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Περίληψη 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση τοξωτής 

μεταλλικής οδικής γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα με βασικό κριτήριο το όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος 
της γέφυρας και στη συνέχεια την οικονομικότητα και την καλαισθησία της. Στη τοποθεσία που μελετάται έχει 
ήδη κατασκευαστεί γέφυρα με δοκούς προεντεταμένου σκυροδέματος. Στόχος της εργασίας είναι η μόρφωση 
και μελέτη αντίστοιχης μεταλλικής γέφυρας, με το ίδιο άνοιγμα 42,00 m και πλάτος καταστρώματος 15,00 m, 
και η σύγκριση μεταξύ των δύο λύσεων. Η γέφυρα μορφώνεται με δύο ίδια αμφιέρειστα ανοίγματα, ώστε να 
μελετηθούν τόσο τα ακρόβαθρα όσο και ένα μεσόβαθρο. Η διαστασιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 
Ευρωκώδικες 3 και 4. 

Αρχικά, γίνεται διερεύνηση για την επιλογή κατάλληλου ύψους για τα τοξωτά μέλη καθώς και για τον 
τρόπο σύνδεσής τους με τους οριζόντιους φορείς. Επίσης, πραγματοποιείται προκαταρκτική ανάλυση του 
καταστρώματος για τρεις διαφορετικούς τρόπους μόρφωσής του και επιλέγεται η οικονομικότερη επιλογή. 
Στη συνέχεια, γίνεται αναλυτική περιγραφή των φορτίσεων που δρουν στα μέλη της γέφυρας και των 
σεισμικών δράσεων, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 1 και 8, και αναφέρονται οι συνδυασμοί φορτίσεων που 
εφαρμόζονται στην Οριακή Κατάσταση Αστοχίας και στην Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας. 

Ακολούθως, παρουσιάζεται το προσομοίωμα της γέφυρας και προεκτιμώνται με προσεγγιστικούς 
αναλυτικούς υπολογισμούς οι διατομές του καταστρώματος της γέφυρας, των κύριων δοκών-ελκυστήρων των 
τοξωτών φορέων και των εγκάρσιων προς αυτές διαδοκίδων. Ακολουθεί η φόρτιση του συνόλου των μελών 
στο χωρικό προσομοίωμα και ακολουθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της διαστασιολόγησής τους. 

Κατόπιν επιλέγονται κατάλληλα εφέδρανα σημειακού τύπου, καθώς και ελαστομεταλλικά εφέδρανα, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ των αντίστοιχων δράσεων που προκύπτουν από τη χρήση 
τους επί των βάθρων και της θεμελίωσης. 

Στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάζονται και ελέγχονται αναλυτικά οι συνδέσεις μεταξύ των μελών της 
γέφυρας, καθώς και η επάρκεια του φορέα σε περίπτωση απώλειας αναρτήρα λόγω κρούσης οχήματος. Στη 
συνέχεια μελετάται το συνολικό προσομοίωμα ανωδομής – βάθρων – πασσάλων, βάσει του οποίου 
διαστασιολογούνται  τα παραπάνω μέλη. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
εκπόνηση της παρούσας εργασίας. 
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Abstract 
 
In the present diploma thesis the design of a steel arch road bridge with composite deck is presented, with 

key criterion the minimization of the weight as well as the economy and aesthetics. A prestressed concrete 
bridge has already been constructed in the studied location. The aim of this thesis is the formulation and study 
of a corresponding steel bridge with the same span and deck width, and the comparison between these two 
options. The bridge is configured with two identical simply supported openings in order to study pedestals on 
the edge and in the middle. 

At first, an investigation is performed for the selection of appropriate height for the arched members and 
the connection method with the horizontal members. Furthermore, a preliminary analysis of the deck is carried 
out for three different formations and the most economical option is selected. Subsequently, a thorough 
analysis of loads and seismic actions acting on the members of the bridge is performed according to Eurocodes 
1 and 8, and the loads and load combinations applied in the ultimate limit state and the serviceability limit 
state are given. 

Afterwards, the numerical model of the bridge is presented and the sections of the bridge deck, the main 
beams acting also as tension cords of the arches and the beams arranged transversely to them are estimated 
with approximate analytical calculations. Thereafter, the loads are exerted to all members and results of 
analysis and  dimensioning are exported. 

In addition, appropriate fixed, free sliding and sliding guided bearings are selected, as well as elastomeric 
bearings, in order to compare the corresponding actions arising from their use on the pedestals and 
foundation. 

In the following chapters, the connections between the members of the bridge are analytically checked, 
presented and illustrated and the sufficiency of the structure in case of hanger loss due to vehicle collision is 
tested. Then, the overall model consisting of the superstructure, the pedestals and the pile foundation is 
checked, according to which the above members are dimensioned. Finally, the conclusions resulting from this 
thesis are presented. 
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Σχεδιασμός τοξωτής μεταλλικής οδικής γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα 

1 Αντικείμενο διπλωματικής εργασίας 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός και η 
διαστασιολόγηση τοξωτής μεταλλικής οδικής γέφυρας της Εγνατίας Οδού στην περιοχή του 
Στρυμώνα, με βασικό κριτήριο το όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος της γέφυρας και στη συνέχεια την 
οικονομικότητα και την καλαισθησία της. Στη συγκεκριμένη τοποθεσία έχει κατασκευαστεί γέφυρα 
με δοκούς προεντεταμένου σκυροδέματος και στόχος είναι η μελέτη για μόρφωση αντίστοιχης 
μεταλλικής γέφυρας (ίδιο άνοιγμα και πλάτος καταστρώματος) προκειμένου, μέσω επόμενων 
μελετών, να μελετηθούν εναλλακτικοί τρόποι θεμελίωσής της. Το συνολικό άνοιγμα της υπάρχουσας 
γέφυρας είναι 478,50 m με μεσόβαθρα ανά 43,50 m. Για την μεταλλική γέφυρα επιλέγεται άνοιγμα 
42,00 m, προκειμένου να στηριχθεί κατάλληλα σε δύο διαδοχικά βάθρα, και πλάτος καταστρώματος 
15,00 m, έτσι ώστε να υπάρχει ίδιο πλάτος οδοστρώματος με την υπάρχουσα γέφυρα και να υπάρχει 
επαρκές πλάτος για την τοποθέτηση των τοξωτών φορέων και τη σύνδεσή τους με τις οριζόντιες 
δοκούς. Στη συνέχεια τοποθετώντας διαδοχικά δύο ίδιες τοξωτές μεταλλικές γέφυρες υπάρχει η 
δυνατότητα να μελετηθούν όχι μόνο τα ακρόβαθρα, αλλά και ένα μεσόβαθρο, το οποίο θα δέχεται 
αμφίπλευρες φορτίσεις. 

Σχήμα  1.1: Τομή ανοίγματος μεταξύ δύο βάθρων υπάρχουσας γέφυρας 
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Σχήμα 1.2: Τομή βάθρων και καταστρώματος υπάρχουσας γέφυρας 

 

Σχήμα 1.3: Κάτοψη τμήματος υπάρχουσας γέφυρας 
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2 Μόρφωση γέφυρας 

2.1 Βέλτιστο ύψος τόξου 

Για την εύρεση του βέλτιστου (οικονομικά κυρίως) ύψους του τόξου (παραβολικό μέλος) έγινε 
στατική επίλυση σε επίπεδο φορέα που περιέχει την κύρια δοκό μήκους 42,00 m, το τόξο που 
συνδέεται με αυτήν, καθώς και αναρτήρες που συνδέουν τα δύο παραπάνω μέλη και είναι 
τοποθετημένοι σε απόσταση 5.25 m. Για τον τοξωτό φορέα έγιναν επιλύσεις για ύψος 6,00 – 14,00 m 
ανά 1,00 m. Η κύρια δοκός προσομοιώθηκε δοκιμαστικά με διατομή HEM 1000, ενώ για το τόξο και 
τους ορθοστάτες επιλέχθηκε διατομή HEB 240. 

Σχήμα 2.1: Όψη προσομοιώματος επίπεδου τοξωτού φορέα 

Αρχικά έγινε η υπόθεση ότι σε ολόκληρο το μήκος και πλάτος του επιστρώματος ασκείται 
ομοιόμορφο μόνιμο και κινητό φορτίο, αμφότερα με τιμή 5,00 kN/m. Αυτό μετατράπηκε σε 
γραμμικό προκειμένου να ασκηθεί στον παραπάνω επίπεδο φορέα και συγκεκριμένα στην 
ευθύγραμμη κύρια δοκό. Από την επίλυση αυτή προέκυψαν τα εντατικά μεγέθη σε κάθε σημείο του 
επίπεδου αυτού φορέα. Στο Σχήμα 2.2 φαίνεται το διάγραμμα αξονικής δύναμης για τα μέλη του 
τοξωτού φορέα για ύψος τόξου 10 m. Από αντίστοιχες επιλύσεις για ύψος τόξου 6-14 m προέκυψαν 
τα διαγράμματα του Σχήματος 2.3, όπου στον οριζόντιο άξονα έχουμε το ύψος του τόξου και στον 
κάθετο άξονα έχουμε τη αντίστοιχη μέγιστη αξονική για το τόξο και την κύρια δοκό: 

Σχήμα 2.2: Διάγραμμα αξονικών δυνάμεων για ύψος τόξου 10,00 m 

Από τη μορφή λοιπόν των καμπυλών του Σχήματος 2.3 επιλέγουμε τόξο με ύψος 10,00 m αφού 
σε αυτό το σημείο περίπου αλλάζουν απότομα κλίση οι καμπύλες. Τα 10,00 m είναι επίσης ευνοϊκό 
ύψος και για κατασκευαστικούς λόγους, αφού για τόξα με μικρότερο ύψος θα αντιμετωπίζαμε 
προβλήματα στον τρόπο σύνδεσής τους αφού θα ήταν δυσχερής η διέλευση οχημάτων με μεγάλο 

 

 



4  Μόρφωση γέφυρας 

 

Διπλωματική εργασία Χρήστου Τασιούλα - Ε.Μ.Π. 2012 

ύψος, ενώ για τόξα με μεγαλύτερο ύψος θα είχαμε προβλήματα ευστάθειας των τόξων (κυρίως λόγω 
της δράσης του ανέμου). 

Σχήμα 2.3: Μέγιστη αξονική δύναμη μελών τοξωτού φορέα σε συνάρτηση με το ύψος του 

Στη συνέχεια προσομοιώθηκε ο αρχικός φορέας για δύο τρόπους σύνδεσης κύριας δοκού-τόξου, 
δηλαδή για άρθρωση και πάκτωση. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στα μέγιστα εντατικά μεγέθη 
για τους δύο παραπάνω τρόπους σύνδεσης κρίθηκαν αμελητέες και αφού δεν παρατηρήθηκε 
ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση τάσεων κοντά στο σημείο της σύνδεσης, προτιμήθηκε η λύση της 
πάκτωσης επειδή είναι πιο εύκολη κατασκευαστικά. 

2.2 Γεωμετρία καταστρώματος γέφυρας 

Το κατάστρωμα της γέφυρας έχει μήκος 42m και πλάτος 15m και έγινε μελέτη για τρεις 
δυνατότητες μόρφωσής του. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν διαδοκίδες (αμφιαρθρωτά μέλη 
τοποθετημένα εγκάρσια στους τοξωτούς φορείς) ανά 5,25 m και μηκίδες (μικρότερα αμφιαρθρωτά 
μέλη τοποθετημένα εγκάρσια στις διαδοκίδες) ανά 2,50 m. Οι διατομή που προέκυψε για τις μηκίδες 
είναι ΗΕΒ400, ενώ για τις διαδοκίδες δεν επαρκεί η HEM 1000 με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε 
συγκολλητή διατομή με μεγαλύτερο εμβαδόν και αντίστοιχη γεωμετρία. Στη συνέχεια, έγινε 
ανάλυση για κατάστρωμα χωρίς μηκίδες αλλά με πυκνότερα τοποθετημένες διαδοκίδες ανά 2,625 m 
και προέκυψε διατομή HEM 1000. Τέλος , έγιναν υπολογισμοί για την τελευταία περίπτωση αλλά με 
σύμμικτη λειτουργία μεταξύ των διαδοκίδων και της πλάκας σκυροδέματος του καταστρώματος και 
η διατομή που προέκυψε για τις διαδοκίδες είναι HEB 900. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2.1, η 
οικονομικότερη λύση είναι η τρίτη, οπότε χρησιμοποιήθηκε τελικά η αντίστοιχη γεωμετρία για τη 
μόρφωση του καταστρώματος της γέφυρας. 
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Πίνακας 2.1: Βάρος καταστρώματος γέφυρας ανάλογα με τη γεωμετρία του 

Γεωμετρία 
καταστρώματος 

Συνολικό βάρος 
καταστρώματος (kN) 

Μείωση (%) 

Μηκίδες ανά 2,5m και 
διαδοκίδες ανά 5,25m 

1063,05 - 

Διαδοκίδες ανά 2,625m 888,78 16,39 

Διαδοκίδες ανά 2,625m, 
σύμμικτη λειτουργια 

742,65 16,44 

 

Σχήμα 2.4: Κάτοψη καταστρώματος μορφωμένου με διαδοκίδες και μηκίδες 

Σχήμα 2.5: Κάτοψη καταστρώματος μορφωμένου μόνο με διαδοκίδες 

2.3 Γεωμετρία γέφυρας και στατικό σύστημα 

Το κατάστρωμα της γέφυρας στηρίζεται σε δύο οριζόντιες δοκούς διατομής διπλού ταυ και 
μήκους 42,00 m, οι οποίες συνδέονται με δύο παραβολικά τόξα κοίλης κυκλικής διατομής και ύψους 
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10,00 m. Κάθετα στις κύριες δοκούς διατάσσονται διαδοκίδες διατομής διπλού ταυ και μήκους 15,00 
m που τοποθετούνται ανά σταθερές αποστάσεις 2,625 m. Τα τόξα συνδέονται με τις κύριες δοκούς 
με αναρτήρες κοίλης κυκλικής διατομής ανά σταθερές αποστάσεις 5,25 m (διπλάσια από την 
απόσταση μεταξώ των διαδοκίδων), σε σημεία όπου υπάρχει σύνδεση κύριας δοκού και διαδοκίδας, 
ενώ για τη μεταξύ τους σύνδεση χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι δυσκαμψίας κοίλης κυκλικής 
διατομής που διατάσσονται κατάλληλα. Οι διαδοκίδες συνδέονται με διατμητικούς ήλους με την 
πλάκα από σκυρόδεμα του καταστρώματος και επομένως επιτυγχάνεται σύμμικτη λειτουργία. Για 
την πλάκα του καταστρώματος επιλέγονται κατάλληλα χαλυβδόφυλλα, που κατά τη φάση 
σκυροδέτησης λειτουργούν ως μεταλλότυπος για το έγχυτο σκυρόδεμα.  Τέλος στα άκρα των κυρίων 
δοκών τοποθετούνται κατάλληλα εφέδρανα που έχουν διαστασιολογηθεί για σεισμική και μη 
φόρτιση.  

Tο στατικό της σύστημα είναι το εξής: σύμφωνα με το Σχήμα 2.5, στο σημείο 4 τοποθετείται 
άρθρωση που δεσμεύει τις μετακινήσεις σε όλες τις διευθύνσεις, στο σημείο 1 τοποθετείται κύλιση 
που επιτρέπει τη μετακίνηση στον άξονα y και στο σημείο 3 τοποθετείται κύλιση που επιτρέπει τη 
μετακίνηση στον άξονα x. Τέλος, στο σημείο 2 προβλέπεται απλή κύλιση που επιτρέπει όλες τις 
οριζόντιες μετακινήσεις. Η υλοποίηση των παραπάνω στηρίξεων υλοιποιείται με εφέδρανα 
σημειακού τύπου. 

Επίσης, έγινε διερεύνυση για χρήση ελαστομεταλλικών εφεδράνων, προκειμένου να ελεχθεί 
πιθανή διαφοροποίηση των εντάσεων στα βάθρα και τη θεμελίωση. 

2.4 Ποιότητα υλικών 

 Σκυρόδεμα C35/45 
Για την πλάκα του οδοστρώματος έχει χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45, του 

οποίου οι τιμές σχεδιασμού είναι: 
Μέτρο Ελαστικότητας:     Ε=31 GPa (E=31 * 10

6
 kN/m

2
) 

Σταθερά Poisson:               ν=0,2 
Ειδικό Βάρος:                     γ=25 kN/m3 
Αντοχή:                                fck =35 MPa (fck =35*103 kN/m2) 

 Δομικός Χάλυβας S355 
Ο δομικός χάλυβας είναι το βασικό υλικό από το οποίο συντίθενται τα μέλη των χαλύβδινων 

έργων, όπως η συγκεκριμένη γέφυρα. Οι τιμές σχεδιασμού του είναι: 
Μέτρο Ελαστικότητας:    Ε=210 GPa (E=2,1*108 kN/m2) 
Σταθερά Poisson:              ν=0,3 
Ειδικό Βάρος:                    γ=78,5 kN/m3 
Όριο Διαρροής:                 fy =355 ΜPa (fy = 355000 kN/m2) 
Εφελκυστική Αντοχή:       fu=510 ΜPa (fu = 510000 kN/m2) 

 Χάλυβας Οπλισμού B500C 
Όριο Διαρροής:                 fy =500 ΜPa (fy = 500000 kN/m2) 
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3 Φορτίσεις 

3.1 Μόνιμα φορτία 

Με τον όρο αυτό νοούνται όλες οι δράσεις, οι οποίες αναμένεται να ενεργήσουν κατά τη 
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου αναφοράς και για την οποία η διαφοροποίηση του μεγέθους 
τους στο χρόνο είναι αμελητέα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κατακόρυφα φορτία 
που δρουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου, όπως τα ίδια βάρη.  

Ίδια βάρη της κατασκευής:  

 Ίδιο βάρος σκυροδέματος:   gα =25,00 kN/m
3
 

 Ίδιο βάρος σιδηροδοκών:     gc =78,50 kN/m
3
 

 Ασφαλτικά:                            gασφ =2,00 kN/m
2
 

 Ίδιο βάρος πεζοδρομίων:      gπεζ =2,00 kN/m
2
 

3.2 Κινητά (μεταβλητά) φορτία 

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναλύονται τα κινητά φορτία που λαμβάνονται υπόψη για τη 
διαστασιολόγηση των μελών της γέφυρας. Σε κάθε κατηγορία φόρτισης παραθέτονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τον αναλυτικό υπολογισμό των 
φορτίων που ασκούνται στο κάθε μέλος. 

3.2.1 Φορτία κυκλοφορίας 

Τα φορτία που θα αναφερθούν στη συνέχεια εφαρμόζονται για το σχεδιασμό οδικών γεφυρών 
με επιμέρους ανοίγματα μικρότερα των 200 m και με πλάτων οδοστρώματος όχι μεγαλύτερο των 
42,00 m. Η διάρκεια ζωής των γεφυρών λαμβάνεται ίση με 100 χρόνια. 

Προκειμένου να γίνει προσομοίωση των πραγματικών δράσεων, ορίζονται διάφορα πλασματικά 
μοντέλα φόρτισης για τα οποία προδιαγράφονται τόσο η μορφή όσο και τα αντίστοιχα φορτία τους. 
Η δυναμική επιρροή των φορτίων έχει συνυπολογισθεί και περιληφθεί στα μοντέλα αυτά, οπότε δεν 
χρειάζεται καμία περαιτέρω προσαύξηση. 

Ανάλογα με το πλάτος του οδοστρώματος, ορίζεται ο μέγιστος (ακέραιος) αριθμός και το 
αντίστοιχο πλάτος των συμβατικών λωρίδων κυκλοφορίας. Στη συγκεκριμένη γέφυρα έχουμε πλάτος 
οδοστρώματος 11,45 m, οπότε έχουμε 3 λωρίδες κυκλοφορίας με πλάτος 3 m. Ο αριθμός και η 
τοποθέτηση των λωρίδων στο οδόστρωμα, καθώς και η αρίθμησή τους, γίνονται χωρίς περιορισμό 
και με κριτήριο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων για την εκάστοτε ελεγχόμενη 
διατομή ή μέλος. Η λωρίδα η οποία προκαλεί το πλέον δυσμενές αποτέλεσμα αριθμείται ως λωρίδα 
1, η λωρίδα που προκαλεί το αμέσως λιγότερο δυσμενές αποτέλεσμα αριθμείται ως λωρίδα 2 κ.ο.κ. 
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Πίνακας 3.1: Αριθμός και πλάτος των ονομαστικών λωρίδων κυκλοφορίας 

Πλάτος 

οδοστρώματος w 

Αριθμός 

ονομαστικών 

λωρίδων 

Πλάτος 

ονομαστικής 

λωρίδας wl 

Πλάτος 

εναπομένουσας 

επιφάνειας 

w < 5,4 m 
ln  = 1 3 m w - 3 m 

5,4 m  w  < 6 m  ln = 2 
2

w
 0 

6 m  w  









3
l

w
Intn  3 m w  - 3  ln  

 

Όπου: 
w:  πλάτος οδοστρώματος 

lw  :πλάτος ονομαστικής λωρίδας 

1: Ονομαστική Λωρίδα 1 
2: Ονομαστική Λωρίδα  2 
3: Ονομαστική Λωρίδα  3 

4: Εναπομένουσα επιφάνεια 
 

Σχήμα 3.1: Παράδειγμα Αρίθμησης Λωρίδων στη γενική περίπτωση 

Στον κανονισμό ορίζονται τέσσερα μοντέλα φόρτισης (Μ.Φ.) για τα κατακόρυφα φορτία και 
δινονται οι αντίστοιχες χαρακτηριστικές τιμές τους. Αυτά τοποθετούνται στις λωρίδες κυκλοφορίας, 
στην απομένουσα επιφάνεια και στα πεζοδρόμια, έτσι ώστε να προκαλούν το πλέον δυσμενές 
αποτέλεσμα για τον κάθε επιμέρους έλεγχο. Επομένως, οι γραμμές επιρροής των μεγεθών που 
αναζητούνται, είναι αυτές που προσδιορίζουν την τελική μορφή φόρτισης και τα τμήματα όπου 
τοποθετούνται τα αντίστοιχα κινητά φορτία. Επιτυγχάνεται, λοιπόν, ο προσδιορισμός της επίδρασης 
των φορτίων κυκλοφορίας για τους ελέγχους σε οριακή κατάσταση αστοχίας καθώς και ορισμένους 
ελέγχους σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. 

Στην συγκεκριμένη γέφυρα πραγματαποιήθηκαν έλεγχοι με το Μοντέλο Φόρτισης 1 και το 
Μοντέλο Φόρτισης 2, αφού τα Μοντέλα Φόρτισης 3 και 4 χρησιμοποιούνται μόνο όταν ζητείται από 
την αρμόδια αρχή, και συγκεκριμένα το Μ.Φ. 3 χρησιμοποιείται για γενικούς και ειδικούς ελέγχους 
για να καλύψει το ενδεχόμενο κυκλοφορίας ειδικών οχημάτων σε διαδρομές όπου επιτρέπεται η 
κυκλοφορία μη κανονικών φορτίων, ενώ το Μ.Φ. 4 λαμβάνεται υπόωη για γενικούς ελέγχους και 
σχετίζεται με παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού. 
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3.2.1.1 Πρότυπη Φόρτιση 1 

Το Μοντέλο Φόρτισης 1 (κύριο σύστημα φόρτισης) αποτελείται από συγκεντρωμένα και 
ομοιόμορφα φορτία, καλύπτει τις περισσότερες από τις επιδράσεις της κυκλοφορίας επιβατηγών και 
φορτηγών αυτοκινήτων και χρησιμεύει για γενικούς και τοπικούς ελέγχους. 

Αποτελείται από δύο επιμέρους συστήματα: 

  Διαξονικά συγκεντρωμένα φορτία (σύστημα δίδυμου άξονα: TS), με τον κάθε άξονα να έχει 
βάρος αQQk   όπου αQ είναι συντελεστές προσαρμογής. 

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο πλήρη συστήματα δίδυμου άξονα και ότι δεν πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη περισσότερα από ένα συστήματα δίδυμου άξονα ανά ονομαστική λωρίδα 
κυκλοφορίας. Για τον προσδιορισμό των εντατικών μεγεθών στο σύνολο της γέφυρας, κάθε σύστημα 
δίδυμου άξονα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη υποθέτοντας ότι κινείται κεντρικά κατά μήκος των 
αξόνων των ονομαστικών λωρίδων κυκλοφορίας (βλέπε Σχήμα 3.1). Κάθε άξονας πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη με δύο πανομοιότυπους τροχούς, με το φορτίο ανά τροχό ίσο προς kQ5,0 Q  

και η επιφάνεια επαφής κάθε τροχού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως τετράγωνη με πλευρά 0,40 m 
(βλέπε Σχήμα 3.1). 

 Ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία (σύστημα UDL), τα οποία ανά τετραγωνικό μέτρο 
ονομαστικής λωρίδας κυκλοφορίας διαθέτουν βάρος αQQk όπου αQ είναι συντελεστές 
προσαρμογής. 

Τα ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία θα εφαρμόζονται μόνο στα δυσμενή τμήματα της 
επιφάνειας επιρροής, κατά τη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση. 

Η Πρότυπη Φόρτιση 1 θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε ονομαστική λωρίδα και στις 
εναπομένουσες επιφάνειες. Στην ονομαστική λωρίδα i τα μεγέθη των φορτίων αναφέρονται ως 

ikQiQ  και ikqiq  και στις εναπομένουσες επιφάνειες ως rkqrq  (βλέπε Πίνακα 3.2). Οι 

χαρακτηριστικές τιμές των 
ikQ  και ikq , συμπεριλαμβανομένης και της δυναμικής προσαύξησης, θα 

πρέπει να λαμβάνονται από τον Πίνακα 3.2, ενώ οι τιμές των συντελεστών προσαρμογής qiQi  ,  

και qr  επιλέγονται ανάλογα με την αναμενόμενη κυκλοφορία και πιθανόν ανάλογα με τις 

διαφορετικές κατηγορίες διαδρομών. Κατά την απουσία σαφούς προσδιορισμού τους, οι 
συντελεστές αυτοί θα πρέπει να λαμβάνονται ίσοι με τη μονάδα. 

Πίνακας 3.2: Πρότυπη Φόρτιση 1 : χαρακτηριστικές τιμές 

 

Θέση Σύστημα δίδυμου άξονα TS 
Σύστημα UDL 

 Αξονικά Φορτία ikQ  (kN) 
ikq  (ή ikq ) (kN/m2) 

Λωρίδα 1 300 
9 

Λωρίδα 2 200 
2,5 

Λωρίδα 3 100 
2,5 

Λοιπές λωρίδες 0 
2,5 

Εναπομένουσα 

επιφάνεια ( rkq ) 
0 

2,5 
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Σχήμα 3.1: Εφαρμογή της Πρότυπης Φόρτισης 1 (λεπτομέρειες) 

Για τοπικούς ελέγχους, θα πρέπει να εφαρμόζεται στη δυσμενέστερη θέση ένα σύστημα 
δίδυμου άξονα. Στις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνονται υπόψη δύο συστήματα δίδυμου άξονα σε 
προσκείμενες ονομαστικές λωρίδες κυκλοφορίας, μπορούν να τοποθετηθούν πιο κοντά, αλλά με την 
απόσταση μεταξύ των αξόνων των τροχών όχι μικρότερη από 0,50 m . 

Σχήμα 3.3: Εφαρμογή συστημάτων δίδυμου άξονα για τοπικούς ελέγχους 

 

Όπου 
(1) Λωρίδα 1 : Q1k = 300 kN ; q1k = 9 kN/m

2
 

(2) Λωρίδα 2 : Q2k = 200 kN ; q2k = 2,5 kN/m
2
 

(3) Λωρίδα 3 : Q3k = 100 kN ; q3k = 2,5 kN/m
2
 

* Για lw  = 3,00 m 
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Στις περιπτώσεις στις οποίες τα γενικά και τοπικά εντατικά μεγέθη μπορούν να υπολογιστούν 
ξεχωριστά, τα γενικά εντατικά μεγέθη μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας του ακόλουθους 
απλοποιημένους εναλλακτικούς κανόνες: 

 Το δεύτερο και το τρίτο σύστημα δίδυμου άξονα αντικαθίστανται από ένα δεύτερο σύστημα 
δίδυμου άξονα με αξονικό βάρος ίσο με:  
(200αQ2 + 100αQ3) kN 

 Για ανοίγματα μεγαλύτερα από 10 m, κάθε σύστημα δίδυμου άξονα αντικαθίσταται σε κάθε 
λωρίδα από ένα συγκεντρωμένο μονοαξονικό φορτίο βάρους ίσου με το συνολικό βάρος 
των δύο αξόνων. Στην περίπτωση αυτή, το μονοαξονικό βάρος είναι: 
600αQ1 kN στη Λωρίδα 1 
400αQ2

 
kN στη Λωρίδα 2 

200αQ3 kN στη Λωρίδα 3 

3.2.1.2 Πρότυπη Φόρτιση 2 

Το Μοντέλο Φόρτισης 2 (μονοαξονικό μοντέλο) εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε σημείο του 
οδοστρώματος, προκειμένου να καλυφθούν οι δυναμικές επιδράσεις της κανονικής κυκλοφορίας σε 
μικρά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. διαδοκίδες). Αποτελείται από ένα μονοαξονικό φορτίο βQQak με 
Qak ίσο με 400 kN, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής προσαύξησης, το οποίο θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε θέση επάνω στο οδόστρωμα. Ωστόσο, όπου απαιτείται, μπορεί να 
λαμβάνεται υπόψη μόνο ένας τροχός των 200βQ (kN). Η τιμή του βQ θα πρέπει να προσδιορίζεται, 
αλλά προτείνεται βQ = αQ1. Η επιφάνεια επαφής κάθε τροχού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως 
ένα ορθογώνιο με πλευρές 0,35 m και 0,60 m (βλέπε Σχήμα 3.4). 

Σχήμα 3.4: Πρότυπη Φόρτιση 2 
Όπου 

X  Διεύθυνση διαμήκους άξονα της γέφυρας 
1  Κράσπεδο 
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3.2.2 Δράσεις ανέμου 

3.2.2.1 Μέσος άνεμος 

Σχήμα 3.5: Απεικονίσεις της ανώτερης τραχύτητας κάθε κατηγορίας εδάφους 

 

 
Κατηγορία εδάφους 0 

Θάλασσα, παράκτια περιοχή εκτεθειμένη σε ανοικτή θάλασσα  

 

 
Κατηγορία εδάφους I 

Λίμνες ή περιοχή με αμελητέα βλάστηση και χωρίς εμπόδια  

 

 

 
Κατηγορία εδάφους II 

Περιοχή με χαμηλή βλάστηση όπως γρασίδι και μεμονωμένα 
εμπόδια (δέντρα, κτίρια) με απόσταση τουλάχιστον 20 φορές το 

ύψος των εμποδίων  

 

 
Κατηγορία εδάφους III 

Περιοχή με κανονική κάλυψη από βλάστηση ή από κτίρια ή από 
μεμονωμένα εμπόδια με μέγιστη απόσταση το πολύ 20 φορές το 

ύψος των εμποδίων (όπως χωριά, προάστια, μόνιμα δάση) 
 

 

 
Κατηγορία εδάφους IV 

Περιοχή στην οποία τουλάχιστον το 15 % της επιφάνειας 
καλύπτεται με κτίρια των οποίων το μέσο ύψος ξεπερνά τα 15 m  
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Η μέση ταχύτητα του ανέμου vm(z), σε ύψος z πάνω από το έδαφος, εξαρτάται από την 
τραχύτητα του εδάφους και την τοπογραφία και από τη βασική ταχύτητα του ανέμου, vb, και θα 
προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την εξίσωση 

vm (z)= cr (z) . co (z) . vb 

όπου: 
cr(z)     είναι ο συντελεστής τραχύτητας, 
co(z)  είναι ο συντελεστής ανάγλυφου του εδάφους, που λαμβάνεται ως 1,0 
vb: η βασική ταχύτητα του ανέμου 
Εάν το ανάγλυφο του εδάφους λαμβάνεται υπόψη στη βασική ταχύτητα ανέμου, η 

προτεινόμενη τιμή για το c0 είναι 1,0. 
vb  = cdir *cseason * vb,0  όπου: 
vb,0: η θεμελιώδης τιμή της βασικής ταχύτητας ανέμου 
cdir: ο συντελεστής διεύθυνσης 
Cseason: ο εποχικός συντελεστής 

Οι προτεινόμενες τιμές για τα cdir και cseason
 είναι 1 και v

b,0 = 30 m/s
2
 (vb,0

-
 = 23 m/s

2
) 

Ο συντελεστής τραχύτητας, cr(z), λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα της μέσης ταχύτητας 
ανέμου στη θέση της κατασκευής λόγω: 

– του ύψους πάνω από το έδαφος  
– της τραχύτητας του εδάφους της προσήνεμης περιοχής στη θεωρούμενη διεύθυνση του 

ανέμου  
Η προτεινόμενη διαδικασία για τον προσδιορισμό του συντελεστή τραχύτητας cr(z) σε ύψος z 

δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση και βασίζεται σε μια λογαριθμική κατανομή της ταχύτητας. 

 

min
f or)

min
(

r
)(

r

maxmin
f or

0

ln
r

)(
r

zzzczc

zzz
z

z
kzc


















  

όπου: 
z0 είναι το μήκος τραχύτητας  
kr συντελεστής εδάφους εξαρτώμενος από το μήκος τραχύτητας z0 και υπολογίζεται με βάση τη 

σχέση  

 

07,0

II0,

0
19,0r 















z

z
k    

όπου: 
z0,II = 0,05 m (κατηγορία εδάφους II, Πίνακας 3.3) 
zmin είναι το ελάχιστο ύψος που ορίζεται στον Πίνακα 3.3 
zmax πρέπει να λαμβάνεται 200m, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Εθνικό Προσάρτημα  
z0, zmin εξαρτώνται από την κατηγορία εδάφους. Προτεινόμενες τιμές δίνονται στον Πίνακα 3.3 

για πέντε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες εδάφους. 
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Πίνακας 3.3: Κατηγορίες εδάφους και παράμετροι εδάφους 

3.2.2.2 Κυκλικοί κύλινδροι (Τοξωτοί Φορείς - Αναρτήρες) 

Οι συντελεστές πίεσης των διατομών εξαρτώνται από τον αριθμό Reynolds, Re, ο οποίος ορίζεται 
από την εξίσωση  

 


)(
Re ezvb 

   

όπου: 
b είναι η διάμετρος 
ν είναι το κινηματικό ιξώδες του αέρα (ν = 15·10

-6
 m

2
/s) 

v(ze) είναι η ταχύτητα αιχμής του ανέμου η οποία ορίζεται στην Σημείωση 2 του Σχήματος 3.6 σε 
ύψος ze  

 Οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe κυκλικών κυλίνδρων θα προσδιορίζονται από την εξίσωση 

 λαp,0pe  cc   

όπου: 
cp,0 είναι ο συντελεστής εξωτερικής πίεσης χωρίς ροή ελευθέρων άκρων 
Ψλα είναι ο συντελεστής επίδρασης άκρων 
Ο συντελεστής εξωτερικής πίεσης cp,0  δίνεται στο Σχήμα 3.6 για διάφορες τιμές του αριθμού 

Reynolds, ως συνάρτηση της γωνίας α. Ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλα   δίνεται από την 
εξίσωση 

 


































180για

για
2

cos1

0για1

Aλλα

Amin

minA

min
λλλα

minλα











  

όπου: 
αA είναι η θέση του διαχωρισμού ροής (βλέπε Σχήμα 3.6) 
ψλ  είναι ο συντελεστής  επίδρασης άκρων 

Κατηγορία εδάφους 
zo 
m 

 
zmin 
m 

0  Θάλασσα ή παράκτια περιοχή εκτεθειμένη σε ανοικτή 
θάλασσα 

0,003 
 

1 

Ι       Λίμνες ή επίπεδες και οριζόντιες περιοχές με αμελητέα 
βλάστηση και χωρίς εμπόδια  

0,01 
 

1 

II      Περιοχή με χαμηλή βλάστηση όπως γρασίδι και 
μεμονωμένα εμπόδια (δέντρα, κτίρια) με απόσταση 

τουλάχιστον 20 φορές το ύψος των εμποδίων  
0,05 

 
2 

ΙΙΙ     Περιοχή με κανονική κάλυψη βλάστησης ή με κτίρια ή με 
μεμονωμένα εμπόδια με μέγιστη απόσταση το πολύ 20 φορές 
το ύψος των εμποδίων (όπως χωριά, προάστια, μόνιμα δάση) 

0,3 
 

5 

IV    Περιοχή όπου τουλάχιστον το 15% της επιφάνειας 
καλύπτεται με κτίρια των οποίων το μέσο ύψος ξεπερνά τα 

15m. 
1,0 

 
10 
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Σχήμα 3.6: Κατανομή πιέσεων για κυκλικούς κυλίνδρους για διάφορες τιμές του αριθμού Reynolds 
και χωρίς επίδραση άκρων 

Ενδιάμεσες τιμές μπορούν να προκύψουν με γραμμική παρεμβολή 
Τυπικές τιμές στο παραπάνω Σχήμα φαίνονται στον Πίνακα 3.4. Το παραπάνω Σχήμα βασίζεται 

σε μια ισοδύναμη τραχύτητα k/b μικρότερη από 5 10
-4

. Τυπικές τιμές του ύψους τραχύτητας k 
δίνονται στον Πίνακα 3.5. 

Πίνακας 3.4: Τυπικές τιμές κατανομής πίεσης κυκλικών κυλίνδρων για διάφορες 
τιμές του αριθμού Reynolds και χωρίς επίδραση άκρων 

Η επιφάνεια αναφοράς Aref θα προσδιορίζεται από την εξίσωση 

 A
ref = l  b  

Το ύψος αναφοράς ze  είναι ίσο με το μέγιστο ύψος πάνω από το έδαφος του θεωρούμενου 
στοιχείου. 

Ο συντελεστής δύναμης cf για ένα κυκλικό κύλινδρο πεπερασμένου μήκους θα προσδιορίζεται 
από την εξίσωση 

 λf,0f  cc  

όπου: 
cf,0 είναι ο συντελεστής δύναμης κυλίνδρων χωρίς ροή ελευθέρων άκρων (βλέπε Σχήμα 3.7) 
ψλ είναι ο συντελεστής  επίδρασης άκρων 

 

Re αmin cp0,min αA 
cp0,h 

5·10
5
 85 -2,2 135 

-0,4 

2·10
6
 80 -1,9 120 

-0,7 

10
7
 75 -1,5 105 

-0,8 

όπου: 
αmin          είναι η θέση της ελάχιστης πίεσης σε [°] 

cp0,min     είναι η τιμή του ελάχιστου συντελεστή πίεσης   
αA             είναι η θέση του διαχωρισμού ροής σε [°] 

cp0,h         είναι ο συντελεστής της βασικής πίεσης 
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Σχήμα 3.7: Συντελεστής δύναμης cf,0 για κυκλικούς κυλίνδρους χωρίς ροή ελευθέρων άκρων και για 
διάφορες ισοδύναμες τραχύτητες k/b 

Οι τιμές ισοδύναμης τραχύτητας k δίνονται στον Πίνακα 3.5. 

Πίνακας 3.5: Ισοδύναμη τραχύτητα επιφάνειας k 

Για κατακόρυφους κυκλικούς κυλίνδρους με εν σειρά διάταξη, ο συντελεστής δύναμης cf,0 
εξαρτάται από τη διεύθυνση του ανέμου σε σχέση με τον άξονα της σειράς και από το λόγο της 

 

Τύπος επιφάνειας Ισοδύναμη τραχύτητα k Τύπος επιφάνειας 
Ισοδύναμη τραχύτητα k 

 mm  
mm 

γυαλί 0,0015 λείο σκυρόδεμα 
0,2 

στιλβωμένο μέταλλο 0,002 πλανισμένο ξύλο 
0,5 

λεπτή βαφή 0,006 τραχύ σκυρόδεμα 
1,0 

βαφή με ψεκασμό 0,02 τραχύ πριονισμένο ξύλο 
2,0 

στιλπνός χάλυβας 0,05 Σκουριά 
2,0 

χυτοσίδηρος 0,2 Τούβλα 
3,0 

γαλβανισμένος χάλυβας 0,2  
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απόστασης a και της διαμέτρου b όπως ορίζονται στον Πίνακα 7.14. Ο συντελεστής δύναμης, cf, για 
κάθε κύλινδρο θα λαμβάνεται από την εξίσωση 

   λf,0f cc  

όπου: 
cf,0 είναι ο συντελεστής δύναμης για κυλίνδρους χωρίς ροή ελευθέρων άκρων,  
ψλ είναι ο συντελεστής επίδρασης άκρων  
κ είναι ο συντελεστής που δίνεται στον Πίνακα 3.6 (για την πλέον δυσμενή διεύθυνση του 

ανέμου) 

Πίνακας 3.6 — Συντελεστής κ για κατακόρυφους κυλίνδρους με εν σειρά διάταξη 

3.2.2.3 Κατάστρωμα 

Οι δράσεις ανέμου σε γέφυρες δημιουργούν δυνάμεις στις διευθύνσεις x, y και z όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 3.8, 

όπου: 

 x-διεύθυνση είναι η διεύθυνση παράλληλα με το πλάτος του καταστρώματος, κάθετα προς το 
άνοιγμα   

 y-διεύθυνση είναι η διεύθυνση παράλληλα με το άνοιγμα     

 z-διεύθυνση είναι η διεύθυνση κάθετα προς το κατάστρωμα    
Οι δυνάμεις που προκαλούνται στις διευθύνσεις x και y οφείλονται σε άνεμο που πνέει σε 

διαφορετικές διευθύνσεις και κανονικά δεν είναι ταυτόχρονες. Οι δυνάμεις που προκαλούνται στη 
διεύθυνση z μπορούν να προκύψουν από την πνοή του ανέμου σε πολλές διευθύνσεις. Εάν είναι 
δυσμενείς και σημαντικές, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ταυτόχρονες με τις δυνάμεις που 
προκαλούνται σε κάθε άλλη διεύθυνση. 

a/b κ 

 

a/b < 3,5 1,15 

3,5 < a/b < 30 

180

210
b

a



 

a/b > 30 1,00 

a: απόσταση 
b: διάμετρος 
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Άνεμος 

 
Σχήμα 3.8: Διευθύνσεις των δράσεων του ανέμου σε γέφυρες  

 
Όπου το φορτίο κυκλοφορίας σε οδικές γέφυρες θεωρείται ταυτόχρονα με τον άνεμο, η τιμή 

συνδυασμού ψ0Fwk της δράσης του ανέμου στη γέφυρα και στα οχήματα θα περιορίζεται σε μια τιμή 
Fw* η οποία προσδιορίζεται με υποκατάσταση της θεμελιώδους τιμής της βασικής ταχύτητας vb,0 με 

μια τιμή *
b,0v . Η προτεινόμενη τιμή είναι 23 m/s. 

Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται εάν απαιτείται μια διαδικασία δυναμικής απόκρισης για γέφυρες. 
Εάν δεν απαιτείται διαδικασία δυναμικής απόκρισης, το cscd μπορεί να λαμβάνεται ίσο με 1,0. Για 
συνήθη καταστρώματα οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών ανοίγματος μικρότερου των 40 m, 
γενικά δεν χρειάζεται διαδικασία δυναμικής απόκρισης. 

Συντελεστές δύναμης στη διεύθυνση x (γενική μέθοδος) 
Οι συντελεστές δύναμης για τις δράσεις του ανέμου σε καταστρώματα γεφυρών στη διεύθυνση 

x δίνονται από: 

fx,0xf, cc  *  ψλ όπου: 

cfx,0 είναι ο συντελεστής δύναμης (χωρίς ροή ελευθέρων άκρων). 
ψλ  είναι ο συντελεστής επίδρασης άκρων 
Για συνήθεις γέφυρες το cfx,0 μπορεί να λαμβάνεται ίσο με 1,3. Εναλλακτικά, το cfx,0 μπορεί να 

λαμβάνεται από το Σχήμα 3.9.  Όπου η γωνία κλίσης του ανέμου υπερβαίνει τις 10°, ο συντελεστής 
δύναμης μπορεί να εξάγεται από ειδική μελέτη. Αυτή η γωνία κλίσης μπορεί να οφείλεται στην κλίση 
του εδάφους ως προς τη διεύθυνση του ανέμου. 
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a) 

φάση κατασκευής ή ανοικτά παραπέτα 
    (περισσότερο από 50% ανοικτά) 
 
b)

 με παραπέτα ή φράγματα θορύβου  
    ή κυκλοφορία 

δικτυώματα ξεχωριστά 

τύπος γέφυρας 

Σχήμα 3.9: Συντελεστής δύναμης για γέφυρες, cfx,0 

Μια γέφυρα συνήθως δεν έχει ροή ελευθέρων άκρων επειδή η ροή παρεκκλίνει μόνο κατά 
μήκος δύο πλευρών (πάνω και κάτω από το κατάστρωμα της γέφυρας). 

Οι συντελεστές δύναμης, cfx,0 βασίζονται σε μετρήσεις επί κατασκευών χωρίς ροή ελευθέρων 
άκρων μακριά από το έδαφος. Ο συντελεστής επίδρασης άκρων λαμβάνει υπόψη τη μειωμένη 
αντίσταση της κατασκευής λόγω της ροής του αέρα γύρω από τα άκρα (επίδραση άκρων). Η ενεργός 
λυγηρότητα λ θα ορίζεται ανάλογα με τις διαστάσεις της κατασκευής και τη θέση της. Προτεινόμενες 
τιμές για το λ δίνονται στον Πίνακα 3.7 και ενδεικτικές τιμές για το ψλ δίνονται στο Σχήμα 3.10 για 
διάφορους συντελεστές πληρότητας. Το Σχήμα 3.10 και ο Πίνακας 3.7 βασίζονται σε μετρήσεις σε 
υποστροβιλώδη ροή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20  Φορτίσεις 

 

 Διπλωματική εργασία Χρήστου Τασιούλα - Ε.Μ.Π. 2012 

Πίνακας 3.7: Προτεινόμενες τιμές του λ για κυλίνδρους, πολυγωνικές διατομές, ορθογωνικές 
διατομές, διατομές με αιχμηρές γωνίες και δικτυωτές κατασκευές 

 
  

No. 
Θέση της κατασκευής, 

άνεμος κάθετα στο επίπεδο της σελίδας 
Ενεργός λυγηρότητα  

1 

 

Για πολυγωνικές, ορθογωνικές και 
διατομές με αιχμηρές γωνίες: 

για  ≥ 50 m,  =1,4 /b ή  = 70, 
όποιο είναι μικρότερο 

για  <15 m,=2 /b ή = 70, 
όποιο είναι μικρότερο 

Για κυκλικούς κυλίνδρους: 

για  ≥ 50, =0,7 /b ή =70, 
όποιο είναι μικρότερο  

  για  <15 m, =/b ή =70,  
όποιο είναι μικρότερο 

 

Για ενδιάμεσες τιμές του , θα 
χρησιμοποιείται γραμμική 

παρεμβολή  

2 

 

3 

 

4 

 

για  ≥ 50 m=0,7 /b ή = 70, 
όποιο είναι μεγαλύτερο  

  για  <15 m,=/b ή = 70, 
όποιο είναι μεγαλύτερο 

Για ενδιάμεσες τιμές του , θα 
χρησιμοποιείται γραμμική 

παρεμβολή  
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Σχήμα 3.10: Ενδεικτικές τιμές του συντελεστή επίδρασης άκρων ψλ ως συνάρτηση του συντελεστή 
πληρότητας φ και της λυγηρότητας λ

Ο συντελεστής πληρότητας φ δίνεται (βλέπε Σχήμα 3.11) από την Εξίσωση: 

 
cA

A
  

όπου: 
A είναι το άθροισμα των προβαλλομένων επιφανειών των μελών  

Ac είναι η συνολική επιφάνεια του περιγράμματος Ac = l b 

 Σχήμα 3.11: Ορισμός του συντελεστή πληρότητας φ 

Οι επιφάνειες αναφοράς Aref,x για συνδυασμούς φορτίων χωρίς φορτίο κυκλοφορίας θα 
ορίζονται για καταστρώματα με ολόσωμες δοκούς ως το άθροισμα των (βλέπε Σχήμα 3.12 και Πίνακα 
3.8): 

1) της επιφάνειας της εμπρόσθιας κύριας δοκού  
2) της επιφάνειας των τμημάτων των άλλων κυρίων δοκών που προεξέχουν κάτω από την πρώτη 
3) της επιφάνειας του τμήματος του πεζοδρομίου ή του υποστρώματος της οδού που προεξέχει 

πάνω από την εμπρόσθια κύρια δοκό 
4) της επιφάνειας των συμπαγών στηθαίων ή φραγμάτων ήχου, όπου υπάρχουν, πάνω από την 

επιφάνεια που περιγράφεται στο 3) ή, στην περίπτωση απουσίας τέτοιου εξοπλισμού, 0,3 m για 
κάθε ανοικτό παραπέτο ή κιγκλίδωμα. 
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Εντούτοις, η συνολική επιφάνεια αναφοράς δεν θα υπερβαίνει αυτή που προκύπτει από τη 
θεώρηση μιας ισοδύναμης ολόσωμης δοκού του ίδιου συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων και 
όλων των προεξεχόντων τμημάτων. 

Σχήμα 3.12: Ύψος που χρησιμοποιείται για το Aref,x 

 
Πίνακας 3.8: Ύψος που χρησιμοποιείται για το Aref,x 

Οι επιφάνειες αναφοράς Aref,x για συνδυασμούς φορτίων με  φορτίο κυκλοφορίας είναι όπως 
προδιαγράφονται προηγουμένως, με την ακόλουθη τροποποίηση. Αντί για τις επιφάνειες που 
περιγράφονται παραπάνω στο 3), θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όπου είναι μεγαλύτερο, ύψος 2 
m  από το επίπεδο του οδοστρώματος,  στο δυσμενέστερο μήκος, ανεξάρτητα από τη θέση των 
κατακόρυφων φορτίων κυκλοφορίας. 

Το ύψος αναφοράς, ze, μπορεί να λαμβάνεται ως η απόσταση από το χαμηλότερο επίπεδο 
εδάφους μέχρι το κέντρο του καταστρώματος της γέφυρας, αγνοώντας άλλα τμήματα (π.χ. στηθαία) 
της επιφάνειας αναφοράς. Οι επιδράσεις των διερχομένων οχημάτων στην πίεση του ανέμου είναι  
έξω από το σκοπό αυτού του Μέρους. 

 Δυνάμεις ανέμου σε καταστρώματα γεφυρών στη διεύθυνση x - Απλοποιητική μέθοδος  
Όπου επιβεβαιώνεται ότι η διαδικασία δυναμικής απόκρισης δεν είναι απαραίτητη, η δύναμη 

του ανέμου στη διεύθυνση x μπορεί να υπολογίζεται από την εξίσωση: 

 xref,
2
bW

2

1
ACvF    όπου : 

vb: η βασική ταχύτητα του ανέμου 
C: ο συντελεστής φορτίου ανέμου.  
Aref,x: η επιφάνεια αναφοράς 
ρ: η πυκνότητα του αέρα 
vb  = cdir *cseason * vb,0  όπου: 
vb,0: η θεμελιώδης τιμή της βασικής ταχύτητας ανέμου 
cdir: ο συντελεστής διεύθυνσης 
Cseason: ο εποχικός συντελεστής 

Οι προτεινόμενες τιμές για τα cdir και 
cseason είναι 1 και v

b,0 = 30 m/s
2
 (vb,0

-
 = 23 m/s

2
) 

 

Ανοικτό 
παραπέτο 

Ανοικτό  
στηθαίο ασφαλείας 

Συμπαγές παραπέτο, 
ή φράγμα ήχου ή  
συμπαγές στηθαίο ασφαλείας 

 

Σύστημα στηθαίων ασφαλείας σε μια πλευρά 
και στις δύο πλευρές 

Ανοικτό παραπέτο ή ανοικτό στηθαίο ασφαλείας d + 0,3 m 
d + 0,6 m 

Συμπαγές παραπέτο ή συμπαγές στηθαίο 
ασφαλείας 

d + d1 
d + 2d1 

Ανοικτό παραπέτο και ανοικτό στηθαίο ασφαλείας d + 0,6 m 
d + 1,2 m 
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C = ce · cf,x, όπου ce είναι ο συντελεστής έκθεσης  
Η προτεινόμενη τιμή για το ρ είναι 1,25 kg/m

3
. 

Οι προτεινόμενες τιμές του C  δίνονται στον Πίνακα 3.9. 
O συντελεστής έκθεσης ce(z) δίνεται σε διάγραμμα στο Σχήμα 3.13 ως συνάρτηση του ύψους 

πάνω από το έδαφος και της κατηγορίας εδάφους. 

Σχήμα 3.13: Συντελεστής έκθεσης ce(z) 

 
Πίνακας 3.9: Προτεινόμενες τιμές του συντελεστή δύναμης C για γέφυρες  

 Δυνάμεις ανέμου σε καταστρώματα γεφυρών στη διεύθυνση z 
Οι συντελεστές δύναμης cf,z θα καθορίζονται για τη δράση του ανέμου στα καταστρώματα των 

γεφυρών κατά τη διεύθυνση z, τόσο προς τα άνω όσο και προς τα κάτω (συντελεστές δύναμης 
ανύψωσης). Το cf,z δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό κατακόρυφων 
ταλαντώσεων του καταστρώματος της γέφυρας. 

 

b/dtot ze  20 m ze = 50 m 

 0,5 6,7 8,3 

 4,0 3,6 4,5 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Αυτός ο πίνακας βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές: 
– κατηγορία εδάφους II 
– συντελεστής δύναμης cf,x  σύμφωνα με το 8.3.1 (1) 
– co=1,0 
– kI=1,0 
Για ενδιάμεσες τιμές του b/dtot, και του ze μπορεί να χρησιμοποιείται 

γραμμική παρεμβολή 
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Στην περίπτωση απουσίας δοκιμών σε αεροδυναμική σήραγγα, η προτεινόμενη τιμή για το cf,z 
μπορεί να λαμβάνεται ίση με 0,9. Αυτή η τιμή λαμβάνει συνολικά υπόψη την επιρροή μιας πιθανής 
εγκάρσιας κλίσης του καταστρώματος, της κλίσης του εδάφους και των διακυμάνσεων της γωνίας 
διεύθυνσης του ανέμου με το κατάστρωμα λόγω στροβιλισμού. Εναλλακτικά, το cf,z μπορεί να 
λαμβάνεται από το Σχήμα 3.14. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος dtot  θα περιορίζεται στο ύψος του 
καταστρώματος, αγνοώντας την κυκλοφορία και κάθε  εξοπλισμό της γέφυρας και για επίπεδο 
οριζόντιο έδαφος, η γωνία α  του ανέμου με την οριζόντια μπορεί να λαμβάνεται ως 5° λόγω 
στροβιλισμού. Αυτό ισχύει επίσης για  έδαφος με λόφους όταν το κατάστρωμα της γέφυρας 
βρίσκεται τουλάχιστον 30 m πάνω από το έδαφος. Αυτή η δύναμη μπορεί να έχει σημαντικές 
επιδράσεις μόνο εάν η δύναμη είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το νεκρό φορτίο. 

Σχήμα 3.14: Συντελεστής δύναμης cf,z για γέφυρες με εγκάρσια κλίση και άνεμο υπό κλίση 

Η επιφάνεια αναφοράς Aref,z είναι ίση με την επιφάνεια κάτοψης (βλέπε Σχήμα 3.8) : 

LbA zref,   

Δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη συντελεστής επίδρασης άκρων. Το ύψος αναφοράς είναι το 
ίδιο όπως για το cf,x. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η εκκεντρότητα της δύναμης στη 
διεύθυνση x μπορεί να λαμβάνεται e = b/4. 

 

 

β = εγκάρσια κλίση 
α = γωνία ανέμου με την οριζόντια 
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 Δυνάμεις ανέμου σε καταστρώματα γεφυρών στη διεύθυνση y 
Εάν είναι απαραίτητο, οι διαμήκεις δυνάμεις του ανέμου στη διεύθυνση y θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη. Οι προτεινόμενες τιμές για γέφυρες με ολόσωμες δοκούς είναι: 25 % των 
δυνάμεων του ανέμου στη x διεύθυνση. 

3.2.3 Θερμοκρασιακές μεταβολές 

Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1, Μέρος 1.5, οι δράσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών είναι 
έμμεσες (indirect) και κατατάσσονται στις μεταβλητές (variable), ελεύθερες (free) δράσεις και πρέπει 
να προσδιορίζονται για κάθε κατάσταση σχεδιασμού που προβλέπεται. Η κατανομή της 
θερμοκρασίας μέσα στις διατομές των στοιχείων οδηγεί στην παραμόρφωση των στοιχείων και η 
παρεμπόδιση της παραμόρφωσης αυτής (με οποιοδήποτε τρόπο) οδηγεί στην ανάπτυξη τάσεων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για καταστάσεις διάρκειας (persistent) και παροδικές (transient) (π.χ. 
φάση ανέγερσης). Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής μεταφορά των πρόσθετων δράσεων και 
να αντιμετωπισθεί η επαύξηση της έντασης στην κατασκευή, ανάλογοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται 
και στα στοιχεία στήριξης της κατασκευής (π.χ. εφέδρανα).  

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τιμών των θερμοκρασιακών μεταβολών, τα 
καταστρώματα των γεφυρών κατατάσσονται ως ακολούθως: 

Τύπος 1: Χαλύβδινο κατάστρωμα:   - χαλύβδινη κιβωτοειδής διατομή 
                               - χαλύβδινο δικτύωμα ή πλάκα 
Τύπος 2: Σύμμικτο κατάστρωμα 
Τύπος 3: Κατάστρωμα από Ω.Σ:       - πλάκα από Ω.Σ. 
                                          - δοκός από Ω.Σ. 
                                          - κιβωτοειδής διατομή από Θεώρηση θερμικών δράσεων 
Οι αντιπροσωπευτικές τιμές των θερμικών δράσεων θα πρέπει να προσδιορίζονται από τη 

συνιστώσα ομοιόμορφης θερμοκρασίας και τις συνιστώσες θερμοκρασιακής διαφοράς. Η 
κατακόρυφη συνιστώσα θερμοκρασιακής διαφοράς πρέπει γενικά να περιλαμβάνει και την μη-
γραμμική συνιστώσα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται είτε η Μέθοδος 1 ή η Μέθοδος 2. Όπου 
χρειάζεται να ληφθεί υπόψη μια οριζόντια θερμοκρασιακή διαφορά, μπορεί ελλείψει άλλων 
στοιχείων να υιοθετείται μια γραμμική συνιστώσα θερμοκρασιακής διαφοράς. 

3.2.3.1 Συνιστώσα ομοιόμορφης θερμοκρασίας 

Η συνιστώσα ομοιόμορφης θερμοκρασίας εξαρτάται από την ελάχιστη και τη μέγιστη 
θερμοκρασία που θα αναπτυχθεί σε μια γέφυρα. Εξ αυτών προκύπτει ένα εύρος ομοιόμορφων 
θερμοκρασιακών μεταβολών, που έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή μήκους των μελών ενός μη 
παρεμποδιζόμενου φορέα. Πρέπει να προσδιορίζονται η ελάχιστη και η μέγιστη συνιστώσα 
ομοιόμορφης θερμοκρασίας γέφυρας (Τe.min) και (Τe.max) (βλέπε σχήμα 3.15). 
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Σχήμα 3.15: Σχέση μεταξύ ελάχιστης/μέγιστης θερμοκρασίας περιβάλλοντος υπό σκιά (Τmin/Τmax) και 
ελάχιστης/μέγιστης συνιστώσας ομοιόμορφης θερμοκρασίας γέφυρας (Τe.min/Τe.max) 

Για τη θέση του έργου λαμβάνονται χαρακτηριστικές τιμές για την ελάχιστη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος υπό σκιά (Τmin) και τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά (Τmax) από 
ισοθερμικές καμπύλες. Οι χαρακτηριστικές αυτές τιμές θα πρέπει να αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος υπό σκιά στο μέσο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας μιας επίπεδης περιοχής με 
ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 0,02. Για διαφορετικές ετήσιες πιθανότητες υπέρβασης (p διάφορο 
του 0,02), διάφορα υψόμετρα από τη στάθμη της θάλασσας και τοπικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ζώνες 
παγετού), οι τιμές θα πρέπει να προσαρμόζονται. 

Οι τιμές στο Σχήμα 3.15 βασίζονται σε ημερήσια εύρη θερμοκρασίας 10C. Τα εύρη αυτά 
μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα για τα περισσότερα Κράτη-Μέλη. 

Η αρχική θερμοκρασία της γέφυρας (Τ0) λαμβάνεται ίση με 10C. 
 Για συστολή η χαρακτηριστική τιμή του μέγιστου εύρους της συνιστώσας της ομοιόμορφης 

θερμοκρασίας της γέφυρας ΔΤN,con, θα πρέπει να λαμβάνεται από τη σχέση 
ΔΤN,con = Τ0 - Τe,min          
και για διαστολή η χαρακτηριστική τιμή του μέγιστου εύρους της συνιστώσας της ομοιόμορφης 

θερμοκρασίας της γέφυρας ΔΤN,exp, θα πρέπει να λαμβάνεται από τη σχέση 
ΔΤN,exp = Τe,max - Τ0          
Το συνολικό εύρος της συνιστώσας της ομοιόμορφης θερμοκρασίας της γέφυρας είναι 
ΔΤN = Τe,max - Τe,min 
Οι συνιστώμενες τιμές για το μέγιστο εύρος της συνιστώσας της ομοιόμορφης θερμοκρασίας της 

γέφυρας για διαστολή και το μέγιστο εύρος της συνιστώσας της ομοιόμορφης θερμοκρασίας της 

γέφυρας για συστολή είναι (ΔΤN,exp + 20)C και (ΔΤN,con + 20)C αντίστοιχα. Εάν καθορίζεται η 
θερμοκρασία τοποθέτησης των εφεδράνων και των αρμών διαστολής, τότε οι συνιστώμενες τιμές 

είναι (ΔΤN,exp + 10)C και (ΔΤN,con + 10)C αντίστοιχα. 
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3.2.3.2 Συνιστώσες της θερμοκρασιακής διαφοράς 

Για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο θέρμανσης και ψύξης της άνω επιφάνειας ενός 
καταστρώματος γέφυρας προκύπτει μια μέγιστη θερμαντική (θερμότερη η άνω επιφάνεια) και μια 
μέγιστη ψυκτική (θερμότερη η κάτω επιφάνεια) θερμοκρασιακή διαφορά. Η καθ΄ ύψος 
θερμοκρασιακή διαφορά μπορεί να προκαλέσει επιδράσεις σε ένα  φορέα όπως: 
o Παρεμπόδιση της ελεύθερης καμπύλωσης λόγω του τύπου του φορέα (π.χ. πλαισιωτός φορέας, 

συνεχείς δοκοί, κλπ.) 
o Τριβή σε εφέδρανα με κύλιστρα 
o Μη γραμμικές γεωμετρικές επιδράσεις (φαινόμενα 2ας τάξεως) 

 
 Καθ΄ ύψος γραμμική συνιστώσα (Μέθοδος 1) 
Η επίδραση των καθ΄ ύψος συνιστωσών της θερμοκρασιακής διαφοράς θα πρέπει να εξετάζεται 

με τη χρήση μιας γραμμικής συνιστώσας της θερμοκρασιακής διαφοράς με τιμές ΔΤM,heat και ΔΤM,cool. 
Οι τιμές αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας του 
καταστρώματος της γέφυρας. 

 
Πίνακας 3.10: Συνιστώμενες τιμές της γραμμικής συνιστώσας της θερμοκρασιακής διαφοράς για 
διάφορους τύπους καταστρωμάτων οδογεφυρών, πεζογεφυρών και σιδηροδρομικών γεφυρών 

 
 
 
 
 
 
 

Τύπος καταστρώματος 

Άνω επιφάνεια θερμότερη από 
την κάτω 

 
Κάτω επιφάνεια θερμότερη 

από την άνω 

ΔΤM,heat (C) 

 

ΔΤM,cool (C) 

Τύπος 1: 
Χαλύβδινο κατάστρωμα 

 
18 

 
13 

Τύπος 2: 
Σύμμικτο κατάστρωμα 

 
15 

 
18 

Τύπος 3: 
Κατάστρωμα από Ω.Σ.: 
- κιβωτοειδής διατομή 

- δοκός 
- πλάκα 

 
 

10 
15 
15 

 
 

5 
8 
8 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι τιμές που δίνονται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν άνω οριακές τιμές της γραμμικής 
συνιστώσας της θερμοκρασιακής διαφοράς για αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις γεωμετρίας 

γεφυρών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι τιμές που δίνονται στον πίνακα βασίζονται σε πάχος επιφανειακής στρώσης 50mm 
για οδογέφυρες και σιδηροδρομικές γέφυρες. Για διαφορετικού πάχους επιφανειακές στρώσεις οι 
τιμές αυτές θα πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή ksur. Συνιστώμενες τιμές για τον ksur δίνονται 

στον Πίνακα 3.11. 
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Πίνακας 3.11: Συνιστώμενες τιμές του ksur για να ληφθεί υπόψη η επιρροή του διαφορετικού πάχους 
οδοστρώματος 

3.3 Σεισμικές δράσεις (Γραμμική δυναμική ανάλυση - Μέθοδος 
φάσματος απόκρισης) 

Οι σεισμικές δράσεις που ασκούνται στον φορέα μας βασίζονται στην μέθοδο της φασματικής 
απόκρισης ή αλλιώς στη φασματική δυναμική μέθοδο. Στη συνέχεια αναλύεται η συγκεκριμένη 
μέθοδος, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη διαστασιολόγηση των μελών και από την οποία θα 
προκύψουν οι ιδιομορφές και οι αντίστοιχοι ιδιοπερίοδοι της κατασκευής για τον έλεγχο του 
συνολικού προσομοιώματος. 

Η Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης είναι μια ελαστική ανάλυση των μέγιστων δυναμικών 
αποκρίσεων όλων των σημαντικών ιδιομορφών του φορέα, με τη χρήση των τεταγμένων του τοπικού 
φάσματος απόκρισης σχεδιασμού. Η συνολική απόκριση λαμβάνεται με στατιστικό συνδυασμό των 
μέγιστων ιδιομορφικών συμμετοχών. Μια τέτοια ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε 
περίπτωση για την οποία επιτρέπεται γραμμική ανάλυση. 

3.3.1 Φάσμα σχεδιασμού για ελαστική ανάλυση 

Η ικανότητα των φορέων να παρουσιάζουν αντοχή σε σεισμικές δράσεις στην μη-γραμμική 
περιοχή, επιτρέπει γενικά τον σχεδιασμό τους για ανάληψη σεισμικών δυνάμεων μικρότερων από 
εκείνες που αντιστοιχούν σε γραμμική ελαστική απόκριση. Για να αποφευχθεί η εκτέλεση πλήρως 
ανελαστικής ανάλυσης στην μελέτη, η ικανότητα του φορέα για απόδοση ενέργειας, κυρίως μέσω 
της πλάστιμης συμπεριφοράς των στοιχείων του ή/και άλλων μηχανισμών, λαμβάνεται υπόψη με 
εκτέλεση ελαστικής ανάλυσης βασισμένης σε φάσμα απόκρισης μειωμένο σε σχέση με το ελαστικό, 
που ονομάζεται εφεξής "φάσμα σχεδιασμού''. Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται με την εισαγωγή του 
συντελεστή συμπεριφοράς q. Ο συντελεστής συμπεριφοράς q είναι μια προσέγγιση του λόγου των 
σεισμικών δυνάμεων στις οποίες θα υποβαλλόταν ο φορέας εάν η απόκρισή του ήταν απεριόριστα 
ελαστική με ιξώδη απόσβεση 5%, προς τις σεισμικές δυνάμεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην μελέτη, με ένα συμβατικό προσομοίωμα ελαστικής ανάλυσης, εξασφαλίζοντας όμως 
ικανοποιητική απόκριση του φορέα. Η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς q  μπορεί να είναι 
διαφορετική σε διαφορετικές οριζόντιες διευθύνσεις του φορέα, αλλά η κατηγορία πλαστιμότητας 
θα είναι η ίδια σε όλες τις διευθύνσεις.  

Για τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης το φάσμα σχεδιασμού, Sd(T), ορίζεται από τις 
ακόλουθες εκφράσεις: 

Οδογέφυρες, πεζογέφυρες και σιδηροδρομικές γέφυρες 

Πάχος 
επιφανεια-

κής στρώσης 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Άνω 
θερμότε-
ρο από 
κάτω 

Κάτω 
θερμότερο 
από άνω 

Άνω 
θερμότερο 
από κάτω 

Κάτω 
θερμότερο 
από άνω 

Άνω 
θερμότερο 
από κάτω 

Κάτω 
θερμότερο 
από άνω 

[mm] ksur ksur ksur ksur ksur ksur 

χωρίς 
επιφανειακή 

στρώση 
0,7 0,9 0,9 1,0 0,8 1,1 

στεγανο-
ποιημένο 

1) 1,6 0,6 1,1 0,9 1,5 1,0 

50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

100 0,7 1,2 1,0 1,0 0,7 1,0 

150 0,7 1,2 1,0 1,0 0,5 1,0 

έρμα 
(750mm) 

0,6 1,4 0,8 1,2 0,6 1,0 

1)
 Οι τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν άνω οριακές τιμές για επιφάνειες με σκούρο χρώμα 
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όπου 

ag, S, TC and TD όπως ορίζονται στον Πίνακα 3.12 

Sd (T)   είναι το φάσμα σχεδιασμού 

q   είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς 

 είναι συντελεστής κατώτατου ορίου για το οριζόντιο φάσμα σχεδιασμού. 

Η συνιστώμενη τιμή για  τον   είναι 0,2.  
Στον Πίνακα 3.12 αναφέρονται οι συνιστώμενες τιμές που αποδίδονται στις TB, TC, TD και avg για 

κάθε τύπο κατακόρυφου φάσματος. Η συνιστώμενη επιλογή είναι η χρήση δύο τύπων κατακόρυφων 
φασμάτων: Τύπου 1 και Τύπου 2. Όπως και για τα φάσματα που καθορίζουν τις οριζόντιες 
συνιστώσες της σεισμικής δράσης, εάν οι σεισμοί που συμβάλλουν περισσότερο στην σεισμική 
επικινδυνότητα που καθορίζεται για την περιοχή με σκοπό την πιθανολογική αξιολόγηση της 
διακινδύνευσης έχουν μέγεθος κύματος επιφανείας,  Ms, όχι μεγαλύτερο από 5.5, συνιστάται η 
υιοθέτηση φάσματος Τύπου 2. Για τις πέντε κατηγορίες εδάφους A, B, C, D και E, οι συνιστώμενες 
τιμές των παραμέτρων που περιγράφουν τα κατακόρυφα φάσματα δίνονται στον Πίνακα 3.4. Αυτές 
οι συνιστώμενες τιμές δεν ισχύουν για τις ειδικές κατηγορίες εδάφους S1 και S2.   

Πίνακας 3.12: Συνιστώμενες τιμές παραμέτρων που περιγράφουν τα φάσματα κατακόρυφης 
ελαστικής απόκρισης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για την κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής δράσης, το φάσμα σχεδιασμού δίνεται από τις 

παραπάνω εκφράσεις, με την εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού στην κατακόρυφη διεύθυνση,  avg,   
να αντικαθιστά  την ag, ,  ενώ ο  S  λαμβάνεται ως ίσος με 1.0. Για την κατακόρυφη συνιστώσα της 
σεισμικής δράσης πρέπει εν γένει να επιλέγεται συντελεστής συμπεριφοράς q με τιμή έως 1,5 για 
όλα τα υλικά και στατικά συστήματα. Στην συγκεκριμένη γέφυρα επιλέγεται, υπέρ της ασφαλείας, 
συντελεστής συμπεριφοράς q = 1,50, θεωρώντας ότι το σύμμικτο κατάστρωμα και οι τοξωτοί φορείς 
δεν επηρρεάζουν ευνοϊκά το συντελεστή συμπεριφοράς της κατασκευής από χάλυβα. 

 
 

Φάσμα avg/ag TB (s) TC (s) 
 

TD (s) 

Τύπου 1 0,90 0,05 0,15 
 

1,0 

Τύπου 2 0,45 0,05 0,15 
 

1,0 
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Πίνακας 3.13: Τιμές αναφοράς aBgRB της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης σε έδαφος κατηγορίας Α 

Ζώνη 
 

aBgRB/g 

Ζ1 
 

0,16 

Ζ2 
 

0,24 

Ζ3 
 

0,36 

 
Σύμφωνα με το ΕΝ 1998-1:2003 η σεισμική δράση σε κάθε ζώνη χαρακτηρίζεται από την 

επιτάχυνση του εδάφους aBgRB, η οποία ορίζεται για έδαφος κατηγορίας Α, ενώ προβλέπεται 
ουσιαστική αύξησή της (πολλαπλασιασμός επί τον συντελεστή S > 1.0) για τις άλλες κατηγορίες 
εδάφους. 

Σχήμα 3.16: Συνιστώμενα φάσματα ελαστικής απόκρισης Τύπου 1 για κατηγορίες εδάφους Α έως Ε 
(5% απόσβεση) 

 
Πίνακας 3.14: Τιμές των παραμέτρων που περιγράφουν τα συνιστώμενα φάσματα ελαστικής 

απόκρισης Τύπου 1  

Εδαφικός Τύπος S TB (s) TC (s) TD (s) 

A 1,0 0,15 0,4 2,0 

B 1,2 0,15 0,5 2,0 

C 1,15 0,20 0,6 2,0 

D 1,35 0,20 0,8 2,0 

E 1,4 0,15 0,5 2,0 
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Σχήμα 3.17 : Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος. 

3.3.2 Σημαντικές ιδιομορφές  

Θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιομορφές που έχουν σημαντική συμμετοχή στην συνολική 
απόκριση. Σε γέφυρες στις οποίες η συνολική μάζα μπορεί να θεωρηθεί ως το άθροισμα “ενεργών 
ιδιομορφικών μαζών”, Mi, το παραπάνω κριτήριο θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί εάν το άθροισμα 

των ενεργών ιδιομορφικών μαζών για τις ιδιομορφές που λαμβάνονται υπόψη, (Mi)c, αντιστοιχεί 
τουλάχιστο στο 90% της συνολικής μάζας της γέφυρας. Εάν η προηγούμενη συνθήκη δεν 

ικανοποιείται όταν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ιδιομορφές με T  0,033 sec, ο αριθμός των 
ιδιομορφών που λήφθηκαν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός εφόσον ικανοποιούνται και οι δύο 
παρακάτω συνθήκες: 

1. (Mi)c/M  0,70  

2. Οι τελικές τιμές των αποτελεσμάτων σεισμικής δράσης πολλαπλασιάζονται επί M/(Mi)c 

3.3.3 Συνδυασμός ιδιομορφικών αποκρίσεων  

Η πιθανή μέγιστη τιμή Ε του αποτελέσματος δράσης (δύναμη, μετακίνηση κλπ) θα λαμβάνεται 
γενικά ως ίση με την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των ιδιομορφικών 
αποκρίσεων Εi (κανόνας ΤΡΑΤ)  

 2
i

EE   

Αυτό το αποτέλεσμα δράσης θα θεωρείται ότι δρα με θετικά και αρνητικά πρόσημα. Οταν δύο 
ιδιομορφές έχουν ιδιοπεριόδους με μικρές διαφορές τιμών ο κανόνας ΤΡΑΤ δεν είναι πλέον 
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συντηρητικός και πρέπει να εφαρμόζονται πιο ακριβείς κανόνες. Δύο ιδιοπερίοδοι Ti, Tj, θεωρείται 
ότι έχουν μικρή διαφορά όταν ισχύει:     

jijiij

ji

101/
0,1

0,1
ξξTTρ

ξξ



  

όπου i και ξj είναι οι λόγοι ιξώδους απόσβεσης των ιδιομορφών i και j αντίστοιχα. Για όποια 
ζεύγη ιδιοπεριόδων ισχύει η προηγούμενη έκφραση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Πλήρους 
Τετραγωνικού Συνδυασμού (ΠΤΣ) αντί του κανόνα ΤΡΑΤ: 

jijiji
ΕrΕΕ   με:  i = 1 ... n  ,   j = 1 ... n 

rij είναι ο συντελεστής συσχέτισης : 

2

ij

2
j

2
i

2

ijijji
22

ij

3/2

ijjijiji

ij

)4()(14)(1

)(8

ρξξρρξξρ

ρξρξξξ
r




   

Όπου: 

i, j είναι οι λόγοι ιξώδους απόσβεσης που αντιστοιχούν στις ιδιομορφές i και j αντίστοιχα.  

Η πρηγούμενη έκφραση συνεπάγεται την rij = rji. Όταν Ti = Tj, τότε i = j και  
rij = 1.  

3.3.4 Συνδυασμός των συνιστωσών σεισμικής δράσης  

Το πιθανό μέγιστο αποτέλεσμα δράσης Ε, που οφείλεται στην ταυτόχρονη εφαρμογή των 
σεισμικών δράσεων παράλληλα προς τους οριζόντιους άξονες Χ, Υ και τον κατακόρυφο άξονα Ζ, 
μπορεί να υπολογισθεί με την εφαρμογή του κανόνα ΤΡΑΤ στα μέγιστα αποτελέσματα δράσης Ex, Ey 
και Ez που οφείλονται σε ανεξάρτητες σεισμικές δράσεις σε κάθε άξονα: 

EE+EE 2
z

2
y

2
x +   

Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών ή μετακινήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
τρεις ακόλουθοι συνδυασμοί:  

α) EEdx ''+" 0,30 EEdy "+" 0,30 EEdz 
β) 0,30 EEdx "+" EEdy "+" 0,30 EEdz 
γ) 0,30 EEdx "+" 0,30 EEdy "+" EEdz 
όπου 
"+" σημαίνει " να συνδυαστεί με '' 
-EEdx είναι τα εντατικά μεγέθη ή μετακινήσεις λόγω της εφαρμογής της σεισμικής δράσης κατά 

την διεύθυνση του οριζόντιου άξονα x που επιλέχθηκε για τον φορέα  
-EEdy είναι τα εντατικά μεγέθη ή μετακινήσεις λόγω της εφαρμογής της ίδιας σεισμικής δράσης 

κατά την διεύθυνση του ορθογώνιου προς τον x οριζόντιου άξονα y του φορέα.  
-EEdz είναι τα εντατικά μεγέθη ή μετακινήσεις λόγω της εφαρμογής της κατακόρυφης συνιστώσας 

της σεισμικής δράσης σχεδιασμού 
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4 Συνδυασμοί φορτίσεων  

Οι καταστάσεις σχεδιασμού ταξινομούνται σύμφωνα με το μέρος 1 ως ακολούθως: 
 Καταστάσεις διάρκειας (persistent situations), που αντιστοιχούν σε κανονικές συνθήκες 

χρήσης. 
 Παροδικές καταστάσεις (transient), που αντιστοιχούν σε παροδικές συνθήκες, π.χ. κατά τη 

φάση ανέγερσης ή επισκευών. 
 Τυχηματικές καταστάσεις (accidental), που αντιστοιχούν σε εξαιρετικές συνθήκες, π.χ. 

πυρκαγιά, έκρηξη, πρόσκρουση. 
 Καταστάσεις σεισμού (seismic), που αντιστοιχούν σε συνθήκες επιβολής σεισμικής 

καταπόνησης στην κατασκευή. 
Ανάλογα με το είδος, τη μορφή και τη θέση της κατασκευής, προσδιορίζονται οι διάφορες 

χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων, οι οποίες επενεργούν επ’ αυτής. Οι δράσεις αυτές 
πολλαπλασιασμένες με κατάλληλους συντελεστές (επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γ), 
συνδυάζονται μεταξύ τους καταλλήλως (συντελεστές συνδυασμού ψ) για κάθε μία από τις δύο 
οριακές καταστάσεις (αστοχίας και λειτουργικότητας) και στη συνέχεια εφαρμόζονται επί του φορέα. 
Οι δράσεις που που υπεισέρχονται στους συνδυασμούς επενεργούν και εκδηλώνται ταυτόχρονα. Οι 
συνδυασμοί που προκύπτουν συμμετέχουν στον υπολογισμό με τη μέθοδο των οριακών 
καταστάσεων, δηλαδή καταστάσεων πέρα των οποίων ο φορέας ή τμήμα αυτού δεν ικανοποιεί 
πλέον τα κριτηρια σχεδιασμού του. 

4.1 Οριακές καταστάσεις αστοχίας 

Είναι οι οριακές καταστάσεις που συνδέονται με κατάρρευση ή με ισοδύναμες μορφές αστοχίας 
του φορέα ή τμήματος του. 

Οι συνδυασμοί σχεδιασμού που ορίζονται στον Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 1, για τον έλεγχο στην 
οριακή κατάσταση αστοχίας, είναι οι ακόλουθοι: 

 Για καταστάσεις διάρκειας ή παροδικές (persistent and transient situations) 
ΣγGjGkj + γpPk + γQ1Qk1 + ΣγQiψ0iQki 

 Για τυχηματικές καταστάσεις (accidental) 
ΣγGAjGkj + γpAPk + Ad + ψ11Qk1 + Σψ2iQki 

 Για καταστάσεις σεισμού (seismic) 
ΣGkj + Pk + γ1AEd + Σψ2iQki 

Τα σύμβολα στους συνδυασμούς αυτούς είναι τα εξής: 
(+)                     σημαίνει ''επαλληλία με'' 
Gkj                     είναι η χαρακτηριστική τιμή των μονίμων δράσεων 
Pk                      είναι η χαρακτηριστική τιμή της πρέντασης 
Qki                     είναι η χαρακτηριστική τιμή της μεταβλητής δράσης i 
Ad                      είναι η τιμή σχεδιασμού της τυχηματικής δράσης 
AEd                             είναι η τιμή σχεδιασμού της σεισμικής δράσης 
γGj , γGΑj            είναι οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για τη μόνιμη δράση j 
γP , γPA              είναι οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για την προένταση 
γQi                     είναι οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για τη μεταβλητή δράση i 
γl                                   είναι ο συντελεστής σπουδαιότητας 
ψ0i , ψ1i , ψ2i     είναι συντελεστές συνδυασμού (ή συμμετοχής) των μεταβλητών                                                                                                                                                                 
                          δράσεων 
Στους παραπάνω συνδυασμούς δεν συνυπολογίζονται δράσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

εμφανιστούν ταυτόχρονα. 
Ο συντελεστής σπουδαιότητας (γl) της κατασκευής αντιστοιχεί στις κατηγορίες σπουδαιότητας 

στις οποίες κατατάσσονται οι κατασκευές, ενω οι συντελεστές συνδυασμού ψ i των μεταβλητών 
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δράσεων, χρησιμοποιούνται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μειωμένη πιθανότητα για ταυτόχρονη 
συνύπαρξη των πλέον δυσμενών τιμών των διαφόρων ανεξάρτητων δράσεων. 

Συγκεκριμένα, οι συνδυασμοί φόρτισης που εφαρμόζονται στην Οριακή Κατάσταση Αστοχίας 
είναι οι εξής: 

 1                      1,35G + 1,35Q 

 2                      1,35G + 1,35Q + Wx,pres* 

 3                      1,35G + 1,35Q + Wx,up*  

 4                      1,35G + 1,35Q + W-x,pres* 

 5                      1,35G + 1,35Q + W-x,up* 

 6                      1,35G + 1,35Q + Wy,pres* 

 7                      1,35G + 1,35Q + Wy,up* 

 8                      1,35G + 1,35Q + W-y,pres* 

 9                      1,35G + 1,35Q + W-y,up* 

 10                    1,35G + 1,50DT+ 

 11                    1,35G + 1,50DT- 

 12                    1,35G + 1,0125Q + 1,5Wx,pres 

 13                    1,35G + 1,0125Q + 1,5Wx,up 

 14                    1,35G + 1,0125Q + 1,5W-x,pres 

 15                    1,35G + 1,0125Q + 1,5W-x,up 

 16                    1,35G + 1,0125Q + 1,5Wy,pres 

 17                    1,35G + 1,0125Q + 1,5Wy,up 

 18                    1,35G + 1,0125Q + 1,5W-y,pres 

 19                    1,35G + 1,0125Q + 1,5W-y,up 

 COMB1_DYN      G + Ex +0,3Ey + 0,3Ez + 0,2q 

 COMB2_DYN      G + Ex +0,3Ey + 0,3Ez + 0,2q 

 COMB3_DYN      G + Ex +0,3Ey + 0,3Ez + 0,2q 

 COMB1_DYN+    G + Ex +0,3Ey + 0,3Ez + 0,2q + 0,6DT+ 

 COMB1_DYN-     G + Ex +0,3Ey + 0,3Ez + 0,2q + 0,6DT- 

 COMB2_DYN+    G + 0,3Ex +Ey + 0,3Ez + 0,2q + 0,6DT+ 

 COMB2_DYN-     G + 0,3Ex +Ey + 0,3Ez + 0,2q + 0,6DT- 

 COMB3_DYN+    G + 0,3Ex +0,3Ey + Ez + 0,2q + 0,6DT+ 

 COMB3_DYN-     G + 0,3Ex +0,3Ey + Ez + 0,2q + 0,6DT- 

Οι σεισμικοί συνδυασμοί με ταυτόχρονη καταπόνηση από μεταβολή θερμοκρασίας ισχύουν 
μόνο στην περίπτωση χρήσης ελαστομεταλλικών εφεδράνων. 

4.2 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας 

Είναι οι οριακές καταστάσεις που συνδέονται με συνθήκες πέραν των οποίων δεν πληρούνται 
πλέον οι καθορισμένες λειτουργικές απαιτήσεις για το φορέα ή μέλος αυτού. 

Οι συνδυασμοί σχεδιασμού που ορίζονται για τον έλεγχο στην οριακή κατάσταση 
λειτουργικότητας είναι οι ακόλουθοι: 

 Χαρακτηριστικός (σπάνιος) συνδυασμός (characteristic (rare) combination) 
ΣGkj + Pk + Qk1 + Σψ0iQki 

 Συχνός συνδυασμός (frequent combination) 
ΣGkj + Pk + ψ11Qk1 + Σψ2iQki 

 Ημιμόνιμος συνδυασμός (quasi-permanent situation) 
ΣGkj + Pk + Σψ2iQki 

Συγκεκριμένα, οι συνδυασμοί φόρτισης που εφαρμόζονται στην Οριακή Κατάσταση 
Λειτουργικότητας είναι οι εξής: 

 L1      G + Q 

 L2      G + Q + Wx,pres
*
 

 L3      G + Q + Wx,up
*
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 L4      G + Q + W-x,pres
*
 

 L5      G + Q + W-x,up
*
 

 L6      G + Q + Wy,pres
*
 

 L7      G + Q + Wy,up
*
 

 L8      G + Q + W-y,pres
*
 

 L9      G + Q + W-y,up
*
 

 L10    G + DT+ 

 L11    G + DT- 

 L12    G + 0,75Q + Wx,pres 

 L13    G + 0,75Q + Wx,up 

 L14   G + 0,75Q + W-x,pres 

 L15    G + 0,75Q + W-x,up 

 L16    G + 0,75Q + Wy,pres 

 L17    G + 0,75Q + Wy,up 

 L18    G + 0,75Q + W-y,pres 

 L19    G + 0,75Q + W-y,up 

 L20    G + Q + 0,6DT+ 

 L21    G + Q + 0,6 DT- 

 L22    G + 0,75Q + Wx,pres + 0,6DT+ 

 L23    G + 0,75Q + Wx,up + 0,6DT+ 

 L24    G + 0,75Q + W-x,pres + 0,6DT+ 

 L25    G + 0,75Q + W-x,up + 0,6DT+ 

 L26    G + 0,75Q + Wy,pres + 0,6DT+ 

 L27    G + 0,75Q + Wy,up + 0,6DT+ 

 L28    G + 0,75Q + W-y,pres + 0,6DT+ 

 L29    G + 0,75Q + W-y,up + 0,6DT+ 

 L30    G + 0,75Q + Wx,pres + 0,6 DT- 

 L31    G + 0,75Q + Wx,up + 0,6 DT- 

 L32    G + 0,75Q + W-x,pres + 0,6 DT- 

 L33    G + 0,75Q + W-x,up + 0,6 DT- 

 L34    G + 0,75Q + Wy,pres + 0,6 DT- 

 L35    G + 0,75Q + Wy,up + 0,6 DT- 

 L36    G + 0,75Q + W-y,pres + 0,6 DT- 

 L37    G + 0,75Q + W-y,up + 0,6 DT- 
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5 Παρουσίαση προσομοιώματος 

5.1 Παρουσίαση προγράμματος προσομοίωσης (SAP 2000) 

Tο πρόγραμμα SAP2000 (Computers and Structures Inc.) είναι διεθνώς αναγνωρισμένο λογισμικό 
στην τεχνολογία της τρισδιάστατης ανάλυσης – διαστασιολόγησης δομικών στοιχείων, 
προγραμματισμένο πλήρως σε περιβάλλον Windows. Διαθέτει ένα εύκολο στη χρήση γραφικό 
περιβάλλον, προσφέροντας συγχρόνως τις πιο εξελιγμένες υπολογιστικές τεχνικές με πανίσχυρες 
δυνατότητες δημιουργίας προσομοιωμάτων. Επιπλέον, είναι εφοδιασμένο με όλους τους 
Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Αμερικάνικους κανονισμούς με δυνατότητες προσομοίωσης, ανάλυσης, 
φορτίσεων, διαστασιολόγησης και μη γραμμικής πλαστικής ανάλυσης (Pushover). 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες για την προσομοίωση μεγάλης 
γκάμας δομημάτων, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών, φραγμάτων, δεξαμενών και κτιρίων. Το 
γραφικό περιβάλλον που βασίζεται στα Windows, δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης παραγωγής 
προσομοιωμάτων με τη χρήση προτύπων (templates). Η δημιουργία και η τροποποίηση των 
προσωμοιωμάτων, η εκτέλεση της ανάλυσης, η ανάγνωση των αποτελεσμάτων, και η 
βελτιστοποίηση της διαστασιολόγησης είναι όλα αλληλένδετα στο ίδιο περιβάλλον χρήσης. 

Συγκεκριμένα, έχει δυνατότητες στατικής και δυναμικής ανάλυσης, τόσο γραμμικής όσο και μη 
γραμμικής ανάλυσης, συνδυασμού διαφορετικών ειδών ραβδωτών, πλαισιακών και πεπερασμένων 
στοιχείων καθώς και ειδικών μη-γραμμικών συνδέσμων και ελατηρίων για εξειδικευμένες αναλύσεις. 
Περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους στοιχείων, όπως πλαισιακά στοιχεία (frame elements) 
για μοντελοποίηση ράβδων δικτυωμάτων και δοκών, επιφανειακά στοιχεία όπως κελύφη (shell) και 
επίπεδα (plane) στοιχεία, μη γραμμικά στοιχεία σύζευξης (non-linear links) και τρισδιάστατα στοιχεία 
(solid elements). 

Οι δυνατότητες στατικών φορτίσεων επιτρέπουν την εφαρμογή φορτίων βαρύτητας, πίεσης 
(ομοιόμορφα κατανεμημένων φορτίων), θερμοκρασιακών φορτίων και φορτίων από προένταση, ενώ 
επιπλέον μπορούμε να έχουμε επικόμβιες φορτίσεις με προκαθορισμένες δυνάμεις ή μετακινήσεις 
στους κόμβους. Οι δυναμικές φορτίσεις μπορεί να είναι της μορφής φασματικής απόκρισης 
πολλαπλής βάσεως ή πολλαπλά χρονικά μεταβαλλόμενων φορτίων και διεγέρσεις βάσης. Τα 
προγράμματα υποστηρίζουν ανάλυση με ιδιομορφές και ανάλυση Ritz, καθώς και συνδυασμό 
ιδιομορφών με τις μεθόδους SRSS, CQC ή GMC. Επίσης είναι διαθέσιμα μεταβαλλόμενα φορτία 
οχημάτων για μεμονωμένα οχήματα, λωρίδες φορτίσης και φορτία συρμών. 

Τέλος, το SAP2000 παρέχει ολοκληρωμένη δυνατότητα διαστασιολόγησης που συμπεριλαμβάνει 
επιλογές διαστασιολόγησης και βελτιστοποίησης χαλύβδινων διατομών με AISC-ASD, LRFD και EC3, 
διαστασιολόγηση μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα με Αμερικάνικους κανονισμούς και EC2, καθώς 
και διαστασιολόγηση επιφανειακών στοιχείων. 

5.2 Παρουσίαση προσομοιώματος γέφυρας 

Για την προσομοίωση των μελών της γέφυρας μορφώθηκε ένα προσομοίωμα, στο οποίο τα 
χαλύβδινα μέλη της γέφυρας προσομοιώθηκαν με γραμμικά στοιχεία και η πλάκα του 
καταστρώματος με επιφανειακά στοιχεία. Τα φορτία ασκήθηκαν στα γραμμικά στοιχεία και όλες οι 
συνδέσεις μεταξύ των χαλύβδινων μελών προσομοιώθηκαν με αρθρώσεις, εκτός από τις συνδέσεις 
των τοξωτών φορέων με τις οριζόντιες κύριες δοκούς που παραλαμβάνουν και ροπή, με αποτέλεσμα 
να προσομοιώνονται με πακτώσεις. Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, στο ακρόβαθρο 
κάτω αριστερά έχουμε άρθρωση που δεσμεύει τις μετακινήσεις σε όλες τις διευθύνσεις, στο 
ακρόβαθρο άνω αριστερά έχουμε κύλιση που επιτρέπει τη μετακίνηση στον άξονα y, στο ακρόβαθρο 
άνω δεξιά έχουμε κύλιση που επιτρέπει τη μετακίνηση στον άξονα x και στο άνω δεξιά ακρόβαθρο 
έχουμε απλή κύλιση που επιτρέπει όλες τις οριζόντιες μετακινήσεις. 



38  Παρουσίαση προσομοιώματος 

 

Διπλωματική εργασία Χρήστου Τασιούλα - Ε.Μ.Π. 2012 

Μέσω της γραμμικής ανάλυσης θα προκύψουν οι διατομές για κάθε μέλος του φορέα. Η 
κατηγορία από την οποία θα επιλεγεί η κατάλληλη διατομή για κάθε μέλος φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Πίνακας 5.2: Είδος διατομών για τα μέλη της γέφυρας 

Ακολουθούν χαρακτηριστικές εικόνες του προσομοιώματος. 

Σχήμα 5.1: Όψη x-z προσομοιώματος 

Σχήμα 5.2: Κάτοψη προσομοιώματος 

Μέλος Μήκος μέλους (m) Διατομή 

Τόξα 47,612 CHS  

Κύριες δοκοί 42 HEB 

Διαδοκίδες 15 HEB 

Αναρτήρες 4,375 / 7,50 / 9,375 / 10 CHS 

Εγκάρσια μέλη σύνδεσης τόξων 15 CHS 

Διαγώνια μέλη σύνδεσης τόξων 9,345 / 9,176 CHS 

 

 



Κεφάλαιο 5  39 

Σχεδιασμός τοξωτής μεταλλικής γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα 

Σχήμα 5.3: Προοπτικό προσομοιώματος 

Η σύνδεση των κύριων δοκών με τα τόξα θεωρείται μονολιθική, ενώ τα υπόλοιπα μέλη 
προσομοιώνονται ως αμφιαρθρωτά (Σχήμα 5.3). Το στατικό του προσομοιώματος περιγράφηκε στην 
παράγραφο 2.3. 

Σχήμα 5.4: Συνοριακές συνθήκες προσομοιώματος 
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6 Προεκτίμηση διατομών 

6.1.1 Κατάστρωμα  

Ο οπλισμός της πλάκας από σκυρόδεμα του καταστρώματος προκύπτει από τον έλεγχο της 
πλάκας στην οριακή κατάσταση αστοχίας.  

Η ανάλυση γίνεται για προσομοίωμα συνεχούς πλάκας σκυροδέματος 2 ανοιγμάτων με μήκος 
2,625 m σε κάθε άνοιγμα, μέσο πάχος 0,25 m και πλάτος επιρροής 1 m. Τα μόνιμα φορτία ασκούνται 
σε όλο το μήκος του προσομοιώματος, ενώ τα κινητά φορτία (στην συγκεκριμένη περίπτωση τα 
φορτία κυκλοφορίας) κατανέμονται έτσι ώστε να προκύψουν οι μέγιστες ροπές ανοίγματος και 
στήριξης, με βάση τις οποίες θα υπολογιστεί ο οπλισμός της πλάκας στην κύρια διεύθυνση. Έγιναν 
αναλύσεις με την εφαρμογή του Μοντέλου Φόρτισης 1 και του Μοντέλου Φόρτισης 2 και οι μέγιστες 
ροπές προέκυψαν από την εφαρμογή του Μοντέλου Φόρτισης 2 (μονοαξονικό μοντέλο). 

 
Σχήμα 6.1: Μοντέλο Φόρτισης 2 (μονοαξονικό μοντέλο) 

X:  Διεύθυνση διαμήκους άξονα της γέφυρας 
1:  Κράσπεδο 

 
Τα μόνιμα φορτία είναι: 

 Ίδιο βάρος πλάκας σκυροδέματος: 25 kN/m
3
 * 0,2 m * 1 m = 5 kN/m 

 Ασφαλτικά - Πεζοδρόμια: 2 kN/m * 1 m = 2 kN/m 
Τα κινητά φορτία είναι: 

 Φορτίο άξονα: 400 kN, δηλαδή δύο τροχοί με φορτίο 200 kN 

Η μέγιστη ροπή ανοίγματος προέκυψε για απόσταση των δύο τροχών από την ακραία στήριξη 
ίση με 1m και 3m αντίστοιχα είναι:  

maxΜαν = 136,72 kNm 
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Σχήμα 6.2: Φόρτιση καταστρώματος για μέγιστη ροπή ανοίγματος 

Σχήμα 6.3: Διάγραμμα ροπών πλάκας καταστρώματος για μέγιστη ροπή ανοίγματος 

Η μέγιστη ροπή στήριξης προέκυψε για απόσταση των δύο τροχών από την ακραία στήριξη ίση 
με 1,625m και 3,625m αντίστοιχα, δηλαδή οι τροχοί τοποθετήθηκαν εκατέρωθεν της μεσαίας 
στήριξης, και είναι: 

Μστ = -139,54 kNm 

 
Σχήμα 6.4: Φόρτιση καταστρώματος για μέγιστη ροπή στήριξης 

Σχήμα 6.5: Διάγραμμα ροπών πλάκας καταστρώματος για μέγιστη ροπή στήριξης 

H πλάκα του καταστρώματος είναι σύμμικτη, οπότε αποφεύγεται η χρήση ξυλοτύπου, ενώ 
επιλέγεται κατάλληλο χαλυβδόφυλλο που λειτουργεί αρχικά κατά τη φάση σκυροδέτησης ως 
μεταλλότυπος για το έγχυτο σκυρόδεμα μεταφέροντας τα φορτία της φάσης σκυροδέτησης. Μετά 
την πήξη του σκυροδέματος η παραλαβή των λοιπών φορτίων κατά τη διάρκεια ζωής της 
κατασκευής γίνεται από τη σύμμικτη δράση των δύο υλικών που λειτουργούν πλέον ως σύμμικτη 
πλάκα. 

Επομένως, το χαλυβδόφυλλο που επιλέγεται πρέπει να ικανοποιεί τους ελέγχους που προβλέπει 
ο Ευρωκώδικας 3 στο Μέρος 1.3, πρέπει δηλαδή να είναι ικανό να μεταφέρει το δικό του ίδιο βάρος, 
το ίδιο βάρος του σκυροδέματος, καθώς και ένα εργοταξιακό φορτίο (2,25 kN/m

2
). 

Στην περίπτωσή μας επιλέγουμε χαλυβδόφυλλο από την εταιρεία Έλαστρον και συγκεκριμένα το 
χαλυβδόφυλλο SYMDECK 150 που έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 ποιότητα χάλυβα: S320, γαλβανισμένος 
 ανάπτυγμα: 1500 mm 
 πάχος: 1,5 mm 
 κάλυψη: 840 ± 5 mm 
 βάθος: 152 ± 1,5 mm (±0,02) 
 πάτημα: 280 ± 2 mm 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟΥ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Διαστασιολόγηση σύμφωνα με τα ΕΝ1993-1-1, ΕΝ1993-1-3, ΕΝ1993, 1-5 

Οι υπολογισμοί γίνονται για ένα τυπικό φάτνωμα πλάτους b. 

      
1. Χαλυβδόφυλλο 

     

   
Αντοχή/m Mc,Rd= 27,26 kNm/m 

Εμβαδόν Αs= 7,24 cm2 Δράση Μsd= -10,29 kNm/m 

Κέντρο βάρους zs= 6,27 cm λόγος Μsd/Mc,Rd = -0,377   

Ροπή Αδράνειας Ι= 214,22 cm4 έλεγχος OK   

Ροπή Αντ. (άνω) Wo= 34,16 cm3 
   

Ροπή Αντ. (κάτω) Wu= 24,54 cm
3
 7. Έλεγχος τέμνουσας 

  

      
2. Υλικό 

  
Αντοχή/m Vb,Rd= 175,17 kN/m 

   
Δράση Vsd= 19,60 kN/m 

Χάλυβας S355 
 

λόγος Vsd/Vb,Rd = 0,112 
 

Όριο διαρροής fy= 35,5 kN/cm2 έλεγχος OK 
 

      
3. Συντελεστές ασφαλείας 

 
8. Έλεγχος αλληλεπίδρασης ροπής - τέμνουσας 

      
γΜ0= 1,00 

 
Πλ. ροπή αντ. Wpl= 35,61 cm3 

γΜ1= 1,00 
 

Πλ. ροπή αντ./m Μpl,Rd= 45,15 kNm/m 

   
Πλ. ροπή πελμ./m Μf,Rd= 11,38 kNm/m 

4. Φορτία 
  

VEd<=0.5*Vw,Rd NAI 
 

   
Απαίτηση ελέγχου ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
Αστοχία, P= 11,94 kN/m2 

   
Λειτουργικότητα, P= 8,60 kN/m2 9. Έλεγχος αντίδρασης στήριξης 

 
Λειτουργικότητα, P3= 8,60 kN/m2 

   

   
Αντοχή κορμών/m Rw,Ed= 71,23 kN/m 

5. Έλεγχος ροπής στο άνοιγμα 
 

Δράση Rsd= 39,19 kN/m 

   
λόγος Rsd/Rw,Ed = 0,550 

 
Εμβαδόν Αs= 6,3 cm

2
 έλεγχος OK 

 
Κέντρο βάρους zs= 7,18 cm 

   
Ροπή Αδράνειας Ι= 173,76 cm4 10. Έλεγχος αλληλεπίδρασης ροπής - αντίδρασης 

Ροπή Αντ. (άνω) Wo= 24,20 cm3 
   

Ροπή Αντ. (κάτω) Wu= 22,22 cm
3
 λόγος= 0,173 

 
Αντοχή/m Mc,Rd= 28,17 kNm/m έλεγχος OK 

 
Δράση Μsd= 5,76 kNm/m 

   
λόγος Μsd/Mc,Rd = 0,205 

 
11. Έλεγχοι λειτουργικότητας 

 
έλεγχος OK 

    

   
Μέγ. επιτρ.βέλος wmax= 1,31 cm 

6. Έλεγχος ροπής στη στήριξη 
 

δmax= 0,17 cm 

   
λόγος δmax/wmax = 0,129 

 
Εμβαδόν Αs= 6,60 cm2 έλεγχος OK 

 
Κέντρο βάρους zs= 5,90 cm Μέγ. Επιτρ. βέλος w3= 1,05 cm 

Ροπή Αδράνειας Ι= 195,73 cm4 δ3= 0,17 cm 

Ροπή Αντ. (άνω) Wo= 33,19 cm
3
 λόγος δ3/w3 = 0,161 

 
Ροπή Αντ. (κάτω) Wu= 21,50 cm3 έλεγχος OK 
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Σχήμα 6.6: χαλυβδόφυλλο SYMDECK 150 

 Έλεγχος σύμμικτης πλάκας στη φάση λειτουργίας 
Tο μέσο πάχος (στάθμη κέντρου βάρους) του σκυροδέματος που βρίσκεται μέσα στο 

χαλυβδόφυλλο είναι 5cm. Αρχικά έγινε επίλυση για πλάκα σκυροδέματος πάχους 15 cm (δηλαδή 
συνολικό μέσο πάχος σκυροδέματος 20 cm) που δεν ήταν επαρκές, οπότε το πάχος της πλάκας 
αυξήθηκε σε 20 cm (συνολικό μέσο πάχος σκυροδέματος 25 cm). Έγιναν έλεγχοι για ροπή 
ανοίγματος, ροπή στήριξης καθώς και μεμονωμένοι έλεγχοι για μεμονωμένη διατομή 
χαλυβδόφυλλου σε διάτμηση. Ο έλεγχος σε διάτρηση δεν είναι κρίσιμος αφού το πλάτος κάθε 
τροχού (40 cm για το Μοντέλο Φόρτισης 1, 60 cm για το Μοντέλο Φόρτισης 2) είναι μεγαλύτερο από 
το μήκος του πατήματος του χαλυβδόφυλλου (28 cm). Ο απαιτούμενος οπλισμός της πλάκας 
προκύπτει Φ14/10. 

Προσομοιώνουμε το τυπικό φάτνωμα της σύμμικτης πλάκας καταστρώματος με πλακοδοκό 
ισοδύναμης διατομής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

beff = 28 cm 
bw = 10 cm 
hf = 20 cm 
h = 35 cm   
 Φορτία: 
Μέγιστη ροπή ανοίγματος: Μsd = 136,72 kNm/m 
Μέγιστη ροπή στήριξης: Μsd = -139,54 kNm/m 
Μέγιστη αντίδραση στήριξης: Vsd = 444,28 kN 
Μέγιστη τέμνουσα: Qsd = -361,74 kN 
Τέμνουσα στην άλλη πλευρά της στήριξης: Qsd = -24,63 kN 
 Έλεγχος για ροπή ανοίγματος:  
Μαν΄= 0,28 * Μαν = 0,28 * 136,72 kNm/m = 38,28 kNm/m 
beff / bw = 28 / 10 = 2,8 
hf / d = 20 / 32 =0,625 
μlim =0,286  
μsd = Msd / (bw * d

2
 * fcd) = 38,28 / (0,28 * 0,32

2
 * 35 * 10

3
/1,5) = 0,057 

Άρα προκύπτει: ω = 0,060 
As = ω * bw * d * fcd / fyd = 0,060 * 28 * 32 * (35/1.5) / (500/1,15) = 2,89 cm

2
 

Άρα απαιτούνται 2Φ14 
 Έλεγχος για ροπή στήριξης: 
Μστ΄= 0,28 * Μστ * 0,28 * 139,54 kNm/m = 39,07 kNm/m 
μsd = Msd / (b * d2 * fcd) = 39,07 / (0,1 * 0,322 * 35 * 103/1,5) = 0,164 
Άρα προκύπτει: ω = 0,184 
Αs = = ω * b * d * fcd / fyd = 0,184 * 10 * 32 * (35/1.5) / (500/1,15) = 3,16 cm

2 
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Σχήμα 6.7: Ουδέτερος άξονας πάνω από το χαλυβδόφυλλο για ροπή στο άνοιγμα 

Άρα απαιτούνται 3Φ14 
Άρα απαιτούνται συνολικά 8Φ14/m στα ανοίγματα και 10Φ14/m στις στηρίξεις. 
 Έλεγχος τέμνουσας 
Vsd΄ = 0,28 * Vsd = 0,28 *444,28 kN = 124,40 kN/m 
VRd,παρ = 131,20 kN (για Φ14/10) 
Επομένως επαρκεί το πάχος και ο οπλισμός της πλάκας σκυροδέματος που προέκυψε. 
Εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ροπής στο άνοιγμα και στη στήριξη μέσω 

υπολογιστικών φύλλων, αλλά έχοντας ως δεδομένο αυτή τη φορά τον οπλισμό και υπολογίζοντας 
την πλαστική ροπή αντοχής στο άνοιγμα και στη στήριξη αντίστοιχα. 

 

 Έλεγχος ροπής στο άνοιγμα 

Πλαστικός ουδέτερος άξονας xpl= 4,17 cm 

Θλιπτική δύναμη Νc,f= 827,43 kN/m 

Εφελκυστική δύναμη Νp= 827,43 kN/m 

Πλαστική ροπή αντοχής Μpl,Rd
+= 200,11 kNm/m 

Αντοχή Μpl,Rd
+= 200,11 kNm/m 

Δράση Μsd= 136,72 kNm/m 

λόγος Μsd/Mpl,Rd
+ = 0,683   

έλεγχος OK   

 

 Έλεγχος ροπής στη στήριξη 

Εφελκυστική δύναμη Νs= 669,13 kN/m 

Πλαστικός ουδέτερος άξονας xpl= 23,62 cm 

Θλιπτική δύναμη Νc,f= 669,13 kN/m 

Πλαστική ροπή αντοχής Μpl,Rd
-= 141,8 kNm/m 

Αντοχή Μpl,Rd-= 141,8 kNm/m 

Δράση Μsd= -139,54 kNm/m 

 

 

Σχήμα 6.8: Ουδέτερος άξονας για ροπή στη στήριξη 

Κέντρο βάρους χαλυβδόφυλλου
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λόγος Μsd/Mpl,Rd- = 0,984   

έλεγχος OK   

 
Συμπεραίνουμε ότι τα αποτελέσματα από τους παραπάνω δύο ελέγχους συγκλίνουν, οπότε 

έχουμε πάχος πλάκας σκυροδέματος 20 cm (συνολικό μέσο πάχος σκυροδέματος 25 cm) και οπλισμό 
πλάκας Φ14/10. 

6.1.2 Διαστασιολόγηση Σύμμικτης Διαδοκίδας 

6.1.2.1 Έλεγχος σε οριακή κατάσταση αστοχίας 

Οι διαδοκίδες είμαι αμφιαρθρωτές, οπότε η διαστασιολόγηση γίνεται για τη μέγιστη ροπή 
ανοίγματος και την μέγιστη τέμνουσα. 

Μήκος δοκών: 15 m 
Απόσταση μεταξύ δοκών: 2,625 m 
Μέσο πάχος πλάκας σκυροδέματος: dπλ = 25 cm 
Για την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (1,35G + 1,35Q), από τα διάφορα προσομοιώματα που 

ελέγχονται (δυσνεμενέστερη θεση φορτίων στη διαδοκίδα για μοντέλο φόρτισης 1 και μοντέλο 
φόρτισης 2), τα δυσμενέστερα μεγέθη προκύπτουν για τον ακόλουθο συνδυασμό φόρτισης: 

-ίδιο βάρος σιδηροδοκού HEB 900 (υπολογίζεται από το πρόγραμμα) 
-ίδιο βάρος πλάκας (σε όλο το μήκος της διαδοκίδας):  
 gπλ = 0,25 m * 25 kN/m3 * 2,625 m = 16,41 kN/m 
-ασφαλτικά (σε όλο το μήκος της διαδοκίδας): gασφ = 2 kN/m2 * 2,625 m = 5,25 kN/m 
-λωρίδα 1 (7,2 m - 10,2 m): 9 kN/m2 * 2,625 m = 23,625 kN/m 
-λωρίδα 2 (4,2 m - 7,2 m): 2,5 kN/m2 * 2,625 m = 6,563 kN/m 
-λωρίδα 3 (10,2 m - 13,2 m): 2,5 kN/m

2
 * 2,625 m = 6,563 kN/m 

-όχημα 1 (7,5 m - 9,5 m): 300 kN 
-όχημα 2 (5,0 m - 7,0 m): 200 kN 
-όχημα 3 (10,4 m - 12,4 m): 100 kN 

 
Σχήμα 6.9: Φόρτιση διαδοκίδας για μέγιστη ροπή ανοίγματος (μοντέλο φόρτισης 1) 

Σχήμα 6.10:Μέγιστη ροπή ανοίγματος σύμμικτης διαδοκίδας 

 



Κεφάλαιο 6  47 

Σχεδιασμός τοξωτής μεταλλικής γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα 

Σχήμα 6.11: Μέγιστη τέμνουσα σύμμικτης διαδοκίδας 

 Τα μεγέθη σχεδιασμού που προκύπτουν είναι τα εξής: 
maxMαν = 6088,89 kNm 
maxV = 1428,37 kN 

 Διαστάσεις διατομής HEB 900: 
h = 900 mm 
bf = 300 mm 
tf = 35 mm 
hw = 830 mm 
tw =  18,5 mm  
d = 770 mm 
Ss = 123,6 mm 
Aa = 37130 mm2 = 371,3 cm2 

 Κατηγορία διατομής στο άνοιγμα (θετικές ροπές) 
Διατομή στο άνοιγμα: 
Άνω πέλμα: Κατηγορία l (αφού συνδέεται επαρκώς με κατάστρωμα από σκυρόδεμα) 
Κορμός:  

ε =  
   

   
 = 0,814 

d/tw = 770/18,5= 41,62 < 72ε = 72 * 0,814 = 58,58 
Κάτω πέλμα: εφελκύεται 
Άρα η διατομή είναι κατηγορίας 1, οπότε ο έλεγχος των δοκών γίνεται με πλαστική ανάλυση. 
Για τον υπολογισμό της Mpl,Rd θεωρούνται οι ακόλουθες υποθέσεις: 
1. Υπάρχει πλήρης συνεργασία μεταξύ δομικού χάλυβα, χάλυβα οπλισμού και σκυροδέματος 
2. Η ενεργός επιφάνεια του δομικού χάλυβα αναλαμβάνει τάση ίση με την τιμή σχεδιασμού 

της αντοχής διαρροής fad = fy/γa, σε εφελκυσμό ή θλίψη 
3. Οι επιφάνειες οπλισμών σε εφελκυσμό αναλαμβάνουν τάση ίση με την τιμή σχεδιασμού της 

αντοχής διαρροής fsd = fsk/γs σε εφελκυσμό 
Όταν η απόσταση zpl μεταξύ πλαστικού ουδέτερου άξονα και ακραίας ίνας της πλάκας του 
σκυροδέματος είναι μεγαλύτερη από το 15% του ολικού ύψους h της διατομής, αντοχή 
σχεδιασμού σε κάμψη λαμβάνεται ίση με: 
ΜRd = β * Μpl,Rd 

 

 Συνεργαζόμενο πλάτος 
Απόσταση διαδοχικών σημείων μηδενισμού του διαγράμματος των ροπών: 
Le = 15 m 
Απόσταση από το μέσο της πλάκας μέχρι το μέσο μεταξύ παράλληλω δοκών (διαδοκίδων):  
be = Le/8 = 15/8 m = 1,875 m 
Απόσταση μεταξύ των κέντρων των εξωτερικών διατμητικών συνδέσμων: 
b0 = 0  
Συνεργάζομένο πλάτος: 
beff= b0 + 2 * min(be , 2,625/2)= 2 * min(1,875 , 1,3125)= 2,625 m 
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1. Έλεγχος σε κάμψη 

Δομικός χάλυβας υπό θλίψη ή εφελκυσμό: 
fad = fy / 1,10 = 35,5 / 1,10 = 32,27 kN/cm

2
 

Χάλυβας σκυροδέματος: 
fsd = fsk / 1,15 = 50 / 1,15 = 43,48 kN/cm

2 

Σκυρόδεμα υπό θλίψη: 
fcd= 0,85 * fck/1,50 = 0,85 * 3,5/1,50 = 1,98 kN/cm2 
Πλαστικός ουδέτερος άξονας μέσα στην πλάκα του σκυροδέματος: 
Θλιπτική δύναμη: 
D = b * zo * fcd 

Εφελκυστική δύναμη: 
Z = Aa * fad 
Από τη συνθήκη D=Z, η θέση του πλαστικού ουδέτερου άξονα προκύπτει: 
z0 = 23,02 cm < dπλ = 25cm 
D = Z = 11982,86 kN 
Πλαστική ροπή: 
Μpl,Rd = Z * (za - z0/2) = 7009,00 kNm 
zpl / hολ = zpl / (h + dπλ) = 0,20 
οπότε από το παρακάτω σχήμα προκύπτει: 
 β = 0,98 

Σχήμα 6.12: Μειωτικός συντελεστής β για την Mpl,Rd 

ΜRd = β * Μpl,Rd = 0,98 * 7009,00 kNm = 6868,42 kNm 
Άρα ΜRd = 6868,42 kNm < Msd = 6088,14 kNm 
Msd / MRd = 0,89 

2. Έλεγχος σε διάτμηση 

η=1,20 * γΜ1 / γΜ0 = 1,20 * 1,10 / 1,00 = 1,32 
Για μη ενισχυμένο κορμό ισχύει: 
d / tw = 41,62 < 72* ε / η = 44,38 
άρα δεν απαιτείται έλεγχος σε κύρτωση. 
VcRd = fad * d * tw * /   = 2645,22 kN < Vsd = 1214,75 kN 

3. Διατμητική σύνδεση 
 

 Επιλογή διατμητικών ήλοων κεφαλής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Ύψος ύλου: h = 200 mm 
Διάμετρος ήλου: d = 19 mm 
πρέπει h = 200 mm > 3 * d = 3 * 19 mm = 57 mm 
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Διάμετρος κεφαλής ήλου: d2 = 32 mm  
Τάση θραύσης: fu = 410 N/mm

2
 < 500 Ν/mm

2
 

για h/d = 200/19 = 10,53 > 4: α = 1 
επιμέρους συντελεστής ασφαλείας: γv = 1,25 
Οριακή αντοχή ήλου εντός συμπαγούς πλάκας σκυροδέματος: 
Prd1 = 0,8 * fu * (π*d

2
/4) / γv = 74,40 kN 

Prd2 = 0,29*a*d2*         / γv = 90,69 kN 
Prd = min(Prd1 , Prd2) = min(74,40 , 90,69) kN = 74,40 kN 
 
 Ελαστική ανάλυση: 
n = Ea/Ecm = 6,269 
Έχει επιλεγεί οπλισμός πλάκας Φ14/10 
Αs = π*d2/4 = 1,539 cm2 
άρα As/m = 15,39 cm

2
/m 

As/beff = 15,39 cm
2
/m * 2,625m = 40,41 cm

2
 

Ae = Aa + (As/beff) + (beff*dπλ/n) = 1458,58 cm2 
Ελαστικός άξονας: 
ze = (Aaza + Aszs + Aczc / n) / Ae = 
= [Aa * (h/2 + dπλ) + (As/beff) * 3 + beff * dπλ/n * (dπλ/2)] / Ae = 17,99 cm 
ze = 17,99 cm < dπλ = 25 cm 
Άρα ο ελαστικός άξονας βρίσκεται μέσα στην πλάκα σκυροδέματος 
Ροπές αδρανείας: 
Ιa,0 = 494100 cm4 
Ιc,0 = beff * dπλ

3 / 12 = 341796,9 cm4 

Ροπή αδρανείας σύμμικτης διατομής: 
Ie = Ιa,0 + Aa(za - ze)

2 + Ic,0 / n + Ac / n (zc - ze)
2 + As(zs-ze)

2 = 1593583 cm4 
Στατική ροπή: 
Sx = beff * dπλ / n * (ze - dπλ/2) = 5749,62 cm3 
 
 Έλεγχος για ακραίο τμήμα μήκους l = 1,5 m 
Από στατική επίλυση του προσομοιώματος προκύπτουν οι ακόλουθες τιμές τέμνουσας: 
Ακραία τέμνουσα: 
V1 = 1428,37 kN 
Τέμνουσα στα 1,5 m: 
V2 = 1378,72 kN 
Μέση τέμνουσα τμήματος μήκους 1,5 m: 
Vx = (V1 + V2) / 2 = 1403,55 kN 
Διατμητική ροή: 
Τx = Vx * Sx / Ie,x = 506,40 kN/m 
Διαμήκης διάτμηση επί της διεπιφάνειας σε μήκος l = 1,5 m: 
Vl = Tx * 1,5 m = 759,59 kN 
Τοποθετούμε μία σειρά διατμητικών συνδέσμων και η μεταξύ τους απόσταση είναι: 
ex = PRd / Tx = 14,69 cm 
Αριθμός διατμητικών συνδέσμων: 
N = ex * 1,5 m = 10,21 
Εκλέγεται ec = 13,6 cm οπότε τοποθετούνται 11 διατμητικοί ήλοι στα 1,5 m. 
Πρέπει 5d < ec < min(4dπλ , 800mm)  
Προκύπτει: 5 * 19 = 95 mm < ec = 136 mm < min(4 * 250 , 800) = 800 mm 
Ισχύει: 
Vl = 759,59 kN < Nc * PRd = 820,57 kN 
maxTx = Sx / Ie,x * V1 kN/m < 1,1 * PRd / ec = 601,75 kN 

 Σε απόσταση 1,5 m τοποθετούνται 11 διατμητικοί ήλοι (ec = 13,6 cm). 
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Σχήμα 6.13: Προοπτικό χαλυβδόφυλλου και διατμητικών ήλων 

Σχήμα 6.14: Προοπτικό χαλυβδόφυλλου, διατμητικών ήλων και πλάκας σκυροδέματος 

6.1.2.2 Έλεγχος σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 

Προκειμένου να γίνει έλεγχος των σύμμικτων διαδοκίδων σε Οριακή Κατάσταση 
Λειτουργικότητας (G + Q), εισάγουμε το αντίστοιχο επίπεδο μοντέλο στο πρόγραμμα προσομοίωσης 
(SAP 2000) και προκύπτει βέλος: 

δ = 38 mm = L / 395 < L / 250 = 60 mm 

Σχήμα 6.15: Παραμόρφωση διαδοκίδας στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 
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6.1.3 Διαστασιολόγηση τοξωτού φορέα 

6.1.3.1 Έλεγχος σε οριακή κατάσταση αστοχίας 

Για τη διαστασιολόγηση των δοκών των τοξωτών φορέων εργαζόμαστε αρχικά σε επίπεδο φορέα 
που αποτελείται απο ένα τόξο, τη δοκό-ελκυστήρα ανάμεσα στα δύο άκρα του και τους αναρτήρες 
που συνδέουν τα δύο αυτά μέλη. 

 
Σχήμα 6.16: Όψη τοξωτού φορέα στο προσομοίωμα 

Για να εισάγουμε στο πρόγραμμα προσομοίωσης  το μήκος λυγισμού του τόξου, απαιτείται να 
υπολογιστεί ο συντελεστής λυγισμού β. 

Σχήμα 6.17: Συντελεστής λυγισμού β 

Με  βάση το Σχήμα 5.20  που δίνεται στον Ευρωκώδικα, ο συντελεστής β για f/l = 10 / 42 = 0,238, 
προκύπτει 0,53. 

Με βάση το επιστημονικό άρθρο: Palkowski S,. 2012. Buckling of parabolic arches with hangers 
and tie. Koszalin: Elsevier Ltd., ο συντελεστής β προκύπτει με γραμμική παρεμβολή 0,538. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα συγκλίνουν και χρησιμοποιούμε, για μεγαλύτερη 
ακρίβεια, β = 0,538. 

Το μήκος του τόξου είναι L = 47,612 m, οπότε το μήκος λυγισμού ειναι: 
Lλυγ = β * L = 25,615 m 
Χωρίζουμε το παραβολικό τόξο στα σημεία που συνδέεται με τους αναρτήρες, οπότε 

προκύπτουν 6 μέλη με διαφορετικό μήκος το καθένα. Από τον λόγο του μήκους του καθενός προς το 
συνολικό μήκος του τόξου προκύπτει και το μήκος λυγισμού του καθενός, το οποίο και εισάγουμε 
στο πρόγραμμα προσομοίωσης. 
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Τα φορτία που ασκούμε, είναι τα ίδια βάρη και τα φορτία κυκλοφορίας (1,35G + 1,35Q). Η δοκός 
του παραπάνω σχήματος φορτίζεται από το ίδιο βάρος της και από τα φορτία που μεταφέρουν σε 
αυτή οι διαδοκίδες στα σημεία στα οποία καθεμία συνδέεται με αυτή, δηλαδή ανά 2,625 m. 
Επομένως, ελέγχουμε τις διαδοκίδες για τις διάφορες περιπτώσεις φόρτισης και ασκούμε τα φορτία 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψει η μέγιστη αντίδραση στήριξης. Θεωρούμε ότι οι τροχοί του 
οχήματος φορτίζουν τη διαδοκίδα που συνδέεται με το μέσον της οριζόντιας δοκού. Η δυσμενέστερη 
περίπτωση προκύπτει από τον ακόλουθο συνδυασμό φόρτισης: 

 Μεσαία διαδοκίδα 
-ίδιο βάρος σιδηροδοκού HEB 900 (υπολογίζεται από το πρόγραμμα) 
-ίδιο βάρος πλάκας (σε όλο το μήκος της διαδοκίδας): 
 gπλ = 0,25 m * 25 kN/m

3
 * 2,625 m = 16,41 kN/m 

-ασφαλτικά (σε όλο το μήκος της διαδοκίδας): gασφ = 2 kN/m
2
 * 2,625 m = 5,25 kN/m 

-λωρίδα 1 (1,8 m - 4,8 m): 9 kN/m
2
 * 2,625 m = 23,625 kN/m 

-λωρίδα 2 (4,8 m - 7,8 m): 2,5 kN/m
2
 * 2,625 m = 6,563 kN/m 

-λωρίδα 3 (7,8 m - 10,8 m): 2,5 kN/m2 * 2,625 m = 6,563 kN/m 
-όχημα 1 (2,0 m - 4,0 m): 300 kN 
-όχημα 2 (5,0 m - 7,0 m): 200 kN 
-όχημα3 (8,0 m - 10,0 m): 100 kN 
 

Σχήμα 6.18: Φόρτιση μεσαίας διαδοκίδας για μέγιστη αντίδραση στήριξης (διαδοκίδα με όχημα) 

Σχήμα 6.19: Αντίδραση στήριξης μεσαίας διαδοκίδας (διαδοκίδα με όχημα) 

 Μέγιστη αντίδραση στήριξης: maxR = 1428,37 kN 
 

 Ακραίες διαδοκίδες 
-ίδιο βάρος σιδηροδοκού HEB 900 (υπολογίζεται από το πρόγραμμα) 
-ίδιο βάρος πλάκας (σε όλο το μήκος της διαδοκίδας):  
 gπλ = 0,25 m * 25 kN/m3 * 2,625/2 m = 8,28 kN/m 
-ασφαλτικά (σε όλο το μήκος της διαδοκίδας): gασφ = 2 kN/m2 * 2,625/2 m = 2,625 kN/m 
-λωρίδα 1 (1,8 m - 4,8 m): 9 kN/m2 * 2,625m/2 = 11,81 kN/m 
-λωρίδα 2 (4,8 m - 7,8 m): 2,5 kN/m2 * 2,625/2 m = 3,28 kN/m 
-λωρίδα 3 (7,8 m - 10,8 m): 2,5 kN/m

2
 * 2,625/2 m = 3,28 kN/m 

Σχήμα 6.20: Φόρτιση ακραίας διαδοκίδας για μέγιστη αντίδραση στήριξης (διαδοκίδα χωρίς όχημα) 
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Σχήμα 6.21: Αντίδραση στήριξης ακραάις διαδοκίδας (διαδοκίδα χωρίς όχημα) 

 Μέγιστη αντίδραση στήριξης: maxR = 188,58 kN 
 

 Υπόλοιπες διαδοκίδες 
-ίδιο βάρος σιδηροδοκού HEB 900 (υπολογίζεται από το πρόγραμμα) 
-ίδιο βάρος πλάκας (σε όλο το μήκος της διαδοκίδας):  
 gπλ = 0,25 m * 25 kN/m

3
 * 2,625 m = 16,41 kN/m 

-ασφαλτικά (σε όλο το μήκος της διαδοκίδας): gασφ = 2 kN/m
2
 * 2,625 m = 5,25 kN/m 

-λωρίδα 1 (1,8 m - 4,8 m): 9 kN/m
2
 * 2,625 m = 23,625 kN/m 

-λωρίδα 2 (4,8 m - 7,8 m): 2,5 kN/m
2
 * 2,625 m = 6,563 kN/m 

-λωρίδα 3 (7,8 m - 10,8 m): 2,5 kN/m
2
 * 2,625 m = 6,563 kN/m 

Σχήμα 6.22: Φόρτιση υπολοίπων διαδοκίδων για μέγιστη αντίδραση στήριξης (διαδοκίδες χωρίς 
όχημα) 

Σχήμα 6.23: Αντίδραση στήριξης υπολοίπων διαδοκίδων (διαδοκίδες χωρίς όχημα) 

 Μέγιστη αντίδραση στήριξης: maxR = 348,37 kN 

Στη συνέχεια φορτίζουμε το μοντέλο του Σχήματος 5.21 με το ίδιο βάρος του και με σημειακά 
φορτία που προέκυψαν από τις αντίστοιχες αντιδράσεις στήριξης. 

Σχήμα 6.24: Φόρτιση δοκού τοξωτού φορέα από φορτία διαδοκίδων 
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Επιλέγουμε διατομή HEB 900 για τον έλεγχο της κύριας δοκού, αφού έχει προκύψει η ίδια 
διατομή για τις σύμμικτες διαδοκίδες έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η μεταξύ τους σύνδεση. 

 

Πίνακας 6.1: Διατομές για διαστασιολόγηση δοκού τοξωτού φορέα 

Τα μεγέθη σχεδιασμού που προκύπτουν είναι: 

 maxMαν = 1613,62 kNm 

 maxV = 494,20 kN 

Σχήμα 6.25: Διάγραμμα ροπών κάμψης για διαστασιολόγηση κύριας δοκού 

 
 

Σχήμα 6.26: Διάγραμμα τεμνουσών για διαστασιολόγηση κύριας δοκού 

Μέλος Μήκος μέλους (m) Διατομή 

Τόξο 47,612 CHS 750-20  

Κύρια δοκός 42 HEB 900 

Αναρτήρες 4,375 / 7,50 / 9,375 / 10 CHS 168,3-8  
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Σχήμα 6.27: Ποσοστό εκμετάλλευσης διατομών επίπεδου φορέα λόγω φόρτισης για διαστασιολόγιση 
δοκού τοξωτού φορέα 

Από τη διαστασιολόγηση του προγράμματος προέκυψε ποσοστό εκμετάλλευσης Msd/MRd = 0,477 
για τη διατομή της κύριας δοκού. Η επιλογή όμως της συγκεκριμένης διατομής δεν θεωρείται 
αντιοικονομική γιατί οι συνδέσεις μεταξύ ίδιων διατομών είναι σημαντικά οικονομικότερες. Να 
σημειωθεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης που προέκυψαν για τους αναρτήρες και το τόξο από το 
επίπεδο προσομοίωμα είναι 0,826 και 0,984 αντίστοιχα. Η ανάλυση, όμως, που γίνεται στη συνέχεια 
σε χωρικό προσομοίωμα ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα και προκύπτουν 
ασφαλέστερα συμπεράσματα, αφού από το επίπεδο προσομοίωμα προκύπτουν δυσμενέστερα 
αποτελέσματα. 

6.1.3.2 Έλεγχος σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 

Αντίστοιχος έλεγχος γίνεται για την κύρια δοκό για την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας, αν 
και δεν θεωρείται κρίσιμος λόγω της ύπαρξης αναρτήρων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το 
συνδυασμό φόρτισης G + Q είναι τα εξής: 
 Μεσαία διαδοκίδα 

Μέγιστη αντίδραση στήριξης: maxR = 1058,05 kN 
 Ακραίες διαδοκίδες 

Μέγιστη αντίδραση στήριξης: maxR = 139,69 kN 
 Υπόλοιπες διαδοκίδες 

Μέγιστη αντίδραση στήριξης: maxR = 258,05 kN 
Τα μεγέθη σχεδιασμού που προκύπτουν είναι: 

 maxMαν = 1195,27 kNm 

 maxV = 965,02 kN 
Από το προσομοίωμα προκύπτει για το οριζόντιο μέλος βέλος: 
54 mm = L / 778 < L / 250 = 168 mm 

Σχήμα 6.28: Παραμόρφωση κύριας δοκού στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 
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7 Συνολικό προσομοίωμα ανωδομής 

Ο έλεγχος του συνόλου των μελών γίνεται σε χωρικό προσομοίωμα με τους συνδυασμούς 
φόρτισης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4, τοποθετώντας τα φορτία έτσι ώστε να έχουμε τα 
δυσμενέστερα αποτελέσματα. 

Με βάση την προεκτίμηση των διατομών που έγινε στην παράγραφο 6, στο προσομοίωμα 
εισήχθησαν οι παρακάτω διατομές: 

 

Πίνακας 7.1: Διατομές μελών προσομοιώματος 

Τα παραπάνω μέλη προσομοιώνονται με γραμμικά στοιχεία, ενώ η πλάκα καταστρώματος 
προσομοιώνεται με επιφανειακά. Οι συνοριακές συνθήκες του προσομοιώματος λαμβάνονται όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 5.3, ενώ το στατικό του σύστημα περιγράφεται στην παράγραφο 2.3. 

7.1 Φόρτιση μελών προσομοιώματος 

7.1.1 Ίδια βάρη 

Τα ίδια βάρη των μελών του φορέα υπολογίζονται από το πρόγραμμα. 

7.1.2 Φορτία κυκλοφορίας 

Τα φορτία κυκλοφορίας υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1. Τα φορτία των 
λωρίδων και των οχημάτων ασκούνται με διαφορετικούς συνδυασμούς, έτσι ώστε να προκύψουν τα 
μέγιστα εντατικά μεγέθη. Τελικά, τα φορτία των οχημάτων ασκούνται στη μεσαία διαδοκίδα όπως 
στην παράγραφο 6.1.3, έτσι ώστε να προκύπτει η μέγιστη αντίδραση στήριξης για αυτή και, 
επομένως, τα μέγιστα εντατικά μεγέθη για την αντίστοιχη οριζόντια δοκό του τοξωτού φορέα.  

7.1.3 Άνεμος 

Χρησιμοποιείται η παράγραφος 3.2.2, όπου γίνεται αναλυτική περιγραφή της δράσης του 
ανέμου. Οι υπολογισμοί βασίζονται στην απλοποιητική μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται σε 
κατασκευές οι οποίες δεν είναι ευαίσθητες σε δυναμική διέγερση, δηλαδή η διαδικασία δυναμικής 
απόκρισης δεν είναι απαραίτητη.  

Η βασική ταχύτητα του ανέμου είναι: 

Μέλος Μήκος μέλους (m) Διατομή 

Τόξα 47,612 CHS 750-20  

Κύριες δοκοί 42 HEB 900 

Διαδοκίδες 15 HEB 900 

Αναρτήρες 4,375 / 7,50 / 9,375 / 10 CHS 168,3-6,3  

Εγκάρσια μέλη σύνδεσης τόξων 15 CHS 244,5-8  

Διαγώνια μέλη σύνδεσης τόξων 9,345 / 9,176 CHS 139,7-6,3  
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vb  = cdir *cseason * vb,0 = 1 * 1 * 30 m/s = 30 m/s 
Η κατηγορία εδάφους είναι lll. 
Όπου το φορτίο κυκλοφορίας σε οδικές γέφυρες θεωρείται ταυτόχρονα με τον άνεμο, η τιμή 

συνδυασμού ψ0Fwk της δράσης του ανέμου στη γέφυρα περιορίζεται σε μια τιμή FW
*, η οποία 

προσδιορίζεται με υποκατάσταση της θεμελιώδους τιμής της βασικής ταχύτητας vb,0 με μια τιμή vb,0
*

 

= 23 m/s 

7.1.3.1 Κατάστρωμα γέφυρας 

1. Δράση ανέμου χωρίς φορτία κυκλοφορίας 

 Άνεμος κατά τη διεύθυνση x της γέφυρας 
Cfx = Cfx,0 * ψλ,x 

Για συνήθεις γέφυρες μπορεί να λαμβάνεται: Cfx,0 = 1,3 
Εναλλακτικά από το Σχήμα 3.9 έχουμε: 
b / dtot = 15/{[0,9 + (0,45)]+2} = 15/3,35 = 4,48 
όπου 
0,90 m : ύψος διατομής HEB 900 
0.45 m: προσεγγιστικά πάχος καταστρώματος, δηλαδή συνολικό πάχος χαλυβδόφυλλου, 

σκυροδέματος και ασφαλτόστρωσης 
Επομένως, λαμβάνουμε: Cfx,0 = 1,15 
Χρησιμοποιούμε Cfx,0 = 1,3 που είναι δυσμενέστερο 
Απο τον Πίνακα 3.7 έχουμε: 
Για πολυγωνικές, ορθογωνικές και διατομές με αιχμηρές γωνίες: 
για l ≥ 50 m, λ =1,4 * l/b ή λ = 70, όποιο είναι μικρότερο 
για l <15 m ,λ=2 * l/b ή λ= 70, όποιο είναι μικρότερο 
Για ενδιάμεσες τιμές του λ, θα χρησιμοποιείται γραμμική παρεμβολή 
l = 42 m 
Άρα λ = 1,86 * l/b = 1,86 * 42/3,35 = 23,32 
Από το Σχήμα 3.10  για λ = 23,32 και φ = 1 (συντελεστής πληρότητας) προκύπτει: 
ψλ = 0,79 
Άρα cfx = 1,30 * 0,79 = 1,03 
Επιφάνεια αναφοράς Aref,x 
Aref,x = 42 * (1,35 + 2) m2 = 140,7 m2 
Προσεγγιστικά θεωρούμε ze = 15 m  
Από το Σχήμα 3.10 , για ze = 15 m και κατηγορία εδάφους lll , λαμβάνουμε: 
ce(ze) = 2,0 
C = ce · cf,x = 2,0 * 1,03 = 2,06 
Fw,x = 1/2 * ρ * vb

2
 * C * Aref,x = 1/2 * 0,00125 * 30

2
 * 2,06 * 140,7 kN = 163,04 kN 

o wx = Fw,x / l = 163,04/42 kN/m = 3,88 kN/m 
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 Άνεμος κατά τη διεύθυνση y 
Fw,y = 1/4 * Fw,x = 1/4 * 163,04 kN = 40,76 kN 

o wy = Fw,y / l = 40,76/15 kN/m = 2,72 kN/m 

Σχήμα 7.2: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα y στο κατάστρωμα της γέφυρας 

 Άνεμος κατά τη διεύθυνση z 
cf,z = 0,9 
Aref,z = 42 * 15 m2 = 630 m2 
H συνολική δύναμη Fw,z, η οποία δρα με εκκεντρότητα e = b/4 = 15/4 m = 3,75 m είναι: 
Fw,z = ±1/2 * ρ * vb

2 * C * Aref,z = ±1/2 * 0,00125 * 302 * 2,06 * 630 kN = 730,01 kN 

o wz = Fw,x / l = 730,01/16/15 kN/m = 3,04 kN/m (ανά μέτρο μήκους σε κάθε διαδοκίδα) 

 

Σχήμα 7.1: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα x στο κατάστρωμα της γέφυρας 
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Σχήμα 7.3: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα z στο κατάστρωμα της γέφυρας 

2. Ταυτόχρονη δράση ανέμου με φορτία κυκλοφορίας 

 Άνεμος κατά τη διεύθυνση x 
vb  = cdir *cseason * vb,0

*
 = 1 * 1 * 23 m/s = 23 m/s 

Fw,x
* = 1/2 * ρ * vb

2 * C * Aref,x = 1/2 * 0,00125 * 232 * 2,06 * 140,7 kN = 95,83 kN 

o wx
* = Fw,x / l = 163,04/42 kN/m = 2,28 kN/m 

 

 Άνεμος κατά τη διεύθυνση y 
Fw,y

* = 1/4 * Fw,x = 1/4 * 95,83 kN = 23,96 kN 

o wy
* = Fw,y / l = 23,96/15 kN/m = 1,60 kN/m 

 

 Άνεμος κατά τη διεύθυνση z 
cf,z = 0,9 
Aref,z = 42 * 15 m2 = 630 m2 
Η συνολική δύναμη Fw,z, η οποία δρα με εκκεντρότητα e = b/4 = 15/4 m = 3,75 m είναι: 
Fw,z

* =±1/2 * ρ * vb
2 * C * Aref,z = ±1/2 * 0,00125 * 232 * 2,06 * 630 kN = 429,09 kN 

o wz
* = Fw,x / l = 429,09/16/15 kN/m = 1,79 kN/m (ανά μέτρο μήκους σε κάθε διαδοκίδα) 

 

 Στο μοντέλο που έχει εισαχθεί στο πρόγραμμα προσομοίωσης ο άξονας x συμπίπτει με τον 
άξονα y των υπολογισμών και ο άξονας y συμπίπτει με τον άξονα x των υπολογισμών. Επομένως, 
οι πιέσεις του ανέμου ασκούνται κατάλληλα στο κατάστρωμα της γέφυρας. 

7.1.3.2 Τόξα 

Τα τόξα έχουν  μήκος lτοξ  = 47,612 m και διάμετρο: b = 750 mm 
1. Δράση ανέμου χωρίς φορτία κυκλοφορίας 

ze = 15 m 
Η μέση ταχύτητα του ανέμου είναι: 
vm(ze) = cr(ze) * c0(ze) * vb  
Η βασική ταχύτητα του ανέμου είναι: 
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vb  = cdir *cseason * vb,0 = 1 * 1 * 30 m/s = 30 m/s 
Από τον Πίνακα 3.3 για κατηγορία εδάφους lll προκύπτει z0 = 0,3 m και zmin = 5 m 
zmin = 5 m < ze = 15 m < zmax = 200 m, οπότε ο συντελεστής τραχύτητας δίνεται από τη σχέση: 
cr(ze) = kr * ln (ze/z0) 
kr = 0,19 * (z0/z0,ll)

0,07 = 0,19 * (0,3/0,05)0,07 = 0,215 
Άρα cr(ze) = 0,215 * ln(15/0,3) = 0,841 
Θεωρούμε Φ ≤ 0,05, οπότε c0(z) = 1 
Επομένως vm(ze) = cr(ze) * c0(ze) * vb = 0,841 * 1 * 30 = 25,23 m/s 
Ο αριθμός Reynolds είναι:  
Re = b * vm(ze) / ν = 0,75 * 25,23/(15*10-6) = 1,26 * 106 
Οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe προκύπτουν από τη σχέση: 
cpe = cp,0 * ψλα 
Από τον Πίνακα 3.7,  
15 m < l = 47,612 m < 50 m, άρα με γραμμική παρεμβολή είναι: 
λ = min(0,714 * l/b , 70) = min(0,714 * 47,612/0,75 , 70) = min(45,33 , 70) = 45,33 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 45,33 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,87 
Από τον Πίνακα 3.4, για Re= 1,26 * 106 προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή: 
αmin = 82,5° 
cp0,min = -2,05 
αΑ = 127,6° 
cp0,h = -0,55 
Οι εξωτερικές πιέσεις θα υπολογιστούν από τη σχέση: 
we = qref * ce(ze) * cpe 
qref = 1/2 * ρ * vref

2 = 1/2 * 0,00125 * 302 = 0,5625 kN/m2 
Από το Σχήμα 3.10 , για ze = 15 m και κατηγορία εδάφους lll , λαμβάνουμε: 
ce(ze) = 2,0 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,55 * 0,87 = -0,48 
Άρα we = 0,5625 * 2,0 * 0,48 = 0,54 kN/m2 
Από τον Πίνακα 3.5, για γαλβανισμένο χάλυβα προκύπτει ισοδύναμη τραχύτητα  
k = 0,2. 
Από το Σχήμα 3.7, για k/b = 0,2/750 = 2,67 * 10-4 και Re = 1,26 * 106, λαμβάνεται: 
cf,0 = 1,2 + [0,18 * log(10 * k/b)]/[1 + 0,4 * log(Re/106)] = 
= 1,2 + [0,18 * log(10 * 0,2/750)]/[1 + 0,4 * log(1,26)] = 0,755 
Άρα cf = cf,0 * ψλ = 0,755 * 0,87 = 0,66 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,5625 * 2 * 1 * 0,66 * 47,612 * 0,75 = 26,51 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lτοξ = 27,32 / 47,612 kN/m2 = 0,56 kN/m2 
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Σχήμα 7.4: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα x στα τόξα 

Σχήμα 7.5: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα y στα τόξα 
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Σχήμα 7.6: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα z στα τόξα 

2. Ταυτόχρονη δράση ανέμου με φορτία κυκλοφορίας 
ze = 15 m 
Η μέση ταχύτητα του ανέμου είναι: 
vm(ze) = cr(ze) * c0(ze) * vb  
Η βασική ταχύτητα του ανέμου είναι: 
vb  = cdir *cseason * vb,0 = 1 * 1 * 23 m/s = 23 m/s 
Από τον Πίνακα 3.3 για κατηγορία εδάφους lll προκύπτει z0 = 0,3 m και zmin = 5 m 
zmin = 5 m < ze = 15 m < zmax = 200 m, οπότε ο συντελεστής τραχύτητας δίνεται από τη σχέση: 
cr(ze) = kr * ln (ze/z0) 
kr = 0,19 * (z0/z0,ll)

0,07 = 0,19 * (0,3/0,05)0,07 = 0,215 
Άρα cr(ze) = 0,215 * ln(15/0,3) = 0,841 
Θεωρούμε Φ ≤ 0,05, οπότε c0(z) = 1 
Επομένως vm(ze) = cr(ze) * c0(ze) * vb = 0,841 * 1 * 23 = 19,34 m/s 
Ο αριθμός Reynolds είναι:  
Re = b * vm(ze) / ν = 0,75 * 19,34/(15*10-6) = 0,97 * 106 
Οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe προκύπτουν από τη σχέση: 
cpe = cp,0 * ψλα 
Από τον Πίνακα 3.7,  
15 m < l = 47,612 m < 50 m, άρα με γραμμική παρεμβολή είναι: 
λ = min(0,714 * l/b , 70) = min(0,714 * 47,612/0,75 , 70) = min(45,33 , 70) = 45,33 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 45,33 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,87 
Από τον Πίνακα 3.4, για Re= 0,97 * 10

6
 προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή: 

αmin = 83,4° 
cp0,min = -2,1 
αΑ = 130,3° 
cp0,h = -0,49 
Οι εξωτερικές πιέσεις θα υπολογιστούν από τη σχέση: 
we = qref * ce(ze) * cpe 
qref = 1/2 * ρ * vref

2 = 1/2 * 0,00125 * 232 = 0,331 kN/m2 
Από το Σχήμα 3.10 , για ze = 15 m και κατηγορία εδάφους lll , λαμβάνουμε: 
ce(ze) = 2,0 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,55 * 0,87 = -0,48 
Άρα we = 0,331 * 2,0 * 0,48 = 0,32 kN/m

2
 

Από τον Πίνακα 3.5, για γαλβανισμένο χάλυβα προκύπτει ισοδύναμη τραχύτητα  
k = 0,2. 
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Από το Σχήμα 3.7, για k/b = 0,2/750 = 2,67 * 10
-4

 και Re = 0,97 * 10
6
, λαμβάνεται: 

cf,0 = 1,2 + [0,18 * log(10 * k/b)]/[1 + 0,4 * log(Re/10
6
)] = 

= 1,2 + [0,18 * log(10 * 0,2/750)]/[1 + 0,4 * log(0,97)] = 0,734 
Άρα cf = cf,0 * ψλ = 0,734 * 0,87 = 0,64 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,331 * 2 * 1 * 0,64 * 47,612 * 0,75 = 15,13 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lτοξ = 15,13 / 47,612 kN/m2 = 0,32 kN/m2 

7.1.3.3 Αναρτήρες 

Οι αναρτήρες είναι κοίλης κυκλικής διατομής με διάμετρο b = 168,3 mm 
1. Δράση ανέμου χωρίς φορτία κυκλοφορίας 

Έχει υπολογιστεί: 
vm(ze) = 25,23 m/s 
Ο αριθμός Reynolds είναι:  
Re = b * vm(ze) / ν = 0,1683 * 25,23/(15*10

-6
) = 0,28 * 10

6
 

Οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe προκύπτουν από τη σχέση: 
cpe = cp,0 * ψλα 

Από τον Πίνακα 3.4, για Re = 0,28 * 106 προκύπτουν: 
αmin = 85° 
cp0,min = -2,2 
αΑ = 135° 
cp0,h = -0,40 
Οι εξωτερικές πιέσεις θα υπολογιστούν από τη σχέση: 
we = qref * ce(ze) * cpe 
qref = 1/2 * ρ * vref

2 = 1/2 * 0,00125 * 302 = 0,5625 kN/m2 
Από το Σχήμα 3.10 , για ze = 15 m και κατηγορία εδάφους lll , λαμβάνουμε: 
ce(ze) = 2,0 
Από τον Πίνακα 3.5, για γαλβανισμένο χάλυβα προκύπτει ισοδύναμη τραχύτητα  
k = 0,2. 
Από το Σχήμα 3.7, για k/b = 0,2/168,3 = 1,18 * 10

-3
 και Re = 0,28 * 10

6
, λαμβάνεται: 

cf,0 = 1,2 + [0,18 * log(10 * k/b)]/[1 + 0,4 * log(Re/106)] = 
= 1,2 + [0,18 * log(10 * 0,2/168,3)]/[1 + 0,4 * log(0,28)] = 0,755 
Από τον πίνακα 3.6 έχουμε για a/b = 5,25/0,1683 = 31,16 > 30: κ=1 

 Αναρτήρες με μήκος 10 m 
Από τον Πίνακα 3.7  για l = 10 m < 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(10/0,1683 , 70) = min(59,42 , 70) = 59,42 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 59,42 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,9 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,40 * 0,9 = -0,36 
Άρα we = 0,5625 * 2,0 * 0,36 = 0,41 kN/m

2 

cf = cf,0 * ψλ *κ= 0,755 * 0,90 * 1 = 0,68 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,5625 * 2 * 1 * 0,68 * 10 * 0,1683 = 1,29 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lελκ = 1,29 / 10 kN/m2 = 0,13 kN/m2 

 

 Αναρτήρες με μήκος 9,375 m: 
Από τον Πίνακα 3.7 για l = 9,375 m < 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(9,375/0,1683 , 70) = min(55,70 , 70) = 55,70 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 55,70 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,88 
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cpe = cp0,h * ψλ = -0,40 * 0,88 = -0,35 
Άρα we = 0,5625 * 2,0 * 0,35 = 0,39 kN/m

2
 

cf = cf,0 * ψλ *κ = 0,755 * 0,88 * 1 = 0,66 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,5625 * 2 * 1 * 0,66 * 9,375 * 0,1683 = 1,17 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lελκ = 1,17 / 9,375 kN/m2 = 0,13 kN/m2 

 

 Aναρτήρες με μήκος 7,5 m: 
Από τον Πίνακα 3.7 για l = 7,5 m < 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(7,5/0,1683 , 70) = min(44,56 , 70) = 44,56 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 44,56 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,86 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,40 * 0,86 = -0,34 
Άρα we = 0,5625 * 2,0 * 0,34 = 0,38 kN/m2 
Άρα cf = cf,0 * ψλ *κ= 0,755 * 0,86 * 1 = 0,65 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,5625 * 2 * 1 * 0,65 * 7,5 * 0,1683 = 0,92 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lελκ = 0,92 / 7,5 kN/m2 = 0,12 kN/m2 

 

 Aναρτήρες με μήκος 4,375 m: 
Από τον Πίνακα 3.7 για l = 4,375 m < 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(4,375/0,1683 , 70) = min(26,0 , 70) = 26,0 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 26,0 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,80 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,40 * 0,80 = -0,32 
Άρα we = 0,5625 * 2,0 * 0,32 = 0,36 kN/m2 
Άρα cf = cf,0 * ψλ *κ= 0,755 * 0,80 * 1 = 0,60 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,5625 * 2 * 1 * 0,60 * 4,375 * 0,1683 = 0,50 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lελκ = 0,50 / 4,375 kN/m2 = 0,11 kN/m2 

 
Σχήμα 7.7: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα x στους αναρτήρες 
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Σχήμα 7.8: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα y στους αναρτήρες 

2. Ταυτόχρονη δράση ανέμου με φορτία κυκλοφορίας 
Έχει υπολογιστεί: 
vm(ze) = 19,34 m/s  
Ο αριθμός Reynolds είναι:  
Re = b * vm(ze) / ν = 0,1683 * 19,34/(15*10-6) = 0,22 * 106 
Οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe προκύπτουν από τη σχέση: 
cpe = cp,0 * ψλα 

Από τον Πίνακα 3.4, για Re = 0,22 * 106 προκύπτουν: 
αmin = 85° 
cp0,min = -2,2 
αΑ = 135° 
cp0,h = -0,40 
Οι εξωτερικές πιέσεις θα υπολογιστούν από τη σχέση: 
we = qref * ce(ze) * cpe 
qref = 1/2 * ρ * vref

2
 = 1/2 * 0,00125 * 23

2
 = 0,331 kN/m

2
 

Από το Σχήμα 3.10 , για ze = 15 m και κατηγορία εδάφους lll , λαμβάνουμε: 
ce(ze) = 2,0 
Από τον Πίνακα 3.5, για γαλβανισμένο χάλυβα προκύπτει ισοδύναμη τραχύτητα  
k = 0,2. 
Από το Σχήμα 3.7, για k/b = 0,2/168,3 = 1,18 * 10

-3
 και Re = 0,22 * 10

6
, λαμβάνεται: 

cf,0 = 1,2 + [0,18 * log(10 * k/b)]/[1 + 0,4 * log(Re/106)] = 
= 1,2 + [0,18 * log(10 * 0,2/168,3)]/[1 + 0,4 * log(0,28)] = 0,730 
Από τον πίνακα 3.6 έχουμε για a/b = 5,25/0,1683 = 31,16 > 30: κ=1 

 Αναρτήρες με μήκος 10 m 
Από τον Πίνακα 3.7  για l = 10 m < 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(10/0,1683 , 70) = min(59,42 , 70) = 59,42 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 59,42 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,9 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,40 * 0,9 = -0,36 
Άρα we = 0,331 * 2,0 * 0,36 = 0,24 kN/m

2 

cf = cf,0 * ψλ *κ= 0,730 * 0,90 * 1 = 0,66 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,331 * 2 * 1 * 0,66 * 10 * 0,1683 = 0,735 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 
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o we = Fw / lελκ = 0,735 / 10 kN/m
2
 = 0,07 kN/m

2 

 

 Αναρτήρες με μήκος 9,375 m: 
Από τον Πίνακα 3.7 για l = 9,375 m < 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(9,375/0,1683 , 70) = min(55,70 , 70) = 55,70 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 55,70 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,88 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,40 * 0,88 = -0,35 
Άρα we = 0,331 * 2,0 * 0,35 = 0,23 kN/m2 
cf = cf,0 * ψλ *κ = 0,730 * 0,88 * 1 = 0,64 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,331 * 2 * 1 * 0,64 * 9,375 * 0,1683 = 0,67 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lελκ = 0,67 / 9,375 kN/m2 = 0,07 kN/m2 

 

 Aναρτήρες με μήκος 7,5 m: 
Από τον Πίνακα 3.7 για l = 7,5 m < 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(7,5/0,1683 , 70) = min(44,56 , 70) = 44,56 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 44,56 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,86 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,40 * 0,86 = -0,34 
Άρα we = 0,331 * 2,0 * 0,34 = 0,23 kN/m2 
Άρα cf = cf,0 * ψλ *κ = 0,730 * 0,86 * 1 = 0,63 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,331 * 2 * 1 * 0,63 * 7,5 * 0,1683 = 0,53 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lελκ = 0,53 / 7,5 kN/m2 = 0,07 kN/m2 

 

 Aναρτήρες με μήκος 4,375 m: 
Από τον Πίνακα 3.7 για l = 4,375 m < 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(4,375/0,1683 , 70) = min(26,0 , 70) = 26,0 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 26,0 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,80 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,40 * 0,80 = -0,32 
Άρα we = 0,331 * 2,0 * 0,32 = 0,21 kN/m2 
Άρα cf = cf,0 * ψλ *κ= 0,730 * 0,80 * 1 = 0,58 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,331 * 2 * 1 * 0,58 * 4,375 * 0,1683 = 0,28 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lελκ = 0,28 / 4,375 kN/m
2
 = 0,06 kN/m

2 

7.1.3.4 Εγκάρσια σύνδεση τόξων 

Τα συγκεκριμένα μέλη είναι κοίλης κυκλικής διατομής με μήκος l = 15 m και διάμετρο 
b = 244,5 mm. 
1. Δράση ανέμου χωρίς φορτία κυκλοφορίας 

Έχει υπολογιστεί: 
vm(ze) = 25,23 m/s 
Ο αριθμός Reynolds είναι:  
Re = b * vm(ze) / ν = 0,2445 * 25,23/(15*10-6) = 0,41 * 106 
Οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe προκύπτουν από τη σχέση: 
cpe = cp,0 * ψλα 
Από τον Πίνακα 3.7, για l = 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(15/0,2445 , 70) = min(61,35 , 70) = 61,35 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 61,35 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,90 
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Από τον Πίνακα 3.4, για Re = 0,41 * 10
6
 προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή: 

αmin = 85° 
cp0,min = -2,2 
αΑ = 135° 
cp0,h = -0,4 
Οι εξωτερικές πιέσεις θα υπολογιστούν από τη σχέση: 
we = qref * ce(ze) * cpe 
qref = 1/2 * ρ * vref

2 = 1/2 * 0,00125 * 302 = 0,5625 kN/m2 
Από το Σχήμα 3.10 , για ze = 15 m και κατηγορία εδάφους lll , λαμβάνουμε: 
ce(ze) = 2,0 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,4 * 0,90 = -0,36 
Άρα we = 0,5625 * 2,0 * 0,36 = 0,41 kN/m

2
 

Από τον Πίνακα 3.5, για γαλβανισμένο χάλυβα προκύπτει ισοδύναμη τραχύτητα  
k = 0,2. 
Από το Σχήμα 3.7, για k/b = 0,2/244,5 = 8,18 * 10

-4
 και Re = 0,41 * 10

6
, λαμβάνεται: 

cf,0 = 1,2 + [0,18 * log(10 * k/b)]/[1 + 0,4 * log(Re/106)] = 
= 1,2 + [0,18 * log(10 * 0,2/244,5)]/[1 + 0,4 * log(0,41)] = 0,755 
Άρα cf = cf,0 * ψλ = 0,755 * 0,9 = 0,68 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,5625 * 2 * 1 * 0,68 * 15 * 0,2445 = 2,81 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lτοξ = 2,81 / 15 kN/m2 = 0,19 kN/m2 

Σχήμα 7.9: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα x στα εγκάρσια μέλη σύνδεσης τόξων 
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Σχήμα 7.10: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα z στα εγκάρσια μέλη σύνδεσης τόξων 

2. Ταυτόχρονη δράση ανέμου με φορτία κυκλοφορίας 
Έχει υπολογιστεί: 
vm(ze) = 19,34 m/s  
Ο αριθμός Reynolds είναι:  
Re = b * vm(ze) / ν = 0,2445 * 19,34/(15*10-6) = 0,32 * 106 
Οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe προκύπτουν από τη σχέση: 
cpe = cp,0 * ψλα 
Από τον Πίνακα 3.7, για l = 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(15/0,2445 , 70) = min(61,35 , 70) = 61,35 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 61,35 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,90 
Από τον Πίνακα 3.4, για Re = 0,42 * 106 προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή: 
αmin = 85° 
cp0,min = -2,2 
αΑ = 135° 
cp0,h = -0,4 
Οι εξωτερικές πιέσεις θα υπολογιστούν από τη σχέση: 
we = qref * ce(ze) * cpe 
qref = 1/2 * ρ * vref

2
 = 1/2 * 0,00125 * 23

2
 = 0,331 kN/m

2
 

Από το Σχήμα 3.10 , για ze = 15 m και κατηγορία εδάφους lll , λαμβάνουμε: 
ce(ze) = 2,0 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,4 * 0,90 = -0,36 
Άρα we = 0,331 * 2,0 * 0,36 = 0,24 kN/m

2
 

Από τον Πίνακα 3.5, για γαλβανισμένο χάλυβα προκύπτει ισοδύναμη τραχύτητα  
k = 0,2. 
Από το Σχήμα 3.7, για k/b = 0,2/2445 = 8,18 * 10

-4
 και Re = 0,32 * 10

6
, λαμβάνεται: 

cf,0 = 1,2 + [0,18 * log(10 * k/b)]/[1 + 0,4 * log(Re/106)] = 
= 1,2 + [0,18 * log(10 * 0,2/244,5)]/[1 + 0,4 * log(0,32)] = 0,732 
Άρα cf = cf,0 * ψλ = 0,732 * 0,90 = 0,66 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,331 * 2 * 1 * 0,66 * 15 * 0,2445 = 1,60 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lτοξ = 1,60 / 15 kN/m
2
 = 0,11 kN/m

2
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7.1.3.5 Διαγώνια μέλη σύνδεσης τόξων 

Τα συγκεκριμένα μέλη έχουν μήκος l = 9,35 m ή l = 9,18 m  και διάμετρο b = 139,7 mm. 
Επομένως ο έλεγχος γίνεται για μήκος μέλους 9,35 m αφού οι διαφορές μεταξύ τους είναι ελάχιστες. 
1. Δράση ανέμου χωρίς φορτία κυκλοφορίας 

Έχει υπολογιστεί: 
vm(ze) = 25,23 m/s 
Ο αριθμός Reynolds είναι:  
Re = b * vm(ze) / ν = 0,1397 * 25,23/(15*10-6) = 0,23 * 106 
Οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe προκύπτουν από τη σχέση: 
cpe = cp,0 * ψλα 

Από τον Πίνακα 3.4, για Re= 0,28 * 10
6
 προκύπτουν: 

αmin = 85° 
cp0,min = -2,2 
αΑ = 135° 
cp0,h = -0,40 
Οι εξωτερικές πιέσεις θα υπολογιστούν από τη σχέση: 
we = qref * ce(ze) * cpe 
qref = 1/2 * ρ * vref

2 = 1/2 * 0,00125 * 302 = 0,5625 kN/m2 
Από το Σχήμα 3.10 , για ze = 15 m και κατηγορία εδάφους lll , λαμβάνουμε: 
ce(ze) = 2,0 
Από τον Πίνακα 3.5, για γαλβανισμένο χάλυβα προκύπτει ισοδύναμη τραχύτητα  
k = 0,2. 
Από το Σχήμα 3.7, για k/b = 0,2/139,7 = 1,43 * 10-3 και Re = 0,23 * 106, λαμβάνεται: 
cf,0 = 1,2 + [0,18 * log(10 * k/b)]/[1 + 0,4 * log(Re/106)] = 
= 1,2 + [0,18 * log(10 * 0,2/139,7)]/[1 + 0,4 * log(0,23)] = 0,754 
Από τον Πίνακα 3.7  για l = 9,35 m < 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(9,35/0,1397 , 70) = min(66,93 , 70) = 66,93 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 66,93 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,91 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,40 * 0,91 = -0,36 
Άρα we = 0,5625 * 2,0 * 0,36 = 0,41 kN/m2 

cf = cf,0 * ψλ = 0,754 * 0,91 = 0,69 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,5625 * 2 * 1 * 0,69 * 9,35 * 0,1397 = 1,01 kN 
Κατανεμημένο φορτίο: 

o we = Fw / lελκ = 1,01 / 9,35 kN/m
2
 = 0,11 kN/m

2 

Τα συγκεκριμένα μέλη έχουν, στο μοντέλο που έχει εισαχθεί στο πρόγραμμα προσομοίωσης, 
γωνία φ = 53,38° ως προς τον άξονα x. Επομένως, πίεση που προκύπτει για τον άξονα x και τον άξονα 
y είναι αντίστοιχα: 

o we,x = we * cos53,38° = 0,07 kN/m2 
o we,y = we * sin53,38° = 0,09 kN/m

2
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Σχήμα 7.11: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα x στα διαγώνια μέλη σύνδεσης τόξων 

Σχήμα 7.12:Πίεση ανέμου κατά τον άξονα y στα διαγώνια μέλη σύνδεσης τόξων 
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Σχήμα 7.13: Πίεση ανέμου κατά τον άξονα z στα διαγώνια μέλη σύνδεσης τόξων 

2. Ταυτόχρονη δράση ανέμου με φορτία κυκλοφορίας 
Έχει υπολογιστεί: 
vm(ze) = 19,34 m/s  
Ο αριθμός Reynolds είναι:  
Re = b * vm(ze) / ν = 0,1397 * 19,34/(15*10-6) = 0,18 * 106 
Οι συντελεστές εξωτερικής πίεσης cpe προκύπτουν από τη σχέση: 
cpe = cp,0 * ψλα 

Από τον Πίνακα 3.4, για Re = 0,22 * 106 προκύπτουν: 
αmin = 85° 
cp0,min = -2,2 
αΑ = 135° 
cp0,h = -0,40 
Οι εξωτερικές πιέσεις θα υπολογιστούν από τη σχέση: 
we = qref * ce(ze) * cpe 
qref = 1/2 * ρ * vref

2 = 1/2 * 0,00125 * 232 = 0,331 kN/m2 
Από το Σχήμα 3.10 , για ze = 15 m και κατηγορία εδάφους lll , λαμβάνουμε: 
ce(ze) = 2,0 
Από τον Πίνακα 3.5, για γαλβανισμένο χάλυβα προκύπτει ισοδύναμη τραχύτητα  
k = 0,2. 
Από το Σχήμα 3.7, για k/b = 0,2/139,7 = 1,43 * 10-3 και Re = 0,18 * 106, λαμβάνεται: 
cf,0 = 1,2 + [0,18 * log(10 * k/b)]/[1 + 0,4 * log(Re/106)] = 
= 1,2 + [0,18 * log(10 * 0,2/139,7)]/[1 + 0,4 * log(0,18)] = 0,727 
Από τον Πίνακα 3.7  για l = 10 m < 15 m, είναι: 
λ = min(l/b , 70) = min(9,35/0,1397 , 70) = min(66,93 , 70) = 66,93 
Από το Σχήμα 3.10, για φ = 1 και λ = 66,93 λαμβάνεται ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλ = 0,91 
cpe = cp0,h * ψλ = -0,40 * 0,91 = -0,36 
Άρα we = 0,331 * 2,0 * 0,36 = 0,24 kN/m

2 

cf = cf,0 * ψλ = 0,727 * 0,91 = 0,66 
cscd = 1 
Fw = qref * ce(ze) * cscd * cf * Aref = 0,331 * 2 * 1 * 0,66 * 9,35 * 0,1397 = 0,57 kN 
 
 
 
 
Κατανεμημένο φορτίο: 
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o we = Fw / lελκ = 0,57 / 9,35 kN/m

2
 = 0,06 kN/m

2
 

o we,x = we * cos53,38° = 0,03 kN/m2 
o we,y = we * sin53,38° = 0,05 kN/m2 

7.1.4 Θερμοκρασία 

Ο έλεγχος γίνεται για την ομοιόμορφη και τη γραμμική συνιστώσα της θερμοκρασίας για τα 
χαλύβδινα μέλη της γέφυρας, ενώ για το σύμμικτο κατάστρωμα θα ληφθεί υπόψη μη γραμμική 
κατανομή της θερμοκρασίας. Αναλυτική περιγραφή για τις παραπάνω συνιστώσες δίνονται στην 
παράγραφο 3.2.3. 

Για την συνιστώσα ομοιόμορφης θερμοκρασίας, προσδιορίστηκαν απο ισοθερμικούς χάρτες η 
ελάχιστη (Tmin) και η μέγιστη (Tmax) θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά στην περιοχή του 
Στρυμώνα. Άρα προέκυψε Tmin = -20°C και Tmax = 45°C, αφού η γέφυρα βρίσκεται σε πολύ χαμηλό 
υψόμετρο και δεν χρειάστηκε να τροποποιηθούν οι παραπάνω τιμές που αντιστοιχούν στην 
επιφάνεια της θάλασσας. Το κατάστρωμά ανήκει στην ομάδα 2 (δάπεδο από σκυρόδεμα επί 
ανοικτών δοκών από χάλυβα), οπότε η ελάχιστη (Te,min) και η μέγιστη (Te,max) ενεργός θερμοκρασία 
προκύπτει από το Σχήμα 3.15: Te,min = -15°C, Te,max = 52°C. Οι χαρακτηριστικές τιμές μέγιστης 
διακύμανσης της αρνητικής (ΔTN,neg) και θετικής (ΔTN,pos) ενεργού θερμοκρασίας της γέφυρας είναι:  

ΔTN,neg = Te,min  - T0  = -15° C - 10° C = -25°C 
ΔTN,pos = Te,max - T0 = 52° C - 10° C = 42°C 
όπου T0 = 10°C είναι η θερμοκρασία συναρμολόγησης της γέφυρας. 
Για τη συνιστώσα της θερμοκρασιακής διαφοράς, η οποία περιλαμβάνει τη γραμμική και τη μη-

γραμμική συνιστώσα και υπολογίζεται μόνο κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, οι συνιστώμενες τιμές 
της θερμοκρασιακής διαφοράς για τύπο καταστρώματος 2 (σύμμικτο κατάστρωμα) σύμφωνα με τον 
Πίνακα 3.10 είναι: ΔTM,cool = -18°C (κάτω επιφάνεια θερμότερη από την άνω) και ΔTM,heat = 15°C (άνω 
επιφάνεια θερμότερη από την κάτω). Οι τιμές αυτές βασίζονται σε ένα πάχος επικάλυψης του 
καταστρώματος ίσο με 50 mm. 

Για τον έλεγχο σε κατάσταση αστοχίας, λαμβάνεται υπόψη η ομοιόμορφη συνιστώσα, δηλαδή οι 
χαρακτηριστικές τιμές μέγιστης διακύμανσης της αρνητικής (ΔTN,neg) και θετικής (ΔTN,pos) ενεργού 
θερμοκρασίας της γέφυρας, αφού αυτές προκύπτουν μεγαλύτερες σε απόλυτη τιμή από τις 
αντίστοιχες της συνιστώσας θερμοκρασιακής διαφοράς. 

Άρα: 
ΔΤ+ = 42 °C 
ΔΤ- = -25 °C 

Σχήμα 7.14: Φόρτιση προσομοιώματος ΔΤ+ 
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Σχήμα 7.15: Φόρτιση προσομοιώματος ΔΤ- 

7.1.5 Σεισμικές δράσεις 

Το φάσμα σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκε για τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής 
δράσης είναι αυτό που ορίζουν οι εξισώσεις του Ευρωκώδικα και παρατίθεται στο σχήμα 3.16, ενώ 
χρησιμοποιείται ο τύπος 1 κατακόρυφου φάσματος (Πίνακας 3.12). Το έδαφος θεωρείται κατηγορίας 
Β. Η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση εδάφους λαμβάνεται agR = 0,24g, ο συντελεστής απόσβεσης ζ = 3% 
και ο συντελεστής συμπεριφοράς q = 1,50, υπέρ της ασφαλείας, θεωρώντας ότι το σύμμικτο 
κατάστρωμα και οι τοξωτοί φορείς δεν επηρρεάζουν ευνοϊκά το συντελεστή συμπεριφοράς της 
κατασκευής από χάλυβα.  

7.1.6 Συγκεντρωτικά μεγέθη δράσεων 

Συγκεντρωτικά, στον Πίνακα 7.2 δίνονται οι τιμές βασικών μεγεθών που χρησιμοποιήθηκαν για 
τον προσδιορισμό των δράσεων στο προσομοίωμα. 

 

Ίδια βάρη 
Σκυρόδεμα γ=25 kN/m3 

Χάλυβας γ=78,5 kN/m3 

Κυκλοφορία EC1_2 - μοντέλο φόρτισης 1 

Άνεμος 
Βασική ταχύτητα ανέμου 

vb  = 30 m/s (χωρίς 
ταυτόχρονη δράση φορτίων 

κυκλοφορίας) 

vb,0
*
 = 23 m/s (με ταυτόχρονη 

δράση φορτίων κυκλοφορίας) 

Κατηγορία εδάφους lll 

Σεισμός 

EC8_2 - Μέθοδος φάσματος απόκρισης 

μέγιστη σεισμική 
επιτάχυνση εδάφους 

agR = 0,24g 

Εδαφικός τύπος Β 

κατακόρυφο φάσμα τύπος 1 

συντελεστής απόσβεσης  ζ = 3% 

συντελεστής συμπεριφοράς  q = 1,50 

 
Πίνακας 7.2: Τιμές βασικών μεγεθών 
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7.2 Αποτελέσματα ανάλυσης και διαστασιολόγηση 

7.2.1 Ιδιομορφές, ιδιοπερίοδοι 

Για τον προσδιορισμό των ιδιομορφών και των αντίστοιχων ιδιοπεριόδων, χρησιμοποιήθηκε η 
δυναμική φασματική μέθοδος, για την οποία έγινε αναλυτική περιγραφή στην παράγραφο 3.3. Έτσι, 
προσδιορίστηκαν οι ιδιομορφές του κτιρίου, οι οποίες είναι ανεξάρτητες της φόρτισης και 
εξαρτώνται μόνο από το μητρώο μάζας [m] και το μητρώο ακαμψίας της κατασκευής [Κ]. Στην 
κατασκευή ασκήθηκε επιφανειακό κινητό φορτίο q = 4,70 kN/m2 που προέκυψε από τη μετατροπή 
των γραμμικών και σημειακών φορτίων κυκλοφορίας που ασκούνται στο προσομοίωμα σε 
επιφανειακό φορτίο, προκειμένου να ορισθούν οι συνδυασμοί σεισμικής φόρτισης. Η κατάταξη των 
ιδιομορφών έγινε με φθίνουσα σειρά τιμής ιδιοπεριόδου. 

 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ 

Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

1 0,590895 0,0024 2,506E-08 4,398E-07 0,0024 2,506E-08 4,398E-07 

2 0,532968 9,574E-07 0,0554 0,000001122 0,00241 0,0554 0,000001562 

3 0,452957 0,000002559 1,017E-07 0,00344 0,00241 0,0554 0,00345 

4 0,451503 0,00009691 1,105E-09 2,561E-08 0,00251 0,0554 0,00345 

5 0,349705 1,172E-07 6,722E-09 1,693E-09 0,00251 0,0554 0,00345 

6 0,324277 0,00095 0,00005192 0,27318 0,00345 0,05545 0,27662 

7 0,268157 0,00113 0,00006858 0,5765 0,00458 0,05552 0,85312 

8 0,198677 0,00005589 9,016E-08 2,646E-07 0,00464 0,05552 0,85312 

9 0,181746 0,00001108 0,00029 1,366E-07 0,00465 0,05581 0,85312 

10 0,177264 0,0000366 0,000003933 0,0046 0,00468 0,05581 0,85772 

11 0,162715 0,000012 5,783E-08 0,04298 0,00469 0,05581 0,90071 

12 0,140988 0,00035 3,597E-07 3,199E-07 0,00504 0,05581 0,90071 

13 0,132363 0,00031 0,01005 0,000001133 0,00535 0,06586 0,90071 

14 0,118455 0,00002095 5,437E-09 0,00364 0,00537 0,06586 0,90435 

15 0,111308 0,01709 0,00039 1,548E-08 0,02246 0,06625 0,90435 

16 0,103659 0,00047 0,00401 3,948E-07 0,02293 0,07026 0,90435 

17 0,10022 0,00082 0,00551 0,000001892 0,02375 0,07578 0,90435 

18 0,096932 0,0007 0,00012 0,000001997 0,02445 0,0759 0,90435 

19 0,091726 0,05199 0,05877 0,0026 0,07644 0,13467 0,90695 

20 0,087919 0,127 0,50329 0,00275 0,20344 0,63796 0,9097 

21 0,08065 0,05954 0,15938 0,02607 0,26298 0,79734 0,93578 

22 0,079312 0,03306 0,04835 0,01249 0,29604 0,84569 0,94826 

23 0,072918 0,00003558 0,00017 0,000008582 0,29607 0,84586 0,94827 

24 0,069233 0,00675 0,00006283 0,00033 0,30282 0,84592 0,9486 

25 0,068771 0,44011 0,02856 0,0166 0,74292 0,87448 0,9652 

26 0,06772 0,17846 0,01079 0,00576 0,92138 0,88528 0,97096 

27 0,06612 0,004 0,00018 0,00011 0,92538 0,88545 0,97107 

28 0,063465 0,0017 0,00045 0,00088 0,92707 0,88591 0,97195 

29 0,063076 0,00051 0,00006741 0,00001296 0,92758 0,88598 0,97196 

30 0,058936 0,00001026 0,00004557 5,327E-08 0,92759 0,88602 0,97196 

31 0,055181 0,000006974 0,000000643 0,000004524 0,9276 0,88602 0,97197 

32 0,053649 0,00068 0,00117 0,00000399 0,92828 0,88719 0,97197 
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33 0,050967 2,765E-07 0,000007953 5,237E-11 0,92828 0,8872 0,97197 

34 0,050419 0,000002811 2,403E-08 0,00504 0,92828 0,8872 0,97701 

35 0,047694 0,000004969 0,00072 4,785E-07 0,92829 0,88791 0,97702 

36 0,046875 2,038E-07 7,377E-09 1,443E-09 0,92829 0,88791 0,97702 

37 0,045799 0,00004859 0,000003035 3,787E-07 0,92833 0,88792 0,97702 

38 0,044148 8,805E-08 0,00006173 9,311E-09 0,92833 0,88798 0,97702 

39 0,042407 0,01353 0,0001 0,00006471 0,94186 0,88808 0,97708 

40 0,041896 0,000003381 0,00005293 9,706E-10 0,94187 0,88813 0,97708 

41 0,040745 0,00002105 0,00013 1,649E-07 0,94189 0,88826 0,97708 

42 0,040449 4,368E-09 5,371E-14 0,000002208 0,94189 0,88826 0,97708 

43 0,039671 0,0000203 0,00168 2,169E-08 0,94191 0,88995 0,97708 

44 0,03942 0,000001881 9,587E-08 4,492E-09 0,94191 0,88995 0,97708 

45 0,039034 0,00005144 0,00002798 8,683E-08 0,94196 0,88997 0,97708 

46 0,038728 0,00001246 0,00002842 1,33E-08 0,94197 0,89 0,97708 

47 0,037845 0,000001032 0,00001903 1,135E-10 0,94197 0,89002 0,97708 

48 0,036668 0,000003186 0,00009049 6,303E-11 0,94198 0,89011 0,97708 

49 0,035554 4,36E-10 1,191E-08 3,215E-14 0,94198 0,89011 0,97708 

50 0,035285 3,382E-07 0,00002522 2,19E-10 0,94198 0,89014 0,97708 

51 0,034411 2,982E-07 0,000005017 7,479E-10 0,94198 0,89014 0,97708 

52 0,033083 0,0021 0,00002642 0,00304 0,94408 0,89017 0,98012 

53 0,032562 0,00027 0,000004559 0,00068 0,94435 0,89017 0,9808 

54 0,031924 0,00002596 0,000001682 0,00003527 0,94438 0,89017 0,98083 

55 0,03184 2,441E-07 0,00004687 2,212E-09 0,94438 0,89022 0,98083 

56 0,031708 0,000005444 0,00298 1,396E-07 0,94438 0,8932 0,98083 

57 0,030368 0,00001018 0,00018 0,000001503 0,94439 0,89337 0,98083 

58 0,030309 0,000006334 0,0009 1,524E-08 0,9444 0,89427 0,98083 

59 0,029493 0,0002 0,00008394 0,00019 0,9446 0,89435 0,98102 

60 0,029441 8,498E-09 2,01E-08 1,409E-11 0,9446 0,89435 0,98102 

61 0,029425 1,79E-08 0,00016 1,092E-07 0,9446 0,89451 0,98102 

62 0,029205 1,341E-08 0,00002531 0,000006509 0,9446 0,89454 0,98103 

63 0,028831 0,00002881 0,00418 0,00001331 0,94463 0,89872 0,98104 

64 0,028538 0,00006028 0,00001346 0,00009062 0,94469 0,89873 0,98113 

65 0,02837 0,00512 0,00031 0,00612 0,94981 0,89904 0,98725 

66 0,02797 0,00005024 0,00001158 0,00006381 0,94986 0,89905 0,98732 

67 0,027476 0,00003361 0,06546 0,000042 0,9499 0,96451 0,98736 
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Στη συνέχεια φαίνονται οι πρώτες πέντε ιδιομορφές. 

 
Σχήμα 7.16:1η ιδιομορφή, Τ =0,591 s 

 

 
Σχήμα 7.17: 2η ιδιομορφή, Τ =0,533 s 

 

 
 

Σχήμα 7.18: 3η ιδιομορφή, Τ =0,453 s 
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Σχήμα 7.19: 4η ιδιομορφή, Τ =0,452 s 

 

 
Σχήμα 7.20: 5η ιδιομορφή, Τ =0,345 s 
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7.2.2 Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 

Τα μέλη, των οποίων τα βέλη ελέγχονται στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας είναι τα 
οριζόντια μέλη των τοξωτών φορέων, οι διαδοκίδες και τα μέλη που συνδέουν εγκάρσια τους 
τοξωτούς φορείς. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 7.2. 

 

Μέλος Διατομή Βέλος (mm) 
Κρίσιμος συνδυασμός 

φόρτισης 

Κύριες δοκοί HEB 900 95 = L/442 L1 

Διαδοκίδες HEB 900 32 = L/469 L1 

Εγκάρσια μέλη 
σύνδεσης τόξων 

CHS 244,5-8  71 = L/211 L32 

 
Πίνακας 7.2: Βέλη των μελών του προσομοιώματος στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 

Δείχνουμε ενδεικτικά τον παραμορφωμένο φορέα για τον συνδυασμό φόρτισης L1. 

Σχήμα 7.21:Παραμόρφωση μελών προσομοιώματος με συντελεστή κλίμακας: 50 για τον συνδυασμό 
φόρτισης L1 στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 
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7.2.3 Οριακή κατάσταση αστοχίας 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 
 

Μέλος Διατομή 
Ποσοστό εκμετάλλευσης 

διατομής (%) 
Κρίσιμος συνδυασμός 

φόρτισης 

Τόξα CHS 750-20  94,6 8 

Κύριες δοκοί HEB 900 32,1 1 

Διαδοκίδες HEB 900 88,7 6 

Αναρτήρες CHS 168,3-6,3  92,5 6 

Εγκάρσια μέλη 
σύνδεσης τόξων 

CHS 244,5-8  29,3 14 

Διαγώνια μέλη 
σύνδεσης τόξων 

CHS 139,76,3  83,2 COMB2_DYN 

 
Πίνακας 7.3: Ποσοστό εκμετάλλευσης διατομών των μελών του προσομοιώματος στην οριακή 

κατάσταση αστοχίας 
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Σχήμα 7.22: Ποσοστό εκμετάλλευσης διατομών 
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8 Εφέδρανα 

8.1 Εφέδρανα σημειακού τύπου 

Αρχικά έγινε επίλυση του φορέα με εφέδρανα σημειακού τύπου, για σεισμικά και μη φορτία. 
Προκειμένου να προκύψει η μέγιστη κατακόρυφη αντίδραση στήριξης, ασκούμε τα φορτία 
κυκλοφορίας (οχήματα) του μοντέλου 1 στην ακραία διαδοκίδα και για τη θέση του εφεδράνου όπου 
προβλέπεται άρθρωση προέκυψαν τα παρακάτω μέγιστα εντατικά μεγέθη: 

 Χωρίς σεισμό: (σε παρένθεση ο αντίστοιχος συνδυασμός φόρτισης) 
 maxV-H: 3977,07 kN - 331,69 kΝ (6) 
 V-maxH: 3703,10 kN - 335,15 kN (18) 

Σχήμα 8.1: Φορτία οχημάτων για μέγιστη αντίδραση στήριξης 

Σχήμα 8.2: Αντιδράσεις στήριξης περιβάλλουσας μη σεισμικών συνδυασμών 
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 Με σεισμό: (σε παρένθεση ο αντίστοιχος συνδυασμός φόρτισης) 
 maxV-H: 2062,10 kN - 479,49 kN (COMB3_DYN) 
 V-maxH: 1812,09 kN - 919,06 kN (COMB1_DYN) 

Σχήμα 8.3: Αντιδράσεις στήριξης περιβάλλουσας σεισμικών συνδυασμών 

Επομένως το συγκεκριμένο εφέδρανο θα επιλεγεί με βάση το συνδυασμό: 
V-maxH:   2060,34 kN - 919,06 kN και θα είναι σημειακού τύπου. 
Έχοντας επιλέξει την εταιρία Alga για την προμήθεια εφεδράνων, το εφέδρανο που επιλέγεται 

είναι το ALGAPOT PN (fixed bearing) που είναι κυκλικής διατομής με διάσταση πλευρών Β=1200 mm 
και ύψος Η=184 mm και αντέχει κατακόρυφη δύναμη V=19000 kN και οριζόντια δύναμη Ηr=1100 kN. 

Για τη θέση του εφεδράνου όπου προβλέπεται κύλιση, το κατάλληλο εφέδρανο θα επιλεγεί με 
βάση την μέγιστη κατακόρυφη δύναμη που έχει προκύψει από μη σεισμικό συνδυασμό και είναι 
maxV=3977,07 kN. Το εφέδρανο που επιλέγεται είναι το ALGAPOT PNm που είναι ορθογωνικής 
διατομής, με διάσταση παράλληλη στον άξονα x, Bx=560 mm, διάσταση παράλληλη στον άξονα y, 
Βy=510 mm και ύψος H=104 mm. Το συγκεκριμένο εφέδρανο αντέχει κατακόρυφη δύναμη V=4000 
kN. 

Επίσης, έχουμε δύο εφέδρανα που επιτρέπουν την μετακίνηση σε μία μόνο οριζόντια διεύθυνση 
και που για λόγους ασφαλείας θα επιλεγούν με βάση τα εντατικά μεγέθη που προέκυψαν για τη 
θέση της άρθρωσης (V-maxH:   1850,64 kN - 939,10 kN), αν και τα εντατικα μεγέθη στις αντίστοιχες 
θέσεις του μοντέλου προκύπτουν 10%-15% μικρότερα. Επομένως, επιλέγεται τύπος εφεδράνου 
ALGAPOT PNu (guided sliding bearing) με αντίστοιχες διαστάσεις Bx=1200 mm, Βy=1250 mm και 
ύψος Η=195 mm που αντέχει κατακόρυφη δύναμη V=22000 kN και οριζόντια δύναμη Hr=1100 kN. 

8.2 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 

Εναλλακτικά, έγινε διερεύνυση για χρήση ελαστομεταλλικών εφεδράνων στη θέση των 
εφεδράνων σημειακού τύπου, προκειμένου να ελεγχθεί πιθανή διαφοροποίηση των εντάσεων στα 
βάθρα και τη θεμελίωση, αφού με τη χρήση τους αναμένεται το συνολικό σύστημα να είναι 
περισσότερο εύκαμπτο με αποτέλεσμα να προκύπτουν μειωμένεις σεισμικές δράσεις. Έγινε, λοιπόν, 
επίλυση του φορέα για σεισμικές και μη φορτίσεις όπως στην περίπτωση των εφεδράνων σημειακού 
τύπου, και επιλέχθηκαν τα κατάλληλα εφέδρανα έτσι ώστε να ικανοποιουνται οι έλεγχοι για 
επιτρεπόμενες μετακινήσεις και στροφές.  

Στη συνέχεια φαίνονται τα χαρακτηριστικά των εφεδράνων που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα 
φορτία που προκύπτουν. 
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Σχήμα 8.4: Τομή ελαστομεταλλικού εφεδράνου 

Γεωμετρικά στοιχεία εφεδράνου Σχηματική παράσταση εφεδράνου 
Τύπος εφεδράνου: 4     

Διάσταση x (μικρότερη διάσταση): X 600,00 mm 

Διάσταση y: Y 600,00 mm 

Πλήθος στρώσεων ελαστομερούς: ne 5,00 στρώσεις 

Πάχος κάθε στρώσης ελαστομερούς: te 11,00 mm 

Συνολικό πάχος ελαστομερούς: he 60,00 mm 

Πλήθος χαλύβδινων ελασμάτων: ns 8,00 τεμ 

Πάχος χαλύβδινου ελάσματος: ts 3,00 mm 

Συνολικό πάχος χαλύβδινων ελασμάτων: hs 24,00 mm 

Πάχος εξωτερικών βουλκανισμένων πλακών: e 15,00 mm 

Πλήθος εξωτερικών βουλκανισμένων πλακών: ne' 0,00 τεμ 

Πάχος εξωτερικών πλακών αγκύρωσης: e1 15,00 mm 

Πλήθος εξωτερικών πλακών αγκύρωσης: ne1 0,00 τεμ 

Συνολικό ύψος εφεδράνου: h 84,00 mm 

Επιφάνεια εφεδράνου  (XY) σε στατικές δράσεις A 360.000,00 mm2 

Ενεργός επιφάνεια εφεδράνου σε σεισμό κατά x [(X-
dEx)(Y-dEy)] 

Arx 316.388,03 mm2 

Ενεργός επιφάνεια εφεδράνου σε σεισμό κατά y [(X-
dEx)(Y-dEy)] 

Ary 316.894,56 mm
2
 

Συντελεστής σχήματος εφεδράνου [ XY/2(X+Y)te] S 13,64   

Μήκυνση θραύσεως (Ε39/99 παρ. 2.7.3(4)) - (γbu=7 
βάσει ΕΝ1337) 

γbu 5,00   

Μέτρο ελαστικότητας υλικού Ε 0,51 ΚN/mm
2
 

Μέτρο διάτμησης υλικού (για στατικές δράσεις) G 1,00 N/mm2 

Μέτρο διάτμησης υλικού για σεισμικές δράσεις (Ε39/99 
παρ. 2.7.3(4)) 

G 1,20 N/mm2 

Αξονική ακαμψία εφεδράνου    Kv 6.761.157,02 KN/mm 

Διατμητική ακαμψία εφεδράνου υπό σεισμό  [ ΑG/he ] Kh 7.200,00 N/mm 
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Στρεπτική ακαμψία εφεδράνου   [ X
6
YG/50nete] Kr-x 168.256,05 KNm/rad 

Στρεπτική ακαμψία εφεδράνου   [ Y6XG/50nete] Kr-y 168.256,05 KNm/rad 

        

Φορτία       

Mέγιστο θλιπτικό φορτίο λειτουργίας Nmax 3.977,07 KN 

Ελάχιστη αξονική δύναμη από στατικές φορτίσεις 
(μόνιμα+προένταση+κινητά) 

Nmin 1.747,16 KN 

Μέγιστο θλιπτικό φορτίο από σεισμικό συνδυασμό 
(2.9)-(E39/99 παρ. 2.6.2(1)) 

Nsd 2.143,76 KN 

Μέγιστο οριζόντιο σεισμικό φορτίο Ved (2.9)-(E39/99 
παρ. 2.6.2(1)) 

VΕd 370,83 KN 

Eλάχιστο θλιπτικό φορτίο σεισμικού συνδιασμού που 
αντιστοιχεί στην Ved 

NΕd 1.870,61 KN 

 
Έλεγχος μετακινήσεων 

      

Συνολική οριζόντια μετακίνηση στην διαμήκη 
διεύθυνση  [ dp+dT+dc,s+dq+dw+df ] 

ux-x 6,10 mm 

Συνολική οριζόντια μετακίνηση στην εγκάρσια 
διεύθυνση  [ dp+dT+dc,s+dq+dw+df ] 

uy-y 8,70 mm 

Διατμητική παραμόρφωση εφεδράνου στην διαμήκη 
διεύθυνση  [ u/he ] 

tanγ(x-x) 0,10   

Διατμητική παραμόρφωση εφεδράνου στην εγκάρσια 
διεύθυνση  [ u/he ] 

tanγ(y-y) 0,15   

     [ tanγεπ=0.7 για he<=X/5] X/5=120 he=60 OK 

Επιτρεπόμενη διατμητική παραμόρφωση tanγεπ 0,70   

     [tanγεπ=0.7-(he/X-0.2)    για he<=X/3] X/3=200 he=60 OK 

Επιτρεπόμενη διατμητική παραμόρφωση tanγεπ 0,80   

Έλεγχος: tanγ<=tanγεπ OK     

 
Έλεγχος αναπτυσσομένων στροφών από στατικές 
δράσεις 

      

Γωνία στροφής περί τον διαμήκη άξονα (x-x) υπό 
φορτία λειτουργίας 

αx 4,54 mrad 

Γωνία στροφής περί τον εγκάρσιο άξονα (y-y) υπό 
φορτία λειτουργίας 

αy 3,05 mrad 

Γωνία στροφής αy περί τον διαμήκη άξονα (x-x) υπό 
σεισμικό συνδυασμό 

αx-s 4,16 mrad 

Γωνία στροφής αx περί τον εγκάρσιο άξονα (y-y) υπό 
σεισμικό συνδυασμό 

αy-s 2,53 mrad 

Μέγιστη επιτρεπόμενη στροφή κάθε στρώσης // x  αεπx 5,00 mrad 

Μέγιστη επιτρεπόμενη στροφή κάθε στρώσης // y  αεπy 5,00 mrad 

Έλεγχος: α<=αεπ ΟΚ     
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Έλεγχος εφεδράνων για σεισμικές φορτίσεις 

Έλεγχος σεισμικής μετακίνησης στην διαμήκη 
διεύθυνση 

      

Μέγιστη μετακίνηση από σεισμό στην διαμήκη 
διεύθυνση 

dex 55,80 mm 

Συνυπάρχουσα μετακίνηση από σεισμό στην εγκάρσια 
διεύθυνση 

dey 16,20 mm 

Μετακίνηση σχεδιασμού [ dEdx=(dex+dp+dc,s+0.5dt) ] dEdx 57,45 mm 

Μετακίνηση σχεδιασμού [ dEdy=(dey+dp+dc,s+0.5dt) ] dEdy 16,85 mm 

Μέγιστη μετακίνηση σεισμικού συνδιασμού [ 
dEd=(d2Edx+d2Edy)1/2 ] 

dEd 59,87 mm 

Ανηγμένη διατμητική παραμόρφωση λόγω συνολικής 
σεισμικής μετακίνησης σχεδιασμού  [ γs = dEd/Σte ] 

γs 1,00   

Έλεγχος: γs<=2.00 OK     

 
Έλεγχος συνολικής ανηγμένης διατμητικής 
παραμόρφωσης 

      

Μέτρο διάτμησης G 1,20 Mpa 

Ελάχιστη ενεργός επιφάνεια εφεδράνου  [ (Χ-dEdx)*(Y-
dEdy)] 

Ar 316.388,03 mm
2
 

Μέγιστη ενεργή ορθή τάση    [ Nsd/Ar ] σe 6,78 Mpa 

Ανηγμένη διατμητική παραμόρφωση λόγω θλίψεως       

                             [ γc = (1.5/S)(σe/G) ] γc 0,62   

                            [ α = (αx2+αy2)1/2 ] α 0,00   

Ανηγμένη διατμητική παραμόρφωση λόγω στροφής       

                             [ γα = (Χ2ax+Β2ay)/2tiΣti)] γα 1,82   

Συνολική ανηγμένη διατμητική παραμόρφωση   
 [γtd = γc+γs+γα ] 

γtd 3,44   

  0.75γbu 3,75   

Έλεγχος: γtd<=0.75γbu OK     
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9 Συνδέσεις 

9.1 Σύνδεση Διαδοκίδας- Κύριας Δοκού 

Από την ανάλυση του φορέα στο σημείο όπου συνδέονται η διαδοκίδα με την κύρια δοκό έχουν 
προκύψει τα παρακάτω ακραία εντατικά μεγέθη: 

maxΝEd= 1510.70 kN  
maxVΕd= 610,20 kN 
Οι κύριες δοκοί (δηλαδή τα οριζόντια μέλη των τοξωτών φορέων) και οι διαδοκίδες είναι 

διατομής HEB900. Άρα τα ελάσματα που χρησιμοποιούνται για την κοχλίωση μεταξύ τους έχουν τις 
αντίστοιχες διαστάσεις: 

hλεπ = 910 mm  
bλεπ = 310 mm 
Επιλέγουμε tελ= 15 mm.  
Άρα τα ελάσματα που χρησιμοποιούνται είναι: 2 # 310.910.15 

9.1.1 Κοχλιωτή σύνδεση 

Για την κοχλίωση των ελασμάτων χρησιμοποιούνται κοχλίες M20 κατηγορίας 10.9 κατηγορίας C, 
δηλαδή κοχλιώσεις ανθεκτικές σε ολίσθηση στην οριακή κατάσταση αστοχίας. Προκύπτουν τα 
παρακάτω μεγέθη: 

d = 20 mm 
d0 = d + a = (20 + 2) mm = 22 mm 
fub = 100 kN/cm2 
fu = 51 kN/cm2 
Ακοχλ = π * d2 /4 = 3,14 cm2 

As = 2,45 cm2 
Επιλέγουμε m = 20 κοχλίες. Κάθε κοχλίας καταπονείται από εφελκυσμό και διάτμηση. Η 

κατανομή των δυνάμεων στους κοχλίες γίνεται με ελαστική ανάλυση αναλόγως της δυσκαμψίας 
τους, και επειδή όλοι οι κοχλίες είναι ίδιας διαμέτρου οι δυνάμεις ισοκατανέμονται σε όλους τους 
κοχλίες. Επομένως για κάθε κοχλία ισχύει: 

Ft,Ed = maxΝEd / m = (1510.70 / 20) kN = 75,54 kN 
FV,Ed = maxVEd / m = (610,20 / 20) kN = 30,51 kN 

 Αντοχή ελασμάτων σε εφελκυσμό 
Α = 31 cm * 1,5 cm = 46,5 cm

2
 

Anet = (46,5 - 4 * 2,0 * 1,5) cm2 = 33,3 cm2 
Πλήρης διατομή: 
Fpl,Rd = A * fy / γM0 = 46,5 * 35,5 / 1,0 = 1650,75 kN 
Καθαρή διατομή: 
Fu,Rd =0,9 * fu * Anet / γΜ2 = 0,9 * 33,3 * 51 / 1,25 = 1222,78 kN 
Επομένως, η αντοχή των ελασμάτων είναι Fpl,Rd = 1222,78 kN > maxVΕd= 610,20 kN  
Δεν ισχύει η συνθήκη ολκιμότητας, αφού Fpl,Rd > Fu,Rd  αλλά δεν είναι υποχρεωτική στην 

συγκεκριμένη περίπτωση. 
 Έλεγχος αποστάσεων κοχλιών 

Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις: 
e1 = 1,2 * d0 = 1,2 * 20 mm = 26,4 mm 
e2 = 1,2 * d0 = 1,2 * 20 mm = 26,4 mm 
p1 = 2,2 * d0 = 2,2 * 20 mm = 48,4 mm 
p2 = 2,4 * d0 = 2,4 * 20 mm = 52,8 mm 
Μέγιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις: 
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e1 = min{125 ; 8 * tλεπ} mm = min{125 ; 8 * 15} mm = 120 mm 
e2 = min{125 ; 8 * tλεπ} mm = min{125 ; 8 * 15} mm = 120 mm 
p1 = min{175 ; 14 * tλεπ} mm = min{175 ; 14 * 15} mm = 175 mm 
p2 = min{175 ; 14 * tλεπ} mm = min{175 ; 14 * 15} mm = 175 mm 
Τοποθετούμε 4 κοχλίες κατά πλάτος και 5 καθ' ύψος οπότε λόγω των διαστάσεων του 

ελάσματος πρέπει: 
2* e1 + 4 * p1 = 910 mm (= hλεπ) 
2 * e2 + p2 = 310 mm (=bλεπ) 
Επιλέγουμε: 
e1 = 115 mm 
e2 = 50 mm 
p1 = 170 mm 
p2 = 70 mm 
Μήκος κοχλίωσης: 
L = 4 * p1 = 4 * 170 mm = 680 mm 

 Έλεγχος κοχλιών σε οριακή κατάσταση αστοχίας 
Η δύναμη προέντασης του κάθε κοχλία θα είναι: 
Fp,c = 0,7 * fub * As = 0,7 * 100 kN / cm2 * 2,45 cm2 = 171,5 kN 
Η αντοχή σχεδιασμού σε ολίσθηση παρουσία εφελκυστικής δύναμης που αντιστοιχεί σε κάθε 

προεντεταμένο κοχλία λαμβάνεται ίση με: 

Fs,Rd = 
         μ

γΜ 
 * (Fp,c - 0,8 * Ft,Ed) = 

              

     
 * (171,5 - 0,8 * 75,54) kN = =50,49 kN 

Έλεγχος: Fs,Rd = 50,49 kN > FV,Ed = 30,51 kN 
 Έλεγχος σε σύνθλιψη άντυγας των οπών 

α = min {
 1

   
   

 1

   
-
1

 
   

   

  
   1}= min {

115

  22
   

1 0

  22
-
1

 
   

100

51
   1} = 1 

k1 = {2, 
 2

  
-1,    1, 

 2

  
-1,    2,5} = {2, 

50

22
-1,    1, 

 0

22
-1,    2,5} = 2,50 

Η αντοχή του ελάσματος σε σύνθλιψη άντυγας των οπών είναι: 

Fb,Rd =  1                 

γΜ2
 = 2,50   1,00   51     2   2,0     1,50  

1,25
 = 306,00 kN > FV,Ed = 30,51 kN 

 Έλεγχος ελάσματος σε διάτρηση 
tp = 15 mm (το πάχος του λεπτότερου ελάσματος) 
dm : η διάμετρος της κεφαλής του κοχλία 
για κοχλίες Μ20, είναι: dm=0,5 * (34,6 + 30) mm = 32,30 mm 
Η αντοχή του ελάσματος σε διάτρηση είναι: 

BP,Rd = 
0,    π               

γΜ2
 = 

0, 0   π    ,2      1,5     51     2

1,25
 = 372,61 kN > Bp,Ed = =75,54 kN 

9.1.2 Συγκόλληση διαδοκίδας με μετωπική πλάκα 

Η τέμνουσα δύναμη μεταβιβάζεται από τη δοκό στην μετωπική πλάκα μέσω της συγκόλλησης 
του κορμού, ενώ για την παραλαβή της εφελκυστικής δύναμης συμμετέχει το σύνολο της 
συγκόλλησης. Θεωρούμε ότι η συγκόλληση στον κορμό της διατομής (HEB 900) έχει μήκος ίσο με το 
ευθύγραμμο τμήμα του κορμού, δηλαδή d=770 mm, και ότι το μήκος της συγκόλλησης εσωτερικά 
των πελμάτων είναι ίσο με το ευθύγραμμο τμήμα των πελμάτων, δηλαδή lf,in = 0,5×(300 mm - 18,5 
mm - 2 × 30 mm) = 110,75   . Το μήκος της συγκόλλησης εξωτερικά των πελμάτων θεωρείται ίσο 
με το μήκος των πελμάτων, δηλαδή lf,ex = 300 mm. Επομένως θεωρούμε μήκη συγκόλλησης: 

lw = 770 mm 
lf,in = 110 mm 
lf,ex = 300 mm 
Συνολικό μήκος συγκόλλησης: 
L = 2 * lw + 2 * lf,ex + 4 * lf,ex = 2 * 770 mm + 2* 300 mm + 4 * 110 mm = 2580 mm = 258 cm 
Τα πάχη του κορμού και των πελμάτων της διατομής (HEB 900) είναι tw = 18,5 mm και tf=30mm 

αντίστοιχα, ενώ το πάχος της μετωπικής πλάκας είναι tελ= 15 mm 
Έλεγχος πάχους συγκόλλησης: 
Πάχος συγκόλλησης κορμού: αw = 4 mm < 0,70 * tmin = 0,70 * 15 mm = 10,5 mm 
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Πάχος συγκόλλησης πελμάτων: αf = 5 mm < 0,70 * tmin = 0,70 * 15 mm = 10,5 mm 
Έλεγχος μήκους συγκόλλησης: 
Συγκόλληση στον κορμό: lw = 770 mm > max{30       αw}= max{30 mm ; 24 mm} = 30 mm 
Συγκόλληση στα πέλματα: lf,in = 110    >   x{ 0       αf}= max{30 mm ; 30 mm} = 36 mm 
Η συγκόλληση καταπονείται από διατμητικές τάσεις (παράλληλες στον άξονα της συγκόλλησης) 

λόγω της τέμνουσας δύναμης VEd και από ορθές τάσεις λόγω της αξονικής δύναμης NEd. 
Η διατμητική τάση που προκαλεί στη συγκόλληση του κορμού η τέμνουσα δύναμη είναι: 

τ = 
   

   α
 = 

      

           
 = 9,91 kN / cm2 

Η ορθή τάση που προκαλείται στο σύνολο της συγκόλλησης είναι: 

σ = 
Ν  

  α
 = 

       

             
 = 11,71 kN / cm2 

Σύμφωνα με την απλοποιημένη μέθοδο, ο έλεγχος της συγκόλλησης γίνεται για τη μέγιστη 
συνισταμένη τάση στη δυσμενέστερη θέση της συγκόλλησης: 

       =               =         = 15,34 kN / cm
2
 < fu / (   *βw * γM2) =  

= 51 /    * 0,90 *1,25 = 26,17 kN / cm
2 

9.2 Σύνδεση Αναρτήρα - Κύριας Δοκού 

Από την ανάλυση του φορέα για τη διαστασιολόγηση των αναρτήρων (δυσμενέστερος 
συνδυασμός φόρτισης για το μεσαίο αναρτήρα) έχουν προκύψει τα παρακάτω ακραία εντατικά 
μεγέθη στην περιοχή της σύνδεσης: 

maxΝEd= 1022,07 kN 
maxVEd= 1,43 kN 
Για τον αναρτήρα έχει επιλεγεί κοίλη κυκλική διατομή με διαμετρο 1  ,3 mm και πάχος  ,  mm. 

Για τη σύνδεση του αναρτήρα με τη κύρια δοκό (οριζόντια μέλη των τοξωτών φορέων) συγκολλούμε 
δύο παράλληλα ελάσματα πάχους   mm στον αναρτήρα (στο μέσο της κοίλης διατομής με 
κατάλληλη διαμόρφωσή της) και με κενό ανάμεσά τους προκειμένου τα δύο αυτά ελάσματα να 
συνδεθούν μέσω κοχλίωσης με ένα ακόμα έλασμα (που θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα δύο 
προηγούμενα) που έχει ήδη συγκολληθεί στην κύρια δοκό. 

 

Σχήμα 9.1: Προοπτικό σύνδεσης διαδοκίδας - κύριας δοκού 
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9.2.1 Κοχλιωτή σύνδεση 

Για την κοχλίωση των ελασμάτων χρησιμοποιούνται κοχλίες M22 κατηγορίας 10.9 κατηγορίας C, 
δηλαδή κοχλιώσεις ανθεκτικές σε ολίσθηση στην οριακή κατάσταση αστοχίας. Προκύπτουν τα 
παρακάτω μεγέθη: 

d = 22 mm 
d0 = d + a = (22 + 2) mm = 24 mm 
fub = 100 kN/cm2 
fu = 51 kN/cm2 
Ακοχλ = π * d2 /4 = 3,80 cm2 

As = 3,03 cm2 
Επιλέγουμε m =   κοχλίες. Κάθε κοχλίας καταπονείται από διάτμηση και εφελκυσμό. Η κατανομή 

των δυνάμεων στους κοχλίες γίνεται με ελαστική ανάλυση αναλόγως της δυσκαμψίας τους, και 
επειδή όλοι οι κοχλίες είναι ίδιας διαμέτρου η δύναμη ισοκατανέμεται σε όλους τους κοχλίες. 
Επομένως για κάθε κοχλία ισχύει: 

FV,Ed = maxNEd / m = (1022,07 / 6) kN = 170.35 kN 
Ft,Ed = maxVEd / m = (1,43 / 6) kN = 0,24 kN 

 Έλεγχος αποστάσεων κοχλιών 
Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις: 
e1 = 1,2 * d0 = 1,2 * 24 mm = 28,8 mm 
e2 = 1,2 * d0 = 1,2 * 24 mm = 28,8 mm 
p1 = 2,2 * d0 = 2,2 * 24 mm = 52,8 mm 
p2 = 2,4 * d0 = 2,4 * 24 mm = 57,6 mm 
Μέγιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις: 
e1 = min{125 ; 8 * tελ} mm = min{125 ; 8 * 10} mm = 80 mm 
e2 = min{125 ; 8 * tελ} mm = min{125 ; 8 * 10} mm = 80 mm 
p1 = min{175 ; 14 * tελ} mm = min{175 ; 14 * 10} mm = 140 mm 
p2 = min{175 ; 14 * tελ} mm = min{175 ; 14 * 10} mm = 140 mm 
Τοποθετούμε 2 κοχλίες κατά πλάτος και 3 καθ ύψος 
Επιλέγουμε: 
e1 = 60 mm 
e2 = 60 mm 
p1 = 80 mm 
p2 = 110 mm 

 Διαστάσεις ελασμάτων 
Οι διαστάσεις των δύο ελασμάτων που συγκολλούνται στον αναρτήρα είναι: 
Μήκος ελασμάτων: Lελ1 = 2 * e1 + (3-2) * p1 = 2 * 60 mm + 2 * 80 mm = 280 mm 
Πλάτος ελασμάτων: bελ1 = 2 * e2 + (2 - 1) * p2 = 2 * 60 mm + 1 * 110 mm = 230 mm 
Άρα τα ελάσματα που χρησιμοποιούνται είναι: 2 # 230.280.8 
Οι διαστάσεις του ελάσματος που συγκολλάται στην κύρια δοκό είναι: 
Lελ2 = Lελ1 = 280 mm 
Το πλάτος και το πάχος του ελάσματος θα προκύψει από τον έλεγχο του ελάσματος σε 

εφελκυσμό. 
 Αντοχή ελασμάτων σε εφελκυσμό 

Αρχικά ελέγχονται σε εφελκυσμό τα δύο ελάσματα που συγκολλούνται στον αναρτήρα. 
Α = 23 cm * 0,8 cm = 18,4 cm2 
Anet = (18,4 - 2 * 2,4 * 0,8) cm2 = 14,56 cm2 
Πλήρης διατομή: 
Fpl,Rd = A * fy / γM0 =18,4 * 35,5 / 1,0 = 653,2 kN 
Καθαρή διατομή: 
Fu,Rd =0,9 * fu * Anet / γΜ2 = 0,9 * 51 * 14,56 / 1,25 = 534,64 kN 
Επομένως, η αντοχή των ελασμάτων είναι Fpl,Rd = 534,64 kN > maxVΕd / 2 = (1022,07 / 2) kN = = 

511,04 kN 
Δεν ισχύει η συνθήκη ολκιμότητας, αφού Fpl,Rd > Fu,Rd  αλλά δεν είναι υποχρεωτική στην 

συγκεκριμένη περίπτωση. 
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Στη συνέχεια ελέγχεται το έλασμα που συγκολλάται με την κύρια δοκό. Το έλασμα 
παραλαμβάνει αξονική εφελκυστική δύναμη μέσω των κοχλιών, οπότε προκειμένου να αναλάβει την 
αυξανόμενη (καθ’ ύψος) εφελκυστική δύναμη διατηρούμε το πάχος του σταθερό και αυξάνουμε το 
πλάτος της διατομής του. Ο έλεγχος γίνεται τόσο για τη πλήρη διατομή του ελάσματος, όσο και για 
τις απομειωμένες διατομές στις στάθμες όπου υπάχουν κοχλίες, με την αντίστοιχη δύναμη που 
δέχεται η καθεμία διατομή. Ο έλεγχος για την πλήρη διατομή γίνεται στη στάθμη όπου το έλασμα 
παραλαμβάνει το σύνολο της δύναμης, δηλαδή ακριβώς κάτω από τους 2 τελευταίους κοχλίες. 

Επιλέγουμε πλάτος στο άνω άκρος της λεπίδας bλεπ,ανω = 250 mm, πάχος tλεπ = 10 mm και γωνία 
(υπό την οποία διευρύνεται η διατομή) φ =  5°. 

Πλήρης διατομή: 
b = bλεπ,ανω + 2 * (e1 + 2 * p1 + do / 2)  / tanφ = (250 + 2 * (60 + 2* 80 + 24 / 2) / tan 5°) mm = = 

374,38 mm 
A = b * tλεπ = 40,01 * 1,0 cm2 = 40,01 cm2 
Απομειωμένες διατομές: 
b1 = bλεπ,ανω + 2 * e1 / tanφ = (250 + 2 * 60 / tan75°) mm = 282,17 mm 
b2 = bλεπ,ανω + 2 * (e1 + p1) / tanφ = (250 + 2 * (60 + 80) / tan75°) mm = 325,05 mm 
b3 = bλεπ,ανω + 2 * (e1 + 2 * p1) / tanφ = (250 + 2 * (60 + 2 * 80)  / tan75°) mm = 367,94 mm 
Anet1 = (b1 - 2 * do) * tλεπ =  (28,21 - 2 * 2,4) * 1,0 cm2 = 23,42 cm2 

Anet2 = (b2 - 2 * do) * tλεπ = (32,51 - 2 * 2,4) * 1,0 cm2 = 27,71 cm2 
Anet3 = (b3 - 2 * do) * tλεπ = (36,79 - 2 * 2,4) * 1,0 cm

2
 = 31,99 cm

2 

Πλήρης διατομή: 
Fpl,Rd = A * fy / γM0 =37,48 * 35,5 / 1,0 = 1329,04 kN > 1022,07 kN 
Καθαρές διατομές: 
Fu,Rd 1=0,9 * fu * Anet1 / γΜ2 = 0,9 * 51 * 23,42 / 1,25 = 859,86 kN > 2 * Fs,Ed = 2 * 170,35 kN =  
= 340,69 kN 
Fu,Rd 2=0,9 * fu * Anet2 / γΜ2 = 0,9 * 51 * 27,71 / 1,25 = 1017,35 kN > 4 * Fs,Ed = 2 * 170,35 kN =  
= 681,38 kN 
Fu,Rd 3=0,9 * fu * Anet3 / γΜ2 = 0,9 * 51 * 31,99 / 1,25 = 1174,83 kN > 6 * Fs,Ed = 2 * 170,35 kN =  
= 1022,07 kN 
Ισχύει η συνθήκη ολκιμότητας, αφού Fpl,Rd > Fu,Rd3  αν και δεν είναι υποχρεωτική στην 

συγκεκριμένη περίπτωση 
 Έλεγχος κοχλιών σε οριακή κατάσταση αστοχίας 

Η δύναμη προέντασης του κάθε κοχλία θα είναι: 
Fp,c = 0,7 * fub * As = 0,7 * 100 kN / cm2 * 3,03 cm2 = 212,1 kN 
Η αντοχή σχεδιασμού σε ολίσθηση παρουσία εφελκυστικής δύναμης που αντιστοιχεί σε κάθε 

προεντεταμένο κοχλία λαμβάνεται ίση με: 

Fs,Rd = 
         μ

γΜ 
 * (Fp,c - 0,8 * Ft,Ed) = 

              

     
 * (212,1 - 0,8 * 1,43) kN = =192,65 kN 

Έλεγχος: Fs,Rd = 192,65 kN > FV,Ed = 170,35 kN 
 Έλεγχος σε σύνθλιψη άντυγας των οπών 

Στη συνέχεια γίνονται έλεγχοι σε σύνθλιψη άντυγας των οπών και σε διάτρηση. To κάτω έλασμα  
με παχος 10 mm παραλαμβάνει το σύνολο της εφελκυστικής δύναμης ενώ καθένα από τα δύο 
άνω ελάσματα (με πάχος   mm) παραλαμβάνουν τη μισή εφελκυστική δύναμη. Επομένως οι 
έλεγχοι γίνονται για το κάτω έλασμα που καταπονείται περισσότερο. 

α = min {
 1

   
   

 1

   
-
1

 
   

   

  
   1}= min {

 0

  2 
   

 0

  2 
-
1

 
   

100

51
   1} = 0,833 

k1 = {2, 
 2

  
-1,    1,  2

  
-1,    2,5} = = {2, 

 0

2 
-1,    1, 110

2 
-1,    2,5} = 2,50 

Η αντοχή του ελάσματος σε σύνθλιψη άντυγας των οπών είναι: 

Fb,Rd =  1                    

γΜ2
 = 2,50   0,      51     2   2,2     1  

1,25
 = 187,00 kN > FV,Ed =  

= 170,35 kN 
 Έλεγχος ελάσματος σε διάτρηση 

tp = 10 mm (το πάχος του ελάσματος) 
dm : η διάμετρος της κεφαλής του κοχλία 
για κοχλίες Μ22, είναι: dm=0,5 * (32 + 36,9) mm = 34,45 mm 
Η αντοχή του ελάσματος σε διάτρηση είναι: 
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BP,Rd = 
0,    π               

γΜ2
 = 

0, 0   π    , 0    1      51     2

1,25
 = 273,70 kN > Bp,Ed =  

= 0,24 kN 

9.2.2 Συγκόλληση ελασμάτων στον αναρτήρα 

Οι συγκολλήσεις (για καθένα από τα δύο παράλληλα ελάσματα) στην κοίλη διατομή του 
αναρτήρα (διάμετρος 1  ,  mm, πάχος  ,  mm) έχουν μήκος που καθορίζεται από την απαιτούμενη 
αντοχή που καλούνται να αναπτύξουν.  

Θεωρούμε μήκος συγκόλλησης: l = 350 mm 
Συνολικό μήκος συγκόλλησης για καθένα έλασμα (2 εξωραφές): 
 L = 2 * l = 2 * 350 mm = 700 mm = 70 cm 
Το πάχος της διατομής του αναρτήρα είναι t = 8 mm και το πάχος των ελασμάτων  
tελ = 10 mm 
Έλεγχος πάχους συγκόλλησης:: αw = 3 mm < 0,70 * tmin = 0,70 * 6,3 mm = 4,41 mm 
Έλεγχος μήκους συγκόλλησης: 
l = 350 mm > max{30       αw}= max{30 mm ; 18 mm} = 18 mm 
Η τέμνουσα του αναρτήρα είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον εφελκυσμό, οπότε οι συγκολλήεις 

ελέγχονται μόνο για την εφελκυστική δύναμη στην περιοχή της σύνδεσης. 
Η διατμητική τάση που προκαλεί στη συγκόλληση καθενός ελάσματος η εφελκυστική δύναμη 

είναι: 

τ = 
Ν  

  α
 = 
            

          
 = 24,34 kN / cm2 < fu / (   *βw * γM2) =  

= 51 /    * 0,90 *1,25 = 26,17 kN / cm2 

9.2.3 Συγκόλληση ελάσματος στην κύρια δοκό 

Το μήκος συγκόλλησης του ελάσματος (που χρησιμοποιείται γαι τη μεταφορά της δύναμης από 
την κύρια δοκό στα δύο ελάσματα που είναι συγκολλήμένα στον αναρτήρα) με την κύρια δοκό είναι: 

l = bλεπ,κατω = bλεπ,ανω + 2 * (2* e1 + 2 * p1) / tanφ = (250 + 2   (2    0 + 2 * 80) / tan75°) mm = = 
400,1 mm 

Συνολικό μήκος συγκόλλησης (2 εξωραφές): L = 2 * l = 2 * 400,1 mm = 800,2 mm = 80,02 cm 
Το πάχος του ελάσματος είναι tελ = 10 mm και το πάχος του άνω πέλματος της κύριας δοκού 

(HEB 900) είναι tf=30mm 
Έλεγχος πάχους συγκόλλησης: αw = 5 mm < 0,70 * tmin = 0,70 * 10 mm = 7 mm 
Έλεγχος μήκους συγκόλλησης: l = 357 mm > max{30       αw}= max{30 mm ; 30 mm} =  
= 30 mm 
Η διατμητική τάση που προκαλεί στη συγκόλληση του κορμού η εφελκυστική δύναμη είναι: 

τ = 
Ν  

  α
 = 

       

             
 = 25,55 kN / cm2 < fu / (   *βw * γM2) =  

= 51 /    * 0,90 *1,25 = 26,17 kN / cm
2 
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9.3 Σύνδεση Αναρτήρα – Τόξου 

Από την ανάλυση του φορέα για τη διαστασιολόγηση των αναρτήρων (δυσμενέστερος 
συνδυασμός φόρτισης για το μεσαίο αναρτήρα) έχουν προκύψει τα παρακάτω ακραία εντατικά 
μεγέθη στην περιοχή της σύνδεσης: 

maxΝEd= 1025,47 kN 
maxVEd= 1,43 kN 
Για το τόξο έχει επιλεγεί επιλεγεί κοίλη κυκλική διατομή με διαμετρο  50 mm και πάχος 20 mm, 

ενώ ο αναρτήρας είναι κοίλης κυκλικής διατομής διαμέτρου 1 9,7 mm και πάχους  ,  mm.  
Τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν διαφοροποιούνται ελάχιστα από τα αντίστοιχα εντατικά 

μεγέθη που προέκυψαν στη σύνδεση του αναρτήρα με την κύρια δοκό. Επομένως, 
πραγματοποιούνται οι αντίστοιχοι έλεγχοι με πριν και προκύπτουν τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή 
χρησιμοποιούμε τους ίδιους κοχλίες και τα ίδια ελάσματα με την προηγούμενη περίπτωση. Το 
έλασμα που συγκολλάται στον τοξωτό φορέα απαιτεί πάχος συγκόλλησης αw = 5 mm < 0,70 * tmin = 
0,70 * 10 mm = 7 mm και μήκος συγκόλλησης l = bλεπ,ανω = 40,01 cm που είναι μικρότερο από τη 
διάμετρο της κοίλης διατομής του φορέα. Επομένως οι έλεγχοι ικανοποιούνται και απαιτείται 
κατάλληλη διαμόρφωση του άνω άκρου του ελάσματος προκειμένου να συγκολληθεί κατάλληλα με 
τον τοξωτό φορέα. 

 

Σχήμα 9.2: Προοπτικό σύνδεσης αναρτήρα - κύριας δοκού 
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9.4 Αποκατάσταση συνέχειας κύριας δοκού 

Η κύρια δοκός έχει μήκος  2 m. Επιλέγουμε να κάνουμε αποκατάσταση συνέχειας σε δύο θέσεις, 
δηλαδή χωρίζουμε τη δοκό σε τρία τμήματα. Τα δύο ακραία έχουν μήκος 12 m και το μεσαίο μήκος 
18 m. Η επιλογή γίνεται έτσι ώστε η θέση της αποκατάστασης συνέχειας να μην συμπίπτει με σημείο 
σύνδεσης οριζόντιας δοκού τοξωτού φορέα και διαδοκίδας. Η τέμνουσα δύναμη παραλαμβάνεται 
από τους κοχλίες του κορμου, ενώ γίνεται η παραδοχή ότι η ροπή κάμψης παραλαμβάνεται ως 
αξονική δύναμη μόνο από τους κοχλίες των πελμάτων. Τοποθετούμε ελάσματα εκατέρωθεν του 
κορμού και των πελμάτων, δηλαδή έχουμε δύο επιφάνειες τριβής. Στον κορμό τοποθετούνται τα ίδια 
ελάσματα στις δύο πλευρές, ενώ τα πέλματα τοποθετείται ένα μεγαλύτερο έλασμα στην εξωτερική 
πλευρά της διατομής και δύο μικρότερα ελάσματα στην εσωτερική πλευρά της λόγω της ύπαρξης 
του κορμού. Η αποκατάσταση μελετάται για την τέμνουσα αντοχής της δοκού, την ροπή κάμψης 
αντοχής της δοκού και την μέγιστη αξονική που προκύπτει στην θέση αποκατάστασης. Η διαδικασία 
που ακολουθείται είναι η ίδια με αυτή των συνδέσεων, όπου και έγινε αναλυτική περιγραφή. 
Χρησιμοποιήθηκαν φύλλα υπολογισμών (excel) και τα αποτελέσματά τους φαίνονται στη συνέχεια. 

 

Αποκατάσταση συνέχειας κύριας δοκού 
    

         
Εντατικά μεγέθη στη θέση της αποκατάστασης συνέχειας 

    
maxV 3862,97 kN (= VRd) 

     
maxN 2016,48 kN 

      
maxM 4213,75 kNm (= Mpl,Rd) 

     

         
Διατομή HEB 900 

       
A 371 cm2 tw 1,85 cm 

   h 90 cm tf 3,5 cm 

   b 30 cm hw 77 cm 

   

 

 
 

 

     

  

     

 

Σχήμα 9.3: Όψη σύνδεσης αναρτήρα - τόξου 
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1. Αποκατάσταση συνέχειας στον κορμό 

Εντατικά μεγέθη που παραλαμβάνονται από τους κοχλίες του κορμού 
  

 VEd 3901,92 kN 

 

κοχλίες στον κορμό 18 
 

 NEd 0 kN 

 

συνολικοί κοχλίες 66 
  

       
  

Ελάσματα 
 

 
Έλεγχος αντοχής ελάσματος   

bλεπ 50 cm 
 

Α 100,00 cm2 

  hλεπ 60 cm 
 

Αnet 84,4 cm
2
 

  επιλέγω  λεπ 2 cm 
 

Fpl,Rd 3550,00 > 1950,96 kN 

Επιλογή ελασμάτων: 2 #500.600.20 Fu,Rd 2023,57 > 1950,96 kN 

         
Κοχλίωση ελασμάτων 

 Αντοχή σε διάτρηση 
  d 2,4 cm 

 
Bp,Rd 496,81 > 0 kN 

do 2,6 cm 
 

   
  

fub 100 kN/cm2 
 

   
  

fu 51 kN/cm
2
 

      
A 4,52 cm

2
 

      
As 3,53 cm2 

      

         
Έλεγχος αποστάσεων κοχλιών 

      

 
Ελάχιστες επιτρεπόμενες Μέγιστες επιτρεπόμενες  

  
e1 3,12 12,5 7,5 cm 

e2 3,12 12,5 10 cm 

p1 5,72 17,5 9 cm 

p2 6,24 17,5 15 cm 

         
επιλέγω 18 κοχλίες και τοποθετώ 3 κοχλία κατά πλάτος 

 

   
      

Αντοχή προεντεταμένων κοχλιών 
     

Fp,c 247,10 

   
    

Fs,Rd 224,64 > 216,77 kN 

    

          
Αντοχή σε σύνθλιψη άντυγας  

     Fν,  ,y 216,77 kN ανά κοχλία 

     α 0,9615 
  

     k1 2,50 
  

     Fb,Rd 470,77 > 216,77 kN     

     
    

2. Αποκατάσταση συνέχειας στα πέλματα 

 
    

Εντατικά μεγέθη που παραλαμβάνονται από τους κοχλίες των πελμάτων 
  

VEd 5264,18 kN 
 

κοχλίες στα πέλματα 24 
  

NEd 0 kN 
 

συνολικοί κοχλίες 52   
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Ελάσματα Έλεγχος αντοχής ελάσματος 

bλεπ 30 cm (= bf) Α 90,00 cm
2
 

 
 hλεπ 45 cm 

 
Αnet 58,8 cm2 

 
 επιλέγω  λεπ 3 cm 

 
Fpl,Rd 3195,00 > 1316,05 kN 

Επιλογή ελασμάτων: 

  

Fu,Rd 1409,79 > 1316,05 kN 

εξωτερική πλευρά: 1 #300.450.30 
    

 εσωτερική πλευρά: 2 #130.450.30 
    

 
         
Κοχλίωση ελασμάτων 

 Αντοχή σε διάτρηση 
  d 2,4 cm 

 
Bp,Rd 745,22 > 0 kN 

do 2,6 cm 
 

   
  

fub 100 kN/cm2 
 

   
  

fu 51 kN/cm2 
      

A 4,52 cm
2
 

      
As 3,53 cm2 

      

         
Έλεγχος αποστάσεων κοχλιών 

      

 
Ελάχιστες επιτρεπόμενες Μέγιστες επιτρεπόμενες  

  
e1 3,12 12,5 5 cm 

e2 3,12 12,5 3,5 cm 

p1 5,72 17,5 7 cm 

p2 6,24 17,5 7 cm 

         
επιλέγω 24 κοχλίες και τοποθετώ 4 κοχλίες κατά πλάτος 

 

         
Αντοχή προεντεταμένων κοχλιών 

 
     

Fp,c 247,10 

  
     

Fs,Rd 224,64 > 219,34 kN 
    

         
Αντοχή σε σύνθλιψη άντυγας 

      
Fν,  ,y 219,34 kN ανά κοχλία 

 
    

α 0,6410 
      

 k1 2,07 
      

 Fb,Rd 389,65 > 219,34 kN 
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Σχήμα 9.4: Όψη αποκατάστασης συνέχειας οριζόντιας δοκού τοξωτού φορέα 

 

Σχήμα 9.5: Προοπτικό αποκατάστασης συνέχειας οριζόντιας δοκού τοξωτού φορέα 
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9.5 Αποκατάσταση συνέχειας τόξου 

Η σύνδεση του τόξου με την οριζόντια δοκό θεωρείται συγκολλητή, οπότε ελέγχουμε την 
αποκατάσταση συνέχειας του τόξου σε απόσταση 2 m από την θέση της σύνδεσης έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η μεταφορά των μελών από το εργοστάσιο κατασκευής. Η μελέτη της αποκατάστασης 
συνέχειας γίνεται με την αξονική δύναμη αντοχής της κοίλης κυκλικής διατομής. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΟΙΛΩΝ ΚΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ 

   

 

 

 

Στοιχεία διατομής μέλους CHS 
 

d1 = 750 mm (εξωτερική διάμετρος) 

t1 = 20 mm (πάχος διατομής) 

A1 = 458,67253 cm2 (εμβαδόν διατομής) 

     
Υλικό μέλους CHS 

  
Χάλυβας = S355H 

 
(ποιότητα χάλυβα για το μέλος) 

fy1 = 35,5 kN/cm2 (όριο διαρροής μέλους) 

fu1 = 51 kN/cm2 (όριο θραύσης μέλους) 

γΜ0 = 1 
 

(επιμέρους συντελεστής αντοχής διατομής) 
  

Npl,Rd= 16282,875 kN (πλαστική δύναμη σε εφελκυσμό) 
   

N1,Ed= 6347,15 kN (επιλεγόμενη δύναμη σχεδιασμού - 2 δεκαδικά ψηφία) 
 

         
Υλικό μετωπικής πλάκας 

      
Χάλυβας = S355H 

 
(ποιότητα χάλυβα για την μετωπική πλάκα) 

  
fyp = 35,5 kN/cm2 (όριο διαρροής μετωπικής πλάκας) 

 

fup = 51 kN/cm2 (όριο θραύσης μετωπικής πλάκας) 

      
Στοιχεία κοχλιών 

   
Κοχλίας = M36 

 
(μέγεθος κοχλία) 

 
Ποιότητα = 10,9 

 
(ποιότητα κοχλία) 

 
fub = 100 kN/cm2 (όριο θραύσης υλικού κοχλία) 

d = 36 mm (ονομαστική διάμετρος κοχλία) 

d0 = 39 mm (διάμετρος οπής κοχλία) 
   

sh = 60 mm (εγγεγραμμένη διάμετρος κεφαλής κοχλία) 
  

eh = 66,44 mm (περιγεγραμμένη διάμετρος κεφαλής κοχλία) 
  

dh = 63,22 mm (μέση τιμή των sh και  h) 
   

sn = 60 mm (εγγεγραμμένη διάμετρος κεφαλής περικοχλίου) 
  

en = 66,44 mm (περιγεγραμμένη διάμετρος κεφαλής περικοχλίου) 
 

dn = 63,22 mm (μέση τιμή των sn και  n) 
   

dm = 63,22 mm (μέση τιμή των  h και  n) 
   

As = 8,17 cm2 
      

γΜ2 = 1,25 
       

k2 = 0,9 
 

(k2=0.   για κοχλία βυθισμένης κεφαλής, αλλιώς  2=0.90) 
 

Ft,Rd = 588,24 kN (αντοχή σχεδιασμού σε εφελκυσμό ανά κοχλία) 
  

         
Στοιχεία συγκόλλησης διατομής CHS με μετωπική πλάκα 

   
βw = 0,9 

 
(συντελεστής συσχέτισης) 

   

   
(0. 0 για S2 5|| 0. 5 για S2 5|| 0.90 για S 55) 
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ΒΗΜΑ 1: 

e1,min = 54 mm 
      

e1,max = 72 mm 
      

e1 = 54 mm (προτεινόμενο  1) 
    

e1 = 60 mm (επιλεγόμενο  1) 
    

         
BHMA 2: 

        
r2 = 435 mm 

      
r3 = 365 mm 

      
k1 = 0,1754487 

       
k3 = 2,1754487 

       
f3 = 11,921234 

       
tp = 30,899728 mm (αποτέλεσμα ελέγχου πλήρους διαρροής μετωπικής πλάκας) 

 
tp = 31 mm (απαιτούμενο πάχος μετωπικής πλάκας) 

  

         
ΒΗΜΑ  : 

        
e2,min = 46,8 mm 

      
e2,max = 164 mm 

      
e2 = 60 mm (προτείνεται  2=e1) 

    
έλεγχος OK 

       
Σημείωση: 

  
(Αν δεν ικανοποιείται ο έλεγχος, αλλάξτε το  2 και εκτελέστε ξανά 

   
βήμα  ) 

     
ΒΗΜΑ  : 

        
eeff = 60 mm 

      
r1 = 495 mm 

      
r2 = 435 mm 

      
n1 = 16,889841 

       
n1 = 17 

 
(αποτέλεσμα ελέγχου αστοχίας κοχλιών με διαρροή πλάκας) 

 

         
ΒΗΜΑ 5: 

        
n2 = 10,790069 

       
n2 = 11 

 
(αποτέλεσμα ελέγχου αστοχίας κοχλιών σε εφελκυσμό) 

 

         
ΒΗΜΑ  : 

        
Bt,Rd = 1507,2229 kN 

      
n3 = 4,2111556 

       
n3 = 5 

 
(αποτέλεσμα ελέγχου αστοχίας σε διάτρηση) 

  

         
 
ΒΗΜΑ  :         

n = 17 
 

(απαιτούμενος αριθμός κοχλιών) 
   

n = 18 OK (επιλεγόμενος αριθμός κοχλιών ≥ απαιτούμενο αριθμό) 
 

   
(Έλεγχος - επιλεγόμενος αριθμός κοχλιών ≥   x(  απαιτ. αριθμό) 

ΒΗΜΑ  : 
        

p2,min = 85,8 mm 
      

p2,max = 200 mm 
      

p2 = 151,84364 mm 
      

έλεγχος OK 
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Σημείωση: (Αν  2>p2,max => συνεχίζετε με το βήμα   αυξάνοντας τον αριθμό 

   
των κοχλιών) 

    

   
(Αν  2<p2,min => αλλάζετε διάμετρο κοχλία, αντοχή κοχλία,  1 ή 

 

   
όποιοδηποτε συνδυασμό αυτών και συνεχίζετε με το βήμα  ) 

 

         
ΒΗΜΑ 9: 

        
a = 10,292256 mm 

      
a = 11 mm (αποτέλεσμα ελέγχου συγκόλλησης) 

  

   
(fu είναι το όριο θραύσης του μέλους, της μετωπικής πλάκας  

 
ΒΗΜΑ 10: 

  
όποιο είναι ασθενέστερο) 

   
τιμή λόγου 0,8203333 

       
έλεγχος OK 

 
(αποτέλεσμα ελέγχου ύπαρξης 5   εύρους μεταξύ 

 

   
συγκόλλησης και κεφαλής κοχλία ή περικοχλίου) 

  

         
Σημείωση: 

  
(Αν δεν ικανοποιείται ο έλεγχος, συνεχίζετε με το βήμα 1 

 

   
αυξάνοντας το  1) 

    

         
Σύνοψη 

        
n = 18 

 
(αριθμός κοχλιών ≥  ) 

    
tp = 31 mm (πάχος μετωπικής πλάκας) 

   
e1 = 60 mm (απόσταση κοχλιών από την εξωτερική παρειά του μέλους) 

 
e2 = 60 mm (απόσταση κοχλιών από το άκρο της μετωπικής πλάκας) 

 
p2 = 151,84364 mm 

      
a = 11 mm (ενεργό πάχος συγκόλλησης) 

   

         
έλεγχος 1 0,5994 OK (1) - Έλεγχος αστοχίας κοχλιών σε εφελκυσμό 

  
έλεγχος 2 0,2340 OK (2) - Έλεγχος διάτρησης κεφαλής κοχλία και περικοχλίου 

 
έλεγχος   0,9935 OK (3) - Έλεγχος πλήρους διαρροής μετωπικής πλάκας 

  
έλεγχος   0,9383 OK (4) - Έλεγχος αστοχίας κοχλιών σε εφελκυσμό με διαρροή πλάκας 

έλεγχος 5 0,9357 OK (5) - Έλεγχος συγκόλλησης 
   

         
έλεγχος  1 OK 

       
έλεγχος  2 OK 

       
έλεγχος  2 OK 

       
έλεγχος 5   OK 
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Σχήμα 9.6: Προοπτικό αποκατάστασης συνέχειας τόξου 

 

 

Σχήμα 9.7: Προοπτικό σύνδεσης διαγώνιου μέλους σύνδεσης τόξου - τόξου και εγκάρσιου 
μέλους σύνδεσης τόξων - τόξου 
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Σχήμα 9.8: Προοπτικό σύνδεσης διαγώνιων μελών σύνδεσης τόξων – εγκάρσιου μέλους 
σύνδεσης τόξων 
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10 Απώλεια αναρτήρα λόγω κρούσης 

Προκειμένου να γίνει έλεγχος κρούσης, θεωρούμε ότι υπάρχει σύγκρουση οχήματος με 
αναρτήρα, με συνέπεια ο αναρτήρας να μην είναι σε θέση να παραλάβει καμία φόρτιση. Στη 
δυσμενέστερη περίπτωση, αφαιρούμε από το προσομοίωμα τον αναρτήρα που φορτίζεται 
περισσότερο από τους υπόλοιπους, δηλαδή τον μεσαίο αναρτήρα στη μία πλευρά της γέφυρας.  

Σχήμα 10.2: Δυσμενέστερη θέση οχημάτων για έλεγχο κρούσης  

 

Σχήμα 10.1: Προσομοίωμα για φόρτιση κρούσης 
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Τα φορτία κυκλοφορίας ασκούνται έτσι ώστε να προκύπτουν τα μέγιστα εντατικά μεγέθη για τον 
αναρτήρα που, τελικά, αφαιρείται από το προσομοίωμα (Σχήμα 10.2). 

Οι συνδυασμοί φόρτισης που εισάγονται στο πρόγραμμα προσομοίωσης για την περίπτωση της 
κρούσης είναι οι εξής: 

1. 1,35G + 0,75Q 
2. 1,35G + 0,75Q + 0,5DT+ 
3. 1,35G + 0,75Q + 0,5 DT- 

όπου G: μόνιμες δράσεις και Q: φορτία κυκλοφορίας. 
Από την γραμμική επίλυση του προσομοιώματος προκύπτει ότι σε περίπτωση κρούσης δεν 

υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της γέφυρας. Αναλυτικά αποτελέσματα για την εκμετάλλευση των 
διατομών φαίνονται στο Σχήμα 10.3. 
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Σχήμα 10.3: Ποσοστό εκμετάλλευσης διατομών στην περίπτωση της δυσμενέστερης κρούσης 
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11 Συνολικό προσομοίωμα ανωδομής - βάθρων - 
πασσάλων 

Προκειμένου να γίνει έλεγχος των βάθρων και των πασσάλων που χρησιμοποιούνται για την 
θεμελίωση της ανωδομής, τοποθετούνται διαδοχικά δύο ίδιες τοξωτές μεταλλικές γέφυρες έτσι ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα να μελετηθούν όχι μόνο τα ακρόβαθρα, αλλά και ένα μεσόβαθρο, το οποίο 
θα δέχεται αμφίπλευρες φορτίσεις. 

11.1 Μόρφωση βάθρων 

Το μεσόβαθρο έχει ύψος 8,00m και διαστάσεις 1,20 m - 8,00 m κατά τις διευθύνσεις x και y της 
γέφυρας αντίστοιχα. Στο άνω μέρος του διαμορφώνεται διατομή με μήκος 16,00 m (διεύθυνση y της 
γέφυρας) και κατάλληλη γεωμετρία ώστε να τοποθετηθούν τα εφέδρανα των γεφυρών και να γίνει η 
μεταφορά των δυνάμεων από αυτά. Ο κεφαλόδεσμος που κατασκευάζεται έχει διαστάσεις 5,00 m - 
8,00 m - 1,50 m στις διευθύνσεις x, y και z της γέφυρας αντίστοιχα. 

Το ακρόβαθρο έχει ύψος 5,00 m και διαστάσεις 2,00 m - 17,00 m κατά τις διευθύνσεις x και y της 
γέφυρας αντίστοιχα. Οι κεφαλόδεσμοι έχουν διαστάσεις 5,00 m - 11,00 m - 1,50 m στις διευθύνσεις 
x, y και z της γέφυρας αντίστοιχα. Στις εξωτερικές παρειές κατασκευάζονται κατακόρυφα τοιχεία με 
ύψος 5,00 m, μήκος 2,50 μ και πάχος 0,40 m, έτσι ώστε να συγκρατούνται οι χωματισμοί που 
υπάρχουν. 

 

 

Σχήμα 11.1: Τομές μεσοβάθρου 
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Σχήμα 11.2: Τομές ακροβάθρων 

 

Σχήμα 11.3: Όψη γεωμετρίας βάθρων και γεφυρών 

 

Σχήμα 11.4: Προοπτικό προσομοιώματος βάθρων και γεφυρών (με μάυρο χρώμα διακρίνονται 
τα γραμμικά στοιχεία και με κόκκινο τα επιφανειακά) 
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Σχήμα 11.5 Όψη συνολικού προσομοιώματος 

 
 
 
 
 
 

 

Σχήμα 11.6: Όψη συνολικού προσομοιώματος 
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Σχήμα 11.8: Όψη έδρασης ανωδομής στο ακρόβαθρο 

 

Σχήμα 11.7 Προοπτικό συνολικού προσομοιώματος 

 



Κεφάλαιο 11  113 

Σχεδιασμός τοξωτής μεταλλικής γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα 

 

 

Σχήμα 11.9: Όψη έδρασης διαδοχικών γεφυρών στο μεσόβαθρο 

11.2 Φέρουσα ικανότητα πασσάλων 

11.2.1 Συνδυασμοί φόρτισης 

Οι συνδυασμοί φόρτισης που χρησιμοποιούνται για να προκύψει το απαιτούμενο μήκος και 
η απαιτούμενη διάμετρος για τους πασσάλους είναι όλοι οι σεισμικοί συνδυασμοί καθώς 
και ο συνδυασμός που περιλαμβάνει τις χαρακτηριστικές τιμές των μονίμων φορτίων και 
των κινητών φορτίων κυκλοφορίας. 

 1,35G + 1,0125Q + 1,5W-y,up 

 COMB1_DYN      G + Ex +0,3Ey + 0,3Ez + 0,2q 

 COMB2_DYN      G + Ex +0,3Ey + 0,3Ez + 0,2q 

 COMB3_DYN      G + Ex +0,3Ey + 0,3Ez + 0,2q 

 COMB1_DYN+    G + Ex +0,3Ey + 0,3Ez + 0,2q + 0,6DT+ 

 COMB1_DYN-     G + Ex +0,3Ey + 0,3Ez + 0,2q + 0,6DT- 

 COMB2_DYN+    G + 0,3Ex +Ey + 0,3Ez + 0,2q + 0,6DT+ 

 COMB2_DYN-     G + 0,3Ex +Ey + 0,3Ez + 0,2q + 0,6DT- 

 COMB3_DYN+    G + 0,3Ex +0,3Ey + Ez + 0,2q + 0,6DT+ 

 COMB3_DYN-     G + 0,3Ex +0,3Ey + Ez + 0,2q + 0,6DT- 
Οι σεισμικοί συνδυασμοί με ταυτόχρονη καταπόνηση από μεταβολή θερμοκρασίας ισχύουν 

μόνο στην περίπτωση χρήσης ελαστομεταλλικών εφεδράνων. 

11.2.2 Χαρακτηριστικά πασσάλων 

Στο μεσόβαθρο τοποθετούμε 6 πασσάλους με μεταξύ τους απόσταση Lx = Ly = 2,5 * B = 3,00m, 
ενώ στα ακρόβαθρα τοποθετούμε 8 πασσάλους με μεταξύ τους απόσταση Lx = 2,5 * B = 3,00m και Ly 
= 5,00m (>2,5 * B = 3,00m). 

Επιλέγουμε διάμετρο πασσάλων B = 1,20m. 
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11.2.2.1 Οριζόνται εδαφικά ελατήρια 

Για την προσομοίωση των πασσάλων χρησιμοποιούνται γραμμικά στοιχεία με στηρίξεις στην 
κατακόρυφη διεύθυνση (κυλίσεις) και με οριζόντια εδαφικά ελατήρια που τοποθετούνται και στις 
δύο διευθύνσεις. Για βάθος 0,00 - 24,00 m λαμβάνεται: kh = 20 Mpa/m και για βάθος 24,00 - 28,00  
m: kh = 25 Mpa/m. Τοποθετούνται ελατήρια με κατακόρυφη απόσταση μεταξύ τους 1,00 m και με 
σταθερά ελατηρίου: 

Κ = kh * D * L, όπου: 
kh: οριζόντια ελατηριακή σταθερά (Mpa/m) 
D: διάμετρος πασσάλου (m) 
L: μήκος πεπερασμένου τμήματος πασσάλου (m) 
Άρα για βάθος: 
0,00 - 24,00 m: Κ = 24000 kN/m 
24,00 - 28,00 m: Κ = 30000 kN/m 

11.2.2.2 Φέρουσα ικανότητα 

Αντίσταση αιχμής:  
qub = γ' * D * Nq = σVo΄ * Νq ≤ σVo,CR΄ * Νq 

σVo,CR΄ = σVo΄ * DCR 

DCR = 6* B (για φ = 30°) 
Αντίσταση πλευρικής τριβής: 
fs = K * σVo΄ * tanδ 
για φ = 30°: Κ = 0,65, δ = 20° 

 Ανάλυση με εφέδρανα σημειακού τύπου 
Απή την ανάλυση του συνολικού προσομοιώματος με χρήση εφεδράνων σημειακού τύπου, 

έπειτα από δοκιμές προκύπτει ότι για το μεσόβαθρο απαιτούνται πάσσαλοι με μήκος Lμεσ = 28,00 m 
και για τα ακρόβαθρα πάσσαλοι με μήκος Lακ = 25,00 m. 

Η μέγιστη αντίδραση στήριξης που προκύπτει για το μεσόβαθρο είναι: 
Rmax,μεσ = 10457,37 kN 
και για το ακρόβαθρο: 
Rmax,ακ = 4568,96 kN 
Για μήκος πασσάλου 28,00 m (μεσόβαθρο) προκύπτει: 
Fs = 2234,68 kN 
Για αξονική απόσταση s = 250 cm, η πλευρική τριβή μειώνεται κατά: 
f = 1 - [tan

-1
 (φ/s) * (2-1/m -1/n)] / 90 = 0,66 

Άρα Fs
΄
 = 0,66 * 2234,68 kN = 1474,89 kN 

Fub = 21040 * π * 1,20
2
 / 4 = 23783,62 kN 

F = Fs + Fub = 25258,51 kN 
και για συντελεστή ασφαλείας 2: 
F = 25258,51 kN > 2 * Rmax,μεσ = 20914,74 kN 
Για μήκος πασσάλου 25,00 m (ακρόβαθρο) προκύπτει: 
Fs = 1320,98 kN 
Για αξονική απόσταση s = 250 cm, η πλευρική τριβή μειώνεται κατά: 
f = 1 - [tan

-1
 (φ/s) * (2-1/m -1/n)] / 90 = 0,66 

Άρα Fs
΄
 = 0,66 * 1320,98 kN = 871,85 kN 

Fub = 8591,04 kN 
F = Fs + Fub = 9462,87 kN 
και για συντελεστή ασφαλείας 2: 
F = 9462,87 kN > 2 * Rmax,ακ = 4568,96 kN 
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 Ανάλυση με ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
Στην περίπτωση των ελαστομεταλλικών εφεδράνων με σταθερά ελατηρίου K = 7200 kN/m, 
προκύπτει ότι για το μεσόβαθρο απαιτούνται πάσσαλοι μήκους Lμεσ΄ = 27,00m και για το 
ακρόβαθρο πάσσαλοι μήκους Lακ΄ = 26,00m. 
Η μέγιστη αντίδραση στήριξης που προκύπτει για το μεσόβαθρο είναι: 
Rmax,μεσ΄ = 8116,09 kN 
και για το ακρόβαθρο: 
Rmax,ακ΄ = 5453,55 kN 
Για μήκος πασσάλου 27,00 m (μεσόβαθρο) προκύπτει: 
Fs = 1930,11 kN 
Για αξονική απόσταση s = 250 cm, η πλευρική τριβή μειώνεται κατά: 
f = 1 - [tan

-1
 (φ/s) * (2-1/m -1/n)] / 90 = 0,66 

Άρα Fs
΄
 = 0,66 * 1930,11 kN = 1273,87 kN 

Fub = 18719,42 kN 
F = Fs + Fub = 19993,29 kN 
και για συντελεστή ασφαλείας 2: 
F = 19993,29 kN > 2 * Rmax,μεσ΄ = 16232,18 kN 
Για μήκος πασσάλου 25,00 m (ακρόβαθρο) προκύπτει: 
Fs = 1622,42 kN 
Για αξονική απόσταση s = 250 cm, η πλευρική τριβή μειώνεται κατά: 
f = 1 - [tan

-1
 (φ/s) * (2-1/m -1/n)] / 90 = 0,66 

Άρα Fs
΄
 = 0,66 * 1622,42 kN = 1070,80 kN 

Fub = 14378,69 kN 
F = Fs + Fub = 15449,49 kN 
και για συντελεστή ασφαλείας 2: 
F = 15449,49 kN > 2 * Rmax,ακ΄ = 10907,10 kN 
 
Παρατήρηση: Σημειώνεται ότι από την ανάλυση με ελαστομεταλλικά εφέδρανα προέκυψαν 

μικρότερες αντιδράσεις στήριξης σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αντιδράσεις στήριξης που 
προέκυψαν με χρήση εφεδράνων σημειακού τύπου. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση οφείλεται στο 
γεγονός ότι με τη χρήση ελαστομεταλλικών εφεδράνων αυξήθηκε η ιδιοπερίοδος  της κατασκευής, 
με αποτέλεσμα να προκύπτουν μειωμένες σεισμικές δράσεις. Συγκεκριμένα, οι κύριες ιδιοπερίοδοι 
στις διευθύνσεις x και y διαμορφώνονται ως εξής: 

Εφέδρανα σημειακού τύπου: 
Τx = 0,43 s 
Ty = 0,39 s 
Tz = 0,27 s 
Ελαστομεταλλικά εφέδρανα: 
Τx = 0,42 s 
Ty = 1,00 s 
Tz = 0,28 s 

11.3 Κεφαλόδεσμοι 

Ο κεφαλόδεσμος που χρησιμοποιείται τόσο για το μεσόβαθρο όσο και για τα ακρόβαθρα έχει 
πάχος 1,50m. Για το μεσόβαθρο έχει διαστάσεις 5,00m x 8,00m και για τα ακρόβαθρα 5,00m x 
11,00m αντίστοιχα. Τα ακρόβαθρα έχουν ύψος 5,00m, πλάτος 17,00m και πάχος διατομής 2,00m, 
ενώ το μεσόβαθρο έχει ύψος 8,00m, πλάτος 6,00m και πάχος διατομής 1,20m. 

11.4 Γεωμετρία και όπλιση μεσοβάθρου 

Το άνω τμήμα του μεσοβάθρου φαίνεται στο Σχήμα 11.5 και χωρίζεται σε τρεις διατομές. Από τη 
διαστασιολόγηση, προκύπτει ότι απαιτείται η παρακάτω κύρια όπλιση, η οποία είναι κοινή για τους 
δύο διαφορετικούς τύπους εφεδράνων (σημειακού τύπου και ελαστομεταλλικά) που έχουν 
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χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί σαν πρόβολος οπότε ο οπλισμός 
τοποθετείται στην άνω παρειά των διατομών. 

Διατομή 1: As = 71,72 cm
2
 - 23Φ20 (Φ20/16,5 = 19,03 cm

2
/m) 

Διατομή 2: As = 51,20 cm
2
 - 17Φ20 (Φ20/22 = 14,27 cm

2
/m) 

Διατομή 3: As = 24,54 cm
2
 - 8Φ20 (Φ20/25 = 12,56 cm

2
/m) 

Το μεσαίο τμήμα του μεσοβάθρου οπλίζεται με εσχάρα οπλισμών και στις δύο παρειές. Το μήκος 
αγκύρωσης για ράβδους Φ25 ειναι 1,88 m = 188 cm. 

 Ανάλυση με εφέδρανα σημειακού τύπου 
Από την ανάλυση με εφέδρανα σημειακού τύπου προκύπτουν οι ακόλουθοι κατακόρυφοι και 

οριζόντιοι οπλισμοί. 
Κατακόρυφος οπλισμός: 
Σε απόσταση 2,50 m από την κάτω παρειά του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As1 = 65,00 cm

2
 - Φ25/7,5 (=65,41 cm

2
/m) 

Στο υπόλοιπο τμήμα του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As2 = 38,00 cm

2
 - Φ25/11 (=44,60 cm

2
/m) 

Οριζόντιος οπλισμός: 
As = 21,00 cm

2
 - Φ25/20 (=24,53 cm

2
/m) 

 Ανάλυση με ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
Αντίστοιχα, από την ανάλυση με ελαστομεταλλικά εφέδρανα προκύπτουν οι ακόλουθοι 
οπλισμοί. 
Κατακόρυφος οπλισμός: 
Σε απόσταση 2,00 m από την κάτω παρειά του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As1 = 52,00 cm

2
 - Φ25/9 (=54,51 cm

2
/m) 

Στο υπόλοιπο τμήμα του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As2 = 32,00 cm

2
 - Φ25/15 (=32,71 cm

2
/m) 

Οριζόντιος οπλισμός: 
As = 18,00 cm

2
 - Φ25/20 (=24,53 cm

2
/m) 

Ενδεικτικά, παρατίθεται προοπτικό της απαίτησης για κατακόρυφη όπλιση του μεσοβάθρου για 
ανάλυση με ελαστομεταλλικά εφέδρανα. 

 

Σχήμα 11.10: Τομές άνω τμήματος μεσοβάθρου 
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Σχήμα 11.11: Απαίτηση για κατακόρυφη όπλιση του μεσοβάθρου για ανάλυση με ελαστομεταλλικά 
εφέδρανα 

11.5 Όπλιση ακροβάθρου 

Το ακρόβαθρο οπλίζεται με εσχάρα οπλισμών και στις δύο παρειές. Το μήκος αγκύρωσης για 
ράβδους Φ25 ειναι 1,88 m = 188 cm και για ράβδους Φ32 είναι 2,41 m = 241 cm. 

 Ανάλυση με εφέδρανα σημειακού τύπου 
Κατακόρυφος οπλισμός: 
Σε απόσταση 2,00 m από την άνω παρειά του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As1 = 27,00 cm

2
 - Φ25/15 (=32,71 cm

2
/m) 

Στο υπόλοιπο τμήμα του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As2 = 24,00 cm

2
 - Φ25/20 (=24,53 cm

2
/m) 

Οριζόντιος οπλισμός: 
Σε απόσταση 1,00 m από την άνω παρειά του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As1 = 43,00 cm

2
 - Φ25/10 (=49,06 cm

2
/m) 

Στο υπόλοιπο τμήμα του βάθρου απαιτείται οπλισμός 
As2 = 28,00 cm

2
 - Φ25/15 (=32,71 cm

2
/m) 

Στους τοίχους αντιστήριξης απαιτείται κατακόρυφος οπλισμός 24,00 cm
2
 και οριζόντιος οπλισμός 

12,00 cm
2
 οπότε τοποθετείται κατακόρυφος και οριζόντιος οπλισμός Φ25/20 (=24,53 cm

2
/m). 

 Ανάλυση με ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
Κατακόρυφος οπλισμός: 
Σε απόσταση 2,00 m από την κάτω παρειά του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As1 = 28,00 cm

2
 - Φ25/15 (= 32,71 cm

2
/m) 

Στο υπόλοιπο τμήμα του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As2 = 24,00 cm

2
 - Φ25/20 (= 24,53 cm

2
/m) 

 



118  Συνολικό προσομοίωμα ανωδομής-βάθρων-πασσάλων 

 

Διπλωματική εργασία Χρήστου Τασιούλα - Ε.Μ.Π. 2012 

Οριζόντιος οπλισμός: 
Σε απόσταση 1,50 m από την άνω παρειά του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As1 = 32,00 cm

2
 - Φ25/15 (= 32,71 cm

2
/m) 

Στο υπόλοιπο τμήμα του βάθρου απαιτείται οπλισμός: 
As = 24,00 cm

2
 - Φ25/20 (= 24,53 cm

2
/m) 

Στους τοίχους αντιστήριξης απαιτείται κατακόρυφος οπλισμός 19,00 cm
2
 και οριζόντιος οπλισμός 

11,00 cm
2
 οπότε τοποθετείται κατακόρυφος και οριζόντιος οπλισμός Φ25/20 (=24,53 cm

2
/m). 

11.6 Όπλιση κεφαλοδέσμων 

 Ανάλυση με εφέδρανα σημειακού τύπου 
Κεφαλόδεσμος μεσοβάθρου 
Άνω παρειά: 
Διεύθυνση x: 21,00 cm

2
/m - Φ25/20 (= 24,53 cm

2
/m) 

Διεύθυνση y: 33,00 cm
2
/m - Φ25/14,5 (= 33,83 cm

2
/m) 

Κάτω παρειά: 
Διεύθυνση x: 45,00 cm

2
/m - Φ25/10,5 (= 46,72 cm

2
/m) 

Διεύθυνση y: 23,00 cm
2
/m - Φ25/20 (= 24,53 cm

2
/m) 

Κεφαλόδεσμος ακροβάθρων: 
Άνω παρειά: 
Διεύθυνση x: 26,00 cm

2
/m - Φ25/18,5 (= 26,52 cm

2
/m) 

Διεύθυνση y: 47,00 cm
2
/m - Φ25/10 (= 49,06 cm

2
/m) 

Κάτω παρειά: 
Διεύθυνση x: 22,00 cm

2
/m - Φ25/20 (= 24,53 cm

2
/m) 

Διεύθυνση y: 32,00 cm
2
/m - Φ25/15 (= 32,71 cm

2
/m) 

 Ανάλυση με ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
Κεφαλόδεσμος μεσοβάθρου 
Άνω παρειά: 
Διεύθυνση x: 18,00 cm

2
/m - Φ25/20 (= 24,53 cm

2
/m) 

Διεύθυνση y: 28,00 cm
2
/m - Φ25/17 (= 28,86 cm

2
/m) 

Κάτω παρειά: 
Διεύθυνση x: 36,00 cm

2
/m - Φ25/13,5 (= 36,34 cm

2
/m) 

Διεύθυνση y: 20,00 cm
2
/m - Φ25/20 (= 24,53 cm

2
/m) 

Κεφαλόδεσμος ακροβάθρων: 
Άνω παρειά: 
Διεύθυνση x: 30,00 cm

2
/m - Φ25/16 (= 30,66 cm

2
/m) 

Διεύθυνση y: 49,00 cm
2
/m - Φ25/10 (= 49,06 cm

2
/m) 

Κάτω παρειά: 
Διεύθυνση x: 24,00 cm

2
/m - Φ25/20 (= 24,53 cm

2
/m) 

Διεύθυνση y: 27,00 cm
2
/m - Φ25/18 (= 27,26 cm

2
/m) 

 
Ενδεικτικά, παρατίθενται προοπτικά της απαίτησης για άνω και κάτω όπλιση στη διεύθυνση x 

του κεφαλοδέσμου του μεσοβάθρου για ανάλυση με ελαστομεταλλικά εφέδρανα. 
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Σχήμα 11.12: Απαίτηση για κάτω όπλιση στη διεύθυνση x του κεφαλοδέσμου του μεσοβάθρου για ανάλυση 
με ελαστομεταλλικά εφέδρανα 

 
 

 
 

Σχήμα 11.13: Απαίτηση για άνω όπλιση στη διεύθυνση x του κεφαλοδέσμου του μεσοβάθρου για 
ανάλυση με ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
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11.7 Όπλιση πασσάλων 

Οι πάσσαλοι που επιλέγονται έχουν διάμετρο 120 cm. Άρα το εμβαδόν της διατομής τους είναι: 
Απασ = 11304 cm

2
 = 1,13 m

2
. Ο οπλισμός τοποθετείται περιμετρικά. Επικάλυψη οπλισμών: 7 cm. 

 Ανάλυση με εφέδρανα σημειακού τύπου 
Πάσσαλοι μεσοβάθρου 
As = 96,59 cm

2
 (= 0,85% * Απασ) - 20Φ25 (Φ25/15,5) 

Πάσσαλοι ακροβάθρων 
As = 143,54 cm

2
 (= 1,27% * Απασ) - 30Φ25 (Φ25/10) 

 Ανάλυση με ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
Πάσσαλοι μεσοβάθρου 
As = 93,09 cm

2
 (= 0,82% * Απασ) - 19Φ25 (Φ25/16,5) 

Πάσσαλοι ακροβάθρων 
As = 162,42 cm

2
 (= 1,44% * Απασ) - 34Φ25 (Φ25/9) 

 

 
 

 

Σχήμα 11.14: Τομή όπλισης πασσάλου 
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Συμπεράσματα 

Για την τοξωτή μεταλλική οδική γέφυρα, που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας, απαιτούνται περίπου 156 τόνοι χάλυβα και 126 m3 σκυρόδεμα, που 
ισοδυναμούν με 315 τόνους. Άρα το συνολικό βάρος της ανωδομής είναι 471 τόνοι (33% χάλυβας και 
69% σκυρόδεμα). Στη τοποθεσία όπου προβλέπεται η κατασκευή της παραπάνω γέφυρας, έχει ήδη 
κατασκευαστεί γέφυρα με δοκούς προεντεταμένου σκυροδέματος, για την κατασκευή της οποίας 
έχουν χρησιμοποιηθεί 511 m3 σκυρόδεμα, που αντιστοιχεί σε 1277 τόνους. Προκύπτει, λοιπόν, το 
συμπέρασμα ότι το βάρος της ανωδομής μειώνεται κατά 55%, γεγονός που οδηγεί στην ανακούφιση 
των βάθρων και της θεμελίωσης.  

Για μήκος ανοίγματος 42,00 m, επιλέχθηκε τόξο με ύψος 10,00 m, αφού είναι ευνοϊκή τιμή τόσο 
για τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται στα μέλη του τοξωτού φορέα, όσο και για 
κατασκευαστικούς λόγους. Η σύνδεση του τόξου με την ευθύγραμμη δοκό προσομοιώθηκε ως 
πάκτωση που είναι πιο εύκολη κατασκευαστικά σε σύγκριση με την άρθρωση, αφού οι διαφορές 
που παρατηρήθηκαν μεταξύ τους στα μέγιστα εντατικά μεγέθη κρίθηκαν αμελητέες και δεν 
παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση τάσεων κοντά στο σημείο της σύνδεσης. 

Το κατάστρωμα της γέφυρας μορφώθηκε με αμφιαρθρωτές δοκούς τοποθετημένες εγκάρσια 
στους τοξωτούς φορείς, αφού με τη συγκεκριμένη λύση προέκυψε μείωση περίπου 16% στο  βάρος 
της ανωδομής σε σχέση με την διάταξη των παραπάνω δοκών σε διπλάσιες μεταξύ τους αποστάσεις 
και τη χρήση δευτερευουσών δοκών. Ακόμα, προτιμήθηκε σύμμικτη λειτουργία του καταστρώματος, 
αφού προέκυψε περαιτέρω μείωση περίπου 16% σε σύγκριση με την αρχική μόρφωση, ενώ η 
σύμμικτη λειτουργία συμβάλλει και στη δημιουργια διαφραγματικής λειτουργίας του 
καταστρώματος 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης προκύπτει ότι τα μέλη της ανωδομής διαστασιολογούνται 
με βάση την οριακή κατάσταση αστοχίας, με εξαίρεση τα μέλη που συνδέουν εγκάρσια τους 
τοξωτούς φορείς και διαστασιολογούνται με βάση την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. Επίσης, 
οι κρίσιμοι συνδυασμοί φόρτισης για τα μέλη της ανωδομής στην οριακή κατάσταση αστοχίας είναι 
οι στατικοί συνδυασμοί, με εξαίρεση τους συνδέσμους δυσκαμψίας των τοξωτών φορέων, στην 
περίπτωση των οποίων ο κρίσιμος συνδυασμός φόρτισης είναι σεισμικός. 

Όσον αφορά τη θεμελίωση της γέφυρας, έγινε σύγκριση μεταξύ εφεδράνων σημειακού τύπου 
και ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Προέκυψε, λοιπόν, ότι με τα εφέδρανα σημειακού τύπου 
απαιτείται μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα για τους πασσάλους των ακροβάθρων, ενώ με τα 
ελαστομεταλλικά εφέδρανα καταπονούνται περισσότερο οι πάσσαλοι του μεσοβάθρου. Για την 
όπλιση των βάθρων, των κεφαλόδεσμων και των πασσάλων οι διαφορές μεταξύ των εφεδράνων 
είναι μικρές, αφού οι οπλισμοί που προκύπτουν είναι της ίδιας τάξης μεγέθους. Αναλυτικά, τα 
βάθρα απαιτούν ελαφρά ισχυρότερο οπλισμό στην περίπτωση των εφεδράνων σημειακού τύπου, 
για τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα προκύπτει ελαφρά αυξημένος οπλισμός για τους πασσάλους και 
τους κεφαλόδεσμους των ακροβάθρων, ενώ τα σημειακά απαιτούν ισχυρότερη όπλιση για την 
αντίστοιχη θεμελίωση του μεσοβάθρου. 

Τέλος, θεωρείται ενδιαφέρουσα η σύγκριση των βάθρων και των πασσάλων μεταξύ της ήδη 
κατασκευασμένης γέφυρας με δοκούς προεντεταμένου σκυροδέματος και της τοξωτής μεταλλικής 
γεφυρας που μελετάται. Απόρροια της μεγάλης μείωσης του συνολικού βάρους της ανωδομής είναι 
η μείωση στις διατομές και τον αριθμό των πασσάλων καθώς και στις διατομές των βάθρων και των 
κεφαλοδέσμων, ενώ άξιο αναφοράς θεωρείται το γεγονός ότι για τη θεμελίωση του μεσοβάθρου 
(που είναι άμεσα συγκρίσιμο), από την ανάλυση προέκυψε η απαίτηση για χρήση 6 πασσάλων με 
διάμετρο 1,20 m, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί 14 πάσσαλοι με διάμετρο 1,50 m. 
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