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Γέφυρα µε Προβολοδόµηση – Σύνδεση µε
Εκατέρωθεν Υπάρχουσες Σήραγγες Προς Βελτίωση
της Αντισεισµικότητάς της
Τσαρνούχας ∆. Γαβριήλ
Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει στη µείωση των αδρανειακών σεισµικών
δυνάµεων γέφυρας υψηλού βαθµού µονολιθικότητας, κατασκευασµένης µε τη
µέθοδο της προβολοδόµησης, µέσω της σύνδεσης των άκρων της µε υπάρχουσες
σήραγγες. Η σύνδεση επιτυγχάνεται µε την προέκταση της πλάκας καταστρώµατος,
µε ελαφρώς αυξηµένο πάχος, και την διαµόρφωση συστήµατος εµπλοκής µορφής
τόρµου και εντορµίας µε την ακλόνητη θεµελίωση της σήραγγας. Το πλάτος της
πλάκας συνέχειας ισούται µε την απόσταση µεταξύ των πτερυγότοιχων, µε τους
οποίους βρίσκεται σε επαφή και έχει τη δυνατότητα να ολισθαίνει ανάµεσά τους.
Σύστηµα ευκάµπτων µικροπασσάλων αποτρέπει το λυγισµό της πλάκας και βελτιώνει
το έδαφος έδρασής της. Η λειτουργικότητα εξυπηρετείται αφενός από τη ρηγµάτωση
της πλάκας συνέχειας και αφετέρου από αρµούς λειτουργικού εύρους που
προβλέπονται στη διάταξη εντορµίας. Η προτεινόµενη διάταξη εµπλοκής συµβάλλει
αποτελεσµατικά στη µείωση των αδρανειακών σεισµικών δυνάµεων και
µετακινήσεων κατά τη διαµήκη διεύθυνση µέσω αναπτυσσόµενων δαιτµητικών
τάσεων στη διεπιφάνεια τόρµου – καταστρώµατος. Όσον αφορά τα σεισµικά φορτία
κατά την εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας, η λειτουργία δίσκου της προέκτασης της
πλάκας καταστρώµατος συντελεί στον δραστικό περιορισµό τους στη θέση του
ακροβάθρου. Η προτεινόµενη διάταξη εµπλοκής αποδεικνύεται περισσότερο
αποτελεσµατική στην περίπτωση των µαλακών εδαφικών σχηµατισµών. Επιπλέον, η
ανάγκη κοίλων διατοµών για τα µεσόβαθρα, η οποία υπαγορεύεται από τις µεγάλου
µεγέθους σεισµικές µετακινήσεις, µπορεί να περιοριστεί µε τη βοήθεια της
προτεινόµενης διάταξης εµπλοκής βελτιώνοντας ταυτόχρονα την οικονοµική
αποδοτικότητα και τη σεισµική απόκριση της γέφυρας. Για την ανάλυση της έντονα
µη-γραµµικής απόκρισης του προκύπτοντος δοµικού συστήµατος, το οποίο
αποσβένει µέρος της εισαγόµενης σεισµικής ενέργειας, εφαρµόστηκε η µέθοδος της
απευθείας ολοκλήρωσης στο χρόνο προκειµένου να προσοµοιωθεί η απόκρισή του σε
τεχνητές χρονοϊστορίες σεισµικής κίνησης, συµβατές προς το αντίστοιχο ελαστικό
φάσµα του Ευρωκώδικα 8, το οποίο εξαρτάται από τις συνθήκες εδάφους.
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