμφωνα με τον EC3 [37] δίνεται στο Σχήμα 6-1. 

Δομικός Χάλυβας S355 

Μέτρο Ελαστικότητας: Ε=210000MPa 

Τάση διαρροής: fy=355MPa 

Τάση θραύσης: fu=510MPa 

Παραμόρφωση διαρροής: εy=0.0017 

Παραμόρφωση θραύσης: εu=0.22 
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Σχήμα 6-1: Νόμος υλικού για χάλυβα S355 [37] 

6.2 Ελατήρια Εφεδράνων 

Η προσομοίωση της στήριξης που παρέχουν τα εφέδρανα στον φορέα της γέφυρας έγινε 

τοποθετώντας μη γραμμικά ελατήρια στις οριζόντιες διευθύνσεις x και y ενώ στην κατακόρυφη 

διεύθυνση z η συμπεριφορά των ελατηρίων θεωρείται γραμμική. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 

5.2.4, οι αρχικές τιμές της δυσκαμψίας των οριζόντιων ελατηρίων είναι ίσες με kx=ky=3556kN/m. Στη 

ίδια παράγραφο δίνεται και η τιμή της δυσκαμψίας του κατακόρυφου ελατηρίου που είναι ίση με 

kz=2000000kN/m. 

Σύμφωνα με τον EC8 [38] τα εφέδρανα επιτρέπεται να αναπτύξουν μέγιστη διατμητική παραμόρφωση 

λόγω μετακίνησης ίση με 2 που αντιστοιχεί σε μία μετακίνηση που δίνεται από την Εξ. (6-1). 

m324.0d2
t

d
ε d,q

d,q
d,q   (6-1) 

όπου t είναι το συνολικό πάχος ελαστομερούς του εφεδράνου και ισούται με t=0.162m. Ένα άνω όριο 

της οριζόντιας μετακίνησης του φορέα είναι το πλάτος έδρασης ίσο με 1.15m στην εγκάρσια έννοια και 

1.10m στη διαμήκη έννοια όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-6 και στο Σχήμα 4-7, αντίστοιχα. Παράλληλα, η 

συνολική διατμητική παραμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων των στροφών και της θλίψης, σύμφωνα 

με τον EC8 [38], δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει την τιμή 7 που θεωρητικά θα αντιστοιχούσε σε μία 

μετακίνηση ίση με: 

m13.1d7
t

d
ε d,t

d,t
d,t   (6-2) 

Η παραμόρφωση dt,d είναι περίπου ίση με το πλάτος έδρασης της γέφυρας, επομένως θεωρείται πως η 

Εξ. (6-2) δίνει το όριο θραύσης των ελατηρίων των εφεδράνων. Εφόσον ικανοποιούνται τα παραπάνω 

κριτήρια προκύπτει η καμπύλη που περιγράφει τη μη γραμμική συμπεριφορά εφεδράνων και εισήχθη 

στο πρόγραμμα για την εκτέλεση των μη γραμμικών αναλύσεων(Σχήμα 6-2). 
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Σχήμα 6-2: Διάγραμμα δύναμης – μετακίνησης ελατηρίων εφεδράνων 

Πιο αναλυτικά, η συνολική διατμητική παραμόρφωση των εφεδράνων είναι ίση με το άθροισμα τριών 

τύπων παραμορφώσεων που δίνονται στην Εξ. (6-3): 

dc,d,αqd εεεγ   (6-3) 

όπου, 

εq,d: παραμόρφωση λόγω οριζόντιας μετακίνησης 

εa,d: παραμόρφωση λόγω στροφής 

εc,d: παραμόρφωση λόγω θλίψης 

Η κάθε παραμόρφωση δίνεται από τις αντίστοιχες Εξ. (6-4) - (6-6).  

t

d
ε

d,q
d,q   (6-4) 

tt2

αbαh
ε

e

x
2

y
2

d,α



  (6-5) 

b,min

e
d,c

GS

σ5.1
ε




  (6-6) 

όπου, 

b

sd
e
A

N
σ 

 
(6-7) 

και 

αy: στροφή του κόμβου του ελατηρίου περί τον άξονα x 

αx: στροφή του κόμβου του ελατηρίου περί τον άξονα y 

dq,d: οριζόντια μετακίνηση των εφεδράνων 

Nsd: κατακόρυφη δύναμη λόγω των πρόσθετων μόνιμων φορτίων 
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Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά των εφεδράνων δίνονται στην §5.2.4. 

6.3 Στύλοι μεσοβάθρου 

Για την περιγραφή της μη γραμμικής συμπεριφοράς των στύλων του μεσόβαθρου, οι οποίοι 

αποτελούνται από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή διαγραμμάτων 

ροπών καμπυλοτήτων. Τα διαγράμματα ροπών καμπυλοτήτων αποτελούν το υπολογιστικό εργαλείο 

για τη μη γραμμική ανάλυση σε επίπεδο διατομής. Δίνουν την αντοχή σε κάμψη μιας συγκεκριμένης 

διατομής για διάφορα επίπεδα αξονικής δύναμης. Με τη χρήση των διαγραμμάτων αυτών καθίσταται 

εφικτή η εκτέλεση μη γραμμικών αναλύσεων λαμβάνοντας υπόψη κατανεμημένη πλαστικότητα στους 

στύλους του μεσοβάθρου. Για τον υπολογισμό των διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 

Mybiaxial [40]. Η διαστασιολόγηση των στύλων του μεσοβάθρου έχει γίνει σε προηγούμενη 

διπλωματική εργασία [31], όπου προέκυψε ο απαιτούμενος εγκάρσιος και διαμήκης οπλισμός. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 6-3 οι στύλοι αποτελούνται από κυκλική διατομή διαμέτρου Φ150cm. Περιμετρικά 

έχει τοποθετηθεί διαμήκης οπλισμός 45Φ25 ο οποίος συγκρατείται από σπείρα Φ16/10cm με διάμετρο 

Φ=138cm. Η επικάλυψη του οπλισμού θεωρήθηκε ίση με 80mm. 

 

Σχήμα 6-3: Διατομή στύλου μεσοβάθρου 

Τα υλικά από τα οποία αποτελείται η διατομή είναι σκυρόδεμα ποιότητας C30/37 και χάλυβας οπλισμού 

Β500C. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της μη γραμμικής συμπεριφοράς των δύο υλικών. 

Σκυρόδεμα C30/37 

Μέτρο Ελαστικότητας Ε= 31939MPa 

Χαρακτηριστική αντοχή fck=30MPa 

Συντελεστής ασφαλείας γc=1.5 

Συντελεστής που λαμβάνει τις μακροχρόνιες επιδράσεις του φορτίου στη 

θλιπτική αντοχή και τις δυσμενείς επιρροές που προκύπτουν από τον τρόπο 

επιβολής του φορτίου 

αcc=0.85 

Τάση διαρροής fcd= 17MPa 

Τάση θραύσης fcu= 17MPa 

Παραμόρφωση διαρροής εc2= 0.002 
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Παραμόρφωση θραύσης εcu2= 0.0035 

Σύμφωνα με τον EC2 [39] υπολογίζεται αρχικά η σχεδιαστική αντοχή του σκυροδέματος που 

ταυτίζεται με την τάση διαρροής. Η τιμή της δίνεται από την Εξ. (6-8): 

MPa17
γ

f
αf

c

ck
cccd   (6-8) 

Στη συνέχεια για τον υπολογισμό της καμπύλης που εκφράζει το νόμο του υλικού του σκυροδέματος 

χρησιμοποιήθηκαν οι Εξ. (6-9) και (6-10) που προέρχονται από τον EC2. Η καμπύλη που περιγράφει 

τον νόμο του υλικού του σκυροδέματος δίνεται στο Σχήμα 6-4. Η εφελκυστική αντοχή του 

σκυροδέματος θεωρείται μηδενική. 






























n

2c

c
cdc

ε

ε
11fσ  όταν 2cc εε0   (6-9) 

σc=fcd όταν 2cuc2c εεε   (6-10) 

όπου, 

n=2 για τιμές της χαρακτηριστικής αντοχής fck≤ 50MPa 

 

Σχήμα 6-4: Νόμος υλικού για σκυρόδεμα C30/37 [39] 

Χάλυβας Οπλισμού Β500C 

Μέτρο Ελαστικότητας Ε=200000MPa 

Χαρακτηριστική αντοχή fyk=500MPa 

Συντελεστής ασφαλείας γs=1.15 

Θετικός κλάδος  

Τάση διαρροής fyd= 434.78MPa 

Τάση θραύσης fu= 434.78MPa 

Παραμόρφωση διαρροής εy= 0.002 

Παραμόρφωση θραύσης εu= 0.02 
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Αρνητικός κλάδος  

Τάση διαρροής fy= -434.78MPa 

Τάση θραύσης fu= -434.78MPa 

Παραμόρφωση διαρροής εy= -0.002 

Παραμόρφωση θραύσης εu= -0.0035 

Υπολογίζεται σύμφωνα με τον EC2 η σχεδιαστική αντοχή του χάλυβα οπλισμού B500C από την 

Εξ.(6-11). Η καμπύλη που περιγράφει τη συμπεριφορά του χάλυβα σε εφελκυσμό και θλίψη δίνεται 

στο Σχήμα 6-5. Τα όρια της θλιπτικής παραμόρφωσης έχουν ληφθεί σύμφωνα με την παραμόρφωση 

που μπορεί να παραλάβει το σκυρόδεμα σε θλίψη λόγω συνεργασίας των δύο υλικών. 

MPa78.434
γ

f
f

s

yk
yd   (6-11) 

 

Σχήμα 6-5: Νόμος υλικού για χάλυβα B500C [39] 

6.3.1 Διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων 

Με την εισαγωγή της πλήρους περιγραφής της μη γραμμικής συμπεριφοράς των υλικών στο Mybiaxial 

[40] καθίσταται εφικτός ο υπολογισμός των διαγραμμάτων ροπών – καμπυλοτήτων για διάφορες 

στάθμες αξονικής δύναμης και η εισαγωγή τους στο ADINA 8.5.0. Στο Σχήμα 6-6 δίνονται ενδεικτικές 

καμπύλες. Οι οριακές τιμές των αξονικών δυνάμεων για τις οποίες έχουν υπολογιστεί διαγράμματα 

ροπών – καμπυλοτήτων είναι η αντοχή της διατομής σε καθαρή θλίψη και σε καθαρό εφελκυσμό. 

Συγκεκριμένα οι ακραίες στάθμες είναι Ν=-30000kN σε θλίψη και Ν=8000kN σε εφελκυσμό. Στο 

λογισμικό έχουν εισαχθεί συνολικά 12 διαγράμματα. Από Ν=-30000kN μέχρι Ν=-10000kN έχουν 

υπολογιστεί 3 καμπύλες ανά 10000kN ενώ από Ν=-10000kN μέχρι τη στάθμη Ν=8000kN τα 

διαγράμματα υπολογίστηκαν σε πιο πυκνά βήματα, ανά 2000kN. Στο ίδιο Σχήμα παρατηρείται ότι, για 

μεγάλες τιμές της καμπυλότητας, καθώς μειώνεται η αξονική θλιπτική δύναμη παρουσιάζεται μείωση 

και στη στάθμη των ροπών κάμψης που μπορεί να παραλάβει η διατομή. Λόγω της συμμετρίας της 

διατομής και του διαμήκους οπλισμού τοποθετημένου περιμετρικά, τα διαγράμματα ροπών – 

καμπυλοτήτων ταυτίζονται για κάμψη περί τους 2 τοπικούς άξονες. Δεν λαμβάνεται υπόψη η 

συνεισφορά του εγκάρσιου οπλισμού στην καμπτική αντοχή της διατομής. 
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Σχήμα 6-6: Διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων για διάφορα επίπεδα αξονικής δύναμης [40] 

6.3.2 Διάγραμμα αξονικής δύναμης- αξονικής παραμόρφωσης 

Για την πλήρη περιγραφή της μη γραμμικής συμπεριφοράς των στύλων του μεσόβαθρου στο 

πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ADINA 8.5.0, εκτός από τα διαγράμματα ροπών – 

καμπυλοτήτων, απαιτείται η εισαγωγή διαγράμματος που εκφράζει την αξονική δύναμη συναρτήσει της 

αξονικής παραμόρφωσης της διατομής. Ο υπολογισμός του διαγράμματος έγινε με τη χρήση του 

λογισμικού προγράμματος Μybiaxial [40]. Η αντοχή της διατομής σε καθαρή θλίψη και σε καθαρό 

εφελκυσμό δίνεται στο Σχήμα 6-7 και στο Σχήμα 6-8, αντίστοιχα. 

Αντοχή σε καθαρή θλίψη 

Αξονική δύναμη Ν=-30000kN 

Αξονική παραμόρφωση ε=-1.159x10-3 

Αντοχή σε καθαρό εφελκυσμό 

Αξονική δύναμη Ν=8000kN 

Αξονική παραμόρφωση ε=1.66x10-3 

 

Σχήμα 6-7: Διάγραμμα αξονικής δύναμης- αξονικής παραμόρφωσης σε καθαρή θλίψη 
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Σχήμα 6-8: Διάγραμμα αξονικής δύναμης- αξονικής παραμόρφωσης σε καθαρό εφελκυσμό 

6.3.3 Διάγραμμα στρεπτικής ροπής – γωνίας στροφής 

Ο υπολογισμός της στρεπτικής αντοχής της διατομής έγινε σύμφωνα με το εγχειρίδιο [41], με την 

παραδοχή ότι στην ανάληψη ροπών στρέψης συμμετέχει μόνο το σκυρόδεμα. Η παραπάνω παραδοχή 

έγινε με σκοπό την απλοποίηση των υπολογισμών καθώς δεν αναμένεται ανάπτυξη σημαντικής 

στρεπτικής ροπής στους στύλους του μεσοβάθρου. Ακολουθεί η πορεία υπολογισμού της στρεπτικής 

αντοχής της διατομής καθώς και της αντίστοιχης γωνίας στροφής ανά μονάδα μήκους. Στην Εξ. (6-12) 

δίνεται η στρεπτική αντοχή της διατομής. 
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  (6-12) 

όπου, 

Τcr Στρεπτική αντοχή της διατομής 

Acp=1.767m2 Εμβαδόν διατομής σκυροδέματος 

Pcp=4.712m Περίμετρος διατομής 

fck=30MPa Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 

Η γωνία στροφής που αντιστοιχεί στο τέλος του ελαστικού κλάδου υπολογίζεται από την Εξ. (6-13): 
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όπου στην Εξ. (6-14) δίνεται το μέτρο διάτμησης σκυροδέματος και στην Εξ. (6-15) η σταθερά 

στρέψης St. Venant. 
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(6-15) 

Η πολική ροπή αδράνειας κυκλικής διατομής υπολογίζεται από την Εξ. (6-16) 
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4
4

p m497.0
32

dπ
I   (6-16) 

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει το διάγραμμα στρεπτικής ροπής – γωνίας 

στροφής. 

 

Σχήμα 6-9: Διάγραμμα στρεπτικής ροπής – γωνίας στροφής 
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7 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΥΠΟ ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ 

7.1 Αρίθμηση δομικών μελών 

Με σκοπό την καλύτερη παράθεση των αποτελεσμάτων κρίθηκε απαραίτητη η αρίθμηση των 

ανοιγμάτων και των κυριότερων δομικών μελών της γέφυρας, η απόκριση των οποίων μελετάται στην 

παρούσα εργασία. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται εφικτή η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων. 

7.1.1  Ανοίγματα 

Αρχικά στο Σχήμα 7-1 δίνεται η αρίθμηση των δύο ανοιγμάτων του φορέα, το πρώτο άνοιγμα 

τοποθετείται δεξιά του μεσοβάθρου (μικρές συντεταγμένες x) και το δεύτερο αριστερά του. 

 

Σχήμα 7-1: Αρίθμηση ανοιγμάτων 

7.1.2 Στύλοι μεσοβάθρου 

Η αρίθμηση των στύλων του μεσοβάθρου δίνεται στο Σχήμα 7-2. Ο πρώτος στύλος τοποθετείται στις 

μεγαλύτερες συντεταγμένες y ενώ το τρίτος στις μικρότερες. 
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Σχήμα 7-2: Αρίθμηση στύλων μεσοβάθρου 

7.1.3 Κύριες δοκοί 

Στη συνέχεια αριθμούνται οι κύριες δοκοί (Σχήμα 7-3) ξεκινώντας από εκείνες του πρώτου ανοίγματος. 

Έτσι οι δοκοί 1 και 2 ανήκουν στο πρώτο άνοιγμα ενώ οι 3 και 4 στο δεύτερο άνοιγμα. 

 

Σχήμα 7-3: Αρίθμηση κύριων δοκών 

7.1.4 Τόξα 

Η αρίθμηση των τόξων δίνεται στο Σχήμα 7-4 και ταυτίζεται με εκείνη των κύριων δοκών. Επομένως, 

τα τόξα 1 και 2 ανήκουν στο πρώτο άνοιγμα, ενώ τα 3 και 4 στο δεύτερο. 
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Σχήμα 7-4: Αρίθμηση τόξων 

7.2 Απόκριση της γέφυρας μετά την επιβολή του συνόλου των κατακόρυφων 
φορτίων 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο δίνονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε δύο χαρακτηριστικές 

χρονικές στιγμές, αρχικά μετά την επιβολή του ιδίου βάρους τη χρονική στιγμή 0.995 και έπειτα μετά 

την επιβολή του συνόλου των μόνιμων φορτίων τη χρονική στιγμή 2.0. Παράλληλα γίνεται σύγκριση 

των αποτελεσμάτων με τη χρήση των δύο λογισμικών προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων, 

ADINA 8.5.0 [34] και SOFiSTiK [35]. Στο Σχήμα 7-5 απεικονίζονται τα προσομοιώματα της γέφυρας με 

τη χρήση των δύο λογισμικών. Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται με το λογισμικό ADINA 8.5.0 

είναι μη γραμμικές, λαμβάνοντας υπόψη τη μη γραμμικότητα των υλικών και της γεωμετρίας, ενώ 

αυτές που εκτελούνται με το λογισμικό SOFiSTiK είναι γραμμικές. Από το κάθε ένα εξάγονται 

διαγράμματα εντατικών μεγεθών για το σύνολο των δομικών στοιχείων της ανωδομής που 

παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 7.1. Με τη σύγκριση αυτή επιβεβαιώνεται η σωστή προσομοίωση 

της γέφυρας και των φορτίων καθώς και η σωστή στατική λειτουργία της.  

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 7-5: Προσομοίωση της γέφυρας με τη χρήση των λογισμικών (α) ADINA (β) SOFiSTiK 
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7.2.1 Ίδιο βάρος 

Αρχικά πραγματοποιείται μελέτη της απόκρισης της γέφυρας μετά την επιβολή του ιδίου βάρους τη 

χρονική στιγμή t=0.995 (Πίνακας 5-1), κατά την οποία δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα τα επιφανειακά 

πεπερασμένα στοιχεία που προσομοιώνουν την έγχυτη πλάκα από σκυρόδεμα του καταστρώματος. 

7.2.1.1 Στύλοι μεσοβάθρου 

Κατά την επιβολή του ιδίου βάρους οι στύλοι του μεσοβάθρου καταπονούνται κυρίως από αξονική 

δύναμη και καμπτική ροπή περί τον τοπικό άξονα z, ενώ η καμπτική ροπή περί τον τοπικό άξονα y 

είναι αμελητέα. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των στύλων έχει οριστεί στην §5.2.1.5 και 

απεικονίζεται στο Σχήμα 5-6. Αρχικά στο Σχήμα 7-6(α) δίνεται η κατανομή της αξονικής δύναμης καθ’ 

ύψος των στύλων με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος ADINA. Οι τρεις στύλοι καταπονούνται 

από θλιπτικές δυνάμεις, με τους στύλους 1 και 3 να αναπτύσσουν την ίδια τιμή αξονικής δύναμης 

λόγω συμμετρίας της γέφυρας. Η μέγιστη θλιπτική δύναμη είναι ίση με 3721kN και εντοπίζεται στη 

βάση των δύο ακραίων στύλων, καθ’ ό,τι βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις κύριες δοκούς της 

ανωδομής. Η ελάχιστη θλιπτική δύναμη αναπτύσσεται στην κορυφή του μεσαίου στύλου, ο οποίος 

συμμετέχει στην ανάληψη μικρότερου ποσοστού μόνιμων φορτίων και ισούται με 2438kN. Στο Σχήμα 

7-6(β) δίνεται η κατανομή των αξονικών δυνάμεων στους στύλους όπως έχει υπολογιστεί από το 

λογισμικό πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων SOFiSTiK. Αποδεικνύεται ότι οι τρεις στύλοι 

παρουσιάζουν ίδια συμπεριφορά με τα δύο προγράμματα. Η απόκλιση στις τιμές των μεγεθών των δύο 

λογισμικών, ανέρχεται στο 2.3% για τους ακραίους στύλους και στο 5.9% για το μεσαίο, ποσοστά που 

θεωρούνται πολύ μικρά και ικανοποιητικά. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-6: Διάγραμμα αξονικής δύναμης στύλων μεσοβάθρου λόγω ιδίου βάρους (α) ADINA (β) SOFiSTiK 

Στο Σχήμα 7-7 δίνεται η κατανομή των ροπών κάμψης περί τον τοπικό άξονα y καθ’ ύψος των τριών 

στύλων όπως έχει υπολογιστεί από τα δύο λογισμικά. Οι τιμές των ροπών είναι μηδενικές επομένως η 

επιβολή του ιδίου βάρους δεν προκαλεί κάμψη των στύλων περί τον άξονα y. Στο Σχήμα 7-8(α) δίνεται 

το διάγραμμα ροπών Μz όπως έχει εξαχθεί από το λογισμικό πρόγραμμα ADINA όπου παρατηρούμε ότι 

ο μεσαίος στύλος δεν αναπτύσσει ροπή περί τον άξονα z, ενώ οι στύλοι 1 και 3 παρουσιάζουν 

αντισυμμετρική συμπεριφορά με τη μέγιστη ροπή (44.7kNm) να αναπτύσσεται στην κορυφή τους. Στο 

Σχήμα 7-8(β) δίνεται το διάγραμμα καμπτικών ροπών Μz καθ’ ύψος των στύλων όπως έχει υπολογιστεί 

από το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων SOFiSTiK, το οποίο επιβεβαιώνει την αντισυμμετρική 
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συμπεριφορά των στύλων 1 και 3 και τη μηδενική ένταση του μεσαίου. Η διαφορά στις τιμές των 

διαγραμμάτων ανέρχεται στο 24%, λόγω των πολύ μικρών τιμών της καμπτικής ροπής. Η διαφορά 

αυτή κρίνεται πολύ μικρή σε σχέση με την μέγιστη καμπτική ροπή (αντοχή) που μπορεί να αναπτυχθεί 

στους στύλους του μεσοβάθρου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 2‰. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-7: Διάγραμμα καμπτικών ροπών Μy στύλων μεσοβάθρου λόγω ιδίου βάρους (α) ADINA (β) SOFiSTiK 

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 7-8: Διάγραμμα καμπτικών ροπών Mz στύλων μεσοβάθρου λόγω ιδίου βάρους (α) ADINA (β) SOFiSTiK 

7.2.1.2 Κύριες Δοκοί 

Στην παρούσα παράγραφο δίνονται τα διαγράμματα εντατικών μεγεθών που περιγράφουν τη 

συμπεριφορά των κύριων δοκών κατά την επιβολή του ιδίου βάρους. Καθώς και οι τέσσερις δοκοί 

παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης φόρτισης, λόγω 

συμμετρίας του προσομοιώματος αλλά και της φόρτισης, επιλέχθηκε η παρουσίαση της απόκρισης της 

δοκού 1. Η κύρια δοκός λειτουργεί ως ελκυστήρας του τόξου, με σημαντικές αξονικές εφελκυστικές 
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δυνάμεις. Παράλληλα αναπτύσσονται καμπτικές ροπές περί τον ισχυρό άξονα λόγω των κατακορύφων 

φορτίων. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων της κύριας δοκού δίνεται στο Σχήμα 5-2 της §5.2.1.1. 

Στο Σχήμα 7-9(α) βλέπουμε την κατανομή της εφελκυστικής αξονικής δύναμης της δοκού 1, όπως έχει 

υπολογιστεί από το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ADINA, όπου η τιμή της παραμένει σταθερή 

κατά μήκος της δοκού, περίπου στα 1336kN. Στο Σχήμα 7-9(β) δίνεται το ίδιο διάγραμμα με τη χρήση 

του λογισμικού SOFiSTiK το οποίο επιβεβαιώνει την ομοιόμορφη κατανομή της εφελκυστικής δύναμης, 

ενώ η διαφορά στις τιμές των διαγραμμάτων ανέρχεται σε 8.6% και θεωρείται αποδεκτή. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-9: Διάγραμμα αξονικής δύναμης κύριων δοκών λόγω ιδίου βάρους (α) ADINA (β) SOFiSTiK 

Στη συνέχεια δίνεται το διάγραμμα ροπών κάμψης της δοκού περί τον ισχυρό άξονα y (Σχήμα 7-10(α)) 

όπως έχει υπολογιστεί από το λογισμικό πρόγραμμα ADINA όπου η μέγιστη θετική ροπή που είναι ίση 

με 193.2kNm αναπτύσσεται κοντά στο μέσο της δοκού ενώ η μέγιστη αρνητική με τιμή -179.2kNm 

τοποθετείται κοντά στις στηρίξεις. Στο Σχήμα 7-10(β) δίνεται το ίδιο διάγραμμα όπως έχει υπολογιστεί 

με τη χρήση του λογισμικού SOFiSTiK. Είναι φανερό ότι και τα δύο λογισμικά επιβεβαιώνουν την 

ανάπτυξη θετικών ροπών σε μέσο της δοκού και την εμφάνιση αρνητικών ροπών κοντά στις στηρίξεις. 

Θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών της ροπής που έχει υπολογιστεί από 

τα δύο λογισμικά είναι ίση με 28% κοντά στις στηρίξεις, ποσοστό το οποίο οφείλεται στο διαφορετικό 

τρόπο προσομοίωσης της σύνδεσης τόξου και κύριας δοκού που έχει χρησιμοποιηθεί στα δύο 

αριθμητικά μοντέλα. Ωστόσο, η διαφορά αυτή είναι πολύ μικρή σε σχέση με την αντοχή της δοκού σε 

κάμψη περί τον ισχυρό άξονα, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 1%. Παρατηρείται ότι στο μέσο της 

δοκού οι τιμές των ροπών κάμψης των δύο λογισμικών ταυτίζονται, γεγονός που επιβεβαιώνει τη 

σωστή λειτουργία της δοκού. Στο Σχήμα 7-11 βλέπουμε το διάγραμμα καμπτικών ροπών Mz όπως έχει 

υπολογιστεί από τα δύο λογισμικά. Οι τιμές των ροπών κάμψης περί τον άξονα z είναι μικρές 

(4.13kNm) γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα δύο προγράμματα. Όπως ήταν αναμενόμενο κατά 

την επιβολή κατακόρυφων φορτίων οι κύριες δοκοί δεν εμφανίζουν κάμψη περί τον ασθενή άξονα. 
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(α) (β) 

Σχήμα 7-10: Διάγραμμα καμπτικής ροπής My κύριων δοκών λόγω ιδίου βάρους (α) ADINA (β) SOFiSTiK 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-11: Διάγραμμα καμπτικών ροπών Mz κύριων δοκών λόγω ιδίου βάρους (α) ADINA (β) SOFiSTiK 

7.2.1.3 Τόξα 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο διερευνάται η απόκριση των τόξων κατά την επιβολή του ιδίου βάρους 

της γέφυρας. Λόγω συμμετρίας του φορέα, τα τέσσερα τόξα παρουσιάζουν πανομοιότυπη 

συμπεριφορά κατά την εφαρμογή των κατακόρυφων φορτίων. Για τον παραπάνω λόγο επιλέχθηκε η 

παρουσίαση των εντατικών μεγεθών που αναπτύσσονται στο τόξο 1. Το τόξο καταπονείται κυρίως από 

αξονική θλιπτική δύναμη. Παράλληλα αναπτύσσονται ροπές κάμψης εντός και εκτός επιπέδου με πολύ 

μικρές τιμές. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των τόξων έχει οριστεί στο Σχήμα 5-4 της §5.2.1.3. 

Αρχικά στο Σχήμα 7-12(α) δίνεται το διάγραμμα αξονικής δύναμης κατά μήκος του τόξου 1 όπως έχει 

υπολογιστεί από το λογισμικό ADINA. Παρατηρείται ότι η μέγιστη θλιπτική δύναμη με τιμή 1750kN 

αναπτύσσεται κοντά στις στηρίξεις ενώ η ελάχιστη που είναι ίση με 1334kN στην κορυφή του τόξου. 
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Στο Σχήμα 7-12(β) απεικονίζεται η κατανομή των αξονικών δυνάμεων στο τόξο 1 σύμφωνα με το 

λογισμικό SOFiSTiK όπου επιβεβαιώνεται ότι η μέγιστη ένταση εντοπίζεται στα άκρα του τόξου ενώ η 

ελάχιστη στο μέσον του ανοίγματος του τόξου. Η διαφορά μεταξύ των μέγιστων και των ελάχιστων 

τιμών των δύο λογισμικών ανέρχεται στο 8% η οποία κρίνεται αρκετά μικρή και αποδεκτή. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-12: Διάγραμμα αξονικής δύναμης τόξων λόγω ιδίου βάρους (α) ADINA (β) SOFiSTiK 

Στη συνέχεια δίνεται το διάγραμμα ροπών κάμψης περί τον τοπικό άξονα y (Σχήμα 7-13(α)) όπου στα 

άκρα του τόξου αναπτύσσεται η μέγιστη θετική ροπή που είναι ίση με 179.7kNm ενώ η μέγιστη 

αρνητική τοποθετείται στο μέσο της απόστασης μεταξύ της κορυφής και του άκρου του τόξου και 

ισούται με 84.3kNm. Στο Σχήμα 7-13(β) βλέπουμε το ίδιο διάγραμμα όπως έχει υπολογιστεί από το 

λογισμικό SOFiSTiK το οποίο επιβεβαιώνει την παραπάνω συμπεριφορά του τόξου. Η διαφορά στις 

τιμές των μεγεθών μεταξύ των δύο λογισμικών ανέρχεται στο 23% κοντά στις στηρίξεις και στο 19% 

στο σημείο που αναπτύσσεται η μέγιστη αρνητική ροπή. Τα παραπάνω ποσοστά δεν θεωρούνται 

σημαντικά καθώς τα αναπτυσσόμενα μεγέθη είναι πολύ μικρά συγκριτικά με την καμπτική αντοχή του 

τόξου, μόλις 1.3% και 6‰ της αντοχής σε κάμψη, αντίστοιχα. Η κατανομή των ροπών περί τον άξονα 

z σύμφωνα με το λογισμικό πρόγραμμα ADINA φαίνεται στο Σχήμα 7-14(α) όπου δίνονται τα 

διαγράμματα για το τόξα 1 και 2 τα οποία παρουσιάζουν αντισυμμετρική συμπεριφορά με τη μέγιστη 

ροπή που είναι ίση με 27.73kNm να εντοπίζεται κοντά στο μέσο του κάθε τόξου. Η παραπάνω 

συμπεριφορά, καθώς και η τάξη μεγέθους στις τιμές των διαγραμμάτων επιβεβαιώνεται και από το 

λογισμικό πρόγραμμα SOFiSTiK στο Σχήμα 7-14(β). 
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(α) (β) 

Σχήμα 7-13: Διάγραμμα καμπτικής ροπής My τόξων λόγω ιδίου βάρους (α) ADINA (β) SOFiSTiK 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-14: Διάγραμμα καμπτικών ροπών Mz κύριων τόξων λόγω ιδίου βάρους (α) ADINA (β) SOFiSTiK 

7.2.2 Ίδιο βάρος και πρόσθετα μόνιμα 

Στην παρούσα παράγραφο διερευνάται η απόκριση της γέφυρας μετά την επιβολή του συνόλου των 

μόνιμων φορτίων, τη χρονική στιγμή 2 (Πίνακας 5-1) όπου πλέον έχουν ενεργοποιηθεί τα επιφανειακά 

πεπερασμένα στοιχεία του καταστρώματος. 

7.2.2.1 Στύλοι μεσοβάθρου 

Εξετάζεται η απόκριση των στύλων κατά την επιβολή του συνόλου των μόνιμων φορτίων και η 

συμπεριφορά τους αναμένεται να είναι όμοια με εκείνη που προκύπτει από τα ίδια βάρη, η οποία 

περιγράφηκε στην §7.2.1.1. Στο Σχήμα 7-15(α) δίνεται η κατανομή των αξονικών δυνάμεων καθ’ ύψος 

των τριών στύλων όπου παρατηρούμε ότι η τιμή της αξονική θλιπτικής δύναμης στη βάση των στύλων 
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παρουσιάζει αύξηση κατά 28.7% συγκριτικά με το διάγραμμα στο Σχήμα 7-6(α) καθώς έχει αυξηθεί το 

μέγεθος των κατακόρυφων φορτίων που ασκούνται στη γέφυρα. Οι στύλοι 1 και 3 αναπτύσσουν την 

ίδια τιμή αξονικής δύναμης λόγω συμμετρίας της γέφυρας, ενώ ο μεσαίος στύλος αναπτύσσει 

μικρότερη τιμή. Η μέγιστη θλιπτική δύναμη εντοπίζεται στη βάση των ακραίων στύλων και η ελάχιστη 

στην κορυφή του μεσαίου, με τιμές 5222kN και 2905kN, αντίστοιχα. Στο Σχήμα 7-15(β) δίνεται το ίδιο 

διάγραμμα με τη χρήση του λογισμικού SOFiSTiK το όποιο επιβεβαιώνει την κατανομή των αξονικών 

δυνάμεων στους στύλους. Οι τιμές των δυνάμεων μεταξύ των δύο λογισμικών έχουν πολύ μικρές 

αποκλίσεις, της τάξεως του 3% για τους ακραίους στύλους και του 9% για τον μεσαίο, οι οποίες 

θεωρούνται αμελητέες. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-15: Διάγραμμα αξονικής δύναμης στύλων μεσοβάθρου (α) ADINA (β) SOFiSTiK 

Στη συνέχεια δίνονται τα διαγράμματα καμπτικών ροπών περί τον άξονα y στο Σχήμα 7-16 με τη 

χρήση των δύο λογισμικών. Τα κατακόρυφα φορτία δεν προκαλούν κάμψη των στύλων περί τον 

άξονα y όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση του ιδίου βάρους (Σχήμα 7-7). Ωστόσο, η επιβολή του 

συνόλου των μόνιμων φορτίων οδηγεί στην αύξηση των καμπτικών ροπών Mz όπως απεικονίζεται στο 

Σχήμα 7-17(α) με τους στύλους 1 και 3 να παρουσιάζουν αντισυμμετρική συμπεριφορά, ενώ η ροπή 

Mz στο μεσαίο στύλο παραμένει μηδενική λόγω συμμετρίας της γέφυρας. Οι τιμές των ροπών Mz 

παρουσιάζουν αύξηση κατά 62% συγκριτικά με εκείνες του διαγράμματος (Σχήμα 7-8) που είχε 

προκύψει κατά την επιβολή του ιδίου βάρους. Η δεδομένη κατανομή των ροπών στους στύλους 

επιβεβαιώνεται και από το λογισμικό πρόγραμμα SOFiSTiK στο Σχήμα 7-17(β). Η διαφορά στις τιμές 

των μεγεθών μεταξύ των δύο λογισμικών ανέρχεται στο 33%, ωστόσο θεωρείται πολύ μικρή καθώς 

αντιστοιχεί μόλις στο 8‰ της καμπτικής αντοχής των στύλων. Παράλληλα επισημαίνεται ότι στο 

λογισμικό πρόγραμμα ADINA για τη συμπεριφορά των στύλων έχουν εισαχθεί διαγράμματα ροπών 

καμπυλοτήτων για διάφορες στάθμες αξονικής, ενώ στο λογισμικό SOFiSTiK η συμπεριφορά των 

στύλων περιγράφεται μέσω της διατομής και του υλικού. Επομένως η διαφορά στις ροπές κάμψης 

μεταξύ των δύο λογισμικών θεωρείται αναμενόμενη. 
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(α) (β) 

Σχήμα 7-16: Διάγραμμα καμπτικών ροπών My στύλων μεσοβάθρου λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων 
(α) ADINA (β) SOFiSTiK 

  

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-17: Διάγραμμα καμπτικών ροπών Mz στύλων μεσοβάθρου λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων 
(α) ADINA (β) SOFiSTiK 

7.2.2.2 Κύριες δοκοί 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7-18(α) κατά την επιβολή των πρόσθετων μόνιμων φορτίων η εφελκυστική 

αξονική δύναμη των κύριων δοκών αυξάνεται κατά 30% (στην άκρη της κύριας δοκού) συγκριτικά με 

την τιμή της αξονικής δύναμης που αναπτύσσεται λόγων του ιδίου βάρους (Σχήμα 7-9(α)). Στο ίδιο 

Σχήμα παρατηρείται ότι η τιμή της αξονικής δεν παραμένει σταθερή κατά μήκος της δοκού, γεγονός 

που οφείλεται στη συνεργασία της κύριας δοκού με τα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία της πλάκας. 
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Στο Σχήμα 7-18(β) δίνεται το διάγραμμα αξονικής δύναμης κατά μήκος της δοκού όπως έχει εξαχθεί 

από το λογισμικό SOFiSTiK το οποίο επιβεβαιώνει ότι η τιμή της δύναμης δεν παραμένει σταθερή σε 

όλη τη δοκό. Οι διαφορές στις τιμές των αξονικών μεταξύ των δύο λογισμικών ανέρχονται στο 27,5% 

στα άκρα της δοκού ενώ μόλις στο 2% στο μέσο αυτής. Οι διαφορές στην τιμή της αξονικής 

οφείλονται στη διαφορετική φιλοσοφία προσομοίωσης της σύμμικτης λειτουργίας του καταστρώματος 

που υιοθετεί το κάθε λογισμικό. Ωστόσο, κρίνεται ικανοποιητική η σύγκριση μεταξύ των δύο 

λογισμικών, εφόσον η τάξη μεγέθους της αξονικής δύναμης είναι ίδια και στα δύο προσομοιώματα και 

η διαφορά τους ανέρχεται μόλις στο 3% της αντοχής του μέλους σε αξονική καταπόνηση. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-18: Διάγραμμα αξονικής δύναμης κύριων δοκών λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων 
(α) ADINA (β) SOFiSTiK 

Στο Σχήμα 7-19(α) δίνεται το διάγραμμα ροπών κάμψης περί τον ισχυρό άξονα y όπως έχει 

υπολογιστεί από το λογισμικό πρόγραμμα ADINA. Η μέγιστη αναπτυσσόμενη θετική ροπή είναι ίση με 

277.4kNm, ενώ η μέγιστη αρνητική ροπή ισούται με 167kNm κοντά στις στηρίξεις. Συγκριτικά με το 

αντίστοιχο διάγραμμα στο Σχήμα 7-10(α) έχουν αυξηθεί οι τιμές των θετικών ροπών κατά 30%, ενώ οι 

αρνητικές τιμές έχουν μειωθεί κατά 6%. Στο Σχήμα 7-19(β) δίνεται το αντίστοιχο διάγραμμα ροπών 

κάμψης My όπως έχει εξαχθεί από το λογισμικό SOFiSTiK, το οποίο επιβεβαιώνει τη συμπεριφορά της 

δοκού. Οι διαφορές στις τιμές των αναπτυσσόμενων ροπών με τη χρήση των δύο λογισμικών 

ανέρχονται στο 50% κοντά στις στηρίξεις, ποσοστό που οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο 

προσομοίωσης της σύνδεσης κύριας δοκού και τόξου και αντιστοιχεί στο 3% της αντοχή σε κάμψη. 

Ωστόσο, στις άκρες των κύριων δοκών, αναπτύσσονται συγκεντρωμένες τάσεις λόγω του κόμβου που 

διαμορφώνεται μεταξύ των δοκών, των τόξων, των διαδοκίδων και των εφεδράνων. Στη θέση εκείνη, 

η διατομή της δοκού αλλά και του τόξου είναι ενισχυμένες με νευρώσεις, επομένως κρίνεται σκόπιμο 

να μην θεωρηθούν ως χαρακτηριστικά σημεία που μπορούν να καθορίσουν την αντοχή της γέφυρας. 

Η διαφορά στις τιμές κατά μήκος της δοκού ανέρχεται σε ποσοστό 8% που είναι αρκετά μικρό. 
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(α) (β) 

Σχήμα 7-19: Διάγραμμα καμπτικής ροπής My κύριων δοκών λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων  
(α) ADINA (β) SOFiSTiK 

Η κατανομή των ροπών κάμψης Mz δίνεται στο Σχήμα 7-20 με τη χρήση των δύο λογισμικών όπου 

παρατηρείται ότι οι τιμές της ροπής είναι πολύ μικρές περίπου 7kNm καθώς τα κατακόρυφα φορτία 

δεν προκαλούν σημαντική κάμψη των κύριων δοκών περί τον ασθενή άξονα. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-20: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Mz κύριων δοκών λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων  
(α) ADINA (β) SOFiSTiK 

7.2.2.3 Τόξα 

Η αξονική θλιπτική δύναμη που αναπτύσσει το συγκεκριμένο δομικό μέλος σύμφωνα με το λογισμικό 

πρόγραμμα ADINA δίνεται στο Σχήμα 7-21(α) όπου το τόξο εμφανίζει μέγιστη καταπόνηση λόγω 

θλιπτικής δύναμης ίση με 2883kN κοντά στις στηρίξεις, ενώ στην κορυφή του εντοπίζεται η ελάχιστη 

αναπτυσσόμενη θλιπτική δύναμη που ισούται με 2213kN. Συγκριτικά με το αντίστοιχο διάγραμμα στο 

Σχήμα 7-12(α) η αξονική δύναμη του τόξου έχει αυξηθεί κατά 40% στο μέσο και στα άκρα του καθώς 
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καλείται να παραλάβει μεγαλύτερο ποσοστό κατακόρυφων φορτίων. Στο Σχήμα 7-21(β) βλέπουμε την 

κατανομή των αξονικών δυνάμεων κατά μήκος του τόξου όπως έχει υπολογιστεί από το λογισμικό 

πρόγραμμα SOFiSTiK, το όποιο επιβεβαιώνει την παραπάνω απόκριση το τόξου. Η διαφορά στις τιμές 

της αξονικής δύναμης μεταξύ των δύο λογισμικών είναι περίπου 7%, ποσοστό που θεωρείται αμελητέο 

για τα συγκεκριμένα επίπεδα αξονικής δύναμης. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-21: Διάγραμμα αξονικής δύναμης τόξων λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων  
(α) ADINA (β) SOFiSTiK 

Η διερεύνηση της απόκρισης του μέλους συνεχίζεται με το διάγραμμα καμπτικής ροπής περί τον τοπικό 

άξονα y (Σχήμα 7-22(α)) όπως έχει εξαχθεί από το λογισμικό ADINA. Παρατηρείται ότι η μέγιστη και η 

ελάχιστη ροπή εντοπίζεται κοντά στη στήριξη του τόξου, με τιμές 349.5kN και -144.4kN, αντίστοιχα, 

γεγονός που επιβεβαιώνει την έντονη καταπόνηση στα άκρα του. Αποδεικνύεται ότι μετά τη σύγκριση 

με το αντίστοιχο διάγραμμα ροπής My (Σχήμα 7-13(α)) που έχει προκύψει από την επιβολή του ιδίου 

βάρους, οι τιμές των καμπτικών ροπών του τόξου έχουν αυξηθεί κατά 48.5% στις στηρίξεις και κατά 

41.6% στο σημείο που αναπτύσσεται η μέγιστη αρνητική ροπή. Η αύξηση στις τιμές των ροπών 

θεωρείται αναμενόμενη καθώς αυξήθηκε και το επιβαλλόμενο κατακόρυφο φορτίο. Στο Σχήμα 7-22(β) 

δίνεται το διάγραμμα ροπής My κατά μήκος του τόξου όπως έχει υπολογιστεί με τη χρήση του 

λογισμικού προγράμματος SOFiSTiK και επιβεβαιώνει τη συμπεριφορά του τόξου όπως έχει περιγραφεί 

από το λογισμικό πρόγραμμα ADINA. Οι τιμές των ροπών μεταξύ των δύο λογισμικών διαφέρουν στα 

άκρα κατά 26% στα άκρα του τόξου και κατά 16.6% στο σημείο που εμφανίζεται η μέγιστη θετική 

ροπή. Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο 2.8% και στο 9‰ της αντοχής σε κάμψη, αντίστοιχα. Το 

διάγραμμα ροπής κάμψης περί τον άξονα z απεικονίζεται στο Σχήμα 7-23 με τη χρήση των δύο 

λογισμικών όπου βλέπουμε ότι τα δύο τόξα παρουσιάζουν αντισυμμετρική συμπεριφορά και οι τιμές 

των ροπών των δύο λογισμικών είναι αρκετά κοντά με τη μέγιστη ροπή που είναι ίση με 59.90kNm για 

το πρόγραμμα ADINA και 50.5kNm για το SOFiSTiK να εμφανίζεται στα άκρα του τόξου. 
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(α) (β) 

Σχήμα 7-22: Διάγραμμα καμπτικής ροπής My τόξων λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων  
(α) ADINA (β) SOFiSTiK 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 7-23: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Mz τόξων λόγω του συνόλου των μόνιμων φορτίων  
(α) ADINA (β) SOFiSTiK 

7.2.3 Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η απόκριση των βασικών δομικών μελών της 

γέφυρας όπως δίνονται στην §7.1. Οι στύλοι του μεσοβάθρου καταπονούνται κυρίως από αξονικές 

θλιπτικές δυνάμεις καθώς καλούνται να μεταφέρουν στο έδαφος το σύνολο των κατακόρυφων 

φορτίων του φορέα. Ωστόσο, τα κατακόρυφα φορτία προκαλούν και κάμψη μόνο περί τον τοπικό 

άξονα z, ενώ οι αναπτυσσόμενες καμπτικές ροπές παρουσιάζουν μικρές τιμές σε σχέση με την 

καμπτική αντοχή των στύλων. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η συμμετρική συμπεριφορά της γέφυρας με 

τον μεσαίο στύλο να αναπτύσσει μηδενική ροπή κάμψης. 
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Η κυρίαρχη καταπόνηση της κύριας δοκού και του τόξου οφείλεται στην ανάπτυξη αξονικής 

εφελκυστικής και θλιπτικής δύναμης, αντίστοιχα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συμπεριφορά ενός 

τοξωτού φορέα με ελκυστήρα. Κατά την επιβολή των κατακόρυφων φορτίων τα άκρα του τόξου 

τείνουν να απομακρυνθούν, αλλά συγκρατούνται από την κύρια δοκό. Με αυτό τον τρόπο η κύρια 

δοκός λειτουργεί ως ελκυστήρας, και αναπτύσσεται έντονη εφελκυστική δύναμη σε όλο το μήκος της 

δοκού, ενώ το τόξο θλίβεται. 

Η κατανομή των αναπτυσσόμενων εντατικών μεγεθών στα συγκεκριμένα δομικά μέλη ακολουθεί την 

ίδια φιλοσοφία και στα δύο λογισμικά. Οι μικρές διαφορές που προκύπτουν στις τιμές των μεγεθών 

μεταξύ των δύο λογισμικών είναι αναμενόμενη, λόγω των διαφορετικών παραδοχών στην 

προσομοίωση και την περιγραφή των υλικών και κρίνεται αμελητέα. Οι πιο σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δύο λογισμικών προκύπτουν κοντά στις στηρίξεις και συγκεκριμένα στη σύνδεση κύριας 

δοκού – τόξου – διαδοκίδων και εφεδράνων όπου οι διατομές της κύριας δοκού και τόξου είναι 

ενισχυμένες με νευρώσεις και τα σημεία αυτά δεν θεωρούνται χαρακτηριστικά της απόκρισης της 

γέφυρας και γι’ αυτό δεν θα συμπεριληφθούν στην περαιτέρω διερεύνηση της συμπεριφοράς της 

γέφυρας. Με την σύγκριση αυτή επαληθεύεται η ορθότητα της προσομοίωσης και της ανάλυσης με το 

λογισμικό ADINA που θα χρησιμοποιηθεί στις αναλύσεις που περιλαμβάνουν την επιβολή μετακινήσεων 

στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου. 
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8 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΥΠΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ 

8.1 Είδος αποτελεσμάτων μη γραμμικών αναλύσεων 

Όπως έχει αναφερθεί, στις αναλύσεις που εκτελέστηκαν, τόσο για τα μόνιμα φορτία όσο και για τις 

μετακινήσεις/στροφές στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου έχει ληφθεί υπόψη η μη γραμμικότητα 

γεωμετρίας και υλικού των δομικών στοιχείων της γέφυρας. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με την 

επιβολή των μετακινήσεων έγινε με κριτήριο τη μέγιστη τάση που αναπτύσσεται σε κάθε ομάδα 

δομικών στοιχείων. Το είδος των αποτελεσμάτων που παρατίθενται περιλαμβάνουν: 

 Διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων στο σημείο όπου αναπτύσσεται η μέγιστη ένταση καθ’ 

ύψος των στύλων του μεσοβάθρου και σύγκριση με εκείνα που έχουν εισαχθεί από το λογισμικό 

Mybiaxial και δίνουν την αντοχή. Τα διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων υπολογίζονται για την 

αξονική δύναμη που αναπτύσσεται στο τελευταίο βήμα της ανάλυσης. Η παραδοχή αυτή 

καθιστά εφικτή τη σύγκριση των διαγραμμάτων που δίνουν την απόκριση του φορέα με εκείνα 

που δίνουν την αντοχή. 

 Διαγράμματα εντατικών μεγεθών – χρόνου επιβολής των φορτίσεων, στα σημεία όπου 

αναπτύσσεται η μέγιστη τάση, με σκοπό την παρακολούθηση της μεταβολής των εντατικών 

μεγεθών της γέφυρας κατά την άσκηση των τριών βασικών φορτίσεων. 

 Διαγράμματα διατμητικής παραμόρφωσης – χρόνου επιβολής μετακινήσεων ή στροφών για τα 

εφέδρανα του μεσοβάθρου και του ακροβάθρου. 

 Παρουσιάζεται αναλυτική διερεύνηση για τα εξής δομικά στοιχεία της γέφυρας: στύλοι 

μεσοβάθρου, κύριες δοκοί, τόξα, αναρτήρες ανωδομής και εφέδρανα. 

 Ορίζεται δείκτης βλάβης, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η σύγκριση και αξιολόγηση της 

απόκρισης όλων των δομικών στοιχείων της γέφυρας. Σε κάθε τύπο επιβαλλόμενης μετακίνησης 

ή στροφής εντοπίζεται το δομικό μέλος που εξαντλεί πρώτο την αντοχή του και οδηγεί τη 

γέφυρα στην αστοχία. 

 Στους δείκτες βλάβης εκτός από τα μεταλλικά στοιχεία της γέφυρας που μελετώνται αναλυτικά 

συμπεριλαμβάνεται και η απόκριση των διαδοκίδων και των συνδέσμων δυσκαμψίας των τόξων. 

Δεν δίνεται αναλυτική διερεύνηση της συμπεριφοράς τους, καθώς, σε κάθε περίπτωση, 

αποτελούν τα μεταλλικά στοιχεία της γέφυρας με πολύ μικρή καταπόνηση και δεν θεωρούνται 

κρίσιμα. 
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8.2 Μετακίνηση κατά το διαμήκη άξονα της γέφυρας 

Διερευνήθηκε η απόκριση της γέφυρας κατά την επιβολή οριζόντιας μετακίνησης (διεύθυνση x) στη 

βάση των στύλων του μεσοβάθρου όπου και παρουσιάζονται τα μέγιστα εντατικά μεγέθη. Η μέγιστη 

διαμήκης μετακίνηση που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 0.523m. Η ανάλυση σταματάει 

τη χρονική στιγμή 2.99 λόγω καμπτικής αστοχίας των ακραίων στύλων του μεσοβάθρου. 

8.2.1 Παραμορφωμένη κατάσταση 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο μελετάται η παραμορφωμένη κατάσταση της γέφυρας μετά την επιβολή 

των κατακόρυφων φορτίων και της διαμήκους μετακίνησης. Αρχικά, στο Σχήμα 8-1 δίνεται η γραφική 

παράσταση των τριών φορτίσεων και η απαραμόρφωτη κατάσταση της γέφυρας. Στο Σχήμα 8-2, 

δίνεται η παραμορφωσιακή εικόνα της γέφυρας, όπου φαίνεται ότι η γέφυρα έχει μετατοπιστεί προς το 

θετικό καθολικό άξονα x. Κατά την επιβολή της μετακίνησης κατά +x το πρώτο άνοιγμα του φορέα 

εφελκύεται, ενώ το δεύτερο θλίβεται, λόγω της αντίστασης των εφεδράνων.  

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 8-1: Απαραμόρφωτη κατάσταση και επιβολή του συνόλου των φορτίσεων (α) προοπτική απεικόνιση  
(β) κατά μήκος όψη (μετακίνηση +x) 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 8-2: Παραμορφωμένη κατάσταση (α) προοπτική απεικόνιση (β) κατά μήκος όψη (μετακίνηση +x) 

Η αρίθμηση των ανοιγμάτων έχει οριστεί στην §7.1. Όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο §7.2.1.2 

κατά την εφαρμογή των κατακόρυφων φορτίων οι κύριες δοκοί εφελκύονται λειτουργώντας ως 

ελκυστήρες στα τόξα. Επομένως, στο τέλος της επιβολής της κατά +x μετακίνησης στη βάση του 

μεσοβάθρου, αναμένεται μεγαλύτερη καταπόνηση του πρώτου ανοίγματος της γέφυρας, καθ’ ό,τι 

αυξάνεται η εφελκυστική δύναμη, και μικρότερη στο δεύτερο άνοιγμα καθώς μειώνεται η εφελκυστική 

δύναμη των κύριων δοκών. Όσον αναφορά στους στύλους του μεσοβάθρου, παρατηρείται ότι 
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μετατοπίζονται οριζόντια ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν σημαντική κάμψη με τη συμπεριφορά τους 

να πλησιάζει εκείνη της μονόπακτης δοκού. 

8.2.2 Απόκριση στύλων μεσοβάθρου 

Οι στύλοι του μεσοβάθρου κατά την επιβολή της οριζόντιας μετακίνησης +x καταπονούνται από την 

ανάπτυξη ροπής κάμψης περί τον τοπικό άξονα y. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των στύλων 

δίνεται στην §5.2.1.5. Αρχικά στο Σχήμα 8-3 εντοπίζονται τα δομικά στοιχεία των στύλων που 

εμφανίζουν τη μέγιστη ένταση και τοποθετούνται στη βάση των στύλων 1 και 3. Στο Σχήμα 8-4 

δίνεται το διάγραμμα αξονικής δύναμης καθ’ ύψος των τριών στύλων τις χρονικές στιγμές 2 και 2.99 

όπου δεν παρατηρείται μεταβολή της αξονικής δύναμης μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών, εφόσον 

δεν έχουμε αύξηση των κατακόρυφων φορτίων. Οι στύλοι 1 και 3 παρουσιάζουν πανομοιότυπη 

συμπεριφορά λόγω συμμετρίας της γέφυρας και των επιβαλλόμενων φορτίσεων. Στο Σχήμα 8-5 

δίνεται το διάγραμμα αξονικής δύναμης συναρτήσει του χρόνου επιβολής των τριών βασικών 

φορτίσεων στη βάση των στύλων όπου αποδεικνύεται ότι μετά τη χρονική στιγμή 2 η αξονική δύναμη 

παραμένει σταθερή και στους τρεις στύλους. 

 

Σχήμα 8-3: Σημεία μέγιστης έντασης στύλων μεσοβάθρου (μετακίνηση +x) 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-4: Διάγραμμα αξονικής δύναμης στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t=2.99 (μετακίνηση +x) 
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Σχήμα 8-5: Διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίσεων στη βάση των στύλων μεσοβάθρου 
(μετακίνηση +x) 

Στη συνέχεια δίνονται τα διαγράμματα καμπτικών ροπών Μy στο Σχήμα 8-6 τις χρονικές στιγμές 2 και 

2.99. Κατά την εφαρμογή των κατακόρυφων φορτίων η ροπή κάμψης περί τον άξονα y είναι μηδενική, 

ενώ κατά την επιβολή της διαμήκους μετακίνησης παρατηρείται ανάπτυξη σημαντικής καμπτική ροπής 

My καθ’ ύψος των στύλων με τη μέγιστη ροπή (-7214kNm) να εμφανίζεται στη βάση των στύλων 1 και 

3, ενώ η ελάχιστη που είναι ίση με 1271kNm εντοπίζεται στην κορυφή των ακραίων στύλων. Ωστόσο, 

η αντίστοιχη καμπτική ροπή στον μεσαίο στύλο όπου αναπτύσσεται και μικρότερη θλιπτική δύναμη 

είναι της ίδιας τάξης μεγέθους. Στο Σχήμα 8-7 δίνεται το διάγραμμα ροπής κάμψης My σε συνάρτηση 

με τις χρονικές στιγμές που επιβάλλονται τα φορτία, στη βάση των τριών στύλων όπου αναπτύσσεται 

και η μέγιστη ένταση. Επιβεβαιώνεται ότι ροπή κάμψης περί τον τοπικό άξονα y εμφανίζεται μετά τη 

χρονική στιγμή 2. 

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 8-6: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t=2.99 (μετακίνηση +x) 
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Σχήμα 8-7: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy – χρόνου επιβολής φορτίσεων στη βάση των τριών στύλων 
μεσοβάθρου (μετακίνηση +x) 

Στο Σχήμα 8-8 δίνεται το διάγραμμα καμπτικών ροπών Μz μετά την επιβολή των μόνιμων φορτίων και 

κατά το πέρας των μη γραμμικών αναλύσεων, όπου παρατηρείται ότι η ροπή παραμένει πρακτικά 

σταθερή μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών. Στο Σχήμα 8-9 φαίνεται το διάγραμμα καμπτικής ροπής 

Μz συναρτήσει του χρόνου επιβολής των φορτίσεων στη βάση των τριών στύλων όπου επαληθεύεται 

ότι μετά τη χρονική στιγμή 2 η ροπή των ακραίων στύλων δεν μεταβάλλεται, ενώ δεν εμφανίζεται 

ροπή στη βάση του μεσαίου στύλου. 

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 8-8: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t=2.99 (μετακίνηση +x) 
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Σχήμα 8-9: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Mz – χρόνου επιβολής φορτίσεων στη βάση των τριών στύλων 
μεσοβάθρου (μετακίνηση +x) 

Στη συνέχεια γίνεται διερεύνηση στη βάση των τριών στύλων προκειμένου να επαληθευθεί η 

εμφάνιση καμπτικής αστοχίας. Στο Σχήμα 8-10 δίνονται τα διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων στη 

βάση των δύο ακραίων στύλων 1 και 3, τα οποία και ταυτίζονται, ενώ στο Σχήμα 8-11 δίνεται το 

αντίστοιχο διάγραμμα για τον μεσαίο στύλο 2. Επιδιώκεται η σύγκριση των καμπυλών που έχουν 

υπολογιστεί από το πρόγραμμα Μybiaxial και δίνουν την αντοχή των μελών (κίτρινο χρώμα) με εκείνες 

που έχουν προκύψει από τα αποτελέσματα των μη γραμμικών αναλύσεων. Παρατηρείται ότι οι στύλοι 

1 και 3 έχουν εξαντλήσει την αντοχή τους, γεγονός που δικαιολογεί την καμπτική αστοχία στη βάση 

τους στο τέλος της επιβολής της διαμήκους μετακίνησης, καθιστώντας σ’ αυτήν την περίπτωση τους 

στύλους ως τα πιο κρίσιμα στοιχεία της γέφυρας. 

 

Σχήμα 8-10: Διάγραμμα ροπών (My) – καμπυλοτήτων στη βάση των στύλων μεσοβάθρου 1 και 3 
(μετακίνηση +x) 
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Σχήμα 8-11: Διάγραμμα ροπών (My) – καμπυλοτήτων στη βάση του στύλου μεσοβάθρου 2 (μετακίνηση +x) 

8.2.3 Απόκριση κύριων δοκών 

Τα στοιχεία των κύριων δοκών που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση ανήκουν στις δοκούς 1 και 2 του 

πρώτου ανοίγματος και τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο όπως φαίνεται στο Σχήμα 8-12. Το 

σημείο όπου αναπτύσσεται η μέγιστη τάση εντοπίζεται στην κάτω ίνα της διατομής. Το τοπικό 

σύστημα συντεταγμένων των κύριων δοκών έχει δοθεί στην §5.2.1.1. Με σκοπό τη διερεύνηση της 

συμπεριφοράς των παραπάνω στοιχείων έχουν εξαχθεί διαγράμματα εντατικών μεγεθών συναρτήσει 

του χρόνου επιβολής των φορτίσεων. Η καταπόνηση των κύριων δοκών προέρχεται κυρίως από την 

αύξηση των εφελκυστικών δυνάμεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη σημαντικών καμπτικών ροπών 

περί τον τοπικό άξονα y.  

 

Σχήμα 8-12: Σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (μετακίνηση +x) 

Ακολουθεί η κατανομή των αξονικών δυνάμεων μετά την εφαρμογή των κατακόρυφων φορτίων στο 

Σχήμα 8-13(α) ενώ στο Σχήμα 8-13(β) τη χρονική στιγμή 2.99 είναι εμφανής η επιρροή της οριζόντιας 

μετακίνησης στην κατανομή των αξονικών δυνάμεων κατά μήκος των κύριων δοκών. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση της αξονικής δύναμης κατά 55% σε σχέση με την αναπτυσσόμενη 



82  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Διπλωματική εργασία Βασιλικής Καϋμενάκη  Ε.Μ.Π. 2014 

εφελκυστική δύναμη κατά την εφαρμογή των κατακόρυφων φορτίων, στα σημεία όπου εμφανίζεται η 

μέγιστη τάση. Όπως ήταν αναμενόμενο στις κύριες δοκούς του πρώτου ανοίγματος αυξάνεται ο 

εφελκυσμός, ενώ σε εκείνες του δεύτερου ανοίγματος εμφανίζονται θλιπτικές δυνάμεις. Το διάγραμμα 

δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίσεων στο Σχήμα 8-14 δείχνει την εξέλιξη των δυνάμεων καθώς 

επιβάλλονται οι τρεις βασικές φορτίσεις, στα σημεία όπου αναπτύσσεται η μέγιστη τάση (Σχήμα 8-12) 

όπου παρατηρείται σημαντική αύξηση της αξονικής δύναμης από τη χρονική στιγμή 2 έως 2.99. Οι 

τέμνουσες δυνάμεις αναπτύσσουν πολύ μικρές τιμές και θεωρούνται αμελητέες. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-13: Διάγραμμα αξονικής δύναμης κύριων δοκών (α) t=2 (β) t=2.99 (μετακίνηση +x) 

 

Σχήμα 8-14: Διάγραμμα δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίσεων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών 
(μετακίνηση +x) 

Στο Σχήμα 8-15(α) δίνεται η κατανομή των ροπών κάμψης My τη χρονική στιγμή που έχει ασκηθεί το 

σύνολο των κατακόρυφων φορτίων και στο Σχήμα 8-15(β) παρουσιάζεται η κατανομή αυτών τη 

χρονική στιγμή που σταματάει η ανάλυση. Κοντά στο μεσόβαθρο, οι δοκοί του πρώτου ανοίγματος 

αναπτύσσουν θετικές ροπές, ενώ εκείνες του δεύτερου ανοίγματος αρνητικές. Παρατηρείται ότι η ροπή 

στα σημεία όπου εμφανίζεται η μέγιστη τάση τη χρονική στιγμή 2 είναι σχεδόν μηδενική ενώ μετά την 

επιβολή της διαμήκους μετακίνησης είναι ίση με 1014kNm. Υπενθυμίζεται πως στα διαγράμματα των 
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δοκών έχουν εξαιρεθεί τα ακραία τμήματα αυτών, καθ’ ό,τι δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικά σημεία 

ελέγχου, λόγω της ύπαρξης του κόμβου σύνδεσης με το τόξο. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-15: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy κύριων δοκών (α) t=2 (β) t=2.99 (μετακίνηση +x) 

Στη συνέχεια, στο Σχήμα 8-16 περιγράφεται η μεταβολή των ροπών συναρτήσει του χρόνου στα 

σημεία όπου εμφανίζεται η μέγιστη τάση και δίνονται στο Σχήμα 8-12. Η καμπύλη του διαγράμματος 

επιβεβαιώνει την κατανομή των ροπών κάμψης Μy στις δύο χαρακτηριστικές στιγμές. Οι ροπές στις 

υπόλοιπες διευθύνσεις αναπτύσσουν πολύ μικρές τιμές που θεωρούνται αμελητέες.  

 

Σχήμα 8-16: Διάγραμμα ροπών – χρόνου επιβολής φορτίσεων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών 
(μετακίνηση +x) 

Στο Σχήμα 8-17 δίνεται το διάγραμμα τάσεων συναρτήσει του χρόνου που περιλαμβάνει το σύνολο 

των δυνάμεων και των καμπτικών ροπών που δίνονται στο Σχήμα 8-14 και στο Σχήμα 8-16, 

αντίστοιχα. Στο Σχήμα 8-18 δίνεται το διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων, όπου η κόκκινη γραμμή 

δίνει τον νόμο του υλικού όπως έχει εισαχθεί στο λογισμικό, ενώ η μπλε δείχνει τη μέγιστη απόκριση 

της κύριας δοκού μετά την επιβολή του συνόλου των φορτίων, με τη κύρια δοκό να παραμένει στον 

ελαστικό κλάδο στην καμπύλη συμπεριφοράς. Η μέγιστη τάση είναι ίση με 220MPa που αντιστοιχεί 

στο 61.9% του ορίου διαρροής. 
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Σχήμα 8-17: Διάγραμμα τάσεων – χρόνου επιβολής φορτίσεων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών 
(μετακίνηση +x) 

 

Σχήμα 8-18: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (μετακίνηση +x) 

8.2.4 Απόκριση τόξων 

Με σκοπό τη διερεύνηση της απόκρισης των τόξων, αρχικά προσδιορίζονται τα δομικά στοιχεία όπου 

αναπτύσσεται η μέγιστη τάση, τα οποία τοποθετούνται στο τόξο 1 και 2 του πρώτου ανοίγματος, 

κοντά στο μεσόβαθρο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8-19. Σε επίπεδο διατομής το σημείο με τη μέγιστη 

τάση εντοπίζεται στην άνω ίνα. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των τόξων έχει δοθεί στην 

§5.2.1.3. Η κύρια καταπόνηση των τόξων κατά την επιβολή της μετακίνησης +x οφείλεται στην 

ανάπτυξη σημαντικών ροπών κάμψης Μy και στην ταυτόχρονη παρουσία αξονικών δυνάμεων.  
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Σχήμα 8-19: Σημεία μέγιστης τάσης τόξων (μετακίνηση+x) 

Αρχικά στο Σχήμα 8-20 δίνεται η κατανομή της αξονικής δύναμης κατά μήκος των τόξων τη χρονική 

στιγμή 2 και 2.99. Τα τόξα παραλαμβάνουν τα επιβαλλόμενα φορτία με την ανάπτυξη θλιπτικών 

δυνάμεων. Παρατηρείται ότι μετά την εφαρμογή της μετακίνησης κατά +x αναπτύσσονται 

μεγαλύτερες θλιπτικές δυνάμεις στα τόξα 1 και 2 του πρώτου ανοίγματος. Αυτό συμβαίνει διότι όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 8-13(β) οι κύριες δοκοί του πρώτου ανοίγματος αναπτύσσουν σημαντικές 

εφελκυστικές δυνάμεις τις οποίες παραλαμβάνει τόξο ως θλίψη καθώς προσπαθεί να εμποδίσει την 

αξονική μετακίνηση των κύριων δοκών. Τα σημεία που αναπτύσσουν τη μέγιστη θλιπτική δύναμη 

τοποθετούνται κοντά στο ακρόβαθρο, χωρίς να ταυτίζονται με εκείνα που εμφανίζεται η μέγιστη τάση 

(Σχήμα 8-19), καθώς η αξονική δύναμη δεν αποτελεί το καθοριστικό μέγεθος για την ανάπτυξη της 

μέγιστης τάσης. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-20: Διάγραμμα αξονικής δύναμης τόξων (α) t= 2 (β) t= 2.99 (μετακίνηση +x) 

Στο Σχήμα 8-21 δίνεται το διάγραμμα δυνάμεων συναρτήσει του χρόνου επιβαλλόμενων φορτίσεων 

στα σημεία μέγιστης τάσης (Σχήμα 8-19). Η αξονική δύναμη μετά τη χρονική στιγμή 2 παρουσιάζει 
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αύξηση κατά 8.3%. Στο ίδιο Σχήμα αποδεικνύεται ότι η συμμετοχή των τεμνουσών δυνάμεων μπορεί 

να θεωρηθεί πολύ μικρή. 

 

Σχήμα 8-21: Διάγραμμα δυνάμεων – χρονικών στιγμών στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (μετακίνηση +x) 

Στο Σχήμα 8-22(α) δίνεται το διάγραμμα ροπών κάμψης περί τον άξονα y τη χρονική στιγμή 2 που 

έχουν επιβληθεί τα μόνιμα φορτία και η μεταβολή αυτών στο τέλος της ανάλυσης στο Σχήμα 8-22(β). 

Στα άκρα των τόξων του πρώτου ανοίγματος που βρίσκονται κοντά στο μεσόβαθρο, παρατηρείται 

σημαντική αύξηση των θετικών ροπών όπου αναπτύσσεται και η μέγιστη ροπή, ενώ στα αντίστοιχα 

του δεύτερου ανοίγματος σημειώνεται ανάπτυξη αρνητικών ροπών. Τα δομικά στοιχεία που 

αναπτύσσουν τη μέγιστη ροπή ταυτίζονται με εκείνα που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-22: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy τόξων (α) t= 2 (β) t= 2.99 (μετακίνηση +x) 

Στο Σχήμα 8-23 δίνεται το διάγραμμα ροπών περί τις 3 διευθύνσεις συναρτήσει των χρονικών στιγμών 

στα σημεία που εμφανίζεται η μέγιστη τάση (Σχήμα 8-19). Παρατηρείται ότι η ροπή κάμψης Μy στα 
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συγκεκριμένα σημεία αυξάνεται κατά 58%, μετά τη χρονική στιγμή 2. Οι ροπές στις άλλες διευθύνσεις 

δεν θεωρούνται σημαντικές.  

 

Σχήμα 8-23: Διάγραμμα ροπών – χρονικών στιγμών στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (μετακίνηση +x) 

Στο Σχήμα 8-24 έχει εξαχθεί το διάγραμμα τάσεων – χρόνου επιβαλλόμενων φορτίσεων, 

συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των δυνάμεων και των ροπών. Τέλος, στο Σχήμα 8-25 συντάσσεται 

το διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων με σκοπό τη σύγκριση της απόκρισης του τόξου με την 

καμπύλη συμπεριφοράς, όπου παρατηρείται ότι το τόξο παραμένει στην ελαστική περιοχή και η 

μέγιστη τάση που αναπτύσσεται στην άνω ίνα της διατομής του τόξου είναι ίση με 171MPa και 

αντιστοιχεί στο 48% της τάσης διαρροής. 

 

Σχήμα 8-24: Διάγραμμα τάσεων – χρόνου στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (μετακίνηση +x) 
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Σχήμα 8-25: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (μετακίνηση +x) 

8.2.5 Απόκριση αναρτήρων 

Τα μέλη των αναρτήρων που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση φαίνονται στο Σχήμα 8-26 με πράσινο 

χρώμα. Ανήκουν στο πρώτο άνοιγμα και τοποθετούνται κοντά στο ακρόβαθρο. Οι αναρτήρες ως 

στοιχεία δικτυώματος καταπονούνται μόνο από αξονικές δυνάμεις, η κατανομή των οποίων δίνεται για 

τις δύο χαρακτηριστικές στιγμές 2 και 2.99 στο Σχήμα 8-27. Οι αναρτήρες του πρώτου ανοίγματος 

εντείνονται περισσότερο σε σχέση με εκείνους του δεύτερου ανοίγματος. Αυτό συμβαίνει διότι και τα 

τόξα του πρώτου ανοίγματος καταπονούνται περισσότερο συγκριτικά με εκείνα του δεύτερου 

ανοίγματος (Σχήμα 8-20(β)) μεταφέροντας μεγαλύτερη ένταση στους αναρτήρες.  

 

Σχήμα 8-26: Μέλη αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (μετακίνηση +x) 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-27: Διάγραμμα αξονικής δύναμης αναρτήρων (α) t=2 (β) t=2.99 (μετακίνηση +x) 

Για τους αναρτήρες όπου αναπτύσσεται η μέγιστη τάση έχει εξαχθεί το διάγραμμα αξονικής δύναμης – 

χρόνου επιβολής φορτίσεων (Σχήμα 8-28), στο οποίο από τη χρονική στιγμή 0 μέχρι 2 αναπτύσσεται 

σημαντική αξονική εφελκυστική δύναμη ίση με 516kN, ενώ μετά την επιβολή της διαμήκους 

μετακίνησης η αξονική δύναμη παρουσιάζει μικρή αύξηση που ισούται με 8.8%. 

 

Σχήμα 8-28: Διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβαλλόμενης φόρτισης για τους αναρτήρες με τη μέγιστη 
τάση (μετακίνηση +x) 

Στο Σχήμα 8-29 δίνεται το διάγραμμα τάσης συναρτήσει του χρόνου, όπου η καμπύλη έχει την ίδια 

μορφή με εκείνη της αξονικής δύναμης. Τέλος, στο Σχήμα 8-30 συντάσσεται το διάγραμμα τάσεων – 

παραμορφώσεων των αναρτήρων όπου παρατηρείται ότι η μέγιστη αναπτυσσόμενη τάση είναι ίση με 

177MPa που αντιστοιχεί στο 50% του ορίου διαρροής που φαίνεται στην κόκκινη καμπύλη. 
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Σχήμα 8-29: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβαλλόμενης φόρτισης για τους αναρτήρες με τη μέγιστη τάση 
(μετακίνηση +x) 

 

Σχήμα 8-30: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (μετακίνηση +x) 

8.2.6 Απόκριση εφεδράνων 

Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται η απόκριση των εφεδράνων τα οποία έχουν προσομοιωθεί με 

ανελαστικά ελατήρια στις 3 διευθύνσεις όπως φαίνεται στην §5.2.4. Κατά την επιβολή της διαμήκους 

μετακίνησης, ενεργοποιούνται τα ελατήρια των εφεδράνων στη διεύθυνση x τα οποία παρουσιάζουν 

την ίδια συμπεριφορά στο μεσόβαθρο και στα ακρόβαθρα. Ενδεικτικά εξετάζεται η απόκριση ενός 

ελατηρίου ακροβάθρου για το οποίο δίνεται το διάγραμμα διατμητικής παραμόρφωσης – χρόνου 

επιβολής των φορτίων (Σχήμα 8-31) όπου η διατμητική παραμόρφωση μετά την επιβολή της 

διαμήκους μετακίνησης τη χρονική στιγμή 2.9 είναι ίση με 1.3. Όπως αναφέρεται στην §6.2 έχει 

θεωρηθεί πως η δυσκαμψία των εφεδράνων μηδενίζεται όταν η διατμητική παραμόρφωση φτάσει την 

τιμή 2, ενώ τα εφέδρανα μπορούν να παραλάβουν περαιτέρω παραμόρφωση μέχρι η συνολική 

διατμητική παραμόρφωση να είναι ίση με 7, όπου θεωρείται πως αστοχούν. Επομένως τα εφέδρανα 

έχουν εξαντλήσει μόλις το 19% της αντοχής τους. Στην ίδια παράγραφο δίνεται και η πορεία 

υπολογισμού της διατμητικής παραμόρφωσης. Στο Σχήμα 8-32 δίνεται το διάγραμμα δύναμης – 

παραμόρφωσης ελατηρίου όπου η καμπύλη με την κόκκινο χρώμα απεικονίζει το νόμο του υλικού των 

εφεδράνων και η πράσινη την απόκρισή τους ύστερα από την εφαρμογή των φορτίων, 

επιβεβαιώνοντας ότι τα εφέδρανα απέχουν αρκετά από την αστοχία. 
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Σχήμα 8-31: Διάγραμμα διατμητικής παραμόρφωσης – χρόνου επιβολής φορτίων ελατηρίων ακροβάθρου 
(μετακίνηση +x) 

 

Σχήμα 8-32: Διάγραμμα δύναμης – παραμόρφωσης ελατηρίων ακροβάθρου (μετακίνηση +x) 

8.2.7 Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα παράγραφο επιδιώκεται συνοπτική παρουσίαση της απόκρισης των δομικών στοιχείων 

της γέφυρας ύστερα από την επιβολή της διαμήκους μετακίνησης +x: 

 Η μέγιστη διαμήκης μετακίνηση που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 0.523m. 

 Οι στύλοι του μεσοβάθρου παρουσιάζουν μη γραμμική συμπεριφορά με τους δύο ακραίους να 

εμφανίζουν καμπτική αστοχία στη βάση τους. Αποτελούν τα πιο κρίσιμα μέλη της κατασκευής 

για τη διαμήκη μετακίνηση. 

 Όλα τα δομικά στοιχεία της ανωδομής παραμένουν στον ελαστικό κλάδο στην καμπύλη 

συμπεριφοράς. 

 Τo δομικό μέλος του φορέα που υφίσταται τη μεγαλύτερη καταπόνηση είναι οι κύριες δοκοί του 

πρώτου ανοίγματος με σημαντική αύξηση της εφελκυστικής δύναμης σε συνδυασμό με 

καμπτική ροπή στα άκρα της δοκού. 

 Δεν παρατηρείται ιδιαίτερη καταπόνηση των ελατηρίων των εφεδράνων καθώς παραμένουν 

χαμηλά στον ελαστικό κλάδο μετά το πέρας των αναλύσεων. 
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8.2.8 Δείκτες βλάβης 

Χρησιμοποιούνται δείκτες βλάβης με σκοπό τη σύγκριση της απόκρισης των δομικών στοιχείων της 

ανωδομής κατά την επιβολή της οριζόντιας μετακίνησης στη διεύθυνση +x. Θεωρώντας ως Rd το 

μέγεθος που καθορίζει την αντοχή και ως Ed την ένταση που αναπτύσσεται λόγω της μετακίνησης του 

εδάφους, ορίζονται δείκτες βλάβης για κάθε στοιχείο της γέφυρας ως DI= Ed/ Rd. Το εύρος των τιμών 

του κάθε δείκτη κυμαίνεται από 0 έως 1, με την τιμή 1 να αντιστοιχεί στην αστοχία του κάθε 

στοιχείου. Ο Πίνακας 8-1 δίνει την αντοχή των δομικών στοιχείων της γέφυρας όπου όλα τα μεταλλικά 

στοιχεία έχουν ως αντοχή την τάση αστοχίας σύμφωνα με την καμπύλη υλικού που περιγράφει τη 

συμπεριφορά τους (Σχήμα 6-1), ενώ οι στύλοι του μεσοβάθρου έχουν ως αντοχή την οριακή ροπή που 

οδηγεί την αστοχία τους και εξαρτάται από τη στάθμη της αξονικής δύναμης που αναπτύσσεται. Έτσι 

για τους ακραίους στύλους η αντοχή αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή του διαγράμματος που προκύπτει 

από το λογισμικό Mybiaxial και δίνεται στο Σχήμα 8-10, ενώ, αντίστοιχα, για το μεσαίο στύλο 

υπολογίζεται από το Σχήμα 8-11. Τα εφέδρανα έχουν ως αντοχή το όριο της διατμητικής 

παραμόρφωσης μετά το όποιο επέρχεται η αστοχία. 

Δομικά Στοιχεία Καθοριστικό Μέγεθος Αντοχή Rd 

Στύλος μεσοβάθρου 1 Καμπτική ροπή My -7200kNm 

Στύλος μεσοβάθρου 2 Καμπτική ροπή My -6642kNm 

Στύλος μεσοβάθρου 3 Καμπτική ροπή My -7200kNm 

Μεταλλικά στοιχεία Τάση 510MPa 

Εφέδρανα Διατμητική παραμόρφωση 7 

Πίνακας 8-1: Αντοχή δομικών στοιχείων της γέφυρας (μετακίνηση +x) 

Στη συνέχεια, μορφώνεται διάγραμμα με καμπύλες για κάθε στοιχείο της γέφυρας που μελετάται όπου 

απεικονίζεται η μεταβολή του δείκτη βλάβης καθώς αυξάνεται η οριζόντια μετακίνηση +x στη βάση 

του μεσοβάθρου, καθορίζεται ποιο στοιχείο αστοχεί πρώτο και πόση είναι η απομένουσα αντοχή των 

υπόλοιπων στοιχείων της γέφυρας. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 8-33, οι ακραίοι στύλοι 1 και 3, οι 

καμπύλες των οποίων ταυτίζονται, έχουν εξαντλήσει την αντοχή τους, ενώ ο μεσαίος στύλος είναι 

πολύ κοντά στην αστοχία καθώς ο δείκτης βλάβης του ισούται με 0.98. Από τα μεταλλικά στοιχεία της 

ανωδομής εκείνο που υφίσταται τη μεγαλύτερη καταπόνηση είναι οι κύριες δοκοί με DI=0.42, ενώ τα 

τόξα και οι αναρτήρες στο τέλος της ανάλυσης έχουν περίπου ίσο δείκτη βλάβης, με τιμές 0.34 και 

0.35, αντίστοιχα. Παράλληλα, παρατηρείται ότι οι αναρτήρες δεν εντείνονται σημαντικά κατά την 

επιβολή της διαμήκους μετακίνησης. Στο διάγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι δείκτες βλάβης των 

διαδοκίδων και των συνδέσμων δυσκαμψίας όπου παρατηρείται ότι κατά την επιβολή της διαμήκους 

μετακίνησης και οι δύο αυτές ομάδες μελών της ανωδομής υφίστανται πολύ μικρή καταπόνηση με 

τους δείκτες βλάβης τους να λαμβάνουν τιμές μικρότερες του 0.25. Τα εφέδρανα δέχονται μικρή 

καταπόνηση με δείκτη βλάβης ίσο με DI=0.19, τα οποία ενεργοποιούνται μόνο κατά την επιβολή της 

μετακίνησης +x. Ο Πίνακας 8-2 δίνει την ταξινόμηση των δεικτών βλάβης ξεκινώντας από εκείνο το 

δομικό στοιχείο το οποίο υφίσταται τη μεγαλύτερη καταπόνηση έχοντας τον υψηλότερο δείκτη 

βλάβης, καταλήγοντας στο δομικό στοιχείο με τη μικρότερη καταπόνηση.  
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Σχήμα 8-33: Δείκτες βλάβης (μετακίνηση +x) 

Δομικά Στοιχεία Δείκτης βλάβης (DI) 

Στύλος μεσοβάθρου 1 1 

Στύλος μεσοβάθρου 3 1 

Στύλος μεσοβάθρου 2 0.98 

Κύριες δοκοί 0.42 

Τόξα 0.35 

Αναρτήρες 0.34 

Διαδοκίδες 0.20 

Εφέδρανα 0.19 

Εγκάρσιοι σύνδεσμοι 0.07 

Διαγώνιοι σύνδεσμοι 0.02 

Πίνακας 8-2: Ταξινόμηση δεικτών βλάβης (μετακίνηση +x) 

8.3 Μετακίνηση κατά τον εγκάρσιο άξονα της γέφυρας 

Διερευνήθηκε η απόκριση της γέφυρας όταν η θεμελίωση των στύλων μετακινείται κατά την εγκάρσια 

έννοια. Η ανάλυση σταματάει τη χρονική στιγμή 2.9 λόγω διατμητικής αστοχίας των εφεδράνων του 

μεσοβάθρου. Η μέγιστη μετακίνηση που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι 2.32m. Ένα 

χαρακτηριστικό στοιχείο της ανάλυσης είναι ότι όταν τα εφέδρανα τη χρονική στιγμή 2.28 χάνουν τη 

δυσκαμψία τους και ακολουθούν τον οριζόντιο κλάδο, ο φορέας και το μεσόβαθρο συμπεριφέρονται 

σαν δύο ανεξάρτητα στερεά σώματα.  
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8.3.1 Παραμορφωμένη κατάσταση 

Στη συνέχεια μελετάται η παραμορφωμένη κατάσταση της γέφυρας μετά την επιβολή των τριών 

βασικών φορτίσεων. Στο Σχήμα 8-34 δίνεται η γραφική παράσταση των επιβαλλόμενων φορτίων όταν 

ο φορέας είναι απαραμόρφωτος, σε προοπτική απεικόνιση και εγκάρσια όψη.  

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 8-34: Επιβολή του συνόλου των φορτίσεων σε απαραμόρφωτη κατάσταση  
(α) προοπτική απεικόνιση (β) εγκάρσια τομή (μετακίνηση +y) 

Στο τέλος της ανάλυσης παρουσιάζεται η παραμορφωμένη εικόνα σε προοπτική απεικόνιση στο Σχήμα 

8-35(α) όπου φαίνεται ότι η γέφυρα έχει μετακινηθεί κατά την εγκάρσια έννοια χωρίς να παρατηρείται 

ιδιαίτερη κάμψη των στύλων του μεσοβάθρου. Με σκοπό την επίτευξη καλύτερης εποπτείας της 

παραμορφωμένης κατάστασης της γέφυρας δίνεται η εγκάρσια όψη στο Σχήμα 8-35(β). Παρατηρείται 

ότι ο φορέας και το μεσόβαθρο κινούνται ως δύο ανεξάρτητα στερεά σώματα με το τελευταίο να 

πλησιάζει την πλαισιακή λειτουργία. 

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 8-35: Παραμορφωμένη κατάσταση (α) προοπτική απεικόνιση (β) εγκάρσια όψη (μετακίνηση +y) 

8.3.2 Απόκριση εφεδράνων 

Στην παρούσα παράγραφο γίνεται διερεύνηση της απόκρισης των ελατηρίων που προσομοιώνουν τα 

εφέδρανα των βάθρων, καθώς είναι τα κρίσιμα δομικά στοιχεία που οδηγούνται πρώτα στην αστοχία. 

Κατά την επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης ενεργοποιούνται τα ελατήρια στη διεύθυνση y τα οποία 

υφίστανται σημαντική καταπόνηση. Αυτό συμβαίνει διότι κατά την εγκάρσια έννοια η γέφυρα είναι 

λιγότερο δύσκαμπτη με την ανωδομή και τα στοιχεία του μεσοβάθρου να συμπεριφέρονται ως δύο 

πλαίσια τα οποία τείνουν να κινηθούν ανεξάρτητα, προκαλώντας ισχυρή καταπόνηση στα εφέδρανα 

που αποτελούν το μέσο σύνδεσης των δύο πλαισίων. Παρατηρείται διατμητική αστοχία στα ελατήρια 

του μεσοβάθρου και του ακροβάθρου, ενώ παρουσιάζεται ενδεικτικά η απόκριση του ενός από τα δύο 

ελατήρια του μεσοβάθρου. Αρχικά στο Σχήμα 8-36 δίνεται το διάγραμμα διατμητικής παραμόρφωσης 

συναρτήσει του χρόνου επιβολής των φορτίσεων. Από τη χρονική στιγμή 0 έως 2 τα ελατήρια στη 

διεύθυνση y έχουν μηδενική παραμόρφωση, καθώς τα φορτία ασκούνται στην κατακόρυφη 

διεύθυνση, ενώ μετά την επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης η διατμητική παραμόρφωση λαμβάνει 

την τιμή 7, που αποτελεί το όριο αστοχίας όπως αναφέρεται στην §6.2. Στη συνέχεια συντάσσεται το 

διάγραμμα δύναμης – παραμόρφωσης εφεδράνων (Σχήμα 8-37) όπου η καμπύλη με το κόκκινο χρώμα 
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αποτελεί το νόμο υλικού των εφεδράνων και η καμπύλη με το πράσινο την απόκριση του ελατηρίου 

του μεσοβάθρου. Αποδεικνύεται ότι το ελατήριο έχει φτάσει το όριο αστοχίας. 

 

Σχήμα 8-36: Διάγραμμα διατμητικής παραμόρφωσης – χρόνου επιβολής φορτίων ελατηρίων μεσοβάθρου 
(μετακίνηση +y) 

 

Σχήμα 8-37: Διάγραμμα δύναμης – παραμόρφωσης ελατηρίων μεσοβάθρου (μετακίνηση +y) 

8.3.3 Απόκριση στύλων μεσοβάθρου 

Οι στύλοι του μεσοβάθρου κατά την επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης καταπονούνται κυρίως από 

την ανάπτυξη καμπτικής ροπής περί τον τοπικό άξονα z και από την εμφάνιση αξονικής θλιπτικής 

δύναμης. Η μέγιστη ένταση αναπτύσσεται στη βάση του στύλου 3 όπως φαίνεται στο Σχήμα 8-38, 

θεωρείται όμως σκόπιμο να εξετασθεί η συμπεριφορά στη βάση όλων των στύλων καθώς εμφανίζουν 

ιδιαίτερη καταπόνηση. Παρατηρείται επίσης ανάπτυξη σημαντικής έντασης στην κορυφή των στύλων, 

χωρίς να θεωρείται κρίσιμη και καθοριστική για την εμφάνιση αστοχίας. Το τοπικό σύστημα 

συντεταγμένων των στύλων έχει ορισθεί στην §5.2.1.5.  
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Σχήμα 8-38: Σημεία μέγιστης έντασης στύλων μεσοβάθρου (μετακίνηση +y) 

Στο Σχήμα 8-39(α) δίνεται η κατανομή της αξονικής δύναμης καθ’ ύψος των στύλων τη χρονική 

στιγμή που έχει επιβληθεί στη γέφυρα το σύνολο των κατακόρυφων φορτίων, όπου οι δύο ακραίοι 

στύλοι παρουσιάζουν ίδια συμπεριφορά αναπτύσσοντας τη μέγιστη θλιπτική δύναμη, ενώ ο μεσαίος 

στύλος αναπτύσσει μικρότερη δύναμη. Στο Σχήμα 8-39(β) φαίνεται η κατανομή της αξονικής δύναμης 

στο τέλος των μη γραμμικών αναλύσεων. Παρατηρείται ότι σε σύγκριση με το Σχήμα 8-39(α) οι δύο 

ακραίοι στύλοι δεν αναπτύσσουν την ίδια τιμή αξονικής δύναμης, με τη μέγιστη θλιπτική δύναμη 

(7597kN) να εμφανίζεται στη βάση του στύλου 3 και την ελάχιστη (-2683kN) στην κορυφή του 

στύλου 1. Επίσης, ο στύλος 3 αναπτύσσει μεγαλύτερη αξονική δύναμη καθ’ ύψος συγκριτικά με το 

στύλο 1. Ο μεσαίος στύλος εμφανίζει μικρότερη αξονική δύναμη από το στύλο 3 αλλά παρόμοια με 

αυτή του στύλου 1. Αυτό συμβαίνει διότι κατά την εφαρμογή της εγκάρσιας μετακίνησης προς τα 

θετικά του άξονα y, αναγκάζει το σύστημα στύλων – δοκού έδρασης μεσοβάθρου να δράσει ως 

πλαίσιο, καθώς η ανωδομή της γέφυρας τείνει να στρίψει περί τον άξονα +x, μεταφράζοντας τη 

μετακίνηση αυτή σε ζεύγος δυνάμεων στους δύο ακραίους στύλους. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-39: Διάγραμμα αξονικής δύναμης στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t= 2.9 (μετακίνηση +y) 

Στο Σχήμα 8-40 δίνεται το διάγραμμα αξονικής δύναμης συναρτήσει των χρονικών στιγμών που 

επιβάλλονται οι τρεις βασικές φορτίσεις στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου. Παρατηρείται ότι από 

τη χρονική στιγμή 2 έως τη χρονική στιγμή 2.28 οι αξονικές στη βάση των στύλων μεταβάλλονται ενώ 



ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΥΠΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ 97 

Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους 

από τη χρονική στιγμή 2.28 μέχρι το τέλος των μη γραμμικών αναλύσεων οι δυνάμεις παραμένουν 

σταθερές. Αυτό συμβαίνει διότι τη χρονική στιγμή 2.28 τα εφέδρανα διαρρέουν χάνοντας τη 

δυσκαμψία τους και δεν προβάλλουν πλέον καμία αντίσταση, με αποτέλεσμα ο φορέας και το 

μεσόβαθρο να κινούνται ως δύο ανεξάρτητα στερεά σώματα. 

 

Σχήμα 8-40: Διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίων στη βάση των στύλων μεσοβάθρου 
(μετακίνηση +y) 

Στο Σχήμα 8-41 δίνεται η κατανομή των καμπτικών ροπών Μy καθ’ ύψος των τριών στύλων τις 

χρονικές στιγμές 2 και 2.9, όπου παρατηρείται ότι η επιβολή των κατακόρυφων φορτίων σε 

συνδυασμό με την εγκάρσια μετακίνηση δεν προκαλούν κάμψη των στύλων περί τον τοπικό άξονα y. 

Στο Σχήμα 8-42(α) φαίνεται η κατανομή των ροπών Μz στους τρεις στύλους τη χρονική στιγμή 2, ενώ 

στο Σχήμα 8-42(β) δίνεται το αντίστοιχο διάγραμμα αφού έχει επιβληθεί και η εγκάρσια μετακίνηση 

στη βάση των στύλων, όπου η ροπή εμφανίζει σημαντική αύξηση. Η μέγιστη θετική ροπή, που είναι 

ίση με +7050kNm, εντοπίζεται στη βάση του στύλου 3, ενώ η μέγιστη αρνητική (-6613kNm) στην 

κορυφή του ίδιου στύλου. Επισημαίνεται ότι η μέγιστη ροπή εντοπίζεται στη βάση του στύλου 3, ενώ 

αναμενόταν να εμφανιστεί στη βάση του στύλου 1, καθώς η ροπή μετά την επιβολή των 

κατακόρυφων φορτίων και της εγκάρσιας μετακίνησης παρουσιάζει το ίδιο πρόσημο, ενώ, αντίστοιχα, 

στο στύλο 3 παρουσιάζει αντίθετο πρόσημο. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί στην §6.3.1, για μεγάλες 

τιμές της καμπυλότητας, όσο μειώνεται η αξονική θλιπτική δύναμη μειώνεται παράλληλα και η στάθμη 

της καμπτικής ροπής που μπορεί να παραλάβει η διατομή. Στην προκειμένη περίπτωση ο στύλος 1 

αναπτύσσει μικρότερη θλιπτική δύναμη συγκριτικά με το στύλο 3, γεγονός που σημαίνει ότι η 

καμπτική ροπή που μπορεί να αναπτύξει ο στύλος 1 είναι μικρότερη από εκείνη του στύλου 3. Στο ίδιο 

διάγραμμα φαίνεται ότι οι τιμές των ροπών είναι θετικές στη βάση των στύλων και αρνητικές στην 

κορυφή τους, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η συμπεριφορά των στύλων σε συνεργασία με τη δοκό 

έδρασης, πλησιάζει την πλαισιακή λειτουργία. Συντάσσονται διαγράμματα καμπτικών ροπών περί τον 

τοπικό άξονα z συναρτήσει των χρονικών στιγμών που επιβάλλονται οι φορτίσεις, στη βάση των 

στύλων (Σχήμα 8-43). Παρατηρείται αύξηση των μεγεθών μέχρι τη χρονική στιγμή (2.28) που 

διαρρέουν τα εφέδρανα, ενώ μέχρι το τέλος της ανάλυσης δεν παρουσιάζεται κάποια αξιόλογη 

μεταβολή στα εντατικά μεγέθη.  
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(α) (β) 

Σχήμα 8-41: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy στύλων μεσοβάθρου (α) t= 2 (β) t=2.9 (μετακίνηση +y) 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-42: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz στύλων μεσοβάθρου (α) t= 2 (β) t=2.9 (μετακίνηση +y) 
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Σχήμα 8-43: Διάγραμμα καμπτικών ροπών Μz – χρόνου επιβολής φορτίων στη βάση των στύλων μεσοβάθρου 
(μετακίνηση +y) 

Στο Σχήμα 8-44 δίνεται το διάγραμμα ροπών – καμπυλοτήτων στη βάση του στύλου 1. Η καμπύλη με 

το κίτρινο χρώμα δίνει την αντοχή σε κάμψη της διατομής ενώ η καμπύλη με το πράσινο δίνει την 

απόκριση των στύλων ύστερα από την επιβολή των κατακόρυφων φορτίων και της εγκάρσιας 

μετακίνησης. Παρατηρείται ότι ο στύλος 1 παρουσιάζει μη γραμμική συμπεριφορά χωρίς όμως να έχει 

φτάσει στην αστοχία με τη διατομή στη βάση του στύλου να έχει εξαντλήσει το 91% της αντοχής της. 

Στο Σχήμα 8-45 διερευνάται η απόκριση του μεσαίου στύλου με την εξαγωγή διαγραμμάτων ροπών – 

καμπυλοτήτων στη βάση του. Παρατηρείται ότι μετά την επιβολή του συνόλου των φορτίσεων ο 

στύλος έχει εισέλθει στο μη γραμμικό κλάδο της καμπύλης συμπεριφοράς έχοντας φτάσει το 91.4% 

της αντοχής του σε κάμψη. Τέλος στο Σχήμα 8-46 δίνεται το διάγραμμα ροπών – καμπυλοτήτων στη 

βάση του στύλου 3 όπου αποδεικνύεται ότι και αυτός ο στύλος παρουσιάζει μη γραμμική συμπεριφορά 

έχοντας εξαντλήσει το 91% της αντοχής του σε κάμψη. Επομένως κατά την επιβολή της εγκάρσιας 

μετακίνησης οι στύλοι φτάνουν κοντά στο όριο αστοχίας, χωρίς όμως να αποτελούν το πρώτο δομικό 

μέλος που εμφανίζεται η αστοχία. 

 

Σχήμα 8-44: Διάγραμμα ροπών (Mz) – καμπυλοτήτων στη βάση του στύλου μεσοβάθρου 1 (μετακίνηση +y) 
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Σχήμα 8-45: Διάγραμμα ροπών (Mz) – καμπυλοτήτων στη βάση του στύλου μεσοβάθρου 2 (μετακίνηση +y) 

 

Σχήμα 8-46: Διάγραμμα ροπών (Mz) – καμπυλοτήτων στη βάση του στύλου μεσοβάθρου 3 (μετακίνηση +y) 

8.3.4 Απόκριση κύριων δοκών 

Η διερεύνηση της απόκρισης των κύριων δοκών μετά την επιβολή του συνόλου των φορτίων γίνεται 

αρχικά με τον εντοπισμό των μελών που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση, οι οποίες, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 8-47, είναι οι δοκοί 2 και 4 με μπλε χρώμα. Σε επίπεδο διατομής το σημείο που αναπτύσσει τη 

μέγιστη τάση τοποθετείται στην άνω ίνα. Η κύρια καταπόνηση της κύριας δοκού κατά την επιβολή της 

εγκάρσιας μετακίνησης οφείλεται στην ανάπτυξη ροπής κάμψης περί τον ισχυρό άξονα και στην 

αύξηση της εφελκυστικής δύναμης. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των κύριων δοκών έχει 

ορισθεί στην §5.2.1.1. Η διερεύνηση των κύριων δοκών ξεκινά με το διάγραμμα αξονικής δύναμης 

κατά μήκος των μελών που δίνεται στο Σχήμα 8-48(α) και (β) για τις χρονικές στιγμές 2 και 2.9. Μετά 

την επιβολή του συνόλου των κατακόρυφων φορτίων οι τέσσερις δοκοί αναπτύσσουν τις ίδιες τιμές 

αξονικών εφελκυστικών δυνάμεων (Σχήμα 8-48(α)). Ωστόσο μετά το τέλος των αναλύσεων και την 

επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης κατά +y παρατηρείται αύξηση των εφελκυστικών δυνάμεων στις 

δοκούς 2 και 4 ενώ μειώνονται οι αντίστοιχες δυνάμεις στις δοκούς 1 και 3 (Σχήμα 8-48(β)).  
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Σχήμα 8-47: Σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (μετακίνηση +y) 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-48: Διάγραμμα αξονικής δύναμης κύριων δοκών (α) t=2.0 (β) t=2.9 (μετακίνηση +y) 

Στη συνέχεια δίνεται το διάγραμμα των δυνάμεων σε συνάρτηση με το χρόνο επιβολής των φορτίσεων 

(Σχήμα 8-49) στα σημεία όπου αναπτύσσεται η μέγιστη τάση. Παρατηρείται ότι η αξονική δύναμη 

παρουσιάζει αύξηση κατά 34% από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι τη χρονική στιγμή διαρροής των 

εφεδράνων (2.28) ενώ δεν αναπτύσσονται σημαντικές τέμνουσες δυνάμεις. 
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Σχήμα 8-49: Διάγραμμα δυνάμεων – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών 
(μετακίνηση +y) 

Στη συνέχεια μορφώνονται τα διαγράμματα καμπτικών ροπών περί τον ισχυρό άξονα σε δύο 

χαρακτηριστικές στιγμές. Στο Σχήμα 8-50(α) δίνεται η κατανομή των ροπών στις τέσσερις δοκούς όταν 

έχει ασκηθεί το σύνολο των κατακόρυφων φορτίων και στο Σχήμα 8-50(β) βλέπουμε τη μεταβολή της 

κατανομής στο τέλος της ανάλυσης. Παρατηρείται σημαντική μεταβολή της καμπτικής ροπής My στα 

άκρα των δοκών που βρίσκονται κοντά στο μεσόβαθρο. Στα σημεία αυτά, στις δοκούς 1 και 3 

αυξάνονται οι θετικές ροπές, ενώ στις δοκούς 2 και 4 αναπτύσσονται αρνητικές ροπές. Η μέγιστη 

αρνητική ροπή εμφανίζεται στα άκρα των δοκών 2 και 4 στα δομικά στοιχεία που βρίσκονται κοντά 

στο μεσόβαθρο. Τα σημεία κατά μήκος των δοκών που εμφανίζουν τη μέγιστη αρνητική ροπή 

ταυτίζονται με εκείνα που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση (Σχήμα 8-47). Στο Σχήμα 8-51 δίνεται το 

διάγραμμα ροπών συναρτήσει του χρόνου στα σημεία μέγιστης τάσης, είναι εμφανές ότι οι δοκοί 

εντείνονται σημαντικά λόγω της μετακίνησης, μέχρι τα ελατήρια των εφεδράνων να χάσουν τη 

δυσκαμψία τους. Στο ίδιο Σχήμα βλέπουμε ότι οι ροπές περί τους άξονες x και z είναι πολύ μικρές και 

δεν θεωρούνται κρίσιμες για την καταπόνηση των δοκών. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-50: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy κύριων δοκών (α) t=2 (β) t=2.9 (μετακίνηση +y) 
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Σχήμα 8-51: Διάγραμμα ροπών – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών 
(μετακίνηση +y) 

Στο Σχήμα 8-52 δίνεται το διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής των φορτίσεων συμπεριλαμβάνοντας 

το άθροισμα των δυνάμεων και των ροπών. Παράλληλα, συντάσσεται το διάγραμμα τάσεων – 

παραμορφώσεων (Σχήμα 8-53) με σκοπό τη σύγκριση της απόκρισης της κύριας δοκού με την 

καμπύλη του νόμου του υλικού που δίνει την αντοχή του μέλους. Παρατηρείται ότι η μέγιστη τάση 

που αναπτύσσεται στην κύρια δοκό είναι ίση 104MPa που αντιστοιχεί μόλις στο 30% της τάσης 

διαρροής. 

 

Σχήμα 8-52: Διάγραμμα τάσεων – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών 

(μετακίνηση +y) 
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Σχήμα 8-53: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (μετακίνηση +y) 

8.3.5 Απόκριση τόξων 

Τα δομικά στοιχεία που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση ανήκουν στα τόξα 1 και 3 και τοποθετούνται 

στα άκρα του τόξου, κοντά στο μεσόβαθρο όπως φαίνεται στο Σχήμα 8-54. Σε επίπεδο διατομής, το 

σημείο που αναπτύσσει τη μέγιστη τάση τοποθετείται στην άνω ίνα. Η κύρια καταπόνηση των τόξων 

κατά την επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης οφείλεται στην ανάπτυξη σημαντικής ροπής κάμψης περί 

τον τοπικό άξονα y. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των τόξων δίνεται στην §5.2.1.3. Αρχικά 

δίνεται στο Σχήμα 8-55 η κατανομή των αξονικών δυνάμεων κατά μήκος του τόξου τις χρονικές 

στιγμές 2 και 2.9. Δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή της αξονικής δύναμης μεταξύ των δύο 

χρονικών στιγμών γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα των δυνάμεων συναρτήσει του 

χρόνου επιβολής των φορτίων (Σχήμα 8-56) στα σημεία μέγιστης τάσης. Η αύξηση της αξονικής 

δύναμης από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι τη στιγμή που διαρρέουν τα εφέδρανα είναι μόλις 4%, από 

εκεί και έπειτα παραμένει σταθερή. Στο ίδιο Σχήμα φαίνεται ότι οι τέμνουσες δυνάμεις στα σημεία 

μέγιστης τάσης είναι πολύ μικρές. 

 

Σχήμα 8-54: Σημεία μέγιστης τάσης τόξων (μετακίνηση +y) 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-55: Διάγραμμα αξονικής δύναμης τόξων (α) t=2 (β) t=2.9 (μετακίνηση +y) 

 

Σχήμα 8-56: Διάγραμμα δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (μετακίνηση +y) 

Στη συνέχεια δίνονται τα διαγράμματα καμπτικών ροπών των τόξων, στο Σχήμα 8-57(α) μετά την 

επιβολή των μόνιμων φορτίων και στο Σχήμα 8-57(β) μετά την επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης. 

Στο τέλος των μη γραμμικών αναλύσεων παρατηρείται ότι στα δομικά στοιχεία των τόξων 1 και 3 που 

βρίσκονται κοντά στο μεσόβαθρο αυξάνονται οι θετικές ροπές ενώ στα αντίστοιχα των τόξων 2 και 4 

μειώνονται. Στο Σχήμα 8-58 δίνεται η εξέλιξη των ροπών συναρτήσει του χρονικών στιγμών που 

επιβάλλονται οι φορτίσεις, στα σημεία μέγιστης τάσης, όπου η ροπή κάμψης Μy από τη χρονική στιγμή 

2 μέχρι τη 2.28 (απώλεια δυσκαμψίας των εφεδράνων) αυξάνεται κατά 28%. Στο ίδιο Σχήμα 

παρατηρείται ότι κατά την εφαρμογή της εγκάρσιας μετακίνησης, στα σημεία μέγιστης τάσης 

αναπτύσσονται πολύ μικρότερες ροπές στις άλλες διευθύνσεις. Μετά τη χρονική στιγμή 2.28 και μέχρι 

το τέλος της ανάλυσης, δεν παρατηρείται μεταβολή στα εντατικά μεγέθη του τόξου. Επισημαίνεται ότι, 

λόγω της μικρής μεταβολής της αξονικής δύναμης που παρατηρείται στο Σχήμα 8-56 μετά τη χρονική 

στιγμή 2, το καθοριστικό μέγεθος για την ανάπτυξη της μέγιστης τάσης είναι η καμπτική ροπή όπως 

φαίνεται και από το Σχήμα 8-58. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-57: Διάγραμμα καμπτικής ροπή Μy τόξων (α) t=2 (β) t=2.9 (μετακίνηση +y) 

 

Σχήμα 8-58: Διάγραμμα ροπών – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων 
(μετακίνηση +y) 

Στο Σχήμα 8-59 φαίνεται τα διάγραμμα τάσης συναρτήσει του χρόνου που αποτελεί αθροιστική 

καμπύλη της αξονικής δύναμης (Σχήμα 8-56) και των ροπών (Σχήμα 8-58). Προκειμένου να είναι 

εφικτή η αξιολόγηση της απόκρισης του τόξου μετά την επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης 

συντάσσεται το διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων, όπου η μέγιστη τάση που αναπτύσσεται στα 

τόξα είναι ίση με 125MPa και αντιστοιχεί στο 35% του ορίου διαρροής. 
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Σχήμα 8-59: Διάγραμμα τάσεων – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων 
(μετακίνηση +y) 

 

Σχήμα 8-60: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (μετακίνηση +y) 

8.3.6 Απόκριση αναρτήρων 

Στο Σχήμα 8-61 παρουσιάζονται με πράσινο χρώμα οι αναρτήρες που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση 

και τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο. Στο Σχήμα 8-62 δίνεται η κατανομή των αξονικών δυνάμεων 

τη χρονική στιγμή 2 και 2.9, όπου δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή της αξονικής δύναμης μεταξύ 

των δύο χρονικών στιγμών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα στο Σχήμα 8-63 που δείχνει 

την εξέλιξη της αξονικής δύναμης, στα μέλη μέγιστης τάσης, καθώς επιβάλλονται τα φορτία. Η αύξηση 

της αξονικής δύναμης των αναρτήρων από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι τη χρονική στιγμή που 

διαρρέουν τα εφέδρανα (2.28) είναι ίση με 3%. Επομένως, η επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης +y 

δεν προκαλεί σημαντική ένταση στους αναρτήρες. 
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Σχήμα 8-61: Μέλη αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (μετακίνηση +y) 

  
(α) (β) 

Σχήμα 8-62: Διάγραμμα αξονικής δύναμης αναρτήρων (α) t=2 (β) t=2.9 (μετακίνηση +y) 

 
Σχήμα 8-63: Διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση 

(μετακίνηση +y) 
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Στο Σχήμα 8-64 δίνεται το διάγραμμα τάσης – χρόνου στα μέλη μέγιστης τάσης, το όποιο έχει ίδια 

μορφή με την καμπύλη της αξονικής δύναμης. Στο Σχήμα 8-65 φαίνεται το διάγραμμα τάσεων – 

παραμορφώσεων των αναρτήρων στα μέλη που αναπτύσσεται η μέγιστη τάση, η οποία λαμβάνει την 

τιμή 167MPa που αντιστοιχεί στο 47% του ορίου διαρροής. 

 

Σχήμα 8-64: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής φορτίσεων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (μετακίνηση +y) 

  

Σχήμα 8-65: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (μετακίνηση +y) 

8.3.7 Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης ύστερα από 

την επιβολή των μόνιμων φορτίων σε συνδυασμό με τη μετακίνηση +y. Προκύπτει ότι: 

 Η μέγιστη εγκάρσια μετακίνηση που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 2.32m. 

 Τα εφέδρανα του μεσοβάθρου και του ακροβάθρου παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά 

εμφανίζοντας διατμητική αστοχία. Αποτελούν τα πιο κρίσιμα στοιχεία της κατασκευής για την 

εγκάρσια μετακίνηση. 

 Οι στύλοι του μεσοβάθρου αναπτύσσουν σημαντική ένταση στη βάση και την κορυφή τους με 

τη μέγιστη ένταση να εντοπίζεται στη βάση του στύλου 3. Οι στύλοι έχουν εισέλθει στο μη 

γραμμικό κλάδο της καμπύλης συμπεριφοράς σε βάση και κορυφή. 

 Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της ανωδομής παραμένουν στον ελαστικό κλάδο χωρίς να 

εμφανίζουν σημαντική καταπόνηση. 
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8.3.8 Δείκτες βλάβης 

Στην παρούσα παράγραφο ορίζονται οι δείκτες βλάβης με σκοπό την αξιολόγηση και τη διερεύνηση 

της απόκρισης των δομικών στοιχείων ύστερα από την επιβολή του συνόλου των φορτίσεων. Ο 

Πίνακας 8-3 δίνει την αντοχή των δομικών μελών της γέφυρας με τους στύλους του μεσοβάθρου να 

έχουν ως αντοχή την οριακή ροπή που οδηγεί στην αστοχία τους και αναπτύσσεται για συγκεκριμένες 

στάθμες αξονικής δύναμης. Ο κάθε στύλος έχει διαφορετική αντοχή διότι αναπτύσσει διαφορετική 

αξονική δύναμη. Η αντοχή του κάθε στύλου δίνεται στο Σχήμα 8-44 έως το Σχήμα 8-46, όπως έχει 

υπολογιστεί από το λογισμικό Mybiaxial, και αντιστοιχεί στη μέγιστη θετική ροπή του κάθε 

διαγράμματος. Η αντοχή των μεταλλικών στοιχείων της ανωδομής ισούται με την τάση αστοχίας τους 

(510MPa) και η αντοχή των εφεδράνων καθορίζεται από την διατμητική παραμόρφωση που οδηγεί 

στη διατμητική τους αστοχία και είναι ίση με 7. 

Δομικά Στοιχεία Καθοριστικό Μέγεθος Αντοχή Rd 

Στύλος μεσοβάθρου 1 Καμπτική ροπή Mz 6570kNm 

Στύλος μεσοβάθρου 2 Καμπτική ροπή Mz 6585kNm 

Στύλος μεσοβάθρου 3 Καμπτική ροπή Mz 7704kNm 

Μεταλλικά στοιχεία Τάση 510MPa 

Εφέδρανα Διατμητική παραμόρφωση 7 

Πίνακας 8-3: Αντοχή δομικών στοιχείων (μετακίνηση +y) 

Στο Σχήμα 8-66 δίνεται το διάγραμμα των δεικτών βλάβης σε συνάρτηση με την επιβαλλόμενη 

εγκάρσια μετακίνηση όπου παρατηρείται ότι το πρώτο στοιχείο που οδηγείται στην αστοχία είναι τα 

εφέδρανα με DI=1. Ωστόσο σημαντική καταπόνηση υφίστανται και οι στύλοι του μεσοβάθρου με 

δείκτες βλάβης κοντά στο 0.91. Όπως φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα, το σύνολο των μεταλλικών 

στοιχείων της ανωδομής, συμπεριλαμβανομένων των διαδοκίδων και των συνδέσμων δυσκαμψίας, η 

απόκριση των οποίων δεν εξετάστηκε αναλυτικά, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη καταπόνηση με την 

εφαρμογή της εγκάρσιας μετακίνησης στη βάση των στύλων με δείκτες βλάβης να βρίσκονται κάτω 

από την τιμή 0.35.  

 

Σχήμα 8-66: Δείκτες βλάβης (μετακίνηση +y) 
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Ο Πίνακας 8-4 δείχνει την ταξινόμηση των δεικτών, ξεκινώντας από το δομικό στοιχείο με τη 

μεγαλύτερη καταπόνηση, καταλήγοντας σε εκείνο με τη μικρότερη. 

Δομικά Στοιχεία Δείκτες βλάβης (DI) 

Εφέδρανα 1 

Στύλος μεσοβάθρου 2 0.914 

Στύλος μεσοβάθρου 1 0.91 

Στύλος μεσοβάθρου 3 0.91 

Αναρτήρες 0.33 

Τόξα 0.25 

Κύριες δοκοί 0.20 

Διαδοκίδες 0.14 

Εγκάρσιοι σύνδεσμοι 0.07 

Διαγώνιοι σύνδεσμοι 0.03 

Πίνακας 8-4: Ταξινόμηση δεικτών βλάβης (μετακίνηση +y) 

8.4 Καθίζηση 

Μελετάται η απόκριση της γέφυρας μετά την καθίζηση των στύλων του μεσοβάθρου. Για την επιβολή 

της καθίζησης, όπως αναφέρθηκε στην §5.3, οι αντιδράσεις στη βάση των τριών στύλων 

αντικαθίστανται από δυνάμεις, οι οποίες μειώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ανάλυσης με 

αποτέλεσμα οι τρεις στύλοι να υποχωρούν προς τα κάτω. Η ανάλυση σταματάει τη χρονική στιγμή 3 

λόγω διατμητικής αστοχίας των εφεδράνων των ακροβάθρων, που οφείλεται κυρίως σε μεγάλες 

στροφές. Η μέγιστη καθίζηση που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 2.58m. 

8.4.1 Παραμορφωμένη κατάσταση 

Στο Σχήμα 8-67 δίνεται το σύνολο των φορτίων που ασκούνται στο φορέα και στους στύλους του 

μεσοβάθρου, ενώ παράλληλα φαίνεται η απαραμόρφωτη κατάσταση της γέφυρας. Μετά την επιβολή 

των μόνιμων φορτίων και της καθίζησης παρουσιάζεται η παραμορφωμένη εικόνα της γέφυρας σε 

προοπτική απεικόνιση και σε οριζόντια όψη (Σχήμα 8-68). Παρατηρείται ότι τα ακρόβαθρα παραμένουν 

ακλόνητα, ενώ οι στύλοι του μεσοβάθρου υποχωρούν στην κατακόρυφη έννοια συμπαρασύροντας και 

το κατάστρωμα το οποίο αναπτύσσει έντονη κλίση. Κατά την επιβολή της καθίζησης εντείνονται 

περισσότερο τα μεταλλικά στοιχεία της ανωδομής συγκριτικά με τα δομικά στοιχεία του μεσοβάθρου 

τα οποία μετατοπίζονται κατακόρυφα χωρίς να προβάλουν αντίσταση. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-67: Απαραμόρφωτη κατάσταση και επιβολή του συνόλου των φορτίων (α) προοπτική απεικόνιση  

(β) οριζόντια όψη (καθίζηση) 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 8-68: Παραμορφωμένη κατάσταση (α) προοπτική απεικόνιση (β) οριζόντια όψη (καθίζηση) 

8.4.2 Απόκριση εφεδράνων 

Κατά την επιβολή της καθίζησης τα εφέδρανα των ακροβάθρων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

καταπόνηση, καθώς η κατακόρυφη υποχώρηση του μεσοβάθρου τα αναγκάζει σε στροφή περί τον 

καθολικό άξονα y της γέφυρας, με αποτέλεσμα την έντονη διατμητική τους παραμόρφωση. Η 

μετακίνηση των εφεδράνων στη διαμήκη διεύθυνση συγκριτικά με τη στροφή που αναπτύσσεται είναι 

πολύ μικρή. Η συνολική διατμητική παραμόρφωση υπολογίζεται σύμφωνα με τις Εξισώσεις που 

δίνονται στην §6.2 ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εφεδράνων δίνονται στην §5.2.4. Στη συνέχεια 

στο Σχήμα 8-69 μορφώνεται το διάγραμμα στροφής φy σε συνάρτηση με τη συνολική διατμητική 

παραμόρφωση γ, όπου φαίνεται ότι η στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα που οδηγεί στην αστοχία των 

εφεδράνων (γ=7) είναι ίση με 0.06rad. 
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Σχήμα 8-69: Διάγραμμα στροφής – διατμητικής παραμόρφωσης ελατηρίων ακροβάθρων (καθίζηση) 

8.4.3 Απόκριση κύριων δοκών 

Εξετάζεται η απόκριση των κύριων δοκών ύστερα από την επιβολή των μόνιμων φορτίων και της 

καθίζησης του μεσοβάθρου. Η καταπόνηση των δοκών προέρχεται από την ανάπτυξη υψηλών 

εφελκυστικών δυνάμεων, καθώς και από την εμφάνιση σημαντικών ροπών κάμψης περί τον τοπικό 

άξονα y. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των κύριων δοκών έχει ορισθεί στην παράγραφο 

§5.2.1.1. Αρχικά, στο Σχήμα 8-70 προσδιορίζονται τα σημεία κατά μήκος των δοκών που αναπτύσσουν 

τη μέγιστη τάση τα οποία ανήκουν σε όλες τις δοκούς και τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο. Σε 

επίπεδο διατομής η μέγιστη τάση εντοπίζεται στην κάτω ίνα. 

 

Σχήμα 8-70: Σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (καθίζηση) 

Στο Σχήμα 8-71 φαίνεται η μεταβολή της κατανομής της αξονικής δύναμης στις τέσσερις δοκούς από 

τη χρονική στιγμή 2 μέχρι το τέλος της ανάλυσης. Παρατηρείται έντονη αύξηση της εφελκυστικής 

δύναμης στα στοιχεία των δοκών που τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο. Αυτό συμβαίνει διότι 

καθώς το μεσόβαθρο υποχωρεί προς τα κάτω, συμπαρασύρει τις κύριες δοκούς, ενώ τα ακρόβαθρα, 

που παραμένουν ακλόνητα τείνουν να τις κρατήσουν στις αρχικές τους θέσεις, με αποτέλεσμα οι δοκοί 

να εντείνονται αξονικά. Τα σημεία όπου αναπτύσσεται η μέγιστη αξονική δύναμη ταυτίζονται με εκείνα 

όπου εμφανίζεται η μέγιστη τάση. Στα σημεία αυτά μορφώνεται το διάγραμμα δύναμης σε συνάρτηση 
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με το χρόνο που επιβάλλονται οι διαδοχικές φορτίσεις (Σχήμα 8-72). Παρατηρείται ότι η επιβολή της 

καθίζησης προκαλεί αύξηση της αξονικής δύναμης των κύριων δοκών ίση με 75.6%. Στο ίδιο Σχήμα 

φαίνεται ότι στα σημεία με τη μέγιστη τάση οι τέμνουσες δυνάμεις λαμβάνουν πολύ μικρές τιμές. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-71: Διάγραμμα αξονικής δύναμης κύριων δοκών (α) t=2 (β) t=3 (καθίζηση) 

 

Σχήμα 8-72: Διάγραμμα δύναμης – χρόνου στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (καθίζηση) 

Στο Σχήμα 8-73 δίνονται τα διαγράμματα καμπτικών ροπών Μy κατά μήκος των δοκών τις χρονικές 

στιγμές 2 και 3. Καθώς οι στύλοι του μεσοβάθρου υποχωρούν προς τα κάτω παρατηρείται ότι τα 

δομικά στοιχεία των δοκών που τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο αναπτύσσουν θετικές ροπές, 

ενώ εκείνα που βρίσκονται κοντά στα ακρόβαθρα και αντιστέκονται στην κίνηση εμφανίζουν αρνητικές 

ροπές. Η μέγιστη ροπή εντοπίζεται στα στοιχεία των δοκών που βρίσκονται κοντά στο μεσόβαθρο 

όπου αναπτύσσεται και η μέγιστη τάση. Συντάσσονται τα διαγράμματα ροπών στις 3 διευθύνσεις σε 

συνάρτηση με το χρόνο στα σημεία μέγιστης τάσης όπου η ροπή Μy από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι το 

τέλος της ανάλυσης αυξάνεται κατακόρυφα (Σχήμα 8-74). Οι τιμές των ροπών στις άλλες διευθύνσεις 

θεωρούνται πολύ μικρές. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-73: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy κύριων δοκών (α) t=2 (β) t=3 (καθίζηση) 

 

Σχήμα 8-74: Διάγραμμα ροπών – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών  
(καθίζηση) 

Στο Σχήμα 8-75 μορφώνεται το διάγραμμα τάσης – χρόνου στα σημεία όπου αναπτύσσεται η μέγιστη 

τάση. Παρατηρείται ότι από τη χρονική στιγμή 2 έως 3 η τάση παρουσιάζει αύξηση ίση με 82.3%. 

Ύστερα από τη σύγκριση της μέγιστης απόκρισης των κύριων δοκών με την καμπύλη που περιγράφει 

το νόμο του υλικού (Σχήμα 8-76) αποδεικνύεται ότι οι κύριες δοκοί έχουν ξεπεράσει το όριο διαρροής 

με τη μέγιστη τάση να ισούται με 356MPa. Η καθίζηση του μεσοβάθρου προκαλεί σημαντική 

καταπόνηση των κύριων δοκών. 
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Σχήμα 8-75: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (καθίζηση) 

 

Σχήμα 8-76: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (καθίζηση) 

8.4.4 Απόκριση τόξων 

Στην παρούσα παράγραφο διερευνάται η απόκριση των τόξων ύστερα από την καθίζηση του 

μεσοβάθρου. Τα τόξα καταπονούνται κυρίως από την ανάπτυξη σημαντικών ροπών εντός και εκτός 

επιπέδου, καθώς και από την ταυτόχρονη παρουσία αξονικής θλιπτικής δύναμης. Το τοπικό σύστημα 

συντεταγμένων των τόξων έχει δοθεί στην §5.2.1.3. Στο Σχήμα 8-77 εντοπίζονται τα σημεία κατά 

μήκος των τόξων όπου αναπτύσσεται η μέγιστη τάση, τα οποία, σε επίπεδο μέλους, ανήκουν στα 

δομικά στοιχεία των τόξων που τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο. 
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Σχήμα 8-77: Σημεία μέγιστης τάσης τόξων (καθίζηση) 

Στο Σχήμα 8-78 φαίνεται η κατανομή των αξονικών δυνάμεων στα τέσσερα τόξα τις χρονικές στιγμές 

2 και 3. Μετά την επιβολή της καθίζησης παρατηρείται ομοιόμορφη αύξηση της θλιπτικής αξονικής 

δύναμης των τόξων με τη μέγιστη θλιπτική δύναμη να αναπτύσσεται στα σημεία των τόξων που 

τοποθετούνται στα άκρα τους. Μορφώνεται το διάγραμμα δύναμης σε συνάρτηση με τις χρονικές 

στιγμές που επιβάλλονται οι φορτίσεις (Σχήμα 8-79), στα σημεία μέγιστης τάσης, όπου από τη χρονική 

στιγμή 2 έως 3 σημειώνεται αύξηση της αξονικής δύναμης ίση με 20%. Παράλληλα δεν αναπτύσσονται 

σημαντικές τέμνουσες δυνάμεις. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-78: Διάγραμμα αξονικής δύναμης τόξων (α) t=2 (β) t=3 (καθίζηση) 
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Σχήμα 8-79: Διάγραμμα δύναμης – χρόνου στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (καθίζηση) 

Στο Σχήμα 8-80 φαίνεται η κατανομή των ροπών κάμψης Μy κατά μήκος των τόξων, μετά την επιβολή 

των κατακόρυφων φορτίων και στο τέλος των μη γραμμικών αναλύσεων. Παρατηρείται ότι μετά την 

καθίζηση του μεσοβάθρου η συμπεριφορά των τόξων πλησιάζει εκείνη των κύριων δοκών (Σχήμα 

8-73), καθώς στα δομικά στοιχεία κοντά στο μεσόβαθρο αναπτύσσονται σημαντικές θετικές ροπές, 

ενώ σε εκείνα που τοποθετούνται στα ακρόβαθρα εμφανίζονται αρνητικές τιμές της ροπής. Τα στοιχεία 

που βρίσκονται κοντά στο μεσόβαθρο παρακολουθούν την κίνηση των στύλων, ενώ εκείνα που 

βρίσκονται στα ακρόβαθρα αντιστέκονται στην κατακόρυφη υποχώρηση. Τα σημεία όπου 

αναπτύσσεται η μέγιστη ροπή ταυτίζονται με εκείνα όπου σημειώνεται η μέγιστη τάση. Μετά την 

επιβολή της καθίζησης τα δομικά στοιχεία των τόξων κοντά στο μεσόβαθρο αναπτύσσουν σημαντική 

κάμψη περί τον τοπικό άξονα z, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8-81. Στα σημεία αυτά εντοπίζεται και η 

μέγιστη τάση. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-80: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy τόξων (α) t=2 (β) t=3 (καθίζηση) 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-81: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz τόξων (α) t=2 (β) t=3 (καθίζηση) 

Μορφώνεται το διάγραμμα ροπών σε συνάρτηση με το χρόνο (Σχήμα 8-82) στα σημεία όπου 

εμφανίζεται η μέγιστη τάση. Σημειώνεται ότι η ροπή Μy από τη χρονική στιγμή που ξεκινά η επιβολή 

της καθίζησης μέχρι το τέλος της ανάλυσης παρουσιάζει αύξηση ίση με 68.3%, ενώ η ροπή Μz στο ίδιο 

χρονικό διάστημα αυξάνεται κατά 94%. Επομένως, η καθίζηση του βάθρου προκαλεί σημαντική κάμψη 

εκτός επιπέδου στα τόξα. 

 

Σχήμα 8-82: Διάγραμμα ροπών – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων  
(καθίζηση) 

Στο Σχήμα 8-83 δίνεται το διάγραμμα τάσης σε συνάρτηση με το χρόνο στα σημεία των τόξων όπου 

εμφανίζεται η μέγιστη τάση. Χαρακτηριστικό του διαγράμματος αποτελεί η αύξηση της τάσης κατά 

62.3%, από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι το τέλος της ανάλυσης. Συντάσσεται το διάγραμμα τάσεων - 

παραμορφώσεων (Σχήμα 8-84) με σκοπό τη σύγκριση της μέγιστης απόκρισης των τόξων με την 

καμπύλη αντοχής όπου η μέγιστη τάση που αναπτύσσεται είναι ίση με 240MPa και αντιστοιχεί στο 

67.6% της τάσης διαρροής. 
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Σχήμα 8-83: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (καθίζηση) 

 

Σχήμα 8-84: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (καθίζηση) 

8.4.5 Απόκριση αναρτήρων 

Εξετάζεται η απόκριση των αναρτήρων μετά την επιβολή των μόνιμων φορτίων σε συνδυασμό με την 

καθίζηση των στύλων του μεσοβάθρου. Στο Σχήμα 8-85 προσδιορίζονται τα μέλη των αναρτήρων που 

αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση, τα οποία τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο όπου εμφανίζεται και η 

μέγιστη καταπόνηση στα τόξα και τις κύριες δοκούς. Στο Σχήμα 8-86 δίνεται η κατανομή της αξονικής 

δύναμης στους αναρτήρες τις χρονικές στιγμές 2 και 3. Μετά την επιβολή της καθίζησης παρατηρείται 

αύξηση της αξονικής δύναμης σε όλα τα μέλη των αναρτήρων με τη μέγιστη αύξηση να σημειώνεται 

στα μέλη όπου αναπτύσσεται η μέγιστη τάση. Στα σημεία αυτά, μορφώνεται το διάγραμμα που δείχνει 

την εξέλιξη της αξονικής δύναμης των αναρτήρων σε συνάρτηση με το χρόνο που επιβάλλονται τα 

φορτία (Σχήμα 8-87). Από τη χρονική στιγμή 2 έως 3 η αξονική δύναμη αυξάνεται κατά 32%. 
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Σχήμα 8-85: Μέλη αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (καθίζηση) 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-86: Διάγραμμα αξονικής δύναμης αναρτήρων (α) t=2 (β) t=3 (καθίζηση) 
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Σχήμα 8-87: Διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (καθίζηση) 

Στο Σχήμα 8-88 δίνεται το διάγραμμα τάσης σε συνάρτηση με τις χρονικές στιγμές που επιβάλλονται οι 

φορτίσεις, στα σημεία μέγιστης τάσης όπου η καμπύλη έχει την ίδια μορφή με εκείνη της αξονικής 

δύναμης. Τέλος, συντάσσεται το διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων ώστε να είναι εφικτή η 

σύγκριση της μέγιστης απόκρισης των αναρτήρων με την καμπύλη υλικού, όπου η μέγιστη τάση είναι 

ίση με 210MPa και αντιστοιχεί στο 59.1% της τάσης διαρροής. 

 

Σχήμα 8-88: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής φορτίων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (καθίζηση) 
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Σχήμα 8-89: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (καθίζηση) 

8.4.6 Απόκριση στύλων μεσοβάθρου 

Οι στύλοι του μεσοβάθρου αποτελούν τα δομικά στοιχεία της γέφυρας που υφίστανται τη μικρότερη 

καταπόνηση κατά την επιβολή καθίζησης στη βάση τους, διότι μετατοπίζονται κατακόρυφα χωρίς να 

προβάλουν αντίσταση, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσουν σημαντική ένταση. Στο Σχήμα 8-90 

εντοπίζονται τα σημεία καθ’ ύψος των στύλων με τη μεγαλύτερη καταπόνηση και ανήκουν στην 

κορυφή των ακραίων στύλων. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των στύλων έχει ορισθεί στην 

§5.2.1.5 

 

Σχήμα 8-90: Σημεία μέγιστης έντασης στύλων μεσοβάθρου (καθίζηση) 

Στο Σχήμα 8-91 φαίνεται η κατανομή της αξονικής δύναμης καθ’ ύψος των τριών στύλων τις χρονικές 

στιγμές 2 και 3. Μετά την επιβολή της καθίζησης παρατηρείται μείωση της αξονικής θλιπτικής δύναμης 

των στύλων καθώς μειώνονται και οι τιμές των αντιδράσεων στη βάση τους. Η μέγιστη τιμή της 

αξονικής δύναμης εντοπίζεται στη βάση των στύλων 1 και 3. Μορφώνεται το διάγραμμα αξονικής 

δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο που επιβάλλονται οι φορτίσεις στην κορυφή των τριών στύλων 

(Σχήμα 8-92), όπου από τη χρονική στιγμή 2 έως 3 η αξονική δύναμη των στύλων παρουσιάζει μείωση 

ίση με 7%. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-91: Διάγραμμα αξονικής δύναμης στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t=3 (καθίζηση) 

 

Σχήμα 8-92: Διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίων στην κορυφή των στύλων μεσοβάθρου 
(καθίζηση) 

Στο Σχήμα 8-93 φαίνεται η κατανομή της καμπτικής ροπής Μy καθ’ ύψος των τριών στύλων τις 

χρονικές στιγμές 2 και 3 όπου οι αναπτυσσόμενες ροπές έχουν πολύ μικρές τιμές και θεωρούνται 

αμελητέες. Στη συνέχεια, στο Σχήμα 8-94 δίνονται τα διαγράμματα καμπτικών ροπών Μz, όταν έχει 

επιβληθεί το σύνολο των μόνιμων φορτίων και κατά το πέρας των μη γραμμικών αναλύσεων όπου έχει 

επιβληθεί η καθίζηση. Παρατηρείται μείωση των ροπών καθ’ ύψος των ακραίων στύλων, καθ’ ό,τι 

ανακουφίζονται οι στύλοι λόγω της υποχώρησης των στηρίξεών τους. Ο στύλος 2 δεν εντείνεται λόγω 

της συμμετρίας της γέφυρας και των επιβαλλόμενων φορτίων. Συντάσσεται το διάγραμμα των ροπών 

περί τον άξονα z σε συνάρτηση με το χρόνο στην κορυφή των στύλων (Σχήμα 8-95) όπου οι ροπές 

μειώνεται κατά 33% από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι το τέλος της ανάλυσης. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-93: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t=3 (καθίζηση) 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-94: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t=3 (καθίζηση) 



126  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Διπλωματική εργασία Βασιλικής Καϋμενάκη  Ε.Μ.Π. 2014 

 

Σχήμα 8-95 Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz – χρόνου επιβολής φορτίων στην κορυφή των στύλων μεσοβάθρου 
(καθίζηση) 

8.4.7 Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα παράγραφο δίνεται συνοπτικά η απόκριση της γέφυρας ύστερα από την επιβολή των 

μόνιμων φορτίων σε συνδυασμό με την καθίζηση των στύλων του μεσοβάθρου: 

 Η μέγιστη καθίζηση που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 2.58m. 

 Η πρώτη αστοχία εντοπίζεται στα εφεδράνων των ακροβάθρων λόγω μεγάλης στροφής περί τον 

εγκάρσιο άξονα της γέφυρας. 

 Τα δομικά στοιχεία της ανωδομής που υφίστανται τη μεγαλύτερη καταπόνηση είναι οι κύριες 

δοκοί, έχοντας φτάσει στην τάση διαρροής τους στο τέλος των μη γραμμικών αναλύσεων. 

 Τα υπόλοιπα μεταλλικά στοιχεία παραμένουν στον ελαστικό κλάδο στην καμπύλη 

συμπεριφοράς. 

 Οι στύλοι του μεσοβάθρου δεν αναπτύσσουν σημαντική ένταση λόγω της καθίζησης. 

Σημειώνεται πως το μέγεθος της καθίζησης που ελήφθη υπόψη θεωρείται υπερβολικό για τέτοιου 

είδους κατασκευές, ωστόσο αποφασίστηκε να μελετηθεί η εξέλιξη του φαινομένου για να διερευνηθεί 

η συμπεριφορά της γέφυρας σε μεγάλες καθιζήσεις. Για πολύ μικρότερες τιμές της καθίζησης θα 

εμφανιστούν σημαντικές αστοχίες στην πλάκα σκυροδέματος, και ιδίως στην πλάκα συνέχειας, καθώς 

και στους αρμούς στα ακρόβαθρα. Στην παρούσα εργασία, επιλέχθηκε να μην ληφθούν υπόψη 

στοιχεία της γέφυρας που είναι εύκολα επισκευάσιμα ή αντικαταστάσιμα, όπως τα προαναφερθέντα, 

εκτός από τα εφέδρανα, που η αστοχία τους επηρεάζει σημαντικά την όλη συμπεριφορά της γέφυρας.  

8.4.8 Δείκτες βλάβης 

Στη συγκεκριμένη ενότητα ορίζονται δείκτες βλάβης ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση της απόκρισης 

των δομικών στοιχείων της γέφυρας, καθώς και ο εντοπισμός εκείνου που εμφανίζει πρώτο αστοχία. Ο 

Πίνακας 8-5 δίνει την αντοχή των δομικών μελών, με τους στύλους του μεσοβάθρου να έχουν ως 

αντοχή τη μέγιστη ροπή που μπορούν να αναπτύξουν, με βάση τα επίπεδα αξονικής δύναμης που 

αναπτύσσουν, τα μεταλλικά στοιχεία την τάση θραύσεως (510MPa) και τα εφέδρανα το όριο 

διατμητικής παραμόρφωσης που είναι ίσο με 7, η υπέρβαση του οποίου οδηγεί στην αστοχία τους.  
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Δομικά Στοιχεία Καθοριστικό Μέγεθος Αντοχή Rd 

Στύλος μεσοβάθρου 1 Καμπτική ροπή Mz 7020kNm 

Στύλος μεσοβάθρου 2 Καμπτική ροπή Mz 6456kNm 

Στύλος μεσοβάθρου 3 Καμπτική ροπή Mz 7020kNm 

Μεταλλικά στοιχεία Τάση 510MPa 

Εφέδρανα Διατμητική παραμόρφωση 7 

Πίνακας 8-5: Αντοχή δομικών στοιχείων (καθίζηση) 

Στο Σχήμα 8-96 μορφώνεται το διάγραμμα δεικτών βλάβης σε συνάρτηση με την κατακόρυφη 

υποχώρηση της βάσης των στύλων του μεσοβάθρου, όπου τα εφέδρανα των ακροβάθρων είναι τα 

πρώτα δομικά στοιχεία που αστοχούν με DI=1. Από τα μεταλλικά στοιχεία της ανωδομής, οι κύριες 

δοκοί εμφανίζουν τη μεγαλύτερη καταπόνηση με DI=0.70, ενώ ο δείκτης βλάβης των υπόλοιπων 

μεταλλικών στοιχείων (τόξα, αναρτήρες, διαδοκίδες, σύνδεσμοι δυσκαμψίας) παραμένει κάτω από τη 

στάθμη του 0.5. Οι τιμές των δεικτών βλάβης των στύλων του μεσοβάθρου είναι πολύ μικρές, κοντά 

στο μηδέν, καθώς τα μεγέθη των καμπτικών ροπών που αναπτύσσονται σε αυτούς λαμβάνουν πολύ 

μικρές τιμές. Ο Πίνακας 8-6 ταξινομεί τους δείκτες βλάβης ξεκινώντας από τη μέγιστη τιμή και 

καταλήγοντας στην ελάχιστη. 

 

Σχήμα 8-96: Δείκτες βλάβης (καθίζηση) 
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Δομικά Στοιχεία Δείκτης βλάβης (DI) 

Εφέδρανα 1 

Κύριες δοκοί 0.70 

Τόξα 0.47 

Αναρτήρες 0.41 

Διαδοκίδες 0.40 

Εγκάρσιοι σύνδεσμοι 0.08 

Διαγώνιοι σύνδεσμοι 0.02 

Στύλος μεσοβάθρου 1 0.01 

Στύλος μεσοβάθρου 3 0.01 

Στύλος μεσοβάθρου 2 0 

Πίνακας 8-6: Ταξινόμηση δεικτών βλάβης (καθίζηση) 

8.5 Στροφή περί το διαμήκη άξονα (στροφή -x) 

Στην παρούσα παράγραφο μελετάται η απόκριση της γέφυρας κατά την επιβολή στροφής περί το 

διαμήκη άξονα. Όπως αναφέρθηκε στην §5.3, οι αντιδράσεις στη βάση των ακραίων στύλων 

αντικαθίστανται από δυνάμεις, οι οποίες μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της ανάλυσης, επιβάλλοντας 

με αυτόν τον τρόπο στροφή περί το διαμήκη άξονα της γέφυρας στη θεμελίωση του μεσοβάθρου. Η 

ανάλυση σταματάει τη χρονική στιγμή 2.99 λόγω εμφάνισης καμπτικής αστοχίας στην κορυφή των 

ακραίων στύλων του μεσοβάθρου. Η μέγιστη στροφή περί το διαμήκη άξονα που μπορεί να παραλάβει 

η γέφυρα ισούται με 0.025rad. 

8.5.1 Παραμορφωμένη κατάσταση 

Αρχικά, στο Σχήμα 8-97 δίνεται η γραφική απεικόνιση του συνόλου των φορτίων που ασκούνται στη 

γέφυρα, παραθέτοντας παράλληλα την απαραμόρφωτη εικόνα της. Στο Σχήμα 8-98 φαίνεται η 

παραμορφωμένη κατάσταση της γέφυρας στο τέλος της ανάλυσης όπου έχουν επιβληθεί τα 

κατακόρυφα φορτία και η στροφή περί το διαμήκη άξονα. Παρατηρείται έντονη στρέβλωση της 

ανωδομής, ενώ οι στύλοι του μεσοβάθρου αναπτύσσουν σημαντική κάμψη. Στη βάση του στύλου 3 η 

κατακόρυφη δύναμη που έχει φορά προς τα θετικά του άξονα z αυξάνεται, ενώ η αντίστοιχη δύναμη 

στη βάση του στύλου 1 σταδιακά μειώνεται με αποτέλεσμα να ανυψώνεται ο στύλος 3 και να 

υποχωρεί ο στύλος 1 (Σχήμα 8-98(β)). Ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται η στροφή περί το διαμήκη 

άξονα της γέφυρας περιγράφεται στην §5.3. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-97: Απαραμόρφωτη κατάσταση και επιβολή του συνόλου των φορτίων (α) προοπτική απεικόνιση  
(β) εγκάρσια όψη (στροφή -x) 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 8-98: Παραμορφωμένη κατάσταση (α) προοπτική απεικόνιση (β) εγκάρσια όψη (στροφή -x) 

8.5.2 Απόκριση στύλων μεσοβάθρου 

Διερευνάται η απόκριση των στύλων του μεσοβάθρου μετά την επιβολή της στροφής περί τον άξονα -

x. Η κύρια καταπόνηση των στύλων οφείλεται στο συνδυασμό αξονικής δύναμης και καμπτικής ροπής 

περί τον τοπικό άξονα z. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των στύλων έχει οριστεί στην §5.2.1.5. 

Στο Σχήμα 8-99 επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα τα σημεία των στύλων που αναπτύσσουν τη 

μέγιστη ένταση και τοποθετούνται στην κορυφή των ακραίων στύλων. Ωστόσο παρατηρείται 

ανάπτυξη σημαντικής έντασης και στην κορυφή του μεσαίου στύλου, η απόκριση του οποίου 

συμπεριλαμβάνεται στα διαγράμματα εντατικών μεγεθών. 

 

Σχήμα 8-99: Σημεία μέγιστης έντασης στύλων μεσοβάθρου (στροφή -x) 
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Στο Σχήμα 8-100 δίνεται η κατανομή της αξονικής δύναμης καθ’ ύψος των στύλων τη χρονική στιγμή 

2 που έχει επιβληθεί το σύνολο των μόνιμων φορτίων και τη χρονική στιγμή 2.99 κατά την οποία έχει 

επιβληθεί και η στροφή περί το διαμήκη άξονα στη βάση των στύλων. Παρατηρείται ότι στο πέρας της 

ανάλυσης η αξονική θλιπτική δύναμη του στύλου 3 έχει αυξηθεί, καθώς στη βάση του ασκείται ένα 

σταδιακά αυξανόμενο θλιπτικό φορτίο, η αξονική δύναμη του μεσαίου στύλου παραμένει περίπου 

σταθερή, ενώ εκείνη του στύλου 1 μειώνεται καθώς στη βάση του ασκείται ένα σταδιακά μειούμενο 

αξονικό θλιπτικό φορτίο. Συντάσσεται το διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβολής των 

φορτίων (Σχήμα 8-101) στην κορυφή των τριών στύλων όπου παρατηρείται ότι η αξονική δύναμη 

στην κορυφή του στύλου 3 έχει αυξηθεί κατά 48% ενώ η αντίστοιχη στην κορυφή του στύλου 1 έχει 

μειωθεί κατά 48%. Στο ίδιο Σχήμα φαίνεται ότι η αξονική στην κορυφή του μεσαίου στύλου παραμένει 

πρακτικά σταθερή. 

  

(α) (β) 

 Σχήμα 8-100: Διάγραμμα αξονικής δύναμης στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t=2.99 (στροφή -x) 

 

Σχήμα 8-101: Διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίων στην κορυφή των στύλων μεσοβάθρου 
(στροφή -x) 
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Στη συνέχεια στο Σχήμα 8-102 δίνεται το διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy καθ’ ύψος των στύλων όπου 

παρατηρείται ότι η επιβολή των κατακόρυφων φορτίων σε συνδυασμό με την στροφή -x δεν προκαλεί 

κάμψη των στύλων περί τον άξονα y. Στο Σχήμα 8-103 παρατίθενται τα διαγράμματα καμπτικών 

ροπών Μz τη χρονική στιγμή 2 και 2.99. Λόγω πλαισιακής λειτουργίας με τη δοκό έδρασης, οι στύλοι 

εντείνονται περισσότερο στην κορυφή τους, καθώς η ανωδομή τείνει να στραφεί περί τον διαμήκη 

άξονα. Συντάσσεται το διάγραμμα καμπτικών ροπών Μz συναρτήσει του χρόνου που επιβάλλονται τα 

φορτία (Σχήμα 8-104), στην κορυφή των στύλων, όπου φαίνεται ότι η μέγιστη ροπή αναπτύσσεται 

στην κορυφή του στύλου 3, ενώ οι στύλοι 1 και 2 αναπτύσσουν περίπου ίση ροπή στο τέλος της 

ανάλυσης. Παρατηρείται ότι καθ’ ύψος των στύλων η μέγιστη ροπή αναπτύσσεται στην κορυφή τους 

όπου τοποθετούνται και τα κρίσιμα σημεία για την εμφάνιση καμπτικής αστοχίας. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-102: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t=2.99 (στροφή -x) 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-103: : Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t=2.99 (στροφή -x) 
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Σχήμα 8-104: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz – χρόνου επιβολής φορτίων στην κορυφή των στύλων μεσοβάθρου 
(στροφή -x) 

Στο Σχήμα 8-105 έως το Σχήμα 8-107 δίνονται τα διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων στην κορυφή 

των τριών στύλων με σκοπό να επαληθευθεί η εμφάνιση καμπτικής αστοχίας στα σημεία που δόθηκαν 

στο Σχήμα 8-99. Η καμπύλη με το κίτρινο χρώμα δίνει την αντοχή του κάθε σημείου όπως έχει 

υπολογιστεί από το λογισμικό Mybiaxial, για συγκεκριμένη στάθμη αξονικής δύναμης. Αποδεικνύεται 

ότι οι στύλοι 1 και 3 έχουν εξαντλήσει την αντοχή τους σε κάμψη, ενώ ο στύλος 2 έχει φτάσει στο 

99% της αντοχής του. Παρατηρείται ότι ενώ τα σημεία που τοποθετούνται στην κορυφή του στύλου 1 

και 3 παρουσιάζουν αντίθετη συμπεριφορά, οδηγούνται και τα δύο σε καμπτική αστοχία. Αυτό 

συμβαίνει διότι ο συνδυασμός μεγάλης αξονικής δύναμης και μεγάλης ροπής είναι εξίσου κρίσιμος με 

το συνδυασμό μικρότερης αξονικής δύναμης και μικρότερης ροπής. 

 

Σχήμα 8-105: Διάγραμμα ροπών (Mz) – καμπυλοτήτων στην κορυφή του στύλου μεσοβάθρου 1 (στροφή -x) 
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Σχήμα 8-106: Διάγραμμα ροπών (Mz) – καμπυλοτήτων στην κορυφή του στύλου μεσοβάθρου 2 (στροφή -x) 

 
Σχήμα 8-107: Διάγραμμα ροπών (Mz) – καμπυλοτήτων στην κορυφή του στύλου μεσοβάθρου 3 (στροφή -x) 

8.5.3 Απόκριση κύριων δοκών 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο διερευνάται η απόκριση των κυρίων δοκών μετά την επιβολή του 

συνόλου των κατακόρυφων φορτίων και της στροφής –x. Η καταπόνηση της κύριας δοκού οφείλεται 

κυρίως στην ανάπτυξη ροπών κάμψης περί τον ασθενή άξονα σε συνδυασμό με την εμφάνιση 

αξονικών εφελκυστικών δυνάμεων και ροπών κάμψης Μy. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των 

κύριων δοκών δίνεται στην §5.2.1.1. Στο Σχήμα 8-108 παρουσιάζονται τα σημεία που αναπτύσσουν τη 

μέγιστη τάση, σε επίπεδο μέλους και διατομής. 
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Σχήμα 8-108: Σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (στροφή -x) 

Στο Σχήμα 8-109 δίνεται η κατανομή της αξονικής δύναμης στις τέσσερις δοκούς τη χρονική στιγμή 2 

και 2.99. Παρατηρείται αύξηση της εφελκυστικής δύναμης των δοκών 2 και 4, ενώ η αντίστοιχη 

δύναμη των δοκών 1 και 3 μειώνεται. Τα σημεία όπου αναπτύσσεται η μέγιστη αξονική δύναμη 

ανήκουν στις δοκούς 2 και 4 και τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο, χωρίς να ταυτίζονται με τα 

σημεία όπου αναπτύσσεται η μέγιστη τάση. Αυτό συμβαίνει διότι η αξονική δύναμη δεν αποτελεί 

καθοριστικό μέγεθος για την εμφάνιση μέγιστης τάσης. Μετά τη διερεύνηση της κατανομής της 

αξονικής δύναμης κατά μήκος των κύριων δοκών, συντάσσεται το διάγραμμα δύναμης – χρόνου 

επιβολής των φορτίσεων (Σχήμα 8-110) στα σημεία όπου εμφανίζεται η μέγιστη τάση. Παρατηρείται 

ότι η αύξηση της αξονικής δύναμης από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι τη χρονική στιγμή 2.99 που είναι 

ίση με 7%, ενώ δεν αναπτύσσονται σημαντικές τέμνουσες δυνάμεις. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-109: Διάγραμμα αξονικής δύναμης κύριων δοκών (α) t=2 (β) t=2.99 (στροφή -x) 
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Σχήμα 8-110: Διάγραμμα δύναμης – χρόνου στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (στροφή -x) 

Στο Σχήμα 8-111(α) δίνεται η κατανομή της ροπής κάμψης Μy κατά μήκος των δοκών τη χρονική 

στιγμή 2, ενώ στο Σχήμα 8-111(β) φαίνεται η μεταβολή αυτής μετά την επιβολή της στροφής –x. 

Παρατηρείται ότι στα στοιχεία των δοκών 2 και 4 που βρίσκονται κοντά στο μεσόβαθρο 

αναπτύσσονται θετικές ροπές, ενώ στα αντίστοιχα των δοκών 1 και 3 εμφανίζονται αρνητικές ροπές. 

Ομοίως τα στοιχεία των δοκών 2 και 4 που βρίσκονται κοντά στο ακρόβαθρο αναπτύσσουν αρνητικές 

ροπές, ενώ τα αντίστοιχα των 1 και 3 παρουσιάζουν θετικές ροπές. Η παραπάνω συμπεριφορά των 

κύριων δοκών οφείλεται στη στρέβλωση του καταστρώματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8-98(α). Στο 

Σχήμα 8-112 φαίνονται τα διαγράμματα καμπτικών ροπών Μz τη χρονική στιγμή 2 και 2.99. Μετά την 

επιβολή της στροφής περί το διαμήκη άξονα σημειώνεται σημαντική αύξηση των ροπών περί τον 

άξονα z με μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στα άκρα των δοκών. Τα σημεία όπου εμφανίζεται η μέγιστη 

τάση ταυτίζονται με τα σημεία όπου αναπτύσσεται και η μέγιστη ροπή Μz. Στα παραπάνω σημεία 

συντάσσονται τα διαγράμματα ροπών συναρτήσει του χρόνου επιβολής των φορτίων (Σχήμα 8-113). 

Από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι το τέλος της ανάλυσης παρατηρείται σημαντική αύξηση των καμπτικών 

ροπών περί τους άξονες y και z, ενώ η ροπή στρέψης είναι μηδενική. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-111: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy κύριων δοκών (α) t=2 (β) t=2.99 (στροφή -x) 



136  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Διπλωματική εργασία Βασιλικής Καϋμενάκη  Ε.Μ.Π. 2014 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-112: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz κύριων δοκών (α) t=2 (β) t=2.99 (στροφή -x) 

 

Σχήμα 8-113: Διάγραμμα ροπών – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών  
(στροφή -x) 

Στο Σχήμα 8-114 δίνεται το διάγραμμα τάσης – χρόνου στα σημεία όπου εμφανίζεται η μέγιστη τάση 

και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των αναπτυσσόμενων καμπτικών ροπών και της αξονικής δύναμης. 

Στο Σχήμα 8-115 παρουσιάζεται η σύγκριση της απόκρισης των κύριων δοκών με την καμπύλη του 

υλικού, όπου φαίνεται ότι η μέγιστη τάση είναι ίση με 188MPa και αντιστοιχεί στο 52.8% της τάσης 

διαρροής. 
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Σχήμα 8-114: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (στροφή -
x) 

 

Σχήμα 8-115: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (στροφή -x) 

8.5.4 Απόκριση τόξων 

Στην παρούσα παράγραφο διερευνάται η απόκριση των τόξων μετά την επιβολή του συνόλου των 

μόνιμών φορτίων και της στροφής περί το διαμήκη άξονα. Τα τόξα καταπονούνται κυρίως από την 

ανάπτυξη σημαντικής ροπής κάμψης περί τον τοπικό άξονα z και την ταυτόχρονη παρουσία αξονικής 

θλιπτικής δύναμής και ροπής κάμψης Μy. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των τόξων δίνεται στην 

§5.2.1.3. Στο Σχήμα 8-116 προσδιορίζονται τα σημεία στα οποία αναπτύσσεται η μέγιστη τάση, σε 

επίπεδο μέλους και διατομής. 
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Σχήμα 8-116: Σημεία μέγιστης τάσης τόξων (στροφή -x) 

Στο Σχήμα 8-117 δίνεται η κατανομή της αξονικής δύναμης κατά μήκος των τόξων τις χρονικές στιγμές 

2 και 2.99. Μετά το πέρας της ανάλυσης παρατηρείται μικρή αύξηση της αξονικής θλιπτικής δύναμης 

στα δομικά στοιχεία των τόξων 1 και 3 που τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο και σε αυτά των 

τόξων 2 και 4 που βρίσκονται κοντά στα ακρόβαθρα, όπου εντοπίζεται και η μέγιστη θλιπτική δύναμη. 

Στα σημεία που αναπτύσσεται η μέγιστη τάση, συντάσσεται το διάγραμμα αξονικής δύναμης 

συναρτήσει του χρόνου επιβολής των φορτίων όπου από τη χρονική στιγμή 2 έως τη 2.99, 

σημειώνεται αύξηση της αξονικής θλιπτικής δύναμης ίση με 14.7%. Παράλληλα, στο ίδιο διάγραμμα 

φαίνεται ότι οι τέμνουσες δυνάμεις που αναπτύσσονται στα σημεία μέγιστης τάσης είναι πολύ μικρές. 

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 8-117: Διάγραμμα αξονικής δύναμης τόξων (α) t=2 (β) t=2.99 (στροφή -x) 
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Σχήμα 8-118: Διάγραμμα δύναμης – χρόνου στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (στροφή -x) 

Στο Σχήμα 8-119(α) δίνεται το διάγραμμα καμπτικών ροπών Μy τη χρονική στιγμή που έχει επιβληθεί 

στη γέφυρα το σύνολο των μόνιμων φορτίων και στο Σχήμα 8-119(β) φαίνεται η μεταβολή της 

κατανομής των ροπών κάμψης Μy κατά μήκος των τόξων μετά την επιβολή της στροφής –x. Λόγω 

στρέβλωσης του φορέα παρατηρείται ότι στο μισό μήκος του κάθε τόξου αυξάνονται οι αρνητικές 

ροπές ενώ στο άλλο μισό, σημειώνεται αύξηση των θετικών ροπών. Τα σημεία όπου αναπτύσσεται η 

μέγιστη θετική και αρνητική ροπή περί τον άξονα y δεν ταυτίζονται με εκείνα που εμφανίζεται η 

μέγιστη τάση, καθώς η ροπή Μy δεν αποτελεί καθοριστικό μέγεθος για την ανάπτυξη της μέγιστης 

τάσης. Στη συνέχεια παρατίθενται τα διαγράμματα ροπών εκτός επιπέδου στις δύο χαρακτηριστικές 

χρονικές στιγμές 2 και 2.99 (Σχήμα 8-120). Παρατηρείται έντονη αύξηση των ροπών Μz, μετά την 

επιβολή της στροφής περί το διαμήκη άξονα, με τη μέγιστη ροπή να εντοπίζεται σε αρκετά σημεία 

κατά μήκος των τόξων, σαφώς και στα σημεία μέγιστης τάσης. Στο σύνολο των σημείων όπου 

εμφανίζεται η μέγιστη ροπή, η αναπτυσσόμενη τάση είναι ίδιας τάξης μεγέθους με τη μέγιστη. 

Συντάσσονται τα διαγράμματα ροπών συναρτήσει του χρόνου στα σημεία των τόξων που εμφανίζουν 

τη μέγιστη τάση (Σχήμα 8-121), όπου παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση της ροπής Μz από τη χρονική 

στιγμή 2 μέχρι το τέλος της ανάλυσης, ενώ η ροπή Μy παραμένει πρακτικά σταθερή. Παράλληλα, στο 

ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι στα σημεία μέγιστης τάσης αναπτύσσεται και στρεπτική ροπή, η οποία 

ωστόσο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και δεν θεωρείται κρίσιμη, καθώς η διατομή των τόξων είναι 

κοίλη. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-119: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy τόξων (α) t=2 (β) t=2.99 (στροφή -x) 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-120: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz τόξων (α) t=2 (β) t=2.99 (στροφή -x) 
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Σχήμα 8-121: Διάγραμμα ροπών – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (στροφή -x) 

Στο Σχήμα 8-122 δίνεται το διάγραμμα τάσης – χρόνου στα σημεία όπου εμφανίζεται η μέγιστη τάση 

και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ροπών και των δυνάμεων που αναπτύσσονται στα συγκεκριμένα 

σημεία. Τέλος, στο Σχήμα 8-123 παρουσιάζεται η απόκριση των τόξων συγκριτικά με την αντοχή τους 

όπου φαίνεται ότι η μέγιστη τάση είναι ίση με 228MPa και αντιστοιχεί στο 64.2% του ορίου διαρροής. 

 

Σχήμα 8-122: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (στροφή -x) 
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Σχήμα 8-123: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (στροφή -x) 

8.5.5 Απόκριση αναρτήρων 

Εξετάζεται η απόκριση των αναρτήρων μετά την επιβολή της στροφής περί το διαμήκη άξονα. Αρχικά, 

στο Σχήμα 8-124 προσδιορίζονται τα μέλη των αναρτήρων που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση και στη 

συνέχεια δίνεται η κατανομή των αξονικών δυνάμεων καθ’ ύψος των αναρτήρων τις χρονικές στιγμές 2 

και 2.99. Όπως παρατηρήθηκε στα τόξα και τις κύριες δοκούς, λόγω στρέβλωσης της ανωδομής σε 

κάποιους αναρτήρες σημειώνεται αύξηση της εφελκυστικής δύναμης ενώ σε κάποιους άλλους 

μειώνεται ο εφελκυσμός. Η μέγιστη αξονική δύναμη αναπτύσσεται στα μέλη όπου εμφανίζεται και η 

μέγιστη τάση. Στα μέλη αυτά συντάσσεται το διάγραμμα δύναμης – χρόνου επιβολής των φορτίων, 

όπου η αξονική δύναμη παρουσιάζει αύξηση ίση με 13% από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι το τέλος της 

ανάλυσης. 

 

Σχήμα 8-124: Μέλη αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (στροφή -x) 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-125: Διάγραμμα αξονικής δύναμης αναρτήρων (α) t=2 (β) t=2.99 (στροφή -x) 

 

Σχήμα 8-126: Διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (στροφή 
-x) 

Στο Σχήμα 8-127 δίνεται το διάγραμμα τάσης σε συνάρτηση με το χρόνο που επιβάλλονται οι 

φορτίσεις στα μέλη που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση. Η μορφή της καμπύλης είναι όμοια με εκείνη 

της αξονικής δύναμης. Το Σχήμα 8-128 δίνει την απόκριση των αναρτήρων σε όρους μέγιστης τάσης 

συγκριτικά με το νόμο του υλικού, όπου η τιμή της αναπτυσσόμενης τάσης είναι ίση με 185MPa, 

έχοντας φτάσει στο 52.1% της τάσης διαρροής. 
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Σχήμα 8-127: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής φορτίσεων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (στροφή -x) 

 

Σχήμα 8-128: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (στροφή -x)  

8.5.6 Απόκριση εφεδράνων 

Κατά την εφαρμογή των κατακόρυφων φορτίων σε συνδυασμό με τη στροφή περί το διαμήκη άξονα 

ενεργοποιούνται τα ελατήρια στην κατακόρυφη και εγκάρσια διεύθυνση. Όπως έχει αναφερθεί στην 

§5.2.4 η δυσκαμψία των ελατηρίων στην κατακόρυφη διεύθυνση έχει πολύ μεγάλη τιμή με 

αποτέλεσμα να μη θεωρούνται κρίσιμα για την εμφάνιση αστοχίας. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται μελέτη της 

απόκρισης των ελατηρίων στη διεύθυνση y όπου κατά το πέρας των αναλύσεων τα ελατήρια των 

ακροβάθρων εφελκύονται ενώ του μεσοβάθρου θλίβονται όπου εντοπίζεται και η μεγαλύτερη 

καταπόνηση. Στο Σχήμα 8-129 δίνεται το διάγραμμα διατμητικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με το 

χρόνο που επιβάλλονται οι φορτίσεις, των ελατηρίων του μεσοβάθρου, παρατηρείται ότι η τιμή της 

διατμητικής παραμόρφωσης είναι ίση με 0.5, απέχοντας αρκετά από το όριο αστοχίας που λαμβάνει 

την τιμή 7. Με σκοπό τη σύγκριση της απόκρισης των ελατηρίων του μεσοβάθρου με την καμπύλη 

που δίνει το νόμο των ελατηρίων μορφώνεται το διάγραμμα στο Σχήμα 8-130, όπου η καμπύλη με το 

πράσινο χρώμα που δίνει την απόκριση των εφεδράνων τοποθετείται χαμηλά στον ελαστικό κλάδο. 
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Σχήμα 8-129: Διάγραμμα διατμητικής παραμόρφωσης – χρόνου επιβολής φορτίων ελατηρίων μεσοβάθρου 
(στροφή -x) 

 

Σχήμα 8-130: Διάγραμμα δύναμης – παραμόρφωσης ελατηρίων μεσοβάθρου (στροφή -x) 

8.5.7 Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 Η μέγιστη στροφή περί τα αρνητικά του άξονα x που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 

0.025rad. 

 Η ανάλυση σταματάει λόγω εμφάνισης καμπτικής αστοχίας στην κορυφή των ακραίων στύλων 

του μεσοβάθρου. 

 Όλα τα δομικά στοιχεία της ανωδομής παραμένουν στον ελαστικό κλάδο μετά το πέρας της 

ανάλυσης. 

 Τα δομικά μέλη της ανωδομής που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη καταπόνηση είναι τα τόξα, 

αναπτύσσοντας σημαντικές ροπές εκτός επιπέδου. 

 Δεν παρατηρείται ιδιαίτερη καταπόνηση των ελατηρίων των εφεδράνων καθώς παραμένουν 

χαμηλά στον ελαστικό κλάδο μετά το πέρας των αναλύσεων. 
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8.5.8 Δείκτες βλάβης 

Στην παρούσα παράγραφο ορίζονται δείκτες βλάβης με σκοπό την αξιολόγηση και την ταξινόμηση της 

απόκρισης των δομικών στοιχείων της γέφυρας, μετά την επιβολή των κατακόρυφων φορτίων και της 

στροφής –x. Αρχικά, ο Πίνακας 8-7 δίνει την αντοχή των δομικών μελών της γέφυρας. Οι ροπές 

αντοχής των στύλων του μεσοβάθρου δίνονται στο Σχήμα 8-105 έως το Σχήμα 8-107 για κάθε στύλο 

χωριστά. Τα μεταλλικά στοιχεία της ανωδομής έχουν ως αντοχή την τάση θραύσης (510MPa), ενώ η 

αντοχή των εφεδράνων θεωρείται ίση με 7. 

Δομικά Στοιχεία Καθοριστικό Μέγεθος Αντοχή Rd 

Στύλος μεσοβάθρου 1 Καμπτική ροπή Mz 6408kNm 

Στύλος μεσοβάθρου 2 Καμπτική ροπή Mz 6525kNm 

Στύλος μεσοβάθρου 3 Καμπτική ροπή Mz 7648kNm 

Μεταλλικά στοιχεία Τάση 510MPa 

Εφέδρανα Διατμητική παραμόρφωση 7 

Πίνακας 8-7: Αντοχή δομικών στοιχείων (στροφή -x) 

Στη συνέχεια συντάσσεται το διάγραμμα των δεικτών βλάβης σε συνάρτηση με την επιβαλλόμενη 

στροφή -x. Παρατηρείται ότι η τιμή του δείκτη βλάβης των ακραίων στύλων του μεσοβάθρου είναι ίση 

με 1, ενώ ο στύλος 2 βρίσκεται πολύ κοντά στην αστοχία με δείκτη βλάβης (DI) ίσο με 0.99. Όσο 

αναφορά τα μεταλλικά στοιχεία της ανωδομής, τα τόξα εμφανίζουν τη μεγαλύτερη καταπόνηση με 

DI=0.45 ενώ οι τιμές των δεικτών βλάβης των κύριων δοκών και των αναρτήρων είναι περίπου ίσες 

0.37 και 0.36 αντίστοιχα. Οι σύνδεσμοι δυσκαμψίας καταπονούνται κατά την επιβολή της διαμήκους 

στροφή με δείκτες βλάβης DI κοντά στο 0.30. Οι διαδοκίδες αποτελούν τα μεταλλικά στοιχεία με τη 

μικρότερη καταπόνηση με DI=0.19. Τα εφέδρανα έχουν δείκτη βλάβης DI=0.07, καθώς κατά την 

επιβολή της στροφής περί το διαμήκη άξονα καταπονούνται κυρίως τα εφέδρανα στην κατακόρυφη 

έννοια όπου έχουν άπειρη δυσκαμψία.  

 

Σχήμα 8-131: Δείκτες βλάβης (στροφή -x) 
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Ο Πίνακας 8-8 δίνει την ταξινόμηση των δεικτών βλάβης ξεκινώντας από τα δομικά στοιχεία που 

αστοχούν και έχουν τη μέγιστη τιμή του δείκτη βλάβης και καταλήγοντας σε εκείνα που υφίστανται τη 

μικρότερη καταπόνηση και λαμβάνουν την ελάχιστη τιμή του δείκτη βλάβης. 

Δομικά Στοιχεία Δείκτης βλάβης (DI) 

Στύλος μεσοβάθρου 1 1 

Στύλος μεσοβάθρου 3 1 

Στύλος μεσοβάθρου 2 0.99 

Τόξα 0.45 

Κύριες δοκοί 0.37 

Αναρτήρες 0.36 

Διαγώνιοι σύνδεσμοι 0.31 

Εγκάρσιοι σύνδεσμοι 0.27 

Διαδοκίδες 0.19 

Εφέδρανα 0.07 

Πίνακας 8-8: Ταξινόμηση δεικτών βλάβης (στροφή -x) 

8.6 Στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα (στροφή +y) 

Στην παρούσα παράγραφο διερευνάται η απόκριση της γέφυρας μετά την επιβολή στροφής περί τον 

εγκάρσιο άξονα στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου. Η μέγιστη στροφή +y που μπορεί να 

παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 0.034rad. Η ανάλυση σταματάει τη χρονική στιγμή 2.98 λόγω 

εμφάνισης καμπτικής αστοχίας στη βάση των ακραίων στύλων του μεσοβάθρου. 

8.6.1 Παραμορφωμένη κατάσταση 

Στο Σχήμα 8-132 παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση του συνόλου των φορτίων που ασκούνται στη 

γέφυρα και η απαραμόρφωτη εικόνα του φορέα. Μετά το πέρας των μη γραμμικών αναλύσεων, 

δίνεται η παραμορφωμένη κατάσταση της γέφυρας (Σχήμα 8-133) σε προοπτική απεικόνιση και σε 

οριζόντια όψη. Παρατηρείται ότι η στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα προκαλεί μετατόπιση του 

καταστρώματος προς τα θετικά του άξονα x, ενώ οι στύλοι του μεσοβάθρου παρουσιάζουν έντονη 

κάμψη. Η παραμορφωμένη κατάσταση της γέφυρας μετά την στροφή +y παρουσιάζει ομοιότητες με 

εκείνη που δίνεται στο Σχήμα 8-2 μετά την επιβολή της διαμήκους μετακίνησης. Ωστόσο η βασική 

διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι κατά την εφαρμογή της μετακίνησης +x οι στύλοι του 

μεσοβάθρου μετατοπίζονται οριζόντια, ενώ στην προκειμένη περίπτωση οι στύλοι παραμένουν 

ακλόνητοι. 

  
(α) (β) 

Σχήμα 8-132: Απαραμόρφωτη κατάσταση και επιβολή του συνόλου των φορτίων (α) προοπτική απεικόνιση  
(β) εγκάρσια όψη (στροφή +y) 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-133: Παραμορφωμένη κατάσταση (α) προοπτική απεικόνιση (β) εγκάρσια όψη (στροφή +y) 

8.6.2 Απόκριση στύλων μεσοβάθρου 

Εξετάζεται η συμπεριφορά των στύλων του μεσοβάθρου μετά την επιβολή του συνόλου των 

κατακόρυφων φορτίων και της στροφής περί τον εγκάρσιο άξονα. Η κύρια καταπόνηση των στύλων 

προέρχεται από την ανάπτυξη σημαντικής ροπής κάμψης περί τον τοπικό άξονα y. Το τοπικό σύστημα 

συντεταγμένων των στύλων έχει οριστεί στην §5.2.1.5. Στο Σχήμα 8-134 φαίνεται ότι τα σημεία που 

αναπτύσσουν τη μέγιστη ένταση τοποθετούνται στη βάση των ακραίων στύλων του μεσοβάθρου. 

Ωστόσο παρατηρείται έντονη καταπόνηση και στη βάση του μεσαίου στύλου και κρίθηκε απαραίτητο 

να συμπεριληφθεί στη διερεύνηση. 

 

Σχήμα 8-134: Σημεία μέγιστης έντασης στύλων μεσοβάθρου (στροφή -x) 

Στο Σχήμα 8-135 δίνεται η κατανομή των αξονικών δυνάμεων καθ’ ύψος των στύλων μετά την 

επιβολή των μόνιμων φορτίων και κατά το πέρας των μη γραμμικών αναλύσεων. Παρατηρείται ότι 

μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών, οι αξονικές δυνάμεις των τριών στύλων παραμένουν πρακτικά 

σταθερές. Η παραπάνω παρατήρηση επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα στο Σχήμα 8-136, όπου 

δίνεται η εξέλιξη των αξονικών δυνάμεων σε συνάρτηση με το χρόνο, στη βάση των τριών στύλων. 

Στο ίδιο Σχήμα φαίνεται ότι οι καμπύλες των στύλων 1 και 3 ταυτίζονται καθώς παρουσιάζουν 

πανομοιότυπη συμπεριφορά λόγω συμμετρίας της γέφυρας και των φορτίσεων. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-135: Διάγραμμα αξονικής δύναμης στύλων μεσοβάθρου (α) t=2 (β) t=2.98 (στροφή +y)  

 

Σχήμα 8-136: Διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίων στην κορυφή των στύλων μεσοβάθρου 
(στροφή +y) 

Στο Σχήμα 8-137 δίνονται τα διαγράμματα καμπτικών ροπών Μy τις δύο χαρακτηριστικές χρονικές 

στιγμές 2 και 2.98. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των κατακόρυφων φορτίων δεν προκαλεί κάμψη των 

στύλων περί τον τοπικό άξονα y, ενώ μετά την επιβολή της εγκάρσιας στροφής παρατηρείται έντονη 

αύξηση της ροπής Μy με τη μέγιστη ροπή να αναπτύσσεται στη βάση των ακραίων στύλων και την 

ελάχιστη στην κορυφή του μεσαίου. Στο Σχήμα 8-138 παρατίθεται το διάγραμμα καμπτικών ροπών Μy 

στη βάση των τριών στύλων, σε συνάρτηση με τις χρονικές στιγμές που επιβάλλονται οι φορτίσεις. 

Από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι το τέλος της μη γραμμικής ανάλυσης παρατηρείται σημαντική αύξηση 

των καμπτικών ροπών Μy με το μεσαίο στύλο να αναπτύσσει μικρότερη ροπή στη βάση του. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-137: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy στύλων μεσοβάθρου (α) t= 2 (β) t=2.98 (στροφή +y) 

 

Σχήμα 8-138: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy – χρόνου επιβολής φορτίων στη βάση των τριών στύλων 
μεσοβάθρου (στροφή +y) 

Στο Σχήμα 8-139 παρουσιάζονται τα διαγράμματα καμπτικών ροπών Μz τη χρονική στιγμή 2 και 2.98. 

Μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών δεν παρατηρείται μεταβολή στις τιμές των ροπών περί τον άξονα z 

με το μεσαίο στύλο να έχει μηδενική ροπή Μz και τους δύο ακραίους στύλους να παρουσιάζουν 

αντισυμμετρική συμπεριφορά. Επομένως, η στροφή περί τον εγκάρσια άξονα δεν προκαλεί κάμψη περί 

τον τοπικό άξονα z των στύλων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα διάγραμμα στο Σχήμα 8-140 

όπου φαίνεται η εξέλιξη των ροπών Μz σε συνάρτηση με το χρόνο. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-139: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz στύλων μεσοβάθρου (α) t= 2 (β) t=2.98 (στροφή +y) 

 

Σχήμα 8-140: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μz – χρόνου επιβολής φορτίων στη βάση των τριών στύλων 
μεσοβάθρου (στροφή +y) 

Τέλος, συντάσσονται τα διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων στη βάση των τριών στύλων και 

συγκρίνονται με εκείνα που εισήχθησαν στο λογισμικό και δίνουν την καμπτική αντοχή των στύλων για 

διάφορες στάθμες αξονικής δύναμης. Στο Σχήμα 8-141 δίνεται το διάγραμμα ροπών – καμπυλοτήτων 

στη βάση των στύλων 1 και 3 όπου παρατηρείται ότι η διατομή των στύλων οδηγείται στην αστοχία, 

καθώς έχει εξαντλήσει την αντοχή της. Στο Σχήμα 8-142 φαίνεται το αντίστοιχο διάγραμμα στη βάση 

του στύλου 2, όπου η διατομή έχει εξαντλήσει το 98.5% της αντοχής της και βρίσκεται κοντά στην 

αστοχία. 
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Σχήμα 8-141: Διαγράμματα ροπών (My) – καμπυλοτήτων στη βάση των στύλων μεσοβάθρου 1 και 3 (στροφή +y) 

 

Σχήμα 8-142: Διάγραμμα ροπών (My) – καμπυλοτήτων στη βάση του στύλου μεσοβάθρου 2 (στροφή +y) 

8.6.3 Απόκριση κύριων δοκών 

Διερευνάται η συμπεριφορά των κύριων δοκών μετά την επιβολή των κατακόρυφων φορτίων σε 

συνδυασμό με τη στροφή +y στη βάση των στύλων. Οι κύριες δοκοί καταπονούνται κυρίως από την 

ανάπτυξη αξονικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών περί τον ισχυρό άξονα y. Το τοπικό σύστημα 

συντεταγμένων των κύριων δοκών δίνεται στην §5.2.1.1. Στο Σχήμα 8-143 εντοπίζονται τα σημεία 

που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση, τα οποία ανήκουν στις δοκούς 3 και 4 του δεύτερου ανοίγματος 

και τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο. Σε επίπεδο διατομής η μέγιστη τάση εμφανίζεται στην κάτω 

ίνα, όπως φαίνεται στο ίδιο Σχήμα. 
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Σχήμα 8-143: Σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (στροφή +y) 

Αρχικά, δίνεται η κατανομή των αξονικών δυνάμεων κατά μήκος των δοκών τις χρονικές στιγμές 2 και 

2.98. Μετά την επιβολή της εγκάρσιας στροφής παρατηρείται αύξηση του εφελκυσμού στα δομικά 

στοιχεία των δοκών 3 και 4 που τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο, ενώ στα αντίστοιχα των δοκών 

1 και 2 οι εφελκυστικές δυνάμεις μειώνονται. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά των δοκών οφείλεται στην 

πλάκα συνέχειας η οποία αντιστέκεται στην επιβαλλόμενη ροπή με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται 

θλιπτικές δυνάμεις στο πρώτο άνοιγμα και εφελκυστικές στο δεύτερο άνοιγμα. Τα σημεία όπου 

εμφανίζεται η μέγιστη εφελκυστική δύναμη ταυτίζονται με εκείνα όπου εμφανίζεται η μέγιστη τάση. 

Στα σημεία αυτά μορφώνεται το διάγραμμα δυνάμεων σε συνάρτηση με το χρόνο επιβολής των 

φορτίων, όπου παρατηρείται αύξηση της αξονικής δύναμης ίση με 43% από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι 

τη χρονική στιγμή 2.98. Στο ίδιο Σχήμα παρατηρείται ότι οι τέμνουσες δυνάμεις που αναπτύσσονται 

στα σημεία μέγιστης τάσης είναι πολύ μικρές συγκριτικά με το μέγεθος της αξονικής δύναμης. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-144: Διάγραμμα αξονικής δύναμης κύριων δοκών (α) t=2 (β) t=2.98 (στροφή +y) 
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Σχήμα 8-145: Διάγραμμα δύναμης – χρόνου στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (στροφή +y) 

Στο Σχήμα 8-146 παρατίθενται τα διαγράμματα καμπτικών ροπών My μετά την επιβολή των μόνιμων 

φορτίων και κατά το πέρας των μη γραμμικών αναλύσεων. Παρατηρείται αύξηση των θετικών ροπών 

στα δομικά στοιχεία των δοκών 3 και 4 που τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο. Στα αντίστοιχά 

δομικών στοιχεία των δοκών 1 και 2 σημειώνεται ανάπτυξη αρνητικών ροπών. Η μέγιστη θετική ροπή 

εντοπίζεται στα σημεία όπου εμφανίζεται και η μέγιστη τάση. Στο Σχήμα 8-147 μορφώνεται το 

διάγραμμα ροπών – χρόνου επιβαλλόμενων φορτίσεων στα σημεία μέγιστης τάσης, όπου 

αναπτύσσεται μόνο ροπή My, η αύξηση της οποίας από τη χρονική στιγμή 2 που ξεκινάει η επιβολή της 

στροφής +y μέχρι το τέλος της ανάλυσης, είναι ίση με 80%. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 8-146: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy κύριων δοκών (α) t=2 (β) t=2.98 (στροφή +y) 



ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΥΠΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ 155 

Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους 

 

Σχήμα 8-147: Διάγραμμα ροπών – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών  
(στροφή +y) 

Στο Σχήμα 8-148 δίνεται το διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβαλλόμενων φορτίων στα σημεία των 

δοκών όπου αναπτύσσεται η μέγιστη τάση και περιλαμβάνει το σύνολο των ροπών και των δυνάμεων. 

Παράλληλα συντάσσεται το διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων (Σχήμα 8-149) που περιλαμβάνει 

τη μέγιστη απόκριση των κύριων δοκών σε σύγκριση με τη καμπύλη του υλικού. Η μέγιστη 

αναπτυσσόμενη τάση ισούται με 163MPa και αντιστοιχεί στο 46% της τάσης διαρροής. 

 

Σχήμα 8-148: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών  
(στροφή +y) 
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Σχήμα 8-149: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων στα σημεία μέγιστης τάσης κύριων δοκών (στροφή +y) 

8.6.4 Απόκριση τόξων 

Εξετάζεται η απόκριση των τόξων ύστερα από την επιβολή των μόνιμων φορτίων σε συνδυασμό με τη 

στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου. Η κύρια καταπόνηση των 

τόξων προέρχεται κυρίως από την ανάπτυξη ροπών κάμψης περί τον τοπικό άξονα y και την 

ταυτόχρονη παρουσία αξονικών θλιπτικών δυνάμεων. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των τόξων 

έχει ορισθεί στην §5.2.1.3. Αρχικά εντοπίζονται τα σημεία των τόξων που αναπτύσσουν τη μέγιστη 

τάση. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 8-150, αυτά ανήκουν στα τόξα 3 και 4 του δεύτερου ανοίγματος και 

τοποθετούνται κοντά στο μεσόβαθρο. Σε επίπεδο διατομής η μέγιστη τάση εμφανίζεται στην άνω ίνα. 

 

Σχήμα 8-150: Σημεία μέγιστης τάσης τόξων (στροφή +y) 

Στο Σχήμα 8-151 δίνεται η κατανομή των αξονικών δυνάμεων κατά μήκος των τόξων τις χρονικές 

στιγμές 2 και 2.98. Κατά το πέρας των μη γραμμικών αναλύσεων δεν παρατηρείται ιδιαίτερη μεταβολή 

στις τιμές και στην κατανομή των αξονικών θλιπτικών δυνάμεων των τόξων. Αυτό επιβεβαιώνεται και 

στο διάγραμμα (Σχήμα 8-152) που δείχνει την εξέλιξη των δυνάμεων, στα σημεία μέγιστης τάσης 

καθώς επιβάλλονται οι φορτίσεις. Η αξονική δύναμη από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι το τέλος της 

ανάλυσης παρουσιάζει μικρή αύξηση ίση με 4.8%. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-151: Διάγραμμα αξονικής δύναμης τόξων (α) t=2 (β) t=2.98 (στροφή +y) 

 

Σχήμα 8-152: Διάγραμμα δύναμης – χρόνου στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (στροφή +y) 

Στο Σχήμα 8-153 δίνονται τα διαγράμματα ροπών κάμψης My μετά την επιβολή των μόνιμων φορτίων 

και μετά την εφαρμογή της στροφής +y στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου. Όπως και στις κύριες 

δοκούς (Σχήμα 8-146), στα δομικά στοιχεία των τόξων 3 και 4 που βρίσκονται κοντά στο μεσόβαθρο 

αυξάνονται οι θετικές ροπές, ενώ στα αντίστοιχα των τόξων 1 και 2 η ροπή λαμβάνει αρνητικές τιμές. 

Τα σημεία που αναπτύσσεται η μέγιστη ροπή ταυτίζονται με εκείνα που εμφανίζεται η μέγιστη τάση. 

Στα σημεία αυτά μορφώνεται το διάγραμμα ροπών σε συνάρτηση με τις χρονικές στιγμές που 

επιβάλλονται οι φορτίσεις (Σχήμα 8-154). Από τη χρονική στιγμή 2 έως 2.98 η ροπή My αυξάνεται κατά 

48.3%. Στο Σχήμα 8-154 φαίνεται ότι κατά την επιβολή της στροφής +y, στα σημεία μέγιστης τάσης 

αναπτύσσεται και μικρή ροπή Mz, ενώ η ροπή στρέψης είναι μηδενική. 
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(α) (β) 

Σχήμα 8-153: Διάγραμμα καμπτικής ροπής Μy τόξων (α) t=2 (β) t=2.98 (στροφή +y) 

 

Σχήμα 8-154: Διάγραμμα ροπών – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (στροφή +y) 

Στο Σχήμα 8-155 δίνεται το διάγραμμα τάσης σε συνάρτηση με το χρόνο στα σημεία όπου 

αναπτύσσεται η μέγιστη τάση. Μορφώνεται το διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων (Σχήμα 8-156) 

με σκοπό τη σύγκριση της μέγιστης απόκρισης των τόξων με το νόμο του υλικού. Παρατηρείται ότι η 

μέγιστη τάση είναι ίση με 149MPa και αντιστοιχεί στο 42.3% του ορίου διαρροής. 
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Σχήμα 8-155: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής φορτίων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (στροφή +y) 

 

Σχήμα 8-156: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων στα σημεία μέγιστης τάσης τόξων (στροφή +y) 

8.6.5 Απόκριση αναρτήρων 

Διερευνάται η απόκριση των αναρτήρων μετά την επιβολή των μόνιμων φορτίων και της στροφής περί 

τον εγκάρσιο άξονα. Στο Σχήμα 8-157 δίνονται με πράσινο χρώμα οι αναρτήρες που αναπτύσσουν τη 

μέγιστη τάση και ανήκουν στο δεύτερο άνοιγμα της γέφυρας. Κατά την επιβολή της στροφής +y 

εντείνονται περισσότερο οι κύριες δοκοί και τα τόξα του δεύτερου ανοίγματος με αποτέλεσμα να 

μεταφέρουν την αντίστοιχη ένταση στους αναρτήρες. Στο Σχήμα 8-158 παρατίθενται τα διαγράμματα 

αξονικών δυνάμεων καθ’ ύψος των αναρτήρων τις χρονικές στιγμές 2 και 2.98. Στο τέλος των μη 

γραμμικών αναλύσεων παρατηρείται ότι οι αναρτήρες του δεύτερου ανοίγματος αναπτύσσουν 

μεγαλύτερες εφελκυστικές δυνάμεις συγκριτικά με εκείνους του πρώτου ανοίγματος. Η μέγιστη 

αξονική δύναμη εντοπίζεται στα μέλη που αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση. Στα σημεία αυτά 

μορφώνεται το διάγραμμα στο Σχήμα 8-159 που δείχνει την εξέλιξη της αξονικής δύναμης καθώς 

επιβάλλονται οι φορτίσεις. Από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι το τέλος της ανάλυσης η αξονική δύναμη 

παρουσιάζει αύξηση μόλις κατά 5%.  
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Σχήμα 8-157: Μέλη αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (στροφή +y) 

  
(α) (β) 

Σχήμα 8-158: Διάγραμμα αξονικής δύναμης αναρτήρων (α) t=2 (β) t=2.98 (στροφή +y) 

 

Σχήμα 8-159: Διάγραμμα αξονικής δύναμης – χρόνου επιβολής φορτίων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση  
(στροφή +y) 
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Στο Σχήμα 8-160 δίνεται το διάγραμμα τάσης σε συνάρτηση με το χρόνο και αναφέρεται στα μέλη που 

αναπτύσσουν τη μέγιστη τάση. Η αναπτυσσόμενη τάση αυξάνεται κατά 5% από τη χρονική στιγμή 2 

μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματάει η ανάλυση. Τέλος, συντάσσεται το διάγραμμα τάσεων – 

παραμορφώσεων, όπου φαίνεται ότι η μέγιστη τάση που αναπτύσσουν οι αναρτήρες είναι ίση με 

170MPa και αντιστοιχεί στο 47.8% του ορίου διαρροής. 

 

Σχήμα 8-160: Διάγραμμα τάσης – χρόνου επιβολής φορτίσεων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (στροφή +y) 

 

Σχήμα 8-161: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων αναρτήρων με τη μέγιστη τάση (στροφή +y) 

8.6.6 Απόκριση εφεδράνων 

Κατά την επιβολή της στροφής +y στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου ενεργοποιούνται τα 

ελατήρια στη x διεύθυνση. Τα ελατήρια του μεσοβάθρου εντείνονται περισσότερο συγκριτικά με 

εκείνα των ακροβάθρων, γι’ αυτό επιλέγεται η μελέτη της συμπεριφοράς των ελατηρίων του 

μεσοβάθρου. Στο Σχήμα 8-162 δίνεται το διάγραμμα διατμητικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με το 

χρόνο επιβολής των φορτίων. Παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση της διατμητικής παραμόρφωσης των 

εφεδράνων από τη χρονική στιγμή 2 μέχρι το τέλος της ανάλυσης. Η μέγιστη τιμή της διατμητικής 

παραμόρφωσης είναι ίση με 0.53 μόλις 7.5% του ορίου αστοχίας. Μορφώνεται το διάγραμμα δύναμης 

– μετακίνησης των ελατηρίων του μεσοβάθρου (Σχήμα 8-163) με σκοπό τη σύγκριση της απόκρισης 

των ελατηρίων μετά την επιβολή του συνόλου των φορτίσεων με το νόμο των εφεδράνων. 
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Σχήμα 8-162: Διάγραμμα διατμητικής παραμόρφωσης – χρόνου επιβολής φορτίων ελατηρίων μεσοβάθρου 
(στροφή +y) 

 

Σχήμα 8-163: Διάγραμμα δύναμης – παραμόρφωσης ελατηρίων μεσοβάθρου (στροφή +y) 

8.6.7 Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 Η μέγιστη στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 

0.034rad. 

 Η ανάλυση σταματάει λόγω εμφάνισης καμπτικής αστοχίας στη βάση των ακραίων στύλων του 

μεσοβάθρου ενώ παρατηρείται σημαντική καταπόνηση στη βάση του μεσαίου στύλου. 

 Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της ανωδομής παραμένουν στον ελαστικό κλάδο. 

 Από τα δομικά μέλη της ανωδομής, οι κύριες δοκοί εμφανίζουν τη μεγαλύτερη καταπόνηση. 

 Τα ελατήρια του μεσοβάθρου εντείνονται περισσότερο, παραμένοντας χαμηλά στον ελαστικό 

κλάδο στην καμπύλη συμπεριφοράς. 

8.6.8 Δείκτες βλάβης 

Ο Πίνακας 8-9 δίνει το μέγεθος που καθορίζει την αντοχή του κάθε δομικού στοιχείου. Η αντοχή των 

στύλων του μεσοβάθρου καθορίζεται από την τιμή της μέγιστης ροπής που μπορούν να αναπτύξουν, 

όπως αυτή δίνεται από τα διαγράμματα ροπών - καμπυλοτήτων (Σχήμα 8-141 – Σχήμα 8-142). Για το 

σύνολο των μεταλλικών στοιχείων της ανωδομής ως αντοχή ορίζεται η μέγιστη τάση που μπορούν να 
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παραλάβουν και είναι ίση με την τάση αστοχίας τους (510MPa). Καθοριστικό μέγεθος για την αντοχή 

των ελατηρίων των εφεδράνων αποτελεί το όριο συνολικής διατμητικής παραμόρφωσης που είναι ίσο 

με 7, η υπέρβαση του οποίου οδηγεί στην διατμητική αστοχία των εφεδράνων. 

Δομικά Στοιχεία Καθοριστικό Μέγεθος Αντοχή Rd 

Στύλος μεσοβάθρου 1 Καμπτική ροπή Mz -7204kNm 

Στύλος μεσοβάθρου 2 Καμπτική ροπή Mz -6642kNm 

Στύλος μεσοβάθρου 3 Καμπτική ροπή Mz -7204kNm 

Μεταλλικά στοιχεία Τάση 510MPa 

Εφέδρανα Διατμητική παραμόρφωση 7 

Πίνακας 8-9: Αντοχή δομικών στοιχείων (στροφή +y) 

Στη συνέχεια, μορφώνεται το διάγραμμα δεικτών βλάβης σε συνάρτηση με τη στροφή περί τον 

εγκάρσιο άξονα που επιβάλλεται στη βάση των στύλων (Σχήμα 8-164). Ο δείκτης βλάβης των ακραίων 

στύλων του μεσοβάθρου λαμβάνει την τιμή 1 και αποτελούν τα πρώτα δομικά στοιχεία που αστοχούν. 

Η τιμή του δείκτη βλάβης του μεσαίου στύλου είναι ίση με 0.98, έχοντας εξαντλήσει το μεγαλύτερο 

μέρος της αντοχής του. Τα υπόλοιπα δομικά μέλη της γέφυρας δεν θεωρούνται κρίσιμα, καθώς οι 

δείκτες βλάβης τους τοποθετούνται κάτω από τη στάθμη του 0.5. Ο Πίνακας 8-10 συγκεντρώνει τις 

τιμές των δεικτών βλάβης όλων των δομικών στοιχείων της γέφυρας, ταξινομώντας τους από το 

μεγαλύτερο προς το μικρότερο. 

 

Σχήμα 8-164: Δείκτες βλάβης (στροφή +y) 
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Δομικά Στοιχεία Δείκτης βλάβης (DI) 

Στύλος μεσοβάθρου 1 1 

Στύλος μεσοβάθρου 3 1 

Στύλος μεσοβάθρου 2 0.98 

Αναρτήρες 0.33 

Κύριες δοκοί 0.32 

Τόξα 0.29 

Διαδοκίδες 0.18 

Εφέδρανα 0.08 

Εγκάρσιοι σύνδεσμοι 0.07 

Διαγώνιοι σύνδεσμοι 0.02 

Πίνακας 8-10: Ταξινόμηση δεικτών βλάβης (στροφή +y) 

8.7 Σύγκριση αποτελεσμάτων με προηγούμενες εργασίες 

Στην παρούσα παράγραφο δίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από δύο 

διαφορετικές μελέτες της ίδιας γέφυρας. Η πρώτη μελέτη έχει εκπονηθεί σε προηγούμενη διπλωματική 

εργασία [31], ενώ η δεύτερη αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Έχουν μορφωθεί δύο 

αριθμητικά προσομοιώματα με τη χρήση διαφορετικών λογισμικών και είναι βασισμένα σε 

διαφορετικές παραδοχές. Οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο προσομοιωμάτων εντοπίζονται στη 

διαφορετική θεώρηση της συμπεριφοράς των στύλων του μεσοβάθρου και στον τρόπο με τον οποίο 

υλοποιείται η σύνδεση μεταξύ των δύο ανοιγμάτων. Η πρώτη μελέτη εξετάζει τη συμπεριφορά των 

στύλων με την παραδοχή συγκεντρωμένης πλαστικότητας ενώ εκτελούνται pushover αναλύσεις, ενώ 

στη δεύτερη, η συμπεριφορά των στύλων βασίζεται στην κατανεμημένη πλαστικότητα καθ’ ύψος των 

στύλων και πραγματοποιούνται μη γραμμικές αναλύσεις που λαμβάνουν υπόψη τους τη μη 

γραμμικότητα υλικών και γεωμετρίας. Επιπροσθέτως, στην πρώτη μελέτη, μεταξύ των δύο ανοιγμάτων 

υπάρχει αρμός διαστολής, ενώ στη δεύτερη, η σύνδεση των δύο ανοιγμάτων πραγματοποιείται με 

πλάκα συνέχειας. Συγκρίνεται η απόκριση της γέφυρας μετά την επιβολή στροφών και μετακινήσεων 

στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου. Τα συγκρίσιμα μεγέθη είναι η τάξη μεγέθους των ανεκτών 

μετακινήσεων και στροφών που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα, καθώς και ο προσδιορισμός των 

δομικών στοιχείων της γέφυρας που οδηγούνται πρώτα στην αστοχία. 

 Μετακίνηση κατά το διαμήκη άξονα της γέφυρας 

Η μέγιστη διαμήκης μετακίνηση που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα σύμφωνα με την πρώτη 

μελέτη είναι ίση με 0.73m, ενώ στη δεύτερη ισούται με 0.523m. Και στις δύο περιπτώσεις τα 

δομικά στοιχεία της γέφυρας που εμφανίζουν την πρώτη αστοχία είναι οι στύλοι του 

μεσοβάθρου. 

 Μετακίνηση κατά τον εγκάρσιο άξονα της γέφυρας 

Η μέγιστη ανεκτή μετακίνηση κατά τον εγκάρσιο άξονα είναι αρκετά μεγάλη και δεν θεωρείται 

κρίσιμη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους δύο διαφορετικά αριθμητικά προσομοιώματα. 

Δεν είναι εφικτή η απόλυτη σύγκριση των αποτελεσμάτων λόγω του διαφορετικού τρόπου 

προσομοίωσης της σύνδεσης μεταξύ των δύο ανοιγμάτων. Στη πρώτη μελέτη προκύπτει ότι ο 

αρμός σύνδεσης είναι το πρώτο στοιχείο της γέφυρας που οδηγείται στην αστοχία, ενώ το 
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αμέσως επόμενο είναι τα εφέδρανα. Σύμφωνα με τη δεύτερη μελέτη όπου δεν λαμβάνεται 

υπόψη η αστοχία της πλάκας συνέχειας, καθώς θεωρείται πως δεν προσδίδει ιδιαίτερη 

δυσκαμψία στο σύνολο της κατασκευής και μπορεί να επισκευαστεί εύκολα, τα εφέδρανα 

αποτελούν τα στοιχεία που αστοχούν πρώτα. Επομένως και στις δύο περιπτώσεις, τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα. 

 Στροφή περί το διαμήκη άξονα της γέφυρας 

Κατά την επιβολή της στροφής περί το διαμήκη άξονα της γέφυρας τα αποτελέσματα των δύο 

αριθμητικών προσομοιωμάτων δεν θεωρούνται απολύτως συγκρίσιμα λόγω του διαφορετικού 

τρόπου επιβολής της φόρτισης. Στην προηγούμενη μελέτη επιβλήθηκαν διαφορικές καθιζήσεις 

στους στύλους του μεσοβάθρου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεγάλων αξονικών εφελκυστικών 

δυνάμεων, ενώ στην παρούσα εργασία η επιβολή της διαμήκους στροφής γίνεται με την 

μεταβολή των κατακόρυφων αντιδράσεων στη βάση των στύλων. 

 Στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα της γέφυρας 

Η μέγιστη στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα στην πρώτη 

μελέτη είναι 0.06rad ενώ στην παρούσα μελέτη υπολογίζεται σε 0.034rad, επομένως η τάξη 

μεγέθους της ανεκτής στροφής είναι η ίδια και στις δύο μελέτες. Τα στοιχεία που οδηγούνται 

πρώτα στην αστοχία με βάση τα δύο αριθμητικά μοντέλα είναι οι στύλοι του μεσοβάθρου. 

Παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση μεταξύ των δύο μελετών.  

Συμπερασματικά, η τάξη μεγέθους των μετακινήσεων και στροφών που μπορεί να παραλάβει η 

γέφυρα είναι ίδια και στις δύο μελέτες, επομένως και οι δύο θεωρήσεις συγκεντρωμένης και 

κατανεμημένης πλαστικότητας φτάνουν σε παρόμοια αποτελέσματα. Ωστόσο, κρίνεται ακριβέστερη η 

παραδοχή της κατανεμημένης πλαστικότητας καθ’ ύψος των στύλων, καθώς και οι μη γραμμικές 

αναλύσεις που συμπεριλαμβάνουν μη γραμμικότητα γεωμετρίας και υλικού για όλα τα στοιχεία της 

κατασκευής. 



166  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Διπλωματική εργασία Βασιλικής Καϋμενάκη  Ε.Μ.Π. 2014 

 



 

Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους 

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

9.1 Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της απόκρισης μεταλλικής τοξωτής 

γέφυρας δύο ανοιγμάτων κατά την επιβολή μετακινήσεων και στροφών στη βάση του μεσοβάθρου 

λόγω ρευστοποίησης των υποκείμενων εδαφικών σχηματισμών. Εξετάζεται ένας νέος τρόπος 

θεμελίωσης γεφυρών που περιλαμβάνει τη χρήση επιφανειακής θεμελίωσης και την εκμετάλλευση του 

ρευστοποιήσιμου εδάφους ως συστήματος φυσικής σεισμικής μόνωσης, με αποτέλεσμα τη μείωση της 

έντασης που φτάνει στην ανωδομή και τη μείωση του κόστους θεμελίωσης συγκριτικά με τη μέθοδο 

βαθιάς θεμελίωσης με πασσάλους που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ένα από τα βασικότερα 

μειονεκτήματα της παραπάνω μεθόδου είναι οι αυξημένες μετακινήσεις και στροφές που 

αναπτύσσονται στη βάση των βάθρων. Με αφορμή το παραπάνω μειονέκτημα ορίζεται ο στόχος της 

εργασίας που είναι ο προσδιορισμός των ανεκτών μετακινήσεων και στροφών που μπορεί να 

παραλάβει η γέφυρα χωρίς να αστοχήσει.  

Η γέφυρα που μελετάται αποτελείται από δύο αμφιέρειστα ανοίγματα θεωρητικού μήκους 42.00m το 

καθένα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πλάκα συνέχειας. Το θεωρητικό πλάτος του 

καταστρώματος ισούται με 14.70m. Το κατάστρωμα της γέφυρας είναι σύμμικτο και το κάθε άνοιγμα 

αποτελείται από δύο κύριες δοκούς και δεκαεφτά διαδοκίδες. Κάθε κύρια δοκός αναρτάται από ένα 

τόξο με τη χρήση αναρτήρων ενώ τα δύο τόξα του κάθε ανοίγματος συνδέονται μεταξύ τους με 

εγκάρσια και διαγώνια μέλη δυσκαμψίας. Το ύψος των τόξων είναι ίσο με 10.00m. Οι δοκοί, οι 

διαδοκίδες, τα τόξα και οι σύνδεσμοι δυσκαμψίας έχουν κατασκευαστεί από δομικό χάλυβα. Το 

μεσόβαθρο αποτελείται από τη δοκό έδρασης και τρεις στύλους κυκλικής συμπαγούς διατομής από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει ύψος 10m συμπεριλαμβανομένης της δοκού έδρασης. Τα ακρόβαθρα 

θεωρούνται πολύ δύσκαμπτα σε σχέση με τη γέφυρα και γι’ αυτό λαμβάνονται υπόψη ως ακλόνητα.  

Στην παρούσα εργασία μορφώνεται το αριθμητικό προσομοίωμα με τη χρήση του λογισμικού 

πεπερασμένων στοιχείων ADINA 8.5.0 και εκτελούνται μη γραμμικές αναλύσεις έχοντας λάβει υπόψη 

τη μη γραμμική συμπεριφορά γεωμετρίας και υλικού. Η μη γραμμική συμπεριφορά των στύλων του 

μεσοβάθρου από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει προσομοιωθεί με τη χρήση διαγραμμάτων ροπών – 

καμπυλοτήτων. Στη γέφυρα ασκούνται τρεις βασικές φορτίσεις συμπεριλαμβανομένων του ίδιου 

βάρους της κατασκευής, των πρόσθετων μόνιμων φορτίων του καταστρώματος και των 

επιβαλλόμενων μετακινήσεων ή στροφών. Μελετάται η απόκριση της γέφυρας σε τρεις φάσεις, 

δηλαδή στο τέλος της επιβολής της κάθε φόρτισης, ενώ η κάθε φόρτιση προστίθεται στην 

προηγούμενη. Ταυτόχρονα, μετά την επιβολή του συνόλου των κατακόρυφων φορτίων συγκρίνεται η 

απόκριση της γέφυρας με διαφορετικό λογισμικό και επιβεβαιώνεται η σωστή προσομοίωσή της. 
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Παρακολουθείται η συμπεριφορά των στύλων του μεσοβάθρου, των μεταλλικών στοιχείων της 

ανωδομής και των εφεδράνων κατά τη διάρκεια επιβολής των φορτίσεων. Ωστόσο, δεν διερευνάται η 

συμπεριφορά των στοιχείων της γέφυρας που θεωρούνται εύκολα επισκευάσιμα ή αντικαταστάσιμα, 

χωρίς να προσδίδουν ιδιαίτερη δυσκαμψία στο μεταλλικό φορέα της ανωδομής και στο μεσόβαθρο, 

όπως η πλάκα συνέχειας και οι αρμοί. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν αστοχία σε 

χαμηλές τιμές επιβαλλόμενων μετακινήσεων και στροφών, ωστόσο δεν επιφέρουν κατάρρευση της 

γέφυρας. Παράλληλα, δεν μελετάται η απόκριση της δοκού έδρασης καθώς είναι αρκετά δύσκαμπτη 

και δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις επιβαλλόμενες μετακινήσεις και στροφές. 

Μετά το τέλος της επιβολής των μετακινήσεων και στροφών, προσδιορίζονται τα δομικά στοιχεία που 

οδηγούνται πρώτα στην αστοχία και καθορίζεται η μέγιστη τιμή των μετακινήσεων και στροφών που 

μπορεί να παραλάβει η γέφυρα. Ταυτόχρονα, καθορίζονται δείκτες βλάβης για κάθε στοιχείο που 

μελετάται. Κρισιμότερη θεωρείται η διαμήκης μετακίνηση καθώς λαμβάνει και τη μικρότερη τιμή, 

περίπου ίση με 0.5m. Οι τιμές της εγκάρσιας μετακίνησης και καθίζησης που μπορεί να παραλάβει η 

γέφυρα είναι αρκετά μεγάλες, περίπου ίσες με 2.5m, δηλαδή 5 φορές μεγαλύτερες από την τιμή της 

διαμήκους μετακίνησης. Οι στροφές κατά τη διαμήκη και την εγκάρσια έννοια που μπορεί να ανεχθεί η 

γέφυρα λαμβάνουν τις τιμές 0.025rad και 0.034rad, αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η γέφυρα μπορεί να παραλάβει μεγάλες μετακινήσεις και στροφές χωρίς 

να οδηγείται σε καταστροφική αστοχία. Τα όρια των μετακινήσεων και στροφών αξιολογούνται ως 

επαρκώς μεγάλα σε σύγκριση με τις πιθανές εδαφικές μετακινήσεις και στροφές για συνήθη τεχνικά 

έργα και εξίσου μεγάλα σε σχέση με τις αναμενόμενες τιμές μετακινήσεων και στροφών λόγω 

ρευστοποίησης με εξαίρεση τη διαμήκη μετακίνηση που είναι και η πιο κρίσιμη. 

Η διπλωματική αυτή διεξάγεται στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος “ΘΑΛΗΣ” με τίτλο 

«Πρωτότυπος σχεδιασμός βάθρων γεφυρών σε ρευστοποιήσιμο έδαφος με χρήση φυσικής σεισμικής 

μόνωσης» και με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γ. Δ. Μπουκοβάλα. Μέρος της διπλωματικής 

εργασίας παρουσιάστηκε στο 8ο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών που διεξήχθη στην Τρίπολη στις 2-

4 Οκτωβρίου 2014, με τίτλο “Αποτίμηση της ευαισθησίας μεταλλικής τοξωτής γέφυρας σε 

επιβαλλόμενες οριζόντιες εδαφικές μετακινήσεις” και με συγγραφείς τους Β. Καϋμενάκη, Ι. 

Βασιλοπούλου, Χ. Ι. Γαντέ και Γ. Δ. Μπουκοβάλα. 

9.2 Συμπεράσματα 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο δίνονται κάποια βασικά συμπεράσματα ύστερα από την επιβολή των 

μετακινήσεων και των στροφών στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου. Θεωρείται σκόπιμο να 

αναφερθεί ότι δεν εξετάζονται τα δομικά στοιχεία της γέφυρας που θεωρούνται εύκολα επισκευάσιμα 

όπως είναι η πλάκα συνέχειας και οι αρμοί. Λαμβάνεται όμως υπόψη η απόκριση των εφεδράνων 

καθώς αποτελούν μέρος της δυσκαμψίας της γέφυρας. 

 Κρισιμότερη θεωρείται η διαμήκης μετακίνηση καθώς έχει τη μικρότερη τιμή. 

 Η μέγιστη διαμήκης μετακίνηση που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 0.523m, η 

ανάλυση σταματάει λόγω εμφάνισης καμπτικής αστοχίας στη βάση των ακραίων στύλων του 

μεσοβάθρου, ενώ τα μεταλλικά στοιχεία και τα εφέδρανα παραμένουν στον ελαστικό κλάδο 

στην καμπύλη συμπεριφοράς. 

 Κατά την επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης τα εφέδρανα μεσοβάθρου και ακροβάθρου 

αστοχούν διατμητικά όταν η τιμή της μετακίνησης στη βάση των στύλων του μεσοβάθρου 

λαμβάνει την τιμή 2.32m. Η παραπάνω τιμή της εγκάρσιας μετακίνησης θεωρείται αρκετά 

μεγάλη. Οι στύλοι έχουν εισέλθει στο μη γραμμικό κλάδο στην καμπύλη συμπεριφοράς, ενώ τα 

μεταλλικά στοιχεία παραμένουν πολύ χαμηλά στον ελαστικό κλάδο σημειώνοντας τη μικρότερη 

καταπόνηση. 
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 Η μέγιστη καθίζηση που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 2.58m. Η πρώτη αστοχία 

εντοπίζεται στα εφέδρανα των ακροβάθρων λόγω μεγάλης στροφής περί τον εγκάρσιο άξονα 

της γέφυρας. Από τα μεταλλικά στοιχεία, οι κύριες δοκοί εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 

καταπόνηση έχοντας ξεπεράσει το όριο διαρροής, ενώ τα υπόλοιπα μεταλλικά μέλη παραμένουν 

στον ελαστικό κλάδο. Οι στύλοι του μεσοβάθρου εμφανίζουν πολύ μικρή καταπόνηση καθώς με 

την επιβολή της καθίζησης μετατοπίζονται κατακόρυφα χωρίς να προβάλλουν αντίσταση. Το 

μέγεθος της ανεκτής καθίζησης θεωρείται αρκετά μεγάλο και είναι πολύ πιθανή η εμφάνιση 

λειτουργικών προβλημάτων στη γέφυρα, όπως στην πλάκα συνέχειας και τους αρμούς, στοιχεία 

τα οποία δεν διερευνούνται στην παρούσα εργασία. 

 Στην περίπτωση επιβαλλόμενης στροφής περί το διαμήκη άξονα, η ανάλυση σταματάει λόγω 

εμφάνισης καμπτικής αστοχίας στην κορυφή των ακραίων στύλων του μεσοβάθρου όταν η τιμή 

της στροφής είναι ίση με 0.025rad (1.4ο). Τα μεταλλικά στοιχεία της ανωδομής και τα εφέδρανα 

δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη καταπόνηση παραμένοντας στον ελαστικό κλάδο στην καμπύλη 

συμπεριφοράς. 

 Κατά την επιβολή της στροφής κατά τον εγκάρσιο άξονα της γέφυρας, η πρώτη αστοχία 

εντοπίζεται στη βάση των ακραίων στύλων του μεσοβάθρου και η μέγιστη στροφή περί τον 

εγκάρσιο άξονα που μπορεί να παραλάβει η γέφυρα είναι ίση με 0.034rad (1.95ο). Τα μεταλλικά 

μέλη της ανωδομής και τα εφέδρανα δεν αναπτύσσουν σημαντική καταπόνηση και μέχρι το 

τέλος της ανάλυσης η μέγιστη απόκριση τους βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο. 
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