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Τέγου Σεβαστή

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνεται ένας καινοτόµος µορφολογικώς
τύπου ακροβάθρου µε δυνατότητες εξυπηρέτησης αφενός των αντισεισµικών και
αφετέρου των λειτουργικών αναγκών της γέφυρας. Η καινοτοµία συνίσταται στην
επέκταση της πλάκας καταστρώµατος µεταξύ των πτερυγοτοίχων και την έδραση
αυτής επί συστοιχίας εγκαρσίων τοιχωµάτων µε τα οποία είναι µονολιθικώς
συνδεδεµένη. Το προτεινόµενο σύστηµα διευθετεί καταλλήλως τα λειτουργικά
προβλήµατα της ανωδοµής ενώ παράλληλα προσφέρει σηµαντική µείωση των
µετακινήσεων του καταστρώµατος και κατ’ επέκταση ανακούφιση των µεσοβάθρων
και των θεµελιώσεων τους.
Το Κεφάλαιο 1 της εργασίας αποτελεί µία σύντοµη εισαγωγή για τις γέφυρες
σκυροδέµατος υψηλού βαθµού µονολιθικότητας.
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται η περιγραφή της γέφυρας που χρησιµοποιήθηκε ως
αφετηρία για την διερεύνηση της αποδοτικότητας της προτεινόµενης διαµόρφωσης
στην περιοχή του ακροβάθρου. Πρόκειται για τη γέφυρα που βρίσκεται στη Χ.Θ.
2+220 έως 2+460 του τµήµατος Άραχθος - Περιστέρι της Εγνατίας οδού. Η ανωτέρω
Γέφυρα είναι συνολικού µήκους 240m µε έξι ανοίγµατα, ο φορέας της είναι συνεχής
κιβωτιοειδούς διατοµής και συνδέεται µονολιθικώς µε τα µεσόβαθρα, ενώ στις θέσεις
των ακροβάθρων εδράζεται επί εφεδράνων ολίσθησης.
Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται περιγραφή του προτεινόµενου τύπου ακροβάθρου, καθώς
επίσης και η παρουσίαση των παραµέτρων της διερεύνησης. Πρώτη παράµετρος η
οποία διερευνήθηκε ήταν ο αριθµός και το ύψος των εγκαρσίων τοιχωµάτων.
∆εύτερη παράµετρος η οποία διερευνήθηκε ήταν ο αριθµός των ανοιγµάτων της
γέφυρας. Με βάση τα δεδοµένα της Γέφυρας- Αφετηρίας µορφώθηκε το
προσοµοίωµα γέφυρας 5 ανοιγµάτων συνολικού µήκους 200m. Τρίτη παράµετρος
µετά τον αριθµό των ανοιγµάτων που διερευνήθηκε, ήταν το ύψος των µεσοβάθρων.
Μελετήθηκαν συστήµατα γεφυρών των οποίων το ύψος των µεσοβάθρων ήταν είτε
ίσο είτε διπλάσιο µε το ύψος των µεσοβάθρων της γέφυρας αναφοράς. Τέταρτη
παράµετρος που διερευνήθηκε ήταν η κατηγορία του εδάφους και η εδαφική
επιτάχυνση.
Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η προσοµοίωση των συµβατικών και
αναβαθµισµένων συστηµάτων γεφυρών στο πρόγραµµα SAP 2000.Παρουσιάζονται
αναλυτικά τα γεωµετρικά και στατικά στοιχεία των διατοµών που χρησιµοποιούνται
και ο τρόπος εισαγωγής αυτών στο πρόγραµµα.
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Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 5, γίνεται ανάλυση των ανωτέρω συστηµάτων µε τη
∆υναµική Φασµατική Μέθοδο και τα αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται για τη
διαστασιολόγηση των εγκαρσίων τοιχωµάτων εµπλοκής.
Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφεται η µη γραµµική δυναµική ανάλυση χρονοϊστορίας
των συµβατικών και των αναβαθµισµένων συστηµάτων γεφυρών µε συνθετικά
επιταχυνσιογραφήµατα συµβατά µε το ελαστικό φάσµα του Ευρωκώδικα 8 για
κατηγορία εδάφους A,B και C και για κορυφαία εδαφική επιτάχυνση 0,16g και 0,24g.
Τέλος, στα Κεφάλαια 7 και 8 γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των
συµπερασµάτων της παραµετρικής διερεύνησης της αποδοτικότητας του
προτεινόµενου εξωτερικού υποσυστήµατος ανασχέσεως του σεισµού στη µείωση
των σεισµικών δράσεων σχεδιασµού των γεφυρών.
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