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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την αποτίμηση υφιστάμενης γέφυρας που βρίσκεται 

στα Αφάντου της Ρόδου και είναι κατασκευασμένη στις αρχές της δεκαετίας του 1970, και στην οποία 

παρατηρήθηκε σημαντικό βέλος. Στη συνέχεια γίνονται έλεγχοι σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες για νέο 

φορέα που προτείνεται να κατασκευαστεί στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας. Συγκεκριμένα: 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης γέφυρας καθώς και οι 

βλάβες που αυτή παρουσιάζει. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η διερεύνηση τόσο των άγνωστων στοιχείων της γέφυρας, όσο και 

η αιτιολόγηση των βλαβών που παρατηρήθηκαν σε αυτήν. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διάφορα φορτία και οι συνδυασμοί τους που χρησιμοποιούνται 

στον σχεδιασμό γεφυρών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο του Ευρωκώδικα 2 που αφορά σε κατασκευές 

οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος, καθώς και τα θεωρητικά στοιχεία των ελέγχων που 

επακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο νέος προτεινόμενος φορέας, καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι 

υπό τους διάφορους συνδυασμούς φορτίσεων, πλην των σεισμικών.  

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται ο αντισεισμικός έλεγχος της νέας γέφυρας μέσω ιδιομορφικής ελαστικής 

ανάλυσης, στατικών ανελαστικών αναλύσεων (pushover) και δυναμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο γένεται μια συνοπτική ανακεφαλαίωση της εργασίας, παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτήν και γίνεται μια πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση των 

διάφορων εναλλακτικών στην κατασκευή παρόμοιων γεφυρών.  
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ABSTRACT 

The present diploma thesis deals with the evaluation of an existing bridge located in Afandou, Rhodes, 

built in the early 1970s and in which a significant deformation at the midspan was observed. 

Subsequently, checks are carried out in accordance with the Eurocodes for a new bridge, proposed to 

be constructed in the place of the existing one. Specifically: 

The first chapter presents the features of the existing bridge and the damage-problems it presents. 

The second chapter attempts to investigate both the unknown elements of the bridge and the 

justification of the faults observed in it.  

In the third chapter the different loads and their combinations used in the design of bridges according 

to Eurocode 1 are presented.  

The fourth chapter provides the theoretical background of Eurocode 2 related to reinforced and 

prestressed concrete structures, as well as the various design checks used in chapter five. 

In the fifth chapter the new proposed bridge is presented, as well as the results of the necessary 

checks under the different load combinations, other than the seismic ones. 

The sixth chapter deals with seismic assessment of the new bridge by means of elastic response 

spectrum analysis, static pushover and dynamic analyses of time histories.  

Finally, the seventh chapter summarizes the work done in the currents thesis, presents the 

conclusions drawn from it and makes a proposal for further investigation of the various alternatives to 

the construction of similar bridges.  
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 Περιγραφή Εξεταζόμενης Γέφυρας  

Η υπό μελέτη γέφυρα βρίσκεται στην κωμόπολη Αφάντου της Ρόδου. Συγκεκριμένα είναι μέρος του 

οδικού δικτύου που συνδέει την κωμόπολη με την παραλιακή οδό στα Ανατολικά και την ομώνυμη 

παραλία, καθώς αποτελεί διάβαση της επαρχιακής οδού Ρόδου-Λίνδου που παρεμβάλλεται ενδιάμεσα. 

Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και διαθέτει μία λωρίδα 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων έκαστη και συνολικό πλάτος έντεκα (11) 

μέτρων. Το συνολικό μήκος του φορέα ανωδομής είναι 56.30m και αποτελείται από τρία (3) 

ανοίγματα καθαρού μήκους (μεταξύ παρειών βάθρων) 7.45–38.40–7.45m και θεωρητικά μήκη 8.20–

39.90–8.20m. Το κεντρικό άνοιγμα διέρχεται πάνω από την Ε.Ο. ενώ τα ακραία πάνω από τα πρανή 

της άνω διερχόμενης οδού. 

Το στατικό σύστημα του φορέα ανωδομής είναι ισοστατική αμφιπροέχουσα δοκός. Η έδραση επί των 

μεσοβάθρων γίνεται μέσω δύο (2) ελαστομεταλλικών εφεδράνων ανά βάθρο. Οι διαστάσεις των 

εφεδράνων είναι 80cm x 80cm και έχουν πάχος περί τα 15cm. Στα ακρόβαθρα αξίζει να επισημανθεί 

ότι δεν υπάρχει έδραση της πλάκας ανωδομής επ΄ αυτών, συνεπώς το κάθε ακραίο προέχον τμήμα 

του φορέα παραμένει πρόβολος. Όσον αφορά την προένταση, αυτή βρίσκεται μόνο στο μεσαίο 

άνοιγμα της γέφυρας και η αγκύρωση γίνεται πιθανώς μέσω αναδυόμενων τενόντων στις περιοχές 

των μεσοβάθρων. 

Η διατομή του φορέα ανωδομής είναι πλήρης πλάκα με προβόλους που φέρουν τα πεζοδρόμια της 

γέφυρας. Το μήκος των προβόλων που φέρουν τα πεζοδρόμια είναι 2.50m. ενώ το πλάτος του κάτω 

πέλματος της πλάκας είναι 5.00m. Το συνολικό πάχος του φορέα ανωδομής στον άξονα της άνω 

διάβασης (συμπεριλαμβανομένου του πάχους των ασφαλτικών επιστρώσεων) μετρήθηκε ίσο με 

1.40m. Επί των πεζοδρομίων υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από 

τρεις μεταλλικούς σωλήνες με ορθοστάτες ανά περίπου 1.50m από πρότυπες μεταλλικές δοκούς «Ι».  

Τα μεσόβαθρα είναι τοιχοειδούς ορθογωνικής μορφής, σταθερού πάχους 1,50m. και μεταβλητού 

πλάτους. Στην κορυφή τους το πλάτος αντιστοιχεί στο πλάτος του κάτω πέλματος της πλάκας και 

είναι ίσο με 5.00m. ενώ στη βάση τους, έως τη θέση που είναι ορατή, το πλάτος μειώνεται σε περίπου 

4.00m. Το ορατό ύψος των μεσοβάθρων είναι περίπου 4.75m. 

Να σημειωθεί ότι ελλείψει κατασκευαστικών σχεδίων και μελέτης της συγκεκριμένης γέφυρας, δεν 

υπάρχουν στοιχεία για την ποιότητα του σκυροδέματος, την κατηγορία οπλισμού και τον τρόπο 

όπλισης, την προένταση καθώς και τους κανονισμούς με τους οποίους επιλύθηκε. Ωστόσο, μέσω επί 

τόπου δοκιμών και εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν και περιλαμβάνουν: α) 

μακροσκοπικό έλεγχο της ποιότητας του χάλυβα, β)μετρήσεις του πάχους επικάλυψης, γ) 
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κρουσιμετρήσεις, δ) μετρήσεις ταχύτητας υπερήχων εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα σχετικά με τα 

υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: 

 

Πίνακας 1.1 Κατηγορίες χάλυβα και σκυροδέματος βάθρων και ανωδομής 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1 Φωτογραφία της εξεταζόμενης γέφυρας στα Αφάντου Ρόδου (φωτ. Ι. Λεπίδας ΠΜ, Λεπίδας 

Ι. Σπινάσας Ι. ΕΕ) 

1.2 Περιγραφή Προβλημάτων-Βλαβών 

Η γέφυρα παρουσιάζει μακροσκοπικά εμφανές βέλος, πιθανώς αυξανόμενο με την πάροδο των 

χρόνων, το οποίο, έπειτα από μετρήσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι της τάξης των 20cm στο μέσον και 

των 10cm στα άκρα (προς τα πάνω – γεγονός που μαρτυρά και την στατική λειτουργία της ανωδομής 

ως αμφιπροέχουσας δοκού). Η εξέλιξη του βέλους στον χρόνο δεν μας είναι γνωστή, καθώς δεν 

υπάρχουν μετρήσεις του πέραν της αυτοψίας που έγινε 40 χρόνια περίπου μετά την κατασκευή της 

γέφυρας.  Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις λειτουργικότητας ορίζουν μέγιστο βέλος κάμψης ίσο με l/250 

υπό τα φορτία λειτουργικότητας, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση 16cm. 

 Επιπλέον, στο κάτω πέλμα του φορέα παρατηρούνται εγκάρσιες στον διαμήκη άξονα της γέφυρας 

τριχοειδείς ρωγμές της τάξεως των 0,2-1,0 mm οι οποίες αναπτύσσονται ανά 1,0-1,50m περίπου, ενώ 

στο τοίχωμα του φορέα στην πλευρά προς Ρόδο παρατηρήθηκαν στην θέση της στήριξης λοξές 

ρωγμές που εκκινούν από την κάτω παρειά του φορέα και ανέρχονται προς την πάνω παρειά.  

Οπτικά, μπορούν να παρατηρηθούν επίσης σε σημεία της κάτω παρειάς στοιχεία διορθωτικών 

επεμβάσεων επικάλυψης των οπλισμών αλλά και σημεία όπου οι οπλισμοί έχουν αποκαλυφθεί, καθώς 

και απόθεση αλάτων, με τη σύγχρονη δημιουργία λευκών κηλίδων, οι οποίες δημιουργούνται από τα 

  Κατηγ. σκυροδέματος Κατηγ. χάλυβα οπλισμού 

Ανωδομή B225 St ΙII - S400 

Βάθρα B200 St I - S220 
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άλατα του σκυροδέματος, υπό την επίδραση των ομβρίων του καταστρώματος. Η αποχέτευση των 

ομβρίων γίνεται μέσω της κατά μήκος κλίσης της γέφυρας, ίσης περίπου με 2%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος μήκους ανοίγματος προς ύψος διατομής (με παραδοχή ύψους 

ασφαλτικών 10cm) είναι 40/1.3, δηλαδή 30.7, με συνήθεις επιλεγόμενες τιμές κοντά στο 20. 

 

 

Εικόνα 1.2 Εμφανές μακροσκοπικά βέλος της εξεταζόμενης γέφυρας (φωτ. Ι. Λεπίδας ΠΜ, Λεπίδας Ι. 

Σπινάσας Ι. ΕΕ) 

1.3 Αιτιολόγηση Βλαβών 

Η ύπαρξη τόσο μεγάλου βέλους στο μέσον της γέφυρας υπό τα μόνιμα φορτία και μόνο μαρτυρά 

απώλεια προέντασης πέρα από το αναμενόμενο για έργο ηλικίας 40 περίπου ετών ή κάποιο άλλο 

πρόβλημα που οδήγησε σε αυτού του μεγέθους την παραμόρφωση. Η ακριβής αιτία αυτού του μη-

φυσιολογικού βέλους δεν μπορεί να μας είναι γνωστή, ελλείψει στοιχείων που αφορούν τόσο την 

υλοποιηθείσα προένταση όσο και την εξέλιξη του βέλους κατά το πέρασμα του χρόνου. Πιθανοί λόγοι 

θα μπορούσαν να είναι κάποια κατασκευαστική αστοχία, όπως υποχώρηση κάποιου τμήματος του 

καλουπιού κατά τη σκυροδέτηση, αστοχία αγκύρωσης σε μέρος της προέντασης, διάβρωση των 

τενόντων με την πάροδο του χρόνου ή και κάποιος συνδυασμός των ανωτέρω μαζί με τη φυσιολογική 

απώλεια προέντασης λόγω μακροχρόνιων απωλειών και την αύξηση του βέλους λόγω ερπυστικών 

φαινομένων. Ωστόσο, η περίπτωση αύξησης του βέλους με την πάροδο του χρόνου μαρτυρά τη 

σταδιακή απώλεια προέντασης, καθώς τα ερπυστικά φαινόμενα έχουν ολοκληρώσει τη δράση τους σε 

έργο τέτοιας ηλικίας.  

Συγκεκριμένα, η διάβρωση του χάλυβα οπλισμού ή προέντασης μπορεί να πραγματοποιείται 

 

 από την ενανθράκωση του σκυροδέματος, η οποία ρίχνει το pH  (από 12.5 περίπου σε 

9) και προκαλεί αποπαθητικοποίηση του χάλυβα, με αποτέλεσμα την αντίδραση των 
χλωριόντων με τον χάλυβα και την διάβρωση του 

 από την εισχώρηση ιόντων χλωρίου, τα οποία προκαλούν σε συγκεντρώσεις 

μεγαλύτερες του 0.4-0.6% του βάρους του τσιμέντου διάτρηση του προστατευτικού 
στρώματος του χάλυβα. Τα ιόντα χλωρίου μπορεί να προέρχονται από αδρανή, από 

το θαλασσινό νερό, από χλωριούχα άλατα ή και από την ατμόσφαιρα 
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Η παρουσία λευκών κηλίδων σε όλη την κάτω παρειά της γέφυρας, καθώς και η δημιουργία στήλης 

άλατος περί το μέσον του φορέα, σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία αποχετευτικού συστήματος, 

μαρτυρά τη διήθηση νερού διαμέσου του φορέα. Συνεπώς η πιθανότητα εισχώρησης ιόντων χλωρίου 

στο εσωτερικό και η διάβρωση των τενόντων προέντασης αλλά και των οπλισμών κρίνεται σημαντική.  

Η απώλεια μεγάλου μέρους της προέντασης του φορέα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την στατική 

επάρκειά του, καθώς μειώνει την φέρουσα ικανότητα του και εγκυμονεί κίνδυνο κατάρρευσης υπό 

κλάσμα των φορτίων που έχει μελετηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της εποχής.   

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες των κηλίδων και της στήλης άλατος, όπως καταγράφηκαν 

κατά την αυτοψία, καθώς και ενδεικτικά φωτογραφίες αποφλοίωσης σκυροδέματος και διάβρωσης 

χαλύβων οπλισμού και προέντσης από ροή νερού. 

 

                                    

Εικόνες 1.3 Αριστερά: Λευκές κηλίδες στην κάτω παρειά της γέφυρας και διορθωτικές επεμβάσεις 

επικάλυψης οπλισμών. Δεξιά: Στήλη άλατος στο μέσο της γέφυρας (φωτ. Ι. Λεπίδας ΠΜ, Λεπίδας Ι. 

Σπινάσας Ι. ΕΕ) 
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Εικόνα 1.4 Αποφλοίωση σκυροδέματος και διάβρωση οπλισμών και τενόντων στην απόληξη 
υδρορροής (φωτ. γέφυρας Αξιού, Γιαννέλος Χ. ΠΜ, Καλλίεργος ΟΤΜ) 

 

 

 

Εικόνα 1.5 Αποφλοίωση σκυροδέματος και διάβρωση οπλισμών και τενόντων στην απόληξη 

υδρορροής (φωτ. γέφυρας Αξιού, Γιαννέλος Χ. ΠΜ, Καλλίεργος ΟΤΜ)     
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2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

2.1 Προσομοίωση 

Η προσομοίωση της γέφυρας έγινε στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Sofistik. O φορέας της 

ανωδομής καθώς και τα βάθρα προσομοιάστηκαν με στοιχεία δοκού (beam elements) με 

διακριτοποίηση ανά 0.75m. Tα εφέδρανα προσομοιάστηκαν με ελατήρια στις τρεις κύριες διευθύνσεις. 

 

 

Σχήμα 2.1 Προσομοίωση γέφυρας Αφάντου στο Sofistik 

2.2 Προένταση 

Ελλείψει στοιχείων για την προένταση, γίνεται ανάλυση για τον προσδιορισμό της, σύμφωνα με τον 

κανονισμό της εποχής. Πριν την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων, η μελέτη έργων προεντεταμένου 

σκυροδέματος γινόταν σύμφωνα με τον DIN 4227. Συγκεκριμένα ο κανονισμός ορίζει: 

 

 Για τον συνδυασμό 1.0*(μόνιμα) + 1.0*(κινητά), η μέγιστη εφελκυστική τάση δεν πρέπει να 

ξεπερνά την τιμή fctm 

 Για τον συνδυασμό 1.0*(μόνιμα) + 0.5*(κινητά), η διατομή πρέπει να βρίσκεται εξ’ 

ολοκλήρου σε θλίψη 
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Τα φορτία κυκλοφορίας για τον σχεδιασμό οδογεφυρών υπολογίζονταν, σχεδόν κατ’ 

αποκλειστικότητα, σύμφωνα με την κλάση 60/30t του DIN 1072. Η επιφάνεια του καταστρώματος 

χωρίζεται ως εξής:  

 

 Στην κύρια λωρίδα πλάτους 3m 

 Στην δευτερεύουσα λωρίδα πλάτους 3m ή όσο είναι το υπόλοιπο του καταστρώματος, αν το 

πλάτος του είναι μικρότερο από 6m 

 Στο υπόλοιπο της επιφάνειας 

 

Τα φορτία κυκλοφορίας είναι τα εξής: 

 

 Κύρια λωρίδα 

- Όχημα βάρους 60t, με μήκος 6m και πλάτος (όσο της λωρίδας), με 3 άξονες 

τροχών ανά 1.5m. Ο κάθε άξονας θεωρείται ότι έχει δύο τροχούς σε απόσταση 
2m μεταξύ τους κατά το πλάτος του οχήματος, με φορτίο 100 KN ανά τροχό. Το 

όχημα αυτό ονομάζεται κύριο όχημα 

- Ομοιόμορφο φορτίο q1=5 KN/m2  σε όλο το μήκος της κύριας λωρίδας μπροστά 
και πίσω από το κύριο όχημα 

  Δευτερεύουσα λωρίδα 

- Όχημα βάρους 30t (δευτερεύον όχημα), όμοιο καθ’ όλα με το κύριο όχημα των 
60t εκτός από το βάρος ανά τροχό (50 KN). Το δευτερεύον όχημα θεωρείται ότι 

βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κύριο κατά το πλάτος της γέφυρας 
- Ομοιόμορφο φορτίο q2=3 KN/m2 μπροστά και πίσω από το δευτερεύον όχημα 

 

Η ένταση που προκύπτει από τη φόρτιση της κύριας λωρίδας (ή ισοδύναμα το φορτίο του κύριου 

οχήματος και το ομοιόμορφο φορτίο q1) πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή ταλάντωσης φ=1.4-

0.008*L ≥ 1. Αν το άνοιγμα της γέφυρας, ή γενικότερα η απόσταση μεταξύ των δυο σημείων 

μηδενισμού της γραμμής επιρροής που μας ενδιαφέρει, ξεπερνά τα 30m, επιτρέπεται η απλοποίηση 

του κύριου οχήματος ως ομοιόμορφο φορτίο 33.3 KN/m2 και του δευτερεύοντος ως ομοιόμορφο 

φορτίο 16.7 KN/m2. Στο υπόλοιπο κατάστρωμα της γέφυρας, όσο πλάτος έχει, καθώς και στα 

πεζοδρόμια, λαμβάνεται ομοιόμορφο φορτίο qr=3 KN/m2 

Η θέση της κύριας λωρίδας στο πλάτος του καταστρώματος πρέπει να είναι η δυσμενέστερη για το 

εντατικό μέγεθος που μας ενδιαφέρει. Η δευτερεύουσα λωρίδα τοποθετείται δίπλα της, εκτός αν αυτό 

δεν είναι δυσμενές, οπότε αυτή δεν τοποθετείται καθόλου. Το υπόλοιπο του πλάτους φορτίζεται με 

φορτίο qr, για όσο πλάτος προκύπτει δυσμένεια για το υπόψιν εντατικό μέγεθος. Προφανώς αν η 

δράση των φορτίων σε κάποιο τμήμα της γέφυρας είναι ανακουφιστική, τότε δεν θεωρούνται ότι 

δρουν σ’ αυτό φορτία κυκλοφορίας. 

 

Υπολογισμοί 

Στην προκειμένη περίπτωση, όπου το κύριο άνοιγμα είναι 40m, επιτρέπεται η απλοποίηση του κύριου 

οχήματος ως κατανεμημένο φορτίο. Ο συντελεστής ταλάντωσης προκύπτει φ=1.4-0.008*40=1.08, 

άρα 

- Κύριο όχημα 33.3*1.08=36 KN/m2 
- Ομοιόμορφο φορτίο 5*1.08=5.4 KN/m2 

Τα πρόσθετα μόνιμα φορτία λαμβάνονται ως εξής: 

- Κατάστρωμα 3 KN/m2 
- Πεζοδρόμια 4 KN/m2 + 2 KN/m μεταλλικό κιγκλίδωμα στην άκρη  

Η διάταξη των φορτίων κυκλοφορίας για τη μέγιστη ροπή στο άνοιγμα και τη διερεύνηση της 

προέντασης φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 
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Σχήμα 2.2 Διάταξη φορτίων κυκλοφορίας DIN 1072 για μέγιστη ροπή στο μέσον (εικόνα Sofistik) 

 

 

Σχήμα 2.3 Καμπτικές ροπές συνδυασμού ιδίου βάρους και πρόσθετων μόνιμων (εικόνα Sofistik) 
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Σχήμα 2.4 Καμπτικές ροπές για τον συνδυασμό Gολ +1.0 (UDL +TS) (εικόνα Sofistik)     

 

Οι ροπές που προέκυψαν από το Sofistik φαίνονται παρακάτω 

- Για τον συνδυασμό Gολ +1.0 (UDL +TS)     M=60326 KNm 
- Για τον συνδυασμό Gολ +0.5 (UDL +TS)     M=50986 KNm 

- Για τον συνδυασμό Gολ  = G + Gπρ                 Μ=43814 ΚΝm 
 

Οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της διατομής, όπως αυτά υπολογίστηκαν από το Sofistik 

φαίνονται παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 2.5 Γεωμετρία διατομής (εικόνα Sofistik) 

 

Πίνακας 2.1 Στατικά χαρακτηριστικά διατομής 

A (m2) Iy (m4) Iz (m4) yc (cm) zc (cm) ysc (cm) zsc (cm) E (Gpa) g (t/m) 

8.95 1.319 48.10 0.00 54.54 0.00 72.89 30 22.37 

 

Άρα προκύπτουν: 

- W1 = Is/ys1 = 1.319/0.755 = 1.747 m3 
- W2 = Is/ys2 = 1.319/0.545 = 2.420 m3 

Η απόδοση της προέντασης (με παραδοχή απόστασης του μέσου τένοντα από την κάτω ίνα 0.10m) 

για την κάτω και την πάνω ίνα της διατομής αντίστοιχα προκύπτει: 
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- [A1] = - 1/Ac – yp/W1 = - 1/8.95 – 0.655/1.747 = - 0.487 

- [A2] = - 1/Ac + yp/W2 = - 1/8.95 + 0.655/2.420 = 0.159 

  

Η μελέτη της διατομής θα γίνει σε στάδιο I, δηλαδή αρηγμάτωτη, με πλήρη προένταση, θεωρώντας 

το σκυρόδεμα Β225 αντίστοιχο του C16/20, δηλαδή με fctm=1.9 MPa. 

 

 Συνδυασμός για μόνιμα φορτία 

Αρχικά γίνεται διερεύνηση της απαιτούμενης προέντασης υπό το ίδιο βάρος και τα πρόσθετα μόνιμα 

φορτία: 

- σ1 =  Μg+g’ / W1 = 25078.99 ΚPa 

- σ2 = Μg+g’ / W2 = -18104.55 ΚPa 
 

Κάτω ίνα:  i)σ1 < 0 → 25078.99 – 0.487P < 0 → P > 51496.9 KN 

               ii)σ1 > 0.6fck → 25078.99 – 0.487P > -9600 → P < 71209.43 KN 

Πάνω ίνα:  i)σ2 > 0.6fck → -18104.55 + 0.159P > -9600 → P > 53487.73 KN 

               ii)σ2 < 0 → -18104.55 + 0.159P  < 0 → P < 113865.09 KN 

 

Σχήμα 2.6 Τάσεις για τον μόνιμο συνδυασμό φόρτισης 

 

 Συνδυασμός Gολ + 1.0 (UDL +TS)  

- σ1 = Μ / W1 = 33782.5 KPa 

- σ2 = Μ / W2 = -24387.6 KPa 

 

Κάτω ίναi)33782.5 - ω* [Α1] * P < fctm → 33782.5 - 0.85 * 0,487 * P < 1900 KPa → P > 77020.2 KN 

               ii)33782.5 - ω * [Α1] * P > 0.45fck  → 33782.5 - 0.85 * 0,487 * P >-7200 → P < 99003KN 

Πάνω ίνα: -24387.6 + ω * [Α2] * P > 0.45fck → -24387.6 + 0.85 * 0.159 * P >-7200 → P > 127174.2 

KN 
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Σχήμα 2.7 Τάσεις για τον συνδυασμό Gολ + 1.0(UDL +TS) 

 

 Συνδυασμός Gολ + 0.5 (UDL +TS)  

- σ1 = Μ / W1 = 29184.9 KPa 

- σ2 = Μ / W2 = -21068.6 KPa 

 

Κάτω ίνα:  i)29184.9 - ω * [Α1] * P < 0 → 29184.9 - 0.85 * 0,487 * P < 0 → P > 70503.4 KN 

               ii) 29184.9 - ω * [Α1] * P > 0.45fck  → 29184.9 - 0.85 * 0,487 * P >-7200 → P < 87896.8 

KN 

Πάνω ίνα: -21068.6 + ω * [Α2] * P > 0.45fck → -21068.6 + 0.85 * 0.159 * P >-7200 → P 

>102616.35 KN 

  

 

Σχήμα 2.8 Τάσεις για τον συνδυασμό Gολ + 0.5(UDL +TS) 
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Συγκεντρωτικά λοιπόν προκύπτει το διάγραμμα:  

 

Σχήμα 2.9 Συγκεντρωτικό διάγραμμα επιλογής προέντασης 

 

Γίνεται εμφανές ότι το παραπάνω διάγραμμα δεν συναληθεύει πουθενά. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό 

είναι αφ’ ενός η χαμηλή ποιότητα του σκυροδέματος και αφ’ εταίρου ο μεγάλος λόγος ανοίγματος / 

ύψος διατομής (30.7 με συνήθεις τιμές γύρω στο 20). Για την επίτευξη θλιπτικής τάσης μικρότερης 

του ορίου 0.45fck απαιτείται μεγάλη ποσότητα θλιβόμενου οπλισμού στο πάνω πέλμα. Για την 

προένταση ωστόσο θα επιλεχθεί δύναμη ίση με 71000 ΚΝ.              

Η παραπάνω επιλογή δύναμης προέντασης θα δημιουργήσει υπό τον συνδυασμό Gολ + 0.5 (UDL + 

TS) θλιπτική τάση στην πάνω ίνα της διατομής ίση με -21068.6 + 0.85 * 0.159 * 71000 = -11472.9 

KPa =0.72fck.      

2.3 Υπολογισμός Απωλειών για t = ∞ 

C - Ερπυσμός  

Ο συντελεστής ερπυσμού θα ληφθεί από το νομογράφημα του ΕΝ1992-1-1. Συγκεκριμένα, με τις 

παραδοχές 

- ΣΥ = 80% 

- Τσιμέντο τύπου Ν 
- ημέρα επιβολής προέντασης to=30d 

- h0=Ac/u=8.95/14.5=0.617 

- σκυρόδεμα C16/20 (~αντίστοιχο του Β225) 

 

προκύπτει φ(∞,30d) ≈ 2.1. Ωστόσο, επειδή οι επιβαλλόμενες θλιπτικές τάσεις στο σκυρόδεμα 

ξεπερνούν την τιμή 0,45fck(t0) στο χρόνο εφαρμογής της τάσης (συγκεκριμένα 0.60fck), ο ερπυσμός 

θεωρείται μη-γραμμικός και επιβάλλεται διόρθωση φκ(∞,30d)= φ(∞,30d) * e^(1.5*(κσ-0.45)) = 2.63, 

όπου κσ = σc/fck(to) = 0.60  
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Σχήμα 2.10 Νομογράφημα ΕΝ1992-1-1 για τον συντελεστή ερπυσμού 

 

Συστολή – S 

i. Αυτογενής  

βας = 1 - 𝑒−0.2√𝑡 = 1 - 𝑒−0.2√∞ ≈ 1 

εca(∞) = 2,5 ∙ (fck − 10) ∙ 10-6 = 2,5 ∙ (16 − 10) ∙ 10-6 = 1.5*10-5 

εca(t0) = eca(∞) * βας = 1.5*10-5 

ii. Ξήρανσης 

εcd,0 ≈ 0.32% 

Κh = 0.7 

βds = 
(𝑡−𝑡𝑠 )

(𝑡−𝑡𝑠)+0.04√ℎ𝑜^3
 = 1   

εcd(5y) = εcd,0 * Κh * βds = 0.0032 * 1 * 0.7 = 0.000224  

 

Πίνακας 2.2 Τιμές ανεμπόδιστης συστολής ξήρανσης εcd,0 για τσιμέντο τύπου Ν 

 

 

Πίνακας 2.3 Συντελεστής Κh που εξαρτάται από το ονομαστικό πάχος ho 
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iii. Συνολική 

εcs = εca + εcd ≈ 0.000239  

 

Χαλάρωση - R 

Αpi =  27.80cm2 το εμβαδόν χάλυβα/τένοντα 

μ = σp0/fpk = 0.85  

fpk = 1390 MPa 

p = 2.5 

Δσpr/σpi = 0.66 * p * e9.1μ * (t/1000)0.75(1-μ) * 10-5 = .66 * 2.5 * e9.1*0.85 * (500000/1000) 0.75*(1-0.85) * 

10-5 = 0.0484 → Δσpr = 0.07592 * 1181.5 = 89.69 MPa  

 

Συνολικές απώλειες για t = ∞ 

ΔΡC+S+R =  𝐴𝑝 ∗
𝜀𝑐𝑠∗𝐸𝑝+0.8∗𝛥𝜎𝑝𝑟+(

𝐸𝑝

𝐸𝑐𝑚
)∗𝜑(𝑡,𝑡0)∗𝜎𝑐𝑎𝑝

1+(
𝐸𝑝

𝐸𝑐𝑚
)∗(

𝐴𝑝

𝐴𝑐
)∗(1+

𝐴𝑐

𝐼𝑐
∗𝑦𝑐𝑝2)∗(1+0.8𝜑(𝑡,𝑡0))

       

όπου 

Αp = 71000 / (0.85 * 1390) = 600.93 cm2 

Ep = 195000 MPa 

Ecm = 1.05 * Ec = 30000 MPa 

ycp = 0.755 – 0.10 = 0.655 m 

σcap = -9291.67 KPa, η τάση του μέσου τένοντα υπό τον συνδυασμό G + P 

 

άρα, ΔΡC+S+R = 10921.24 KN ήτοι 15.38% φυσιολογική απώλεια προέντασης στο τέλος ζωής του 

έργου. 

Το ελαστικό βέλος (σε mm) που προκύπτει για τη φόρτιση Gολ + 0.85P φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

Σχήμα 2.11 Ελαστικό βέλος για τον συνδυασμό Gολ + 0.85P (εικόνα Sofistik) 

To ερπυστικό βέλος της γέφυρας, μετά τη λήξη των ερπυστικών φαινομένων, θα υπολογιστεί 

μειώνοντας το μέτρο ελαστικότητας των αρηγμάτωτων περιοχών της γέφυρας. Στην περίπτωση 
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πλήρους προέντασης θεωρούμε ότι ολόκληρη η γέφυρα δεν έχει ρηγματωθεί, συνεπώς το νέο μέτρο 

ελαστικότητας θα ληφθεί για όλη την ανωδομή  ίσο με Εcm / 3.112 = 30000 / 3.112 = 9640 MPa. Το 

ερπυστικό βέλος (σε mm) για τον συνδυασμό Gολ + 0.85P φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Σχήμα 2.12 Ερπυστικό βέλος για τον συνδυασμό Gολ + 0.85P (εικόνα Sofistik) 

 

Με δεδομένο ότι οι ερπυστικές παραμορφώσεις ολοκληρώνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους κατά 

τα πρώτα χρόνια λειτουργίας (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 75% των συνολικών ερπυστικών 

παραμορφώσεων ολοκληρώνονται κατά τον πρώτο χρόνο) και ότι η διάβρωση του χάλυβα χρειάζεται 

αρκετά χρόνια για να εκδηλωθεί, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το υπολειπόμενο βέλος των 105mm 

που χρειάζεται η γέφυρα για να φτάσει το μετρούμενο κατά την αυτοψία μπορεί να θεωρηθεί ως 

ελαστικό βέλος με μόνιμο φορτίο το ίδιο βάρος της κατασκευής. Ως συντηρητικότερο, επιλέγεται 

μειωμένο μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος κατά 50% λόγω ρηγμάτωσης. Τα βέλος που 

προκύπτει (σε mm) για το ανωτέρω μέτρο ελαστικότητας και για προένταση ίση με το 75% της 

αρχικής φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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   Σχήμα 2.13 Ελαστικό βέλος για τον συνδυασμό Gολ + 0.75P (εικόνα Sofistik) 

 

Συνεπώς το μετρούμενο βέλος των 20cm στο μέσο του ανοίγματος προκύπτει από συνολική απώλεια 

προέντασης της τάξης του 40%. 

2.4 Απομένουσα Φέρουσα Ικανότητα 

Οριακή Κατάσταση Αστοχία σε Κάμψη 

Καθώς ο τρόπος όπλισης μας είναι άγνωστος, θα πρέπει να υποτεθεί ένας ελάχιστος πιθανός οπλισμός 

της ανωδομής ώστε να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος σε κάμψη.  

Σύμφωνα με τον DIN4272 το ποσοστό ελάχιστου οπλισμού για διατομή σε κάμψη με ορθή θλίψη 

δίνεται από τη σχέση minμz = 0.4 * (fct/fs,y), δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση minμz = 0.4 * 

(1.9/400) = 0.0019. Αυτό το ποσοστό ανάγεται, στην περίπτωση που το ύψος της διατομής είναι 

μεγαλύτερο από 1.0m, σε εμβαδόν ίσο με Αcw = dw * ‘b, όπου dw = cnom + 7Φ, δηλαδή στην 

προκειμένη περίπτωση dw = 3mm +7 * 18mm = 143mm (με την υπόθεση χρήσης οπλισμού 

διαμέτρου Φ18), και Αcw ≈ 0.143 * 5.1 ≈ 14cm2. 

Ως δεύτερη απαίτηση από τον DIN4227 για τον περιορισμό του εύρους ρωγμών δίνεται το διάγραμμα 

Falkner το οποίο για εύρος w95 = 0.4mm και διάμετρο οπλισμών Φ18 δίνει minμz = 0.0077. Η τιμή 

αυτή ωστόσο προκύπτει μικρότερη από αυτήν για την τελική μέγιστη απόσταση οπλισμών για τον 

περιορισμό της ρηγμάτωσης, που για εύρος ρωγμής 0.4mm συνιστά μέγιστη απόσταση οπλισμών ίση 

με 150mm. 

Συνεπώς, η τελική τιμή του εφελκυόμενου χαλαρού οπλισμού προκύπτει ίση με As1 = (5000/150) * 

Αφ18 ≈ 86cm2 .     
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Σχήμα 2.14 Τάσεις στη διατομή υπό τον συνδυασμό G + P∞ 

 

Ecm = 30 GPa 

σκυρόδεμα C16/20 

Y1860 (διαρροή 1600MPa) 

Αp = 600.93 cm2 

 

Παραδοχή σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 (~B225) και μη διαβρωμένων τενόντων 

Οι τένοντες θα ληφθούν υπόψιν με το πλήρες εμβαδόν τους. Για την επίλυση της διατομής γίνεται 

απλοποίηση όσο αφορά την γεωμετρία της, θεωρώντας την ως ΄πλακοδοκό΄ με πλάτος πάνω 

πέλματος 11m, πάχος πέλματος 0.36m, πάχος κορμού 5.5m. Επίσης, γίνεται η παραδοχή ότι στη 

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας από κάμψη ο χάλυβας και των τενόντων προέντασης και των χαλαρών 

οπλισμών δεν έχει διαρρεύσει, δηλαδή: 

- Fs1 = Αs1 * εs1 * Es = 0.0086 * 
(1.25−𝑥)∗0.0035

𝑥
 * 2*107 

- Fp = Ap * εp * Ep = 0.0525 * 
(1.20−𝑥)∗0.0035

𝑥
 * 1.95*107 

Λόγω της απουσίας αξονικής θα ισχύει ότι Fc = Ft όπου Ft = Fs1 + Fp. Άρα : 

 

Ac * 0.85 * 0.8 * fck / 1.5 = 0.0086 * 
(1.25−𝑥)∗0.0035

𝑥
 * 2*107 + 0.0525 * 

(1.20−𝑥)∗0.0035

𝑥
 * 1.95*107 → 

→ 39893.15x2 + 14361.7x = 752.5 – 602x + 4299.75 – 3583.12x → 

→ 39893.15x2 + 18546.82x - 5052.25 = 0 → 

→ x = 0.21m 

  

Άρα Μrd = Fc * z = 11393.51 * 1.12 = 12760 KNm < MEd. Mάλιστα, η ροπή αντοχής είναι μικρότερη 

ακόμα και από τη ροπή που δημιουργούν τα μόνιμα φορτία της κατασκευής. Μπορούμε να 

συμπεράνουμε λοιπόν ότι η γέφυρα λειτουργεί σίγουρα υπό πολύ υψηλή τάση σκυροδέματος. Επίσης, 

για να μπορεί η γέφυρα να φέρει με ασφάλεια ακόμα και το ίδιο βάρος της απαιτείται είτε μεγάλη 

ποσότητα θλιβόμενου οπλισμού, γεγονός που δεν συνάδει με τις κατασκευαστικές συνήθειες της 

εποχής, είτε το σκυρόδεμα που μετρήθηκε κατά την κρουσιμέτρηση είναι χαμηλότερης κατηγορίας 

από την πραγματική. 

Συμπερασματικά, η επίλυση με μειωμένο εμβαδόν χάλυβα λόγω διάβρωσης θα έδινε ακόμα μικρότερη 

ροπή αντοχής.    

Παραδοχή σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 και μη-διαβρωμένων τενόντων 

Κάνοντας τις γεωμετρικές παραδοχές που έγιναν στην παραπάνω παράγραφο και, επιπλέον, 

υποθέτοντας σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 (τρεις κατηγορίες πάνω από αυτό που μετρήθηκε στην 
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κρουσιμέτρση) και διαρροή των οπλισμών κατά την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας σε κάμψη 

προκύπτει: 

- Fs1 = (400/1.15) * As1 = 2991.3 KN  

- Fp = 1390 * Ap = 83525.1 KN 

Το ύψος θλιβόμενης ζώνης, με διαδικασία ανάλογη με αυτήν στην παραπάνω ενότητα, προκύπτει x = 

0.75m. 

Άρα Μrd = Ft * z = 86516.4 * 0.90 = 77864.76 ΚΝm > ΜEd = 63026KNm (σχήμα 2.3) 

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

Λύνοντας την διατομή με διαφορετικές κατηγορίες σκυροδέματος, με πλήρη και απογειωμένη διατομή 

χάλυβα τενόντων προέντασης και κάνοντας την παραδοχή ύπαρξης ενός ελάχιστου εφελκυόμενου 

οπλισμού προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας: 

 

Πίνακας 2.4 Σύγκριση της ροπής αντοχής της διατομής με την δρώσα ροπή σε ΟΚΑ με την παραδοχή 

απομειωμένης και μη διατομής τενόντων. 

  

Μrd/Med 

  

πλήρης διατομή 
τενόντων 

απομειωμένη 
διατομή τενόντων 

Σκ
υ

ρ
ό

δ
εμ

α
 C16/20 0.202 0.175 

C20/25 0.355 0.321 

C25/30 1.084 1.041 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η διατομή με σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 (~C16/20) δεν 

επαρκεί για την ΟΚΑ χωρίς την τοποθέτηση χαλαρού οπλισμού. Αποδεκτά αποτελέσματα για την 

επίλυση σε κάμψη της διατομής του μέσου σε ΟΚΑ παίρνουμε για σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και 

άνω. 

 

Απομένουσα φέρουσα ικανότητα Σταδίου I 

Κάνοντας τις παραδοχές που περιεγράφηκαν παραπάνω σχετικά με τη δύναμη προέντασης και την 

κατηγορία σκυροδέματος, θα γίνει διερεύνηση για να προσδιοριστεί το ποσοστό της ροπής κάμψης 

της κλάσης 60/30 που είναι ικανή να φέρει η διατομή όντας αρηγμάτωτη. Ως μέγιστη θλιπτική τάση 

λαμβάνεται η τιμή fck/1.5=10666.67KPa και ως μέγιστη εφελκυστική η τιμή fctm=1900KPa, ενώ γίνεται 

η παραδοχή ότι δεν υπάρχει θλιβόμενος ή εφελκυόμενος χαλαρός οπλισμός. Η τιμή Μ που φαίνεται 

στο παρακάτω διάγραμμα αναφέρεται στην επιπλέον ροπή από κινητά φορτία. 
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   Σχήμα 2.15 Τάσεις για τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας της γέφυρας 

 

Κάτω ίνα:  σ1 < fctm → -9498.1 + Μ/1.74 < 1900 → Μ < 19832.7 KNm 

Πάνω ίνα:  σ2 > fck/1.5 → -6815.5 – M/2.42 > -10666.67 → M <  9319.83 KNm  

 

H ροπή Μ=9319.83 ΚΝm αντιστοιχεί στο 55% της ροπής που προκύπτει από τη δυσμενέστερη 

τοποθέτηση των φορτίων 60/30 για τη ροπή στο μέσο του ανοίγματος. Ωστόσο το παραπάνω 

νούμερο έχει προκύψει θέτοντας κάπως αυθαίρετα τα όρια των εφελκυστικών και θλιπτικών τάσεων 

έτσι ώστε η διατομή να παραμένει σε στάδιο Ι, δηλαδή αρηγμάτωτη και όχι σύμφωνα με τα όρια που 

θέτει ο DIN4227. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η κατασκευή, στην περίπτωση που η 

προένταση είναι ίση με την αρχικώς υποτεθείσα, δηλαδή χωρίς να έχει υποστεί κάποια απώλεια, είναι 

σε θέση να φέρει με ασφάλεια το 50% της συνολικής φόρτισης της κλάσης 60/30t. 

Μειώνοντας την προένταση κατά 40% οι τάσεις των ακραίων ινών υπό το ίδιο βάρος της ανωδομής 

προκύπτουν ίσες με σ1=4716ΚPa > fctm και σ2=-11331.15ΚPa < fck/1.5, πράγμα που σημαίνει ότι ο 

φορέας δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε υπό το ίδιο βάρος του, για τη δύναμη προέντασης και 

κατηγορίας σκυροδέματος που έγινε η επίλυση, χωρίς την χρήση μεγάλης ποσότητας εφελκυόμενου 

και θλιβόμενου οπλισμού, κάτι βέβαια που μας είναι άγνωστο. Συνεπώς επιβεβαιώνεται για ακόμα μια 

φορά τόσο ο κίνδυνος όσο και η αβεβαιότητα που αφορούν στη φέρουσα ικανότητα του φορέα. 

2.5 Ελαστική Ιδιομορφική Ανάλυση – Όπλιση Βάθρων 

Εφ’ όσον η γέφυρα στηρίζεται μόνο σε δύο βάθρα μέσω εφεδράνων, συνεπώς δεν έχει 

υπερστατικότητα άρα και περιθώριο δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων, θα γίνει ελαστική φασματική 

ανάλυση ώστε να προκύψουν οι οπλισμοί των βάθρων, καθώς τα κατασκευαστικά σχέδια της γέφυρας 

δεν είναι διαθέσιμα. 

Γνωρίζουμε για τα εφέδρανα ότι είναι ελαστομεταλλικά διαστάσεων 80*80*15cm έκαστο, ενώ 

υπάρχουν δύο σε κάθε βάθρο. Συνεπώς, υποθέτοντας μέτρο διάτμησης G=1.2MPa και πάχος 

ελαστομερούς h=10cm, η οριζόντια δυσκαμψία προκύπτει: Kh = G * A / h = 7680 KN/m 

Η συνολική δυσκαμψία της γέφυρας κατά x και κατά y προκύπτει από τα γνωστά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της και από την υπολογισθείσα οριζόντια δυσκαμψία των εφεδράνων: 

- Kx,ολ = 30172 KN/m3 
- Ky,ολ = 30648 KN/m3 
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Από την ιδιομορφική ανάλυση που έγινε μέσω του Sofistik, προκύπτουν οι ιδιοπερίοδοι T1 = 1.796 sec 

και T2 = 1.789 sec, και τα αντίστοιχα πρώτα δύο ιδιοδιανύσματα στις κορυφές των βάθρων: 

- Φ1 = {1  0.02  0}Τ 

- Φ2 = {0.02  1  0}Τ 

Για την εύρεση των ιδιομορφών χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια βάρη, τα πρόσθετα μόνιμα και τα κινητά 

της κλάσης 60/30 με το κύριο και το δευτερεύον όχημα στη μέση της γέφυρας, πολλαπλασιασμένα με 

συντελεστή 0.2. Η ανωδομή συμπεριφέρεται σαν διάφραγμα, εκτελώντας μεταφορική κίνηση στο 

επίπεδό της κατά τις πρώτες δύο ιδιομορφές.  

Εφόσον η γέφυρα είναι συμμετρική, αρκεί μία ιδιομορφή ανά κατεύθυνση, για σεισμό κατά x και κατά 

y, αφού οι ιδιομορφικές μάζες κάθε μιας εκ των δύο είναι το 90% της συνολικής.  

 

Πίνακας 2.5 Ιδιοσυχνότητες και συντελεστές συμμετοχής πρώτων 6 ιδιομορφών (πίνακας Sofistik) 

  
ω (rad/sec) f (Hz) T (sec) X (%) Y (%) Z (%) 

ιδ
ιο

μ
ο

ρ
φ

ή
 

1 3.499 0.557 1.796 92.1 0 0 

2 3.511 0.559 1.789 0 92 0 

3 4.354 0.693 1.443 0 0 0 

4 6.777 1.079 0.927 0 0 32.1 

5 32.014 5.095 0.196 0 0 0 

6 255.011 40.586 0.025 0 0 0 

 

Η ανάλυση θα γίνει σύμφωνα με το ελαστικό φάσμα του Ευρωκώδικα με τις εξής παραδοχές: 

- Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας : ΙΙ, ag = 0.24g 
- Συντ. σπουδαιότητας : 1.00 

- Απόσβεση ζ =5%, n = 1.00 
- Κατηγορία εδάφους Β: S = 1.20, TB = 0.15sec, TC = 0.50sec, TD = 2.50sec 

- Ύψος βάθρων 5.5m 

 

άρα Se(T) = ag * S * n * TD * TC / T  

- Se(1.796) = 0.24g * 1.2 * 1.00 * 2.5 * 0.5 / 1.796 = 0.200g 
- Se(1.789) = 0.24g * 1.2 * 1.00 * 2.5 * 0.5 / 1.789 = 0.201g 

 

και umax = Γ1 * Se/ω2 * φ1 = 

- u1,max = 1 * 0.200g/3.4992 * {1  0.02  0}Τ = {0.1602  0.0032  0}Tm 

- u2,max = 1 * 0.201g/3.5112 * {0.02  1  0}Τ = {0.0032  0.1602  0}Tm 

1η ιδιομορφή 

Vel,xx = Kστ,xx * u1,xx = 15086 * 0.1602 = 2416.8 KN 

Vel,yy = Kστ,yy * u1,yy = 15324 * 0.0032 = 49.04 KN 

Mel,xx = Vel,xx * h = 2416.8 * 5.5 = 13292.4 KNm 

Mel,yy = Vel,yy * h =  49.04 * 5.5 = 269.7 KNm 

 

2η ιδιομορφή 

Vel,xx = Kστ,xx * u1,xx = 15086 * 0.0032 = 48.3 KN 
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Vel,yy = Kστ,yy * u1,yy = 15324 * 0.1602 = 2454.9 KN 

Mel,xx = Vel,xx * h = 48.3 * 5.5 = 265.7 KNm 

Mel,yy = Vel,yy * h =  2454.9 * 5.5 = 13501.9 KNm 

 

 Ex + 0.3Ey 

Mx = 13372.1 KNm 

My = 4320.3 KNm 

Vx = 2431.3 KN 

                                                 

 Ey + 0.3Ex 

Mx = 4253.4 KNm 

My = 13582.8 KNm 

Vy = 2469.6 KN 

 

Όπλιση διατομής 

Η όπλιση της διατομής θα γίνει μέσω των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης για συνδυασμό κάμψης-

αξονικής, για χάλυβα κατηγορίας S400 και d1/h=0.05. H αξονική δύναμη στα βάθρα προκύπτει ίση με 

Ν=-8626ΚΝ για τον σεισμικό συνδυασμό 1.0G + 0.2(UDL+TS). 

 

 

Σχήμα 2.16 Αξονικές δυνάμεις μεσοβάθρων υπό τον σεισμικό συνδυασμό (εικόνα Sofistik) 

 

Προκύπτουν ανηγμένα εντατικά μεγέθη: 

- vd = 0.134 

- μsdx = 0.139 
- μsdy = 0.053 

και ο διαμήκης οπλισμός προκύπτει Φ25/5 περιμετρικά του βάθρου.  
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2.6 Συμπεράσματα 

Τα δεδομένα μας για την γέφυρα δεν μας επιτρέπουν να αποφανθούμε με βεβαιότητα ούτε για την 

πραγματική στατική επάρκεια της γέφυρας, ούτε για τις αιτίες που προκάλεσαν το παρατηρούμενο 

βέλος, παρά μόνο μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για τα παραπάνω. Οι αιτίες που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν την παραμόρφωση της γέφυρας συνοψίζονται παρακάτω: 

- Φυσιολογική εξέλιξη βέλους λόγω ίδιου βάρους σε συνδυασμό με τις 

μακροχρόνιες απώλειες και ερπυσμό 
- Απώλεια προέντασης πέραν του φυσιολογικού λόγω διάβρωσης των τενόντων ή 

αστοχίας αγκύρωσης 

- Κατασκευαστικό λάθος κατά την σκυροδέτηση ή κατά την ωρίμανση του 
σκυροδέματος   

Από τη διερεύνηση φαίνεται ότι, για την πρώτη περίπτωση, η φυσιολογική εξέλιξη του βέλους είναι 

πολύ μικρότερη από αυτήν που παρατηρήθηκε, ενώ για την δεύτερη περίπτωση ότι μια επιπλέον 

απώλεια προέντασης της τάξης του 25% από την αρχική θεωρούμενη δύναμη, θα μπορούσε να 

δημιουργήσει βέλος της ίδιας τάξης μεγέθους με το πραγματικό.  

Επίσης γίνεται εμφανές κατά τη διερεύνηση ότι, για τη δεδομένη κατηγορία σκυροδέματος που 

προέκυψε κατά την κρουσιμέτρηση (Β225), το σκυρόδεμα φαίνεται να λειτουργεί υπό θλίψη πέραν 

της επιτρεπόμενης τόσο κατά την φόρτιση με τα ίδια βάρη της κατασκευής (0.60fck), όσο και υπό τον 

συνδυασμό με τα φορτία κυκλοφορίας πολλαπλασιασμένα επί 0.5 (0.72fck). Σημειώνεται επίσης ότι 

στις κατασκευές προεντεταμένου σκυροδέματος δεν χρησιμοποιείται κατά κανόνα θλιβόμενος 

οπλισμός, συνεπώς η θλίψη αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από το σκυρόδεμα. 

Όταν η θλιπτική τάση υπερβαίνει την κρίσιμη τιμή (προσεγγιστικά), η συμπεριφορά του 

σκυροδέματος εξαρτάται σημαντικά από τη διάρκεια φόρτισης, λόγω του φαινομένου του ερπυσμού 

(ανάπτυξη παραμορφώσεων υπό σταθερή τάση). Έτσι, όταν τα φορτία είναι μόνιμα και προκαλούν 

σημαντικές τάσεις, οι ρωγμές της μεταβατικής ζώνης επεκτείνονται προς τη μάζα του τσιμεντοπολτού, 

προκαλώντας αστοχία του υλικού υπό τάση που είναι μικρότερη της μονοαξονικής αντοχής σε 

βραχυχρόνια φόρτιση. Για παράδειγμα, τάση ίση με 0.9fc προκαλεί αστοχία του υλικού μετά από μια 

ώρα, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος για τάση ίση με 0.75fc είναι 30 χρόνια. Τυπικές σχέσεις μεταξύ 

αντοχής σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια φόρτιση δίνονται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

Σχήμα 2.17 Σχέση μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας αντοχής σε μονοαξονική θλίψη (Rusch 

1960) 
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To παραπάνω γεγονός, σε συνδυασμό με τον πίνακα 2.4 που δείχνει ότι οι απαιτήσεις για Οριακή 

Κατάσταση Αστοχίας για τα φορτία του DIN1072 ικανοποιούνται μόνο για σκυρόδεμα κατηγορίας 

C35/45, δηλαδή πολύ ανώτερο από αυτό που φάνηκε κατά τις δοκιμές, δείχνει ότι η γέφυρα δεν έχει 

στατική επάρκεια για το σύνολο των φορτίων που θα όφειλε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

της εποχής. Όσον αφορά τα βάθρα, η όπλισή τους θα έπρεπε να είναι ανάλογη με αυτήν που 

προέκυψε από την ιδιομορφική ανάλυση της γέφυρας, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία για την όπλιση 

τους, συνεπώς ό μόνος τρόπος για την απόκτηση τέτοιων στοιχείων θα ήταν κάποιος επιτόπου 

έλεγχος, καταστροφικός ή μη, όπως ραδιογραφίες.  

Επιπλέον, η πιθανότητα της χρόνιας αυξανόμενης απώλειας προέντασης λόγω διάβρωσης καθιστά τα 

είδη υπάρχοντα στατικά προβλήματα της γέφυρας ακόμα μεγαλύτερα με το πέρασμα του χρόνου. Σε 

συνδυασμό λοιπόν με τις αβεβαιότητες για τον τρόπο κατασκευής και οπλίσης της προκείμενης 

γέφυρας, προτείνεται η καθαίρεση της και η κατασκευή νέας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

θέτουν οι σύγχρονοι κανονισμοί (Ευρωκώδικες). 
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3         ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝ 

3.1 Συνδυασμοί Φορτίων 

Θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικές αρχές των Εωροκωδίκων που σχετίζονται με την κατασκευή 

γεφυρών και αφορούν τους συνδυασμούς φορτίσεων σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας και Οριακή 

Κατάσταση Λειτουργικότητας, το προσομοίωμα φόρτισης κόπωσης, τις ομάδες φόρτισης (groups) τις 

θερμικές δράσεις και τις δράσεις ανέμου. 

 

3.1.1 Συνδυασμοί Δράσεων Οριακής Κατάστασης Αστοχίας 

Οι οριακές καταστάσεις σχετίζονται με την ασφάλεια των ανθρώπων ή την ασφάλεια του δομήματος  

ορίζονται ως οριακές καταστάσεις αστοχίας. Οι έλεγχοι σε οριακή κατάσταση αστοχίας χωρίζονται σε 

έλεγχο οριακής κατάστασης στατικής ισορροπίας του φορέα (EQU) και έλεγχο οριακής κατάστασης 

θραύσης ή υπερβολικής παραμόρφωσης μιας διατομής, ενός στοιχείου ή μιας σύνδεσης (STR/GEO). Ο 

έλεγχος ορίζεται από τη σχέση: 

Εd ≤ Rd  

όπου:  

Ed      η τιμή σχεδιασμού του αποτελέσματος δράσεων, όπως ροπή ή τέμνουσα 

Rd      η τιμή σχεδιασμού της αντίστοιχης αντίδρασης 

 

Οι συνδυασμοί δράσεων λαμβάνονται από τις σχέσεις: 

 

ΣγG,jGk,j + γPP + γQ,1Qk,1 + ΣγQ,iψ0,iQk,i                            Βασικός Συνδυασμός             (3.1) 

 

ΣGk,j + P + Αd + (ψ1,1 ή ψ2,1)Qk,1 + Σψ2,iQk,i                              Τυχηματικός Συνδυασμός                     (3.2) 

 

ΣGk,j + P + ΑE,d + Σψ2,iQk,i                                                Σεισμικός Σχεδιασμός                           (3.3) 

  

όπου: 

Gk,j       η χαρακτηριστική τιμή μιας μόνιμης δράσης j 
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γG,j       επιμέρους συντελεστής για τη μόνιμη δράση j 

P         αντιπροσωπευτική δράση της δύναμης προέντασης  

γP           επιμέρους συντελεστής για τη δύναμη προέντασης 

Qk,1        χαρακτηριστική τιμή της κύριας μεταβλητής δράσης 

Qk,i        χαρακτηριστική τιμή μιας δευτερεύουσας μεταβλητής δράσης 

γQ,1        επιμέρους συντελεστής μιας μεταβλητής δράσης  

ψ0,i       συντελεστής σχεδιασμού για την τιμή μιας μεταβλητής δράσης 

 

Ο συντέλεσής γ λαμβάνεται από τον πίνακα Α2.4(Β) του ΑnnexA2 του ΕΝ1990:2002.3. Οι 

χαρακτηριστικές τιμές όλων των μόνιμων δράσεων από μια πηγή πολλαπλασιάζονται με το γG,sup εάν 

το συνολικά προκύπτον εντατικό μέγεθος είναι δυσμενές και με γG,inf εάν είναι ευμενές. Ο 

συντελεστής ψ λαμβάνεται από τον πίνακα Α2.1 του ΕΝ1990:2002. 

3.1.2 Συνδυασμοί δράσεων Οριακής Κατάστασης Λειτουργικότητας 

Οι οριακές καταστάσεις οι οποίες αφορούν τη λειτουργία ενός φορέα ή ενός δομικού μέλους υπό 

συνθήκες φυσιολογικής χρήσης την άνεση των ανθρώπων ή την εμφάνιση των κατασκευών, ανήκουν 

στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας. Ο έλεγχος ορίζεται από τη σχέση:  

Εd ≤ Rd  

όπου:  

Ed        η οριακή τιμή σχεδιασμού του συναφούς κριτηρίου λειτουργικότητας 

Rd     η τιμή σχεδιασμού των αποτελεσμάτων των δράσεων, οι οποίες καθορίζονται στα πλαίσια του                                                     

κριτηρίου λειτουργικότητας 

 

Οι συνδυασμοί δράσεων λαμβάνονται από τις σχέσεις: 

 

ΣGk,j + γPP + Qk,1 + Σψ0,iQk,i                                 Χαρακτηριστικός Συνδυασμός                       (3.4) 

 

ΣGk,j + P + ψ1,1Qk,1 + Σψ2,iQk,i                                              Συχνός Συνδυασμός                                     (3.5) 

 

ΣGk,j + P + Σψ2,iQk,i                                                Οιονεί-Μόνιμος Σχεδιασμός                            (3.6) 

 

3.1.3 Συνδυασμοί Δράσεων Κοπώσεως  

Για τον υπολογισμό του εύρους διακύμανσης των τάσεων, η δράση θα διαχωρίζεται σε ανακυκλική και 

μη-ανακυκλική. Ο συνδυασμός ορίζεται από τη σχέση: 

                               (∑ Gk, j 𝑗≥1 + P + ψ1,1Qk,1 + ∑ ψ0, iQk, i𝑗≥1 ) + Qfat                                                             (3.7) 

όπου μέσα στην παρένθεση είναι οι μη-ανακυκλικές δράσεις και Qfat το φορτίο που προκαλεί κόπωση. 

3.2 Φορτία Κυκλοφορίας 

Τα φορτία κυκλοφορίας διαιρούνται σε οριζόντια και κατακόρυφα πάνω στις οδογέφυρες και 

προέρχονται από τα διάφορα οχήματα ‘η τους πεζούς. Προσομοιάζονται με τέσσερις πρότυπες 

φορτίσεις, LM1 έως LM4. Τα οριζόντια φορτία οφείλονται σε δυνάμεις πέδησης, επιτάχυνσης, 

φυγόκεντρες και άλλες δυνάμεις. 
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Αρχικά γίνεται η υποδιαίρεση του καταστρώματος ονομαστικές λωρίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με τον 

πίνακα 3.1: 

 

Πίνακας 3.1 Διαίρεση καταστρώματος σε ονομαστικές λωρίδες κυκλοφορίας 

 

 

Ο αριθμός λωρίδων που θα ληφθούν ως φορτιζόμενες, η θέση τους στο οδόστρωμα και ο αριθμός 

τους (λωρίδα 1, λωρίδα 2 κλπ), επιλέγονται έτσι ώστε τα εντατικά μεγέθη που μας ενδιαφέρουν να 

είναι τα δυσμενέστερα. 

 

3.2.1 Κατακόρυφα Φορτία 

Πρότυπη Φόρτιση 1 (LM1) 

Το προσομοίωμα της φόρτισης αυτής απεικονίζει συγκεντρωμένα και ομοιόμορφα κατανεμημένα 

φορτία, τα οποία καλύπτουν την πλειονότητα των επιδράσεων από την κυκλοφορία βαρέων και 

επιβατικών οχημάτων. 

 

Σχήμα 3.1 Εγκάρσια τοποθέτηση των φορτίων του Προσομοιώματος Φόρτισης 1 
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Πίνακας 3.2 Χαρακτηριστικές τιμές φορτίων προσομοιώματος Φόρτισης 1 

 

 

Ο συντελεστής φορτίων για τα φορτία δίδυμου άξονα (TS) λαμβάνεται αQ,i=0.9 και για τα ομοιόμορφα 

κατανεμημένα φορτία (UDL) αq,i=1.0 

 

3.2.2 Οριζόντια Φορτία 

Δύναμη επιτάχυνσης-πέδησης 

Η δύναμη αυτή λαμβάνεται ως διαμήκης δύναμη ασκούμενη στην επιφάνεια του οδοστρώματος και 

υπολογίζεται ως ένα κλάσμα των συνολικών μέγιστων κατακόρυφων φορτίων που αντιστοιχούν στην 

πρότυπη φόρτιση 1. Η δύναμη λαμβάνεται από τη σχέση: 

Ql,k = 0.6*αQ1*(2Q1k) + 0.10*αQ1*q1k*w1*L                                                                            (3.8) 

180αQ1 ≤ Ql,k ≤ 900 (KN) 

όπου L το μήκος του καταστρώματος το υπό εξέταση μέρος αυτού. 

3.3 Ομάδες Φορτίων Κυκλοφορίας 

Για τον συνδυασμό των παραπάνω συστημάτων φόρτισης χρησιμοποιούνται οι ομάδες φορτίων 

κυκλοφορίας που δίνονται στον πίνακα 4.4a του ΕΝ1991-2:2003. 

3.4 Θερμοκρασιακά Φορτία 

Η κατανομή της θερμοκρασίας σε ένα στοιχείο διακριτοποιείται σε τέσσερις συνιστώσες, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 3. 

 

 

Σχήμα 3.2 Απεικόνιση συνιστωσών της κατανομής θερμοκρασίας 

 

όπου: 



                                                                                                                                                                                                    45 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΔΤu     συνιστώσα που κατανέμεται κατακόρυφα στο ύψος και προκαλεί διαμήκεις παραμορφώσεις 

ΔΤMy   συνιστώσα που προκαλεί στροφή κατά τον ισχυρό άξονα  

ΔΤMz   συνιστώσα που προκαλεί στροφή κατά τον ασθενή άξονα  

ΔΤΕ     συνιστώσα που αντιπροσωπεύει το μη γραμμικό τμήμα του θερμοκρασιακού προφίλ  

 

Για τη σύγχρονη δράση των συνιστωσών θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται οι παρακάτω σχέσεις 

 

ΔΤΜ,heat (ή ΔΤΜ,cool) + ωΝ ΔΤΝ,exp (ή ΔΤΝ,con)                                                                              (3.9) 

ωM ΔΤΜ,heat (ή ΔΤΜ,cool) + ΔΤΝ,exp (ή ΔΤΝ,con)                                                                            (3.10) 

 

όπου: 

ωM = 0.75 και ωΝ = 0.35 

ΔΤΝ,exp    η χαρακτηριστική τιμή του μέγιστου εύρους της συνιστώσας της ομοιόμορφης θερμοκρασίας  

διαστολής 

ΔΤΝ,con      η χαρακτηριστική τιμή του μέγιστου εύρους της συνιστώσας της ομοιόμορφης θερμοκρασίας  

συστολής 

ΔΤΝ,exp = Τe,max - Τ0 

ΔΤΝ,con  = T0 - Te,min       

 

όπου  Τe,max, Te,min λαμβάνονται από το ακόλουθο σχήμα: 

 

 

Σχήμα 3.3 Σχέση μεταξύ ελάχιστης  μέγιστης θερμοκρασίας περιβάλλοντος υπό σκιά (Τmin, Tmax) και 

ελάχιστης μέγιστης συνιστώσας ομοιόμορφης θερμοκρασίας γέφυρας (Τe,min, Te,max) 
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Πίνακας 3.3 Συνιστώμενες τιμές της γραμμικής συνιστώσας θερμοκρασιακής διαφοράς για διάφορους 

τύπους καταστρωμάτων 

 

 

Πίνακας 3.4 Συνιστώμενες τιμές του συντελεστή ksur για να λαμβάνεται υπόψιν η επιρροή του 

διαφορετικού πάχους καταστρώματος 

 

3.5 Φορτία Ανέμου 

Η δύναμη του ανέμου κατά την εγκάρσια διεύθυνση, αν δεν εμφανίζονται αεροδυναμικά φαινόμενα, 

δίνεται από τη σχέση:  

                                                     FWyk = 0.5 * ρ * vb
2 * C * Aref,y                                                             (3.11) 

όπου: 

vb        η βασική ταχύτητα του ανέμου σε m/sec 

ρ         η πυκνότητα του αέρα, λαμβάνεται ίση με 1.25 kg/m3 

C         συντελεστής ανεμοφόρτισης ίσος με C = ce * cf,y 

cf,y          συντελεστής δύναμης στην εγκάρσια διεύθυνση, λαμβάνεται ίσος με 1.3 όταν b/dtot ≥ 4  



                                                                                                                                                                                                    47 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Aref,y     επιφάνεια αναφοράς στην εγκάρσια διεύθυνση ίση με dtot * L 

 

 

Σχήμα 3.4 Επιφάνεια αναφοράς Aref,y      

 

Πίνακας 3.5 Βασική ταχύτητα ανέμου για φορτισμένη και αφόρτιστη γέφυρα 

 

 

 

Σχήμα 3.5 Συντελεστής έκθεσης ce  συναρτήσει του υψομέτρου της ερυθράς από το έδαφος 
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Πίνακας 3.6 Συνολικό ύψος dtot για αφόρτιστη γέφυρα 

 

 

Πίνακας 3.7 Συνολικό ύψος dtot για φορτισμένη γέφυρα 

 

όπου d το ύψος της διατομής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    49 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 

4.1  Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρατεθεί το θεωρητικό υπόβαθρο του Ευρωκώδικα που αφορά στις 

κατασκευές από προεντεταμένο σκυρόδεμα και που χρησιμοποιείται στη συνέχεια της εργασίας για 

τους διάφορους υπολογισμούς.  

4.2 Υλικά 

Σημαντικό ρόλο στο προεντεταμένο σκυρόδεμα παίζει η επιλογή της ποιότητας των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν. Συγκεκριμένα, με τη βελτίωση της ποιότητας τόσο του σκυροδέματος, όσο και του 

προεντεταμένου χάλυβα, καθίσταται δυνατή, μεταξύ άλλων, η μείωση των διαστάσεων της 

απαιτούμενης διατομής και η μείωση του απαιτούμενου χάλυβα προέντασης. 

4.2.1 Σκυρόδεμα 

Κατά κανόνα, στις κατασκευές από προεντεταμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται, κατ’ ελάχιστον, 

σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. Είναι επίσης σύνηθες η κατασκευή να φορτίζεται είτε με τα ίδια βάρη 

της είτε με τη δύναμη προέντασης πριν τις 28 μέρες από τη σκυροδέτηση, δηλαδή πριν την ανάπτυξη 

της πλήρους θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος. Σε αυτή την περίπτωση, η μέση θλιπτική αντοχή 

του σκυροδέματος υφίσταται τη διόρθωση: 

fcm(t) = βcc(t) * fcm                                                                                                               (4.1) 

 

όπου: 

fcm                      μέση θλιπτική αντοχή κυλίνδρου ηλικίας 28 ημέρων 

βcc(t)      συντελεστής που εξαρτάται από την ηλικία t του σκυροδέματος και ισούται με βcc(t) =           

e^s[1-√28/𝑡 ]   

όπου           t η ηλικία του σκυροδέματος σε μέρες     

                  s συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία τσιμέντου   
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Σημαντικό ρόλο επίσης στο προεντεταμένο σκυρόδεμα παίζει η εφελκυστική αντοχή του 

σκυροδέματος που είναι κρίσιμη για τη ρηγμάτωσή του. Η εφελκυστική αντοχή επηρεάζεται 

σημαντικά από τις συνθήκες συντήρησης και ξήρανσης, από το σχήμα των αδρανών και την 

κοκομετρική διαβάθμιση του σκυροδέματος. Με ανάλογο τρόπο με την θλιπτική αντοχή, η μέση 

εφελκυστική, σε καθαρό εφελκυσμό, αντοχή διορθώνεται σύμφωνα με τη σχέση:  

fctm(t) = βcc(t) * fctm                                                                                                             (4.2) 

 

Η μέση καμπτική εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος λαμβάνεται από τη σχέση: 

fctm,fl = max{(1.6 – h/1000); fctm}                                                                                          (4.3) 

 

όπου: 

h          το συνολικό ύψος του δομικού στοιχείου σε mm 

fctm           η μέση εφελκυστική αντοχή για καθαρό εφελκυσμό 

 

Στον σχεδιασμό μπορεί απλοποιητικά να θεωρηθεί παραβολικό ορθογωνικό διάγραμμα τάσεων-

παραμορφώσεων σκυροδέματος σύμφωνα με τις σχέσεις: 

σc = fcd * [1 – (1 – εc/εc2)]n                  για 0 ≤ εc ≤ εc2                                                            (4.4) 

σc = fcd                                                    για εc2 ≤ εc ≤ εcu2                                                             (4.5) 

 

όπου: 

n            εκθέτης ίσος με 2 για συμβατικά σκυροδέματα 

εc2              η παραμόρφωση που αντιστοιχεί στη μέγιστη τάση 

εcu2              η παραμόρφωση αστοχίας 

 

 

Σχήμα 4.1 Παραβολικό-ορθογωνικό διάγραμμα σκυροδέματος σε θλίψη 
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Πίνακας 4.1 Χαρακτηριστικά αντοχής και παραμόρφωσης σκυροδέματος 

 

 

4.2.2 Χάλυβας Οπλισμού  

Κατά κανόνα στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται χάλυβες υψηλής πλαστιμότητας (τύπου C). Η υψηλή 

ποιότητα συνάφειας και αντοχής των χαλύβων οπλισμού είναι απαραίτητη στον περιορισμό των 

ρωγμών στον οποίο δίνεται μεγάλη βάση στο προεντεταμένο σκυρόδεμα. Επιμηκύνσεις των ράβδων 

Φ>20mm με παράθεση καλό είναι να αποφεύγονται. Παρά τη δυναμική καταπόνηση των γεφυρών, 

σπάνια είναι καθοριστική η αντοχή σε κόπωση. 

Για τον σχεδιασμό, ο Ευρωκώδικας δίνει δύο εναλλακτικές σχέσεις τάσης-παραμόρφωσης που 

φαίνονται σχηματικά στο παρακάτω σχήμα και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Κεκλιμένος άξονας μετά τη διαρροή με όριο παραμόρφωσης εud και μέγιστη τάση 
Kfyk/γs, όπου K=(ft/fy)k (διάγραμμα με κράτυνση) 

- Οριζόντιος μετελλαστικός κλάδος χωρίς την ανάγκη ελέγχου παραμόρφωσης 

Η συνιστώμενη τιμή του εud είναι 0.9εuk 
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Σχήμα 4.2 Εξιδανικευμένο διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων και διαγράμματα σχεδιασμού χάλυβα 

οπλισμού για εφελκυσμό και θλίψη 

 

όπου: 

A         εξιδανικευμένο διάγραμμα 

Β         διάγραμμα σχεδιασμού 

k         (ft/fy)k 

 

4.2.3 Χάλυβας Προέντασης 

Ο χάλυβας προέντασης που χρησιμοποιείται στους τένοντες προεντάσεως πρέπει να συμμορφώνεται 

με τα πρότυπα του ΕΝ 10138. Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον χάλυβα προέντασης είναι συνήθως 

η αντοχή του, η κατηγορία χαλάρωσης, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειάς του. 

Η ταξινόμηση της αντοχής του χάλυβα προέντασης γίνεται προσδιορίζοντας την τιμή του συμβατικού 

ορίου διαρροής 0.1% fp0,1k καθώς και τον λόγο αντοχής σε εφελκυσμό προς το συμβατικό όριο 

αντοχής  fpk / fp0,1k κατά την μήκυνση στο μέγιστο φορτίο εuk. 

Η συμβατική τάση διαρροής 0.1% fp0,1k και η προδιαγεγραμμένη τιμή της αντοχής σε εφελκυσμό fpk 

ορίζονται ως η χαρακτηριστική τιμή του συμβατικού ορίου 0.1% και το χαρακτηριστικό μέγιστο 

φορτίο του αξονικού εφελκυσμού αντιστοίχως, διαιρεμένα προς το ονομαστικό εμβαδόν της διατομής. 

Για λόγους πλαστιμότητας, σύμφωνα με το ΕΝ 10138, θα πρέπει fpk / fp0,1k ≥ k, όπου k = 1.1 η 

συνιστώμενη τιμή. 

Για τον σχεδιασμό, ο Ευρωκώδικας προτείνει δύο εναλλακτικές παραδοχές σχέσεων τάσης-

παραμόρφωσης, ανάλογες με αυτές του χάλυβα οπλισμού. 
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Σχήμα 4.3 Εξιδανικευμένο διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων και διαγράμματα σχεδιασμού χάλυβα 

προέντασης 

          

4.3 Μακροχρόνιες Απώλειες 

4.3.1 Ερπυσμός  

Ο ερπυσμός είναι ένα φαινόμενο ανάλογο της στερεοποίησης στα εδάφη. Με την πάροδο του χρόνου 

απομακρύνεται νερό από τον σταδιακά σκληρυνόµενο τσιµεντοπολτό, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα 

την μεταφορά τάσεων από την υγρή στη στερεή φάση του σκυροδέματος. Εκτός από την αύξηση των 

παραμορφώσεων, ο ερπυσμός έχει ως συνέπεια τη μείωση της δύναμης προέντασης. Ο ερπυσμός 

εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως η υγρασία, οι διαστάσεις του στοιχείου, η σύνθεση του 

σκυροδέματος, ο βαθμός ωρίμανσης κατά την πρώτη φόρτιση, καθώς και η διάρκεια και το μέγεθος 

της φόρτισης. Σημειώνεται επίσης ότι η αύξηση των ερπυστικών παραμορφώσεων μετά τα 20 χρόνια 

είναι μηδαμινή, με το 75% των συνολικών ερπυστικών παραμορφώσεων να συμβαίνει μέσα στον 

πρώτο χρόνο.   

Το ΕΝ 1992-1-1 υιοθετεί µια γραµµική σχέση µε ένα ισοδύναμο µέτρο ελαστικότητας, εξαρτώμενο 

από το χρόνο: 

 

εcc(∞,t0) = φ(∞,t0) * σc/Ec                                                                                                   (4.6) 

 

όπου  

t0      ηλικία σκυροδέματος κατά την επιβολή της πρώτης φόρτισης, συνήθως κατά την επιβολη της 

προέντασης 

σc           σταθερή τάση κατά την επιβολή της πρώτης φόρτισης 

Ec         το εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας, ίσο με Ec = 1.05 Ecm 

 

Απλοποιητικά, ο συντελεστής ερπυσμού φ(∞,t0) λαμβάνεται από το νομογράφημα του ΕΝ1992-1-1. 

Μη γραμμικός ερπυσμός θεωρείται όταν οι επιβαλλόμενες θλιπτικές τάσεις στο σκυρόδεμα ξεπερνούν 

την τιμή 0.45fck(t0) στο χρόνο επιβολής της τάσης t0. Επιβάλλεται διόρθωση: 
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φκ(∞,t0) = φ(∞,t0) * e1.50(κσ – 0.45), όπου κσ = σc/fcm(to)                                                             (4.7) 

 

 

Σχήμα 4.4 Συνθήκες εσωτερικού χώρου RH=50% 

 

 

Σχήμα 4.5 Συνθήκες εξωτερικού χώρου RH=80% 

 

 

 

Σχήμα 4.6 Πορεία υπολογισμού ερπυσμού 

 

4.3.2 Συστολή  

Συστολή ονομάζεται το φαινόμενο της μείωσης του όγκου του σκυροδέματος χωρίς την εφαρμογή 

φορτίου, που οφείλεται στη μεταβολή της υγρασίας στη μάζα του, λόγω της επίδρασης του 

περιβάλλοντος, και σε φυσικοχημικές δράσεις στη μάζα του από την ενυδάτωση του τσιμέντου ή/και 

από περιβαλλοντικές δράσεις (CO2). 

Χωρίζεται στην αυτογενή συστολή εcα, που προκύπτει κατά τη νεαρή ηλικία του, εφόσον δεν υπάρχει 

δυνατότητα πρόσδοσης νερού από το περιβάλλον στη μάζα του ενυδατωμένου πήγματος, και στη 
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συστολή ξήρανσης εcδ, όπου στη φάση σκλήρυνσης και σε βάθος χρόνου, το νερό από τα τριχοειδή 

αγγεία εξέρχεται στο περιβάλλον, δημιουργώντας δυνάμεις που προκαλούν συμπίεση του υλικού.  

Η αυτογενής συστολή ισούται με: 

εcα(t) = βαs(t) * εcα(∞)                                                                                                          (4.8) 

 

όπου: 

βαs(t) = 1 – e^(-0.2√𝑡) 

εcα(∞) = 2.5 * (fck – 10) * 10-6 

 

H συστολή ξήρανσης ισούται με: 

εcd(t) = βds(t,ts) * kh * εcd,0                                                                                                    (4.9) 

 

όπου: 

βds(t,ts) = 
𝑡−𝑡𝑠

(𝑡−𝑡𝑠)+0.04√ℎ𝑜^3
 * kh * εcd,0 

t          η ηλικία του σκυροδέματος σε μέρες 

ts          η ηλικία του σκυροδέματος κατά το τέλος της υγρής συντήρησης 

h0        το ονομαστικό πάχος της διατομής 

 

Η συνολική συστολή υπολογίζεται ως: 

εcs(t) = εca(t) + εcd(t)                                                                                                          (4.10) 

 

Πίνακας 4.2 Τιμές ανεμπόδιστης συστολής ξήρανσης(σε %) για σκυρόδεμα με τσιμέντο CEM 

κατηγορίας Ν 

 

 

Πίνακας 4.3 Συντελεστής που εξαρτάται από το ονομαστικό πάχος h0 = 2Ac/u 

 

 

4.3.3 Χαλάρωση  

Η χαλάρωση του χάλυβα προέντασης εξαρτάται από το χρόνο, τη θερμοκρασία και την ένταση. Ο 

εωροκώδικας διακρίνει τρεις κατηγορίες χαλάρωσης: 
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- Κατηγορία 1 για σύρματα και συρματόσχοινα με υψηλή χαλάρωση 

- Κατηγορία 2 για σύρματα και συρματόσχοινα με χαμηλή χαλάρωση 
- Κατηγορία 3 για εν θερμώ επεξεργασμένες ράβδους προέντασης 

Οι παρακάτω σχέσεις δίνουν τη χαλάρωση για κάθε κατηγορία: 

 

𝛥𝜎𝑝𝑟

𝜎𝑝𝑖
 = 5.39 * ρ * e6.7μ * (t/1000)0.75(1-μ) * 10-5        για κατηγορία 1                                       (4.11) 

 

𝛥𝜎𝑝𝑟

𝜎𝑝𝑖
 = 0.66 * ρ * e9.1μ * (t/1000)0.75(1-μ) * 10-5            για κατηγορία 2                                       (4.12) 

 

𝛥𝜎𝑝𝑟

𝜎𝑝𝑖
 = 1.98 * ρ * e8μ * (t/1000)0.75(1-μ) * 10-5          για κατηγορία 3                                      (4.13) 

 

όπου: 

Δσpr         η απόλυτη τιμή των απωλειών χαλάρωσης της προέντασης 

σpi           η απόλυτη τιμή της αρχικής προένασης 

t              ο χρόνος μετά την τάνυση σε ώρες 

μ             σpi/fpk, όπου fpk η χαρακτηριστική τιμή της εφελκυστικής αντοχής του χάλυβα προέντασης 

ρ1000          η απώλεια χαλάρωσης (%) σε 1000 ώρες μετά την τάνυση και σε θερμοκρασία 20οC. H 

τιμή  

               λαμβάνεται 8%, 2.5%, 4% για κατηγορίες χαλάρωσης 1,2 και 3 αντίστοιχα 

Οι τελικές απώλειες χαλάρωσης υπολογίζονται για χρόνο 500000 ώρες (57 έτη), παρ’ ότι οι παραπάνω 

εξισώσεις προβλέπουν περεταίρω παραμόρφωση μετά από το σημείο αυτό. 

 

4.3.4 Συνολικές Χρόνιες Απώλειες Προέντασης 

Οι συνολικές απώλειες λόγω ερπυσμού, συστολής και χαλάρωσης δίνονται από τη σχέση: 

                                     (4.14) 

όπου: 

ΔΡc+s+r    η απόλυτη τιμή μείωσης της τάσης στους χάλυβες λόγω ερπυσμού, συρρίκνωσης και 

χαλάρωσης 

εcs          η εκτιμώμενη βράχυνση σκυροδέματος λόγω ανεμπόδιστης συστολής συρρίκνωσης του, σε  

              απόλυτες τιμές 

Εp          το μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα προέντασης 

Εcm         το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος 

Δσpr        η απόλυτη τιμή της μείωσης των τάσεων στους τένοντες στη θέση x, τη χρονική στιγμή t,  

              εξαιτίας της χαλάρωσης του προεντεταμένου χάλυβα 

φ(t,t0)     ο συντελεστής ερπυσμού τη χρονική στιγμή t δεδομένης της εφαρμογής του φορτίου τη  

              χρονική στιγμή to 

σcQP        η τάση του σκυροδέματος πλησίον των τενόντων, εξαιτίας του ίδιου βάρους και της αρχικής  
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              προέντασης καθώς και άλλων οιονεί-μόνιμων δράσεων, όπου απαιτείται 

Αp           το εμβαδόν του συνόλου των τενόντων στη θέση x 

Ac           το εμβαδόν της διατομής του σκυροδέματος 

Ιc            η ροπή αδράνειας της διατομής του σκυροδέματος 

zcp          η απόσταση μεταξύ του κέντρου βάρους της διατομής και των τενόντων 

 

4.4 Έλεγχοι Σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας 

4.4.1 Κάμψη με ή Χωρίς Αξονική Δύναμη 

Για τον προσδιορισμό της καμπτικής αντοχής μιας οπλισμένης ή προεντεταμένης διατομής γίνονται οι 

παρακάτω παραδοχές: 

- οι διατομές παραμένουν επίπεδες και μετά τη φόρτιση 
- η παραμόρφωση χαλαρών οπλισμών ή τενόντων με συνάφεια είναι ίδια με αυτήν 

του περιβάλλοντος σκυροδέματος 
- η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος αμελείται 

- οι τάσεις σκυροδέματος, χαλαρού οπλισμού και τενόντων υπολογίζονται από τις 
καμπύλες που δόθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο 

- η αρχική παραμόρφωση των τενόντων λαμβάνεται υπόψιν κατά τον 

προσδιορισμό της τάσης των τενόντων 

Οι τιμές εc2, εcu2, εc3, εcu3, δίνονται από τον πίνακα 3. Σε τμήματα διατομών υπό σχεδόν κεντρική 

θλίψη (e/h < 0.1), η μέση θλιπτική παραμόρφωση στο τμήμα αυτό της διατομής δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει την τιμή εc2 (ή εc3 όταν χρησιμοποιείται η διγραμμική σχέση τάσεων παραμορφώσεων) 

 

 

             Α - όριο παραμόρφωση εφελκυόμενου χάλυβα 

             Β - όριο παραμόρφωσης θλιβόμενου σκυροδέματος 

             C - όριο παραμόρφωσης σκυροδέματος υπό ορθή θλίψη 

Σχήμα 4.7 Επιτρεπόμενες κατανομές παραμορφώσεων στην οριακή κατάσταση αστοχίας 

 

4.4.2 Αποφυγή Ψαθυρής Αστοχίας Λόγω Αστοχίας των Τενόντων Προέντασης 

Γενικά είναι επιθυμητό πριν την αστοχία μια δοκού να εμφανιστεί ρηγμάτωση ως προειδοποίηση ότι 

λαμβάνει χώρα διάβρωση των οπλισμών. Στο προεντεταμένο σκυρόδεμα το πρόβλημα αρχίζει να 

υφίσταται από τη στιγμή που οι τένοντες διαβρώνονται το σκυρόδεμα παραμένει αρηγμάτωτο, 

συνεπώς δεν υπάρχει καμιά ένδειξη για την απώλεια προέντασης και το σκυρόδεμα αρχίζει να 

λειτουργεί σε εφελκυσμό. Όταν φτάσει στην οριακή τιμή του εφελκυσμού του, τότε αυτό 
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ρηγματώνεται με αποτέλεσμα η δύναμη να μεταφέρεται ξαφνικά στους τένοντες, να υπάρχει 

αδυναμία ανάληψη της δύναμης από αυτούς και να συμβαίνει ξαφνική αστοχία. 

Ο Eυρωκώδικας δίνει τρεις εναλλακτικές μεθόδους για την αποφυγή της ξαφνικής αστοχίας: 

- Έλεγχος της φέρουσας ικανότητας χρησιμοποιώντας μειωμένο εμβαδόν χάλυβα 

προέντασης 
- Χρήση ενός ελάχιστου χαλύβδινου οπλισμού 

- Εφαρμογή, κατόπιν συμφωνίας με την τοπική Αρχή, ενός κατάλληλου 
συστήματος       επιθεωρήσεων που θα βασίζεται στη συλλογή ενός κατάλληλου 

αποδεικτικού υλικού 

Στην περίπτωση τοποθέτησης ελάχιστου οπλισμού για την ανάληψη της επιπλέον εφελκυστικής 

δύναμης κατά τη ρηγμάτωση του σκυροδέματος, αυτός υπολογίζεται από τη σχέση: 

                                                             As,min = 
𝑀𝑟𝑒𝑝

𝑧𝑘∗𝑓𝑦𝑘
                                     (4.15) 

όπου: 

Mrep             η ροπή ρηγμάτωσης που υπολογίζεται από την εφελκυστική αντοχή της πλέον 

εφελκυόμενης    ίνας, αγνοώντας την επιρροή της προέντασης 

zk        ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων στην οριακή κατάσταση αστοχίας για τον 

χαλύβδινο οπλισμό 

 

Σημειώνεται ότι ο οπλισμός που προκύπτει από την παραπάνω σχέση δεν είναι πρόσθετος στον 

οπλισμό που προκύπτει από τους υπόλοιπους ελέγχους. 

 

4.4.3 Έλεγχος σε Διάτμηση 

Για τον έλεγχο αντοχής σε τέμνουσα εμφανίζονται τα εξής σύμβολα: 

Ved        η τιμή σχεδιασμού της δρώσας τέμνουσας 

VRdc       η τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε τέμνουσα χωρίς οπλισμό διάτμησης 

VRds      η τιμή σχεδιασμού της τέμνουσας που μπορεί να αναληφθεί από τον οπλισμό διάτμησης τη 

στιγμή της διαρροής του 

VRdmax   η τιμή σχεδιασμού της τέμνουσας που μπορεί να αναληφθεί από το στοιχείο, καθοριζόμενη 

από την αντοχή των λοξών θλιπτήρων 

 

Εφ’ όσον ο έλεγχος σε τέμνουσα έπεται του ελέγχου σε κάμψη, τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

της διατομής είναι γνωστά. Συνεπώς η αντοχή του λοξού θλιπτήρα VRdmax είναι γνωστή και θα ελεγχθεί 

αν είναι μεγαλύτερη από την Ved. 

Εάν Ved < VRdc, τότε τοποθετείτε το ελάχιστο ποσοστό διατμητικού οπλισμού  

VRdc = [(0.18/γc)*k*(100*ρl*fck)1/3 + 0.15*σcp]bwd                                                                 (4.16)  

 

όπου: 

k        = 1 + √
200

𝑑
  ≤ 2.0 , d σε mm 

ρl           = 
𝐴𝑠𝑙

𝑏𝑤∗𝑑
 ≤ 0.02 

Asl       το εμβαδόν του εφελκυόμενου οπλισμού που εκτείνεται σε απόσταση ≥ (lbd + d) πέρα από τη  

          θεωρούμενη διατομή. Στο εμβαδόν μπορεί να προσμετράται και αυτό του προεντεταμένου με  

          συνάφεια οπλισμού. 
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bw       το ελάχιστο πλάτος της διατομής στην εφελκυόμενη περιοχή 

σcp      = Νed/Ac < 0.2fcd [MPa] 

Νed      η αξονική δύναμη της διατομής λόγω φορτίων ή προέντασης 

 

Εάν Ved  > VRdc, τότε αγνοείται η συμβολή του σκυροδέματος στην ανάληψη τέμνουσας VRdc, και θα 

πρέπει Ved < VRd, όπου VRd η μικρότερη από τις τιμές που δίνουν οι σχέσεις  

VRds = 
𝛢𝑠𝑤

𝑠
 * z * fywd * cotθ                                                                                                 (4.17) 

VRdmax = αcw * bw  * z * v1 * fcd / (cotθ + tanθ)                                                                      (4.18) 

 

όπου: 

Αsw        το εμβαδόν της διατομής του οπλισμού διάτμησης 

s           η απόσταση των συνδετήρων 

fywd        η τιμή σχεδιασμού του ορίου διαρροής του οπλισμού διάτμησης 

v1          =0.6[1 - fck/250] 

αcw       συντελεστής για να ληφθεί υπόψιν η εντατική κατάσταση στη θλιβόμενη χορδή που παίρνει                      

τις παρακάτω τιμές: 

             (1 + σcp/fcd)                   για 0 < σcp < 0.25fcd                                                          (4.19) 

             1.25                              για 0.25fcd < σcp < 0.5fcd                                                    (4.20) 

             2.5(1 - σcp/fcd)                για 0.5fcd < σcp < 1.0fcd                                                      (4.21)  

 

όπου σcp η μέση θλιπτική τάση του σκυροδέματος, λαμβανόμενη με θετικό πρόσημο, λόγω του 

αξονικού φορτίου σχεδιασμού. Η τιμή αυτή πρέπει να υπολογίζεται παίρνοντας τη μέση τιμή της 

τάσης στη διατομή του σκυροδέματος, λαμβάνοντας υπόψιν και του οπλισμού. Δεν απαιτείται 

υπολογισμός σε αποστάσεις μικρότερες από 0.5d cotθ από την παρειά μιας στήριξης 

θ         πρέπει 1 < cotθ < 2.5   

 

Όπου ο κορμός περιέχει περιβλήματα τενόντων με ενσωμάτωση διαμέτρου Φ > bw/8, η αντοχή σε 

τέμνουσα VRdmax πρέπει να υπολογίζεται βάσει ενός ονομαστικού πάχους κορμού ίσο με:  

bw,nom = bw – 0.5ΣΦ                                                                                                            (4.22) 

 

όπου: 

Φ         η εξωτερική διάμετρος του περιβλήματος και το ΣΦ υπολογίζεται στη δυσμενέστερη στάθμη         

της διατομής 

 

4.4.4 Έλεγχος σε Στρέψη 

Η διατμητική τάση στο τοίχωμα μιας διατομής που υπόκειται σε καθαρή ροπή στρέψης μπορεί να 

υπολογίζεται από τη σχέση: 

τt,i*tef,i = Ted/2Ak                                                                                                                 (4.23) 

 

H τέμνουσα στο τοίχωμα i λόγω στρέψης δίνεται από τη σχέση: 

VEd,i = τt,i*tef,l*zi                                                                                                                (4.24) 
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Σχήμα 4.8 Σύμβολα και ορισμοί της ενότητας 4.4.4 

 

όπου: 

Ted          η δρώσα στρεπτική ροπή σχεδιασμού 

Ak           το εμβαδόν που περικλύεται από τη μέση γραμμή των επιμέρους τοιχωμάτων,  

               συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κενών 

τt,i           η διατμτική τάση λόγω στρέψης στο τοίχωμα i 

tef,I           το πάχος της ισοδύναμης λεπτότοιχης διατομής. Μπορεί να λαμβάνεται ίσο προς Α/u,  

               αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο της απόστασης μεταξύ του άκρου 

               της διατομής και του κέντρου του διαμήκους οπλισμού. Στις κοίλες διατομές το άνω όριο  

               είναι το πραγματικό πάχος τους 

Α             το συνολικό εμβαδόν της διατομής συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κενών 

u             η εξωτερική περίμετρος της διατομής 

zi             το μήκος του επιμέρους τοιχώματος i οριζόμενο από την απόσταση των σημείων τομής του 

με  

               τα γειτονικά τιχώματα 

 

Η σχέση που πρέπει να ικανοποιείται είναι η ακόλουθη: 

 

TEd < TRdmax = 2 * ν * αcw * fcd * Ak * tef,i * sinθ * cosθ                                                           (4.25) 

 

H γωνία θ είναι η ίδια με αυτήν που επιλέχθηκε στη διάτμηση. 

Ο απαιτούμενος εγκάρσιος οπλισμός υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

Asw/s = Ted/(2 * Ak * fywd * cotθ)                                                                                          (4.26) 

 

Ο απαιτούμενος διαμήκης οπλισμός υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

ΣΑsi = 
𝛵𝑒𝑑∗𝑢𝑘

2∗𝐴𝑘∗𝑓𝑦𝑑
 * cotθ                                                                                                       (4.27) 



                                                                                                                                                                                                    61 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Τένοντες με συνάφεια μπορεί να λαμβάνονται υπόψιν, περιορίζοντας την αύξηση της τάσεως τους σε 

Δσρ ≤ 500 MPa. Στην περίπτωση αυτή, ο όρος ΣΑsi * fyd στην παραπάνω σχέση αντικαθίσταται από 

τον ΣΑsi * fyd + Αp * Δσp. 

 

4.4.5 Διάτμηση στη Σύνδεση Πελμάτων – Κορμού Πλακοδοκών 

Η διαμήκης διατμητική τάση vEd στην ένωση μεταξύ πέλματος και κορμού υπολογίζεται από τη 

μεταβολή της ορθής (διαμήκους) δύναμης στο θεωρούμενο τμήμα του πέλματος, σύμφωνα με τη 

σχέση:  

vEd = ΔFd\(hf * Δx)                                                                                                              (4.28) 

 

όπου: 

hf          το πάχος του πέλματος στην ένωση 

Δx            το μήκος του θεωρούμενου τμήματος. Λαμβάνεται είτε το μισό της απόστασης μεταξύ της  

             διατομής όπου μηδενίζεται η ροπή και αυτής που μεγιστοποιείται, είτε σε περίπτωση  

             συγκεντρωμένων φορτίων η απόστασή τους 

ΔFd         η μεταβολή της ορθής δύναμης στο θεωρούμενο τμήμα του πέλματος Δx 

 

Ο εγκάρσιος οπλισμός ανά μέτρο μήκους Αsf/sf μπορεί να υπολογίζεται από τη σχέση: 

(Asffyd/sf) ≥ vEd ≥ hf/cotθf                                                                                                    (4.29) 

 

Επίσης θα πρέπει να ικανοποιείται η σχέση: 

vEd ≤ v * fcd * sinθf * cosθf                                                                                                  (4.30) 

 

όπου: 

1.0 ≥ cotθf ≥ 2.0            για θλιβόμενα πέλματα                 (45ο ≥ θf  ≥ 26.5ο)                        (4.31) 

1.0 ≥ cotθf ≥ 1.25           για εφελκυόμενα πέλματα            (45ο ≥ θf  ≥ 26.5ο)                        (4.32) 

 

Εάν vEd ≤ 0.4fctd δεν απαιτείται οπλισμός πέραν εκείνου λόγω κάμψης (εκτός του ελαχίστου). Σε 

αντίθετη περίπτωση αμελείται όπως και στην κάμψη η συνεισφορά του σκυροδέματος και η ένταση 

αναλαμβάνεται από τον οπλισμό. 
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Σχήμα 4.9 Συμβολισμοί κεφαλαίου 4.4.5 

 

4.4.6 Διάτμηση και Εγκάρσια Κάμψη 

Λόγω της παρουσίας θλιπτικών πεδίων τάσεων που προέρχονται από διάτμηση ή κάμψη, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ διαμήκους διάτμησης και εγκάρσιας κάμψης στους κορμούς των κιβοτιοειδών 

διατομών πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στο σχεδιασμό. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να 

αγνοείται όταν ικανοποιείται η συνθήκη της σχέσης: 

VEd / VRdmax < 0.2 ή ΜEd / MRdmax < 0.1                                                                                  (4.33) 

 

όπου: 

VRdmax         η μέγιστη ικανότητα του κορμού σε διαμήκη διάτμηση 

MRdmax        η μέγιστη ικανότητα του κορμού σε εγκάρσια καμψη 

 

Σε περίπτωση που χρειάζεται να ληφθεί υπόψιν δίνονται οδηγίες στο παράρτημα ΜΜ του ΕΝ1992-2. 

 

4.4.7 Στρέψη και Διάτμηση  

Η μέγιστη αντίσταση ενός στοιχείου υπό ταυτόχρονη στρέψη και διάτμηση περιορίζεται από την 

αντοχή των λοξών θλιπτήρων του σκυροδέματος. Για να διασφαλίζεται η απαίτηση αυτή πρέπει να 

πληρείται η σχέση: 

ΤEd / TRdmax + VEd / VRdmax ≤ 1.0                                                                                           (4.34) 

 

όπου: 

ΤEd                 η τιμή σχεδιασμού της ροπής στρέψης 

VEd           η τιμή σχεδιασμού της τέμνουσας 

TRdmax       η τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε στρέψη, ίση με ν * αcw * fcd * Ak * tef,i * sin2θ 
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ν              ν = 0.6 * [1 - fcd / 250] 

αcw           όπως ορίστηκε στη διάτμηση 

VRdmax       η τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε τέμνουσα 

 

Στις κιβοτιοειδείς διατομές κάθε τοίχωμα πρέπει να ελέγχεται ανεξάρτητα, για τη συνδυασμένη δράση 

των τεμνουσών που προέρχονται από διάτμηση και από στρέψη. 

 

 

Σχήμα 4.10 Συνδυασμός εντατικών μεγεθών σε διαφορετικά τοιχώματα της διατομής 

 

4.5 Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας – Κόπωση 

Οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι φόρτισης στα στα στοιχεία της γέφυρας κατά τη διάρκεια της ζωής της 

καθιστούν τον χάλυβα και το σκυρόδεμα επιρρεπείς σε φαινόμενα κόπωσης. Γι’ αυτόν τον λόγο ο 

Ευρωκώδικας επιβάλλει ελέγχους σε στοιχεία που υπόκεινται τακτικά σε κύκλους φόρτισης. Εξαιρέσεις 

αποτελούν οι παρακάνω κατασκευές: 

- πεζογέφυρες, με εξαίρεση τα δομικά στοιχεία που είναι ευαίσθητα στη δράση του 
ανέμου 

- επιχωμένους τοξωτούς και πλαισιακούς φορείς, με ελάχιστη επικάλυψη γαιών 
1.00 m 

- θεμελιώσεις 

- βάθρα και στύλους που δεν είναι μονολιθικά συνδεδεμένοι με την ανωδομή 
- τοίχοι αντιστήριξης σε επιχώματα 

- ακρόβαθρα γεφυρών που δεν είναι μονολιθικά συνδεδεμένα με την ανωδομή, με 
εξαίρεση τις πλάκες σε κοίλα ακρόβαθρα 

- χάλυβας προέντασης ή χαλαρός οπλισμός όπου, υπό τον συχνό συνδυασμό 

δράσεων και την προένταση, αναπτύσσονται μόνο θλιπτικές τάσεις στην 
ακρότατη ίνα του σκυροδέματος 

Ο υπολογισμός των τάσεων θα βασίζεται στην παραδοχή ρηγματωμένων διατομών, αγνοώντας την 

εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος, αλλά ικανοποιώντας τη συνθήκη συμβιβαστού  των 

παραμορφώσεων. 

 

4.5.1 Απαλλακτικές Διατάξεις 

Η αντοχή σε κόπωση μη-συγκολλημένων εφελκυόμενων ράβδων μπορεί να θεωρηθεί επαρκής αν το 

εύρος διακύμανσης των τάσεων υπό συχνά ανακυκλιζόμενα φορτία σε συνδυασμό με εκείνα του 

βασικού συνδυασμού είναι Δσs ≤ 70MPa. Για συγκολλημένες ράβδους η τιμή είναι 35MPa. 
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Στο προεντεταμένο σκυρόδεμα, όταν χρησιμοποιούνται συνδέσεις με συγκόλληση ή με άλλες 

διατάξεις επιμήκυνσης, απαγορεύεται η ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων στη διατομή του 

σκυροδέματος σε απόσταση μικρότερη των 200mm από τους τένοντες προέντασης ή τους χαλαρούς 

οπλισμούς υπό τον συχνό συνδυασμό δράσεων, λαμβάνοντας υπόψιν συντελεστή 0.9 για την 

προένταση Pm. 

4.6 Έλεγχοι σε Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας 

Η λειτουργικότητα αναφέρεται στην συμπεριφορά της κατασκευής υπό τα συνήθη φορτία λειτουργίας 

της. Με εξαίρεση την στιγμή της αστοχίας, όπου κάποιος μηχανισμός συμπεριφοράς έχει υπερβεί την 

αντοχή του, το μεγαλύτερο τμήμα της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του κτίσματος αντιστοιχεί σε στάδιο 

λειτουργικότητας. Σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα αυτή η κατάσταση είναι συνήθως η 

κρίσιμη και κατά συνέπεια η διαστασιολόγηση ξεκινά από την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας για 

να ελεγχθούν, εν συνεχεία, οι απαιτήσεις της Οριακής Κατάστασης Αστοχίας. Οι βασικές κατηγορίες 

ελέγχων ΟΚΛ κατά τον Ευρωκώδικα είναι: 

- Περιορισμός των τάσεων 
- Περιορισμός της ρηγμάτωσης 

- Περιορισμός των παραμορφώσεων 

Εκτός των παραπάνω, σε ορισμένες κατασκευές σημαντικές μπορεί να είναι κάποιες άλλες καταστάσεις 

(όπως η ταλάντωση). 

Κατά τον υπολογισμό των τάσεων και των παραμορφώσεων, οι διατομές επιτρέπεται να θεωρούνται 

αρηγμάτωτες όταν η εφελκυστική τάση λόγω κάμψης δεν ξεπερνά την τιμή fctm, με την απαίτηση 

όμως ο ελάχιστος οπλισμός να υπολογίζεται με την ίδια τιμή. 

 

4.6.1 Περιορισμός των Τάσεων 

Οι τάσεις στις γέφυρες περιορίζονται για να διασφαλιστεί ότι υπό τις συνθήκες λειτουργίας οι 

παραδοχές που έχουν γίνει στο σχεδιασμό (όπως γραμμική-ελαστική συμπεριφορά) ισχύουν και επίσης 

για να αποφευχθούν καταστάσεις όπως αποφλοίωση του σκυροδέματος και υπερβολικές ρηγματώσεις 

που οδηγούν σε μείωση της ανθεκτικότητας. Για μόνιμες καταστάσεις σχεδιασμού είναι σύνηθες να 

ελέγχονται οι τάσεις σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι κατά την έναρξη της κυκλοφορίας, όπου ένα μικρό 

κομμάτι του ερπυσμού έχει συμβεί, και σε μεταγενέστερο χρόνο, όπου τα φαινόμενα ερπυσμού, 

συστολής ξήρανσης και χαλάρωσης έχουν συντελεστεί πλήρως. Στις προεντεταμένες κατασκευές τα 

φαινόμενα αυτά οδηγούν σε απώλεια προέντασης. Οι έλεγχοι του Ευρωκώδικα στις ΟΚΛ είναι οι εξής: 

 

4.6.1.1 Έλεγχοι στη Φάση Προέντασης 

Η θλιπτική τάση του σκυροδέματος που προκαλείται από τη δύναμη προέντασης και από τα άλλα 

φορτία που δρουν της στιγμή της τάνυσης ή της χαλάρωσης της προέντασης πρέπει να μην 

υπερβαίνει την τιμή 0.6fck(t). 

Η εφελκυστική τάση του τένοντα προέντασης πρίν τις μειώσεις (άμεσες απώλειες) δεν πρέπει να 

ξεπερνά το min{0.8fpk, 0.9 fp0,1k} και μετά τις μειώσεις το min{0.75fpk, 0.8 fp0,1k}. 

 

4.6.1.2 Έλεγχοι Ρηγμάτωσης 

Η ρηγμάτωση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανθεκτικότηας. Γι’ αυτό το λόγο εφόσον δεν 

λαμβάνονται μέτρα όπως η αύξηση της επικάλυψης ή η περίσφυξη με εγκάρσιους οπλισμούς, θα 

πρέπει η θλιπτική τάση του σκυροδέματος υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό να μην ξεπερνά την 

τιμή 0.6fck, όταν η κατηγορία περιβάλλοντος είναι XD, XF και XS. 



                                                                                                                                                                                                    65 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

4.6.1.3 Έλεγχος Μέγιστων Εφελκυστικών Τάσων στου Οπλισμούς 

Η ρηγμάτωση θεωρείται ότι αποφεύγεται εφόσον, υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό: 

- Η εφελκυστική τάση στον οπλισμό δεν ξεπερνάει την τιμή 0.8fyk 

- H εφελκυστική τάση στους τένοντες δεν ξεπερνάει την τιμή 0.75fpk 

 

4.6.2 Περιορισμός Ρηγμάτωσης 

Ο Ευρωκώδικας αναφέρει ότι η ρηγμάτωση πρέπει να περιορίζεται σε σημείο έτσι ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία, η ανθεκτικότητα σε διάρκεια και να μην οδηγεί σε μη-αποδεκτό 

αισθητικό αποτέλεσμα. Η ρηγμάτωση μπορεί να προκαλείται είτε από φορτία που δρουν απ’ ευθείας 

στην κατασκευή, όπως τα φορτία κυκλοφορίας, είτε από περιορισμό των επιβαλλόμενων 

παραμορφώσεων, όπως η συστολή ξήρανσης κα η θερμοκρασία, είτε από άλλες αιτίες όπως οι χημικές 

αντιδράσεις που δεν εξετάζονται από τον Ευρωκώδικα, παρ’ ότι μπορούν να οδηγήσουν σε μη 

αποδεκτά επίπεδα ρηγμάτωσης. 

Κατά τον υπολογισμό του ανεκτού εύρους ρηγμάτωσης, ο μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη 

αφενός την προτεινόμενη λειτουργία και τη φύση της κατασκευής, αφετέρου το ανεκτό κόστος για να 

επιτευχθεί αυτό. Η ρηγμάτωση συνήθως μειώνει τη λειτουργικότητα της κατασκευής είτε αλλοιώνει 

την εμφάνισή της είτε βοηθώντας την έναρξη διάβρωσης. Το τελευταίο γίνεται καταστρέφοντας την 

αλκαλική προστασία που προσφέρει το σκυρόδεμα καθώς προσφέρουν δίοδο στο διοξείδιο του 

άνθρακα και στα ιόντα χλωρίου επιταχύνοντας έτσι την ενανθράκωση και την προσβολή από 

χλωριόντα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ανεκτά εύρη ρωγμών ανάλογα με την 

κατηγορία του περιβάλλοντος:  

 

Πίνακας 4.4 Μέγιστο αποδεκτό εύρος ρωγμών σύμφωνα με τον EC2 

 

 

Σημειώνεται ότι για τις κατηγορίες περιβαλλοντικών συνθηκών Χ0, XC1 το εύρος ρωγμής δεν 

επηρεάζει την ανθεκτικότητα σε διάρκεια, και το αποδεκτό όριο τίθεται για αισθητικούς λόγους. 

Εφόσον δεν τίθενται αισθητικοί λόγοι το όριο μπορεί να αυξηθεί. Επίσης για αυτές τις κατηγορίες 

περιβαλλοντικών συνθηκών πρέπει να ελέγχεται η απόθλιψη υπό τον οιωνεί-μόνιμο συνδυασμό 

δράσεων.  

 

4.6.2.1 Έλεγχος Ρηγμάτωσης Χωρίς Υπολογισμούς 

Δίνονται από τον Ευρωκώδικα δύο πίνακες οι οποίοι δίνουν συνδυαστικά, ανάλογα με το ανεκτό εύρος 

ρωγμής και την τάση στον οπλισμό, τη μέγιστη διάμετρο και τη μέγιστη απόσταση ράβδων. 

 

 

 



66                                                                                                                                                                                                     _                                                                                                                                                                                                                               
 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Πίνακας 4.5 Τιμές μέγιστης διαμέτρου για τον περιορισμό της ρηγμάτωσης κατά τον EC2 

 

 

Πίνακας 4.6 Τιμές μέγιστης απόστασης ράβδων για τον περιορισμό της ρηγμάτωσης κατά τον EC2 

 

 

Οι τιμές βασίζονται στις παρακάτω παραδοχές: 

c = 25mm, fct,eff = 2.9MPa, hcr = 0.5, (h-d) = 0.1h, k1 = 0.8, 

 k2 = 0.5, kc = 0.4, k = 1.0, kt = 0.4, k’ = 1.0 

 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάμετρος ράβδων πρέπει, για διατομές υπό κάμψη, να τροποποιείται από τη 

σχέση: 

Φs = Φ’s * (fct,eff / 2.9) * 
𝑘𝑐ℎ𝑐𝑟

2(ℎ−𝑑)
                                                                                    (4.35) 

 

όπου: 

Φs      η ανηγμένη μέγιστη επιτρεπόμενη διάμετρος ράβδων 

Φ’s     η μέγιστη διάμετρος ράβδων που δίνει ο πίνακας 3. 

h       το ολικό ύψος της διατομής 

hcr     το ύψος της εφελκυόμενης ζώνης αμέσως πριν τη ρηγμάτωση, λαμβάνοντας τις χαρακτηριστικές 

        τιμές της προέντασης και των αξονικών δυνάμεων υπό τον οιονεί-μόνιμο συνδυασμό δράσεων 

d       το στατικό ύψος της διατομής 

 

Για προεντεταμένο μετά τη σκλήρυνση σκυρόδεμα, όπου ο περιορισμός της ρηγμάτωσης 

εξασφαλίζεται κυρίως με συνήθη οπλισμό, οι πίνακες μπορεί να χρησιμοποιηθούν συνεκτιμώντας την 

επιρροή της προέντασης στην υπολογιζόμενη για τον οπλισμό αυτόν τάση. 

Σε δοκούς συνολικού ύψους 1000mm ή περισσότερο πρέπει να τοποθετείται πρόσθετος επιδερμικός 

οπλισμός για τον περιορισμό της ρηγμάτωσης στις πλευρικές παρειές της δοκού. Ο οπλισμός αυτός 

πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ της στάθμης του εφελκυόμενου οπλισμού και του 
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ουδέτερου άξονα και βρίσκεται στο εσωτερικό των συνδετήρων. Το εμβαδόν του επιδερμικού δεν 

πρέπει να είναι μικρότερο από την τιμή που προκύπτει από τη σχέση που δίνει τον ελάχιστο οπλισμό 

θέτοντας k = 0.5 και σs = fyk. H απόσταση και η διάμετρος των ράβδων μπορεί υπολογίζεται από τις 

σχέσεις που χρησιμοποιούνται κατά τον προσδιορισμό της ρηγμάτωσης με υπολογισμό του εύρους 

ρωγμής κάνοντας την παραδοχή καθαρού εφελκυσμού και τάσης του χάλυβα ίσης προς το ήμισυ της 

τιμής που εκτιμήθηκε για τον κύριο εφελκυόμενο οπλισμό.  

 

4.6.2.2 Έλεγχος Ρηγμάτωσης με Απευθείας Υπολογισμό του Εύρους Ρωγμής 

O Ευρωκώδικας δίνει τη δυνατότητα απευθείας αναλυτικού υπολογισμού του εύρους ρωγμής σε 

περίπτωση που η διάμετρος και η απόσταση των ράβδων οπλισμού δεν επιλέγεται σύμφωνα με τους 

πίνακες της παραγράφου 3.6.2.1 

 

4.6.3 Περιορισμός Παραμορφώσεων 

Ο Ευρωκώδικας απαιτεί οι παραμορφώσεις ενός μέλους ή της κατασκευής σαν σύνολο να μην είναι 

τέτοιες ώστε να επηρεάζεται η σωστή λειτουργία και η εμφάνισή της. Υπερβολικές παραμορφώσεις 

υπό τα μόνιμα φορτία μπορεί να δώσουν τον παρατηρητή την εντύπωση ανεπαρκούς αντοχής ή να 

προκαλέσουν προβλήματα στη σωστή απορροή των υδάτων .Υπερβολικές παραμορφώσεις υπό τα 

κινητά φορτία μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην υδατοστεγανότητα της γέφυρας και να 

οδηγήσουν σε προβλήματα δυναμικής συμπεριφοράς όπως η δυσφορία λόγω δυναμικής κίνησης του 

καταστρώματος καθώς και ζημιές στα δομικά στοιχεία. Στην πράξη συνήθως είναι απαραίτητος ο 

υπολογισμός των παραμορφώσεων της γέφυρας από σκυρόδεμα για να υπολογιστούν, για 

παράδειγμα, οι στροφές που μεταφράζονται σε μεγέθη σχεδιασμού για τις στηρίξεις. Στον 

Ευρωκώδικα ΕΝ1992-1-1 δίνονται οδηγίες στην παράγραφο 7.4.3 για τον υπολογιστικό έλεγχο των 

παραμορφώσεων αυτών. 
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5 ΝΕΑ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 

5.1 Γενικά Στοιχεία 

Ο νέος φορέας θα είναι συνεχής τριών ανοιγμάτων με μήκη 24-40-24m. Η παραπάνω επιλογή της 

επέκτασης των δύο ακριανών ανοιγμάτων γίνεται για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανύψωσης 

στα άκρα που συνέβαινε στην παλαιά γέφυρα, της οποίας το κατάστρωμα ήταν αμφιπροέχουσα δοκός 

χωρίς στηρίξεις στα άκρα. Ο λόγος του μήκους ανοίγματος προς το ύψος διατομής της νέας γέφυρας 

θα μειωθεί στην τιμή 20, δηλαδή θα επιλεχθεί νέο ύψος διατομής 2.00m. Επιπλέον, η χρήση υλικών 

με καλύτερα μηχανικά χαρακτηριστικά, μας επιτρέπει τη χρήση κιβοτειοειδούς διατομής αντί για 

πλήρους, με μια κυψέλη. Η επιλογή κυψελωτής διατομής συμβάλει στη μείωση του ίδιου βάρους της 

ανωδωμής, γεγονός κρίσιμο στις προεντεταμένες γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων.  

Η επιλογή κιβοτειοειδούς διατομής συνίσταται κατά κανόνα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές για 

αισθητικούς λόγους. Η επιλογή φορέα μορφής πλακοδοκών θα απαιτούσε τη δημιουργία τριών 

ξεχωριστών  αμφιέριστων φορέων για τη γεφύρωση των τριών ανοιγμάτων, καθώς δεν συνίσταται η 

επιλογή του για ανάληψη αρνητικών ροπών. Άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της διατομής μορφής 

κιβωτίου σε σχέση με τις πλακοδοκούς είναι η μεγάλη αντοχή σε κάμψη και στρέψη, το χαμηλό 

σχετικά ίδιο βάρος, ενώ το βασικό μειονέκτημα της είναι η σχετικά πιο πολύπλοκη κατασκευή.   

Η νέα γέφυρα στηρίζεται επί ελαστομεταλλικών τόσο στα μεσόβαθρα όσο και στα ακρόβαθρα, και το 

πάχος ασφαλτικών θεωρείται 10cm, εκ των οποίων 5cm ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και 5cm 

αντιολισθηρή στρώση. Η μόρφωση της εγκάρσιας κλίσης επιτυγχάνεται μέσω του σκυροδέματος 

προστασίας μόνωσης, που έχει ελάχιστο πάχος 5cm.                     

5.2 Κανονισμοί Μελέτης 

Η μελέτη της γέφυρας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των Ευρωπαϊκών κανονισμών (Ευρωκώδικες). 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω κανονισμοί και τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα: 

ΕΝ 1990:2002                       Βάσεις Σχεδιασμού 

ΕΝ 1991-1-1:2002                 Γενικές δράσεις-Πυκνότητες, Ίδιον βάρος, Επιβαλλόμενα φορτία  

ΕΝ 1991-1-4:2005                 Δράσεις ανέμου 

ΕΝ 1991-1-5:2003                 Θερμικές δράσεις 

ΕΝ 1991-2:2003                    Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες 
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ΕΝ 1992-1-1:2004                 Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα - Γενικοί κανόνες 

ΕΝ 1992-2:2005                    Γέφυρες από σκυρόδεμα-Σχεδιασμός και κανόνες διαμόρφωσης      

5.3 Διατομή 

Για την νέα γέφυρα επιλέχθηκε τραπεζοειδής διατομή με πλάτος 11.00m και ύψος 2.00m, η οποία 

χρησιμοποιείται καθ’ όλο το μήκος της γέφυρας. Το πάχος άνω και κάτω πλάκας ορίζεται σε 35cm και 

27cm αντίστοιχα, ενώ το πάχος των κορμών στα 60cm. Η τοποθέτηση των εφεδράνων ακριβώς κάτω 

από τους κορμούς δεν επιβάλλει τη χρήση συμπαγούς διατομής στις στηρίξεις.   

Η γεωμετρία και τα χαρακτηριστικά της επιλεχθείσας διατομής φαίνονται παρακάτω: 

 

 

Σχήμα 5.1 Διατομή νέας γέφυρας 

 

Πίνακας 5.1 Βασικά χαρακτηριστικά διατομής 

A (m2) It (m4) Iy/Iz (m4) yc/zc (mm) 
Gam 

(KN/m) 

6.96 9.019 3.47/51.56 0/747.3 174.1 

 

5.4 Υλικά 

5.4.1 Σκυρόδεμα  

Το σκυρόδεμα που επιλέχθηκε είναι κατηγορίας C40/50 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

Πίνακας 5.2 Ιδιότητες σκυροδέματος C40/50 

fck(MPa) fctm(MPa) E(MPa) G(MPa) γ(KN/m3) εc2(%) εcu2(%) 
fcd,fat 

(MPa) 
α(1/oK) 

λόγος 
Poisson 

40 3.51 34525 14386 25 0.2 0.35 16.47 1.00E-5 0.2 
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Σχήμα 5.2 Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων σκυροδέματος C40/50 (από πάνω προς τα κάτω: 

διάγραμμα ΟΚΛ, διάγραμμα ΟΚΑ, χρησιμοποιούμενο διάγραμμα με συντελεστή ασφαλείας) 

 

5.4.2 Χάλυβας Οπλισμού 

Ο χάλυβας οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι κατηγορίας Β500C με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

Πίνακας 5.3 Ιδιότητες χάλυβα B500C 

fyk(MPa) ft(MPa) E(MPa) G(MPa) 
γ 

(KN/m3) 
εuk(%) k1 α(1/oK) 

λόγος 
Poisson 

500 550 200000 76923 78.5 5 0.8 1.20E-5 0.3 

 

                 

Σχήμα 5.3 Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων χάλυβα B500C (από πάνω προς τα κάτω: διάγραμμα 

ΟΚΛ, διάγραμμα ΟΚΑ και χρησιμοποιούμενο) 

 

5.4.3 Χάλυβας Προέντασης 

Ο χάλυβας προέντασης που χρησιμοποιήθηκε είναι κατηγορίας Υ1520/1770 με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 
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Πίνακας 5.4 Ιδιότητες χάλυβα προέντασης κατηγορίας Υ1520/1770 

fyk (MPa) ft (MPa) E (MPa) G (MPa) 
γ 

(KN/m3) 
εuk (%) k1 α (1/oK) 

λόγος 

Poisson 

1520 1770 195000 75000 78.5 6 1.6 1.20E-5 0.3 

 

                

Σχήμα 5.4 Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων χάλυβα προέντασης Υ1520/1770 (από πάνω προς τα 

κάτω: διάγραμμα ΟΚΛ, διάγραμμα ΟΚΑ και χρησιμοποιούμενο) 

 

5.5 Δράσεις Υπολογισμού 

5.5.1 Μόνιμες Δράσεις 

5.5.1.1 Ίδιο Βάρος 

Το ίδιο βάρος της διατομής υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα και είναι ίσο με G1 = 174.1 

KN/m, όπως φαίνεται και παραπάνω στον πίνακα των χαρακτηριστικών της διατομής, και τοποθετείται 

στο κέντρο βάρους της διατομής. 

 

5.5.1.2 Πρόσθετα Μόνιμα  

Τα πρόσθετα μόνιμα φορτία περιλαμβάνουν τα ασφαλτικά του οδοστρώματος, τα κιγκλιδώματα 

ασφαλείας, καθώς και την επίστρωση των πεζοδρομίων. Συγκεντρωτικά, τα φορτία των μόνιμων 

δράσεων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 5.5 Φορτίσεις μόνιμων δράσεων 

Ίδιο Βάρος 
Διατομής 

Ασφαλτικά Κιγκλιδώματα Πεζοδρόμια 

174.1 ΚΝ/m 3 KN/m2 2 KN/m 4 KN/m2 

 

5.5.2 Προένταση 

Η προένταση υλοποιείται μέσω 12 τενόντων οι οποίοι αποτελούνται από συρματόσχοινα με 22 

κλώνους έκαστος και συνολικό εμβαδό χάλυβα 3300mm2/τένοντα. Οι τένοντες τοποθετούνται σε δύο 
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ομάδες των έξι στους δύο κορμούς της διατομής και ακολουθούν σε χάραξη το διάγραμμα ροπών των 

μόνιμων φορτίων. Η θέση τους καθ’ ύψος της διατομής έχει προκύψει ακολουθώντας τη λογική του 

μέσου τένοντα, δηλαδή για κάθε ομάδα των έξι τενόντων χαράσσεται ένας ιδεατός τένοντας στο 

κέντρο βάρους της ομάδας. Στο μεσαίο άνοιγμα το κέντρο βάρους των τενόντων απέχει 25cm από 

την κάτω παρειά της γέφυρας, ενώ στα δύο ακραία ανοίγματα απέχει 80cm. Αντίστοιχα, ο μέσος 

τένοντας στις δύο μεσαίες στηρίξεις απέχει 35cm από την πάνω παρειά, ενώ στις ακραίες στηρίξεις 

78cm από την πάνω παρειά, όσο περίπου και το κέντρο βάρους της διατομής. Η κατακόρυφη και 

οριζόντια χάραξη των τενόντων φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. 

 

 

Σχήμα 5.5 Όψη χάραξης μέσου τένοντα (εικόνα Sofistik) 

 

 

Σχήμα 5.6 Κάτοψη μέσων τενόντων. Η χάραξη δεν είναι ευθύγραμμη καθώς οι κορμοί της διατομής 

είναι κεκλιμένοι, συνεπώς πρέπει οι τένοντες να ακολουθούν καμπύλη χάραξη (εικόνα Sofistik) 

 

Οι τένοντες τανύονται με τάση 1292MPa, ενώ για τον υπολογισμό των μειώσεων θεωρήθηκε μ=0.2, 

k=0.01rad/m και ολίσθηση σφήνας δ=6mm. Το διάγραμμα μειώσεων όπως προέκυψε από το 

πρόγραμμα φαίνεται παρακάτω. 
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 Σχήμα 5.7 Διάγραμμα άμεσων μειώσεων τένοντα προέντασης (εικόνα Sofistik) 

 

5.5.3 Μεταβλητές Δράσεις 

5.5.3.1 Kατακόρυφα Φoρτία Kυκλoφορίας  

To εύρος του οδοστρώματος είναι 8m, άρα σύμφωνα με τον πίνακα 3.1 χωρίζεται σε δύο λωρίδες των 

3m έκαστη και απομένουσα επιφάνεια 2m. Τα κατακόρυφα φορτία λαμβάνονται από την πρότυπη 

φόρτιση 1 του Ευρωκώδικα, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.2.1 παραπάνω. Οι δυνατοί 

συνδυασμοί για την δημιουργία περιβάλλουσας για όλα τα εντατικά μεγέθη προκύπτουν αυτόματα 

μέσω του task ‘Traffic Loader’ του Sofistik. 

5.5.3.2   Δυνάμεις Πέδησης-Επιτάχυνσης 

Οι δυνάμεις πέδησης-επιτάχυνσης προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2. Συγκεκριμένα 

προκύπτει ότι: 

Ql,k = 0.6*αQ1*(2Q1k) + 0.10*αQ1*q1k*w1*L → Ql,k = 0.6*1*2*300 + 0.1*1*9*3*88 = 597.6KN → 

→ Ql,k = 6.8KN/m 

5.5.3.3 Φορτία Ανέμου 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 και κάνοντας τις εξής παραδοχές: 

- Βασική ταχύτητα ανέμου για αφόρτιστη και φορτισμένη γέφυρα vb=33m/sec και 

vb=27m/sec αντίστοιχα 
- Ύψος γέφυρας από το έδαφος 7m 

- Κατηγορία εδάφους ΙΙΙ 

προκύπτουν: 

- FWyk = 0.5 * ρ * vb
2 * C * Aref,y  = 2.76 KN/m       αφόρτιστη γέφυρα 

- FWyk = 0.5 * ρ * vb
2 * C * Aref,y  = 2.06 ΚΝ/m       φορτισμένη γέφυρα  
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Σχήμα 5.8 Φόρτιση ανέμου υπό την παραδοχή αφόρτιστης γέφυρας (εικόνα Sofistik) 

 

5.5.3.4 Θερμοκρασιακά Φορτία 

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.3 της παραγράφου 3.4, για γέφυρα κατηγορίας 3 κιβοτειοειδούς διατομής 

προκύπτουν: 

- ΔΤN,con = -35oC 
- ΔΤN,exp = 35oC 

- ΔΤΜ,heat = -10oC 

- ΔΤΜ,cool = 5oC 

Στη συνέχεια προκύπτουν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί φορτίσεων από τις σχέσεις 

ΔΤΜ,heat (ή ΔΤΜ,cool) + ωΝ ΔΤΝ,exp (ή ΔΤΝ,con) 

ωM ΔΤΜ,heat (ή ΔΤΜ,cool) + ΔΤΝ,exp (ή ΔΤΝ,con) 

5.6 Συνδυασμοί Δράσεων 

5.6.1 Οριακή Κατάσταση Αστοχίας 

Οι συνδυασμοί δράσεων ΟΚΑ όπως παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 3.1.1 προκύπτουν με τους 

ακόλουθους συντελεστές: 

 

Πίνακας 5.6 Συνδυασμοί Οριακής Κατάστασης Αστοχίας 

ΜΟΝΙΜΑ 1.35 ή 1.00 1.35 ή 1.00 1.35 ή 1.00 

ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 1.00 1.00 1.00 
ΕΡΠΥΣΜΟΣ-

ΣΥΣΤΟΛΗ 1.00 1.00 1.00 

ΚΙΝΗΤΑ (LM1) 1.35(0.75TS+0.40UDL) 1.35(0.75TS+0.40UDL) 1.35(0.75TS+0.40UDL) 
ΑΝΕΜΟΣ ΜΕ 

ΚΙΝΗΤΑ 1.50*0.60 _ _ 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΤ _ 1.50*0.60*0.35 1.50*0.60 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΤ _ 1.50*0.60 1.50*0.60*0.75 
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Πίνακας 5.7 Προτεινόμενοι συντελεστές ψ 

 

 

5.6.2 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας 

Οι συνδυασμοί δράσεων ΟΚΛ όπως παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 3.1.2 προκύπτουν με τους 

ακόλουθους συντελεστές: 

 

Πίνακας 5.8 Συνδυασμοί Οριακής Κατάστασης Λειτουργικότητας 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΧΝΟΣ ΟΙΟΝΕΙ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΜΟΝΙΜΑ 1.00 1.00 1.00 

ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 0.90 ή 1.10 0.90 ή 1.10 0.90 ή 1.10 

ΕΡΠΥΣΜΟΣ-ΣΥΣΤΟΛΗ 1.00 1.00 1.00 

ΚΙΝΗΤΑ (LM1) 1.00 0.75TS+0.40UDL _ 

ΑΝΕΜΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΑ 0.60 _ _ 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΤ 0.60*0.35 ή 0.60 0.50*0.35 ή 0.50 0.50*0.35 ή 0.50 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΤ 0.60 ή 0.60*0.75 0.50 ή 0.50*0.75 0.50 ή 0.50*0.75 

 

5.7 Έλεγχοι 

5.7.1 Έλεγχος Πλάκας Καταστρώματος – Εγκάρσια Ανάλυση 

Για την εγκάρσια ανάλυση της πλάκας καταστρώματος χρησιμοποιείται προσομοίωμα με πεπερασμένα 

στοιχεία για όλα τα στοιχεία της διατομής. Το μέγεθος το πεπερασμένων στοιχείων μειώνεται σε 

τέτοια τιμή ώστε η διαφορά των αποτελεσμάτων της ανάλυσης να είναι αμελητέα σε σχέση με την 

ανάλυση με μεγαλύτερα στοιχεία. Για την διερεύνηση τάσεων και εντατικών μεγεθών κατά την 

εγκάρσια έννοια της γέφυρας τοποθετούνται στηρίξεις καθ’ όλη την περίμετρο της κάτω πλάκας της 

διατομής. Το προσομείωμα που χρησιμοποιείται για τη διαστασιολόγηση φαίνεται παρακάτω: 
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Σχήμα 5.9 Προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων για διαστασιολόγηση πλάκας καταστρώματος  

 

 

Σχήμα 5.10 Διάταξη φορτίων κυκλοφορίας για μέγιστη ροπή στο άνοιγμα (εικόνα Sofistik) 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τους πίνακες υπολογισμού πλάκας καταστρώματος Rusch, για πλάκα 

πακτωμένη στους κορμούς της διατομής προκύπτει ροπή σχεδιασμού στο μέσον του ανοίγματος ΜEd 

= 183.0 KNm και για πλάκα αμφιέρειστη τους κορμούς ΜEd = 374.15 KNm. Συνεπώς το μοντέλο με τα 

πεπερασμένα στοιχεία δίνει ροπές ανάλογες με αυτές της αμφίπακτης πλάκας του πίνακα Rusch. Οι 

χαλαροί συμβατικοί οπλισμοί προκύπτουν για το άνοιγμα και τη στήριξη αντίστοιχα Φ12/8 και Φ12/6. 

Ωστόσο, για την εκπλήρωση του ελέγχου τάσεων του προεντεταμένου σκυροδέματος (σ < fctm = 3.5 

MPa) υλοποιήθηκε εγκάρσια προένταση με 5-κλωνους τένοντες εμβαδού Αi = 140mm2 ανά ένα μέτρο. 

Οι τένοντες τανύονται με τάση 1292 ΜPa και αντίστοιχη δύναμη P0 = 904 KN. Οι μέγιστες εγκάρσιες 

εφελκυστικές τάσεις που προκύπτουν στο μέσο του ανοίγματος και στη στήριξη της πλάκας για τον 

χαρακτηριστικό συνδυασμό 1.0Gολ + 1.0Q + 0.9P φαίνονται παρακάτω.  
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Σχήμα 5.11 Χάραξη εγκάρσιας προέντασης  

 

 

Σχήμα 5.12 Μέγιστη εφελκυστική εγκάρσια τάση άνω ίνας στη στήριξη της πλάκας καταστρώματος 

υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό (εικόνα Sofistik) 

 

 

Σχήμα 5.13  Μέγιστη εφελκυστική εγκάρσια τάση κάτω ίνας στο άνοιγμα της πλάκας καταστρώματος 

υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό (εικόνα Sofistik) 
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Σημειώνεται ότι το άλμα των τάσεων στις περιοχές στήριξης της πλάκας από τις δοκούς οφείλεται στη 

συγκεντρωμένη ροπή στα σημεία αυτά, καθώς οι στηρίξεις λογίζονται ως πακτώσεις. 

 

Πίνακας 5.9 Έλεγχος εγκάρσιων τάσεων πλάκας καταστρώματος υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό 

 

Όριο Κανονισμού 
(MPa) 

Αποτέλεσμα (MPa) 

Εφελκυστική Τάση Σκυροδέματος - 
Στήριξη 

3.50 3.47 

Εφελκυστική Τάση Σκυροδέματος - 
Άνοιγμα 

3.50 2.38 

 

5.7.2 Έλεγχοι Κατά Τη Φάση Προέντασης 

Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται μετά την επιβολή της προέντασης της κατασκευής, συνεπώς περιλαμβάνουν 

τα μόνιμα φορτία και την προένταση. Συγκεκριμένα, η εφελκυστική τάση σκυροδέματος δεν πρέπει να 

ξεπερνάει την τιμή 0.85fctk,0.05, η τάση χάλυβα προέντασης πρέπει να είναι μικρότερη από το 

min{0.8fptk;0.9fp0.1k} και η θλιπτική τάση του σκυροδέματος δεν πρέπει να ξεπερνά την τιμή 0.6fck(t). 

 

 

Σχήμα 5.14 Μέγιστη εφελκυστική τάση χάλυβα προέντασης κατά τη φάση προέντασης (εικόνα 

Sofistik) 
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Σχήμα 5.15 Μέγιστη εφελκυστική και θλιπτική τάση πάνω ίνας κατά τη φάση προέντασης (εικόνα 

Sofistik) 

 

 

Σχήμα 5.16 Μέγιστη εφελκυστική και θλιπτική τάση κάτω ίνας κατά τη φάση προέντασης (εικόνα 

Sofistik) 
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Πίνακας 5.10 Έλεγχοι τάσεων κατά τη φάση προέντασης 

 

Όριο Κανονισμού 
(MPa) 

Αποτέλεσμα (MPa) 

Εφελκυστική Τάση Σκυροδέματος 2.125 -2.02 

Τάση Χάλυβα Προέντασης 1416 1246 

Θλιπτική Τάση Σκυροδέματος -24 -11.1 

Θλιπτική Τάση Σκυροδέματος με Παραδοχή 
Ερπυσμού 

-18 -11.1 

 

5.7.3 Έλεγχοι Υπό Τον Χαρακτηριστικό Συνδυασμό 

Οι έλεγχοι υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό περιορίζουν την εφελκυστική τάση του σκυροδέματος 

στην τιμή fctm, η θλιπτική τάση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή 0.6fck, η τάση του χάλυβα 

προέντασης την τιμή 0.75fptk. 

 

 

Σχήμα 5.17 Μέγιστη εφελκυστική τάση κάτω ίνας υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό (εικόνα 

Sofistik) 
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Σχήμα 5.18 Μέγιστη εφελκυστική τάση πάνω ίνας υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό (εικόνα 

Sofistik) 

 

 

Σχήμα 5.19 Μέγιστη θλιπτική τάση κάτω ίνας υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό (εικόνα Sofistik) 
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Σχήμα 5.20 Μέγιστη θλιπτική τάση πάνω ίνας υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό (εικόνα Sofistik) 

 

 

Σχήμα 5.21 Μέγιστη εφελκυστική τάση χάλυβα προέντασης υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό 

(εικόνα Sofistik) 
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Πίνακας 5.11 Έλεγχοι τάσεων υπό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό 

 

Όριο Κανονισμού 
(MPa) 

Αποτέλεσμα (MPa) 

Εφελκυστική Τάση Σκυροδέματος 3.5 0.93 

Θλιπτική Τάση Σκυροδέματος -24 -12.2 

Τάση Χάλυβα Προέντασης 1327.5 1142 

 

5.7.4 Έλεγχοι Υπό Τον Οιωνεί-Μόνιμο Συνδυασμό 

Οι έλεγχοι υπό τον οιωνεί-μόνιμο συνδυασμό ορίζουν ότι η σε απόσταση μικρότερη από 100mm από 

τους τένοντες προέντασης, η τάση του σκυροδέματος πρέπει να είναι υποχρεωτικά θλιπτική, ενώ η 

μέγιστη θλιπτική τάση δεν πρέπει να ξεπερνάει την τιμή 0.45fck. 

 

 

Σχήμα 5.22 Μέγιστη εφελκυστική τάση κάτω ίνας σκυροδέματος υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό 

(εικόνα Sofistik) 
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Σχήμα 5.23 Μέγιστη εφελκυστική τάση πάνω ίνας σκυροδέματος υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό 

(εικόνα Sofistik) 

 

 

Σχήμα 5.24 Μέγιστη θλιπτική τάση κάτω ίνας σκυροδέματος υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό (εικόνα 

Sofistik) 
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Σχήμα 5.25 Μέγιστη θλιπτική τάση άνω ίνας σκυροδέματος υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό (εικόνα 

Sofistik) 

 

Πίνακας 5.12 Έλεγχος τάσεων υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό 

 

Όριο Κανονισμού 
(MPa) 

Αποτέλεσμα (MPa) 

Εφελκυστική Τάση Σκυροδέματος 0 -1.01 

Θλιπτική Τάση Σκυροδέματος -18 -10.4 

 

5.7.5 Έλεγχος Για Περιορισμό Της Ρηγμάτωσης 

Για παραδοχή διαβρωτική κατηγορίας περιβαλλοντικών συνθηκών XC3 ορίζεται συνιστώμενο εύρος 

ρωγμής ίσο με wmax=0.2mm. To όριο αυτό καλύπτεται μέσω των απαιτήσεων τοποθέτησης διαμήκους 

οπλισμού από τους υπόλοιπους ελέγχους, αλλά και από τον περιορισμό της απόστασης μεταξύ των 

οπλισμών σε 100mm κατ’ ελάχιστο, χωρίς περαιτέρω έλεγχο. 

 

5.7.6 Έλεγχος Αποφυγής Ψαθυρής Αστοχίας 

O έλεγχος αποφυγής ψαθυρής αστοχίας εξασφαλίζει την αστοχία της κατασκευής από μιας όλκιμης 

μορφής αστοχία που καθίσταται σημαντικός παράγοντας στις σύγχρονες κατασκευές για λόγους 

ασφάλειας. Συγκεκριμένα στο Οπλισμένο Σκυρόδεμα θα πρέπει η αστοχία σε κάμψη να προηγείται 

αυτής σε διάτμηση, ενώ κατά την αστοχία σε κάμψη θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διαρροή των 

εφελκυόμενων οπλισμών καθώς και η επάρκεια του χάλυβα προέντασης στην ανάληψη της επιπλέον 

εφελκυστικής τάσης κατά τη ρηγμάτωση του σκυροδέματος. Ακολουθεί διαδικασία επίλυσης της 

διατομής με μειωμένο εμβαδόν χάλυβα προέντασης, όπως περιεγράφηκε στη παράγραφο 4.4.2. 

H ελαστική ροπή αντοχής της κάτω και της πάνω ίνας της νέας διατομής προκύπτει ίση με: 

- W1 = Iy/ys1 = 3.447/(2.00-0.747) = 2.751 
- W2 = Iy/ys2 = 3.447/0.747 = 4.614 

Η ροπές αντοχής για το άνοιγμα και τη στήριξη αντίστοιχα προκύπτουν: 
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- Mrep = W1*fctm = 2.751*3500 = 9628.5 KNm     άνοιγμα 

- Mrep = W2*fctm = 4.614*3500 = 16149 KNm      στήριξη 

Θεωρώντας μοχλοβραχίονα εσωτερικών δυνάμεων ίσο με zk = 0.85d προκύπτει: 

- As,min =  Μrep/(zk*fyk) = 9628.5/(1.65*500000) = 116.7 cm2    άνοιγμα 
- As,min =  Μrep/(zk*fyk) = 16149/(1.65*500000) = 195.7 cm2     στήριξη 

Οι παραπάνω ελάχιστοι οπλισμοί υλοποιούνται ως εξής: 

- Φ20/10 κάτω στο άνοιγμα  
- Φ20/10 πάνω στη στήριξη 

Σημειώνεται ότι οι οπλισμοί έχουν απόσταση 10 εκατοστών για να πληρούν τον έλεγχο περιορισμού 

της ρηγμάτωσης, καθώς οι απαιτούμενες αποστάσεις προκύπτουν 13 και 17 εκατοστά αντίστοιχα. 

 

5.7.7 Έλεγχοι Οριακής Κατάστασης Αστοχίας 

Οι έλεγχοι σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας καλύπτονται μέσω των ελάχιστων απαιτούμενων διαμήκων 

και εγκάρσιων οπλισμών που προκύπτουν από το πρόγραμμα για τους διάφορους συνδυασμούς 

φορτίσεων της Οριακής Κατάστασης Αστοχίας και Λειτουργικότητας. 

 

 

Σχήμα 5.26 Σύνολο κάτω διαμήκων οπλισμών (σε cm2, εικόνα Sofistik)  
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Σχήμα 5.27 Σύνολο πάνω διαμήκων οπλισμών (σε cm2, εικόνα Sofistik)  

 

 

Σχήμα 5.28 Σύνολο διαμήκων οπλισμών για παραλαβή στρέψης (σε cm2/m, εικόνα Sofistik)  
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Σχήμα 5.29 Εγκάρσιοι οπλισμοί διατμήσεως - συνδετήρες (σε cm2/m, εικόνα Sofistik) 

 

Ο έλεγχος λοξού θλιπτήρα των κορμών VRd,max ικανοποιείται εύκολα με το επιλεγμένο πάχος κορμών 

και δεν παρουσιάζεται.   

5.8 Αποχέτευση Γέφυρας 

Η απαγωγή των υδάτων γίνεται μέσω αμφικλινούς επίκλησης 3% σε συνδυασμό με τη δημιουργία 

αποχετευτικού συστήματος. Η απουσία αποχετευτικού συστήματος της παλαιάς γέφυρας και η 

εμφάνιση λευκών κηλίδων καθ’ όλο το μήκος του κάτω πέλματος μαρτυρά την αναγκαιότητα της 

κατασκευής έργων αποχέτευσης στις κατασκευές γεφυρών εν γένει. Η κατασκευή του θα γίνει 

σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Τεχνικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Κεφάλαιο 4. H προστασία του 

σκυροδέματος και η αποφυγή διάβρωσης του οπλισμού αντιμετωπίζεται με την κατασκευή 

κατάλληλης μόνωσης (διπλή στρώση ασφαλτόπανου ή ειδικών μεμβρανών) στην επιφάνεια του 

φορέα. 

Η διάταξη του συστήματος αποχέτευσης αποτελείται από φρεάτια υδροσυλλογής τύπου εσχάρας 

ελάχιστης ωφέλιμης επιφάνειας εισροής 200 cm2 κατά μήκος των εκατέρωθεν ορίων του 

καταστρώματος. Η απόσταση μεταξύ τους ορίζεται στα 7m μετρούμενη από το κέντρο βάρους της 

επιφάνειας δύο.  

           

Σχήμα 5.30 Παράδειγμα φρεατίων υδρσοσυλλογής βιομηχανικού τύπου κατάλληλων για γέφυρες 

διαδοχικών φρεατίων 
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Οι κεντρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί διαμέτρου Φ200 τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά των κορμών 

της διατομής, και για γέφυρες με μήκος μεγαλύτερο από 50m το υλικό τους είναι γαλβανισμένος 

σίδηρος. Η σύνδεση του φρεατίου υδροσυλλογής με τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό γίνεται με 

σωλήνα  διαμέτρου Φ150 και τεμάχιο ταυ ή σαμάρι (ανάλογα με το υλικό του αγωγού). Επιπλέον, η 

ανάρτηση του κύριου συλλεκτήριου αγωγού από τους κορμούς γίνεται μέσω ρυθμιζόμενου 

συστήματος ανάρτησης από αυτούς, από δύο σημεία του κορμού και με απόσταση αναρτήρων ίση με 

4m. Η τελική απαγωγή των ομβρίων γίνεται μέσω του ανατολικού τοίχου αντιστήριξης (ακρόβαρο) 

της γέφυρας.  

 

 

Σχήμα 5.31 Παράδειγμα ανάρτησης σωλήνα 
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6 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ 

6.1 Γενικά Στοιχεία 

Ο Αντισεισμικός σχεδιασμός της νέας γέφυρας θα γίνει μέσω του προγράμματος πεπερασμένων 

στοιχείων Seismostruct. Για τις διάφορες αναλύσεις που ακολουθούν, ο φορέας της ανωδομής 

λαμβάνεται με τα γεωμετρικά στοιχεία που ορίστηκαν στο παραπάνω κεφάλαιο, ενώ τα μεσόβαθρα 

είναι ορθογωνικής διατομής με διαστάσεις 2.00m*0.80m και ύψος 6.00m. Για την τοποθέτηση των 

εφεδράνων στο κατάλληλο ύψος χρησιμοποιούνται άκαμπτα στοιχεία (constraints) από το κέντρο 

βάρους της διατομής έως την άνω παρειά των εφεδράνων, και στη συνέχεια από την κάτω παρειά των 

εφεδράνων έως την κεφαλή του αντίστοιχου βάθρου. 

Για την προσομοίωση των βάθρων χρησιμοποιούνται στοιχεία ‘inelastic force-based frame element 

type’ του Seismostruct τα οποία έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την 

ανελαστική συμπεριφορά ενός μέλους καθ’ όλο το μήκος του. Για το κατάστρωμα χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία ‘elastic frame element’, καθώς η ελαστική συμπεριφορά των υλικών μας αρκεί για την 

περιγραφή της ανωδομής κατά τη σεισμική διέγερση, αφού οι βλάβες εντοπίζονται στα βάθρα. Τέλος 

για τα εφέδρανα χρησιμοποιήθηκαν ‘link elements’ τα οποία συνδέουν δυο δομικούς κόμβους και 

απαιτούν τον νόμο δύναμης-μετατόπισης ή ροπής-στροφής για καθέναν από τους έξι βαθμούς 

ελευθερίας. 

Τα εφέδρανα που θα χρησιμοποιηθούν είναι ελαστομεταλλικά διαστάσεων 800*800*332mm με πάχος 

ελλαστομερούς ίσο με tr=257mm, με 14 μεταλλικές πλάκες και μέγιστη επιτρεπόμενη διατμητική 

σχετική μετακίνηση 149mm, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή (MeKano 4). Οι μηχανικές 

ιδιότητες των εφεδράνων που χρησιμοποιήθηκαν και εισάχθηκαν ως δεδομένα στο πρόγραμμα 

φαίνονται παρακάτω. Συγκεκριμένα τοποθετούνται 3 εφέδρανα ανά ακρόβαθρο και 2 ανά μεσόβαθρο.  
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Σχήμα 6.1 Προσομοίωση νέας γέφυρας στο Seismostruct (εικόνα Seismostruct) 

 

Πίνακας 6.1 Μηχανικά χαρακτηριστικά ελαστομεταλλικών εφεδράνων 

 

 

όπου: 

G             το μέτρο διάτμησης ίσο με G=1.5GPa 

tr             το πάχος του ελλαστομερούς ίσο με tr=0.257m 

Α             το εμβαδόν της διατομής ίσο με Α=0.8*0.8=0.64m2  

S             o συντελεστής σχήματος που ισούται με S=
𝑏𝑥∗𝑏𝑦

2(𝑏𝑥+𝑏𝑦)∗𝑡𝑖
=10.89 

Ec         το μέτρο ελαστικότητας για κατακόρυφη θλιπτική φόρτιση ελαστικού-μεταλλικών πλακών και 

ισούται με Ec=6.73*G*S2=1197.18MPa  

Ι              η ροπή αδράνειας της διατομής του εφεδράνου ίση με I=0.84/12=0.034m4  
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Πίνακας 6.2 Μηχανικά χαρακτηριστικά των εφεδράνων που χρησιμοποιήθηκαν 

Δυστένεια Κv (MNt/m) Δυστμησία Κh (MNt/m) Δυσκαμψία Κb (MNt/m) 

2981.3 3.735 52.31 

     

Αναφορικά, με την διατμητική παραμόρφωση το ελαστομερές παρουσιάζει γραμμική συμπεριφορά 

τάσεων-παραμορφώσεων έως και 100%. Κατά τον σχεδιασμό, συνήθης πρακτική είναι να περιορίζουν 

τις παραμορφώσεις στο 50% του πάχους του ελαστομερούς. Η δυστμησία του εφεδράνου δεν 

επηρεάζεται από την παρουσία οπλισμού μέσω μεταλλικών πλακών, καθώς η διατμητική ικανότητα 

του στοιχείου καθορίζεται αποκλειστικά από ελαστικό, ενώ στην πραγματικότητα θα είναι μεγαλύτερη 

(Arditzoglou et al, 1995). Για τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα συνεπώς ορίζεται ελαστοπλαστικός νόμος 

υλικού, όπου το όριο ελαστικότητας αντιστοιχεί στην τιμή γs=100%, που με τη σειρά της αντιστοιχεί 

σε δύναμη F=963.75KN και μετακίνηση u=0.257m. 

   

 

Σχήμα 6.2 Νόμος ελαστοπλαστικής διατμητικής παραμόρφωσης εφεδράνων 800x800x332 (tr=257mm) 

 

O υπολογισμός του ίδιου βάρους της κατασκευής γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Ωστόσο, για 

τη δημιουργία του σεισμικού συνδυασμού (G+0.2Q), πρέπει να προσθέσουμε τα φορτία κυκλοφορίας 

πολλαπλασιασμένα με συντελεστή 0.2. Συνεπώς, η επιρροή την κατανεμημένων φορτίων UDL γίνεται 

με την προσθήκη ενός ισοδύναμου γραμμικού φορτίου FUDL=9.4KN/m στην ευθεία του κέντρου 

βάρους του καταστρώματος, ενώ τα σημειακά φορτία TS θα ληφθούν ως ένα ισοδύναμο φορτίο 

FTS=200ΚΝ στη μέση της γέφυρας. 
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Σχήμα 6.3 Προσομοίωση της γέφυρας στο Seismostruct – Λεπτομέρεια ακρόβαθρου. Με γκρι 

φαίνονται τα άκαμπτα στοιχεία και με μπλε τα εφέδρανα (εικόνα Seismostruct) 

 

 

Σχήμα 6.4 Προσομοίωση της γέφυρας στο Seismostruct – Λεπτομέρεια μεσοβάθρου. Με γκρι 

φαίνονται τα άκαμπτα στοιχεία και με μπλε τα εφέδρανα (εικόνα Seismostruct) 

 

6.2 Ιδιομορφική Ανάλυση – Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης 

Με τα δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω η ιδιομορφική ανάλυση δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 
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Πίνακας 6.3 Ιδιοπερίοδοι κατασκευής (εικόνα Seismostruct) 

 
 

Τ  (sec) f (Hertz) ω (rad/sec) 

Ιδ
ιο

μ
ο

ρ
φ

ή
 

1 1,23931705 0,80689602 5,06987723 

2 1,23635097 0,80883182 5,08204019 

3 0,89657082 1,11536086 7,00801898 

4 0,38193143 2,61827101 16,45108194 

5 0,27559307 3,62853825 22,7987782 

6 0,11199981 8,92858642 56,099963 

7 0,0886477 11,28060894 70,87815635 

8 0,03390311 29,49581817 185,3276913 

9 0,02908396 34,38321539 216,0361138 

10 0,00552341 181,0474834 1137,554888 

 

Πίνακας 6.4 Ποσοστό ενεργών μαζών ανά ιδιομορφή (εικόνα Seismostruct) 

Ιδ
ιο

μ
ο

ρ
φ

ή
 

 

Τ  (sec) [   Ux   ] [   Uy   ] [   Uz   ] [   Rx   ] [   Ry   ] [   Rz   ] 

1 1,239317 98,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 1,236351 0,00% 98,14% 0,00% 51,10% 0,00% 0,00% 

3 0,896571 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,10% 

4 0,381931 0,00% 0,00% 23,22% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 0,275593 0,00% 0,18% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 

6 0,112 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7 0,088648 1,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

8 0,033903 0,00% 1,69% 0,00% 48,80% 0,00% 0,00% 

9 0,029084 0,00% 0,00% 27,21% 0,00% 0,00% 0,00% 

10 0,005523 0,00% 0,00% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

Βλέπουμε ότι η ενεργή μάζα της πρώτης ιδιομορφής (κύρια κατά x) είναι 98.62% κατά x και της 

δεύτερης (κύρια κατά y) είναι 98.13% κατά y. Συνεπώς το κατάστρωμα κατά τη σεισμική διέγερση 

λειτουργεί ως διάφραγμα και για την ανάλυση φάσματος απόκρισης χρησιμοποιούνται μόνο οι δύο 

πρώτες ιδιομορφές.  

Η ανάλυση θα γίνει σύμφωνα με το ελαστικό φάσμα του Ευρωκώδικα με τις εξής παραδοχές: 

- Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας : ΙΙ, ag = 0.24g 
- Συντ. σπουδαιότητας : 1.00 

- Απόσβεση ζ =5%, n = 1.00 

- Κατηγορία εδάφους Β: S = 1.20, TB = 0.15sec, TC = 0.50sec, TD = 2.50sec 
- Ύψος βάθρων 6m 
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άρα Se(T) = ag * S * n * TD * TC / T  

- Se(1.236) = 0.24g * 1.2 * 1.00 * 2.5 * 0.5 / 1.236 = 0.291g 
- Se(1.234) = 0.24g * 1.2 * 1.00 * 2.5 * 0.5 / 1.234 = 0.292g 

 

και umax = Γ1 * Se/ω2 * φ1 = 

- u1,max = 1 * 0.291g/5.0842 * {1  0  0}Τ = {0.110  0  0}Tm 

- u2,max = 1 * 0.292g/5.0932 * {0  1  0}Τ = {0  0.110  0}Tm 
 

Πίνακας 6.5 Εντατικά μεγέθη μεσοβάθρων από ελαστικό φάσμα απόκρισης Ευρωκώδικα 

Vx,max (KN) Vy,max (KN) Mx,max (KNm) My,max (KNm) 

598.25 776.93 3762.56 4487.56 

 

Στις μέγιστες ροπές έχουν συνυπολογιστεί και οι ροπές δευτέρας τάξης λόγω της παραμόρφωσης των 

μεσοβάρων. 

H διατομή οπλίζεται με 28Φ25 ανά παρειά των 2m και με 15Φ25 ανά παρειά των 0.8m + 4Φ25 στα 

άκρα. Για τους συνδετήρες τοποθετούνται Φ16/10, 8-τμητοι κατά x και 4-τμητοι κατά y. Το συνολικό 

ποσοστό διαμήκους οπλισμού της διατομής είναι 2.45% (<4%).  

6.3 Στατική Ανελαστική Ανάλυση Μεσοβάθρων (Pushover) 

Η στατική ανελαστική ανάλυση θα γίνει στα μεσόβαθρα μεμονωμένα, τα οποία λογίζονται ως 

κατακόρυφοι πρόβολοι, για να βρεθεί η δύναμη και η μετατόπιση κεφαλής κατά τη διαρροή τους. 

Κατά την μελέτη τους προστίθεται στην κεφαλή τους, πέρα από το αυξανόμενο οριζόντιο φορτίο της 

μεθόδου (κατά x και κατά y), και ένα κατακόρυφο φορτίο στην κεφαλή τους ίσο με την αξονική 

δύναμη των μεσοβάθρων υπό τον σεισμικό συνδυασμό, το οποίο προκύπτει ίσο με Fg=6000KN. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων κατά x και κατά y φαίνονται παρακάτω. Ο οπλισμός λαμβάνεται όσος 

έχει προκύψει από την ελαστική ιδιομορφική ανάλυση της παραπάνω παραγράφου. Σημειώνεται ότι η 

μετακίνηση αναφέρεται στην κεφαλή του βάθρου 
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Σχήμα 6.5 Στατική ανελαστική ανάλυση μεσοβάθρου κατά x (εικόνα Seismostruct) 

 

 

Σχήμα 6.6 Στατική ανελαστική ανάλυση μεσοβάθρου κατά y (εικόνα Seismostruct) 

 

Πίνακας 6.6 Αποτελέσματα στατικής ανελαστικής ανάλυσης για τα βάθρα κατά τις δύο κύριες 

διευθύνσεις 

 

Δύναμη 
Διαρροής (ΚΝ) 

Ροπή Διαρροής 
(ΚΝm) 

Μετακίνηση 
Διαρροής (m) 

Μετακίνηση 
Αστοχίας (m) 

Κeff (KN/m) 

x 1349.9 8433.6 0.0557 0.380 24222.38 

y 3580.3 21727.8 0.0419 0.160 85464.78 
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Σημειώνεται ότι στη ροπή διαρροής έχει συνεκτιμηθεί και η ροπή δευτέρας τάξεως λόγω της 

παραμόρφωσης του φορέα. Οι αντίστοιχες ροπές αστοχίας είναι Mult,x=9720KNm και Mult,y=22411KNm.  

 

6.3.1 Στατική Ανελαστική Ανάλυση Κατασκευής 

Για την στατική ανελαστική ανάλυση του συνόλου της κατασκευής τα αυξανόμενα οριζόντια φορτία 

τοποθετούνται στο ύψος του κέντρου βάρους του φορέα της ανωδομής στις θέσεις των βάθρων. Ως 

κόμβος ελέγχου (control node), για τον οποίο τυπώνονται οι μετακινήσεις που φαίνονται στα 

παρακάτω διαγράμματα, έχει οριστεί το κέντρο βάρους του φορέα ανωδομής.   

 

 

Σχήμα 6. Στατική ανελαστική ανάλυση κατά x 

 

 

Σχήμα 6. Στατική ανελαστική ανάλυση κατά y 
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Πίνακας 6.7 Χαρακτηριστικά σημεία στις καμπύλες ικανότητας 

διεύθυνση 
αποδεκτή 

μετακίνηση 
εφεδράνου (m) 

διαρροή 
βάθρου (m) 

αστοχία 
βάθρου (m) 

όριο 
ελαστικότητας 
εφεδράνου (m) 

x 0.190 0.262 0.586 _ 

y 0.153 _ _ 0.266 

 

6.4 Αναλύσεις Χρονοϊστορίας 

Θεωρώντας τα ακρόβαθρα άκαμπτα, η ανάλυση χρονοϊστορίας γίνεται μέσω της εισαγωγής των 

επιλεγμένων εδαφικών επιταχύνσεων στα θεωρούμενα σημεία εδάφους του προσομοιώματος. Οι 

σεισμοί που επιλέχθηκαν είναι του Kobe (Ιαπωνία, 1995) της Λευκάδας (1973) και του Friuli (Ιταλία, 

1976) και της Καλαμάτας (1985) προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 8, σύμφωνα με το 

ελαστικό φάσμα απόκρισης, με τον κατάλληλο πολλαπλασιαστικό συντελεστή λ. Οι σεισμικές 

διεγέρσεις τοποθετήθηκαν σε μία εκ των δύο κύριων διευθύνσεων της γέφυρας σε κάθε ανάλυση με 

την κατακόρυφη διεύθυνση να αγνοείται, ενώ το βήμα ορίστηκε ίσο με 0.01sec. 

 

 

Σχήμα 6.9 Χρονοϊστορία σεισμού Kobe, πολλαπλασιασμένη με συντ. λ=1.01  

 

 

Σχήμα 6.10 Χρονοϊστορία σεισμού Λευκάδας, πολλαπλασιασμένη με συντ. λ=0.71  
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 

 

Σχήμα 6.11 Χρονοϊστορία σεισμού Friuli, πολλαπλασιασμένη με συντ. λ=1.53 

 

 

Σχήμα 6.12 Χρονοϊστορία σεισμού Καλαμάτας, πολλαπλασιασμένη με συντ. λ=1.25 

 

Η προσαρμογή στο φάσμα του Ευρωκώδικα έγινε μέσω επιλογής κατάλληλο συντελεστή λ κάθε φορά, 

τέτοιου ώστε η τιμή του εκάστοτε φάσματος απόκρισης στην τιμή Τ=1.23 sec (δηλαδή στην 

ιδιοπερίοδο της κατασκευής κατά x και κατά y) να είναι ίδια με την τιμή του ελαστικού φάσματος 

σχεδιασμού του Ευρωκώδικα. 
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Σχήμα 6.13 Φάσματα των διαφόρων σεισμών που χρησιμοποιήθηκαν 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

6.4.1 Αποτελέσματα Σεισμού Kobe 

6.4.1.1 Ανάλυση κατά x 

 

 

Σχήμα 6.14 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης καταστρώματος 

 

 

Σχήμα 6.15 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης κορυφής βάθρου 
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Σχήμα 6.16 Χρονοϊστορία ροπών κάμψης μεσοβάθρου για διέγερση κατά x  

 

 

Σχήμα 6.17 Χρονοϊστορία τεμνουσών δυνάμεων μεσοβάθρου για διέγερση κατά x 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

6.4.1.2 Ανάλυση κατά y 

 

 

Σχήμα 6.18 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης καταστρώματος  

 

 

Σχήμα 6.19 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης κορυφής βάθρου 
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Σχήμα 6.20 Χρονοϊστορία ροπής κάμψης μεσοβάθρου για διέγερση κατά y  

 

 

Σχήμα 6.21 Χρονοϊστορία τέμνουσας δύναμης μεσοβάθρου για διέγερση κατά y  
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

6.4.2 Αποτελέσματα Σεισμού Λευκάδας 

6.4.2.1 Ανάλυση κατά x 

 

 

Σχήμα 6.22 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης καταστρώματος 

 

 

Σχήμα 6.23 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης κορυφής βάθρου 
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Σχήμα 6.24 Χρονοϊστορία ροπής κάμψης μεσοβάθρου για διέγερση κατά x  

 

 

Σχήμα 6.25 Χρονοϊστορία τέμνουσας δύναμης μεσοβάθρου για διέγερση κατά x 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

6.4.2.2 Ανάλυση κατά y 

 

 

Σχήμα 6.26 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης καταστρώματος  

 

 

Σχήμα 6.27 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης κορυφής βάθρου 
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Σχήμα 6.28 Χρονοϊστορία ροπής κάμψης μεσοβάθρου για διέγερση κατά y  

 

 

Σχήμα 6.29 Χρονοϊστορία τέμνουσας δύναμης μεσοβάθρου για διέγερση κατά y  
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

6.4.3 Αποτελέσματα Σεισμού Friuli 

6.4.3.1 Αποτελέσματα κατά x 

 

 

Σχήμα 6.30 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης καταστρώματος 

 

 

Σχήμα 6.31 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης κορυφής βάθρου 
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Σχήμα 6.32 Χρονοϊστορία ροπής κάμψης μεσοβάθρου για διέγερση κατά x  

 

 

Σχήμα 6.33 Χρονοϊστορία τέμνουσας δύναμης μεσοβάθρου για διέγερση κατά x 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

6.4.3.2 Ανάλυση κατά y 

 

 

Σχήμα 6.34 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης καταστρώματος 

 

 

Σχήμα 6.35 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης κορυφής βάθρου 
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Σχήμα 6.36 Χρονοϊστορία ροπής κάμψης μεσοβάθρου για διέγερση κατά y  

 

 

Σχήμα 6.37 Χρονοϊστορία τέμνουσας δύναμης μεσοβάθρου για διέγερση κατά y  
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

6.4.4 Αποτελέσματα Σεισμού Καλαμάτας 

6.4.4.1 Ανάλυση κατά x 

 

 

Σχήμα 6.38 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης καταστρώματος 

 

 

Σχήμα 6.39 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης κορυφής βάθρου 
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Σχήμα 6.40 Χρονοϊστορία ροπής κάμψης μεσοβάθρου για διέγερση κατά x  

 

 

Σχήμα 6.41 Χρονοϊστορία τέμνουσας δύναμης μεσοβάθρου για διέγερση κατά x  
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

6.4.4.2 Ανάλυση κατά y 

 

 

Σχήμα 6.42 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης καταστρώματος 

 

 

Σχήμα 6.43 Χρονοϊστορία σχετικής μετακίνησης κορυφής βάθρου 
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Σχήμα 6.44 Χρονοϊστορία ροπής κάμψης μεσοβάθρου για διέγερση κατά y 

 

 

Σχήμα 6.45 Χρονοϊστορία τέμνουσας δύναμης μεσοβάθρου για διέγερση κατά y  
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

6.4.5 Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Συμπεράσματα Αναλύσεων 

Συγκεντρωτικά, τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Σημειώνεται ότι λόγω της συμμετρίας της γέφυρας, οι αναλύσεις σε κάθε μία εκ των κύριων 

διευθύνσεων έδινε αμελητέα αποτελέσματα για την άλλη διεύθυνση. 

 

Πίνακας 6.8 Αποτελέσματα δυναμικών αναλύσεων 

  

Σεισμός 

  

Kobe Λευκάδα Friuli Καλαμάτα 

Εν
τ.

 Μ
εγ

έθ
η

 

Μx 3529.8 3967.5 3813.5 5020.4 

My 4050.3 4660.75 4610.9 6087.2 

Vx 665.2 728.6 722.6 953.6 

Vy 789.8 836.71 835.3 1119.1 

διαρροή 
βάθρων 

όχι διαρροή όχι διαρροή όχι διαρροή όχι διαρροή 

 

Πίνακας 6.9 Αποτελέσματα δυναμικών αναλύσεων 

  

Σεισμός 

 

 
Kobe Λευκάδα Friuli Καλαμάτα 

Σχ
ετ

ικ
ές

 μ
ετ

α
κι

νή
σ

ει
ς 

κατάστρωμα x 0.106 0.116 0.117 0.154 

κατάστρωμα y 0.112 0.121 0.122 0.158 

κορυφή βάθρου x 0.017 0.021 0.019 0.029 

κορυφή βάθρου y 0.002 0.003 0.003 0.004 

εφέδρανα x 0.089 0.095 0.098 0.125 

εφέδρανα y 0.110 0.118 0.119 0.154 

παραμ. εφεδράνου γ 0.43 0.46 0.46 0.60 

 

Η παραμόρφωση εφεδράνου ορίζεται ως η διατμητική του παραμόρφωση που ισούται με γ=umax/tr, 

όπου: 

umax    η μέγιστη σχετική μετακίνηση του εφεδράνου 

tr        το πάχος ελλαστομερούς του εφεδράνου, στην προκειμένη ίσο με tr=257mm 

  

Οι παραπάνω μετακινήσεις του καταστρώματος τοποθετούνται πάνω στις καμπύλες ικανότητας κατά x 

και κατά y της κατασκευής. 
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Σχήμα 6.46 Αποτελέσματα δυναμικών αναλύσεων στην καμπύλη ικανότητας x 

 

 

Σχήμα 6.47 Αποτελέσματα δυναμικών αναλύσεων στην καμπύλη ικανότητας y 

 

Από τα αποτελέσματα των δυναμικών αναλύσεων η μέγιστη σχετική μετακίνηση του καταστρώματος 

προκύπτει ίση με 0.154m κατά x και 0.158m κατά y (για τον σεισμό της Καλαμάτας). Οι μετακινήσεις 

αυτές είναι περίπου 40% μεγαλύτερες από αυτές που από αυτές που προκύπτουν από την ανάλυση 

του  ελαστικού φάσματος απόκρισης του Ευρωκώδικα, όπως επίσης και τα αντίστοιχα εντατικά μεγέθη 

στα μεσόβαθρα. Για τον σεισμό της Καλαμάτας συγκεκριμένα η μέγιστη μετακίνηση του εφεδράνου 

υπερβαίνει κατά 9mm την μέγιστη αποδεκτή σύμφωνα με τον κατασκευαστή, παρόλα αυτά παραμένει 

στην ελαστική περιοχή του εφεδράνου, όπως αυτή προκύπτει από την βιβλιογραφία (ελαστική 

συμπεριφορά μέχρι διατμητική παραμόρφωση γs=100%).  
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7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η αποτίμηση της υφιστάμενης γέφυρας στην περιοχή 

Αφάντου της Ρόδου και στη συνέχεια η πρόταση κατασκευής ενός νέου φορέα στη θέση της 

υπάρχουσας γέφυρας. Η ανάγκη αποτίμησης-διερεύνησης της συγκεκριμένης  γέφυρας προέκυψε από 

την εκδήλωση βέλους πέραν του φυσιολογικού και αναμενόμενου, το οποίο μάλιστα γίνεται εύκολα 

αντιληπτό μακροσκοπικά (περίπου 20 εκατοστά στο μέσον της γέφυρας) και, συνεπώς, σε πρώτη 

φάση δεν συνάδει με τις απαιτήσεις λειτουργικότητας της κατασκευής. 

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης υπήρχε μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας για την υπάρχουσα κατασκευή 

καθώς τα κατασκευαστικά σχέδια δεν ήταν διαθέσιμα, συνεπώς βασικά δεδομένα όπως η ποιότητα 

του σκυροδέματος και η προένταση ήταν άγνωστα. Η ποιότητα του σκυροδέματος λήφθηκε από 

δοκιμή κρουσιμέτρησης, η οποία συνίσταται να γίνεται επικουρικά σε συνδυασμό με άλλους ελέγχους 

για τον προσδιορισμό της αντοχής του σκυροδέματος, καθώς τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγάλη 

διασπορά και είναι εύκολα επηρεάσιμα από παράγοντες όπως η ενανθράκωση ή η αποσάθρωση του 

σκυροδέματος. Η υπόθεση της αρχικής δύναμης προέντασης έγινε σύμφωνα με διερεύνηση με τους 

ισχύοντες κανονισμούς της εποχής και με την παραδοχή πλήρους προέντασης. 

Για το πρόβλημα εμφάνισης βέλους έγινε προσπάθεια διερεύνησης των διάφορων πιθανών αιτιών που 

θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εμφάνισή του, όπως η φυσιολογική μακροχρόνια απώλεια 

προέντασης, ερπυστικές παραμορφώσεις, μη φυσιολογικές απώλειες από διάβρωση των τενόντων ή 

αστοχία κάποιας αγκύρωσης είτε κάποιο κατασκευαστικό λάθος. 

Σύμφωνα με τις παραδοχές που έγιναν για το σκυρόδεμα, την προένταση και τον χαλαρό οπλισμό της 

γέφυρας και σε συνδυασμό με τις πιθανές αιτίες ανάπτυξης του βέλους στην κατασκευή και την 

εμφάνιση εφελκυστικών ρωγμών στην κάτω παρειά του φορέα, γίνεται εμφανές ότι η γέφυρα δεν, 

κατά πάσα πιθανότητα, σε θέση να φέρει τα φορτία σχεδιασμού της. Προτείνεται συνεπώς η 

καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας και η κατασκευή νέα σύμφωνα με τους σύγχρονους 

κανονισμούς. 

Ο φορέας της νέας γέφυρας είναι μορφής κιβωτίου ύψους δύο μέτρων, ενώ τα ακριανά ανοίγματα 

επεκτείνονται σε μήκος ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της ανασήκωσης των ακραίων ανοιγμάτων 

που παρατηρείται στην παλαιά γέφυρα. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τα φορτία και 

τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων 1 και 2.   

Το τελευταίο κομμάτι της παρούσας διπλωματικής αφιερώνεται στους αντισεισμικούς ελέγχους της 

νέας γέφυρας. Συγκεκριμένα, η ελαστική φασματική ανάλυση του Ευρωκώδικα 8 συμπληρώνεται από 

στατικές ανελαστικές αναλύσεις – pushover των μεσοβάθρων, ώστε να υπολογιστούν τα εντατικά 
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μεγέθη και οι παραμορφώσεις διαρροής και αστοχίας τους, και ανελαστικές δυναμικές αναλύσεις με 

χρονοϊστορίες τριών σεισμικών καταγραφών. Τα αποτελέσματα των δυναμικών αναλύσεων 

χρονοϊστορίας προκύπτουν αρκετά δυσμενέστερα, σχεδόν στο σύνολό τους, από την ανάλυση του 

φάσματος απόκρισης του ΕC8, δηλαδή από τον θεωρητικά υποχρεωτικό έλεγχο που θα κάλυπτε τις 

αντισεισμικές απαιτήσεις της κατασκευής σύμφωνα με τον κανονισμό.  

Περαιτέρω διερεύνηση των ζητημάτων με τα οποία ασχολήθηκε η διπλωματική θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν έλεγχο αντισεισμικής επάρκειας για την υφιστάμενη γέφυρα με ταυτόχρονη 

διερεύνηση των διάφορων εναλλακτικών για σεισμική της αναβάθμιση, όπως αλλαγή του μεγέθους και 

των χαρακτηριστικών των εφεδράνων ή χρήση αποσβεστήρων για μείωση των σεισμικών 

μετακινήσεων. Όσον αφορά στη νέα γέφυρα, περαιτέρω ανάλυση θα μπορούσε να περιλαμβάνει 

μελέτη με διαφορετικούς τύπους φορέων καταστρώματος (πλακοδοκοί, πλάκα με κενά, συμπαγής 

πλάκα), δυναμικές αναλύσεις με περισσότερες χρονοϊστορίες, καθώς και διερεύνηση και σύγκριση της 

εναλλακτικής μονολιθικής σύνδεσης των μεσοβάθρων με τον φορέα.   

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σωστή αποτίμηση μιας υπάρχουσας κατασκευής 

απαιτεί γνώση τόσο του τρόπου κατασκευής, όσο και της υφιστάμενης κατάστασης κατά την περίοδο 

του ελέγχου. Για τα πάνω συνεπώς απαιτούνται τα κατασκευαστικά σχέδια αλλά και μια σειρά 

επιτόπου ελέγχων, καταστροφικών και μη, για να καθοριστούν με ακρίβεια οι βλάβες αλλά και πιθανά 

άγνωστα στοιχεία. Ελλιπής γνώση των παραπάνω δημιουργεί περεταίρω αβεβαιότητες όσον αφορά 

την ορθή αποτίμηση μιας κατασκευής.  

Συνολικά, η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης ενός πιθανού 

και αρκετά συνήθους προβλήματος πολιτικού μηχανικού, δηλαδή της αξιολόγησης μιας κατασκευής σε 

επίπεδο ασφάλειας χρήσης, και σε δεύτερο στάδιο την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης και 

τεκμηριωμένης εναλλακτικής για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος.    
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