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Περίληψη
Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας χωρίζεται σε δύο ενότητες: (α)
το σχεδιασµό και τη διαστατιολόγηση του µεσοβάθρου και της θεµελίωσης µε
πασσάλους µιας οδικής, µεταλλικής, τοξωτής γέφυρας δύο αµφιέρειστων ανοιγµάτων
µε σύµµικτο κατάστρωµα και (β) τη διερεύνηση της καταπόνησης των µελών και της
ευαισθησίας που παρουσιάζει όταν αναπτύσσονται µεγάλες παραµορφώσεις στη
θεµελίωση του µεσοβάθρου, όπως αυτές που δηµιουργούνται από τη ρευστοποίηση
του εδάφους.
Η υπό µελέτη γέφυρα έχει µήκος 42 m και πλάτος καταστρώµατος 15 m. Ο
σχεδιασµός του φορέα έχει ήδη υλοποιηθεί σε προηγούµενη διπλωµατική, γι’ αυτό η
παρούσα διπλωµατική εργασία επικεντρώνεται στη διαστασιολόγηση του
µεσοβάθρου και της θεµελίωσής του, τόσο σε επίπεδο προµελέτης όσο και σε
επίπεδο οριστικής µελέτης. Γίνεται όµως διερεύνηση του ενδεδειγµένου τρόπου
προσοµοίωσης του σύµµικτου καταστρώµατος. Επίσης, γίνεται διαστασιολόγηση των
εφεδράνων και των αρµών.
Στο δεύτερο µέρος της εργασίας γίνεται διερεύνηση, µέσω µη-γραµµικών
αναλύσεων, των επιπτώσεων στην στατική επάρκεια της ανωδοµής της εκδήλωσης
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µεγάλων µετακινήσεων και στροφών στη θεµελίωση του µεσοβάθρου. Σε αυτές τις
αναλύσεις, τα ακρόβαθρα προσοµοιάζονται µε ισοδύναµα µεταφορικά και στροφικά
ελατήρια και αµελούνται οι πάσσαλοι του µεσοβάθρου, αφού οι φορτίσεις που
εξετάζονται αφορούν σε επιβαλλόµενες µετακινήσεις του κεφαλόδεσµου.
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η συγκεκριµένη γέφυρα µπορεί να αναλάβει χωρίς
σηµαντικά προβλήµατα µεγάλες µεταφορικές µετατοπίσεις στη βάση του
µεσοβάθρου, αλλά είναι αρκετά ευάλωτη σε επιβαλλόµενες στροφές του
κεφαλόδεσµου, ιδιαίτερα γύρω από το διαµήκη άξονα της γέφυρας.
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Abstract
The present diploma thesis consists of two parts: (a) the seismic design of the
midpier and its pile foundation of a steel, arch road bridge consisting of two simply
supported spans and composite deck; and (b) the investigation of the forces induced
to the structural members and their sensitivity to large displacements/rotations
developed at the foundation of the pier, like the ones caused due to liquefaction of
the sub-soil.
The length of the bridge under consideration is 42,00 m and the deck’s width is 15,00
m. The design of the deck has already been completed in a previous diploma thesis.
For this reason, the present thesis focuses on the design of the pier and its
foundation, first at the level of pre-design and then at the level of final design.
However, an investigation on the most appropriate method of modeling the
composite deck is also performed. Furthermore, the design of the bearings and the
joints is performed.
In the second part of the thesis, the effect of large displacements and rotations
induced at the level of the foundation of the pier on the structural efficiency of the
superstructure is investigated through non-linear analyses. In these analyses, the
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abutments are simulated with equivalent displacement and rotation springs and the
piles of the midpier are neglected, since the displacements are applied directly on the
pile cap.
The results show that the bridge under consideration can sustain large
displacements at the base of the pier without significant damage. However, the
superstructure is quite vulnerable to imposed rotations of the pile cap, especially
around the longitudinal axis of the bridge.
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1 Εισαγωγή
1.1. ∆ιατύπωση του προβλήµατος
Πολλές φορές, οδικές ή σιδηροδροµικές γέφυρες που κατασκευάζονται σε
διασταυρώσεις µε κοίτες ποταµών και ρεµάτων ή σε παράκτιες περιοχές χρειάζεται
να θεµελιωθούν σε εδάφη τα οποία κινδυνεύουν µε ρευστοποίηση σε περίπτωση
ισχυρού σεισµού. Αυτό συµβαίνει όταν στο υπέδαφος υπάρχουν χαλαρές
κορεσµένες στρώσεις άµµου, ιλύος, χαλίκων ή µιγµάτων τους, για τις οποίες υπάρχει
κίνδυνος ρευστοποίησης σε περίπτωση σεισµού.
Στην πράξη, η αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων γίνεται σήµερα συντηρητικά, µε
κατασκευή πασσάλων θεµελίωσης, βελτίωση του ρευστοποιήσιµου εδάφους και
χρήση ισοστατικού φορέα για το κατάστρωµα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όµως, οι
µεγάλες µετατοπίσεις που µπορούν να δηµιουργηθούν στη ρευστοποίησιµη στρώση
του εδάφους είναι δυνατόν να προκαλέσουν µεγάλες εντάσεις τόσο στους
πασσάλους της θεµελίωσης, όσο και στην ανωδοµή (φορέας και βάθρα) λόγω των
µεγάλων µόνιµων παραµορφώσεων στις οποίες υποβάλλεται η κατασκευή. Οι
εντάσεις αυτές δεν έχουν µελετηθεί διεξοδικά µέχρι σήµερα.
Μία εναλλακτική πρόταση της παραπάνω φιλοσοφίας σχεδιασµού διερευνάται στο
Ε.Μ.Π. στα πλαίσια του προγράµµατος "Innovative Design of Bridge Piers on
Liquefiable Soils with the use of Natural Seismic Isolation" (Πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ) µε
επιστηµονικό υπεύθυνο τον καθ. Γ. Μπουκοβάλα. Τα κύρια στοιχεία της νέας
φιλοσοφία σχεδιασµού είναι:
•
•

•

Αντικατάσταση της θεµελίωσης από πασσάλους µε επιφανειακή θεµελίωση
(αντιστοίχων διαστάσεων προς τον κεφαλόδεσµο της πασσαλο-οµάδας)
∆ιασφάλιση της ικανοποιητικής συµπεριφοράς της θεµελίωσης (Φ.Ι. και
καθιζήσεων) και της ανωδοµής µε δηµιουργία ικανού πάχους επιφανειακής
«κρούστας» από βελτιωµένο, µη ρευστοποιήσιµο έδαφος.
Ανοχή στη ρευστοποίηση του εδάφους κάτω από την ισχυρή επιφανειακή
κρούστα, προκειµένου να αποτελέσει το «φυσικό» µέσον σεισµικής µόνωσης
της ανωδοµής.

Με τη νέα λύση που προτείνετααι, εκτός από την οικονοµία που επιτυγχάνεται από
την κατάργηση της συµβατικής θεµελίωσης µε πασσάλους, σηµαντική µείωση στο
κόστος του έργου θα πρέπει να αναµένεται και από την µείωση των σεισµικών
δράσεων που ασκούνται στην ανωδοµή, δεδοµένου ότι το µέρος του
ρευστοποιήσιµου εδάφους που δεν θα βελτιωθεί θα λειτουργήσει ως «φυσικό»
σύστηµα σεισµικής µόνωσης.
Βέβαια, η παραπάνω οικονοµική ωφέλεια έχει ως "αντίτιµο" τις µεγαλύτερες
αναµενόµενες µετακινήσεις και στροφές στις βάσεις των βάθρων απ’ ό,τι η
θεµελίωση µε πασσάλους. Το ερώτηµα εποµένως που τίθεται είναι: Πόσο µεγάλες
µετατοπίσεις µπορεί να «αντέξει» µία γέφυρα χωρίς να κινδυνεύει η στατική της
επάρκεια; Προφανώς η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα δεν είναι µονοσήµαντη και
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυριότεροι των οποίων είναι: το στατικό

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Εισαγωγή

2

σύστηµα του φορέα (συνεχής φορέας ή αµφιέρειστα ανοίγµατα, µεταλλικός φορέας ή
από Ω.Σ., κλπ), η µορφή των βάθρων (τοιχοειδή "άκαµπτα" βάθρα ή εύκαµπτα
βάθρα µε στύλους) και ο τρόπος σύνδεσης φορέα βάθρων (στήριξη µέσω
εφεδράνων ή µονολιθική σύνδεση).
Στην παρούσα εργασία γίνεται διερεύνηση, µέσω µη-γραµµικών αναλύσεων, για την
αλληλεπίδραση οδικής, µεταλλικής, τοξωτής γέφυρας δύο αµφιέρειστων ανοιγµάτων
µε το έδαφος κατά την εκδήλωση µεγάλων παραµορφώσεων στη θεµελίωση του
µεσοβάθρου. Με αφετηρία το παραπάνω ερευνητικό πρόγραµµα, από το οποίο
λήφθηκαν τα δεδοµένα για το έδαφος θεµελίωσης, επιχειρείται να γίνει εκτίµηση της
συµπεριφοράς της κατασκευής για την περίπτωση εκδήλωσης τέτοιων φαινοµένων,
καταγραφή της απόκρισης των µελών της και βαθµονόµηση των βλαβών που
εκδηλώνονται καθώς και αξιολόγησή τους.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι, εκτός απο το πρόβληµα της στατικής επάρκειας που
µπορούν να προκαλέσουν οι µεγάλες µετατοπίσεις και στροφές του εδάφους
θεµελίωσης, πρέπει να εξεταστούν και οι "ανοχές" που διαθέτει η γέφυρα σε τέτοιες
µόνιµες παραµορφώσεις µε κριτήρια λειτουργικότητας. Το πρόβληµα όµως αυτό δεν
εξετάζεται στην παρούσα διπλωµατική εργασία.

1.2. Το φαινόµενο της ρευστοποίησης του εδάφους
Το φαινόµενο της ρευστοποίησης συµβαίνει σε κορεσµένες αποθέσεις λεπτόκοκκης
άµµου κατά τη διάρεκια ισχυρών σεισµών και συνήθως έχει καταστροφικές συνέπειες
για τις κατασκευές. Η εκδήλωση του φαινοµένου προκαλείται από την τάση που έχει
µια χαλαρή κορεσµένη άµµος να συµπυκνωθεί κατά τη διάρκεια ανακυκλιζόµενης
σεισµικής φόρτισης. Λόγω όµως της ταχύτητας της σεισµικής κίνησης
δηµιουργούνται στο έδαφος αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης, µε αποτέλεσµα την
αύξηση της πίεσης του νερού των πόρων µε αντίστοιχη µείωση των ενεργών τάσεων
στο στερεό σκελετό. Είναι αξιοσηµείωτο, ότι η αύξηση της πίεσης των πόρων
εκδηλώνεται σταδιακά, ακόµη και µετά το πέρας της ισχυρής εδαφικής κίνησης.
Η µείωση των ενεργών τάσεων λόγω της αύξησης της πίεσης των πόρων έχει ως
αποτέλεσµα τη δραστική µείωση της διατµητικής αντοχής του εδάφους και την
εκδήλωση µεγάλων παραµορφώσεων. Το φαινόµενο αυτό έχει καθιερωθεί να
ονοµάζεται «ρευστοποίηση» λόγω της συχνής εµφάνισης λεπτόκοκκης άµµου και
αµµοιλύος στην επιφάνεια του εδάφους. Το υπόγειο νερό λόγω των µεγάλων
πιέσεων αναδύεται προς την επιφάνεια παρασύροντας τους κόκκους της άµµου, µε
µορφή ρέουσας λάσπης, σε απολύτως ρευστή κατάσταση, δηµιουργώντας
χαρακτηριστικούς «κρατήρες άµµου».
Η ρευστοποίηση του εδάφους συνήθως προκαλεί καθιζήσεις και µεγάλες µόνιµες
παραµορφώσεις, ενώ στην περίπτωση πρανών µε ήπια κλίση εµφανίζεται και το
φαινόµενο της πλευρικής εξάπλωσης. Ακόµη, η µείωση της διατµητικής αντοχής
µπορεί να προκαλέσει απώλεια ευστάθειας στην περίπτωση φυσικών ή τεχνητών
πρανών και επιχωµάτων. Οι καθιζήσης αυξάνονται ανάλογα µε το µέγεθος της
σεισµικής έντασης και µπορούν να ξεπεράσουν και το 1m. Καθιζήσεις αυτού του
µεγέθους είναι καταστροφικές για τις θεµελιώσεις και τις κατασκευές. Μόνιµες
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µετακινήσεις µε τη µορφή πλευρικής εξάπλωσης παρατηρούνται όταν οι διατµητικές
τάσεις ξεπεράσουν την οριακή αντοχή του ρευστοποιήσιµου εδάφους.
Γενικώς, τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις της ρευστοποίησης µπορούν να
συνοψιστούν ως εξής:
•
•
•

•
•

•

Εµφάνιση κρατήρων άµµου και αναβλύζουσας λάσπης.
Καθίζηση της επιφάνειας του εδάφους. Στην περίπτωση πασσαλοθεµελιώσεων αναπτύσσονται σηµαντικές αρνητικές τριβές.
Πλευρική εξάπλωση του εδάφους µε τη µορφή µόνιµων πλευρικών
µετακινήσεων. Οι επιπτώσεις στις επιφανειακές θεµελιώσεις και στις
θεµελιώσεις µε πασσάλους είναι σηµαντικότατες.
Ισχυρή ταλάντωση του εδάφους, όταν το ρευστοποίησιµο έδαφος
περιβάλλεται από εδάφη που δεν έχουν ρευστοποιηθεί.
Απώλεια/µείωση της φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεµελιώσεων, η
οποία µπορεί να φτάσει και στον πλήρη µηδενισµό της. Οι κατασκευές
βυθίζονται και στρέφονται.
Μείωση ή και πλήρης απώλεια της πλευρικής αντίστασης σε βαθιές
θεµελιώσεις µε πασσάλους. Επιπρόσθετα, µειώνεται δραστικά η πλευρική
αντίσταση και η ικανότητα του εδάφους στην παραλάβή οριζόντιων φορτίων,
µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται σηµαντικές καµπτικές ροπές στους
πασσάλους στη ζώνη διαχωρισµού του ρευστοποιηθέντος εδάφους µε το
υποκείµενο.

Πρέπει να τονιστεί, ότι συχνά οι επιπτώσεις της ρευστοποίησης δεν είναι εµφανείς
στην επιφάνεια του εδάφους, επειδή οι επιφανειακές στρώσεις δεν είναι πλήρως
κορέσµένες και δε ρευστοποιούνται. Έτσι είναι πιθανό η ρευστοποίηση να συµβεί
µόνο σε υποκείµενα κορεσµένα στρώµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις βαθιές
θεµελιώσης µε πασσάλους µπορεί να υποστούν σηµαντικές ζηµιές, χωρίς αυτές να
γίνουν αντιληπτές.

1.3. ∆ιάρθρωση της εργασίας
Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας χωρίζεται σε δύο βασικές
ενότητες: το σχεδιασµό και τη διαστατιολόγηση της θεµελίωσης µεταλλικής, τοξωτής
γέφυρας δύο ανοιγµάτων και τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασής της µε το έδαφος,
για την περίπτωση ανάπτυξης µεγάλων παραµορφώσεων στη θεµελίωσή της.
Η υπό µελέτη γέφυρα αποτελεί οδική γέφυρα µε µήκος 42m και πλάτος
καταστρώµατος 15m. Ο σχεδιασµός της ανωδοµής έχει ήδη υλοποιηθεί σε
προηγούµενη διπλωµατική. Στην παρούσα εργασία, θεωρείται δεδοµένη η
διαστασιολόγηση της ανωδοµής και τα µεγέθη των µελών. Στα κεφάλαια 2 και 3
γίνεται η διαστασιολόγηση της θεµελίωσης, σε επίπεδο προµελέτης και οριστικής
µελέτης αντίστοιχα. Μελετήθηκαν ο τύπος και οι διαστάσεις των εφεδράνων που
χρειάζονται, ο σχεδιασµός και η διαστασιολόγηση του µεσοβάθρου και, τέλος, ο
σχεδιασµός και η διαστασιολόγηση της θεµελίωσης αυτού.
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Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, κεφάλαια 4 και 5, γίνεται διερεύνηση, µέσω µηγραµµικών αναλύσεων, των επιπτώσεων της εκδήλωσης µεγάλων µετακινήσεων και
στροφών στη θεµελίωση του µεσοβάθρου στην στατική επάρκεια της ανωδοµής. Στο
κεφάλαιο 4 αναπτύσσεται η µεθοδολογία της ανάλυσης, περιγράφεται το
προσοµοίωµα υπολογισµού και η µέθοδος επιβολής των µετατοπίσεων. Στο
κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων. Όλες
οι αναλύσεις έγιναν µε χρήση του λογισµικού SAP 2000.
Τέλος, στο κεφάλαιο 6 γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση όλων των αποτελεσµάτων.
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2 Προµελέτη
Στο πρώτο µέρος αυτής της διπλωµατικής εργασίας γίνεται ο σχεδιασµός, η µελέτη
και η διαστασιολόγηση της θεµελίωσης της γέφυρας µε το στόχο τη µόρφωση του
µοντέλου για τις µη-γραµµικές αναλυσείς του δεύτερου µέρους. Όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, η ανωδοµή της γέφυρας έχει µελετηθεί και διαστασιολογηθεί σε
προηγούµενη διπλωµατική εργασία.
Ο φορέας εδώ αποτελείται από δύο όµοια τοξωτά αµφιέρειστα ανοίγµατα µήκους
42,00 m, που συνδέονται µέσω ελαστοµερών εφεδράνων µε το µεσόβαθρο και τα
ακρόβαθρα. Στις παρακάτω ενότητες παρατίθενται οι αλλαγές που χρειάστηκε να
γίνουν στο προηγούµενο µοντέλο για τον εκσυγχρονισµό του µε την εξέλιξη του
ερευνητικού προγράµµατος «Θαλής» στο οποίο εντάσσεται η παρούσα διερεύνηση,
η προµελέτη και οι φορτίσεις και τα στάδια που ακολούθησαν έως την τελική
διαστασιολόγηση όλων των µελών της θεµελίωσης.
Καθώς αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας δεν αποτελεί µόνο η
πλήρης διαστασιολόγηση της θεµελίωσης (βάθρα – θεµελίωση βάθρων), αλλά
κυρίως η µετέπειτα ανάλυση και διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της θεµελίωσης και
της ανωδοµής µε τις παραµορφώσεις του εδάφους, γίνεται σε αυτό το σηµείο η
παραδοχή να καθαιρεθούν τα ακρόβαθρα της γέφυρας από το µοντέλο. Στην φάση
προµελέτης της θεµελίωσης αυτά θα αντικατασταθούν µε πλήρεις πακτώσεις στη
βάση των εφεδράνων του ακροβάθρου, ενώ για την τελική διαστασιολόγηση οι
πακτώσεις θα αντικατασταθούν µε ελαστικές στηρίξεις.
Επιγραµµατικά, στις επόµενες ενότητες ακολουθούν:
1.1. ∆εδοµένα
1.2. Φορτίσεις: Αναφέρονται αναλυτικά όλες οι φορτίσεις σύµφωνα µε τους
Ευρωκώδικες, µε βάσει τις οποίες έγινε η προµελέτη και διαστασιολόγηση
του µεσοβάθαθρου και της πασσαλοοµάδας.
1.3. Ελατήρια Πασσάλων: Αναφέρεται ο υπολογισµός των ελατηρίων που
τοποθετήθηκαν στους πασσάλους για την προσοµοίωση του εδάφους.
1.4. Προµελέτη: Γίνεται ένας πρώτος υπολογισµός των διατοµών που θα
απαιτηθούν για την πρώτη προσοµοίωση του µοντέλου.
1.5. Αλλαγές στο υφιστάµενο προσοµοίωµα: Έλεγχος της ήδη σχεδιασµένης
αναδοµής µε τις νέες αλλαγές στο µοντέλο.
1.6. Προσοµοίωση Σύµµικτου Καταστρώµατος

2.1. ∆εδοµένα
Ποιότητες Υλικών
• Σκυρόδεµα C35/45
Για την πλάκα του οδοστρώµατος
χαρακτηριστικά:
Μέτρο Ελαστικότητας:
Σταθερά Poisson:
Ειδικό Βάρος:

έχει

επιλεγεί

σκυρόδεµα

C35/45

µε

Ε=31 GPa
ν=0,2
γ=25 kN/m3
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Αντοχή:

fck=35 MPa

• Σκυρόδεµα C20/25
Για το στοιχεία της θεµελίωσης από σκυρόδεµα επιλέχθηκε σκυρόδεµα ποιότητας
C20/25, καθώς από τα εντατικά µεγέθη, που προέκυψαν στη διάρκεια των
επιλύσεων, και τη διαστασιολόγηση των διατοµών δεν κρίθηκε απαραίτητη η
µετάβαση σε σκυρόδεµα ανώτερης ποιότητας.
Μέτρο Ελαστικότητας:
Ε=30 GPa
Σταθερά Poisson:
ν=0,2
Ειδικό Βάρος:
γ=25 kN/m3 (για όλα τα υπέργεια
δοµήµατα)
γ=0 kN/m3 (για τους πασσάλους και τον
κεφαλόδεσµο)
Αντοχή:
fck=20 MPa
•

•

∆οµικός Χάλυβας S355
Μέτρο Ελαστικότητας:
Σταθερά Poisson:
Ειδικό Βάρος:
Όριο διαρροής:
Όριο θράυσης:

Ε=210 GPa
ν=0,3
γ=78,5 kN/m3
fyk=355 MPa
fuk=355 MPa

Χάλυβας Οπλισµού B500C
Μέτρο Ελαστικότητας:
Σταθερά Poisson:
Ειδικό Βάρος:
Όριο διαρροής:
Όριο θράυσης:

Ε=210 GPa
ν=0
γ=78,5 kN/m3
fyk=500 MPa
fuk=550 MPa

∆ιατοµές Μελών Ανωδοµής
•

Χαλύβδινα Μέλη
Μέλος

∆ιατοµή

Τόξα

CHS 750-20

Κύριες ∆οκοί

HEB 900

∆ιαδοκίδες

HEB 900

Αναρτήρες

CHS 168,3-6,3

Εγκάρσια Μέλη Σύνδεσης Τόξων

CHS 244,5-8

∆ιαγώνια Μέλη Σύνδεσης Τόξων

CHS 139,7-6,3

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

7

Προµελέτη

• Σύµµικτο Κατάστρωµα
Για το σύµµικτο κατάστρωµα έχει επιλεγεί χαλυβδόφυλλο SYMDECK 150.
Συνολικό Πάχος Πλάκας

35 cm

Καθαρό Πάχος Πλάκας Σκυροδέµατος

20 cm

Χαλυβδόφυλλο

SYMDECK 150

Χάλυβας Χαλυβδόφυλλου

S355

Οπλισµός
Χαρατακτηριστικά ∆ιατµητικών Ήλων

8Ø14/m κάτω
10Ø14/m άνω
h=200mm, d=19mm

Φορτίσεις
Ήδη από την προηγούµενη διπλωµατική, η ανωδοµή είχε ελεγχεί και
διαστασιολογηθεί για τις παρακάτω φορτίσεις σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας και
Λειτουργικότητας και για συνδυασµούς φορτίσεων σε σεισµό σύµφωνα µε τους
Ευρωκώδικες.
• Συνδυασµοί Φόρτισης στην Οριακή Κατάσταση Αστοχίας
Συνδυασµών Φορτίων
Όνοµα Φόρτισης
1
2

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

3

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

4

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

5
6

1,35G + 1,35Q + W -x,up*
1,35G + 1,35Q + W y,pres*

7

1,35G + 1,35Q + W y,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
13

1,35G + 1,0125Q + 1,5W x,pres
1,35G + 1,0125Q + 1,5W x,up

14

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

15

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

16
17

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

18

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

19

1,35G + 1,0125Q + 1,5W-y,up
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• Συνδυασµοί Φόρτισης στην Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας
Όνοµα Φόρτισης
Συνδυασµών Φορτίων
L1

G+Q

L2

G + Q + W x,pres*

L3

G + Q + W x,up*

L4

G + Q + W -x,pres*

L5

G + Q + W -x,up*

L6

G + Q + W y,pres*

L7
L8

G + Q + W y,up*
G + Q + W -y,pres*

L9

G + Q + W -y,up*

L10

G + DT+

L11
L12

G + DTG + 0,75Q + W x,pres

L13

G + 0,75Q + W x,up

L14

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

L15
L16

G + 0,75Q + W -x,up
G + 0,75Q + W y,pres

L17

G + 0,75Q + W y,up

L18
L19

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

L20

G + Q + 0,6DT+

L21

G + Q + 0,6 DT-

L22
L23

G + 0,75Q + W x,pres + 0,6DT+
G + 0,75Q + W x,up + 0,6DT+

L24

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

L25

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

L26
L27

G + 0,75Q + W y,pres + 0,6DT+
G + 0,75Q + W y,up + 0,6DT+

L28

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

L29

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

L30
L31

G + 0,75Q + W x,pres + 0,6 DTG + 0,75Q + W x,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
L35

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

L36

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

L37

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

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

9

Προµελέτη

• Συνδυασµοί σε κατάσταση σεισµού
Όνοµα Φόρτισης
Συνδυασµών Φορτίων
COMB1_DYN

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

COMB2_DYN

G + 0,3Ex + Ey + 0,3Εz + 0,2q

COMB3_DYN

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

Από τις παραπάνω φορτίσεις χρειάστηκαν για τη διαστασιολόγηση της θεµελίωσης
µόνο οι φορτίσεις σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας- αφού έγινε η προσθήκη του
ανέµου στα βάθρα, καθώς δεν απαιτούνται έλεγχοι για την Οριακή Κατάσταση
Λειτουργικότητας και τα σεισµικά φορτία είχαν αλλάξει, λόγω της αλλαγής του εδάφος
µε την εξέλιξη του ερευνητικού προγράµµατος.
Έδαφος Θεµελίωσης
Το έδαφος θεµελίωσης που ελήφθη υπόψη στη µελέτη βασίστηκε σε βελτίωση του
υπεδάφους της γέφυρας του Στρυµώνα, η οποία αποτελεί τη γέφυρα αναφοράς του
ερευνητικού προγράµµατος ΘΑΛΗΣ. Το έδαφος στην περιοχή της γέφυρας
αποτελείται από µεγάλου πάχους ποτάµιες αποθέσεις από ιλυοαµµώδη υλικά και
στρώσεις µαλακής αργίλου, χαρακτηρίζεται δε από µεγάλη ανοµοιογένεια.
Οι εδαφικές συνθήκες που ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα διπλωµατική εργασία
αντιστοιχούν στο βελτιωµένο έδαφος της θέσης 2 της γεωτεχνικής έρευνας. Η
στρωµατογραφία του εδάφους σε αυτή τη θέση περιγράφεται ως εξής:
Βάθος (m)
0 – 28
28 – 31
31 – 34
34 – 43
43 – 50

Περιγραφή
Ιλυώδης Άµµος και τοπικά ιλύες µη πλαστικές
Άργιλος χαµηλής πλαστικότητας
Ιλυώδης Άµµος και τοπικά αργιλώδης άµµος χαµηλής
πλαστικότητας
Άργιλος χαµηλής πλαστικότητας
Μη πλαστικές ιλύες και τοπικά καλά διαβαθµισµένη ιλυώδης
άµµος

Ο έλεγχος ρευστοποίησης έγινε για δύο σεισµικά σενάρια: (α) σεισµούς µεγέθους
Μ=6.7 µε µέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA=0.22 g και (β) σεισµούς µεγέθους Μ=7.0
µε µέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA=0.32 g. Και για τα δύο σενάρια προέκυψε
υψηλός κίνδυνος ρευστοποίησης στα ανώτερα 20 m του εδάφους.
Για τη µείωση του κινδύνου ρευστοποίησης θεωρήθηκε βελτίωση του εδάφους µε
χαλικοπασσάλους διαµέτρυ D=0,80 m και µήκους L=24,00 m σε τετραγωνικό
κάνναβο αξονικής απόστασης S=1,60 m, και βαθιά δονητική συµπύκνωση.

2.2. Φορτίσεις
2.2.1. Άνεµος στα βάθρα
Οι δράσεις του ανέµου για το βάθρο υπολογίστικαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΕC1-1.4. Για τον υπολογισµό των δράσεων λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω:
(Σε παρένθεση αναφέρονται τα αντίστοιχα χωρία του Ευρωκώδικα.)
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Έδαφος
Για την περιοχή κατασκευής της γέφυρας θεωρείται ότι έχουµε Έδαφος Kατηγορίας
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).
Πορεία υπολογισµών
• Βασική Ταχύτητα Ανέµου
Η βασική ταχύτητα ανέµου ορίζεται ως:

vb = cdir · cseason · vb,0

(εξ. 2.1)

(§4.2 (2)P)

όπου:
vb
η βασική ταχύτητα ανέµου για έδαφος κατηγορίας II
cdir
ο συντελεστής διεύθυνσης
Λαµβάνεται cdir = 1,0, που είναι η προτεινόµενη τιµή. (Σηµείωση 2)
cseason ο εποχικός συντελεστής
Λαµβάνεται cseason = 1,0, που είναι η προτεινόµενη τιµή. (Σηµείωση 3)
η θεµελιώδης τιµή της βασικής ταχύτητας ανέµου
vb,0
Σύµφωνα µε την Παράγραφο 8.1 (4) Σηµείωση, η προτεινόµενη τιµή για την
θεµελιώδη τιµή της βασικής ταχύτητας ανέµου για γέφυρες είναι vb,0 = 23m/s.
• Μέσος Άνεµος
Η µέση τιµή του ανέµου vm(z), σε ύψος z από το έδαφος ορίζεται ως:

vm ( z ) = c r ( z ) · co ( z ) · vb

(εξ. 2.2)

(§4.3.1 (1))

όπου:
cr(z) ο συντελεστής τραχύτητας
co(z) ο συντελεστής αναγλύφου του εδάφους. Λαµβάνεται co(z) = 1,0.
Συντελεστής Τραχύτητας

ή

 z 
c r (z) = k r ·ln  
 z0 

για zmin ≤ z ≤ zmax

cr (z) = cr (zmin )

για z ≤ zmin

(εξ. 2.3)

(§4.3.2 (1))

όπου:
z
το ύψος αναφοράς ze, που ορίζεται στο Σχήµα 2.1 (§6.3.1 (2)P)
το µήκος τραχύτητας. Ορίζεται από τον Πίνακα 2.1 (§4.3.2 (1)) και εξαρτάται
zo
από την κατηγορία του εδάφους.
zmin
το ελάχιστο ύψος. Ορίζεται από τον Πίνακα 2.1 και εξαρτάται από την
κατηγορία του εδάφους.
zmax
= 200m
kr
ο συντελεστής εδάφους, που υπολογίζεται ως:

 z 
k r = 0,19· 0 
z 
 o,II 
όπου: zo,II

0,07

(εξ. 2.4)

(§4.3.2 (1))

= 0,05m
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Πίνακας 2.1: Κατηγορίες εδάφους και παράµετροι εδάφους

Κατηγορία εδάφους

zo
(m)

zmin
(m)

0

Θάλασσα ή παράκτια περιοχή εκτεθειµένη σε ανοικτή θάλασσα

0,003

1

I

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

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)

0,3

5

IV

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

1,0

10

ze = 0,6 · h ≥ zmin

ze = h1 + h/2 ≥ zmin

ze = h1 + h/2 ≥ zmin

Σχήµα 2.1: Γενικές µορφές κατασκευών

• Πίεση Ανέµου
Η πίεση του ανέµου που δρα στις εξωτερικές επιφάνειες ορίζεται ως:

w e = q p ( ze )·cpe

(εξ. 2.5)

(§5.1 (1))

(εξ. 2.6)

(§4.5 (1))

όπου:
qp(ze) η πίεση ταχύτητας αιχµής
cpe
ο συντελεστής πίεσης για την εξωτερική πίεση
Πίεση ταχύτητας αιχµής

q p (ze ) = ce (ze- )·q b

όπου:
ce(ze) ο συντελεστής έκθεσης, που προσδιορίζεται από το Σχήµα 2.2 (§4.5 (1))
qb
η βασική πίεση
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q b (z e ) =

1
· ρ·v 2b
2

(εξ. 2.7)

(§4.5 (1))

όπου:
ρ
= 1,25 kg/m3

Σχήµα 2.2: ∆ιάγραµµα συντελεστή έκθεσης

Συντελεστής εξωτερικής πίεσης

cpe = cp,0·ψ λα

(εξ. 2.8)

(§7.9.1 (2))

όπου:
cp,0
ο συντελεστής εξωτερικής πίεσης χωρίς ροή ελευθέρων άκρων.
Προσδιορίζεται από το Σχήµα 2.3 (§7.9.1 (4)) µε τη βοήθεια του Πίνακα2.2
(§7.9.1 (4)).
ψλα
ο συντελεστής επίδρασης άκρων

Σχήµα 2.3: Κατανοµή πιέσεων για κυκλικούς κυλίνδρους για διάφορες τιµές του
αριθµού Reynolds και χωρίς επίδραση άκρων
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Πίνακας 2.2: Τυπικές τιµές κατανοµής πίεσης κυκλικών κυλίνδρων για διάφορες τιµές
του αριθµού Reynolds και χωρίς επίδραση άκρων

αmin
cp0,min
Re
85
-2,2
5·105
6
80
-1,9
2·10
107
75
-1,5
όπου:
αmin
η θέση της ελάχιστηε πίεσης σε [°]

αΑ
135
120
105

cp0,h
-0,4
-0,7
-0,8

cp0,min η τιµή του ελάχιστου συντ. πίεσης
αΑ

η θέση του διαχωρισµού ροής σε [°]

cp0,h

ο συντελεστής της βασικής πίεσης

όπου:

Re =

b ⋅ vm ( ze )
v

(εξ.2.9)

(§7.9.1 (1))

όπου:
η διάµετρος
b
v
το κινητικό ιξώδες του αέρα ( v = 15 · 10-6 m2/s)
Ο συντελεστής επίδρασης άκρων ψλα είναι:

ψ λα = 1

για 0° ≤ α ≤ αmin

 π  α − α min  
ψ λα = ψ λ + (1 −ψ λ ) ⋅ cos  ⋅ 

 2  α A − α min  

για αmin ≤ α ≤ αΑ

(εξ. 2.10)

ψ λα = ψ λ

για αΑ ≤ α ≤ 180°

(§7.9.1 (4))

όπου:
η θέση του διαχωρισµού ροής σε [°]
αΑ
ψλ
συντελεστής επίδρασης άκρων, που υπολογίζεται από το Σχήµα 2.4 (§7.13
(2))

Σχήµα 2.4: Ενδεικτικές τιµές του συντελεστή επίδρασης άκρων ψλ ως συνάρτηση του
συντελεστή πληρότητας φ και της λυγηρότητας λ
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Η ενεργός λυγηρότητα ορίζεται στον Πίνακα 2.3 (§7.13 (1)).
Πίνακας 2.3: Προτεινόµενες τιµές του λ

No

Θέση της κατασκευής, άνεµος κάθετα στο
επίπεδο της σελίδας

Ενεργός λυγηρότητα λ
Για πολυγωνικές, ορθογωνικές και
διατοµές µε αιχµηρές γωνίες:

1

για l ≥ 50m, λ = 1,4·l/b ή λ = 70,
όποιο είναι µικρότερο
για l < 15m, λ = 2·l/b ή λ = 70,
όποιο είναι µικρότερο
Για κυκλικούς κυλίνδρους:

2
για l ≥ 50m, λ = 0,7·l/b ή λ = 70,
όποιο είναι µικρότερο
για l < 15m, λ = l/b ή λ = 70,
όποιο είναι µικρότερο
Για ενδιάµεσες τιµές του l, θα
χρησιµοποιείται γραµµική
παρεµβολή

3

για l ≥ 50m, λ = 0,7·l/b ή λ = 70,
όποιο είναι µεγαλύτερο
για l < 15m, λ = l/b ή λ = 70,
όποιο είναι µεγαλύτερο

4

Για ενδιάµεσες τιµές του l, θα
χρησιµοποιείται γραµµική
παρεµβολή
Ο συντελεστής πληρότητας φ είναι:

ϕ=

A
Ac

(εξ. 2.11)

(§7.13 (3))

όπου:
Α
το άθροισµα των προβαλλόµενων επιφανειών των µελών
Αc
η συνολική επιφάνεια του περιγράµµατος
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Σχήµα 2.5: Ορισµός του συντελεστή πληρότητας φ

• ∆ύναµη Ανέµου
Η δύναµη του ανέµου, που δρα στην κατασκευή ή σε τµήµα αυτής, προσδιορίζεται
από την εξίσωση:

Fw = cs cd ·cf ·q p ( z e )·A ref

(εξ. 2.12)

(§5.2 (2))

Η συνολική εξωτερική δύναµη λόγω της δράσης του ανέµου µπορεί να υπολογιστεί
και από τον τύπο:

Fwe = cs cd ·w e·Aref

(εξ. 2.13)

(§5.2 (3))

όπου:
csc d
ο συνδυασµένος δυναµικός συντελεστής. Ορίζεται στην Παράγραφο 8.2 (1),
Σηµείωση 1 ότι µπορεί να λαµβάνεται ίσος µε 1,0.
cf
ο συντελεστής δύναµης για την κατασκευή ή το στοιχείο αυτής
qp(ze) η πίεση ταχύτητας αιχµής στο ύψος αναφοράς ze
Aref
η επιφάνεια αναφοράς, = l·b
(εξ. 2.14)
(§7.8 (2),7.9.1 (5))
Ο συντελεστής δύναµης προσδιορίζεται από την εξίσωση:

cf = cf ,0·ψ λ

(εξ. 2.15)

(§7.8 (1), 7.9.2(1))

όπου:
ο συντελεστής δύναµης κυλίνδρων χωρίς ροή ελέυθερων άκρων (Σχήµα 2.6
cf,0
(§7.9.2 (1)) )
ψλ
συντελεστής επίδρασης άκρων
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Σχήµα 2.6: Συνταλεστής δύναµης cf,0 για κυκλικούς κυλίνδρους χωρίς ροή ελεύθερων
άκρων και για διάφορες ισοδύναµες τραχύτητες k/b

Πίνακας 2.4: Ισοδύναµη τραχύτητα επιφάνειας k

Τύπος επιφάνειας
γυαλί
στιλβωµένο
µέταλλο
λεπτή βαφή

Ισοδύναµη
τραχύτητα k
(mm)
0,0015

λείο σκυρόδεµα

Ισοδύναµη
τραχύτητα k
(mm)
0,2

0,002

πλανισµένο ξύλο

0,5

0,006

τραχύ σκυρόδεµα
τραχύ πριονισµένο
ξύλο
σκουριά
τούβλα

1,0

βαφή µε ψεκασµό

0,02

στιλπνός χάλυβας
χυτοσίδηρος
γαλβανισµένος
χάλυβας

0,05
0,2

Τύπος επιφάνειας

2,0
2,0
3,0

0,2

Για την περίπτωση κατακόρυφων κυλίνδρων σε σειρά, η παραπάνω σχέση
µετασχηµατίζεται σε

cf = cf ,0·ψ λ ·κ

(εξ. 2.16)

(§7.9.3)

όπου:
κ
ο συντελεστής που δίνεται από τον Πίνακα 2.5 (§7.9.3)
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Πίνακας 2.5: Συντελεστής κ για κατακόρυφους κυλίνδρους µε εν σειρά διάταξη

a/b
a/b < 3,5
3,5 < a/b < 30

κ
1,15

κ=

a/b > 30

210 −

a
b

180
1,00

όπου:
a
η απόσταση των κυλίνδρων
b

η διάµετρος των κυλίνδρων

Υπολογισµός ∆ράσεων
Σύµφωνα µε τα παραπάνω υπολογίστηκαν οι δράσεις του ανέµου για την τελική
µόρφωση του µεσοβάθρου µε τρία υποστυλώµατα διαµέτρου D=1,5m ως εξής:
• Υποστυλώµατα
Τα τρία υποστυλώµατα είναι εκτεθειµένα σε δράσεις ανέµου για ύψος H=7m, από την
κάτω παρειά της δοκού έδρασης έως την επιφάνεια του εδάφους.
∆ιεύθυνση x (διαµήκης διεύθυνση)
Στη διαµήκη διεύθυνση τα υποστυλώµατα βρίσκονται σε εν σειρά διάταξη µε
απόσταση µεταξύ τους a=6,375m.
Ύψος Αναφορας

ze = 0,6·H = 0,6·7m = 4,2m

(σχ. 2.1)

Βασική Ταχύτητα Ανέµου

vb = cdir·cseason·vb,0 = 1·1·23m/s = 23m/s

(εξ. 2.1)

Μέσος Άνεµος

vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 0,606·1·23m/s =
= 13,94m/s

(εξ. 2.2)

Για έδαφος κατηγορίας III:
zο = 0,3m
zmin = 5m
zο,II = 0,05m
zmax = 200m

(πιν. 2.1)
άρα ze < zmin

kr = 0,19·(zο/zο,II)0,07 = 0,19·(0,3/0,05)0,07 = 0,215

(εξ. 2.4)

cr(ze) = cr(zmin) = kr·ln(zmin/zο) = 0,215·ln(5/0,3) =
= 0,606

(εξ. 2.3)

Αριθµός Reynolds

Re = b·vm(ze)/v = 1,5·13,94/(15·10-6) = 1394000

(εξ. 2.9)

Συντελεστής ∆ύναµης

cf = cf,0·ψλ·κ = 0,06·0,913·1,143 = 0,063

(εξ. 2.16)

k = 0,2mm (λείο σκυρόδεµα)

(πιν. 2.4)

k/b = 0,2/1500 = 1,3·10-4
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άρα cf,0 = 0,06

(σχ. 2.6)

πιν. 2.3, Νο. 4
για l=7m<50m προκύπτει
λ = max(l/b ; 70) = max(7/1,6 ; 70) = 70
φ = 1,0

(Α = l·b = Ac)

(πιν. 2.3)

(εξ. 2.11)

άρα ψλ = 0,913

(σχ. 2.4)

a/b = 6,375m/1,5m = 4,25 → 3,5<a/b<30
κ = (210-a/b)/180 = (210-4,25)/180 = 1,143
Πίεση ταχύτητας αιχµής

qp(ze) = ce(ze)·qb = 1,4·0,1215 = 0,1701kN/m2
ze = 4,2m, Έδαφος Κατ.III → ce(ze) = 1,4
2

∆ύναµη Ανέµου

2

(πιν. 2.5)
(εξ. 2.6)
(σχ. 2.2)

qb = 0,5·ρ·vm = 0,5·0,00125·13,94 =
= 0,1215kN/m2

(εξ. 2.7)

Fw = cscd·cf·qp(ze)·Aref = 1,0·0,063·0,1701·10,5 =
= 0,113kN

(εξ. 2.12)

Aref = l·b = 7·1,5 = 10,5m2

(εξ. 2.14)

Κατανεµηµένο
Φορτίο we = Fw/l = 0,113kN/7m = 0,016kN/m
καθ’
ύψος
των
σε κάθε υποστύλωµα
Υποστυλωµάτων, we

∆ιεύθυνση y (εγκάρσια διεύθυνση)
Στην εγκάρσια διεύθυνση θεωρείται ότι καταπονείται από τις δράσεις του ανέµου
µόνο ένα εκ των δύο ακραίων υποστυλωµάτων, το ένα στην περίπτωση φοράς
ανέµου +y και το άλλο στην περίπτωση φοράς ανέµου –y.
Ύψος Αναφορας

ze = 4,2m

όµοια µε
παραπάνω

Βασική Ταχύτητα Ανέµου

vb = 23m/s

όµοια µε
παραπάνω

Μέσος Άνεµος

vm(ze) = 13,94m/s

όµοια µε
παραπάνω

Αριθµός Reynolds

Re = 1394000

όµοια µε
παραπάνω

Συντελεστής ∆ύναµης

cf = cf,0·ψλ = 0,06·0,913 = 0,055

(εξ. 2.15)

cf,0 = 0,06

όµοια µε
παραπάνω

ψλ = 0,913

όµοια µε
παραπάνω

Πίεση ταχύτητας αιχµής

qp(ze) = 0,1701kN/m2

όµοια µε
παραπάνω

∆ύναµη Ανέµου

Fw = cscd·cf·qp(ze)·Aref = 1,0·0,055·0,1701·10,5 =
= 0,098kN

(εξ. 2.12)
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Aref = l·b = 7·1,5 = 10,5m2

(εξ. 2.14)

Κατανεµηµένο
Φορτίο we = Fw/l = 0,098kN/7m = 0,014kN/m
καθ’
ύψος
των
Υποστυλωµάτων, we

• ∆οκός Έδρασης
Η δοκός έδρασης καταπονείται στη διαµήκη διεύθυνση σε όλο το µήκος της και στην
εγκάρσια διεύθυνση µε µία συγκεντρωµένη δύναµη στο κέντρο βάρους της διατοµής
της. Για τον υπολογισµό του ύψους αναφοράς είναι H1=7m και H=hδοκ=1,5m.
∆ιεύθυνση x (διαµήκης διεύθυνση)
Ύψος Αναφορας

ze = Η1 + H/2 = 7m+1,5m/2 = 7,75m
b = lδοκ = 16,40m

(σχ. 2.1)

Βασική Ταχύτητα Ανέµου

vb = cdir·cseason·vb,0 = 1·1·23m/s = 23m/s

(εξ. 2.1)

Μέσος Άνεµος

vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 0,70·1·23m/s =
= 16,10m/s

(εξ. 2.2)

Για έδαφος κατηγορίας III:
zο = 0,3m
zmin = 5m
zο,II = 0,05m
zmax = 200m

(πιν. 2.1)
άρα zmin < ze < zmax

kr = 0,19·(zο/zο,II)0,07 = 0,19·(0,3/0,05)0,07 = 0,215

(εξ. 2.4)

cr(ze) = kr·ln(ze/zο) = 0,215·ln(7,75/0,3) =
= 0,70

(εξ. 2.3)

Αριθµός Reynolds

Re = b·vm(ze)/v = 16,40·16,10/(15·10-6) = 1,76·107

(εξ. 2.9)

Συντελεστής ∆ύναµης

cf = cf,0·ψλ = 0,73·0,787 = 0,575

(εξ. 2.15)

k = 0,2mm (λείο σκυρόδεµα)

(πιν. 2.4)

k/b = 0,2/16400 = 1,22·10-5
άρα cf,0 = 0,73

(σχ. 2.6)

πιν. 2.3, Νο. 1
για 15m < l=16,40m < 50m
µε γραµµική παρεµβολή προκύπτει
λ=min(1,976·l/b;70)=min(1,976·16,40/1,5;70)
=21,60
φ = 1,0

(Α = l·b = Ac)

(εξ. 2.11)

άρα ψλ = 0,787
Πίεση ταχύτητας αιχµής

qp(ze) = ce(ze)·qb = 1,5·0,162 = 0,243kN/m

(πιν. 2.3)

(σχ. 2.4)
2

(εξ. 2.6)

ze = 7,75m, Έδαφος Κατ.III → ce(ze) = 1,5

(σχ. 2.2)

qb = 0,5·ρ·vm2 = 0,5·0,00125·16,102 =
= 0,162kN/m2

(εξ. 2.7)
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∆ύναµη Ανέµου

Fw = cscd·cf·qp(ze)·Aref = 1,0·0,575·0,243·24,6 =
= 3,437kN
Aref = l·b = 16,40·1,5 = 24,6m2

(εξ. 2.12)
(εξ. 2.14)

Κατανεµηµένο
Φορτίο we = Fw/l = 3,437kN/16,40m = 0,210kN/m
κατά µήκος της ∆οκού
Έδρασης, we

∆ιεύθυνση y (εγκάρσια διεύθυνση)
Ύψος Αναφορας

ze = 7,75m

όµοια µε
παραπάνω

Βασική Ταχύτητα Ανέµου

vb = 23m/s

όµοια µε
παραπάνω

Μέσος Άνεµος

vm(ze) = 16,10m/s

όµοια µε
παραπάνω

Αριθµός Reynolds

Re = b·vm(ze)/v = 3·16,10/(15·10-6) = 3,22·106

(εξ. 2.9)

Συντελεστής
Πίεσης

Εξωτερικής cpe = cp,0·ψλα = 0,7256·0,673 = 0,489

(εξ. 2.8)

cp,0 = -0,7256

(σχ. 2.3)

ψλα = ψλ

(εξ. 2.10)

πιν. 2.3, Νο. 1
για l=3m < 15m προκύπτει
λ=min(2·l/b;70)=min(2·3/1,5;70)
=4
φ = 1,0

(Α = l·b = Ac)

άρα ψλ = 0,673
2

Πίεση ταχύτητας αιχµής

qp(ze) = 0,243kN/m

Πίεση Ανέµου

we = qp(ze)·cpe = 0,243·0,489 =
= 0,119kN/m2

Συνολική ∆ύναµη στη Fwe = cscd·we ·Aref = 1,0·0,119·4,25 = 0,506kN
διατοµή
της
∆οκού
Aref = A = 4,25m2
Έδρασης, Fwe

(πιν. 2.3)

(εξ. 2.11)
(σχ. 2.4)
όµοια µε
παραπάνω
(εξ. 2.5)
(εξ. 2.13)

2.2.2. Σεισµικά Φορτία
Για τη διαστασιολόγηση του βάθρου υπό σεισµικά φορτία χρησιµοποιήθηκαν οι
διατάξεις του EC8-2 µε τις τροποποιήσεις της γεωτεχνικής µελέτης για το συντελεστή
εδάφους και την εδαφική επιτάχυνση.
Συγκεκριµένα, από την γεωτεχνική έκθεση έχει καθοριστεί ότι, για το βελτιωµένο
έδαφος της Θέσης 2, η κατηγορία του εδάφους θεµελίωσης είναι D µε συντελεστή
εδάφους S=0,8 και εδαφική επιτάχυνση ag=0,255g.
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TB (sec)
0,2

S
0,8

Έδαφος
D

TC (sec)
0,8

TD (sec)
2,5

Οριζόντια Συνιστώσα
Σύµφωνα µε το Εθνικό Προσάρτηµα, εφαρµόζεται φάσµα τύπου 1. Το ελαστικό
φάσµα σχεδιασµού για κάθε ιδιοπερίοδο ορίζεται από τις σχέσεις:

 T

Se (T ) = a g ⋅ S ⋅ 1 + ⋅ (η ⋅ 2,5 − 1) 
 TB


για 0 ≤ Τ ≤ ΤΒ

Se (T ) = a g ⋅ S ⋅η ⋅ 2,5

για ΤΒ ≤ Τ ≤ ΤC

TC
T
T ⋅T
Se (T ) = a g ⋅ S ⋅η ⋅ 2,5 ⋅ C 2 D
T
Se (T ) = a g ⋅ S ⋅η ⋅ 2,5 ⋅

για ΤC ≤ Τ ≤ ΤD
για ΤD ≤ Τ ≤ 4sec

Για τον συντελεστή απόσβεσης έχουµε:
Σκυρόδεµα
ξc = 5%
∆οµικός Χάλυβας
ξs = 2%
Εδώ χρησιµοποιήθηκε προσεγγιστικά ξ = 3%. Συνεπώς: η =

10
= 1,12 . Έτσι
5+ξ

προκύπτει το φάσµα σχεδιασµού για τις οριζόντιες δράσεις:

Ελαστικό Φάσµα Απόκρισης
Οριζόντια Συνιστώσα
6

Se (m/s2)

5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

Ιδιοπερίοδος (sec)

Κατακόρυφη Συνιστώσα
Για την κατακόρυφη συνιστώσα του σεισµού χρησιµοποιείται φάσµα όµοιας µορφής
µε το φάσµα για την οριζόντια συνιστώσα, που ορίζεται από τις εξισώσεις:
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 T

Sve (T ) = a vg ⋅ 1 + ⋅ (η ⋅ 3, 0 − 1) 
 TB


για 0 ≤ Τ ≤ ΤΒ

Sve (T ) = a vg ⋅η ⋅ 3, 0

για ΤB ≤ Τ ≤ ΤC

TC
T
T ⋅T
Se (T ) = a g ⋅η ⋅ 3, 0 ⋅ C 2 D
T
Se (T ) = a g ⋅η ⋅ 3, 0 ⋅

για ΤC ≤ Τ ≤ ΤD
για ΤD ≤ Τ ≤ 4sec

Σύµφωνα µε το Εθνικό Προσάρτηµα, οι τιµές της κατακόρυφης επιτάχυνσης και των
χαρακτηριστικών ιδιοπεριόδων ορίζονται:
avg/ag
0,90

TB (sec)
0,05

TC (sec)
0,15

TD (sec)
1,00

άρα
avg/ag = 0,90 → avg = 0,90 · ag = 0,90 · 0,255g = 0,2295g.
Έτσι προκύπτει το φάσµα σχεδιασµού για τις κατακόρυφες δράσεις:

Ελαστικό Φάσµα Απόκρισης
Κατακόρυφη Συνιστώσα
9
8

Sve (m/s2)

7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

Ιδιοπερίοδος (sec)

Κατακόρυφα Φορτία
Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα τα σεισµικά φορτία ασκούνται ταυτόχρονα µε τα οιονεί
µόνιµα φορτία της κατασκευής: G+ψ2,1Q, όπου ψ2,1 = 0,2 για οδικές γέφυρες.
Στην παραπάνω σχέση:
G
είναι τα µόνιµα φορτία του φορέα (ίδια βάρη και ασφαλτικά)
Q
είναι τα κινητά φορτία του φορέα (οµοιοµορφισµένο κινητό και φορτία
τροχοπέδησης).
Τέλος, ο συντελεστής συµπεριφοράς q λαµβάνεται ίσος µε 1,5 για τη µεταλλική
ανωδοµή και ίσος µε 1 για τα µέλη του µεσοβάθρου.
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2.2.3. Τροχοπέδηση
Σύµφωνα µε τον EC1-2, Παράγραφος 4.4.1, Σηµείωση 1 ορίζεται το φορτίο
τροχοπέδησης για την Πρότυπη Φόρτιση 1:
Qlk = 360 + 2,7 · L ≤ 900κΝ και >180kN,

όταν το µήκος φόρτισης
είναι L>1,2m.

Για την παρούσα γέφυρα είναι L=42m. Έτσι προέκυψε:
Qlk = 360 + 2,7 · L = 360 + 2,7 · 42 = 473,4kN
Ισοδύναµο οµοιόµορφο κατανεµηµένο φορτίο:
qlk = Qlk/(L · b) = 473,4kN/(42m · 15m) = 0,751kN/m2
Άρα το γραµµικό κατανεµηµένο φορτίο σε κάθε διαδοκίδα προέκυψε:
ακραία διαδοκίδα
(ζώνη επιρροής =1,3125m)

qlkακρ = 0,751kN/m2 · 1,3125m = 0,986kN/m ≈ 1kN/m

µεσαία διαδοκίδα
(ζώνη επιρροής = 2,625m)

qlkµεσ = 0,751kN/m2 · 2,625m = 1,971kN/m ≈ 2kN/m

2.2.4. Οµοιοµορφισµένο Κινητό
Τα κατακόρυφα φορτία κυκλοφορίας της γέφυρας αντικαταστάθηκαν µε ένα
ισοδύναµο, οµοιόµορφο κινητό φορτίο που ασκείται σε όλο το κατάστρωµα,
θεωρώντας ότι στο πρώτο άνοιγµα υπάρχουν και τα φορτία των οχηµάτων, ενώ στο
δεύτερο όχι. Έτσι προέκυψαν:
1ο Άνοιγµα
Ptot(1) = ΣQik + Σqik·Aref =
= (600kN+400kN+200kN) + [9kN/m2·3m·42m + 2,5kN/m2·(14,2m-3m)·42m] =
= 3510kN
peq(1) = Ptot(1)/A = 3510kN/(15m·42m) = 5,57kN/m2
ακραία διαδοκίδα
(ζώνη επιρροής =1,3125m)

peqακρ(1) = 5,57kN/m2 · 1,3125m ≈ 7,313kN/m

µεσαία διαδοκίδα
(ζώνη επιρροής = 2,625m)

peqµεσ(1) = 5,57kN/m2 · 2,625m ≈ 14,625kN/m

2ο Άνοιγµα
Ptot(2) = Σqik·Aref =
= 9kN/m2·3m·42m + 2,5kN/m2·(14,2m-3m)·42m =
= 2310kN
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peq(2) = Ptot(2)/A = 2310kN/(15m·42m) = 3,67kN/m2
ακραία διαδοκίδα
(ζώνη επιρροής =1,3125m)

peqακρ(2) = 3,67kN/m2 · 1,3125m ≈ 4,813kN/m

µεσαία διαδοκίδα
(ζώνη επιρροής = 2,625m)

peqµεσ(2) = 3,67kN/m2 · 2,625m ≈ 9,625kN/m

2.2.5. Συνδυασµοί Φορτίσεων στην Οριακή Κατάσταση Αστοχίας
Για τους ελέγχους σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας χρησιµοποιήθηκαν οι συνδυασµοί
που αναφέρθηκαν και παραπάνω, τροποποιηµένοι όµως, ώστε να λαµβάνονται
υπόψη και οι δράσεις του ανέµου στο µεσόβαθρο.
Οι παραπάνω δράσεις του ανέµου ασκήθηκαν στην κατασκευή για θετική και
αρνητική φορά ανέµου. Έτσι προέκυψαν οι νέοι συνδυασµοί φορτίσεων:
Όνοµα Φόρτισης

Συνδυασµών Φορτίων

1

1,35G + 1,35Q

2
3

1,35G + 1,35Q + W x,pres* + W x,µεσ
1,35G + 1,35Q + W x,up* + W x,µεσ

4

1,35G + 1,35Q + W -x,pres* + W -x,µεσ

5

1,35G + 1,35Q + W -x,up* + W -x,µεσ

6
7

1,35G + 1,35Q + W y,pres* + W y,µεσ
1,35G + 1,35Q + W y,up* + W y,µεσ

8

1,35G + 1,35Q + W -y,pres* + W-y,µεσ

9

1,35G + 1,35Q + W -y,up* + W-y,µεσ

10
11

1,35G + 1,50DT+
1,35G + 1,50DT-

12

1,35G + 1,0125Q + 1,5W x,pres + 1,5 W x,µεσ

13

1,35G + 1,0125Q + 1,5W x,up + 1,5 W x,µεσ

14
15

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

16

1,35G + 1,0125Q + 1,5W y,pres + 1,5 W y,µεσ

17
18

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

19

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

2.2.6. Σεισµικοί Συνδυασµοί
Για τον έλεγχο της κατασκευής υπό σεισµικά φορτία, διαµορφώθηκαν τρεις
χαρακτηριστικές φορτίσεις κάνοντας χωρική επαλληλία των τριών συνιστωσών του
σεισµού. Από αυτές τις τρεις, σε µία ήταν κύριος ο σεισµός κατά x, σε µία ο σεισµός
κατά y και στην τελευταία, ο σεισµός κατά z. Επίσης, καθώς το πρόγραµµα
πεπερασµένων στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκε, για τις δυναµικές αναλύσεις ελέγχει
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τόσο τη θετική όσο και την αρνητική φορά των φορτίων, καταστάθηκαν αυτοί οι τρεις
συνδυασµοί επαρκείς για κάθε άλλο χωρικό συνδυασµό των συνιστωσών της
σεισµικής διέγερσης.
Όνοµα Φόρτισης

Συνδυασµών Φορτίων

x+0,3y+0,3z
0,3x+y+0,3z

G + 0,2q + 0,2qτροχ. + Ex + 0,3Ey + 0,3Ez
G + 0,2q + 0,2qτροχ. + 0,3Ex + Ey + 0,3Ez

0,3x+0,3y+z

G + 0,2q + 0,2qτροχ. + 0,3Ex + 0,3Ey + Ez

2.3. Ελατήρια Πασσάλων
Οι πάσσαλοι του προσοµοιώµατος στηρίζονται µε το έδαφος µέσω ελατηρίων, όπως
αυτά ορίζονται από την γεωτεχνική έκθεση. Έτσι για το βελτιωµένο έδαφος της
Θέσης 2 (θέση µεσοβάθρου), οι σταθερές των ελατηρίων ορίζονται από τους
παρακάτω πίνακες.
Πίνακας 2.6: Σταθερά kh(MPa/m) οριζόντιων ελατηρίων για τη Θέση 2 (Βελτιωµένο
Έδαφος)

Βάθος Στατική Φόρτιση
(m)
D≤1,0
D>1,0
0-24
20/D
20
24-28
25/D
25
28-31
30/D
30
31-34
30/D
30
34-43
55/D
55
43-50
38/D
38

∆υναµική Φόρτιση
D≤1,0
20/D
25/D
30/D
30/D
55/D
38/D

D>1,0
20
25
30
30
55
38

Πίνακας 2.7: Σταθερά Kv(MN/m) κατακόρυφων εδαφικών ελατηρίων για τη Θέσεις 2
(βελτιωµένο έδαφος)

L
(m)
15
20
25
30
35

d=80cm
115
137
161
194
226

Kv(MPa/m)
100
120
124
132
150
160
178
191
210
224
251
271

150
140
172
208
246
295

Στις τιµές που δίνονται παραπάνω είναι απαραίτητο να γίνει αποµείωση, ώστε να
ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση των πασσάλων στην οµάδα.
Όλες οι αποµειώσεις των ελατηριακών σταθερών γίνονται σύµφωνα µε το DIN1054.
Οριζόντια Ελατήρια
Η αποµείωση της σταθεράς του οριζόντιου ελατηρίου γίνεται σύµφωνα µε τη σχέση:
kh,I = αi1,33 · kh,
για l/L ≥ 4
(εξ. 2.17)
·
kh,I = αi kh,
για l/L ≤ 2
όπου:
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l
L

το µήκος του πασσάλου
το ελαστικό µήκος, για το οποίο ισχύει:

 EI 
L=

 kh ⋅ D 

0,25

(εξ. 2.18)

όπου:
EI
η καµπτική δυσκαµψία
D

η διάµετρος

Για ενδιάµεσες τιµές του λόγου l/L γίνεται γραµµική παρεµβολή.
Ο συντελεστής αi δίνεται από τη σχέση:
αi = αL · αQ
(εξ. 2.19)
όπου οι συντελεστές αL και αQ σύµφωνα µε τα σχήµατα 2.7 και 2.8 και εξαρτώνται
από τη διάταξη των πασσάλων στην οµάδα και τις αποστάσεις αυτών µεταξύ τους.

Σχήµα 2.7: Υπολογισµός συντελεστών αL και αQ για την αποµείωση της οριζόντιας
ελατηριακής σταθεράς κατά DIN1054.

Σχήµα 2.8: Αποµειωτικός συντελεστής αi για κάθε πάσσαλο στην οµάδα ανάλογα µε
την φόρτιση και τη θέση του στην οµάδα

Κατακόρυφα Ελατήρια Αιχµής
Η αποµείωση της σταθεράς του κατακόρυφου ελατηρίου γίνεται σύµφωνα µε τη
σχέση:
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K v,g =

K v,I
Rs

(εξ. 2.20)

όπου:
Kv,g
κατακόρυφη ελατηριακή σταθερά για πάσσαλο εντός οµάδας
Kv,i
κατακόρυφη ελατηριακή σταθερά για µεµονωµένο πάσσαλο
Rs

συντελεστής αποµείωσης που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα
Πίνακας 2.8: Συντελεστής αποµείωσης Rs

2.4. Προµελέτη
Στη φάση αυτή έγιναν απλοί υπολογισµοί, κύριως στο χέρι, ώστε να γίνει µια πρώτη
εκτίµηση των µελών και των διατοµών που απαιτούνται. Στη συνέχεια έγιναν και
επιλύσεις για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του φορέα µε τις διάφορες
αλλαγές. Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά βήµατα που οδήγησαν στη µόρφωση
του τελικού µοντέλου.
Εφέδρανα
Για αυτή τη φάση των υπολογισµών θεωρήθηκε ένα µέσο µέτρο διάτµησης
G=1200kPa.
Με τη βοήθεια του λογισµικού υπολογίστηκε προσεγγιστικά η µάζα του ενός
ανοίγµατος της ανωδοµής στα 6520kN.
Θεωρώντας ότι η γέφυρα στηρίζεται σε 4 –πακτωµένα στη βάση τους- εφέδρανα
προκύπτει ότι η συνολική δυσκαµψία κατά x της γέφυρας είναι
Ktot = 4 · Kεφ
Και εποµένως η θεµελιώδης ιδιοπερίοδος θα είναι

T = 2π

m
K tot
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Μετά από δοκιµές για τις διαστάσεις των εφεδράνων, µε κριτήριο τη διατµητική
παραµόρφωσή τους, προέκυψε ότι για εφέδρανα διαστάσεων 600mm x 600mm x
(10x15)mm προκύπτει:
Kεφ = (bx·by·G)/h = (0,6·0,6·1200)/(10·0,015) = 2880kN/m
Ktot = 4·Kεφ = 4·2880 = 11520kN/m
T = 2π(652/11520)0,5 = 1,5sec > Tc
Από το φάσµα του Ευρωκώδικα έχουµε
Sa = ag·S·η·2,5·Tc/T = 0,255·10·0,8·1,12·2,5·0,8/1,5 = 3,05m/s2
Fx = m·Sa = 652·3,05 ≈ 1990kN
δx = Fx/Ktot = 1990/11520 = 0,173m →
δxd = 1,5·δx = 0,259m
γ = δxd/h = 0,259/0,150 = 1,73 < 2
∆οκός Έδρασης
Κρίσιµο µέγεθος για τη διαστασιολόγηση της δοκού έδρασης αναµένεται να είναι η
ροπή στην ακραία διατοµή του βάθρου, καθώς λαµβάνει ως δύναµη στην άκρη του
προβόλου, που σχηµατίζεται στο άκρο της, το 1/4 του φορτίου της ανωδοµής. Αφού
επιλέχθηκε η διατοµή της δοκού, υπολογίστηκε προσεγγιστικά ο απαιτούµενος
οπλισµός για κάποια µήκη του ακράιου προβόλου, και τελικώς διαπιστώθηκε ότι ο
πρόβολος αυτός δεν µπορεί να ξεπερνάει σε µήκος τo 1,5m.
Η διατοµή της δοκού φαίνεται στο επόµενο σχήµα.

Εικόνα 2.1: ∆ιατοµή δοκού έδρασης

Βάθρο
Οι πρώτες προσεγγίσεις του µοντέλου ακολούθησαν τη γενική διάταξη για το
µεσόβαθρο που είχε επιλεγεί στην προηγούµενη διπλωµατική. Έτσι το βάθρο αρχικά
προσωµοιώθηκε ως τοιχείο, διαστάσεων 12m·1,5m, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα.

Εικόνα 2.2: ∆ιατοµή µεσοβάθρου (τοιχείο)
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Ο περιορισµός όµως ως προς το ελεύθερο µήκος της δοκού έδρασης οδηγούσε σε
πλατύτερη διατοµή για το βάθρο. Αυτό σήµαινε ότι το βάθρο θα γινόταν πολύ
µεγαλύτερο, κάτι που όµως δεν απαιτούνταν λόγω της εντατικής κατάστασής του.
Ακόµα, σε ότι αφορά τον οπλισµό του, ο οπλισµός που προέκυπτε για την κάλυψη
της απαίτησης του ελάχιστου οπλισµού (1% της διατοµής) ήταν πολύ µεγαλύτερος
από τονν απαιτούµενο για την όπλιση της διατοµής λόγω της έντασης που λάµβανε.
Έτσι η λύση αυτή κρίθηκε αντιοικονοµική και απορρίφθηκε.
Σε επόµενο στάδιο επιλέχθηκε η µετάβαση σε ένα βάθρο µε υποστυλώµατα. Αυτό
αρχικά έγινε µε 4 κυκλικά υποστυλώµατα διατοµής 1,6m. Από την πρώτη κιόλας
ανάλυση παρατηρήθηκε, ότι λόγω της γεωµετρίας του βάθρου και καθώς τα
εφέδρανα δεν είναι µοιρασµένα στο µήκος της δοκού έδρασης, αλλά συγκεντρωµένα
στα δύο άκρα της –ένα κάτω από το πέρας κάθε κύριας δοκού που συντρέχει στο
µεσόβαθρο- το µεγαλύτερο ποσοστό της έντασης από την αναδοµή µεταφερόταν στα
δύο ακραία υποστυλώµατα, ενώ τα δύο µεσαία µοιράζονταν ένα µικρό ποσοστό
αυτής. Συνεπώς, αποφασίστηκε το βάθρο να αποτελείται από 3 υποστυλώµατα, εκ
των οποίων και πάλι τα δύο ακραία θα λάµβαναν το µεγαλύτερο ποσοστό της
έντασης, και το µεσαίο θα λειτουργούσε κυρίως ως ενδιάµεση στήριξη για τη δοκό
έδρασης.
Στη συνέχεια έγιναν δοκιµές µε τη βοήθεια του προγράµµατος για τον καθορισµό των
τελικών αποστάσεων και της διαµέτρου των βάθρων αυτών. Οι επιλύσεις
επικεντρώθηκαν σε 3 υποστυλώµατα µε διάµετρο περίπου 1,6m και απόσταση
µεταξύ τους περί τα 5m. Η βελτιστοποίηση που έγινε στη συνέχεια για την
οριστικοποίηση αυτών των µεγεθών εξαρτήθηκε κυρίως από τα υπολογιζόµενα
ποσοστά οπλισµού.
Οµάδα Πασσάλων
Μέσω απλών υπολογισµών έγινε µια πρώτη εκτίµηση για τις απαιτήσεις στην
πασσαλοοµάδα. Έτσι, και σύµφωνα και µε τα παραπάνω, υπολογίστηκαν:
Η συνολική δύναµη του σεισµού από της ανωδοµή είναι:
Fx,tot = 2·Fx = 2·1990 = 3980kN
→ Mbase = Fx,tot·Hβάθρου = 3980·10 = 39800kNm → 45000kNm
Επίσης, η πασσαλοοµάδα λαµβάνει από ίδια βάρη (αµελώντας το µέρος των κινητών
για το συνδυασµό των οιωνεί µόνιµων φορτίων):
N = 2·G = 2·6520 = 13040kN → 15000kN
Θεωρώντας αποστάσεις µεταξύ των πασσάλων S=3·D και διάµετρο της διατοµής
των πασσάλων D=1,2m προκύπτει:
S=3·D = 3·1,2 = 3,6m.
Έτσι υπολογίζονται παρακάτω οι δυνάµεις που αντιστοιχούν στους πασσάλους της
οµάδας για τα φορτία αυτά:
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P=

•

N M ⋅ s max
±
n
∑ s2

Οµάδα 12 πασσάλων

15000
45000 ⋅ 3, 6
+
= 2812,5kN
12
8 ⋅ 3, 62 + 4 ⋅ 02
15000
45000 ⋅ 3, 6
P min =
−
= −312,5kN
12
8 ⋅ 3, 62 + 4 ⋅ 02
P max =

Εικόνα 2.3: ∆ιάταξη 12 πασσάλων

•

Οµάδα 8 πασσάλων

P max =

15000 45000 ⋅1,8
+
= 5000kN
8
8 ⋅1,82

 3, 6 
45000 ⋅ 

15000
 2  = 138, 9kN
P min =
−
2
8
 3, 6 
8⋅

 2 

Εικόνα 2.4: ∆ιάταξη 8 πασσάλων
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η οµάδα των 8 πασσάλων λειτουργεί καλύτερα από
την οµάδα των 12 πασσάλων. Βέβαια οι παραπάνω πράξεις περιλαµβάνουν αρκετές
παραδοχές και απλοποιήσεις (όπως το γεγονός ότι έχει αµεληθεί το ίδιο βάρος του
βάθρου και του κεφαλόδεσµου, τόσο στον υπολογισµό των εντάσεων όσο και στον
υπολογισµό των σεισµικών δράσεων).
Για την επιβεβαίωση των παραπάνω συµπερασµάτων έγιναν επίλύσεις και στον
υπολογιστή, από τις οποίες επιβεβαιώθηκε ότι καλύτερη λύση αποτελεί η οµάδα των
8 πασσάλων. Για την επιλογή της τελικής διάταξης των πασσάλων στην οµάδα, του
µήκους τους και της διαµέτρου τους υπήρχαν δύο βασικά κριτήρια:
•

•

Το µήκος του πασσάλου να είναι τέτοιο, ώστε να προσφέρει την απαιτούµενη
φέρουσα ικανότητα για τα φορτία αστοχίας, όπου ο συντελεστής ασφαλείας
είναι δυσµενέστερος (FS=2).
Για την επιλογή της διατοµης των πασσάλων επιδιώχθηκε ο απαιτούµενος
οπλισµός να καλύπτει τις απαιτήσεις του ελάχιστου.

Από αυτή τη φάση προέκυψαν:
απαιτούµενο µήκος
απαιτούµενη διάµετρος

L≈30m
D=1,0-1,2m

Κεφαλόδεσµος
Σε αυτή τη φάση της διαστασιολόγησης επιλέχθηκε το πάχος του κεφαλόδεσµου να
είναι 2m, και αυτό να ελεχθεί στην τελική διαστασιολόγηση από τους ελέγχους σε
διάτρηση µε τα τελικά µεγέθη και τις τελικές διαστάσεις των µελών που συντρέχουν
σε αυτών.

2.5. Αλλαγές στο υφιστάµενο προσοµοίωµα
Χιαστί Σύνδεσµοι Τόξου
Λόγω της αλλαγής του εδάφους θεµελίωσης οι στηρίξεις του φορέα έγιναν πιο
ενδόσιµες. Αυτό, καθώς και η αλλαγή της διάταξης του βάθρου, είχε ως αποτέλεσµα
την ανάπτυξη µεγαλύτερων εντατικών µεγεθών στην ανωδοµή. Για το λόγο αυτό,
πριν την τελική διαστασιολόγηση έγινε έλεγχος της µεταλλικής ανωδοµής.
∆ιαπιστώθηκε ότι οι χιαστί σύνδεσµοι δυσκαµψίας στο τόξου πλέν αστοχούσαν για
κάποιες από τις προαναφερθείσες φορτίσεις. Για την αντιµετώπιση αυτού, έγινε
αλλαγή στο πάχος του συνδέσµου από 6,3mm σε 8mm.
CHS 139,7-6,3

→

CHS 139,7-8

Προσαρµογή στα µήκη λυγισµού
Τα µήκη λυγισµού των µελών του τόξου είχαν ήδη υπολογιστεί στο προηγούµενο
µοντέλο. Στο σηµείο αυτό γίνεται µια προσαρµογή των µηκών λυγισµού και των
υπόλοιπων µελών της µεταλλικής ανωδοµής, ώστε να εξασφαλιστεί η πραγµατική
συµπεριφορά των µελών αυτών στο πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων. Έτσι
τέθηκαν:
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Πίνακας 2.8: Κρίσιµα µήκη λυγισµού µεταλλικών µελών

Μέλος

Αλλαγές

Σχόλια
Για τα κεντρικά µέλη του τόξου
που εξασφαλίζινται από τους
χιαστί συνδέσµους

Τόξο

Εκτός επιπέδου

Lcr/L = 1

Κύρια ∆οκός

Περί τον κύριο άξονα
Περί τον δευτερεύοντα
άξονα
Περί τον κύριο άξονα
Περί τον δευτερεύοντα
άξονα

Lcr/L = 1
Lcr/L
= Θεωρείται ότι κάθε διαδοκίδα
0,0625
προσφέρει εξασφάλιση
Lcr/L = 1
Οι διαδοκίδες εξασφαλίζονται
Lcr/L = 10-5
από το σύµµικτο κατάστρωµα
Οι διαδοκίδες εξασφαλίζονται
Ltb/L = 0,1
από το σύµµικτο κατάστρωµα

∆ιασοκίδες

Στρεπτοκαµπτικός

2.6. Προσοµοίωση Σύµµικτου Καταστρώµατος
Σαν τελευταίο στάδιο αυτής την ενότητας, και πριν την οριστική µελέτη, έγινε
διερεύνηση για την ορθότερη προσοµοίωση του σύµµικτου καταστρώµατος.
Στα περισσότερα προγράµµατα πεπερασµένων στοιχείων για ανάλυση δεν είναι
εύκολη, ή δυνατή, η προσοµοίωση σύµµικτων πλακών. Η µεθοδολογία που συχνά
ακολουθείται είναι η επιβολή των φορτίων της πλάκας απευθείας στις διαδοκίδες και
η τοποθέτηση της πλάκας στο µοντέλο, αποτελούµενη από αβαρές σκυρόδεµα,
κυρίως για την εξασφάλιση της διαφραγµατικής λειτουργίας του καταστρώµατος,
χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα για την θέση αυτής έκκεντρα ως προς τα
υπόλοιπα µέλη.
Στη διερεύνηση που έγινε διαπιστώθηκε ότι αυτή η µέθοδος προσοµοίωσης µπορεί
να οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των µελών.
Χαρακτηριστική συνέπεια στο προσοµοίωµα που εξετάζεται εδώ, ήταν η µεγάλη
δυστένεια της πλάκας να επικρατεί έναντι της δυσκαµψίας των δοκών και διαδοκίδων
του καταστρώµατος, οδηγώντας σε αλλοίωση των αξονικών δυνάµεων των µελών.
Ως συνέπεια των παραπάνω, εµφανίζονταν δύο ενδιαφέροντα φαινόµενα στο φορέα:
•

•

Οι διαδοκίδες φαίνονταν να αστοχούν λόγω στρεπτοκαµπτικού λυγισµού στο
µέσον τους, καθώς, ενώ κανονικά στο µέσο του ανοιγµατός τους η κύρια
ένταση θα ήταν καθαρή κάµψη λόγω των φορτίων της πλάκας (σηµειώνεται
ότι οι διαδοκίδες είναι αµφιέρειστες), τώρα λάµβαναν πέρα από την καµπτική
ροπή και µία µεγάλη θλιπτική δύναµη που οδηγούσε σε αστοχία τους.
Ένα σηµαντικό µέρος της λειτουργίας την κύριας δοκού ως ελκυστήρας του
τόξου αναιρούνταν, και υπό κάποιες ιδιαίτερα δυσµενείς φορτίσεις
εµφανιζόταν η δοκός ακόµα και να θλίβεται.

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων, η πλάκα στο δικό µας µοντέλο
έχει τοποθετηθεί στην πραγµατική της θέση, ενώ η εξασφάλιση της σύµµικτης
λειτουργίας της µε της δοκούς του καταστρώµατος έγινε µε τη βοήθεια άκαµπτων
δοκών, που συνέδεαν την πλάκα µε τις διαδοκίδες σε όλο το µήκος τους. Επιπλέον,
προστέθηκαν στις ιδιότητες της διατοµής της πλάκας κατάλληλοι πολλάπλασιαστές
για την καλύτερη προσοµοίωση της πραγµατικής της συµπεριφοράς, όπως είναι η
σχεδόν µηδενική αντοχή της σε εφελκυσµό.
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Για την άµεση σύγκριση των δύο µεθοδολογιών, φτιάχτηκε ένα προσοµοίωµα µε της
υπό µελέτη γέφυρας, η οποία φορτίστηκε µη-γραµµικά υπό τα ίδια βάρη της, και µε
τη διόρθωση µόνο στο πρώτο άνοιγµα. Παρακάτω, φαίνονται εικόνες από τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης, στις οποίες φαίνονται και οι έντονες διαφορές στις δύο
µεθόδους προσοµοίωσης. Επίσης παρατίθεται και το τελικό µοντέλο.

ο

ο

Εικόνα 2.5: Μοντέλο Ανάλυσης (1 άνοιγµα µε διόρθωση, 2 χωρίς διόρθωση)

Εικόνα 2.6: Αποτελέσµατα Ανάλυσης: Αξονικές δυνάµεις στις χαλύβδινες δοκούς του
καταστρώµατος
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ο

Εικόνα 2.7: Αποτελέσµατα για το 1 άνοιγµα
K.∆.
Nmax
= 1230kN

ο

Εικόνα 2.8: Αποτελέσµατα για το 2 άνοιγµα
K.∆.
Nmax
= 781kN
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3 Οριστική Μελέτη Μεσοβάθρου
Μετά την ολοκλήρωση της προµελέτης, και την βοήθεια αναλύσεων µε στόχο την
επιλογή διατοµών και διαστάσεων για τα µέλη της θεµελίωσης που να οδηγούν στον
κατά το δυνατό βέλτιστο σχεδιασµό του µεσοβάθρου, έγινε η οριστική
διαστασιολόγησή του. Παρακάτω αναφέρονται τα τελικά µεγέθη για τα οποία έγινε η
διαστασιολόγηση. Επίσης, για το στάδιο αυτό, καθώς και για τις µετέπειτα µηγραµµικές αναλύσεις, τα ακρόβαθρα, που λείπουν από το παρόν µοντέλο,
προσοµοιώθηκαν µε ισοδύναµα ελάτήρια στις βάσεις των εφεδράνων.
Ακρόβαθρα
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενη κεφάλαιο, για την προµελέτη του µεσοβάθρου
τα ακρόβαθρα είχαν αφαιρεθεί από το προσοµοίωµα, και είχαν τοποθετηθεί
πακτώσεις στις βάσεις των τεσσάρων εφεδράνων των δύο ακροβάθρων. Σε αυτό το
σηµείο και για όλες τις υπόλοιπες αναλύσεις, όπου απαιτούνταν η κατά το δυνατόν
ακριβέστερη προσµοίωση της συµπεριφοράς όλης της γέφυρας, οι πακτώσεις αυτές
αντικαταστάθηκαν µε ισοδύναµα ελατήρια, που προσοµοιώνουν την συµπεριφορά
των ακροβάθρων.
Για τον υπολογισµό των ελατηρίων αυτών, λήφθηκαν υπόψη τα ακρόβαθρα που
είχαν µελετηθεί σε επίπεδο προµελέτης για την αρχική γέφυρα Στρυµώνα µε
αµφιέρειστους φορείς από προκατασκευασµένες προεντεταµένες δοκούς από
σκυρόδεµα, η οποία χρησιµοποιήθηκε ως βάση για την ανάπτυξη των γεφυρών που
θα µελετηθούν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΘΑΛΗΣ. Καθώς το
έδαφος στις θέσεις θεµελίωσης των ακροβάθρων είναι σηµαντικά καλύτερο από αυτό
στη θέση θεµελίωσης του µεσοβάθρου, και ένα µεγάλο µέρος της διαστασιολόγησης
των ακροβάθρων εξαρτάται και από την προσοµοίωση των δράσεων των γαιών,
θεωρήθηκε ότι τα αρχικά ακρόβαθρα δε θα παρουσίαζαν σηµαντικές διαφορές ως
προς τη διαστασιολόγηση και τη συµπεριφορά τους από αυτά που θα σχεδιάζονταν
για την παρούσα µεταλλική γέφυρα.
Παρακάτω φαίνεται το προσοµοίωµα του ακροβάθρου. Το ακρόβαθρο αποτελείται
από:
Οµάδα Πασσάλων

Οµάδα 3x4 πάσσαλοι
Μήκος:
L=50m
∆ιατοµή:
D=1,5m
Αποστάσεις: sx=4,5m
sy=3,75m

Κεφαλόδεσµος

∆ιαστάσεις:
Πάχος:

Μπροστινό Μέτωπο Βάθρου

Πλάτος:
13,55m
Ολικό Ύψος: 8,75m

Πτερυγότοιχοι

Μήκος:
Ύψος:

11,3m x 13,55m
1,8m

4,45m
8,75m
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Εικόνα 3.1: Όψη ακροβάθρου κατά x

Εικόνα 3.2: Όψη ακροβάθρου κατά y
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Εικόνα 3.3: Προσοµοίωµα στο SAP2000

Για τον υπολογισµό των ελατηριακών σταθερών ασκήθηκαν στο προσοµοίωµα
δυνάµεις στις διευθύνσεις x, y και z σε ξεχωριστές φορτίσεις και υπολογίστηκε η
µετατόπιση στην αντίστοιχη διεύθυνση στον κόµβο ή τους κόµβους αναφοράς. Έτσι
προέκυψαν:
∆ιεύθυνση x
Επιβλήθηκε κατανεµηµένο φορτίο συνολικής δύναµης Px=2250kN (125kN/κόµβο, σε
συνολικά 18 κόµβους) στη νοητή ευθεία που τοποθετούνται τα εφέδρανα, και
υπολογίστηκε από το πρόγραµµα η µετάθεση κατά x αυτής της ευθείας λόγω της
φόρτισης.
Προέκυψε µετατόπιση ux=0,0026m. Άρα

Kx =

Px 2250kN
=
= 865385kN / m ≈ 860000kN / m
u x 0, 0026m
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Άρα στη βάση καθενός από τα δύο εφέδρανα του ακροβάθρου αντιστοιχεί ελατήριο
κατά x, µε σταθερά Κx=430000kN/m.

Εικόνα 3.4: Φόρτιση Px

∆ιεύθυνση y
Επιβλήθηκε κατανεµηµένο φορτίο συνολικής δύναµης Py=1500kN (100kN/κόµβο, σε
συνολικά 15 κόµβους) και υπολογίστηκε από το πρόγραµµα η µετάθεση κατά y της
νοητής ευθείας επιβοολής του κατανεµηµένου φορτίου.
Προέκυψε µετατόπιση uy=0,0045m. Άρα

Ky =

Py
uy

=

1500kN
= 333482kN / m ≈ 330000kN / m
0, 0045m

Άρα στη βάση καθενός από τα δύο εφέδρανα του ακροβάθρου αντιστοιχεί ελατήριο
κατά y, µε σταθερά Κy=165000kN/m.

Εικόνα 3.5: Φόρτιση Py

∆ιεύθυνση z
Για τη διεύθυνση z θεωρήθηκε ότι η κατακόρυφη δυσκαµψία του ακροβάθρου είναι
περίπου ίση µε τη συνολική δυσκαµψία των κατακόρυφων ελατηρίων των
πασσάλων. Έτσι:
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K z = 12 ⋅ K z ,πασ . = 12 ⋅ 400000 = 4,8 ⋅106 kN / m
Άρα στη βάση καθενός από τα δύο εφέδρανα του ακροβάθρου αντιστοιχεί ελατήριο
κατά z, µε σταθερά Κz=2400000kN/m.
Στροφικά Ελατήρια
Τέλος,
για
τη
στροφική
δυσκαµψία
των
ακροβάθρων
θεωρήθηκε
Krx=Kry=Krz=1000000kNm στη βάση κάθε εφεδράνου, χωρίς την υλοποίηση
περαιτέρω υπολογισµών.
Οριστική ∆ιαστασιολόγηση
Από τις αναλύσεις της προµελέτης προέκυψαν οι οριστικές διατοµές των µελών,
όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω, και για τις οποίες έγινε η τελική ανάλυση και
διαστασιολόγηση.
Πάσσαλοι

Οµάδα 8 πασσάλων (2x4)
D=1,00m
L=28m

Κεφαλόδεσµος

∆ιαστάσεις: 14,75m x 5,40m x 2m

Βάθρο

3 Υποστυλώµατα
D=1,5m
Απόσταση µεταξύ αυτών: 6,375m

∆οκός Έδρασης

bmax=3m
bmin=2m
h=1,5m

Εφάδρανα

600mm x 700mm
Στρώσεις: 10x15mm
αγκυρούµενα

Εικόνα 3.6: Κάτοψη οµάδας πασσάλων - Κεφαλόδεσµου
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Εικόνα 3.7: ∆ιατοµή ∆οκού Έδρασης

Εικόνα 3.8: Τελική ∆ιάταξη Μεσοβάθρου
Όψη y-y

Εικόνα 3.9: Τελική ∆ιάταξη Μεσοβάθρου
Όψη x-x
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Εικόνα 3.10: Τελικό Προσοµοίωµα κατασκευής

Για όλα τα µέλη, η διαστασιολόγηση γίνεται µε βάση της φορτίσεις που αναφέρθηκαν
στο προηγούµενο κεφάλαιο και σύµφωνα µε τις διατάξεις των EC2 και EC8.
Για τον υπολογισµό του διαµήκους οπλισµού κυκλικών διατοµών χρησιµοποιήθηκε η
παρακάτω σχέση, που δίνεται στη βιβλιογραφία:

ωtot = ( 3, 758 + 1,138 ⋅ν d + 3, 468 ⋅ν d2 − 5, 781 ⋅ν d3 ) ⋅ µ d + 1, 37 ⋅ν d2 − 1, 228 ⋅ν d − 0, 083
(εξ.3.1)
όπου:

νd =

Nd
, θεωρώντας τα θλιπτικά φορτία µε θετικό πρόσηµο
π ⋅ r 2 ⋅ f cd

µd =

Md
2 ⋅ π ⋅ r 3 ⋅ f cd

ωtot =

As ,tot f yd
⋅
Ac f cd

Για το διαµήκη οπλισµό
νοµογράφηµα του Tafel 2a.

των

υπόλοιπων

διατοµών

χρησιµοποιήθηκε

το

Σε ότι αφορά τον εγκάρσιο οπλισµό των διατοµών, για τα µεν στοιχεία στα οποία δεν
υπάρχουν απαιτήσεις πλαστιµότητας η διαστασιολόγηση έγινε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του EC2 για όπλιση έναντι διάτµησης (EC2-1, §6.2). Για τα δε µέλη στα
οποία υπάρχουν απαιτήσεις µεγάλης πλαστιµότητας, ο υπολογισµός του εγκάρσιου
οπλισµού έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του EC8 (EC8-2, §6.2.1.2), στις οποίες
ορίζονται:
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ωwd = ρ w ⋅ f yd / f cd

(εξ.3.2)

sl ,max = min(6 ⋅ Dl ; 1 5 ⋅ Dc )

(εξ.3.3)

ωwd ≥ max(1, 4 ⋅ ωw,req ; ωw,min )

(εξ.3.4)

ωw,req =

f yd
Ac
⋅ λ ⋅ν d + 0,13 ⋅
( ρl − 0, 01)
Acc
f cd

(εξ.3.5)

Πίνακας 3.1: Τιµές λ και ωw,min

Σεισµική Συµπεριφορά
Υψηλή Πλαστιµότητα

λ
0,37

ωw,min
0,18

3.1. Πάσσαλοι
Για την τελική διάταξη των πασσάλων υπολογίστικαν οι ελατηριακές σταθερές
καθ’ύψος των πασσάλων, θεωρώντας θετικές τις µετατοπίσεις κατά +x και +y για τις
αποµειώσεις. Η θεµελίωση του µεσοβάθρου αρχίζει σε στάθµη -1,5m από τη στάθµη
του φυσικού εδάφους. Συνυπολογίζοντας τα 2m ύψος του κεφαλόδεσµου, προκύπτει
ότι οι πάσσαλοι εκτίνονται από τη στάθµη -3,5m έως τη στάθµη -31,5m.
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Οριζόντια Ελατήρια (Kx και Ky)
Βάθος
H (m)

Σταθερά Ελατηρίου
Kh=D·L·Kh
(πιν. 2.6)
(kN/m)

K h = 20000kN / m3

Αποµείωση
(εξ. 2.17-2.19, σχ. 2.7)

Αποµειωµένη Σταθερά Ελατηρίου

K h ,i = α i1,33 ⋅ K h = 0, 751,33 ⋅ 20000

K h* = 1 ⋅1 ⋅ 20000 = 20000kN / m

 EI 
L=

 kh ⋅ D 

0-24

0,25


6 π ⋅1
 30 ⋅10 ⋅
64
=
 20000 ⋅1










0,25

= 13641,5kN / m3

= 2,929

K h*,i = 1⋅1⋅13641,5 = 13641,5kN / m

l
28
=
= 9,56 ≥ 4
L 2,929
K h = 25000kN / m3

K h ,i = α i1,33 ⋅ K h = 0, 751,33 ⋅ 25000

K h* = 1 ⋅1 ⋅ 25000 = 25000kN / m

 EI 
L=

 kh ⋅ D 

24-28

0,25


6 π ⋅1
 30 ⋅10 ⋅
64
=
 25000 ⋅1










0,25

= 17051,9kN / m3

= 2, 77

K h*,i = 1⋅1⋅17051,9 = 17051,9kN / m

l
28
=
= 10,11 ≥ 4
L 2, 77
K h = 30000kN / m3

28-34

K h ,i = α i1,33 ⋅ K h = 0, 751,33 ⋅ 30000

K h* = 1 ⋅1 ⋅ 30000 = 30000kN / m

 EI 
L=

 kh ⋅ D 

0,25


6 π ⋅1
 30 ⋅10 ⋅
64
=
 30000 ⋅1










0,25

= 20462, 2kN / m3

= 2, 647

K h*,i = 1⋅1⋅ 20462, 2 = 20462, 2kN / m

l
28
=
= 10,58 ≥ 4
L 2, 647
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Υπολογισµός Συντελεστή αi
aL=4m
aQ=4,25m

→
→

aL/D=4
aQ/D=4,25

→
→

αL=0,75
αQA=αQZ=1,0

Άρα, σύµφωνα µε το σχήµα 2.8, για τους πασσάλους της πρώτης σειράς είναι
αi=1· αQA=1
και για όλους τους υπόλοιπους είναι
αi=αL·αQA=0,75.
Κατακόρυφα Ελατήρια (Kz)
Για µήκος πασσάλου L=28m και διάµετρο D=1m προκύπτει από τον πίνακα 2.7
Kv=197,2MN/m.
Από τον πίνακα 2.8 υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή για
L/B=28m/1m=28
e/B=4m/1m=4 (λήφθηκε το δυσµενέστερο)
n=8
ο συντελεστής Rs=4. Έτσι προκύπτει
Kv,g=197,2/4=49,3MN/m=49300kN/m
για κάθε πάσσαλο.

3.1.1. Φέρουσα Ικανότητα
Από τους σεισµικούς συνδυασµούς φορτίσεων προέκυψε Pmax=-3064,50kN και Pmin=894,94kN<0. Ως προς τη Φέρουσα Ικανότητα των πασσάλων έχουµε:
για σεισµικά φορτία

FS=1,3 → Pd=FS·Pmax=1,3·3064,50=3983,84kN

Από τους συνδυασµούς φορτίσεων σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας προέκυψε
Pmax=-3483,89kN και Pmin=-2434,36kN<0. Ως προς τη Φέρουσα Ικανότητα των
πασσάλων έχουµε:
για φορτία σε Ο.Κ.Α.

FS=2,0 → Pd=FS·Pmax=2,0·3483,89=6967,77kN

Από τα δεδοµένα της εδαφικής στρωµατογραφίας της γεωτεχνικής έκθεσης και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του DIN1054 προκύπτει η Φέρουσα Ικανότητα πασσάλων
µε διάµετρο D=1,00m όπως φαίνεται παρακάτω:
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Σχήµα 3.1: Φέρουσα ικανότητα πασσάλου διατοµής Ø100

Για βάθος H=-31,5m η φέρουσα ικανότητα είναι 9350kN, ενώ φαίνεται ότι για βάθη
µικρότερα των 31m η φέρουσα ικανότητα πέφτει απότοµα σε τιµές κάτω των 7000kN,
που απαιτούνται για την παρούσα γέφυρα.

3.1.2. ∆ιαµήκης Οπλισµός
Για την ορθή ένταση των πασσάλων δυσµενέστερη προέκυψε η φόρτιση x+0,3y+0,3z
(κύριως ο σεισµός στη διεύθυνση x). Επιλέχθηκε επικάλυψη c = 60mm.
Αξονική ∆ύναµη
Καµπτική Ροπή Μ2
Καµπτική Ροπή Μ3
Συνισταµένη Ροπή
Ανηγµένη Αξονική
Ανηγµένη Ροπή
ωtot
As,tot
Ποσοστό Οπλισµού
∆ιαµήκης Οπλισµός

PEd = -1137,73kN
M2 = 285,40kNm
M3 = 1414,31kNm
MEd = 1442,82kNm
νd = 0,108
µd = 0,138
ωtot = 0,339
As,tot = 78,5cm2
ρ = 1%
16Ø25
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Εικόνα 3.11: Κατανοµή Ροπών Μ2 στο
δυσµενέστερα φορτιζόµενο πάσσαλο
λόγω της φόρτισης x+0,3y+0,3z

Εικόνα 3.12: Κατανοµή Ροπών Μ3 στο
δυσµενέστερα φορτιζόµενο πάσσαλο
λόγω της φόρτισης x+0,3y+0,3z

3.1.3. Εγκάρσιος Οπλισµός
Ο οπλισµός διάτµησης προέκυψε από τις απαιτήσεις του EC8 για περίσφιγξη ως
εξής:
0,18
0,37

ωw,min
λ

π ⋅12
4
⋅ 0,37 ⋅ 0,109 + 0 = 0, 054
π ⋅ 0,8642
4
≥ max(1, 4 ⋅ 0, 054; 0,18) = 0,18

ωw,req

ωw, req =

ωw,dc

ωw,dc

20 /1,5
= 0, 0055
500 /1,15
sl max = min(6 ⋅ 25mm; 1 ⋅1000mm) = 150mm
5
2
Asp
88cm
= 0, 0055 ⋅
= 0,121 cm
sl
cm
4
Επιλέχθηκε Øsp=16mm → Asp=2cm2

ρ w = 0,18 ⋅

ρw
slmax
Asp/sl
Asp
sl
Εγκάρσιος Οπλισµός

άρα sl=15cm
Σπείρα Ø16/15cm µε Dsp=88cm

Η µέγιστη δρώσα τέµνουσα προέκυψε για το σεισµικό συνδυασµό 0,3x+y+0,3z
(κύριως ο σεισµός στη διεύθυνση y), ίση µε VEd=341,7kN. Προσεγγιστικά
υπολογίστηκε η διατµητική αντοχή της σπείρας για τον έλεγχο της επάρκειάς της.

VRd , s

50 kN 2
Asw
2 ⋅ 2cm2
cm = 714, 2kN ≥ V
=
⋅ z ⋅ f ywd =
⋅ ( 0,7 ⋅ 0,88m ) ⋅
Ed
0,15m
1,15
s
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Εικόνα 3.13: Οπλισµός πασσάλων

3.2. Κεφαλόδεσµος
3.2.1. ∆ιαµήκης Οπλισµός
∆ιεύθυνση 11 – Οπλισµός παράλληλος στον άξονα x
Για τη διεύθυνση 11 δυσµενέστερη προέκυψε η φόρτιση x+0,3y+0,3z (κύριως ο
σεισµός στη διεύθυνση x). Επιλέχθηκε επικάλυψη c = 60mm

→ d11 = h-c-Ø11/2 = 1m-0,06m-0,02m/2 = 1,93m.

Εικόνα 3.14: Κατανοµή µέγιστων τιµών της ροπής Μ11 λόγω της φόρτισης x+0,3y+0,3z

Εικόνα 3.15: Κατανοµή ελάχιστων τιµών της ροπής Μ11 λόγω της φόρτισης x+0,3y+0,3z
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Θετική Ροπή
Μ11,max = 3617,81kNm/m

µ Eds =

Μ11,max
b ⋅ d ⋅ f cd
2
11

=

3617,81kNm
2
1m ⋅1, 932 m 2 ⋅ 20000kN / m

= 0, 073
1,5

ω = 0,076

20MPa
f cd
1,5
As = ω ⋅ b ⋅ d ⋅
= 0, 076 ⋅100cm ⋅193cm ⋅
= 45cm 2 → Ø25/10 κάτω
500MPa
f yd
1,15
Αρνητική Ροπή
Μ11,min = -1058kNm/m

µ Eds =

Μ11,min
b ⋅ d ⋅ f cd
2
11

=

1058kNm
2
1m ⋅1, 932 m 2 ⋅ 20000kN / m

= 0, 021
1, 5

ω = 0,021

20MPa
f cd
1,5
As = ω ⋅ b ⋅ d ⋅
= 0, 021⋅100cm ⋅193cm ⋅
= 12,6cm 2 → Ø20/20 άνω
500
MPa
f yd
1,15
∆ιεύθυνση 22 – Οπλισµός παράλληλος στον άξονα y
Για τη διεύθυνση 22 δυσµενέστερες προέκυψαν οι φορτίσεις της Οριακής
Κατάστασης Αστοχίας.
d22 = h-c-Ø11-Ø22/2 = 1m-0,06m-0,02m-0,02m/2 = 1,91m.

Εικόνα 3.16: Κατανοµή µέγιστων τιµών της ροπής Μ22 λόγω των φορτίσεων σε Ο.Κ.
Αστοχίας
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Εικόνα 3.17: Κατανοµή ελάχιστων τιµών της ροπής Μ22 λόγω των φορτίσεων σε Ο.Κ.
Αστοχίας

Θετική Ροπή
∆υσµενής η Φόρτιση 6
Μ22,max = 3162,32kNm/m

µ Eds =

Μ 22,max
b ⋅ d ⋅ f cd
2
22

=

3162, 32kNm
2
1m ⋅1,91 m ⋅ 0,85 ⋅ 20000kN / m
2

= 0, 077

2

1,5

ω = 0,08

0,85 ⋅ 20MPa
f cd
1,5
As = ω ⋅ b ⋅ d ⋅
= 0, 08 ⋅100cm ⋅191cm ⋅
= 40cm 2 → Ø25/10 κάτω
500
MPa
f yd
1,15
Αρνητική Ροπή
∆υσµενής η Φόρτιση 2
Μ22,min = -2578,81kNm/m

µ Eds =

Μ 22,min
b ⋅ d ⋅ f cd
2
22

=

2578,81kNm
2
1m ⋅1,912 m 2 ⋅ 0,85 ⋅ 20000kN / m

= 0, 062
1,5

ω = 0,064

0,85 ⋅ 20MPa
f cd
1,5
As = ω ⋅ b ⋅ d ⋅
= 0, 064 ⋅100cm ⋅191cm ⋅
= 32cm2 → Ø25/15 άνω
500
MPa
f yd
1,15
Συγκεντρωτικά
Οπλισµός στη διεύθυνση x
Οπλισµός στη διεύθυνση y

Ø25/10 κάτω
Ø20/20 άνω
Ø25/10 κάτω
Ø25/15 άνω

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

50

Οριστική Μελέτη Μεσοβάθρου

3.2.2. Έλεγχος σε διάτρηση
Ο έλεγχος σε διάτρηση σύµφωνα µε τον EC2-1, §6.4 ∆ιάτρηση, γίνεται σε δύο
χαρακτηριστικές θέσεις: α) στην περίµετρο της διατοµής του υποστυλώµατος και β)
σε µια κρίσιµη περίµετρο που ορίζεται σε απόσταση 2d από την παρειά του
υποστυλώµατος. Εδώ ο έλεγχος θα γίνει µία φορά για τη µέγιστη αξονική δύναµη
που φέρνουν οι πάσσαλοι, και µία φορά για τη µέγιστη αξονική δύναµη των
υποστυλωµάτων του βάθρου.
d11=1,93m
d22=1,91m

→

d=(d11+d22)/2=1,92m →

2d=3,84m

Πάσσαλοι
Pmax=-3483,89kN (φόρτιση 8, στην κορυφή του πασσάλου 5)
α) Έλεγχος στην περίµετρο του πασσάλου

uo = 2 ⋅ π ⋅ R = 2 ⋅ π ⋅ 0,5m = 3,14m
e
0,5
= 1 + 0, 6 ⋅ π ⋅
= 1,1
D + 4⋅d
1 + 4 ⋅1,92
V
3, 484 MN
= β Ed = 1,1
= 0, 636 MPa
uo ⋅ d
3,14m ⋅1,92m

β = 1 + 0,6 ⋅ π ⋅
vEd

vRd ,max = 0,5 ⋅ν ⋅ f cd = 0,5 ⋅ 0,552 ⋅ 0,85
όπου




ν = 0, 6 ⋅ 1 −

20MPa
= 3,128MPa ≥ vEd
1,5

f ck 
20 

 = 0, 552
 = 0, 6 ⋅ 1 −
250 
 250 

β) Έλεγχος στην κρίσιµη περίµετρο

Εικόνα 3.18: Κρίσιµη περίµετρος για τη διατοµή του πασσάλου

u1 = 5, 28m + 4,92m + 8,53m = 18,73m
e
3,84
= 1 + 0, 6 ⋅ π ⋅
= 1,834
D + 4⋅d
1 + 4 ⋅1,92
V
3, 484 MN
= β Ed = 1,834
= 0,178MPa
18, 73m ⋅1,92m
u1 ⋅ d

β = 1 + 0, 6 ⋅ π ⋅
vEd
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vRd ,c = C Rd ,c ⋅ k ⋅ (100 ⋅ ρl ⋅ f ck )

1

≥ vmin = 0, 035 ⋅ k

3

3

2

1

⋅ f ck 2

όπου CRd,c=0,12

k = 1+

200
≤2→k =2
d (mm)

ρl1=0,0025,

ρl2=0,003

ρl = ρl1 ⋅ ρl 2 = 0, 0025 ⋅ 0, 003 = 0, 003
C Rd ,c ⋅ k ⋅ (100 ⋅ ρl ⋅ f ck )

vmin = 0, 035 ⋅ k

3

2

1

3

= 0,12 ⋅ 2 ⋅ (100 ⋅ 0, 003 ⋅ 20 )

1

3

⋅ f ck 2 = 0, 035 ⋅ 2 2 ⋅ 20

1

2

1

3

= 0, 436

= 0, 443 > 0, 436

vRd ,c = vmin = 0, 443MPa ≥ vEd
Άρα οι έλεγχοι ικανοποιούνται.
Υποστυλώµατα
Pmax=-9016kN (φόρτιση 8, στη βάση του 1ου υποστυλώµατος)
α) Έλεγχος στην περίµετρο του υποστυλώµατος

uo = 2 ⋅ π ⋅ R = 2 ⋅ π ⋅ 0,75m = 4,71m
e
0, 75
= 1 + 0, 6 ⋅ π ⋅
= 1,15
D + 4⋅d
1,5 + 4 ⋅1,92
V
9, 016 MN
= β Ed = 1,15
= 1,15MPa
4, 71m ⋅1,92m
uo ⋅ d

β = 1 + 0,6 ⋅ π ⋅
vEd

vRd ,max = 0,5 ⋅ν ⋅ f cd = 0,5 ⋅ 0,552 ⋅ 0,85

20MPa
= 3,128MPa ≥ vEd
1,5

β) Έλεγχος στην κρίσιµη περίµετρο

Εικόνα 3.19: Κρίσιµη περίµετρος για τη διατοµή του στύλου

u1 = 5,76m + 2 ⋅ 4,77m + 5, 40m = 20,70m

β = 1 + 0, 6 ⋅ π ⋅

e
4,59
= 1 + 0, 6 ⋅ π ⋅
= 1,942
D + 4⋅d
1,5 + 4 ⋅1,92
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vEd = β

52

VEd
9, 016 MN
= 1,942
= 0, 44 MPa
20, 70m ⋅1, 92m
u1 ⋅ d

vRd ,c = vmin = 0, 443MPa ≥ vEd
Άρα οι έλεγχοι ικανοποιούνται.

Εικόνα 3.20: Οπλισµός κεφαλόδεσµου

3.3. Στύλοι Μεσοβάθρου
3.3.1. ∆ιαµήκης Οπλισµός
Για την ορθή ένταση των υποστυλωµάτων του βαθρου δυσµενέστερη προέκυψε η
φόρτιση x+0,3y+0,3z (κύριως ο σεισµός στη διεύθυνση x). Επιλέχθηκε τα τρία
υποστυλώµατα να έχουν την ίδια όπλιση. Έτσι ο διαµήκης οπλισµός προέκυψε από
την εντατική κατάσταση του µεσαίου υποστυλώµατος, που λαµβάνει σηµατνικά
µικρότερη αξονική θλιπτική δύναµη, και η επίδραση της κάµψης είναι πιο έντονη.
Επίσης επιλέχθηκε επικάλυψη c = 50mm.

Εικόνα 3.21: Περιβάλλουσα ροπών Μ2 στους στύλους του µεσοβάθρου για τη φόρτιση
x+0,3y+0,3z
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Εικόνα 3.22: Περιβάλλουσα ροπών Μ3 στους στύλους του µεσοβάθρου για τη φόρτιση
x+0,3y+0,3z

Αξονική ∆ύναµη

PEd = -1111,47kN

Καµπτική Ροπή Μ2

M2 = 1010,28kNm

Καµπτική Ροπή Μ3

M3 = 5058,85kNm

Συνισταµένη Ροπή

MEd = 5158,74kNm

Ανηγµένη Αξονική

νd = 0,047

Ανηγµένη Ροπή

µd = 0,146

ωtot

ωtot = 0,420

As,tot

As,tot = 217,5cm2

Ποσοστό Οπλισµού

ρ = 1,2%

∆ιαµήκης Οπλισµός

45Ø25

3.3.2. Εγκάρσιος Οπλισµός
Ο εγκάρσιος οπλισµός προέκυψε από τις απαιτήσεις του EC8 για περίσφιγξη ως
εξής:
ωw,min
0,18
λ
0,37

π ⋅1,52

ωw,req

ωw,dc
ρw
slmax
Asp/sl
Asp
sl
Εγκάρσιος
Οπλισµός

500
1,15
4
⋅ 0,37 ⋅ 0, 047 + 0,13 ⋅
⋅ ( 0, 012 − 0, 01) = 0, 029
ωw,req =
2
20
π ⋅1,384
1,5
4
ωw,dc ≥ max(1, 4 ⋅ 0, 029; 0,18) = 0,18

20 /1,5
= 0, 0055
500 /1,15
sl max = min(6 ⋅ 25mm; 1 ⋅1500mm) = 150mm
5
2
Asp
138, 4cm
= 0, 0055 ⋅
= 0,190 cm
sl
cm
4
2
Επιλέχθηκε Øsp=16mm → Asp=2cm

ρ w = 0,18 ⋅

άρα sl=10cm
Σπείρα Ø16/10cm µε Dsp=138cm
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Η µέγιστη δρώσα τέµνουσα προέκυψε για το σεισµικό συνδυασµό 0,3x+y+0,3z
(κύριως ο σεισµός στη διεύθυνση y), ίση µε VEd=1112,95kN. Προσεγγιστικά
υπολογίστηκε η διατµητική αντοχή της σπείρας για τον έλεγχο της επάρκειάς της.

VRd , s

50 kN 2
Asw
2 ⋅ 2cm 2
cm = 1685kN ≥ V
=
⋅ z ⋅ f ywd =
⋅ ( 0, 7 ⋅1,384m ) ⋅
Ed
s
0,10m
1,15

Εικόνα 3.23: Οπλισµός στύλων µεσοβάθρου

3.4. ∆οκός Έδρασης
3.4.1. ∆ιαµήκης Οπλισµός
Ο διαµήκης οπλισµός της δοκού έδρασης υπολογίστηκε για θετικές και αρνητικές
τιµές της Μ3, ώστε να προκύψει ο κάτω και ο άνω οπλισµός αντίστοιχα, και για την
ακρότατη τιµή της ροπής Μ2, ώστε να προκύψει ο οπλισµός στις πλευρές της
διατοµής. Επιλέχθηκε επικάλυψη c = 50mm.
Κάτω Οπλισµός
Όσον αφορά τον κάτω οπλισµό της διατοµής, αυτός τοποθετήθηκε κατά τα 2/3 στην
κάτω πλευρά της διατοµής και κατά το 1/3 στα δύο κεκληµένα µέρη. Έτσι:

d=

2
1
2
1
⋅ d max + ⋅ dκεκλ . = ⋅1, 424 + ⋅1,196 = 1, 348m
3
3
3
3

Το µέγιστο ποσοστό οπλισµού προέκυψε από το σεισµικό συνδυασµό 0,3x+y+0,3z.
Μ3,max = 1774,11kNm
NM3,max = 876,11kN
MEd = Μ3,max- NM3,max·(d-h/2) = 1774,11-876,11·(1,348-1,5/2)=1243,19kNm

µ Eds =

Μ 3,max
b ⋅ d ⋅ f cd
2

=

1243,19kNm
2
3m ⋅1,3482 m 2 ⋅ 20000kN / m

= 0, 017
1,5

ω = 0,0172
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As =

1
⋅ (ω ⋅ b ⋅ d ⋅ f cd + N M 3,max ) =
f yd



20 ⋅103 kN 2
1
m


=
⋅ 0, 0172 ⋅ 3m ⋅1,348m ⋅
+ 876,11kN = 41, 61cm 2
kN
50


1,5
1,15 cm 2 

→ 14Ø20 κάτω → (2+2) Ø20 στις κεκλιµένες πλευρές, 10 Ø20 κάτω
Άνω Οπλισµός

d = 1, 424m
Το µέγιστο ποσοστό οπλισµού προέκυψε από τη φόρτιση 8 σε Ο.Κ. Αστοχίας.
Μ3,min = -9682,2kNm
NM3,min = 59,82kN
(αγνοήθηκε)
MEd = Μ3,min = 9682,2kNm

µ Eds =

Μ 3,min
b ⋅ d ⋅ f cd
2

=

9682, 2kNm
2
1, 5m ⋅1, 424 m 2 ⋅ 0,85 ⋅ 20000kN / m

= 0, 28

2

1,5

ω = 0,3391

0,85 ⋅ 20MPa
f cd
1,5
= 0,3391⋅150cm ⋅142, 4cm ⋅
= 188cm 2 → 60Ø20άνω
As = ω ⋅ b ⋅ d ⋅
500
MPa
f yd
1,15
Οπλισµός στις Πλάγιες Πλευρές

d = 2, 93m
Θεωρήθηκε ότι για κάµψη Μ2 ενεργοποιείτε µόνο ο οπλισµός που είναι
τοποθετηµένος στις δύο κάθετες πλευρές. Το µέγιστο ποσοστό οπλισµού προέκυψε
από το σεισµικό συνδυασµό x+0,3y+0,3z.
Μ2,max = 1743,94kNm
NM2,max = 627,39kN
MEd = Μ2,max- NM2,max·(d-h/2) = 1743,94-627,39·(2,93 -3/2)=846,9kNm

µ Eds =

Μ 2,max
b ⋅ d ⋅ f cd
2

=

846,9kNm
2
1m ⋅ 2,93 m 2 ⋅ 20000kN / m

= 0, 007

2

1, 5

ω = 0,007

As =

1
⋅ (ω ⋅ b ⋅ d ⋅ f cd + N M 2,max ) =
f yd



20 ⋅103 kN 2
1
m


=
⋅ 0, 007 ⋅1m ⋅ 2,93m ⋅
+ 627,39kN = 20, 7cm 2
50
kN


1,5
1,15 cm 2 

→ 7Ø20 σε καθεµία από τις δύο κάθετες πλευρές
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3.4.2. Οπλισµός ∆ιάτµησης
Vz
Για την δρώσα τέµνουσα κατά z κρίσιµη ήταν η φόρτιση 8 σε Ο.Κ. Αστοχίας.
VEd = 8579,23kN

VRd ,max = acw ⋅ bw ⋅ z ⋅ν 1 ⋅ fcd / 2 = 1⋅ 2, 2m ⋅1, 28m ⋅ 0,552 ⋅

0,85 ⋅ 20000 kN
1,5

m 2 / 2 = 8795kN > V
Ed

όπου z = 0,9·d = 0,9·1,424m = 1,28m
bw=2,2m
(θεωρήθηκε συντηριτικά ένα ενδιάµεσο πλάτος µεταξύ των 3m
και των 2m)
Επιλέχθηκε οµάδα συνδετήρων µε 8 σκέλη διατοµής Ø16 → Αsw=2cm2.

VEd = VRd , s =

2
Asw
8 ⋅ Asw
A
500 MPa
⋅ z ⋅ f ywd =
⋅1, 28m ⋅
→ sw = 0,19 cm
→ s = 10,5cm
cm
1,15
s
s
s

Vy
Για την δρώσα τέµνουσα κατά y κρίσιµη ήταν ο σεισµικός συνδυασµός x+0,3y+0,3z.
VEd = 624,39kN

VRd ,max = acw ⋅ bw ⋅ z ⋅ν 1 ⋅ fcd / 2 = 1⋅1m ⋅ 2, 637m ⋅ 0,552 ⋅

20000 kN
1,5

m 2 / 2 = 8248,5kN > V
Ed

όπου z = 0,9·d = 0,9·2,93m = 2,637m
Από τον οπλισµό για τη Vz διατίθεται ήδη 2Ø16/10,5, τα οποία επαρκούσαν.

VRd , s , prov

50 kN 2
Asw
2 ⋅ 2cm 2
cm = 3821, 7kN > V
=
⋅ z ⋅ f ywd =
⋅ 263, 7cm ⋅
Ed
s
10,5cm
1,15

Εικόνα 3.24: Οπλισµός δοκού έδρασης
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3.5. Εφέδρανα
Για τον έλεγχο των εφεδράνων έγιναν δύο επιλύσεις:
• G=1000kPa: για τον υπολογισµό των δυσµενέστερων µετατοπίσεων και
παραµορφώσεων των εφεδράνων
3 kN
A ⋅ E 0,6m ⋅ 0,7m ⋅ 510 ⋅10
m 2 = 1477241, 4kN / m
Kz = * =
h
(0,15m − 0, 005m)

A ⋅ G 0, 6m ⋅ 0, 7m ⋅1000
Kx = K y =
=
h
0,15m
•

kN

m 2 = 2800kN / m

G=1500kPa: για τον υπολογισµό των δυσµενέστερων εντατικών µεγεθών των
εφεδράνων

Kx = K y =

A ⋅ G 0, 6m ⋅ 0, 7m ⋅1500
=
h
0,15m

kN

m 2 = 4200kN / m

Ο έλεγχος έγινε για ένα εφέδρανο µε τα δυσµενέστερα µεγέθη.
∆ιαστάσεις εφεδράνου 600mm x 700mm x (10x15mm)
Μόνιµα
2005,20kN
Αξονικά Φορτία
Κινητά
1404,34kN
Σεισµός x
193,70mm
Μετατοπίσεις
Σεισµός y
162,00mm
Έλεγχος σε σεισµό

δ Ex = 1,5 ⋅ uEx = 1,5 ⋅193,70mm = 290,55mm
δ Ey = 1,5 ⋅ uEy = 1, 5 ⋅162, 00mm = 243, 00mm
δ Ed = δ Ex2 + ( 0,3 ⋅ δ Ey ) = 290, 552 + ( 0, 3 ⋅ 243, 00 ) = 299, 60mm
2

γs =

δ Ed
Σti

=

2

299, 60mm
= 1,99 ≤ 2, 0
150mm

Έλεγχος για αγκύρωση του εφεδράνου

Ν tot 2005, 20kN + 1404,34kN
=
= 8,12MPa < 15, 0MPa
A
0, 6m ⋅ 0, 7m
Ν
2005, 20kN
= G =
= 4, 77 MPa < 5, 0MPa → Απαιτείται αγκύρωση
A 0, 6m ⋅ 0, 7m

σ max =
σ min

3.6. Αρµός
Για τη διαστασιολόγηση του αρµού υπολογίστηκε από την ανάλυση η µέγιστη
µετατόµιση στη διαµήκη διεύθυνση στην κορυφή των τεσσάρων εφεδράνων του
µεσοβάθρου για όλες τις φορτίσεις που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Η µέγιστη
προέκυψε λόγω του σεισµικού συνδυασµού κατα x (x+0,3y+0,3z)
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ux,max = 185,8mm.
Θεωρώντας κατά το δυσµενέστερο ότι η παραπάνω παραµόρφωση εµφανίζεται σε
φάση στους κόµβους του αρµού, προκύπτει:
2
uαρµο ύ = u12 + u22 = 2 ⋅ umax
= 2 ⋅185,8mm = 263mm

Επιλέχθηκε η κατασκευή αρµού µε πλάτος 0,30m.
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4 Αλληλεπίδραση Γέφυρας-Εδάφους: Μέθοδος Ανάλυσης
Στη δεύτερη ενότητα αυτής της διπλωµατικής γίνεται διευρεύνηση της
αλληλεπίδρασης της γέφυρας µε το έδαφος. Οι αναλύσεις που έγιναν εστίασαν στις
επιδράσεις, που έχει η εµφάνιση µεγάλων µετατοπίσεων στη θεµελίωση της
γέφυρας, στην ανωδοµή και το µεσόβαθρό της.
Σε περιπτώσεις κακού εδάφους θεµελίωσης, όπου υπάρχει ο κίνδυνος εµφάνισης
ρευστοποίησης σε κάποια στρώση αυτού κατά τη διάρκεια σεισµικών διεγέρσεων,
ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που δηµιουργούνται είναι η εµφάνιση
µεγάλων µετατοπίσεων στη θεµελίωση της γέφυρας, που οδηγούν τόσο σε έντονες
παραµορφώσεις όσο και στην ανάπτυξη µεγάλων εντάσεων στα µέλη, πέρα από
αυτές που έχουν προβλεφθεί στη φάση της διαστασιολόγησης. Για τη γέφυρα που
µελετάται εδώ, το µεσόβαθρο θεµελιώνεται σε ένα τέτοιο έδαφος, του οποίου η
ανώτερη στρώση µπορεί να δώσει φαινόµενα ρευστοποίησης. Παρόλου που στη
γεωτεχνική έκθεση έχει γίνει πρόβλεψη για την ενίσχυση της ανώτερης στρώσης του
εδάφους, δεν αποκλείεται η ανάπτυξη τέτοιων φαινοµένων. Έτσι, επιδιώκεται σε αυτό
το στάδιο να γίνουν αναλύσεις για την εύρεση της ευαισθησίας που παρουσιάζει η
συγκεκρηµένη γέφυρα, όταν θα υποστεί µια έντονη παραµόρφωση στη θεµελίωσή
της. Το γεγονός ότι τα δύο ανοίγµατα είναι αµφιέρειστα, και συνεπώς κατά µία έννοια
ανεξάρτητα, µπορεί να υπονοεί µικρότερη ευαισθησία από µία αντίστοιχη συνεχή
γέφυρα, δεν εξασφαλίζει όµως ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος εµφάνισης απρόβλεπτων
αστοχιών.
Για τους λόγους αυτούς, έγιναν µη-γραµµικές αναλύσεις, κατά τις οποίες
εφαρµώστηκαν στη γέφυρα µεγάλες παραµορφώσεις στη θεµελίωσή της, και
αποτυπώθηκαν όλες οι αστοχίες που εµφανίζονταν, καθώς και η συµπεριφορά των
µελών µέχρι την εµφάνιση των αστοχιών κατά την εξέλιξη του φαινοµένου. Στόχος
ήταν η αποτύπωση των µελών που επιβαρύνονται περισσότερο από τέτοια
φαινόµενα, ο εντοπισµός εκείνων που εµφανίζουν το µεγαλύτερο κίνδυνο αστοχίας
και κατά συνέπεια ο κίνδυνος απώλειας ευστάθειας όλου του φορέα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα µοντέλα ανάλυσης που
χρησιµοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν καθώς και τα συµπεράσµατα
που εξάγονται.

4.1. Μέθοδος Ανάλυσης
Μία από τις συχνότερες αστοχίες που εµφανίζονται σε τέτοιες κατασκευές είναι η
καµπτική αστοχία των πασσάλων της θεµελίωσης λόγω της εµφάνισης µεγάλων
διαφορικών παραµορφώσεων µεταξύ του κεφαλόδεσµου και του θεωρητικού σηµείου
στήριξής τους. Τέτοιες αστοχίες όµως δεν εξαρτώνται άµεσα από τον τύπο της
ανωδοµής, αλλά από τη µόρφωση της θεµελίωσης µε πασσάλους. Για τη διερεύνηση
που έγινε εδώ, κύριος στόχος ήταν η ανάλυση της απόκρισης της ανωδοµής και του
µεσοβάθρου. Για το λόγο αυτό αφαιρέθηκαν από το µοντέλο οι πάσσαλοι της
θεµελίωσης και αντικαταστάθηκαν µε κατάλληλες στηρίξεις στον κεφαλόδεσµο. Έτσι

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Γέφυρας-Εδάφους: Μέθοδος Ανάλυσης

60

αποτυπώθηκε η συµπεριφορά της ανωδοµής και του βάθρου, και µένει σε κάποια
µελλοντική φάση, που θα γίνουν αντίστοιχες αναλύσεις και για το συνολικό µοντέλο
µε τους πασσάλους, να γίνει σύγκριση των αστοχιών των πασσάλων, καθώς και της
σπουδαιότητας αυτών, µε τις αστοχίες που εµφανίζονται στην ανωδοµή ανεξάρτητα
από τη συµπεριφορά των πασσάλων.
Κάθε παραµόρφωση που εµφανίζεται στη θεµελίωση µπορεί να αναλυθεί σε
συνιστώσες κατά τους έξι κύριους βαθµούς ελευθερίας του φορέα, δηλαδή
µετατόπιση κατά το διαµήκη άξονα της γέφυρας, µετατόπιση κατά τον εγκάρσιο
άξονα της γέφυρας, κατακόρυφη µετατόπιση και στροφές περί αυτών των αξόνων.
Στις αναλύσεις που έγιναν η επιβολή της παραµόρφωσης αυτής έγινε µε την πλήρη
πάκτωση του κεφαλόδεσµου, την ελευθέρωση µόνο του εξεταζόµενου βαθµού
ελευθερίας και την επιβολή µετατόπισης στο κέντρο βάρους του κεφαλόδεσµου σε
βήµατα. Ως αρχική φορτιστική κατάσταση θεωρήθηκε η γέφυρα µόνο µε τα ίδια βάρη
της.
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παραπάνω µεθοδολογία δεν µπορούσε να
εφαρµοστεί για την διεύθυνση z (κατακόρυφος άξονας), καθώς δεν υπήρχε ευστάθεια
αν ελευθερωνόταν πλήρως η κατακόρυφη στήριξη του µεσοβάθρου. Για να γίνουν η
αναλύσεις θα έπρεπε αντί για την πλήρη ελευθέρωση του βαθµού ελευθερίας να
δωθούν στο προσοµοίωµα επαρκώς δύσκαµπτα ελατήρια που να στηρίζουν το
φορέα, δηλαδή τα ισοδύναµα κατακόρυφα ελατήρια των πασσάλων. ∆εδοµένης της
γεωµετρίας της ανωδοµής δεν αναµένονταν σηµαντικά αποτελέσµατα στην απόκριση
της ανωδοµής, καθώς η αστοχία θα εστιαζόταν στη στροφική παραµόρφωση των
εφεδράνων. Καθώς λοιπόν, έπεται να γίνουν αναλύσεις και µε το συνολικό
προσοµοίωµα, µε τους πασσάλους, αποφασίστηκε να µην γίνουν στο σηµείο αυτό
αναλύσεις για παραµορφώσεις κατά τον άξονα z.
Επίσης σηµειώνεται ότι όλες οι αναλύσεις έγιναν µη-γραµµικά, χωρίς όµως να
ληφθούν υπόψη γεωµετρικές µη-γραµµικότητες. Ο λόγος για αυτό ήταν η αδυναµία
του λογισµικού να εφαρµώσει σωστά αυτές τις µη-γραµµικότητες. Έγινε εκτεταµένη
διερεύνηση για το συγκεκρηµένο πρόβληµα, που όµως δεν απέδωσε, καθώς δεν
µπορούσαν να ερµηνευθούν επαρκώς ορισµένα ιδιότυπα απότελέσµατα που
προέκυπταν (όπως φαίνονται στις παρακάρω εικόνες), όπως η λήψη σηµαντικά
µειωµένης δυσκαµψίας του φορέα ακόµα και για όσο διάστηµα ο φορέας ήταν
ελαστικός. Στα πλαίσια όµως αυτής της διπλωµατικής κρίθηκε ότι τα αποτελέσµατα
µε την απαλειφή από το πρόβληµα των γεωµετρικών µη-γραµµικοτήτων ήταν
επαρκώς αξιόπιστα για την επίτευξη του στόχου των αναλύσεων.
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Σχήµα 4.1: Ανάλυση P-Delta plus Large
Displacements
∆ιεύθυνδη x (διαµήκης)

Σχήµα 4.2: Ανάλυση P-Delta
∆ιεύθυνδη x (διαµήκης)

Σχήµα 4.3: Ανάλυση χωρίς γεωµετρικές µηγραµµικότητες
∆ιεύθυνδη x (διαµήκης)

Σχήµα 4.4: Ανάλυση P-Delta plus Large
Displacements
∆ιεύθυνδη y (διαµήκης)
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Στην επόµενη εικόνα φαίνεται το γενικό προσοµοίωµα, µε βάση το οποίο έγινα όλες
οι αναλύσεις.

Εικόνα 4.1: Γενικό προσοµοίωµα αναλύσεων

4.2. Αλλαγές στο προσοµοίωµα
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται οι αλλαγές που έγιναν στο προσοµοίωµα, σε
σχέση µε το προσοµοίωµα της διαστασιολόγησης, για την προσοµοίωση της
πραγµατικής συµπεριφοράς της κατασκευής.

4.2.1. ∆υσκαµψία εφεδράνων
Στη φάση της διαστασιολόγησης η δυσκαµψία των εφεδράνων υπολογίστηκε για δύο
τιµές του µέτρου διάτµησης αυτών, για G=1000kPa και G=1500kPa. Εδώ λήφθηκε
υπόψη ένα µέσο µέτρο διάτµησης G=1200kPa. Και έτσι προέκυψε:
3 kN
A ⋅ E 0,6m ⋅ 0,7m ⋅ 510 ⋅10
m 2 = 1477241, 4kN / m
Kz = * =
h
(0,15m − 0, 005m)

A ⋅ G 0, 6m ⋅ 0, 7m ⋅1200
Kx = K y =
=
h
0,15m

kN

m 2 = 3360kN / m

4.2.2. Προσοµοίωση Σκυροδέµατος
Χαρακτηριστικά Υλικού
Για την πραγµατοποίηση των µη-γραµµικών αναλύσεων λήφθηκε η µέση αντοχή του
σκυροδέµατος –και όχι η χαρακτηριστική- όπως ορίζεται από τον EC2, και χωρίς τη
χρήση συντελεστών ασφαλείας, κάτι που έγινε και για όλα τα υπόλοιπα υλικού που
χρησιµοποιούνται στο µοντέλο.
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Πίνακας 4.1: Μέσες τιµές χαρακτηριστικών σκυροδέµατος

Κατηγορία Σκυροδέµατος

Χαρακτηριστικά fcm
Υλικού
Ecm

C20/25

C35/45

28MPa

43MPa

30GPa

34GPa

Νόµος Περισφιγµένου Σκυροδέµατος
Επίσης για τον υπολογισµό της πραγµατικής αντοχής των διατοµών λήφθηκε υπόψη
η επίδραση της περίσφιγξης στης διατοµές από ωπλισµένο σκυρόδεµα, όπου αυτή
είχε εξασφαλιστεί από την διαστασιολόγηση (υποστυλώµατα µεσοβάθρου). Η
περίσφιγξη του σκυροδέµατος προσοµοιάστηκε σύµφωνα µε το µοντέλο Mander.
Ενεργός ∆υσκαµψία
Μια ακόµα αλλαγή ήταν η προσθήκη στις διατοµές από σκυρόδεµα, στις οποίες
αναµένεται η ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων, κατάλληλων πολλαπλασιαστών,
ώστε να ληφθεί υπόψη η ενεργός δυσκαµψία της ρηγµατωµένης διατοµής, όπως
ορίζεται από την προσέγγιση του ΚΑΝ.ΕΠΕ..
Με τη βοήθεια του προγράµµατος υπολογίστηκαν υπό τα φορτία των ιδίων βαρών
για τη θεωρητική αντοχή της πλαστικής άρθρωσης µε απερίσφιγκτο σκυρόδεµα:
Πίνακας 4.2: Χαρακτηριστικά πλαστικών αρθρώσεων για το απερίσφιγκτο σκυρόδεµα

∆ρώσα Αξονική

Ροπή διαρροής

Καµπυλότητα
διαρροής

-5133kN

6000kNm

2,56·10-3 m-1

-727kN

4067kNm

2,23·10-3 m-1

Ακραία
Υποστυλώµατα
Μεσαίο
Υποστύλωµα

Ακραία Υποστυλώµατα

( EI )eff

=

My
6000kN / m
=
= 2343750kNm2
−3 −1
1
2,56 ⋅10 m
r y

( )

( EI ) g = 30 ⋅106 kN m2 ⋅ 0, 2485m4 = 7455000kNm2
modifier1:

m=

( EI )eff
( EI ) g

=

2343750kNm 2
= 0,314
7455000kNm 2

Μεσαίο Υποστύλωµα

( EI )eff

=

My
4067kN / m
=
= 1823766,82kNm 2
−3 −1
1
2, 23 ⋅10 m
r y

( )

( EI ) g = 30 ⋅106 kN m2 ⋅ 0, 2485m4 = 7455000kNm2
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modifier2:

m=

( EI )eff
( EI ) g

=

1823766,82kNm 2
= 0, 245
7455000kNm 2

Τέλος, προστέθηκε και στα τρία υποστυλώµατα modifier για την στρεπτική
δυσκαµψία δυσκαµψία αυτών m = 0, 00001 , καθώς δεν είναι δυνατή η προσοµοίωση
της αστοχίας των διατοµών λόγων στρεπτικής έντασης, και εποµένως είναι ορθότερο
να θεωρηθεί ότι αυτές δεν µπορούν να την παραλάβουν.

4.2.3. Υλοποίηση πάκτωσης στις βάσεις των υποστυλωµάτων
Ανάλογα µε την εκάστοτε ανάλυση και για την εξασφάλιση της πραγµατικής
παραµόρφωσης του κεφαλόδεσµου δεν µπορούσαν να υπάρχουν στο προσοµοίωµα
πακτώσεις στη βάση και των τριών υποστυλωµάτων για όλους τους τύπους
επιβαλλόµενων µετατοπίσεων. Έτσι, για την εξασφάλιση κοινών συνθηκών στήριξης
κατά την επιβολή των µόνιµων φορτίων στο πρώτο στάσιο των αναλύσεων, όπου
υπήρχε το παραπάνω πρόβληµα, ασκήθηκαν, ταυτόχρονα µε τα µόνιµα, οι
αντιδράσεις στήριξης των «πακτώσεων» που έλλειπαν από το µοντέλο. Οι τιµές
αυτών φαίνονται στον επόµενο πίνακα:
Πίνακας 4.3: Αντιδράσεις πακτώσεων στη βάση των στύλων του µεσοβάθρου

Ακραίο
Υποστύλωµα, #1

Μεσαίο
Υποστύλωµα

Ακραίο
Υποστύλωµα, #3

Fx

0

0

0

Fy

-117,833kN

0

117,833kN

Fz

6664,649kN

1777,387kN

6664,649kN

M1

1204,916kNm

0

-1204,916kNm

M2

0

0

0

M3

0

0

0

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων φαίνονται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο.
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5 Αποτελέσµατα Μη-Γραµµικών Αναλύσεων
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που εξήχθηκαν από τις µηγραµµικές αναλύσεις. Για κάθε διεύθυνση επιβολής µετακίνησης παρουσιάζονται:
•

•
•

•
•

Η συµπεριφορά των τριών υποστυλωµάτων του βάθρου, σε όρους καµπτικής
ροπής στις θέσεις πιθανής ανάπτυξης πλαστικών αρθρώσεων, αξονικής
δύναµης και παραµόρφωσης. Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε και την
εξέλιξη των αξονικών δυνάµεων στα υποστυλώµατα, καθώς για κάποιους
βαθµούς ελευθερίας (κυρίως στροφικούς) αναπτύσσεται ένα ζεύγος αξονικών
δυνάµεων, και η τελική αστοχία των υποστυλωµάτων επέρχεται λόγω
αλληλεπίδρασης της αξονικής δύναµης και της καµπτικής ροπής. Επίσης,
καθώς τα υποστυλώµατα είναι κυκλικά, στα διαγράµµατα ροπών που
εµφανίζονται παρακάτω εµφανίζεται η τιµή της συνισταµένης ροπής των Μy
και Mz.
Η διατµητική παραµόρφωση των εφεδράνων, καθώς αυτά παραλαµβάνουν
µεγάλο µέρος της επιβαλλόµενης παραµόρφωσης.
Η εξέλιξη της αστοχίας του αρµού µεταξύ των δύο ανοιγµάτων, ως ποσοστό
αξιοποίησης του (µετρήθηκε κατά πόσο κλείνει ο αρµός κατά την εξέλιξη του
φαινοµένου).
Η επίδραση της επιβαλλόµενης παραµόρφωσης στα µεταλλικά στοιχεία του
φορέα, σε όρους ποσοστών αξιοποιήσης των διατοµών.
Ένα συγκριτικό διάγραµµα στο οποίο παρουσιάζονται τα δυσµενέστερα
µεγέθη για καθένα από τα παραπάνω µέλη. Σε κάθε µορφή αστοχίας
αντιστοιχίστηκε ένας δείκτης βλαβών, η εξέλιξη του οποίου εµφανίζεται
συναρτήσει της επιβαλλόµενης µετατόπισης.
 Για το µεσόβαθρο, εµφανίζεται το διάγραµµα ροπών της πλέον
επιβαρυµένης πλαστικής άρθρωσης ανηγµένο ως προς τη ροπή
αστοχίας. Έτσι

DI µεσοβ άθρου =

M (u )
MR

 Για τα εφέδρανα ο δείκτης βλάβης υπολογίζεται για το πλέον
επιβαρυµένο
εφάδρανο
συναρτήσει
της
διατµητικής
του
παραµόρφωσης, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 5.1: ∆είκτης βλαβών για την διατµητική παραµόρφωση των εφεδράνων

∆ιατµ. Παραµ.
Εφεδράνου
DI

γ=100%

γ=150%

γ=200%

γ=250%

0,11

0,40

0,77

1,0

Σηµειώνεται ότι ο δείκτης βλάβης DI=1,0 αντιστοιχίθηκε σε διατµητική
παραµόρφωση γ=250% θεωρώντας συντελεστή ασφαλείας 1,25 στην
επιτρεπόµενη τιµή της σεισµικής διατµητικής παραµόρφωσης γs=2,0
σύµφωνα µε την εγκύκλιο Ε39/99. Επειδή η παραµόρφωση του
εφεδράνου µέχρι αυτήν την τιµή είναι πρακτικά ελαστική, οι τιµές
DI<1,0 δεν αντιστοιχούν σε πραγµατικές βλαβές του εφεδράνου, αλλά
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αποτελούν ένδειξη του µεγέθους της διατµητικής παραµόρφωσης σε
σύγκριση µε την οριακή µέγιστη τιµή.
Για όλες τις ενδιάµεσες τιµές του πίνακα έγινε γραµµική παρεµβολή,
ενώ για γ>250% τέθηκε DI=1,0.

1
2

3

5

4

6

7
8

Εικόνα 5.1: Ονοµατολογία εφεδράνων

•

Για τον αρµό και τα µεταλλικά µέλη χρησιµοιποιούνται ως δείκτες βλάβης οι
συντελεστές αξιοποίησης αυτών.

Επίσης, σε ότι αφορά του άξονες του φορέα, σηµειώνεται ότι ο διαµήκης άξονας
ταυτίζεται µε τον άξονα x του µοντέλου, ο εγκάρσιος άξονας ταυτίζεται µε τον άξονα y
και κατακόρυφος είναι ο άξονας z.
Τέλος, σε όλα τα διαγράµµατα ροπών των υποστυλωµάτων έχει σηµειωθεί και η
θεωρητική τιµή της ροπής διαρροής, όπως προέκυψε από ανάλυση Push-Over στο
προσοµοίωµα, ώστε να µπορεί να γίνει σύγκριση της θεωρητικής συµπεριφοράς του
µέλους µε αυτήν που αναπτύσσεται λόγω της επιβαλλόµενης παραµόρφωσης, και
εκτίµηση της επιρροής της µεταβαλλόµενης αξονικής δύναµης του µέλους στη
συµπεριφορά του.
Πίνακας 5.2: Ροπές διαρροής πλαστικών αρθρώσεων για την αξονική που
δηµιουργείται υπό τα µόνιµα φορτία

Ροπή διαρροής
Myb
Ακραία
Υποστυλώµατα
Μεσαίο
Υποστύλωµα

7750kNm
6500kNm

5.1. Επιβαλλόµενη µετατόπιση στη διαµήκη διεύθυνση
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, εφαρµώστηκαν πακτώσεις στις
τέσσερις γωνίες και το κέντρο βάρους του κεφαλόδεσµου ελευθερώνοντας µόνο τη
διεύθυνση x, ασκήθηκαν στο φορέα τα ίδια βάρη του µη-γραµµικά και στη συνέχεια
επιβλήθηκε στο κέντρο βάρους του κεφαλόδεσµου (βάση µεσαίου υποστυλώµατος)
µετατόπιση κατά τη διαµήκη διέυθυνση του φορέα 3m σε 300 βήµατα (η ανάλυση
σταµάτησε στο βήµα 298, µε µετατόπιση u298=2,99m). Παρακάτω φαίνονται
χαρακτηριστικές εικόνες από την ανάλυση (Εικόνες 5.2-5.21).
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Κατά την πορεία της ανάλυσης, παρατηρήθηκε σχεδόν ταυτόχρονη διαρροή (βήµα
45) και θραύση (βήµα 73) των τριών υποστυλωµάτων. Έντονη επίσης ήταν η
διατµητική παραµόρφωση των εφεδράνων, που όµως δεν ξεπέρασε τα όρια θράυσης
που έχουν οριστεί. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά τα διαγράµµατα µε τα
αποτελέσµατα και τη συµπεριφορά όλων των µελών (Σχήµατα 5.1-5.13).

Εικόνα 5.2: Απαραµόρφωτος Φορέας - Συνθήκες στήριξης
(πάκτωση όλων των β.ε. πλην της µετατόπισης κατά x)

Εικόνα 5.3: ∆ιαγράµµατα Αξονικών ∆υνάµεων
στην αρχή της Μη-Γραµµικής Ανάλυσης
(step 0)

Εικόνα 5.4: ∆ιαγράµµατα Ροπών Κάµψης Μ2
στην αρχή της Μη-Γραµµικής Ανάλυσης
(step 0)
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Εικόνα 5.5: Παραµορφωµένος Φορέας - Τέλος Ανάλυσης (step 298)

Εικόνα 5.6: Ποσοστά Αξιοποίησης Μεταλλικών Μελών (step 298)
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Χαρακτηριστικά Σηµεία από την Ανάλυση
Εµφάνιση Πλαστικών Αρθρώσεων στο Μεσόβαθρο

Σηµείο 1 – step 45
Εµφάνιση 1ης διαρροής στο µεσαίο υποστύλωµα

Εικόνα 5.7: Παραµορφωµένος Φορέας - u45=0,45m

η

Εικόνα 5.8: 1 διαρροή στο µεσαίο
υποστύλωµα

Εικόνα 5.9: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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step 46
Εµφάνιση διαρροής σε όλα τα υποστυλώµατα

Εικόνα 5.10: Παραµορφωµένος Φορέας - u46=0,46m

Εικόνα 5.11: ∆ιαρροή σε όλα τα
υποστυλώµατα

Εικόνα 5.12: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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step 72
Η 1η πλαστική άρθρωση φτάνει στη µέγιστη αντοχή της
(µεσαίο υποστύλωµα)

Εικόνα 5.13: Παραµορφωµένος Φορέας - u72=0,728m

Εικόνα 5.14: Εµφάνιση µέγιστου στη
µεσαία πλαστική άρθρωση

Εικόνα 5.15: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Σηµείο 2 – step 73
Οι τρεις πλαστικές αρθρώσεις φτάνουν στη µέγιστη αντοχή τους

Εικόνα 5.16: Παραµορφωµένος Φορέας - u73=0,743m

Εικόνα 5.17: Εµφάνιση µέγιστου σε όλες τις
πλαστικές αρθρώσεις

Εικόνα 5.18: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Μεταβολή της κατανοµής των αξονικών δυνάµεων
Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης παρουσιάστηκε µια µορφή ανακατανοµής των
αξονικών φορτίων των υποστυλωµάτων µετά την εµφάνιση της πρώτης πλαστικής
άρθρωσης (step 45) και µέχρι τη στιγµή που και οι τρεις πλαστικές αρθρώσεις
φτάνουν στο µέγιστο (step 73) και αρχίζει πλέον να πέφτει η αντοχή τους.

∆ιαγράµµατα Αξονικών ∆υνάµεων

Εικόνα 5.19: Σηµείο 1 – step 45
(1η διαρροή)

Εικόνα 5.20: step 59
(ενδιάµεσο βήµα)

Εικόνα 5.21: Σηµείο 2 – step 73
(µέγιστο πλαστικών αρθρώσεων)
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∆ιαγράµµατα Συµπεριφοράς των Μελών
Υποστυλώµατα Μεσοβάθρου

Ακραίο Υποστύλωµα (y=1.125m)

Σχήµα 5.1: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και τη
βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.2: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.3: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Μεσαίο Υποστύλωµα (y=7.5m)

Σχήµα 5.4: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και τη
βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.5: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.6: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Ακραίο Υποστύλωµα (y=13.875m)

Σχήµα 5.7: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και τη
βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.8: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.9: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Εφέδρανα

Αρµός

Μεταλλικά Μέλη

Σχήµα 5.10: ∆ιατµητική παραµόρφωση
εφεδράνων

Σχήµα 5.11: Ποσοστό αξιοποίησης αρµού

Σχήµα 5.12: Ποσοστό αξιοποίησης µεταλλικών
µελών

Εφέδρανα #1,2: εφέδρανα 1ου ακροβάθρου
Εφέδρανα #3,4: εφέδρανα µεσοβάθρου, 1ο άνοιγµα
Εφέδρανα #5,6: εφέδρανα µεσοβάθρου, 2ο άνοιγµα
Εφέδρανα #7,8: εφέδρανα 2ου ακροβάθρου
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Συγκεντρωτικό ∆ιάγραµµα Συµπεριφοράς των Μελών

Σχήµα 5.13: Συγκριτικό διάγραµµα, διεύθυνση x

Συµπεράσµατα
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται, ότι για µετατοπίσεις κατά τη διαµήκη διεύθυνση της
γέφυρας άµεσα επηρεαζόµενο είναι το µεσόβαθρο, το οποίο αστοχεί για µετατόπιση
0,74m. Το επόµενο πλέον καταπονούµενο µέλος είναι τα εφέδρανα, τα οποία όµως
για µετακίνηση 0,74m έχουν δείκτη βλάβης µικρότερο από 0,40, που δεν αντιστοιχεί
δε πραγµατικές βλάβες στα εφέδρανα. Ακόµη παρατηρούµε ότι η µεταλλική ανωδοµή
δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου από την επιβαλλόµενη µετατόπιση σε αυτήν τη
διεύθυνση.

5.2. Επιβαλλόµενη µετατόπιση στην εγκάρσια διεύθυνση
Στη συνέχεια έγινε η ανάλυση για την επιβολή µετατόπισης στον κεφαλόδεσµο κατά
την εγκάρσια διεύθυνση. Και πάλι εφαρµώστηκαν πακτώσεις στις τέσσερις γωνίες και
το κέντρο βάρους του κεφαλόδεσµου, ελευθερώνοντας το βαθµό ελευθερίας κατά τον
άξονα y αυτή τη φορά, ασκήθηκαν στο φορέα τα ίδια βάρη του µη-γραµµικά και στη
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συνέχεια επιβλήθηκε στο κέντρο βάρους του κεφαλόδεσµου (βάση µεσαίου
υποστυλώµατος) µετατόπιση κατά την εγκάρσια διέυθυνση 5m σε 1000 βήµατα.
Κατά την πορεία της ανάλυσης, παρατηρήθηκε πολύ µικρή επίδραση της
παραµόρφωσης αυτής στα µέλη της ανωδοµής. Χαρακτηριστικό είναι ότι κανένα από
τα κύρια µέλη της ανωδοµής (µεσόβαθρο, τόξο) δεν πλησίασαν την αστοχία. Έντονη
ήταν η διατµητική παραµόρφωση των εφεδράνων, όπως και προηγούµένως.
Παρόλαυτά, φάνηκε ότι το σηµείο στο οποίο εµφανώς δηµιουργούνταν πρόβληµα
αρκετά νωρίς, ήταν ο αρµός των δύο ανοιγµάτων.

Εικόνα 5.22: Απαραµόρφωτος Φορέας - Συνθήκες στήριξης
(πάκτωση όλων των β.ε. πλην της µετατόπισης κατά y)

Εικόνα 5.23: ∆ιαγράµµατα Αξονικών ∆υνάµεων
στην αρχή της Μη-Γραµµικής Ανάλυσης
(step 0)

Εικόνα 5.24: ∆ιαγράµµατα Ροπών Κάµψης Μ2
στην αρχή της Μη-Γραµµικής Ανάλυσης
(step 0)
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Εικόνα 5.25: Παραµορφωµένος Φορέας - Τέλος Ανάλυσης (step 1000)

Εικόνα 5.26: Ποσοστά Αξιοποίησης Μεταλλικών Μελών (step 1000)

Φαίνεται από τον παραµορφωµένο φορέα στο τελευταίο βήµα της ανάλυσης, ότι όλη
η µετατόπιση, που εφαρµώζεται στον κεφαλόδεσµο, µεταφράζεσαι ως µετάθεση του
µεσοβάθρου και στροφή των δύο ανοιγµάτων. Αυτό δεν οδηγεί σε ιδαίτερη αύξηση
των εντάσεων των µελών- χαρακτηριστικό είναι ότι τα υποστυλώµατα δε φτάνυν στη
διαρροή-, ενώ καταπονούνται κυρίως τα εφέδρανα και ο αρµός.
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∆ιαγράµµατα Συµπεριφοράς των Μελών
Υποστυλώµατα Μεσοβάθρου

Ακραίο Υποστύλωµα (y=1.125m)

Σχήµα 5.14: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.15: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.16: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Μεσαίο Υποστύλωµα (y=7.5m)

Σχήµα 5.17: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.18: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.19: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Ακραίο Υποστύλωµα (y=13.875m)

Σχήµα 5.20: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.21: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.22: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Εφέδρανα

Αρµός

Μεταλλικά Μέλη

Σχήµα 5.23: ∆ιατµητική παραµόρφωση
εφεδράνων

Σχήµα 5.24: Ποσοστό αξιοποίησης αρµού

Σχήµα 5.25: Ποσοστό αξιοποίησης µεταλλικών
µελών

Εφέδρανα #1,2: εφέδρανα 1ου ακροβάθρου
Εφέδρανα #3,4: εφέδρανα µεσοβάθρου, 1ο άνοιγµα
Εφέδρανα #5,6: εφέδρανα µεσοβάθρου, 2ο άνοιγµα
Εφέδρανα #7,8: εφέδρανα 2ου ακροβάθρου
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Συγκεντρωτικά ∆ιαγράµµατα Συµπεριφοράς των Μελών
(Η καµπτική ροπή του µεσοβάθρου αδιαστατοποιήθηκε και πάλι ως προς τη ροπή
αντοχής των διατοµών, MR=9000kNm.)

Σχήµα 5.26: Συγκριτικό διάγραµµα χωρίς την καµπύλη του αρµού, διεύθυνση y

Παρατήρηση: Στο παραπάνω σχήµα δεν έχει σχεδιαστεί η καµπύλη του αρµού. Αυτή
φαίνεται στο επόµενο διάγραµµα, το οποίο φτάνει µέχρι στην µετατόπιση στην οποία
αστοχεί ο αρµός, που είναι και το µοναδικό στοιχείο που αστοχεί.
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Σχήµα 5.27: Συγκριτικό διάγραµµα, διεύθυνση y

Συµπεράσµατα
Για µετατοπίσεις στην εγκάρια διεύθυνση είναι εµφανές ότι η γέφυρα δεν εµφανίζει
καµία ευαισθησία. Το µόνο στοιχείο της ανωδοµής που καταπονείται είναι ο αρµός, ο
οποίος εξαντλεί τα περιθώρια παραµόρφωσης που διατίθενται από τη
διαστασιολόγηση για µετατόπιση περίπου 1m. Όπως αναµενόταν, φαίνεται ότι και τα
εφέδρανα καταπονούνται έντονα, παρολ’αυτά όµως, ούτε αυτά φτάνουν στην
αστοχία (γ<2,0 σε όλη τη διάρκεια της ανάλυσης).

5.3. Επιβαλλόµενη στροφή περί το διαµήκη άξονα
Στην τρίτη κατά σειρά ανάλυση, διερευνήθηκε η απόκριση της κατασκευής για
επιβαλλόµενη στροφή στον κεφαλόδεσµο, περί άξονα παρράληλου στο διαµήκη
άξονα του καταστρώµατος. Εφαρµώστηκαν κατάλληλες συνθήκες στήριξης του
κεφαλόδεσµου και οι ισοδύναµες δυνάµεις πάκτωσεις στη βάση των
υποστυλωµάτων, ασκήθηκαν στο φορέα τα ίδια βάρη του µη-γραµµικά και στη
συνέχεια επιβλήθηκε στροφή 1rad σε 200 βήµατα. Ο φορέας όµως κατέρρευσε
νωρίτερα, καθώς επήλθε θραύση σε ένα από τα υποστυλώµατα του µεσοβάθρου,
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στο βήµα 85 και για στροφή rx=0,437rad=24,9°. Παρακάτω
χαρακτηριστικές εικόνες από την ανάλυση (Εικόνες 5.27-5.52).

φαίνονται

Από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων µπορούµε να διαχωρίσουµε τα
συµπεράσµατα που εξάγονται σε δύο βασικές κατηγορίες: ως προς την απόκριση
του µεσοβάθρου και ως προς την απόκριση της µεταλλικής ανωδοµής. Για το µεν
µεσόβαθρο, φαίνεται η επιβαλλόµενη στροφή να παραλαµβάνεται από τα
υποστυλώµατα ως καµπτική ροπή και ως ζέυγος αξονικών δυνάµεων, που έχει ως
συνέπεια την έντονη µεταβολή της συµπεριφοράς των υποστυλωµάτων σε σχέση µε
την αναµενόµενη συµπεριφορά σε εντάσεις καθαρής κάµψης. Για τα δε µέλη της
ανωδοµής, κύρια καταπόνησή τους είναι λόγω της στρέβλωσης του καταστρώµατος
που οδηγεί σε ταχύτατη αστοχία των µεταλλικών µελών σε σύγκριση µε τη
συµπεριφορά του µεσοβάθρου. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά τα διαγράµµατα
µε τα αποτελέσµατα και τη συµπεριφορά όλων των µελών (Σχήµατα 5.28-5.42).

Εικόνα 5.27: Απαραµόρφωτος Φορέας - Συνθήκες στήριξης
(πάκτωση όλων των β.ε. πλην της στροφής περί άξονα x – δηµιουργία άξονα
περιστροφής)

Εικόνα 5.28: Απαραµόρφωτος Φορέας - Ισοδύναµες ∆υνάµεις Πακτώσεων
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Εικόνα 5.29: ∆ιαγράµµατα Αξονικών
∆υνάµεων στην αρχή της Μη-Γραµµικής
Ανάλυσης
(step 0)

Εικόνα 5.30: ∆ιαγράµµατα Ροπών Κάµψης Μ2
στην αρχή της Μη-Γραµµικής Ανάλυσης
(step 0)

Εικόνα 5.31: Παραµορφωµένος Φορέας - Τέλος Ανάλυσης (step 85)

Εικόνα 5.32: Αστοχίες Μεταλλικών Μελών (step 85)
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Χαρακτηριστικά Σηµεία από την Ανάλυση
Σηµείο 1 – step 55
1η ∆ιαρροή: Ακραίο Υποστύλωµα στη θέση y=1.125m

Εικόνα 5.33: Παραµορφωµένος Φορέας - rx,55=0,274rad

η

Εικόνα 5.34: 1 διαρροή στο ακραίο υποστύλωµα

Εικόνα 5.35: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.36: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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step 56
η

2 ∆ιαρροή στη βάση του µεσαίου υποστυλώµατος

Εικόνα 5.37: Παραµορφωµένος Φορέας - rx,56=0,282rad

η

Εικόνα 5.38: 2 διαρροή στο µεσαίο υποστύλωµα

Εικόνα 5.39: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.40: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Σηµείο 2 – step 61
η

3 ∆ιαρροή στην κορυφή του µεσαίου υποστυλώµατος

Εικόνα 5.41: Παραµορφωµένος Φορέας - rx,61=0,307rad

η

Εικόνα 5.42: 3 διαρροή στο µεσαίο υποστύλωµα

Εικόνα 5.43: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.44: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Σηµείο 3 – step 79
η

4 ∆ιαρροή στη βάση του τρίτου υποστυλώµατος

Εικόνα 5.45: Παραµορφωµένος Φορέας - rx,79=0,400rad

η

Εικόνα 5.46: 4 διαρροή στο τρίτο υποστύλωµα

Εικόνα 5.47: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.48: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Σηµείο 4 – step 82
η

5 ∆ιαρροή στην κορυφή του τρίτου υποστυλώµατος

Εικόνα 5.49: Παραµορφωµένος Φορέας - rx82,=0,417rad

η

Εικόνα 5.50: 5 διαρροή στο τρίτο υποστύλωµα

Εικόνα 5.51: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.52: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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∆ιαγράµµατα Συµπεριφοράς των Μελών
Υποστυλώµατα Μεσοβάθρου

Ακραίο Υποστύλωµα (y=1.125m)

Σχήµα 5.28: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.29: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.30: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Μεσαίο Υποστύλωµα (y=7.5m)

Σχήµα 5.31: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.32: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.33: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Ακραίο Υποστύλωµα (y=13.875m)

Σχήµα 5.34: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.35: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.36: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Εφέδρανα
Παραµόρφωση κατά τον άξονα x

Παραµόρφωση κατά τον άξονα y

Αρµός

Σχήµα 5.37: ∆ιατµητική παραµόρφωση
εφεδράνων

Σχήµα 5.38: ∆ιατµητική παραµόρφωση
εφεδράνων

Σχήµα 5.39: Ποσοστό αξιοποίησης αρµού

Εφέδρανα #1,2: εφέδρανα 1ου ακροβάθρου
Εφέδρανα #3,4: εφέδρανα µεσοβάθρου, 1ο άνοιγµα
Εφέδρανα #5,6: εφέδρανα µεσοβάθρου, 2ο άνοιγµα
Εφέδρανα #7,8: εφέδρανα 2ου ακροβάθρου
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Μεταλλικά Μέλη

Σχήµα 5.40: Ποσοστό αξιοποίησης µεταλλικών µελών

Σχόλια: Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα, τα µεταλλικά µέλη της
κατασκευής αστοχούν για παραµόρφωση πολύ µικρότερη εκείνης που µπορεί να
παραλάβει η θεµελίωση. Για την ακρίβεια, η 1η αστοχία σηµειώνεται στη δοκό
σύνδεσης των τόξων και στους δύο από τους τέσσερις ακραίους αναρτήρες, για
παραµόρφωση στον κεφαλόδεσµο 0,05rad. Αµέσως µετά ακολουθεί η αστοχία του
ακράιου τµήµατος του τόξου και έπονται οι διαδοκίδες του καταστρώµατος και οι
χιαστί σύνδεσµοι του τόξου. Τελευταίες αστοχούν οι κύριες δοκοί, για παραµόρφωση
0,125rad περίπου. Πρακτικά όµως θεωρείται, ότι η αστοχία του τόξου σηµαίνει και
την αστοχία όλου του φορέα. Έτσι παρακάτω παρουσιάζονται δύο συγκριτικά
διαγράµµατα. Στο πρώτο εµφανίζονται όλα τα µέλη του µεσοβάθρου
(υποστυλώµατα, εφέδρανα, αρµός) και η συµπεριφορά τους καθόλη την ανάλυση.
Στο δεύτερο εµφανίζονται τα διαγράµµατα για όλα τα µέλη του φορέα, και για
επιβαλλόµενη µετατόπιση τόση, µέχρις ότου αστοχήσει το τόξο.
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Συγκεντρωτικά ∆ιαγράµµατα Συµπεριφοράς των Μελών
Μέλη Μεσοβάθρου

Σχήµα 5.41: Συγκριτικό διάγραµµα για τα µέλη του µεσοβάθρου, στροφή περί x
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Συγκριτικό ∆ιάγραµµα

Σχήµα 5.42: Συγκριτικό διάγραµµα, στροφή περί x

Συµπεράσµατα
Ως προς τα µέλη που απαρτίζουν το µεσόβαθρο της γέφυρας, είναι φανερό ότι
δυσµενέστερα είναι τα εφέδρανα, καθώς αστοχούν πρώτα (0,18rad) και η αστοχία
τους είναι ψαθυρή. Για το σύνολο όµως του φορέα είναι εµφανές ότι κρίσιµα είναι τα
µεταλλικά µέλη, τα οποία αστοχούν για µικρή επιβαλλόµενη στροφή (0,05rad=2,9°)
και αστοχούν σχεδόν ταυτόχρονα. Είναι επίσης ενδιαφέρον να συγκρίνουµε τα
παραπάνω αποτελέσµατα µε τα όσα παρουσιάστηκαν µέχρι τώρα, καθώς είναι η
πρώτη φορά που συναντάµε τόσο έντονη την επιρροή της επιβαλλόµενης
παραµόρφωσης στην µεταλλική ανωδοµή.

5.4. Επιβαλλόµενη στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα
Επόµενο βήµα των αναλύσεων ήταν η επιβολή στο µοντέλο στροφής στον
κεφαλόδεσµο, περί άξονα παρράληλου στον εγκάρσιο άξονα του καταστρώµατος.
Εφαρµώστηκαν κατάλληλες συνθήκες στήριξης του κεφαλόδεσµου, ασκήθηκαν στο
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φορέα τα ίδια βάρη του µη-γραµµικά και στη συνέχεια επιβλήθηκε στροφή 1rad σε
200 βήµατα. Ο φορέας δεν παρέλαβε όλη την παραµόρφωση που επιβλήθηκε,
καθώς στο βήµα 194 και για στροφή ry=0,978rad=56° έφτασαν οι πλαστικές
αρθρώσεις και των τριών υποστυλωµάτων του µεσοβάθρου στη θράυση. Παρακάτω
φαίνονται χαρακτηριστικές εικόνες από την ανάλυση (Εικόνες 5.53-5.69).
Από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι η επιβαλλόµενη
παραµόρφωση για αυτό το βαθµό ελευθερίας παραλαµβάνεται σχεδόν αποκλειστικά
από τα υποστυλώµατα του µεσοβάθρου. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά τα
διαγράµµατα µε τα αποτελέσµατα και τη συµπεριφορά όλων των µελών (Σχήµατα
5.43-5.56).

Εικόνα 5.53: Απαραµόρφωτος Φορέας - Συνθήκες στήριξης
(πάκτωση όλων των β.ε. πλην της στροφής περί άξονα y – δηµιουργία άξονα
περιστροφής)

Εικόνα 5.54: ∆ιαγράµµατα Αξονικών
∆υνάµεων στην αρχή της Μη-Γραµµικής
Ανάλυσης (step 0)

Εικόνα 5.55: ∆ιαγράµµατα Ροπών Κάµψης Μ2
στην αρχή της Μη-Γραµµικής Ανάλυσης
(step 0)

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αποτελέσµατα Μη-Γραµµικών Αναλύσεων

102

Εικόνα 5.56: Παραµορφωµένος Φορέας - Τέλος Ανάλυσης (step 194)

Εικόνα 5.57: Ποσοστά Αξιοποίησης Μεταλλικών Μελών (step 194)
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Χαρακτηριστικά Σηµεία από την Ανάλυση
step 8
1η ∆ιαρροή: Όλα τα υποστυλώµατα διαρρέουν στην ακραία διατοµή τους

Εικόνα 5.58: Παραµορφωµένος Φορέας - ry,8=0,044rad

Εικόνα 5.59: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.60: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Σηµείο 1 - step 11
Τα δύο ακραία υποστυλώµατα φτάνουν στη MRd τους, ενώ το µεσαίο φτάνει στο µέγιστο στο αµέσως
επόµενο βήµα

Εικόνα 5.61: Παραµορφωµένος Φορέας - ry,11=0,068rad

Εικόνα 5.62: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.63: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Σηµείο 2 - step 68
Αστοχία των δύο πλαστικών αρθρώσεων των ακραίων υποστυλωµάτων

Εικόνα 5.64: Παραµορφωµένος Φορέας - ry,68=0,348rad

Εικόνα 5.65: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.66: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Σηµείο 3 - step 146
Αστοχία της πλαστικής άρθρωσης και του µεσαίου υποστυλώµατος

Εικόνα 5.67: Παραµορφωµένος Φορέας - ry,146=0,738rad

Εικόνα 5.68: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.69: ∆ιαγράµµατα Ροπών

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

107

Αποτελέσµατα Μη-Γραµµικών Αναλύσεων

∆ιαγράµµατα Συµπεριφοράς των Μελών
Υποστυλώµατα Μεσοβάθρου

Ακραίο Υποστύλωµα (y=1.125m)

Σχήµα 5.43: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.44: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.45: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Μεσαίο Υποστύλωµα (y=7.5m)

Σχήµα 5.46: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.47: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.48: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Ακραίο Υποστύλωµα (y=13.875m)

Σχήµα 5.49: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.50: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.51: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Εφέδρανα
Παραµόρφωση κατά τον άξονα x

Παραµόρφωση κατά τον άξονα y

Αρµός

Σχήµα 5.52: ∆ιατµητική παραµόρφωση
εφεδράνων

Σχήµα 5.53: ∆ιατµητική παραµόρφωση
εφεδράνων

Σχήµα 5.54: Ποσοστό αξιοποίησης αρµού

Εφέδρανα #1,2: εφέδρανα 1ου ακροβάθρου
Εφέδρανα #3,4: εφέδρανα µεσοβάθρου, 1ο άνοιγµα
Εφέδρανα #5,6: εφέδρανα µεσοβάθρου, 2ο άνοιγµα
Εφέδρανα #7,8: εφέδρανα 2ου ακροβάθρου
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Μεταλλικά Μέλη

Σχήµα 5.55: Ποσοστό αξιοποίησης µεταλλικών µελών

Συγκεντρωτικό ∆ιάγραµµα Συµπεριφοράς των Μελών

Σχήµα 5.56: Συγκριτικό διάγραµµα, στροφή περί y

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα
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Συµπεράσµατα
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι για αυτή τη µορφή παραµόρφωσης, όλη η
επιβαλλόµενη στροφή παραλλαµβάνεται από τα υποστυλώµατα, και τα ανεκτά όρια
επιτρεπόµενης στροφής περί τον άξονα y εξαρτώνται µόνο από τη διαστασιολόγηση
των διατοµών αυτών. Σαφώς, επηρεάζονται και τα εφέδρανα, αλλά η παραµόρφωση
τους είναι πολύ µικρότερη από αυτή που θα αναµενόταν, και απέχει πολύ από την
αστοχία.

5.5. Επιβαλλόµενη στροφή περί τον κατακόρυφο άξονα
Τέλος, έγινε η ανάλυση για στροφή του κεφαλόδεσµου γύρω από άξονα παράλληλο
στον άξονα z, που διέρχεται από το κέντρο βάρους του. Όπως έγινε και για την
στροφή περί τον άξονα x, έτσι και εδώ χρειάστηκε να δωθούν οι πακτώσεις του
κεφαλόδεσµου στο πρόγραµµα µέσω των ισοδύναµων αντιδράσεων στήριξης. Στη
συνέχεια, ασκήθηκαν στην κατασκευή τα µόνιµα φορτία και στη συνέχεια η
επιβαλλόµενη στροφή, 1rad σε 200 βήµατα. Η ανάλυση σταµάτησε στο βήµα 185 και
για στροφή rz=0,941rad=53,9°, όπου συνέβη η αστοχία των δύο ακράιων
υποστυλωµάτων. Παρακάτω φαίνονται χαρακτηριστικές εικόνες από την ανάλυση
(Εικόνες 5.70-5.89).
Επίσης, παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά τα διαγράµµατα µε τα αποτελέσµατα και
τη συµπεριφορά όλων των µελών, από όπου φαίνεται ότι και για αυτή τη φόρτιση
δυσµενέστερη είναι η απόκριση των υποστυλωµάτων του µεσοβάθρου (Σχήµατα
5.57-5.70).

Εικόνα 5.70: Απαραµόρφωτος Φορέας - Συνθήκες στήριξης
(πάκτωση όλων των β.ε. πλην της στροφής περί άξονα z)
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Εικόνα 5.71: ∆ιαγράµµατα Αξονικών ∆υνάµεων
στην αρχή της Μη-Γραµµικής Ανάλυσης
(step 0)

Εικόνα 5.72: ∆ιαγράµµατα Ροπών Κάµψης Μ2
στην αρχή της Μη-Γραµµικής Ανάλυσης
(step 0)

Εικόνα 5.73: Παραµορφωµένος Φορέας - Τέλος Ανάλυσης (step 185)

Εικόνα 5.74: Ποσοστά Αξιοποίησης Μεταλλικών Μελών (step 185)
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Χαρακτηριστικά Σηµεία από την Ανάλυση
Σηµείο 1 - step 13
1η ∆ιαρροή: Τα ακραία υποστυλώµατα διαρρέουν στη βάση τους
Σηµειώνεται, ότι στο αµέσως επόµενο βήµα (rz,14=0,075rad) διαρρέουν και οι διατοµές στην κορυφή
των υποστυλωµάτων.

Εικόνα 5.75: Παραµορφωµένος Φορέας - rz,13=0,068rad

Εικόνα 5.76: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.77: ∆ιαγράµµατα Ροπών

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

115

Αποτελέσµατα Μη-Γραµµικών Αναλύσεων

step 20
Εµφάνιση µέγιστου στα διαγράµµατα αξονικών δυνάµεων των υποστυλωµάτων

Εικόνα 5.78: Παραµορφωµένος Φορέας - rz,20=0,110rad

Εικόνα 5.79: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.80: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Σηµείο 2 - step 56
η

1 Αστοχία στην κορυφή των ακραίων υποστυλωµάτων

Εικόνα 5.81: Παραµορφωµένος Φορέας - rz,56=0,290rad

Εικόνα 5.82: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.83: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Σηµείο 3 - step 63
Από το βήµα αυτό και µετά οι αξονικές δυνάµεις των υποστυλωµάτος σταθεροποιούνται σε µία τιµή
και για όλη την υπόλοιπη ανάλυση σταµατούν να µεταβάλονται.
Επίσης, αυτό είναι το βήµα στο οποίο οι πλαστικές αρθρώσεις στη βάση των υποστυλωµάτων
παίρνουν τη µέγιστη τιµή τους.

Εικόνα 5.84: Παραµορφωµένος Φορέας - rz,63=0,331rad

Εικόννα 5.85: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.86: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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Σηµείο 4 - step 141
η

2 Αστοχία στη βάση των ακραίων υποστυλωµάτων

Εικόνα 5.87: Παραµορφωµένος Φορέας - rz,141=0,721rad

Εικόνα 5.88: ∆ιαγράµµατα Αξονικών

Εικόνα 5.89: ∆ιαγράµµατα Ροπών
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∆ιαγράµµατα Συµπεριφοράς των Μελών
Υποστυλώµατα Μεσοβάθρου

Ακραίο Υποστύλωµα (y=1.125m)

Σχήµα 5.57: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.58: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.59: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Μεσαίο Υποστύλωµα (y=7.5m)

Σχήµα 5.60: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.61: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.62: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Ακραίο Υποστύλωµα (y=13.875m)

Σχήµα 5.63: Ανάπτυξη ροπών στην κορυφή και
τη βάση του υποστυλώµατος

Σχήµα 5.64: Εξέλιξη αξονικής δύναµης
υποστυλώµατος

Σχήµα 5.65: ∆ιατµητική παραµόρφωση
υποστυλώµατος
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Εφέδρανα
Παραµόρφωση κατά τον άξονα x

Παραµόρφωση κατά τον άξονα y

Αρµός

Σχήµα 5.66: ∆ιατµητική παραµόρφωση
εφεδράνων

Σχήµα 5.67: ∆ιατµητική παραµόρφωση
εφεδράνων

Σχήµα 5.68: Ποσοστό αξιοποίησης αρµού

Εφέδρανα #1,2: εφέδρανα 1ου ακροβάθρου
Εφέδρανα #3,4: εφέδρανα µεσοβάθρου, 1ο άνοιγµα
Εφέδρανα #5,6: εφέδρανα µεσοβάθρου, 2ο άνοιγµα
Εφέδρανα #7,8: εφέδρανα 2ου ακροβάθρου
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Μεταλλικά Μέλη

Σχήµα 5.69: Ποσοστό αξιοποίησης µεταλλικών µελών

Συγκεντρωτικό ∆ιάγραµµα Συµπεριφοράς των Μελών

Σχήµα 5.70: Συγκριτικό διάγραµµα, στροφή περί z
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Συµπεράσµατα
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι και για αυτή τη µορφή παραµόρφωσης, η
επιβαλλόµενη στροφή παραλλαµβάνεται κυρίως από τα ακραία υποστυλώµατα του
µεσοβάθρου. Το µεσαίο υποστύλωµα αντίθετα δεν επιβαρύνεται, έχοντας θεωρήσει,
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ότι δεν έχει αντοχή σε στρεπτικές καταπονήσεις.
Και εδώ τα εφέδρανα εµφανίζουν έντονες διατµητικές παραµορφώσεις, οι οποίες
όµως είναι σε όρια αρκετά πριν την θεωρητική αστοχία τους. Τέλος, φαίντεται ότι η
ανωδοµή δεν επηρεάζεται από αυτόν τον τύπο επιβαλλόµενης παραµόρφωσης.
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6 Περίληψη - Συµπεράσµατα
Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας πραγµατοποιηθήθηκε η
διαστασιολόγηση της θεµελίωσης µε πασσάλους µεταλλικής τοξωτής γέφυρας µε
σύµµικτο κατάστρωµα και έγινε διερεύνηση για τις ευαισθησίες που παρουσιάζει µια
τέτοια γέφυρα λόγω της εκδήλωσης ιδιαίτερα µεγάλων παραµορφώσεων στη
θεµελίωση, οι οποίες µπορούν να συµβούν κατά τη διάρκεια ισχυρών σεισµών λόγω
ρευστοποίησης του εδάφους. Από τα αποτελέσµατα της εργασίας µπορούν να
εξαχθούν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα τόσον αναφορικά µε την ορθή προσοµοίωση
της γέφυρας στο πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων και όσον αφορά την
αλληλεπίδραση της γέφυρας µε το έδαφος, που ήταν και ο απώτερος στόχος της
εργασίας.
Ως προς το µοντέλο της κατασκευής, έγινε διερεύνηση του τρόπου προσοµοίωσης
του σύµµικτου καταστρώµατος (κεφάλαιο 2). Καθώς η πλειοψηφία των
προγραµµάτων διαστασιολόγησης, που κυκλοφορούν στην αγορά εµφανίζουν
δυσχέρειες ως προς την προσοµοίωση σύµµικτων πλακών, είναι σηµαντική η χρήση
κατάλληλου µοντέλου για τη σωστή προσοµοίωση αυτών, ώστε να ακολουθούν την
πραγµατική συµπεριφορά της πλάκας ως διάφραγµα και ως µέρος της διατοµής των
σύµµικτων δοκών, και να εξασφαλιστεί η σωστή κατανοµή της δυσκαµψίας στις
σύµµικτες διατοµές. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που έγιναν έδειξαν ότι το
σύµµικτο κατάστρωµα πρέπει να τοποθετείται στην πραγµατική του θέση ως προς
την εσχάρα δοκών του καταστρώµατος, µε κατάλληλα προσαρµωσµένα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά -ύψος, συντελεστές δυσκαµψίας- και στη συνέχεια να γίνεται
κατάλληλη σύνδεση µε το κέντρο βάρους των δοκών, καθ’όλο το µήκους τους, για
την εξασφάλιση της λειτουργίας του σύµµικτου καταστρώµατος ως ενιαίου σώµατος.
Όσον αφορά τη διαστασιολόγηση της θεµελίωσης του µεσοβάθρου προέκυψαν τα
εξής:
Πασσαλοοµάδα
Για την οµάδα πασσάλων της θεµελίωσης απαιτούνται 8 πάσσαλοι (δύο σειρές
τεσσάρων πασσάλων), διαµέτρου 1,00 m και µήκους 28,00 m. Ο απαιτούµενος
διαµήκης οπλισµός είναι 16Ø25 (ποσοστό οπλισµού 1,0%) ενώ τοποθετείται και
εγκάρσιος οπλισµός από σπείρα Ø16/15 για την εξασφάλιση της απαιτούµενης
περίσφιγξης.
Κεφαλόδεσµος
Ο κεφαλόσµος έχει διαστάσεις 14,75 m x 5,40 m και ύψος 2,00 m. Ο απαιτούµενος
οπλισµός που προέκυψε είναι: για τη διεύθυνση x: Ø25/10 κάτω και Ø20/20 άνω και
για τη διεύθυνση y: Ø25/10 κάτω και Ø25/15 άνω. Επίσης, έγινε έλεγχος σε διάτρηση
για την επαλήθευση της επάρκιας του ύψους των 2,00 m.
Μεσόβαθρο
Το µεσόβαθρο υλοποιείται µε 3 υποστυλώµατα κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 1,50 m
και καθαρού υψους 8,50 m, σε αξονική απόσταση 6,375 m. Ο απαιτούµενος
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διαµήκης οπλισµός προκύπτει 45Ø25, ενώ και εδώ, για λόγους περίσφιγξης,
τοποθετείται εγκάρσιος οπλισµός µε σπείρα Ø16/10.
∆οκός Έδρασης
Για τη δοκό έδρασης επιλέγεται πρισµατική διατοµή µε µέγιστο πλάτος 3,00 m και
ύψος 1,50 m. Ο διαµήκης οπλισµός της προκύπτει 14Ø20 κάτω, 60Ø20 άνω και
7Ø20 σε κάθε µια από τις κάθετες πλευρές.
Εφέδρανα
Επιλέγονται ελαστοµεταλλικά εφέδρανα, διαστάσεων 600 mm x 700 mm, µε 10
στρώσεις ελαστοµερούς πάχους 15 mm η καθεµία, αγκυρούµενα.
Αρµός
Μεταξύ των δύο ανοιγµάτων της γέφυρας απαιτείται αρµός, το απαιτούµενο άνοιγµα
του οποίου υπολογίστηκε σε 0,30 m.
Στο δεύτερο µέρος της εργασίας έγινε η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της
ανωδοµής µε το έδαφος και συγκεκριµένα η επιρροή µεγάλων µετακινήσεων και
στροφών στη θεµελίωση του µεσοβάθρου στη στατική επάρκεια της ανωδοµής. Κάθε
µορφή παραµόρφωση µπορεί να αναλυθεί σε συνιστώσες κατά τους έξι κύριους
βαθµούς ελευθερίας. Έτσι έγιναν µη-γραµµικές αναλύσεις για την επιβολή µεγάλων
παραµορφώσεων στο κέντρο βάρους του κεφαλόδεσµου στους βαθµούς ελευθερίας
Ux (µετατόπιση κατά το διαµήκη άξονα), Uy (µετατόπιση κατά τον εγκάρσιο άξονα), Rx
(στροφή περί το διαµήκη άξονα), Ry (στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα), Rz (στροφή
περί τον κατακόρυφο άξονα). Για καθεµία από αυτές τις αναλύσεις εξήχθηκαν
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα ως προς την απόκριση των µελών για κάθε ένα τύπο
φόρτισης και τις ευαισθησίες που παρουσιάζει η ανωδοµή ως σύνολο. ∆εν
εξετάστηκε η κατακόρυφη µετακίνηση Uz, επειδή δεν προκαλεί ένταση στην ανωδοµή
λόγω των αµφιέρειστων φορέων των ανοιγµάτων.
Μετατόπιση κατά το διαµήκη άξονα
Για παραµορφώσεις κατά τη διαµήκη διεύθυνση του φορέα, το µέλος που
καταπονείται περισσότερο προέκυψε ότι είναι το µεσόβαθρο, η αστοχία του οποίου
αποτελεί και την αστοχία όλου του φορέα. Όλα τα υπόλοιπα µέλη,
συµπεριλαµβανοµένων και των εφεδράνων, δεν έδειξαν να επηρεάζονται σηµαντικά.
Η µέγιστη ανεκτή επιβαλλόµενη µετατόπιση προέκυψε 0,728 m.
Μετατόπιση κατά τον εγκάρσιο άξονα
Aπό τις αναλύσεις που έγιναν για επιβαλόµενη µετάθεση του κεφαλόδεσµου του
µεσοβάθρου κατά τον άχονα y προέκυψε, ότι κανένα από τα φέροντα µέλη δεν
επηρεάζεται σηµαντικά, καθώς η παραµόρφωση της γέφυρας υλοποιείται µέσω της
ολόσωµης µετατόπισης και στροφής των φορέων των δύο ανοιγµάτων και του
µεσοβάθρου. Αναλύσεις έγιναν για µέγιστη επιβαλλόµενη µετατόπιση έως και 5,00
m, και φαίνεται ότι η µετατόπιση αυτή θα µπορούσε να είναι ακόµα µεγαλύτερη χωρίς
να επηρεάζονται τα φέροντα µέλη της ανωδοµής. Αστοχία συνέβη µόνο στα
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εφέδρανα και τον αρµό, ο οποίος είναι το µέρος της ανωδοµής που αστοχεί πρώτο,
συγκεκριµένα για µετακίνηση 0,935 m.
Στροφή περί το διαµήκη άξονα
Από τις αναλύσεις στις οποίες επιβλήθηκε στροφή περί τον άξονα x φάνηκε ότι
τέτοιου τύπου παραµορφώσεις είναι ιδιαίτερα δυσµενείς για την ανωδοµή. Με την
στρέψη του κεφαλόδεσµου δηµιουργείται έντονη στρέβλωση στο κατάστρωµα και
κατά συνέπεια καταπονούνται όλα τα µέλη που συνδέονται µε αυτό, οδηγώντας στην
ταχύτατη αστοχία των µελών του φορέα. Αντίθετα, το µεσόβαθρο παρουσιάζει πολύ
µεγαλύτερες ανοχές. Η στροφή για την οποία σηµειώθηκε η σχεδόν ταυτόχρονη
αστοχία των µεταλλικών µελών προέκυψε 0,05-0,1 rad (3°-6°).
Στροφή περί τον εγκάρσιο άξονα
Στην περίπτωση επιβαλλόµενης στροφής περί τον εγκάρσιο άξονα φαίνεται ότι όλη η
παραµόρφωση παραλαµβάνεται από τους στύλους του µεσοβάθρου, αφήνοντας την
υπόλοιπη κατασκευή σχεδόν ανεπηρέαστη. Τη στιγµή της αστοχίας του µεσοβάθρου
η στροφή είναι 0,059 rad (3,38°).
Στροφή περί τον κατακόρυφο άξονα
Τέλος, επιβαλλόµενη στροφή περί τον κατακόρυφο άξονα οδηγεί στη δηµιουργία
µεγάλων αξονικών δυνάµεων στους στύλους του µεσοβάθρου για την παραλαβή της
στροφής, η οποία για το «εφελκυόµενο» υποστύλωµα οδηγεί σε ταχεία αστοχία του.
Έτσι και πάλι οι βλάβες που σηµειώθηκαν επικεντρώθηκαν στα µέλη του
µεσοβάθρου. Αστοχία συµβαίνει για στροφή 0,331 rad (19°).
Για την εποπτική παρουσίαση των βασικών συµπερασµάτων, αλλά και για την
σύγκριση των αποτελεσµάτων των διάφορων µορφών παραµόρφωσης, παρατίθενται
παρακάτω τα διαγράµµατα µε τους δείκτες βλάβης κάθε µέλους για κάθε τύπο
µετακίνησης/στροφής στη βάση του µεσοβάθρου.
Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι για όλες τις επιβαλλόµενες
µετακινήσεις/στροφές, εκτός της στροφής περί άξονα x, η ευαισθησία της γέφυρας
εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την ευαισθησία του µεσοβάθρου. Πρέπει,
επίσης, να παρατηρηθεί ότι για τις δύο µετακινήσεις και την στροφή περί άξονα z η
γέφυρα παρουσιάζει µεγάλη ανοχή και µπορεί να παραλάβει αρκετά µεγάλες
παραµορφώσεις. Για τις στροφές περί τον άξονα x και y, όµως, η ανοχή της
κατασκευής είναι πολύ µικρή, για τη δε στροφή περί τον άξονα x θα µπορούσαµε να
την χαρακτηρίσουµε σχεδόν µηδενική, καθώς για πολύ µικρή επιβαλλόµενη στροφή
(περίπου 3°) επέρχεται αστοχία των περισσότερων µελών της µεταλλικής ανωδοµής.
Όσον αφορά στην περαιτέρω διερεύνηση του προβλήµατος, θα πρέπει να ελεχθούν
και οι πιθανές βλάβες στους πασσάλους από την επιβολή τέτοιων παραµορφώσεων
στην κορυφή τους. Επίσης, θα είχε αξία, στα διάφορα στάδια των παραπάνω
αναλύσεων, να προστεθούν αναλύσεις για τον υπολογισµό της εναποµείνασας
φέρουσας ικανότητας της ανωδοµής. Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον να προστεθούν σε
όλα τα παραπάνω και κριτήρια λειτουργικότητας και χρηστικότητας της γέφυρας,
όταν εκδηλώνονται τέτοιας τάξης µεγέθους παραµορφώσεις.
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